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ส่ วนประกอบและข้ อกาหนดการออกแบบระบบส่ งกาลังด้ วย
ไฟฟ้ า

2

กาหนดการ
• ประเภทของระบบส่งกาลังด้วยไฟฟ้ า
• การแบ่งประเภทตามลักษณะระบบ
• การแบ่งประเภทตามขนาดของระบบส่งกาลังไฟฟ้า
• การแบ่งประเภทตามตาแหน่งของวงจรแปลงผันกาลังทุติยภูมิ

• การสร้างโมเดลระดับระบบ
• โมเดลสาหรับการวิเคราะห์พลังงาน
• การสร้างโมเดลส่วนประกอบรถไฟฟ้าแบบไฮบริดจ์

• ข้อกาหนดทีส่ าคัญของระบบ
• ข้อกาหนดที่สาคัญด้านสมรรถนะ
• นิยามของการกาหนดข้อมูลจาเพาะมอเตอร์ไฟฟ้าจากข้อกาหนดที่สาคัญด้านสมรรถนะ
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ส่วนที่ 1: ประเภทของระบบส่งกาลังด้วยไฟฟ้ า
- แบ่งตามลักษณะของระบบ
- แบ่งตามขนาดของระบบส่งกาลังไฟฟ้า
- แบ่งตามตาแหน่งของตัวแปลงผันกาลังทุติยภูมิ
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บทนา
• ข้อได้เปรียบที่เป็ นไปได้ของการเปลี่ยนระบบส่งกาลังเป็ นแบบไฟฟ้า:
• การหยุด&เริม่ เดินเครือ่ งยนต์ ซึง่ หลีกเลี่ยงการไม่ทางานได้;
• การลดขนาดของเครือ่ งยนต์;
• พลังงานสูงสุดที่ตอ้ งการสาหรับรถยนต์สามารถทาให้เพียงพอได้ดว้ ยมอเตอร์ไฟฟ้า
• เครือ่ งยนต์ทางานในสภาวะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

• การกระจายกาลังอย่างเหมาะสมระหว่างส่วนที่เคลื่อนที่หลักต่าง ๆ;
• ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ความเร็วต่า เครื่องจักรจะถูกปิ ด
• แม้ในสภาวะการเร่งกาลังไฟฟ้า เครื่องจักรก็ยงั สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพสูง

• พลังงานป้อนกลับขณะเบรค
• ลดการสูญเสียกาลังที่คลัทซ์
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ประเภทระบบส่ งกาลังแบ่ งตามลักษณะระบบ
• รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดจ์ใช้ระบบส่งกาลังที่ประกอบด้วย 2 แหล่งพลังงาน: เครื่องยนต์ และ มอเตอร์ไฟฟ้า
• โหมดการขับเคลือ่ น:
•
•
•
•
•

แรงฉุดไฟฟ้า
เครื่องยนต์สนั ดาปภายในอย่างเดียว
ระบบไฮบริดจ์
พลังงานป้อนกลับขณะเบรค
การประจุไฟฟ้า

อนุกรม

ขนาน

แยกส่วนกาลัง
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ประเภทระบบส่ งกาลังแบ่ งตามขนาดของระบบส่ งกาลัง

หยุด/เริ่ม

พลังงานป้ อนกลับ
ขณะเบรค

กาลังไฟฟ้ าช่วย

เร่งด้วยกาลังไฟฟ้ า

กาลังฉุดไฟฟ้ า

ไฟฟ้ าทัง้ หมด

ยานยนต์ท่วั ไป
แทบไม่เป็ นไฮบริดจ์, 12 V (4-6 kW)
ไฮบริดจ์เล็กน้อย, <48 V (6-12 kW)
ไฮบริดจ์เต็มที,่ >48 V
ไฮบริดจ์แบบปลั๊กซ์อิน

ยานยนต์ไฟฟ้ า
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ประเภทระบบส่ งกาลังแบ่ งตามตาแหน่ งของวงจรแปลงผันกาลังทุตยิ ภูมิ

E = Engine (เครือ่ งยนต์);
B = Belt (สายพาน);
C = Clutch (คลัทช์);
GB = Gearbox (เกียร์บอ็ กซ์);
D = Differential (ส่วนแยก)

Source: Castellazzi, Schaeffler
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ประเภทระบบส่ งกาลังแบ่ งตามตาแหน่ งของวงจรแปลงผันกาลังทุติยภูม:ิ
แบบ พี1เอฟ
•
•
•
•
•
•
•

Source: Castellazzi, Schaeffler

เครื่องกาเนิดไฟฟ้ามาตรฐานที่ติดตัง้ บน FEAD ถูกแทนด้วยเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าหรือวงจรสตาร์ทไฟฟ้ากาลังสูง;
การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึน้ ทาให้ระบบส่งกาลังมีความซับซ้อนน้อยลง;
สถาปัตยกรรมนีเ้ รียกว่า BSA หรือ BSG;
มีแรงฉุด/ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานป้อนกลับต่า เนื่องจากส่วนประกอบที่
มีจานวนมากระหว่างล้อและมอเตอร์ไฟฟ้า;
การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องยนต์สนั ดาปภายใน และมอเตอร์เป็ นสายพานทาให้
เป็ นการออกแบบสาหรับความเร็วสูง (15 – 18 krpm);
มีขอ้ จากัดด้านทอร์ค;
อย่างไรก็ตาม, FEAD ต้องมีการออกแบบใหม่.
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ประเภทระบบส่ งกาลังแบ่ งตามตาแหน่ งของวงจรแปลงผันกาลังทุติยภูม:ิ
แบบ พี1อาร์

•
•
•
•
•

Source: Castellazzi, Schaeffler

มอเตอร์ไฟฟ้าถูกติดตัง้ กับเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์;
การแปลงพลังงานป้อนกลับขณะเบรคมีประสิทธิภาพมากขึน้ ;
มีส่ ว นช่ ว ยในการลดการสั่น สะเทื อ นของเครื่ อ งจัก ร (ส าหรับ
ลดทอนการสั่นสะเทือนที่เกิดจากทอร์คเครื่องยนต์);
สามารถเปลี่ยน flywheel ได้
หากต้องการให้พนื ้ ที่ติดตัง้ น้อยจาเป็ นต้องมีความหนาแน่น
แรงบิดและความยาสูง ส่งผลให้อปุ กรณ์มีราคาแพง
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ประเภทระบบส่ งกาลังแบ่ งตามตาแหน่ งของวงจรแปลงผันกาลังทุติยภูม:ิ
แบบ พี2
• เครื่องยนต์และมอเตอร์สามารถแยกจากกันได้โดยคลัทช์
ดังนัน้ เครื่องยนต์สามารถ ลากด้วยแรงเฉื่อยได้ ในขณะที่
ความสูญเสียในการปั้มถูกแยกออก;
• ประสิทธิ ภาพของแรงฉุดและการแปลงพลังงานป้อนกลับ
สูงขึน้ ;
• สามารถหลอมรวมกับเพลาหรือ การติดตัง้ ด้านข้างได้ (ใช้
สายพานหรือ ระบบเฟื่ องขับ)
• ค่าใช้จ่ายการดาเนินการสูง;
• ข้อกาหนดเกี่ยวกับความยาวแกนหมุนมีบทบาทน้อยลง

Source: Castellazzi, Schaeffler
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ประเภทระบบส่ งกาลังแบ่ งตามตาแหน่ งของวงจรแปลงผันกาลังทุติยภูม:ิ
แบบ พี3
พี3.
• ขนานไปกับถนน;
• มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถติดตัง้ ได้ทงั้ ด้านขาเข้าหรือขาออก
ของเพลากระปุกเกียร์ได้;
• ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานป้อนกลับขณะเบรคสูง;
• ขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็ นข้อจากัด;
• ต้องมีการออกแบบกระปุกเกียร์ใหม่โดยสิน้ เชิง;
• การประจุแบบอุดมคติไม่สามารถเป็ นไปได้.

Source: Castellazzi, Schaeffler
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ประเภทระบบส่ งกาลังแบ่ งตามตาแหน่ งของวงจรแปลงผันกาลังทุติยภูม:ิ
แบบ พี4
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Source: Castellazzi, Schaeffler

มอเตอร์ไฟฟ้าถูกวางบนเพลาหลังของรถยนต์;
แรงบิดของมอเตอร์สง่ ผ่านไปยังกระปุกเกียร์ท่ีเพิ่มเติมและแยกไปยังล้อ
หลัง;
สามารถปรับแต่งได้;
มีคา่ ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานป้อนกลับสูงสุด;
มีศกั ยภาพสูงในการแยกแรงบิดด้วยเครื่องยนต์;
มีศกั ยภาพสูงสาหรับการขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ;
ต้องมีการออกแบบเพลาหลังใหม่ทงั้ หมด;
การเหวี่ยงเครื่องยนต์ดว้ ยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็ นไปไม่ได้;
การประจุไฟฟ้าสาหรับแบตเตอรี่แบบอุดมคติเป็ นไปไม่ได้.
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การเปรียบเทียบข้ อแตกต่ างของแต่ ละสถาปัตยกรรมการออกแบบ

Source: Continental
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ส่วนที่ 2: การสร้างโมเดลระดับระบบ
- การสร้างโมเดลสาหรับการวิเคราะห์พลังงาน
- การสร้างโมเดลส่วนประกอบรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดจ์
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การสร้ างโมเดลสาหรับการวิเคราะห์ พลังงาน
• แนวคิดการสร้างโมเดลด้วยแบบ Forward and Backward
•
•
•

•
•
•
BWD Approach

ความเร็วที่ตอ้ งการจะถูกใช้ในการคานวณความเร่ง กาลัง
ภาคพืน้ ดิน แรง และ แรงบิด;
โมเดลชุดขับไม่มีความจาเป็ น;
คุณสมบัติแรงบิด/ความเร็วของส่วนประกอบของระบบส่ง
ก าลั ง ที่ แ ตกต่ า งจะถู ก พิ จ ารณาเพื่ อ ให้ ส ามารถหาส
ภาวะการทางานของเครื่องยนต์ รวมถึงการใช้นา้ มันได้;
ข้อจากัดเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนจะไม่ถกู พิจารณา;
ค่าความเร็วจริงจะมีคา่ เหมือนกับค่าความเร็วที่ตงั้ ไว้;
เป็ น การวิ เ คราะห์ขั้น ต้น ของความแตกต่ า งของระบบ
บริหารกาลัง (EMS).

Source: Onori

Source: Onori S, Serrao L., Rizzoni G. – Hybrid Electric Vehicles – Energy management strategies, Springer 2016
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การสร้ างโมเดลสาหรับการวิเคราะห์ พลังงาน
• แนวคิดการสร้างโมเดลแบบ Forward and Backward
•
•
•
•
•
•

•
FWD Approach

•

ความเป็ นเหตุเป็ นผลด้านกายภาพจะถูกนามาเกี่ยวข้อง;
ความเร็วรอบการขับจะถูกเปรียบเทียบกับค่าความเร็วยาน
ยนต์จริง;
โมเดลชุดขับ (เช่น ชุดควบคุม PID) สร้างการเบรคและ
เร่งการสั่งการ;
การสั่งการจะถูกส่งไปยังบล็อกช่วยเหลือ เพื่อสร้างค่าติดตัง้
ที่เหมาะสม.
ความคลาดเคลื่อนจากค่าความเร็วที่กาหนดไว้;
ข้อจากัดของระบบขับเคลื่อนจะถูกนาไปร่วมในการ
พิจารณาด้วย;
มีประโยชน์สาหรับการพัฒนากลยุทธ์ในการควบคุมแบบ
ออนไลน์ ;
โมเดลที่สามารถขับเคลื่อนได้จริงจะถูกพิจารณาด้วยใน
โมเดล.

Source: Onori

Source: Onori S, Serrao L., Rizzoni G. – Hybrid Electric Vehicles – Energy management strategies, Springer 2016

17

การสร้ างโมเดลสาหรับการวิเคราะห์ พลังงาน
• พลังงานสมดุลของรถยนต์

𝑀𝑣𝑒 = equivalent vehicle mass
𝑣𝑣𝑒 = actual vehicle speed

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡
𝐹𝑟𝑜𝑙𝑙
𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜
𝐹𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒

= traction force = 𝐹𝑝𝑤𝑡 − 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒
= rolling resistance forces
= aero resistance forces
= road slope resistance forces

Source: Onori S, Serrao L., Rizzoni G. – Hybrid Electric Vehicles – Energy management strategies, Springer 2016
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การสร้ างโมเดลสาหรับการวิเคราะห์ พลังงาน
• พลังงานสมดุลของรถยนต์

Multiplying by the speed:

Separating
Traction phase (𝑃𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 > 0, superscript +)
Deceleration phase(𝑃𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 < 0 , superscript -)

Integrating over the time:

Source: Onori S, Serrao L., Rizzoni G. – Hybrid Electric Vehicles – Energy management strategies, Springer 2016
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การสร้ างโมเดลระดับระบบ
• พลังงานสมดุลของรถยนต์
Fuel energy available
[PERCENTAG [PERCENTAG
E]
E]

Engine mechanical energy available

29%

Braking energy available

[PERCENTAG
E]

13%

13%

13%
Exhaust

Mechanical Power

Cooling

32%

Aerodynamics
Braking
Rolling Resistance
Transmission
Engine Friction and Accessories
Source: Onori S, Serrao L., Rizzoni G. – Hybrid Electric Vehicles – Energy management strategies, Springer 2016
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โมเดลระบบขับเคลื่อนไฮบริดจ์
โมเดลสาหรับการวิเคราะห์ พี1เอฟ – พี4
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การสร้ างโมเดลส่ วนประกอบ:
เครื่ องยนต์ สันดาปภายใน
แรงบิด
•
•

แผนภาพนิ่งของแรงบิดและการใช้นา้ มัน;
ICE throttle partializes the maximum available ICE torque:

𝑇𝑖𝑐𝑒 = 𝛼𝑖𝑐𝑒 𝑇𝑖𝑐𝑒,𝑚𝑎𝑥 𝜔𝑖𝑐𝑒
•

ICE over-running torque is considered as a constant
percentage (𝛾𝑜𝑟 ) of the maximum torque:

𝑜𝑟
𝑇𝑖𝑐𝑒
= 𝛾𝑜𝑟 𝑇𝑖𝑐𝑒,𝑚𝑎𝑥 𝜔𝑖𝑐𝑒
•

Considering crankshaft inertia and, if present in FEAD, the
accessories, the output torque becomes:

𝑜𝑢𝑡
𝑜𝑟
𝑇𝑖𝑐𝑒
= 𝑇𝑖𝑐𝑒 − 𝑇𝑖𝑐𝑒
− 𝐽𝑖𝑐𝑒 𝜔𝑖𝑐𝑒 − 𝑇𝑎𝑐𝑐
•

Accessories can be modeled with their speed/torque static
maps or by dynamic model.
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การสร้ างโมเดลส่ วนประกอบ:
เครื่ องยนต์ สันดาปภายใน
การสิน้ เปลืองนา้ มัน, CO2
•
•
•

•

แผนภาพนิ่งของแรงบิดและการใช้นา้ มัน;
Fuel consumption is computed using the map;
Amount of fuel consumed is computed integrating fuel
consumption rate;
CO2 is computed based on “Technical Guidelines

•

for the preparation of applications for the
approval of innovative technologies pursuant to
Regulation (EC) No 443/2009 of the European
Parliament and of the Council”
Conversion of fuel consumption to CO2 emission

Source: International Energy Agency
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การสร้ างโมเดลส่ วนประกอบ
กระปุกเกียร์ (Gearbox)
•
•
•

กระปุกเกียร์ จะถูกโมเดลด้วย อัตราการส่งผ่านเชิงประสิทธิภาพ;
Shaft flexibility is not modeled (dynamic effects
are neglected);
Given the transmission ratio as:

𝑔𝑓𝑏

Base shaft, b
Follower shaft, f

𝑁𝑏
=
𝑁𝑓

•

Output speed and torque are:

•

The power loss in transmission:

𝜔𝑓 = 𝑔𝑓𝑏 𝜔𝑏 ,
1
𝑇𝑓 =
𝑇.
𝑔𝑓𝑏 𝑏

Nb
Nf

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 =

𝜔𝑏 𝑇𝑏 1 − 𝜂𝑓𝑏

if 𝑃𝑏 = 𝑇𝑏 𝜔𝑏 ≥ 0

𝜔𝑓 𝑇𝑓 1 − 𝜂𝑓𝑏

if 𝑃𝑏 = 𝑇𝑏 𝜔𝑏 < 0
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การสร้ างโมเดลสาหรับส่ วนประกอบ
ล้อ, เบรก และ ยางล้อ
•
•

𝑇𝑝𝑤𝑡

𝑇𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒

•

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡

𝑅0
𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒

Tires are modeled as rigid bodies in perfect rolling;
Longitudinal slips (Pacejka’s Magic Formula) are not
accounted due to the low accelerations/decelerations
perceived by the vehicle following the driving cycle;
Traction force is:

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡

•

•

1
=
𝑇
− 𝑇𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒
𝑅0 𝑝𝑤𝑡

Brakes can be modeled as simple components producing
a braking torque or by more complex model of hydraulic
braking system including pressures and disc brakes
geometry;
Both traction and braking forces should be limited with
maximum and minimum tires capabilities considering
road/tire friction coefficient 𝜇 and load transfers:

−𝜇𝐹𝑧,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 ≤ 𝜇𝐹𝑧,𝑚𝑖𝑛
25

การสร้ างโมเดลสาหรับส่ วนประกอบ
มอเตอร์ไฟฟ้า
•
•

Static maps with efficiency;
The efficiency is:

𝑇𝜔
𝜂=
𝑉𝑑𝑐 𝐼𝑑𝑐
•
•
•

Efficiency is mirrored for generator mode;
The computation of the dc current absorbed or generated by
the motor is straightforward but important for being an input
for the battery;
In motor (traction) mode the power loss is:

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠
•

1
= 𝑇𝜔
−1
𝜂

In generator (braking) mode:

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑇𝜔 1 − 𝜂
Example of P1f electric motor map

•
•

Electric motor shaft inertia is included;
Electric motors dynamic modeling will be further discussed.
26

การสร้ างโมเดลสาหรับส่ วนประกอบ
แบตเตอรี่ไฟฟ้า

•
•
•
•

Different dynamic models are available;
For system level analysis a simple zero order model is
sufficient for highlighting the main effects without
considering voltage and current dynamics;
The zero order model considers a voltage generator in
series with a resistance;
Open circuit voltage, resistance and maximum admissible
current are mapped as a function of the battery capacity
and of the main battery parameter, the state of charge:

∫ 𝐼𝑑𝑐 𝑑𝑡
𝑆𝑜𝐶 = 𝑆𝑜𝐶0 −
𝑄𝑛𝑜𝑚
27

การสร้ างโมเดลสาหรับส่ วนประกอบ
แบตเตอรี่ไฟฟ้า
•

Considering the cell voltage, the open circuit
voltage of the pack is:

𝑉𝑜𝑐 = 𝑁𝑠 𝑉𝑜𝑐,𝑐𝑒𝑙𝑙
•
•
•

𝑅𝑝𝑎𝑐𝑘 =

The load voltage is:

𝑉𝑙 = 𝑉𝑜𝑐 − 𝑅𝑝𝑎𝑐𝑘 𝐼𝑑𝑐
•

The power that the battery should provide or is
able to store is the load power plus the
resistances:

Where Ns is the number of cells connected in
series;
Considering the cell resistance, the pack
resistance is:
𝑁𝑠

•

𝑁𝑝

𝑅𝑐𝑒𝑙𝑙

Where Np is the number of cells connected in
parallel.

2
𝑃𝑏 = 𝑉𝑜𝑐 𝐼𝑑𝑐 = 𝑉𝑙 𝐼𝑑𝑐 + 𝑅𝑝𝑎𝑐𝑘 𝐼𝑑𝑐
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การสร้ างโมเดลสาหรับส่ วนประกอบ
ผลลัพธ์จากการทดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

29

ส่วนที่ 3: ข้อกาหนดทีส่ าคัญของระบบ
- ข้อกาหนดที่สาคัญด้านสมรรถนะ
- นิยามของข้อมูลจาเพาะของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยอาศัยข้อกาหนดที่สาคัญด้านสมรรถนะ

30

ข้ อกาหนดที่สาคัญของระบบ

กระบวนการสาหรับการจากัดความสาหรับข้อมูลจาเพราะของมอเตอร์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง:
• การคานวณกาลัง แรงบิด และความเร็ว ที่ตอ้ งการ เพื่อเติมเต็มข้อกาหนดที่สาคัญด้านสมรรถนะจาเพาะ;
• การวิเคราะห์จะพิจารณาโดยใช้โครงสร้างแบบ P4 ไฮบริดจ์ขนานเป็ นหลัก;
• เครือ่ งจักรกลไฟฟ้ามีเงื่อนไขดังนี ้ :
•
•
•
•

ขับเคลื่อนด้วยโหมดกาลังไฟฟ้าทัง้ หมด;
เครื่องยนต์สนั ดาปภายในอยู่ในสภาวะโหมดคูข่ นานในสภาวะโหลดสูง;
ทางานเป็ นเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ (ในขณะวิ่ง) ;
การฟื ้ นตัวของพลังงานจลน์จะปรากฏขึน้ เมื่อรถยนต์กาลังอยู่ในช่วงการเบรค.
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ข้ อกาหนดด้ านสมรรถนะที่สาคัญ

• การเริ่มเดินขึน้ เนิน (Hill start): ค่าความชันสูงสุดที่รถยนต์จะสามารถข้ามผ่านได้ในช่วงทรานเซียน ถูกกาหนด
ไว้ท่ี 15% และ อัตราเร่ง 1 กม./ชม./วินาที
• ความเร็วสูงสุด (Max speed): รถยนต์ตอ้ งสามารถขับเคลื่อนภายใต้โหมดที่ความเร็วสูงสุด WLTP
speed.
• ความเร่งสูงสุด (Maximum acceleration): เวลาทีใ่ ช้ในการเร่งจาก 0 - 50 กม./ชม. ต้องน้อยกว่า
10 วินาที

32

System Requirements
• Electric Motor Specifications

3

1
Power
[kW]

1 – Peak Power
2 – Base Speed
3 – Peak Torque
4 – Max Speed
5 – Torque@Max Speed

5

2

4
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ข้ อกาหนดที่สาคัญของระบบ
• ข้อมูลจาเพาะของมอเตอร์ไฟฟ้า
• 1. กาลังยอด (Peak Power)
• กาลังยอด ได้จากการพิจารณากาลังทางานของวัฎจักรการขับ driving cycle;
• maximum electric traction speed (ความเร็วแรงฉุดไฟฟ้าสูงสุด) เป็ นค่าความเร็วสูงสุดของรถยนต์ในขณะที่ว่ิงด้วยโหมดกาลังไฟฟ้า
ล้วน;
• กาลังนีต้ อ้ งสอดคล้องกับกาลังที่มีอยูใ่ นโหมดการแปลงพลังงานป้อนกลับ
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ข้ อกาหนดที่สาคัญของระบบ
• ข้อมูลจาเพาะของมอเตอร์ไฟฟ้า
• 2. ความเร็วฐาน (Base speed)
• ความเร็วฐานของมอเตอร์ไฟฟ้า เป็ นค่าความเร็ว ซึง่ กาลังถึงจุดค่าสูงสุด ความเร็วฐานนีถ้ กู คานวณภายใต้สภาวะ maximum electric
traction vehicle speed.

• ผลกระทบของอัตราการส่งผ่านระหว่างมอเตอร์กบั ล้อนัน้ จะทราบได้เมื่อมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับแรงบิดยอด peak torque.

พิจารณาค่า VmaxPE = 40 กม./ชม.
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ข้ อกาหนดที่สาคัญของระบบ
• ข้อมูลจาเพาะของมอเตอร์ไฟฟ้า
• 3. แรงบิดยอด (Peak Torque)
• แรงบิดยอด จะพิจารณาในระหว่างที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปตามวัฏจักรการขับ driving cycle;
• ค่าความไวของอัตราการส่งผ่านกาลังมอเตอร์ไปยังล้อควรถูกพิจารณา;
•
•
•

การออกแบบสามารถใช้สภาวะ high speed – low
torque motor หรือ high torque – low
speed motor
ส า หรั บ กา รออกแ บบในกรณี แ รกนั้ น กา รออกแ บบ
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ควรจะด าเนิ น การอย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ให้
มอเตอร์สามารถขับที่ความเร็วสูงได้
สาหรับการออกแบบในกรณีท่ีสองนั้น ปริมาตรของมอเตอร์
ควรจะมีค่าที่เหมาะสมที่สดุ เนื่องจากการออกแบบแนวนีม้ ัก
นาไปสูก่ ารได้มาซึง่ มอเตอร์ท่มี ีนา้ หนักมาก
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ข้ อกาหนดที่สาคัญของระบบ
• ข้อมูลจาเพาะของมอเตอร์ไฟฟ้า
• 3. แรงบิดยอด (Peak Torque)
• ข้อกาหนดจาเพาะอื่นที่สาคัญสาหรับแรงบิดยอด เป็ นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกับวัฏจักรการขับ driving cycle ดังนี;้
• รถยนต์ควรไต่พืน้ ที่มีความชันในโหมดไฟฟ้าล้วนได้;
• 15% เกรด, 1- 2 กม./ชม./วินาที

เกรดถนน

มวลสมมูล

Acceleration
Imposed
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ข้ อกาหนดที่สาคัญของระบบ
• ข้อมูลจาเพาะของมอเตอร์ไฟฟ้า
• 4. ความเร็วสูงสุด (Max Speed)
• เป็ นค่าความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้า ที่ควรเลือกภายใต้เงื่อนไขการเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับล้อ;
• ถ้ามอเตอร์ท่เี ชื่อมต่อกับล้อโดยคลัทช์แบบ เสียดทาน (friction or dog clutches) ขึน้ อยูก่ บั ความเร็วขณะนัน้ ๆ ของมอเตอร์ แล้ว ค่า
ความเร็วสูงสุดจะเป็ นไปตามการเลือกอัตราการส่งถ่ายกาลัง/แรงบิด;
• ถ้ามอเตอร์ไม่สามารถถอดจากรถได้ ค่าสูงสุดควรมีคา่ เท่ากับค่าสูงสุดของรถยนต์ กล่าวคือเป็ นค่า maximum vehicle speed ระหว่างวัฏ
จักรการขับ driving cycle.
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ข้ อกาหนดที่สาคัญของระบบ
• ข้อมูลจาเพาะของมอเตอร์ไฟฟ้า
• 5. แรงบิด ณ ค่าความเร็วสูงสุด (Torque@Max Speed)
• ควรกาหนดให้รถยนต์สามารถขับในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไม่เกินค่าความเร็วสูงสุดของวัฎจักรการขับ driving cycle.
• กล่าวโดนสรุป เนื่องจากที่คา่ ความเร็วสูงสุดเป็ นจุดที่มีกาลังสูงสุดด้วย แรงบิดควรมีคา่ สูงเพียงพอที่จะเอาชนะค่าความด้านทานด้าน rolling และ
aerodynamic ได้:
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ข้ อกาหนดทีส่ าคัญเกีย่ วกับแรงบิดและกาลังมอเตอร์ ไฟฟ้า
3
1
Power
[kW]

5

2

4
1 – Peak Power.
2 – Base Speed.
3 – Peak Torque
4 – Max Speed.
5 – Torque@Max Speed.

𝜔𝑏

3000 rpm

VDC

48 V

𝑇max

90 Nm

𝑇cont

30 Nm

𝜔𝑚𝑎𝑥

12000 rpm

𝑇@𝜔𝑚𝑎𝑥

≈15 Nm

𝑃𝑚𝑎𝑥

30 kW

𝑃cont

10 kW

𝑖𝐷𝐶,max

Depends on
battery

𝑖𝐷𝐶,𝑐𝑜𝑛𝑡

Depends on
battery

ระบบการบริหารจัดการ ส่ งจ่ าย และจัดเก็บพลังงาน
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กาหนดการ
• ระบบบริหารจัดการพลังงาน
• กลยุทธ์การกระจายแรงบิด
• อิทธิพลของข้อจากัดระบบส่งกาลังด้วยไฟฟ้า
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กลยุทธ์ การควบคุมและบริหารจัดการพลังงาน
• ระบบบริหารจัดการพลังงาน
• เป็ นชุดควบคุมสูงสุดของแต่ละสถาปั ตยกรรมไฮบริดจ์
• มีหน้าที่ในการในการควบคุมการไหลพลังงานบนรถยนต์ให้มีความเหมาะสมที่สดุ เพื่อรักษาสถานะการประจุของแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาวะที่ควรจะเป็ น
ที่สดุ ;
• เป็ นส่วนกลางเชื่อมระหว่างการสั่งการขับและชุดควบคุมอุปกรณ์ระบบส่งกาลังที่มีระดับต่ากว่า (หน่วยบริหารจัดการรถยนต์ ตัวแปลงผันกาลังไฟฟ้า
เป็ นต้น)
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ระบบบริหารจัดการพลังงาน

AUX CU

Source: Onori
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กลยุทธ์ การควบคุมและบริหารจัดการพลังงาน
ระบบบริหารจัดการพลังงาน มีหน้าที่ในการแบ่งจ่ายกาลังงานระหว่างเครือ่ งยนต์กบั มอเตอร์ไฟฟ้า
กลยุทธ์เชิงบทบาท
บทบาทถูกกาหนดเพื่อการควบคุมทุกขณะเวลา
มีความจาเป็ นต้องมีความรูเ้ ชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการ
ใช้แนวคิดไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว (ไม่มีการพิจารณาค่าพอเหมาะ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ)

กลยุทธ์เชิงการปรับให้เหมาะสม
จุดติดตัง้ จะได้รบั จากการพิจารณาค่าต่าสุดของค่าใช้จ่าย
ส่วนขับเคลื่อนควรต้องทราบเพื่อให้สามารถปรับให้เหมาะสมได้
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ระบบบริหารจัดการพลังงาน – กลยุทธ์ การกระจายแรงบิด
บทบาท – ภายใต้พนื ้ ฐาน EMS, ตัวอย่าง
“เทอโมสแตท”
เครื่องยนต์ เปิ ด และ ประจุไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่ เมื่อ SOCmin ต่าสุด
เครื่องยนต์ ปิ ด เมื่อประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ เต็มแล้ว SOCmax
เครื่องยนต์ทางานในสภาวะเหมาะสมอย่างสม่าเสมอด้วยสัดส่วนผันตรง

“อุปกรณ์ช่วยด้านไฟฟ้ า”
IF SOC is close to lower limit
Engine torque is increased to charge the battery
No electric traction at low speeds

ELSE
Engine works only in favorable zones
Electric traction at low speeds
High torque demands are accomplished by Engine

Source: Onori

•
•
•

•
•
•

Tt = required torque at ground level;
V = vehicle speed;
u = torque split ratio:

𝑇𝑒𝑚,𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑
𝑢=
𝑇𝑡

u = 1 pure electric;
u = 0 pure thermal;
0<u<1
power split;
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ระบบบริหารจัดการพลังงาน – กลยุทธ์ การกระจายแรงบิด
การโปรแกรมแบบพลวัต

กลยุทธ์การลดอัตราการใช้พลังงานสมมูล

แหล่งข้อมุล: Onori
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ผลกระทบของข้ อจากัด e – PWT: ขนาดของแพ็คแบตเตอรี่
ผล e – pwt
เนื่องจากประสิทธิภาพ

• พลังงานที่ใช้แสดงให้เห็นถึงการอิ่มตัวสาหรับวัฏจักรการขับที่
พิจารณา;
• ตัวเลือกของวัฎจักรยังคงมีความสาคัญ : เมื่อพิจารณาวัฎ
จักร NEDC จะเห็นว่าแม้ว่า แพ็คของแบตเตอรี่จะมี
ขนาดเล็กก็ยงั สามารถมีพลังงานที่เพียงพอสาหรับทัง้ วัฎจักร
การขับได้ เมื่อขับในวัฎจักรที่ใช้กาลังมากขึน้ ก็จะเห็นว่า ใช้
แบตเตอรี่ขนาดเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชดั

ผลเนื่องจากความแตกต่างของ
ความสามารถประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่

HV SoC Balanced
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อิทธิพลของข้ อจากัด e – PWT : ขนาดแพ็คแบตเตอรี่
อิทธิพลของความเร็วฉุดยานยนต์ไฟฟ้าสูงสุด
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กาหนดการ
• บทนาและแรงจูงใจ
• คาจากัดความของศัพท ์เทคนิ ค
่
• แนวทางการพัฒนาแบบทัวไป
่ องตัว
• แนวทางการพัฒนาทีคล่
่ องตัว
• ความท ้าทายของวิศวกรรมทีคล่
• เอกสารอ ้างอิง

2

วัตถุประสงค ์การเรียนรู ้
• แรงจูงใจ
• แนวโน้มปัจจุบน
ั ในภาคยานยนต ์เป็ นอย่างไร?
้ งมีความเกียวข
่
้
• เหตุใดแนวโน้มเหล่านี จึ
้องอย่างมากสาหร ับการพัฒนาทังหมด
• แนวโน้มในปัจจุบน
ั และแนวทางการพัฒนามีอท
ิ ธิพลต่อโครงสร ้างองค ์กรอย่างไร?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de

3

่ นในอี
้
ระด ับของระบบอ ัตโนมัตจ
ิ ะเพิมขึ
ก
20 ปี ข้างหน้า
ประมาณการสาหร ับระดับของการขับรถอัตโนมัตจิ นถึงปี 2035
Level 5: Full Automation
Fully automated trucks

Fully automated cars
Automation
grade

Highway
Highway
pilot
pilot
Remote Parking Pilot
Terminal Parking
Highway Chauffeur
Traffic Jam Chauffeur
Platooning
V2V, Traffic Jam Chauffeur
Traffic
Jam Assistance
Traffic Jam
Assistance,
Park Assist, Traffic Sign
Detection, Road Surface
Detection

Park Assist, Rear Collision
Warning, Driver Monitoring,
Blind Spot Detection
ACC, Lane Keep Support, Blind Spot and Object
Forward Collision Warning Detection
201
202
5
0
Source: Prognose FEV, 05/2019
[16]

202
5

203
0

Level 4: High Automation

Level 3. Conditional
Automation

Level 2: Partly Automation

Level 1: Driver Assistance

203
5

4

5GAA (5G Automotive Association)
Mission statement

่
่ ้นการกาหนดมาตรฐานและเร่งความพร ้อม
พัฒนา ทดสอบ และส่งเสริมโซลูชนั การสือสาร
เริมต
่
่
่
ในเชิงพาณิ ชย ์และการเจาะตลาดโลก เพือตอบสนองความต
้องการด ้านการเคลือนไหวที
่
่ ตโนมัต ิ
เชือมต่
อของสังคมและความปลอดภัยทางถนนด ้วยแอปพลิเคช ันต่างๆ เช่น การขับขีอั
่
หลาย และการผสานรวมเข ้ากับเมืองอัจฉริยะและระบบขนส่งอัจฉริยะ
การเข ้าถึงบริการทีแพร่
Source: J. Richenhagen, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]
Image: Mike Gonzalez (TheCoffee) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Makati_intersection.jpg), „Makati intersection―,
Crop and color changes by FH Aachen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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่ ด
นักลงทุนหลายคนจะประสานกระบวนการทีเปิ
ใช้งานการสร ้างรายได้จากข้อมู ลรถยนต ์
่
บริการนอกเหนื อจากผลิตภัณฑ ์ ―ยานพาหนะ‖ และการขับขีแบบเครื
อข่าย

Source: McKinsey, ―Monetizing car data‖ [1]
Image: Creative Commons Zero (https://visualcocaine.org/photo/525/city-night-view-from-above)
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โลกกาลังผันผวน ไม่แน่ นอน ซ ับซ ้อน
คลุมเครือ (VUCA)
0
%

้
้ ใช
่ ้งาน
การวิเคราะห ์อุตสาหกรรมยานยนต ์ – VUCA ขยายขึนอยู
่กบั พืนที
Autonomous
driving

e.g. % customer
understanding

Connected
mobility

Driving
assistance

electrified
powertrain

100
%

Conventiona
l
powertrain
100
%

e.g. % carry over,
experience

■
■

้
่ การเชือมต่
่
ข ้อกาหนด: โครงสร ้างพืนฐาน?
แผนที?
อ?
่
เทคโนโลยี: ยานพาหนะเป็ นศูนย ์กลาง? เชือมต่อ?

■
■

ข ้อกาหนด: มาตรฐาน CV2X? โมเดลธุรกิจ?
เทคโนโลยี: 802.11p เทียบกับ 4/5G, คลาวด ์สาธารณะ/
ส่วนตัว

■
■

ข ้อกาหนด: กลยุทธ ์ความปลอดภัย? ครบกาหนด?
เทคโนโลยี: ความหลากหลายของเซ็นเซอร ์ การตรวจสอบ AI

■
■

้
ข ้อกาหนด: การชาร ์จโครงสร ้างพืนฐาน
เทคโนโลยี: เทคโนโลยีแบตเตอรี,่ บูรณาการ

■
■

่
เงือนไข
: ต่อยอด ประสบการณ์อน
ั ยาวนาน
เทคโนโลยี: ลดการปล่อยก๊าซอย่างไร?
0
%

Source: https://www.scrum-tips.com/ [19]
Source: S. Kriebel, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [23]
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โลกกาลังผันผวน ไม่แน่ นอน ซ ับซ ้อน
คลุมเครือ (VUCA)
0
%

่
่ าคัญ
การค ้นหาแนวทางการจัดองค ์กรทีเหมาะสมเป็
นสิงส
Autonomous
driving

e.g. % customer
understanding

Connected
mobility

Driving
assistance

electrified
powertrain

100
%

Conventiona
l
powertrain
100
%

e.g. % carry over,
experience

องค ์กรระบบไซเบอร ์
ฟังก์ชนั โฟกัส: ระบบเป็ นผูใ้ ห้บริการฟังก์ชนั

การทดสอบตามการยอมรับและข้อกาหนดของผูใ้ ช้

่ มและการเปลียนแปลงอย่
่
โฟกัสทีที
างรวดเร็ว คล่องแคล่วคือความคิดแนว
่
ความท้าทาย: การเสริมอานาจ การข้ ามหน้ าที่ การเปลียนแปลง

จัดการโดย
วิศวกรรมระบบ

กาหนดโดย
องค ์กร/
Mindset

องค ์กรทางกาย
่ น: เครืองยนต
่
ส่วนประกอบทีเน้
์, เกียร ์, แบตเตอรี่ …
การทดสอบด ้วยการจาลองและการขับขี่
่ าดับชัน้ ผูม้ อ
เน้นทีล
ี านาจตัดสินใจ ความคล่องตัวคือกระบวนการ
ความท ้าทาย: เอาชนะความกล ้าหาญ หยุดการจัดการขนาดเล็ก
0
%

Source: https://www.scrum-tips.com/ [19]
Source: S. Kriebel, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [23]
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กาหนดการ
• บทนาและแรงจูงใจ
• คาจากัดความของศัพท ์เทคนิ ค
่
• แนวทางการพัฒนาแบบทัวไป
่ องตัว
• แนวทางการพัฒนาทีคล่
่ องตัว
• ความท ้าทายของวิศวกรรมทีคล่
• เอกสารอ ้างอิง

9

วัตถุประสงค ์การเรียนรู ้
• คุณภาพของซอฟต ์แวร ์

้
• คานี หมายถึ
งอะไร (คาจากัดความ)? คุณภาพของซอฟต ์แวร ์ถูกกาหนดโดย ISO
25010 (คุณลักษณะด ้านคุณภาพ) อย่างไร?
่
• เหตุใดการประกันคุณภาพจึงมีความสาคัญสาหร ับซอฟต ์แวร ์ จะมันใจในคุ
ณภาพของ
ซอฟต ์แวร ์ได ้อย่างไร? อะไรคือความแตกต่างระหว่างการวัดเชิงสร ้างสรรค ์และเชิง
วิเคราะห ์?

้
• กระบวนการ ขันตอน
วิธก
ี าร และวิธก
ี าร

• คาว่า "กระบวนการ" หมายถึงอะไร?
้
• อะไรคือความแตกต่างระหว่าง "ขันตอน"
"วิธก
ี าร" และ "กระบวนการ"?
• อะไรคือความแตกต่างระหว่าง "วิธก
ี าร" และ "วิธก
ี าร"?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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คุณภาพถู กนิ ยามอย่างไร?
่ าหนดโดย EN ISO 8402 : 1995:
เป็ นไปตามทีก

้
―ลักษณะทังหมด
คุณภาพของ
สินค้า

■ ของนิ ตบ
ิ ค
ุ คล (เช่น ผลิตภัณฑ ์หรือกระบวนการ)
่
่
■ ทีแบกร
ับความสามารถในการตอบสนองความต ้องการทีระบุไว
้และ
โดยนัย‖

คุณภาพของ
กระบวนการ

้
่ก ับข้อกาหนด
ขึนอยู

Source: EN ISO 8402 : 1995, DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Beuth Verlag GmbH, 10772
Berlin [17]
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คุณภาพมีมากกว่าข้อกาหนดด้านการใช้
้
งานเท่านัน
โมเดลคุณภาพผลิตภัณฑ ์ของ ISO 25010

ประสิทธิภาพการ
ทางาน

ความเข ้ากันได ้

การใช ้งาน

ความปลอดภัย

การบารุงร ักษา

การพกพา

ความเหมาะสมในการ
ทางาน

พฤติกรรมด ้านเวลา

่ อนกัน
ส่วนทีเหมื

การรับรู ้ความเหมาะสม

ครบกาหนด

การรักษาความลับได ้

ความเป็ นโมดูล

่
การปรบั เปลียนได
้

ความถูกต ้องในการ
ทางาน

การใช ้ทรพ
ั ยากร

การทางานร่วมกัน

เรียนรู ้ได ้

ความพร ้อมใช ้งาน

่ ตย ์
ความซือสั

การนากลับมาใช ้ใหม่

้ ้
การติดตังได

่
ฟังก ์ชันครบถ
้วน

ขีดความสามารถ

ทางานได ้

ความทนทานต่อความ
ผิดพลาด

ไม่ปฏิเสธ

การวิเคราะห ์

่
การเปลียนได
้

การป้ องกันข ้อผิดพลาด
ของผูใ้ ช ้

ความสามารถในการกู ้
คืน

ความรับผิดชอบ

่
การปรบั เปลียนได
้

ความถูกต ้อง

ความสามารถในการ
ทดสอบได ้

ความสวยงามของ
อินเทอร ์เฟซผูใ้ ช ้

่ อ
ความน่ าเชือถื

ความเหมาะสมใน
การใช ้งาน

คุณภาพของซอฟต ์แวร ์

การเข ้าถึงได ้
Source: International Standardization Organization (ISO)
[18]
Source: J. Richenhagen, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]
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การแก้ปัญหาต้องใช้เวลาและเงิน
ความจาเป็ นของคุณภาพของซอฟต ์แวร ์
100%

Other
Percentage

• ข้อบกพร่องด้านคุณภาพทาให้เกิดความ
พยายาม
• การแก ้ไขปัญหาทาให ้เกิดความพยายาม
• ความเสียหายสูงถึง 50%
่
• ความพยายามเพิมเติ
มผ่านสภาวะตลาด
่ มขึ
่ น้
• ความซ ับซ ้อนทีเพิ
่ านวนผลิตภัณฑ ์ย่อย / โครงการ
• เพิมจ
ซอฟต ์แวร ์
• เทคโนโลยีใหม่ทผู
ี่ ใ้ ช ้ยังขาดประสบการณ์

Other
Other

50%
Quality
defects
0%

Cost

Quality
defects

Time

Quality
defects
Serial
faults

Scope

Source: Dumke, Ebert (2007) ―Software Measurement‖ [4]
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่
เราจะมันใจในคุ
ณภาพของซอฟต ์แวร ์ได้
อย่างไร?
การพัฒนาซอฟต ์แวร ์ = การทาให ้เป็ นจริงของมาตรการเชิงสร ้างสรรค ์และการวิเคราะห ์
มาตรการสร ้างสรรค ์
■ การประกันคุณภาพก่อน (ล่วงหน้า)

1, 2

■ ตัวอย่าง: (สถาปัตยกรรม การสร ้างแบบจาลอง) แนวทาง กระบวนการ/วิธก
ี าร/มาตรฐาน

1

มาตรการวิเคราะห ์

การพกพา

การบารุงรักษา

ความปลอดภัย

่ อ
ความน่ าเชือถื

การใช ้งานได ้

ความเข ้ากันได ้

ประสิทธิภาพการ
ทางาน

ความเหมาะสมใน
การใช ้งาน

คุณภาพของซอฟต ์แวร ์

การ
พัฒนาที่
คล่องตัว

4

■ การประกันคุณภาพหลัง (การวัด การปร ับปรุง)
■ ตัวอย่าง: กระบวนการคัดกรอง (ทบทวน สอบแนวปฏิบต
ั ิ ทดสอบ ทบทวนกระบวนการ)
่
เชือมต่
อไปยังช่อง
Source: J. Richenhagen, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]
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ผังกระบวนการพัฒนา
่ าค ัญ
ต ัวอย่างและคุณลักษณะทีส

Responsibilities

กระบวนงานและ
โหนดการ
ต ัดสินใจ

สินค้างาน

(🡪

งาน
กระบวนการ)

เหตุการณ์สาค ัญ
Source: J. Richenhagen, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]
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ความเข้าใจร่วมในส่วนศ ัพท ์เทคนิ คใน
ส่วนสหวิทยาการบังค ับ
คาจากัดความของข ้อกาหนดทางเทคนิ ค
้
่ อ และกฎที่
• ระเบียบวิธ:ี การรวบรวมกระบวนการ วิธก
ี าร ขันตอน
เครืองมื
่
่ ้เพือสนั
่
เกียวข
้อง ทีใช
บสนุ นสาขาวิชาเฉพาะ
่ นระบบเพือบรรลุโครงการโดยผ่
่
่
• วิธก
ี าร: แนวทางทีเป็
านแผนงานทีละเอี
ยด
และสมเหตุสมผลตามวิธค
ี ด
ิ เฉพาะ
้
่
อ้ ง
• ขันตอน: กาหนดวิธก
ี ารบรรลุผลการปฏิบต
ั งิ านหรือผลลัพธ ์ทีสอดคล
กัน
• กระบวนการ: ชุ ด ของกิ จ กรรมที่ สั ม พั น ธ ก
์ ัน ซึ่งเกี่ ยวข อ้ งกับ การ
่
เปลียนแปลงของข
้อมูลเขา้ เป็ นผลลัพธ ์ รวมถึงคาจากัดความของบทบาท
ความรบั ผิดชอบ เหตุการณ์สาคัญ ผลิตภัณฑ ์งาน ระยะเวลา ทรพ
ั ยากร
่
่
และไม่เกียวข ้องกับวิธรี ับผลลัพธ ์ทีต ้องการ
่ เ้ วลาและ
• กิจ กรรม: ชุด ของงานที่ ก าหนดเวลาไว อ้ ย่ า งชัด เจนซึงใช
ทร ัพยากรและได ้ร ับมอบหมายให ้ดาเนิ นการตามผลลัพธ ์ทีจ่ าเป็ น
่ งใจจะน
้
• ภารกิจ: องค ์ประกอบของกิจกรรมทีตั
าไปสู่ความสาเร็จหนึ่ งหรือ
หลายผลลัพธ ์

ระเบียบวิธ ี
established
and consistent

วิธก
ี าร

กระบวนการ

sequenc
e of

sequence of

กระบวนการ
set
of

กิจกรรม
set
of

ภารกิจ

support

support

support

่
เครืองมื
อ

Source: International Organization for Standardization, Institute of Electrical and Electronics Engineers [26]
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วัตถุประสงค ์การเรียนรู ้และข้อสรุปแรก
• คุณภาพของซอฟต ์แวร ์

่ นอน แต่เป็ นการอธิบายถึงการปฏิบต
• คุณภาพไม่ใช่ตวั เลขทีแน่
ั ต
ิ ามข ้อกาหนด
้ กกาหนดให ้เป็ นลักษณะคุณภาพเช่น ใน 8 กลุ่มตาม ISO 25010:
• ―ข ้อกาหนด‖ เหล่านี ถู

่ อ ความปลอดภัย การ
• ความเหมาะสมในการใช ้งาน ประสิทธิภาพการทางาน ความเข ้ากันได ้ การใช ้งาน ความน่ าเชือถื
บารุงร ักษา การพกพาได ้

• มีความแตกต่างระหว่างกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑ ์ (กิจกรรมเทียบกับผลิตภัณฑ ์)
่ ้นทุนในการพัฒนา เวลาในการพัฒนา และจานวนความลม้ เหลวในภาคสนาม (การ
• ข ้อบกพร่องด ้านคุณภาพจะเพิมต
ผลิตจานวนมาก) 🡪 ค่าใช ้จ่าย
• สามารถร ับประกันคุณภาพอย่างสร ้างสรรค ์ (ด ้วยมาตรการป้ องกัน) และเชิงวิเคราะห ์ (โดยการวัดและปรบั ปรุง)
้
• ทังสองวิ
ธม
ี ค
ี วามจาเป็ น:
• เชิงโครงสร ้าง: การป้ องกันข ้อผิดพลาด
่ กเลียงไม่
่
่ ความล ้มเหลวของมนุ ษย ์
• การวิเคราะห ์: การตรวจหาข ้อผิดพลาดทีหลี
ได ้ เช่น เนื่ องจากความเสียง

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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กาหนดการ
• บทนาและแรงจูงใจ
• คาจากัดความของศัพท ์เทคนิ ค
่
• แนวทางการพัฒนาแบบทัวไป
่ องตัว
• แนวทางการพัฒนาทีคล่
่ องตัว
• ความท ้าทายของวิศวกรรมทีคล่
• เอกสารอ ้างอิง

18

วัตถุประสงค ์การเรียนรู ้
• แบบจาลองกระบวนการ
• มีแบบจาลองกระบวนการใดอยู่บ ้าง?
้
่
้ ้แบ่งไว ้?
• อะไรคือขันตอนที
แบบจ
าลองเหล่านี ได
้
อะไรคือวัตถุประสงค ์และผลผลิตงานของแต่ละขันตอน?
่ ้เหมาะสมกับความต ้องการการพัฒนาใน
• ทาไมแบบจาลองแบบ V-Model ถูกปร ับเพือให
ปัจจุบน
ั ?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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ทาไมถึงต้องใช้แบบจาลองกระบวนการ?
โครงสร ้างองค ์กรโดยใช ้กองแรงงาน
แบบจาลองกระบวนการ
้
■ กาหนดลาดับขันตอนเฉพาะ
■ ระบุกลยุทธ ์โครงการ

่
− ลาดับเวลาของผลิตภัณฑ ์ทีจะสร
้าง

่ าเป็ นในช่วงเวลาหนึ่ ง
− ระดับคุณภาพทีจ
■ ช่วยนักพัฒนาค ้นหาเส ้นทางในโครงการ

่ าหนดไว ้
่ งของความสมบูรณ์ซงจะมี
้
อยู่ในคุณภาพทีก
ึ่
■ จัดให ้มีผลิตภัณฑ ์ใดในขันตอนหนึ
■ ช่วยในการวางแผนและตรวจสอบโครงการซอฟต ์แวร ์ภายในขอบเขตของการจัดการโครงการ

Source: A. Schatten, M. Demolsky, D. Winkler, S. Biffl , E. Gostischa-Franta, T. Östreicher; Best Practice SoftwareEngineering [7]
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ต ัวอย่างแบบจาลองกระบวนการ
โมเดลแบบน้ าตก (Waterfall model)
่
เปลียนแปลง

ข ้อกาหนด

ทดสอบยืนยัน

ทดสอบยืนยัน

ทดสอบยืนยัน

การวางแผน
ทดสอบยืนยัน

หลักการ&การออกแบบ
ทดสอบยืนยัน

นาไปใช ้

การพัฒนา
การซ่อมบารุง

Operation & maintenance

สเปค

ทดสอบยืนยัน

ประกอบรวม
ทดสอบยืนยัน

Source: SOMMERVILLE, IAN: ―Software
Engineering‖
[8]
Source:
J. Richenhagen,
Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]

ปิ ด
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การประเมินแบบจาลองกระบวนการ
สาหร ับ Waterfall model

+
-

• การคาดการณ์ทดี
ี่
่ นอน
• ระยะทีแน่

•
•
•
•
•

ความยืดหยุ่นตา่
่ งผลกลับ (ภายหลัง)
เป็ นการยากทีจะส่
่
การเปลียนแปลงภายในโครงการ
ข ้อผิดพลาดได ้ร ับการยอมรบั สายเกินไป
ความพร ้อมใช ้งานของโซลูชนั ซอฟต ์แวร ์ล่าช ้า
่ อเนื่ องเกินไป
เนื่ องจากกระบวนการทีต่

Source: SOMMERVILLE, IAN: ―Software
Engineering‖
[8]
Source:
J. Richenhagen,
Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]
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ต ัวอย่างแบบจาลองกระบวนการแบบ
V-Model
ดาเนิ นงานและ
ซ่อมแซม

แนวคิด
ข ้อมูลจาเพาะ
ระบบ
R P

เฟส
สาหร ับ
การ
วิเคราะห ์

System
design
R P

การทดสอบและยอมรบั ระบบ
มุมมองผู ใ้ ช้งาน

้
ติดตังระบบ
D

การทดสอบประกอบรวม
มุมมองเชิงสถาปั ตยกรรม

Component การทดสอบส่วนประกอบ
specification มุมมองการนาไปใช้
R P
R - ทบทวน

P - แผนทดสอบ

D

Installed
system
D

เฟสสาหร ับ
การ
สังเคราะห ์

Tested
components
D
- ปฏิบต
ั ก
ิ ารทดสอบ

Source: ADOLF-PETER BRÖHL and WOLFGANG DRÖSCHEL: ―Das V-Modell: Der Standard für die Softwareentwicklung mit Praxisleitfaden‖ [10]
Source: J. Richenhagen, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]
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การประเมินแบบจาลองกระบวนการ
สาหร ับ V-Model

+

่ าหร ับโครงการทีมี
่ การกาหนด
• เหมาะอย่างยิงส
่ ่นคงและครบถ ้วน
ช ัดเจนพร ้อมความต ้องการทีมั
• คาดการณ์ได ้ดี

-

• ความเป็ นไปได ้ทีจ่ ากัดสาหร ับการถดถอยเท่านั้น
• ข ้อผิดพลาดอาจนาไปสู่ความพยายามอย่าง
มากในการแก ้ไข

Source: ADOLF-PETER BRÖHL and WOLFGANG DRÖSCHEL: ―Das V-Modell: Der Standard für die Softwareentwicklung mit Praxisleitfaden‖ [10]
Source: J. Richenhagen, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]
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ต ัวอย่างแบบจาลองกระบวนการแบบ
V-Model
ดาเนิ นงานและ
ซ่อมแซม

แนวคิด

การทดสอบและยอมรบั ระบบ
้
ติดตังระบบ
มุมมองผู ใ้ ช้งาน
D
V-Model แบบคลาสสิกมี
้
พืนฐานมาจากการด
าเนิ นการ
่ โครงสร ้างตาม Installed
การทดสอบประกอบรวม
System
แบบพิ
เศษทีมี
design
่ าหนดไว้
งสถาปั
ตยกรรม
ข้มุอม
กมองเชิ
าหนดที
ก
อย่างดี system
R P
D
่
และอินเทอร ์เฟซทีระบุ
อย่างไรก็
่ ยั
้ งคงเป็ นอุดมคติ
ตาม สิงนี
Component การทดสอบส่วนประกอบ
Tested
specification มุมมองการนาไปใช้ components

ข ้อมูลจาเพาะ
ระบบ
R P

เฟส
สาหร ับ
การ
วิเคราะห ์

R

P

R - ทบทวน

เฟสสาหร ับ
การ
สังเคราะห ์

D
P - แผนทดสอบ

D

- ปฏิบต
ั ก
ิ ารทดสอบ

Source: ADOLF-PETER BRÖHL and WOLFGANG DRÖSCHEL: ―Das V-Modell: Der Standard für die Softwareentwicklung mit Praxisleitfaden‖ [10]
Source: J. Richenhagen, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]

25

V-Model สาหร ับงานวิศวกรรม
่ บเคลือนด้
่
ซอฟต ์แวร ์ทีขั
วยแบบจาลอง
I) การพัฒนาแบบจาลอง
วัตถุประสงค ์
่
• ระบบการเปลียนผ่
าน🡪 ซอฟต ์แวร ์
้
่
่ั
บข ้อกาหนดทังหมด
• ความรู ้เกียวกั
(เช่น ฟังก ์ชน
การควบคุม)
่ กต ้อง
• การสร ้างแบบจาลองทีถู

ความต ้องการของ
ระบบ
โครงสร ้างการทางาน
และข ้อกาหนด
สถาปัตยกรรมซอฟต ์แวร ์
และข ้อกาหนด

การตรวจสอบการ
ทางาน
การยืนยันแบบจาลอง

การนาแบบจาลองไป
ใช ้

Source: J. Richenhagen, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]
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V-Model สาหร ับงานวิศวกรรม
่ บเคลือนด้
่
ซอฟต ์แวร ์ทีขั
วยแบบจาลอง
II) การพัฒนาโค ้ด
วัตถุประสงค ์
่ กต ้อง
• การแสดงข ้อกาหนดในโค ้ดทีถู
่ ั จ่ าเป็ น (ไม่มโี อเวอร ์เฮด)
• การแสดงฟังก ์ชนที
• การตรวจสอบย้อนกลับ

ความต ้องการของ
ระบบ
โครงสร ้างการทางาน
และข ้อกาหนด
สถาปัตยกรรมซอฟต ์แวร ์
และข ้อกาหนด

การยืนยันการ
ทางาน
การยืนยัน
แบบจาลอง

การนาแบบจาลอง
ไปใช ้

การยืนยัน
ซอฟต ์แวร ์

การทบทวนโค ้ด

การนาซอฟต ์แวร ์
ไปใช ้

Source: J. Richenhagen, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]
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V-Model สาหร ับงานวิศวกรรม
่ บเคลือนด้
่
ซอฟต ์แวร ์ทีขั
วยแบบจาลอง
III) การประกอบรวมระบบ

ความต ้องการของ
ระบบ
โครงสร ้างการทางาน
และข ้อกาหนด
สถาปัตยกรรมซอฟต ์แวร ์
และข ้อกาหนด

วัตถุประสงค ์
• การผสานการทางานเข ้ากับระบบ E/E
้
• ตระหนักถึงความต ้องการทังหมดในระบบ
• การยอมร ับข ้อกาหนด

การตรวจสอบ
ความถูกต ้องระบบ

การยืนยันการ
ทางาน
การยืนยัน
แบบจาลอง

การนาแบบจาลอง
ไปใช ้

การยืนยัน
ซอฟต ์แวร ์

การทบทวนโค ้ด

การตรวจสอบ
ระบบ

การยืนยัน
ส่วนประกอบ

การนาซอฟต ์แวร ์
ไปใช ้

การประกอบรวม
Source: J. Richenhagen, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]
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V-Model สาหร ับงานวิศวกรรม
่ บเคลือนด้
่
ซอฟต ์แวร ์ทีขั
วยแบบจาลอง
่
ทาไมต ้อง ―V‖ แทน ―LINE‖? – ระดับนามธรรมและการเชือมโยงข
้ามระหว่างกัน
System
Requirements

่
ข ้อกFunction
าหนดการเชือมต่
อ - ทดสอบ

ระดับของรายละเอียด

Funct. Architecture
& Requirements
SW Architecture &
Requirements

System
Validation

Validation
Model
Verification

Model
Implementation

SW
Verification

Code
Review

การพัฒนา
ระบบ
การพัฒนา
การทางาน

System
Verification

Component
Verification

Software
Implementation

Integration
Source: J. Richenhagen, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]

การพัฒนา
ซอฟต ์แวร ์
29

V-Model สาหร ับงานวิศวกรรม
่ บเคลือนด้
่
ซอฟต ์แวร ์ทีขั
วยแบบจาลอง
ความต ้องการของ
ระบบ
โครงสร ้างการทางาน
และข ้อกาหนด
สถาปัตยกรรมซอฟต ์แวร ์
และข ้อกาหนด

การตรวจสอบ
ความถูกต ้องระบบ

การยืนยันการ
ทางาน
การยื
ยัน
การยืนยันกได้ร ับ
ปั จจุ
บน
ั นV-Model
สุดคลาสสิ
แบบจาลอง
ซอฟต ์แวรเร็์ วขึน
้
การปร
ับแต่งให้วงผ่
ิ่ านเฟสได้

การตรวจสอบ
ระบบ

่

🡪 ยังไม่คล่องพอทีจะตอบสนองทุก
การนาแบบจาลอง
การทบทวนโค
้ด
การยืนยัน
ความต้
องการด้านการพั
ฒนา
ไปใช ้
ส่วนประกอบ
การนาซอฟต ์แวร ์
ไปใช ้

การประกอบรวม
Source: J. Richenhagen, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [22]

30

กาหนดการ
• บทนาและแรงจูงใจ
• คาจากัดความของศัพท ์เทคนิ ค
่
• แนวทางการพัฒนาแบบทัวไป
่ องตัว
• แนวทางการพัฒนาทีคล่
่ องตัว
• ความท ้าทายของวิศวกรรมทีคล่
• เอกสารอ ้างอิง
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วัตถุประสงค ์การเรียนรู ้
่ องตัว (Agile development)
• การพัฒนาทีคล่

่ องตัวคืออะไร?
• หลักการสาคัญของการพัฒนาทีคล่
้ ออะไร
่
่
• SCRUM คืออะไร อธิบายแนวทางการพัฒนาแบบคล่องตัวนี เพื
และใช ้เพืออะไร?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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Agility คือทัศนคติตอ
่ การพัฒนา
(ซอฟต ์แวร ์)
หลักการสาคัญของ Agility (FOWLER, 2001)
หลักการสาคัญของการพัฒนาซอฟต ์แวร ์แบบ
Agile
เรากาลังค ้นพบวิธท
ี ดี
ี่ กว่าในการพัฒนาซอฟต ์แวร ์โดยการทา
้ าให ้เราเห็นคุณค่า:
และช่วยเหลือผูอ้ นให
ื่ ้ทา งานนี ท
่ อ
บุคคลและการมีปฏิสม
ั พันธ ์ เหนื อกระบวนการและเครืองมื
ซอฟต ์แวร ์ทางาน เหนื อกว่าเอกสารแบบสมบูรณ์
การร่วมมือกับลู กค้า เหนื อการเจรจาสัญญา
่
การตอบสนองต่อการเปลียนแปลง
มากกว่าการทาตาม
แผน
่ ส่วนทีมี
่ คา่ ทางขวามือแล ้ว เราจะให ้คุณค่ากับ
กล่าวคือ เมือมี
ของนั้นมากกว่าทางซ ้าย

้
■ ขันตอนแรกสู
่การพัฒนา

่ องตัวได ้ระบุไว ้
ซอฟต ์แวร ์ทีคล่
แล ้วในช่วงต ้นทศวรรษ 1990.
่ มพ ์ยอดนิ ยมครงแรกโดย
้ั
■ สิงพิ
Kent Beck et al ในปี
่ Extreme
2542 เรือง
Programming.
่ มขึ
่ นใน
้
■ ความสนใจทีเพิ

สภาพแวดล ้อมทางธุรกิจ
นาไปสู่การพัฒนาและการบูร
ณาการของกระบวนการและ
่ องตัวตลอด 20 ปี
วิธก
ี ารทีคล่
่ านมา.
ทีผ่

Source: http://agilemanifesto.org/iso/en/manifesto.html [20]
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่
มีหลักการใดบ้างทีอาศ
ัยแนวคิด
การพัฒนาแบบคล่องต ัว?
THE AGILE MANIFESTO – 12 PRINCIPLES
• ลาดับความสาคัญสูงสุดของเราคือ ทาให้ลูกค้าพอใจ ผ่านการ
่ คณ
้ เนิ่ นๆและต่อเนื่ อง
ส่งมอบซอฟต ์แวร ์ทีมี
ุ ค่าตังแต่
่
• ยินดีร ับการเปลียนแปลงข้
อกาหนด, แม้แต่ชว่ งปลายของ
่
การพัฒนา กระบวนการทีคล่องตัวใช ้ประโยชน์จากการ
่
่
เปลียนแปลงเพื
อความได
้เปรียบในการแข่งขันของลูกค ้า
่ งานบ่อยๆ, จากสองสามสัปดาห ์เป็ นสอง
• ส่งซอฟต ์แวร ์ทีใช้
่ นกว่
้
สามเดือน โดยเลือกช่วงเวลาทีสั
า
• นักธุรกิจและนักพัฒนาต ้อง ทางานร่วมก ัน ทุกวันตลอด
โครงการ
่ บุคคลทีมี
่ แรงจู งใจหลายๆคน. มอบ
• สร ้างโครงการทีมี
่
สภาพแวดล ้อมและการสนับสนุ นทีพวกเขาต
้องการ และไว ้วางใจ
ให้พวกเขาทางานให้เสร็จลุล่วง
่ี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการถ่ายทอดข ้อมูลไป
• วิธท
ี มี
ยังและภายในทีมพัฒนาคือ สนทนาแบบเห็นหน้าก ัน.

่ งาน เป็ นตัวชีวั้ ดความก ้าวหน้าเบืองต
้
้น
• ซอฟต ์แวร ์ทีใช้
่ องตัวส่งเสริมการพัฒนาทียั
่ งยื
่ น สปอนเซอร ์
• กระบวนการทีคล่
่
่
นักพัฒนา และผูใ้ ช ้ควรจะสามารถร ักษา ความก้าวหน้าทีคงที
อย่างไม่มก
ี าหนดได ้.
่ ความเป็ นเลิศทางเทคนิ ค และ
• ให ้ความสนใจอย่างต่อเนื่ องเพือ
่ จะช่วยเพิมความคล่
่
การออกแบบทีดี
องตัว.
่ ได ้ทา - เป็ นสิง่
่
มาณงานทีไม่
• ความง่ าย – ศิลปะแห่งการเพิมปริ
สาคัญ
่ ทสุ
่ี ด ควบรวม
• สถาปัตยกรรม ข ้อกาหนด และการออกแบบทีดี
่ อตงขึ
้ั นด
้ ัวยต ัวทีมเอง
จากทีม ทีก่
• ใน ช่วงเวลาปกติ, ทีมจะสะท้อนถึง ทาอย่างไรจึงจะมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ จากนั้นจึงปร ับแต่งและปร ับพฤติกรรม
ตามนั้น

Source: http://agilemanifesto.org/iso/en/manifesto.html [20]
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่ องตวั จึงได้ผล
เหตุใดการฝึ กฝนทีคล่
่ องตัว
5 เหตุผลสาหร ับการพัฒนาทีคล่
่
คนทีใกล
้ปัญหาคือคนที่
จะแก ้ปัญหา
ทีมงานวัด
ความก ้าวหน้าโดย
การส่งมอบผลิตภัณฑ ์
่ างานเพิมขึ
่ น้
ทีท

ทีมงานและผู ้มี
ส่วนได ้ส่วนเสีย
เรียนรู ้ผ่านการ
ตอบร ับอย่าง
รวดเร็ว

ผูค้ นมีแรงจูงใจ
่ ดระเบียบ
เมือจั
ตนเอง

ทีมมีโอกาสตรวจสอบ
และปร ับตัวอยู่
บ่อยครง้ั
35

่ องต ัวคือ
ประโยชน์ของการพัฒนาทีคล่
อะไร?
่ องตัว
ผลลัพธ ์ของการดาเนิ นการอย่างประสบความสาเร็จของการพัฒนาทีคล่

การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ที่
้
รวดเร็วขึน
กิจกรรมการทาใหม่ (เช่น
่
เนื่ องจากการเปลียนแปลง)
่ (การกาจัด
ลดลง / หลีกเลียง
ขีดจากัดของกระบวนการ การ
่
โต ้ตอบทีใกล
้ชิดกับผู ้ใช ้ /
ลูกค ้า 🡪 กรณี ใช ้งาน)

ความสาเร็จของคุณภาพ
่ งขึน
้
ผลิตภัณฑ ์ทีสู
ตามความต ้องการของลูกค ้า
(ปฏิสม
ั พันธ ์ใกล ้ชิดกับผูใ้ ช ้ /
ลูกค ้า, ความร่วมมือเหนื อ
่
ความสามารถทีแตกต่
างกัน)

่ งขึน
้
ระดับความพึงพอใจทีสู
้
กาลังเกิดขึน
กับนักพัฒนา (เนื่ องจากความ
ร่วมมืออย่างใกล ้ชิด เสรีภาพใน
การพิจารณา)
และกับลูกค ้า
(ต่อด ้านบน)
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้
การเลือกกรอบงานขึนอยู
่ก ับเกณฑ ์ที่
แตกต่างก ัน
่ องตัว
ความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาทีคล่
่ องตวั
การประยุกต ์ใช้งานการพัฒนาทีคล่

่ ้โดยทีมร ักบี ้
• คาว่า "Scrum" มาจากรูปแบบการต่อสู ้ทีใช
่ ับซ ้อนโดยใช ้กรอบกระบวนการทีคล่
่ องตัว
• จัดการงานทีซ
้ กชินน้
้ อย ทบทวน
• แบ่งโปรเจคขนาดใหญ่เป็ นชินเล็
่ ทาซา้
ปร ับเปลียน

*
*Source: SwissQ Consulting AG | ―Agile Modelle im Vergleich: [11]

**Source: https://www.scrumalliance.org/learn-about-scrum - Learn About Scrum - Use Scrum to continuously improve, rapidly
respond to change, and deliver early. Scrum Alliance. [25]

Image: PierreSelim (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ST_vs_Gloucester_-_Match_-_23.JPG), „ST vs Gloucester Match - 23―, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

37

แนวคิดของ SCRUM คืออะไร?
องค ์กรของ SPRINTS

Sprin
t

• เสนอเป็ นวิธก
ี ารพัฒนาซอฟต ์แวร ์โดย Schwaber และ
Sutherland ในต ้นปี 1990
• การทดสอบและเอกสารเป็ นส่วนหนึ่ งของ ―การพัฒนา‖ ไม่ต ้องมี
้
่ ้องตามมา
ขันตอนที
ต
• หน่ วยงานจะทาใน "sprints" และมาจาก "backlog" ของการ
่
่ ดลาดับความสาคัญทีมี
่ อยูแ่ ล ้ว
เปลียนแปลงข
้อกาหนดทีจั
่
้ รวมอยูใ่ นการวิงระยะสั
่
้ แต่จะ
• การเปลียนแปลงในระยะสั
นไม่
น
รวมอยูใ่ น Backlog
• 5 เหตุการณ์สาคัญของ Scrum: Sprint Planning, Daily
Scrum, The Sprint, Sprint Review, Sprint
Retrospective
้ กวันสันมาก
้
• การประชุมแบบยืนขึนทุ
(15 นาที)
่ ้นเข ้มข ้นมากและอาจ
• การวางแผนการวิง่ การย ้อนรอยการวิงนั
ยาวนาน (เช่น 1 วัน)
• การเปิ ดตัวซอฟต ์แวร ์จะถูกส่งไปยังลูกค ้าภายในช่วงเวลาที่
้
กาหนด อาจไม่ได ้รวมฟังก ์ช ันการทางานทังหมด
ทาให ้ลูกค ้า
สามารถประเมินและให ้ข ้อเสนอแนะ

Source: P. Abarahamsson et al.: Agile software development methods - Review and
analysis [13]
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้ องการ
การประยุกต ์ใช้ Scrum นันต้
ความร ับผิดชอบใหม่ ๆ ในทีมพัฒนา
บทบาทในทีม SCRUM

TM

PO

SM

เจ ้าของผลิตภัณฑ ์

ทีมพัฒนา

หัวหน้า Scrum

■ เป็ นตัวแทนของลูกค ้า

่ มขึ
่ นที
้ ่
■ ส่งมอบผลิตภัณฑ ์ทีเพิ

■ เสนอและส่งเสริมกระบวนการ

่ ROI ให ้
■ ร ับผิดชอบในการเพิม
สูงสุด
■ จัดการงานค ้างสินค ้า

่
■ เป็ นบุคคลทัวไปไม่
ใช่กรรมการ

้ ้เมือสิ
่ นสุ
้ ดการ
อาจเกิดขึนได
ดาเนิ นการแต่ละครง้ั

่ ้างขึนเอง
้
■ เป็ นองค ์กรทีสร
■ เป็ นสหวิทยาการ
■ เป็ นผู ้มีอานาจ

Scrum
■ มอบ PO และ ทีมพัฒนา
■ อานวยความสะดวกการ

ดาเนิ นการของ Scrum

■ เป็ นโค ้ชให ้กับทีมพัฒนา

Source: FEV Europe GmbH
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่
่
สิงประดิ
ษฐ ์ทีแตกต่
างในวัฎจักร SCRUM

ผลิตภัณฑ ์ Sprint
่ ารายการ
■ รายการสังท
่
้ บ
■ อธิบายผลงานทีจะเกิ
ดขึนกั
ผลิตภัณฑ ์

■ บริหารจัดการโดยเจ ้าของ

ผลิตภัณฑ ์

■ ทีมพัฒนาประมาณการรายการ

งาน

งานSprint

่ น้
การเพิมขึ

่ อกสาหรบั
■ ชุดรายการงานทีเลื

■ รายการคงค ้างถูกทาให ้สาเร็จ

■ เป็ นเจ ้าของโดยทีมพัฒนา

■ ตรงตามคาจากัดความของ

งาน

■ ถูกพยากรณ์โดยทีมพัฒนา

่
■ กรอบงานคงทีระหว่
างการ

Sprint

ระหว่างการทางาน

้
Scrum Team ว่า "เสร็จสิน"

■ ได ้ร ับการพัฒนาโดยทีมพัฒนา

และตรวจสอบโดย PO

Source: FEV Europe GmbH

40

การวางแผน Scrum – Sprint
องค ์กร SPRINTS

…
PO
เจ ้าของ
ผลิตภัณฑ ์
Source: P. Abrahamsson et al.: Agile Software Development Methods: Review and Analysis
[13]

S
M

Ok

หัวหน้า
Scrum

!
T
M
ทีมพัฒนา
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Scrum – การประชุม Scrum ประจาวัน
องค ์กร SPRINTS

SM

TM
ทีมพัฒนา

หัวหน้า Scrum
Sprint

่ ได
่ ้ทาเมือวาน?
่
✔ สิงที
่ จะท
่ าเมือสิ
่ นสุ
้ ดวันนี?้
✔ สิงที
่
✔ ปัญหาทีพบ?
Source: P. Abrahamsson et al.: Agile Software Development Methods: Review and Analysis
[13]

15 นาที
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Scrum – The Sprint
องค ์กร SPRINTS

SM

TM

หัวหน้า Scrum

ทีมพัฒนา

Sprint

่ านวนสินค ้าที่
การเพิมจ
สามารถจัดส่งได ้
Source: P. Abrahamsson et al.: Agile Software Development Methods: Review and Analysis
[13]
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Scrum – ประชุมทบทวน Sprint
ORGANIZATION OF SPRINTS

…
SM

PO
เจ ้าของ
ผลิตภัณฑ ์

Source: P. Abrahamsson et al.: Agile Software Development Methods: Review and Analysis
[13]

หัวหน้า Scrum

TM
ทีมพัฒนา
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่ ได้
่ ทา
Scrum – ทบทวนสิงที
ORGANIZATION OF SPRINTS

?
PO
เจ ้าของ
ผลิตภัณฑ ์

Source: P. Abrahamsson et al.: Agile Software Development Methods: Review and Analysis
[13]

T
M

ทีมพัฒนา

S
M
หัวหน้า Scrum
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ภาพรวมกระบวนการ Scrum

TM

TM

PO

SM

SM
TM

PO

SM
TM
SM

Source: FEV Europe GmbH
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กาหนดการ
• บทนาและแรงจูงใจ
• คาจากัดความของศัพท ์เทคนิ ค
่
• แนวทางการพัฒนาแบบทัวไป
่ องตัว
• แนวทางการพัฒนาทีคล่
่ องตัว
• ความท ้าทายของวิศวกรรมทีคล่
• เอกสารอ ้างอิง

47

วัตถุประสงค ์การเรียนรุ ้
่ องตัว
• ความท ้าทายของการพัฒนาทีคล่

่
• อะไรคือความแตกต่างระหว่างแนวทางการพัฒนาแบบ Agile และแบบทัวไป?
่
• อะไรคือความท ้าทายของการเปลียนแปลงแบบ
Agile สาหร ับองค ์กร?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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่
การเปลียนแปลงได้
ร ับการยอมร ับและจัดการ
อย่างจริงจัง ต้องการผู น
้ าใหม่
การเปรียบเทียบการพัฒนาแบบธรรมดาและแบบคล่องตัว
้ ับ”
ความคิด “ตังร

การวางแผน

ส่วนของผู ้ดาเนิ นการ

่
ความเกียวข
้องกับลูกค ้า

ความเป็ นผู ้นา

ความคิด “คล่องตัว"

▪ การวางแผนระยะยาว
▪ รายละเอียดโครงการเป็ นรายเดือน รายปี
้ เนิ่ นๆ
▪ การตัดสินใจต ้องทาตังแต่
่ หากมีความจาเป็ น
▪ เปลียน

่
่ ประสิทธิภาพ
▪ การจัดการการเปลียนแปลงที
มี
▪ การวางแผนโครงการโดยละเอียดสาหร ับสัปดาห ์ เดือน
่ ด
▪ ตัดสินใจเร็วและช ้าให ้น้อยทีสุ
▪ การวางแผนระยะยาวหากจาเป็ น

▪ องค ์กรลาดับชน้ั
▪ แยก KPI
▪ บริหารโครงการแบบตามสายบริหาร …
่ ้ามสายงานใหม่จงึ จะได ้ร่วมงานกัน
▪ ต ้องมีหน้าทีข

▪ ทีมข ้ามสายงาน
▪ มี KPI ร่วมกัน
▪ ―รูปแบบ T ‖: ลูกจ ้างทุกคนมีหวั ข ้อเดียว (―I‖) aและ ส่งเสริม
้ ่ (―_‖)
พืนที

▪ การเจรจาสัญญา
▪ สัญญาเป็ นฐานการทางาน
▪ ยอมร ับกับสัญญา
่
่
▪ เปลียนขอบเขตหากลู
กค ้าเลือนระดั
บ

▪ ลูกค ้าเป็ นส่วนหนึ่งของทีม
่
▪ เข ้าใจร่วมกันก่อนเริมงาน
▪ มีสว่ นร่วมเชิงลึกสาหร ับ ผลลัพธ ์ร่วมกัน
่ ่นร่วมกัน
▪ ร ับผิดชอบและเชือมั

▪ นักวางแผน ผู ้ตัดสินใจ ผู ้ควบคุม
▪ คาจากัดความของงาน & การตัดสินใจโดยลาดับชน้ั
▪ เป้ าหมายส่วนบุคคลและความท ้าทายภายใน
่
่ าเป็ น
▪ เปลียนเมื
อจ

่
▪ ความเป็ นผู ้นาผู ้ร ับใช ้: ผู ้สือสาร,
ผู ้โน้มน้าวใจ
่
▪ การตัดสินใจเมือจาเป็ น 🡪 ทีมงานโครงการ!
่
่
▪ ทางานเกียวกั
บระบบนิ เวศและเงือนไขขอบเขต
่
่
▪ เปลียนผุ
้ขับเคลือน

Source: S. Kriebel, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [23]

49

วิธก
ี ารแบบเดิมล้าสมัยไปแล้วหรือไม่?
การเปรียบเทียบการพัฒนาแบบธรรมดาและแบบคล่องตัว
กระบวนการแบบเดิมๆ อยู ่
้
บนพืนฐานของแนวทาง
ี่ ด (การ
ปฏิบต
ั ท
ิ ดี
ี่ ทสุ
่
กาหนดตนเองในระดับตา)
🡪 การร ักษา
ประสบการณ์โดยความ
คล่องตัวน้อยลง?

กระบวนการแบบเดิม
ได้ร ับการออกแบบให้
่
่
หลีกเลียงความเสี
ยง
่
สู งสุด เกียวกั
บความ
่
ปลอดภัย 🡪 เสียง
้ วยความ
มากขึนด้
คล่องตัว?

้ นไปที่
จนถึงตอนนี เน้
่ โครงสร ้าง
วิธก
ี ารทีมี
🡪 ภาพรวมน้อยลง
้ วย
และการคิดระยะสันด้
ความคล่องตัว?

กระบวนการแบบเดิมๆ ได้ร ับการ
่
ออกแบบมาเพือการประสานงาน
ระหว่างฝ่ายต่างๆ 🡪 ความ
ว่องไวทาให้เกิดความสับสน
่
วุน
่ วายหรือไม่? องค ์กร "ทัวไป"
่ องต ัวทางาน
และองค ์กรทีคล่
ร่วมก ันอย่างไร

่ องตัวไม่
การทางานทีคล่
ขัดแย้งกับแบบจาลองการ
ประมวลผล 🡪 การวนซา้
และขอบฟ้าการวางแผน
ต่างกัน

่ องตัว
การทางานทีคล่
ช่วยปร ับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ ์ด้วย
การประสานงานข้าม
สายงาน/สหวิทยาการ

่ องตัว
การทางานทีคล่
ไม่สามารถทาได้หาก
ไม่มก
ี ารโต้ตอบ
้
มิฉะนันจะไม่
สามารถ
ประเมินผลกระทบ/
ผลกระทบได้

การทางานแบบ Agile กับ
่ คล่องตัว
องค ์กรทีไม่
จาเป็ นต้องมีกระบวนการที่
แตกต่างกัน ข้อตกลงต่างกัน
แนวคิดการทางานร่วมกัน
่ าคัญ
เป็ นสิงส

Source: S. Kriebel, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University, 2019 [23]
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่
การเปลียนแปลงต้
องการเป้ าหมาย
เวลา และความอดทนร่วมกัน
่
่
การเปลียนแปลงทางดิ
จท
ิ ลั : การเปลียนแปลง
่
่
่
• อ้างถึง John P. Kotter, ผูเ้ ชียวชาญด
70 % ของการเปลียนแปลงโครงการล้
มเหลว สาเหตุของ
้านการจัดการการเปลียนแปลง,
่
่
้
่
อัตราความสาเร็จทีตานี ส่วนใหญ่คอื การต่อต้าน การเปลียนแปลง จาก from บุคลากร และการกลับกลายเป็ นนิ สย
ั เดิมๆ.

้
John P. Kotter – 8 ขันตอน
่
1. เพิมความเร่
งด่วน
2. สร ้างทีมนาทาง
3. สร ้างวิสยั ทัศน์และกลยุทธ ์
่
4. สือสารวิ
สยั ทัศน์
่ ดขวาง
5. ขจัดสิงกี
้
6. สร ้างความสาเร็จระยะสัน
7. อย่ายอมแพ้
่
8. เปลียนสถาบั
น

มนุ ษย ์เป็ น
อุปสรรคที่
ใหญ่ทสุ
ี่ ดใน
การสร ้างการ
่
เปลียนแปลง

🡪 ความรู ้ไม่ใช่ความเข ้าใจ!!
่
🡪 การเปลียนแปลงเกิ
ดจากความต ้องการ ซือ้
ไม่ได ้!!
่ ทราบอยู
่
🡪 สิงที
่แล ้วก็ต ้องทา้ ทาย !!
🡪 กระบวนการใหม่ต ้องการการพัฒนาและ
ติดตาม!!
🡪 ประสบการณ์ ปฏิก ิรยิ าตอบสนอง และ
ระบบอัตโนมัตจิ าเป็ นต ้องได ้ร ับการฝึ กฝนอีก
้ั
ครง!!

Source: S. Kriebel, Lecture ―Software for Combustion Engines‖, RWTH Aachen University,
2019
[23]John P. Kotter, ―Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-Moving World‖, Harvard Business Review
Source:
Press, 2014 [24]
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สรุป
• การพัฒนาแบบคล่องตัว
่
่ ้อกาหนดและแนวทางแก ้ไขทีไม่
่ ชดั เจน
• แรงจูงใจ: ตอบสนองต่อการเปลียนแปลงอย่
างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิงข
(แม้แต่การปร ับรุน
่ V แบบเดิมก็ยงั ไม่เพียงพออีกต่อไป)
่
่
• การเปลียนกระบวนทั
ศน์: การเปลียนแปลงข
้อกาหนดเป็ นแกนหลักของกระบวนการ ไม่รบกวนกระบวนการ ขอบเขต
กระบวนการระหว่างงานฝี มือถูกตัดออก
• Scrum: แนวทาง Agile สาหร ับทีมขนาดเล็กโดยอิงจากการจัดระเบียบตนเองของทีม ห ้าเหตุการณ์สาคัญของ
Scrum: วางแผน, ประชุมรายวัน, ดาเนิ นการแบบSprint, ทบทวน Sprint Review, มองยอ้ นกลับ Sprint
่ องตัวไม่ขด
้
• การทางานทีคล่
ั แย ้งกับแบบจาลองการประมวลผล 🡪 การวนซาและขอบฟ้
าการวางแผนต่างกัน
่ องตัวช่วยปร ับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ ์ด ้วยการประสานงานข ้ามสายงาน/สหวิทยาการ
• การทางานทีคล่
่ คล่องตัวจาเป็ นต ้องมีกระบวนการทีแตกต่
่
• การทางานแบบ Agile กับองค ์กรทีไม่
างกัน ข ้อตกลงต่างกัน แนวคิดการ
่ าคัญ
ทางานร่วมกันเป็ นสิงส
่
่
่
• ความท ้าทายของการเปลียนแปลง:
การเปลียนวิ
ธค
ี ด
ิ ความว่องไวไม่ใช่ ―กระสุนเงิน‖ มนุ ษย ์เป็ นอุปสรรคทีใหญ่
ทสุ
ี่ ดใน
่
การสร ้างการเปลียนแปลง
นอกจากนี ้ จาเป็ นต ้องมีความเป็ นผูน้ าใหม่ในองค ์กร

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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กาหนดการ
• บทนาและแรงจูงใจ
• คาจากัดความของศัพท ์เทคนิ ค
่
• แนวทางการพัฒนาแบบทัวไป
่ องตัว
• แนวทางการพัฒนาทีคล่
่ องตัว
• ความท ้าทายของวิศวกรรมทีคล่
• เอกสารอ ้างอิง
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กาหนดการ
• แรงจูงใจของวิศวกรรมระบบ
• ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมระบบ
• ข้อกาหนดข้อกาหนดหลักเกณฑ์
• บทนาสู่ SysML
• การประยุกต์ใช้วิธีการ CUBE ที่เป็ นแบบอย่าง
• ความท้าทายและผลประโยชน์
• เอกสารอ้างอิง
2

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• แรงจูงใจของวิศวกรรมระบบ
• อะไรคือช่องว่างในปั จจุบนั ในแนวทางการพัฒนายานยนต์?
• อะไรคือจุดสนใจของวิศวกรรมระบบ?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de

3

คุณภาพทีต่ ้ องการไม่ สามารถทาได้ โดยการทดสอบ
ยานพาหนะเพิม่ เติม
• ความท้าทายในการพัฒนายานยนต์
การลดเวลาในการออกสูต่ ลาดที่จาเป็ น1

ต้องลดต้นทุนรายปี 2

Time-to-market 1980:
5 years

Costs per vehicle year
x:

Time-to-market 2000:

Costs per vehicle year x+1:

3 years

-4%

WLTP cycle time (min.):

30
NEDC cycle time
(min.): 20

เพิ่มเวลาตรวจสอบรถ4

Effort Auto Pilot combined validation
(h.):

107 – 109

Increase of e.g. software
recall campaigns3

WLTP: Worldwide Harmonised Light-Duty
Vehicles Test Procedure

Unique campaigns
2011: 4

NEDC: New European Driving Cycle

Unique campaigns 2015:

ACC: Adaptive Cruise Control

44

(h) Effort ACC/Lane
keeping: 101 – 103

เพิ่มเวลาตรวจสอบรถ5

Sources: [1] - [5+; Kriebel, Richenhagen et al.: “High Quality Electric Powertrains by model-based systems engineering”, Aachen Colloquium 2017 [6]

4

ช่ องว่ างในแนวทางวิศวกรรมของบริษัทอาจทาให้ เกิดปัญหาด้ าน
คุณภาพทีร่ ้ ายแรง
ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกคุณภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
?

พิสจู น์คณ
ุ ภาพของระบบด้วยยานพาหนะขนาดใหญ่และพนักงาน
 ค่าใช้จ่ายสูง

ความต้องการของระบบขาดหายไป & ไม่สมบูรณ์

?

?

ข้อบกพร่องตอนปลายระหว่างการรวมส่วนประกอบ
 ความเสีย่ งในการผลิตล่าช้า

สถาปั ตยกรรมระบบไม่สมบูรณ์

?

ข้อกาหนดของฟั งก์ชนั ซอฟต์แวร์ไม่ชดั เจน ไม่เสถียร
 ล่าช้าก่อนกาหนด

?

?

?

กรณีทดสอบส่วนประกอบไม่สมบูรณ์

สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ไม่สมบูรณ์

Actually layered information mixed-up
?

กรณีทดสอบหน่วยไม่ตรงกับ
ข้อกาหนด & ไม่สามารถใช้ซา้ ได้

รหัสที่ตอ้ งการไม่ตรงกัน
Source: Kriebel, Richenhagen et al.: “High Quality Electric Powertrains by model-based systems engineering”, Aachen Colloquium 2017 [6]

5

กาหนดการ
• แรงจูงใจของวิศวกรรมระบบ
• ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมระบบ
• ข้อกาหนดข้อกาหนดหลักเกณฑ์
• บทนาสู่ SysML
• การประยุกต์ใช้วิธีการ CUBE ที่เป็ นแบบอย่าง
• ความท้าทายและผลประโยชน์
• เอกสารอ้างอิง

6

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมระบบ
• วิศวกรรมระบบคืออะไรและมีการแก้ไขอย่างไร?
• แนวทางด้านวิศวกรรมระบบใดที่มีอยูแ่ ละกล่าวถึงอะไร?
• วิธีการใช้วิศวกรรมระบบสาหรับข้อกาหนดของระบบ?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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แนวทางต่ างๆ ในการพัฒนาระบบที่ซับซ้ อนมีอทิ ธิพลต่ อคา
จากัดความของ System Engineering (SE)
ความหมายของวิศวกรรมระบบ
“แนวทางสหวิทยาการและวิธีท่ีจะทาให้ระบบประสบความสาเร็จ”
- INCOSE Handbook, 2004 [8]

“ศาสตร์และศิลป์ แห่งการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทงั้ ระบบ หลักทัง้ ชีวิต”
- Derek Hitchins [9]

วิศวกรรมระบบเป็ นแนวทางที่แข็งแกร่งในการ
• การออกแบบ การสร้าง และการทางานของระบบ
• การระบุและการหาปริมาณเป้ าหมายของระบบ

“วิศวกรรมระบบเป็ นแนวทางสหสาขาวิชาชีพที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนชุดความต้องการของผูม้ ี
ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ให้ก ลายเป็ นโซลู ชัน ระบบที่ ส มดุ ล ซึ่ ง ตรงกั บ ความต้อ งการเหล่ า นั้น *…+
กระบวนการทางวิศวกรรมระบบรวมถึง กิจ กรรมเพื่อกาหนดเป้าหมายระดับบนสุดที่ระบบต้อง
สนับสนุน ระบุข้อกาหนดของระบบ สัง เคราะห์การออกแบบระบบทางเลื อก ประเมินทางเลือก
จัดสรรข้อก าหนดให้กับ ส่วนประกอบ รวมส่วนประกอบเข้ากับ ระบบ และตรวจสอบว่า ความ
ต้องการของระบบเป็ นที่พอใจ นอกจากนีย้ งั รวมถึงกระบวนการวางแผนและควบคุมที่จาเป็ นในการ
จัดการความพยายามทางเทคนิค”- A Practical Guide to SysML, S. Friedenthal, A. Moore, R.
Steiner, 2015 [11]

• การสร้างแนวคิดการออกแบบระบบทางเลือก
• การใช้งานการออกแบบทีด่ ีทสี่ ุด
• บูรณาการและการตรวจสอบการออกแบบ

“วิศวกรรมระบบเป็ นแนวทางสหวิทยาการในการสร้างความซับซ้อนและเทคโนโลยี
ระบบที่หลากหลาย”- Agile Systems Engineering, Bruce Powel Douglass Ph.D., 2016 [12]

• การประเมินหลังการใช้งานว่าระบบดีเพียงใด

• บรรลุเป้าหมาย
- NASA Systems Engineering Handbook, 1995 [10]

“วิศวกรรมระบบเป็ นแนวทางทางวิศวกรรมแบบสหวิทยาการและองค์รวมสาหรับแนวคิด การทาให้เป็ นจริง และการ
ประเมินระบบทางเทคนิคทีซ่ ับซ้อน เช่นเดียวกับการจัดการทางวิศวกรรมตลอดวงจรชีวิตทีส่ มบูรณ์ของระบบ”

Source: FEV Europe GmbH

8

ขั้นตอนพืน้ ฐานสาหรับการพัฒนาตามแบบจาลอง
OBJECT-ORIENTED SYSTEMS ENGINEERING METHOD (OOSEM)
act [ Specify and Design System ]

set up model

analyze stakeholder needs

manage
requirements
traceability

analyze system
requirements

optimize and
evaluate
alternatives

define logical architecture

synthesize candidate physical
architectures

• การวิเคราะห์ระบบและสิ่งแวดล้อมตามความ
ต้องการของลูกค้าและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
• การระบุความต้องการของระบบเกี่ยวกับความ
ต้องการที่กาหนดไว้ลว่ งหน้า
• การแยกส่วนของระบบในส่วนประกอบทางลอจิคลั
• การจัดสรรองค์ประกอบทางกายภาพและคาจากัด
ความของความสัมพันธ์

Source: Weilkiens, Tim. Systems engineering with SysML/UML: [18].
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การใช้ มุมมองทีเ่ หมือนกันบนเลเยอร์ นามธรรมทีต่ ่ างกัน
ระเบียบวิธีการ SPES 2020

• แนวทางวิศวกรรมข้ามโดเมนตามแบบจาลอง
ที่ผสานรวมอย่างลงตัวสาหรับระบบฝังตัว
และกระบวนการพัฒนา:
• การวิเคราะห์บริบทของระบบและความ
ต้องการของลูกค้า
• คาจากัดความของข้อกาหนดของระบบ
• ข้อมูลจาเพาะของระบบ การออกแบบ
สถาปั ตยกรรม และการใช้งาน
• การตรวจสอบและรับรองระบบ

• วิธีการวนซา้ สาหรับทุกระดับที่เป็ นนามธรรม
Source: Pohl, Klaus, et al., eds. Model-Based Engineering of Embedded Systems: The SPES 2020 Methodology. [23]
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โมเดล CUBE เพื่อให้ แน่ ใจว่ าวิศวกรรมระบบตามแบบจาลอง
และคุณลักษณะ
วิศวกรรมระบบ C.U.B.E. - วิศวกรรมระบบที่เป็ นหนึ่งเดียวแบบองค์รวม
Sub-Sub-System
Sub-System
System

Operating
Principle

Technical
Solution

Logical
Architecture
Product
Architecture

Realization
Layer

Abstraction

Customer
Value

• แนวทางระบบสาหรับวงจรชีวิต
การพัฒนาระบบทัง้ หมด
• การแยกส่วนของระบบที่ซบั ซ้อนใน
ระบบย่อยที่จดั การได้
• ข้อกาหนดสถาปั ตยกรรมตาม
แบบจาลองร่วมกับข้อกาหนดที่
เป็ นข้อความ
• ลดความเสี่ยงในการรวมระบบ
• ลดความพยายามและต้นทุนใน
การพัฒนาในอนาคต

Development phases
Source: Kriebel, S., Richenhagen, J.; Granrath, C., Kugler, C.:
“Systems Engineering with SysML The Path to the Future?” *13]
Logos are subject to trademark rights of their respective owners.

11

ชั้นนามธรรมและการสลายตัวส่ งผลให้ เกิดคาอธิบายระบบแบบ
องค์ รวมทีเ่ หมาะสม
โครงสร้างชัน้ ของวิศวกรรมระบบ

Source: FEV Europe GmbH
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ขั้นตอนมาตรฐานสาหรับข้ อกาหนดของระบบ
ขัน้ ตอนข้อกาหนดข้อกาหนดของ CUBE
A
Customer
คุณValue
ค่าต่อลูกค้า

I

II

III

of
SystemSystem
of systems
systems
(SoS)
System of interest

Use Case
Diagram

SoS Concept
Document
Use Case
Diagram
SoI Concept
Document

(SoI)
System element
(SE)

SE Concept
Document

B
Operating
หลักการทางาน
Principle

specify 
 abstract

specify 
 abstract

specify 
 abstract

C1
Technical Solution
คาตอบเชิงเทคนิค

Logical
Architecture Logical
Architecture

Product
Architecture

C2
Product
Architecture

ความเป็ นจริง

Activity
Diagram
SoS Requirements
Document

Activity
Diagram

Block
Diagram
SoI Requirements
Document

Activity
Diagram

Block
Diagram
SE Requirements
Document

 link
Product
Requirements
Document

Product
Design
Document

(further layers if necessary)
Source: FEV Europe GmbH
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กาหนดการ
• แรงจูงใจของวิศวกรรมระบบ
• ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมระบบ
• ข้อกาหนดข้อกาหนดหลักเกณฑ์
• บทนาสู่ SysML
• การประยุกต์ใช้วิธีการ CUBE ที่เป็ นแบบอย่าง
• ความท้าทายและผลประโยชน์
• เอกสารอ้างอิง
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วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• ข้อกาหนดข้อกาหนดหลักเกณฑ์
• อะไรเป็ นตัวกาหนดความต้องการที่มีรูปแบบที่ดี?
• วิธีการกาหนดข้อกาหนดที่ชดั เจน?
• ความต้องการที่ดีและไม่ดีมีลกั ษณะอย่างไร? และเกณฑ์คณ
ุ ภาพสาหรับความต้องการมี
อะไรบ้าง?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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สิ่ งทีก่ าหนดความต้ องการทีม่ ีรูปแบบทีด่ ?ี
ลักษณะข้อกาหนด
ข้อกาหนดควรมีลกั ษณะดังนี:้
- ต้องเติมเต็มโดยระบบเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
- อธิบายความสามารถหรือประสิทธิภาพของระบบที่เฉพาะเจาะจง
- ถูกกาหนดโดยเงื่อนไขที่วดั ได้และล้อมรอบด้วยข้อจากัด
- สามารถตรวจสอบได้
- ISO/IEC/IEEE 29148 [15]
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กาหนดข้ อกาหนดที่ชัดเจน
แบบฟอร์มข้อกาหนดข้อกาหนด
mandatory

 รูปแบบที่ตอ้ งการ:

for automatic system activity

< logical
expression >

-

As soon as

< event >

Provide
< actor >
with the ability to

As long as

< time period
>

If

Condition1

system

shall

process
verb

object

value

Object

Constraint

Optional

Optional

be able to

Substantive

Optional

Action

1 – It is also possible to attach the condition at the end of the sentence, as long as readability and understanding do not suffer.
Source: Die SOPHISTen: “Schablonen für alle Fälle” *16]
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กาหนดข้ อกาหนดที่ชัดเจน
ตัวอย่างที่ดีสาหรับข้อกาหนด
 ตัวอย่างที่ 1:
Condition1

Substantive

the absolute
speed is below 50
km/h,

If

the vehicle

shall

Action

Object

deactivate

the Lane Keeping
Assist functionality

 ตัวอย่างที่ 2:
Condition2
If

Substantive

the uphill gradient is
less than or equal to
3%,

Action

the vehicle

shall

be able to

reach

Object

Constraint

the creeping
velocity

of 7 km/h

 ตัวอย่างที่ 3:
Substantive
The vehicle

shall

Action

Object

Constraint

have

a maximum kerb
weight

of 1500 kg

Source: FEV Europe GmbH
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กาหนดข้ อกาหนดที่ชัดเจน
ตัวอย่างที่ไม่ดีสาหรับข้อกาหนด
 ตัวอย่างที่ 1:
Substantive
The vehicle

shall

Action

Constraint

Object

be

lighter than

other vehicles in its
class

Action

Object

Constraint

Action

Object

Constraint

limit

the torque request

in most driving
conditions.

 ตัวอย่างที่ 2:
Substantive
The torque

shall

be limited

 ตัวอย่างที่ 3:
Substantive
The
software

shall
Source: FEV Europe GmbH
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การประเมินข้ อกาหนดที่กาหนดขึน้
เกณฑ์คณ
ุ ภาพเพื่อประเมินความต้องการ

Source: FEV Europe GmbH
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กาหนดการ
• แรงจูงใจของวิศวกรรมระบบ
• ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมระบบ
• ข้อกาหนดข้อกาหนดหลักเกณฑ์
• บทนาสู่ SysML
• การประยุกต์ใช้วิธีการ CUBE ที่เป็ นแบบอย่าง
• ความท้าทายและผลประโยชน์
• เอกสารอ้างอิง
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วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• บทนาเกี่ยวกับ SysML
• ประโยชน์ของการพัฒนาตามแบบจาลองเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ขอ้ กาหนดแบบข้อความเท่านัน้ คือ
อะไร?
• SysML คืออะไรและใช้ทาอะไร?
• แผนภาพกรณีการใช้งานคืออะไร ใช้ทาอะไร และมีรูปแบบอย่างไร?
• แผนภาพกิจกรรมการใช้งานคืออะไร ใช้ทาอะไร และมีรูปแบบอย่างไร?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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ข้ อมูลจาเพาะข้ อกาหนดทีช่ ัดเจนโดยใช้ แบบจาลอง
แรงจูงใจสาหรับวิศวกรรมระบบตามแบบจาลอง
แบบจาลอง
 ความสัมพันธ์ภายในโครงสร้าง
ระบบ / ฟั งก์ชนั ง่ายต่อการ
จดจา

ผูใ้ ช้ 11
User
มุมมองระบบ 1

มุมมองระบบ 2

 ข้อผิดพลาดของลาดับง่ายต่อ

การค้นหา

ผูใ้ ช้ nn
User

SysML
Model

แบบจาลอง

มุมมองระบบ m

โมดูลความต้องการ

 รูปแบบที่เครื่องอ่านได้
 ลดความกากวมผ่านภาษา

ทั่วไป (เช่น SysML)

ข้อความ
 คุณสมบัติท่ีไม่ใช่หน้าที่อธิบาย

ได้ง่ายขึน้
 พบข้อผิดพลาดของเนือ้ หาได้

ง่ายขึน้
 ค้นหาความสัมพันธ์ได้
 เงื่อนไขขอบเขตชัดเจน

ที่เก็บ

ฐานข้อมูลแบบจาลอง

ฐานข้อมูลความ
ต้องการ

ทัง้ แบบจาลองและข้อความ

 ทาให้ความรูช้ ดั เจน

 ลูกค้า สถาปนิก และนักพัฒนา
Source: FEV Europe GmbH

 เป็ นเอกสารที่มีชีวิตหายใจได้
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ข้ อมูลจาเพาะของข้ อกาหนดทีช่ ัดเจนโดยการใช้ แนวทางตาม
แบบจาลอง
ประโยชน์ของวิศวกรรมระบบตามแบบจาลอง
ข้อกาหนดข้อความ

ข้อกาหนดกราฟิ ก

ขยายข้อกาหนดข้อกาหนด
โดยใช้โมเดล

Source: https://www.google.de/maps/preview
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ภาษามาตรฐานสาหรับวิศวกรรมระบบตามแบบจาลองที่
ทันสมัย
ภาษาการสร้างแบบจาลองระบบ
 SysML™ เป็ นภาษาแบบจาลองกราฟิ กเอนกประสงค์สาหรับการระบุ วิเคราะห์ ออกแบบ และ

ตรวจสอบระบบที่ซบั ซ้อนซึง่ อาจรวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขัน้ ตอนและสิ่งอานวย
ความสะดวก เป็ นโปรไฟล์ UML เฉพาะทางที่กาหนดเป้าหมายไปที่วิศวกรรมระบบ.
 กาหนดมาตรฐานโดย Object Management Group (OMG)
เวอร์ชนั ปั จจุบนั 1.5
 ขึน้ อยู่กบั Unified Modeling Language (UML 2)
ส่วนขยายของประเภทไดอะแกรม UML ที่มีอยู่
ข้อมูลจาเพาะของประเภทไดอะแกรมใหม่
 SysML เป็ นภาษาการสร้างแบบจาลองกึ่งรูปแบบ และด้วยเหตุนีจ้ งึ รวมเอาประโยชน์ของโมเดล
โดเมนและองค์ประกอบข้อความ เช่น ข้อกาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ความหมายของ SysML นัน้ ยืดหยุ่นและขยายได้ผ่าน stereotyping เพื่อปรับให้เข้ากับ Not
required
by SysML
ความต้องการเฉพาะของโดเมนหรือโครงการ
Sources: https://re-magazine.ireb.org; Wikipedia; https://omg.org/spec/SysML/

SysML‘s
extensions to
UML
UML reused by SysML
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ไดอะแกรม SysML ได้ รับแรงบันดาลใจ ขยายผล และขั้น
สู งจากมาตรฐาน UML
ไดอะแกรมของ SYSML

แผนภาพพฤติกรรม

แผนภาพความต ้องการ

Use Case Diagram

แผนภาพโครงสร ้าง
Block Definition Diagram

Legend:
SysML specific

Activity Diagram

Internal Block Diagram
UML extended

State Machine Diagram

Package Diagram

Sequence Diagram

Parametric Diagram

Source: https://sysml.org/

Adapted from UML

UML: Unified Modeling Language
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ภาพรวมระดับสู งของฟังก์ ชันการทางานของระบบและผู้มสี ่ วน
ได้ ส่วนเสี ยของระบบ
USE CASE DIAGRAM - ภาพรวม
 Black-box (ระดับสูง) คาอธิบายของระบบและบริบทการดาเนินงาน

• การกาหนดเขตแดนของระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกข้อกังวล
 อธิบายฟั งก์ชนั พืน้ ฐานที่ดาเนินการโดยระบบ (เรื่อง) ผ่านการโต้ตอบกับ
สภาพแวดล้อม (นักแสดง) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 รวมถึงกรณีการใช้งานและนักแสดงและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องระหว่างพวกเขา
 Use cases สามารถขยายเพื่อรวมคาอธิบายกรณีใช้งาน

Source: FEV Europe GmbH
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มีองค์ ประกอบใดบ้ าง?
USE CASE DIAGRAM – แผนภาพส่วนประกอบ (ส่วนที่ I)
ชื่อองค์ประกอบ

สัญลักษณ์

หัวเรื่อง
(System Boundary)

<use case>

หัวเรือ่ งแสดงถึงระบบที่กาลังพัฒนา รองรับฟั งก์ชนั
ต่างๆ ผ่านกรณีการใช้งาน

<use case
name>

กรณีการใช้งานอธิบายฟั งก์ชนั ที่ระบบนาเสนอ
เกี่ยวกับวิธีท่ีผใู้ ช้ใช้ระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

<name>

กรณีใช้งาน

ผูก้ ระทา

คาอธิบาย

ผูก้ ระทาแสดงถึงบทบาทของมนุษย์ (ผูใ้ ช้) องค์กร
หรือระบบภายนอกใดๆ ที่โต้ตอบกับเรือ่ ง (ระบบ)

«actor»
<Name>
<Name>

Source: FEV Europe GmbH
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Which notation elements are available?
USE CASE DIAGRAM – DIAGRAM ELEMENTS (PART II)
ชื่อองค์ประกอบ

สัญลักษณ์

คาอธิบาย

Association

ความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและกรณีการใช้
งานที่บ่งบอกถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักแสดงกับระบบ

Include

Include คือความสัมพันธ์ท่ีบ่งชีว้ ่าฟั งก์ชนั ของ Use Case ที่
รวมไว้นนั้ เป็ นส่วนหนึ่งของฟั งก์ชนั Use Case พืน้ ฐาน

«include»

Extend (with condition)

Condition: {<Constraint>}
Extension points: <ExtensionPoint>
«extend»

Extend อนุญาตให้ขยายกรณีการใช้งานพืน้ ฐานโดยขยายกรณี

การใช้งาน ฟั งก์ชนั การทางานที่ไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของฟั งก์ชนั กรณี
การใช้งานพืน้ ฐาน

ความสัมพันธ์ท่ วั ไปแสดงให้เห็นองค์ประกอบหนึ่ง (ลูก) สืบทอด
คุณสมบัติขององค์ประกอบอื่น (หลัก) แต่มีความเชี่ยวชาญ
มากกว่า

Generalization

Source: FEV Europe GmbH
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ภาพรวมระดับสู งของการทางานของตู้จาหน่ ายสิ นค้ าอัตโนมัติ
USE CASE DIAGRAM – แบบฝึ กปฏิบตั ิ
 ตูข้ ายเครื่องดื่มเย็น
 จุดมุ่งหมาย: จุดมุง่ หมายของแบบฝึ กหัดต่อไปนีค้ ือการฝึ กวาดแผนภาพกรณีการใช้งาน:
 คาจากัดความของปั ญหา: สมมติว่าการออกแบบตูจ้ าหน่ายเครื่องดื่มเย็นแบบหยอดเหรียญนัน้ อยูใ่ น

ระหว่างการพัฒนา เช่น ระบบ (เรื่อง) เป็ นตูจ้ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
 ในการนาเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติไปใช้ พนักงานซ่อมบารุงจะติดตัง้ เครื่องแล้วโหลดผลิตภัณฑ์ลงในเครื่อง
(เครื่องดื่มเย็น) สมมติว่าลูกค้า (ผูใ้ ช้) ต้องการซือ้ เครื่องดื่มเย็น ๆ จากตูจ้ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ในการ
ดาเนินการดังกล่าว ผูใ้ ช้ตอ้ งเลือกรายการใดรายการหนึ่ง จากนัน้ จึงชาระเงินตามจานวนที่เกี่ยวข้องกับ
รายการนัน้ เครื่องจะนารายการออกจากการจัดเก็บโดยอัตโนมัตแิ ละวางลงในภาชนะที่ผใู้ ช้สามารถดึง
รายการได้ กรณีเครื่องเสีย พนักงานซ่อมบารุงจะทาการซ่อมแซมเครื่อง

Source: FEV Europe GmbH
Image: Shig ISO (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:沖縄コーラ_Okinawan_Cola_(4230611559).jpg), „沖縄コーラ
Okinawan Cola (4230611559)“, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
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ภาพรวมระดับสู งของการทางานของตู้จาหน่ ายสิ นค้ าอัตโนมัติ
USE CASE DIAGRAM – แบบฝึ กปฏิบตั ิ
 แนวทางแก้ไขที่เป็ นไปได้สาหรับแผนภาพกรณีการใช้งาน

ในการนาเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติไปใช้ พนักงาน
ซ่อมบารุงจะติดตัง้ เครื่องแล้วโหลดผลิตภัณฑ์ลงใน
เครื่ อ ง (เครื่ อ งดื่ ม เย็ น ) สมมติ ว่ า ลู ก ค้า (ผู้ใ ช้ )
ต้อ งการซือ้ เครื่องดื่ม เย็น ๆ จากตูจ้ าหน่ ายสิน ค้า
อัตโนมัติ ในการดาเนินการดังกล่าว ผูใ้ ช้ตอ้ งเลือก
รายการใดรายการหนึ่ง จากนั้น จึ ง ช าระเงิ น ตาม
จ านวนที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ รายการนั้น เครื่ อ งจะน า
รายการออกจากการจัดเก็บโดยอัตโนมัติและวางลง
ในภาชนะที่ผใู้ ช้สามารถดึงรายการได้ กรณีเครื่อง
เสีย พนักงานซ่อมบารุงจะทาการซ่อมแซมเครือ่ ง

Source: FEV Europe GmbH
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ลาดับการทางานของการทางานของระบบเพื่ออธิบายการ
ทางานของระบบ
ACTIVITY DIAGRAM - ภาพรวม
 มุมมองแบบไดนามิกของระบบ การแสดงพฤติกรรมตามลาดับการกระทาโดยเฉพาะ
 ส่วนใหญ่ใช้เพื่อระบุความคาดหวังของพฤติกรรม (เช่น การแปลงอินพุตเป็ นเอาต์พตุ )
 การแสดงหลักสาหรับกระบวนงานการสร้างแบบจาลองใน SysML
 พิจารณาที่:
 ขัน้ ตอนการดาเนินการ
 การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างกัน
 ประมวลภาพกิจกรรมที่เกิดจากการกระทาย่อย
 สามารถรวมโครงสร้างที่แสดงถึงการจัดสรร/การจัดกลุม่ ของการกระทา
 การแบ่งส่วนการทางาน (เช่น ลูว่ ่ายนา้ )

Source: FEV Europe GmbH
Diagram Source: On the Meaning of SysML Activity Diagrams, Jarraya et al. [19]
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มีองค์ ประกอบใดบ้ าง?
ACTIVITY DIAGRAM – ไดอะแกรมองค์ประกอบ (ส่วนที่ I)
ชื่อองค์ประกอบ

สัญลักษณ์

คาอธิบาย

Actions

<action>

Actions เป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน พวกเขาเป็ นตัวแทนของขัน้ ตอนเดียว (อะตอม) ภายในกิจกรรม นั่น
หมายความว่ากิจกรรมแสดงถึงพฤติกรรมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบแต่ละอย่าง การกระทา

Object (nodes)

<object>

Node Object เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้เพื่อกาหนดวัตถุท่ไี หลภายในกิจกรรม สิ่งเหล่านีส้ ามารถ
ขยายให้รวมถึงPin บัฟเฟอร์ พารามิเตอร์ และส่วนขยาย ซึง่ จะไม่ครอบคลุมที่น่ี

<action>

Pins

:flow

<action>

Pin เป็ น node object ชนิดหนึ่ง ซึง่ ใช้เพื่อระบุอินพุตและเอาต์พตุ สาหรับการดาเนินการ
สัญลักษณ์pinเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ สั ซึง่ ติดอยู่ท่ขี อบด้านนอกของบล็อกการกระทา

Initial State

โหนดสถานะเริม่ ต้นเป็ นจุดเริม่ ต้นสาหรับการดาเนินการตามพฤติกรรมของกิจกรรมที่มีโฟลว์
การควบคุมหนึง่ รายการขึน้ ไป อย่างไรก็ตาม มีความเป็ นไปได้ที่จะมีโหนดสถานะเริม่ ต้นหลาย
โหนดหรือไม่มีเลย

Final State

เมื่อโฟลว์การควบคุมไปถึงโหนดสถานะสุดท้าย การดาเนินการของกิจกรรมทัง้ หมดจะสิน้ สุดลง

Flow Final State

เมื่อโฟลว์ควบคุมไปถึงโหนด Flow Final State โฟลว์ของการดาเนินการที่เข้าสูโ่ หนดจะ
สิน้ สุดลง อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทัง้ หมดไม่ใช่

Source: FEV Europe GmbH
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มีองค์ ประกอบอะไรบ้ าง?
ชื่อองค์
ประกอบ
สัญลักษณ์
ACTIVITY
DIAGRAM
– DIAGRAM ELEMENTS
(PART II)

คาอธิบาย

[no]

[yes]

Merge

Decision and Merge node(s)
Decision

Merge and Decision

Process ticket

Call Behavior Action

Fork and Join Node(s)
Fork

Swim Lanes

<<allocate>>
c1: Customer

โหนดการตัดสินใจคือโหนดควบคุมที่ยอมรับโทเค็นบนขอบ (ขาเข้า) หนึ่ง
หรือสองขอบ และเลือกขอบขาออกหนึ่งจุดเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไข
โหนดผสานคือโหนดควบคุมที่รวบรวมกระแสขาเข้าหลายรายการเข้า
ด้วยกันเพื่อให้มีโฟลว์ขาออกเดียว ขอบต้องเป็ นวัตถุหรือกระแสควบคุม

Join

Fork & Join
<<allocate>>
m1: Vending Machine

การดาเนินการตามพฤติกรรมการโทรสามารถเรียกแผนภาพพฤติกรรมของ
กิจกรรมอื่นได้
โหนดส้อมเป็ นโหนดควบคุมที่แยกขอบขาเข้าหนึ่งอันออกเป็ นหลายขอบ
(ขนาน) โหนดที่เข้าร่วมคือโหนดควบคุมที่รวมหลายขอบขาเข้าเข้าเป็ นขอบ
ขาออกเดียว
เลนว่ายนา้ สามารถใช้ในการจัดสรรพฤติกรรมตามความรับผิดชอบ

Source: FEV Europe GmbH
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ลาดับการทางานของระบบสาหรับเครื่ องจาหน่ ายตั๋ว
ACTIVITY DIAGRAM – แบบฝึ กปฏิบตั ิ
 เครื่องจาหน่ายตั๋ว
 จุดมุง่ หมายของแบบฝึ กหัดต่อไปนีค้ ือการฝึ กวาดแผนภาพกิจกรรม:
 สมมติว่าการออกแบบเครื่องจาหน่ายตั๋วอยู่ระหว่างการพัฒนา วาดแผนภาพกิจกรรมอธิบายการทางานของเครือ่ ง
จาหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
 การทางานของเครื่องเริม่ จากที่ลกู ค้าต้องการซือ้ ตั๋ว ซึ่งเครื่องจะให้ขอ้ มูลการเดินทางและการจ่ายเงิน
 การจ่ายเงินสามารถเลือกได้ว่าเป็ นใช้การ์ดหรือเงินสด ในกรณีท่ซี ือ้ ด้วยการ์ดเครือ่ งจะส่งข้อมูลไปยังธนาคารเพื่อ
ดาเนินการ
 ในกรณีท่ีการจ่ายเงินด้วยการ์ดไม่สาเร็จ, จะมีการแสดงข้อมูลบนหน้าจอว่า “Card declined”
 ถ้าการชาระเงินดาเนินการสาเร็จ ตั๋วจะถูกจ่ายออกมาที่ช่องจ่ายตั๋ว เช่นเดียวกับเงินทอน (ในกรณีท่ีจ่ายด้วยเงินสด)
การทางานของเครื่องสิน้ สุดเมื่อมีขอ้ ความต่อไปนี:้
 ข้อความขอบคุณ “Thank you” แสดงบนหน้าจอ (ไม่ว่าจะเป็ นการจ่ายด้วยการ์ดหรือเงินสด)

Source: FEV Europe GmbH
Image: Public Domain (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parkscheinautomat_Skidata.jpg)
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ลาดับการทางานของระบบสาหรับเครื่ องจาหน่ ายตั๋ว
ACTIVITY DIAGRAM – แบบฝึ กปฏิบตั ิ
 การทางานของเครื่องเริ่มจากที่ลกู ค้าต้องการซือ้ ตั๋ว ซึ่งเครื่องจะให้ขอ้ มูล

การเดินทางและการจ่ายเงิน
 การจ่ายเงินสามารถเลือกได้ว่าเป็ นใช้การ์ดหรือเงินสด ในกรณีท่ีซือ้ ด้วย
การ์ดเครื่องจะส่งข้อมูลไปยังธนาคารเพื่อดาเนินการ
 ในกรณีท่ีการจ่ายเงินด้วยการ์ดไม่สาเร็จ , จะมีการแสดงข้อมูลบนหน้าจอ
ว่า “Card declined”
 ถ้า การช าระเงิ น ด าเนิ น การส าเร็จ ตั๋ว จะถูก จ่ า ยออกมาที่ ช่ อ งจ่ า ยตั๋ว
เช่นเดียวกับเงินทอน (ในกรณี ท่ีจ่ายด้วยเงินสด) การทางานของเครื่อง
สิน้ สุดเมื่อมีขอ้ ความต่อไปนี:้
 ข้อความขอบคุณ “Thank you” แสดงบนหน้าจอ (ไม่ว่าจะ
เป็ นการจ่ายด้วยการ์ดหรือเงินสด)

Source: FEV Europe GmbH
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• แรงจูงใจของวิศวกรรมระบบ
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• ความท้าทายและผลประโยชน์
• เอกสารอ้างอิง
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วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• การประยุกต์ใช้วิธีการ CUBE ที่เป็ นแบบอย่าง
• วิธีใช้ SysML สาหรับข้อมูลจาเพาะตามแบบจาลองของระบบทาได้อย่างไร?
• วิธีใช้วิธี CUBE ร่วมกับ SysML ทาได้อย่างไร?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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แผนภาพกรณีใช้ งานรวบรวมความคาดหวังของผู้ดาเนินการ
ระบบทั้งหมด
CUSTOMER VALUE - ระบบช่วยตัง้ ศูนย์เลน
 มุมมอง Black-box บนระบบ อธิบายคุณค่าของลูกค้า

ของระบบ
 คาอธิบายที่เป็ นนามธรรมและเป็ นกลางที่สดุ ของระบบ
 การแสดงกราฟิ กที่เข้าใจง่าย
 ภาพรวมของผูด้ าเนินการทัง้ หมดของระบบ

 การเป็ นตัวแทนของการพึ่งพาระหว่างกรณีการใช้งานระบบ

Source: FEV Europe GmbH
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หลักการทางานแสดงในแผนภาพกิจกรรม
OPERATING PRINCIPLE - ระบบช่วยตัง้ ศูนย์เลน
 มุมมอง White-box บนระบบ อธิ บายหลักการทางาน /

ฟั งก์ชนั ของระบบ
 คาอธิบายสัน้ ๆของระบบด้วยการแสดงแบบกราฟิ กที่เข้าใจ

ง่าย
 คาอธิ บายวิธีแก้ไขปั ญหาที่ ไม่เชื่ อเรื่องพระเจ้าของฟั งก์ชัน

การทางานของระบบรวมถึงส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี:้
 การปฏิบตั ิการเชิงระบบ
 ข้อจากัดและการถ่ายโอนสภาวะ
 ความเชื่อมโยงไปยังองค์ประกอบที่รวมอยู่อ่ืนๆ
 เส้นทางการตัดสินใจ
Source: FEV Europe GmbH
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การจัดสรรกิจกรรมให้ กบั สถาปัตยกรรมเชิงตรรกะและ
สถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ ข้นั สุ ดท้ าย
TECHNICAL SOLUTION - ระบบช่วยตัง้ ศูนย์เลน
 คาอธิบายเชิงวิธีการแก้ไขของระบบ
 วิธีแก้ไขเชิงเทคนิคของระบบอธิบายด้วยสถาปั ตยกรรมของ

ระบบ (ทัง้ ในส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)
 การตัดสินใจบนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยการ

ป้อนการดาเนินการเชิงระบบไปยังระบบองค์ประกอบการ
รับรูร้ ะบบ (“พาร์ทิชนั ”)
 การอธิ บายการไหลของข้อมูลระหว่างพาร์ทิ ชัน รวมถึงจุด

เชื่อมต่อและสัญญาณ

Source: FEV Europe GmbH
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ะบบช่ วยตั้งศูนย์ เลนเสร็จสมบูรณ์ ในสิ่ งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์
หลายชิ้น
EXEMPLARY REALIZATION - ระบบช่วยตัง้ ศูนย์เลน
 คาอธิบายโดยละเอียดและเน้นการแก้ปัญหามากที่สดุ ของ

Vehicle
Lane Centering Assist

Lane Centering Assist – Realization Layer

ระบบ

Customer Value
Operating Principle
Technical Solution
Realization Layer

Software realization

Hardware realization

 แนวปฏิ บั ติ ท่ี ดี ท่ี สุ ด ส าหรั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ นั้ น มี ค วาม

เฉพาะเจาะจงมากกับผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในมือ
 ผลการด าเนิ น การของการแก้ไ ขปั ญ หาทางเทคนิ ค ที่ ถู ก

อธิบายไว้แล้วของระบบ
 ผลิตภัณฑ์ดา้ นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ / สิ่งประดิษฐ์ของ

ระบบ

Source Pictures: https://www.flickr.com/photos/christiaancolen/20607150556 ;
https://docplayer.org/12015020-Servolectric-elektromechanisches-lenksystem-fuer-ein-dynamisches-fahrgefuehl-und-hochautomatisierte-funktionen.html;
FEV Europe GmbH
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• แรงจูงใจของวิศวกรรมระบบ
• ระเบียบวิธีทางวิศวกรรมระบบ
• ข้อกาหนดข้อกาหนดหลักเกณฑ์
• บทนาสู่ SysML
• การประยุกต์ใช้วิธีการ CUBE ที่เป็ นแบบอย่าง
• ความท้าทายและผลประโยชน์
• เอกสารอ้างอิง
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วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• ความท้าทายและผลประโยชน์
• อะไรคือความท้าทายในการแนะนาวิศวกรรมระบบเป็ นแนวทางการพัฒนา?
• การใช้วิศวกรรมระบบมีประโยชน์อย่างไร?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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ปรับปรุงผลลัพธ์ ของโครงการด้ วยวิศวกรรมระบบ
ประโยชน์ของวิศวกรรมระบบ
Sub-Sub-System
Sub-System
System
Customer Value
Operating Principle
Technical Solution
Realization

 โครงสร้างที่มาของข้อกาหนดที่ชดั เจน
 สามารถตรวจสอบย้อนกลับความ

 การพัฒนาและการจัดการระบบแบบองค์

รวมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 ลดความเสี่ยงระหว่าการประกอบรวม
 ลดต้นทุนด้วยการนากลับมาใช้ซา้
XYZ

 ปรับปรุงการให้ความร่วมมือและการ

สื่อสารในส่วนสหวิทยาการ
Source: Systems Engineering in der industriellen Praxis (2013) [17];
INCOSE Systems Engineering Handbook (2015) [8];
Systems Engineering mit SysML/UML (2008) [18]

XYZ

ต้องการได้อย่างสมบูรณ์
 สถาปั ตยกรรมและข้อกาหนดของระบบที่
วิเคราะห์ได้อย่างเป็ นทางการ

 ตรวจสอบและตรวจสอบประสิทธิภาพการ

ทางานผ่านการสร้างกรณีทดสอบ
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การนาวิศวกรรมระบบไปใช้ อย่ างถูกต้ อง
ความท้าทายและความเสี่ยง
 ส่งเสริมการเปลี่ยนความคิดจากวิศวกรรมแบบอิงส่วนประกอบเป็ นวิศวกรรมตามฟั งก์ชนั ในระดับระบบ
 ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบจาเป็ นต้องมีการเสริมสร้างความรู้
 การบังคับใช้ความร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 การจากัดความของความจาเป็ นด้านการรับผิดชอบโครงการ

Customer

Engineer

 เพิ่มความพยายามเริม่ ต้นเนื่องจากการเร่งรัดงานการพัฒนา
 ระดับข้อความย่อทีก่ าหนดไว้อย่างชัดเจนซึง่ จาเป็ นสาหรับข้อมูลจาเพาะของระบบและการกาหนดระดับวุฒิ

ภาวะ
 จัดเอกสารที่สอดคล้องของระเบียบวิธีท่ีจาเป็ น
 การทางานร่วมกันแบบสหวิทยาการจาเป็ นต้องมีการประสานงานของทีมที่เหมาะสมในพืน้ ที่การพัฒนาที่

แตกต่างกัน
Engineer
Source: https://www.tzr-motorsport.de/Garrett-Turbolader-GTX3071R-GEN-2-A/R-063; https://www.autobild.de/artikel/vw-touareg-hybrid-gegen-lexus-rx-450h-1142265.html;
http://www.directindustry.de/prod/fpt-industrial-spa/product-98569-1875345.html
Image: FEV Europe GmbH
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สรุป
 “วิศวกรรมระบบเป็ นแนวทางทางวิศวกรรมแบบสหวิทยาการและแบบองค์รวมสาหรับแนวคิด การทาให้เป็ นจริง และการประเมินระบบทางเทคนิคที่ซบั ซ้อน

เช่นเดียวกับการจัดการทางวิศวกรรมตลอดวงจรชีวิตที่สมบูรณ์ของระบบ”

 มีหลายวิธีในการพัฒนาระบบเช่น OOSEM, SPES และ CUBE แต่ละแนวทางมุ่งเน้นในด้านที่แตกต่างกันเล็กน้อย

 สามารถสนับสนุนข้อกาหนดเฉพาะที่ชดั เจนโดยการพัฒนาตามแบบจาลอง ในวิศวกรรมระบบ SysML เป็ นเรื่องธรรมดามากสาหรับข้อกาหนดตามแบบจาลอง
 SysML เป็ นที่มาของ UML และมีไดอะแกรมหลายไดอะแกรมเพื่อเปิ ดใช้งานข้อกาหนดของมุมมองระบบที่แตกต่างกัน.
 Use case Diagram: อธิบายฟั งก์ชนั พืน้ ฐานที่ดาเนินการโดยระบบ (เรื่อง) ผ่านการโต้ตอบกับสภาพแวดล้อม (นักแสดง) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 Activity Diagram: มุมมองแบบไดนามิกของระบบ การแสดงพฤติกรรมตามลาดับการกระทาโดยเฉพาะ

 ผลประโยชน์: การพัฒนาแบบองค์รวมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  เน้นที่ระบบและส่วนประกอบโดยรวม การจัดโครงสร้างข้อกาหนด 

ข้อกาหนดที่ชดั เจนและครบถ้วน ปรับปรุงการทางานร่วมกันแบบสหวิทยาการและการสื่อสาร การวิเคราะห์ขอ้ กาหนดอย่างเป็ นทางการผ่าน
แบบจาลองของระบบ ความพยายามและต้นทุนที่ลดลงผ่านแพลตฟอร์มและการจัดการตัวแปร , ลดความเสี่ยงในการรวมระบบ

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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กาหนดการ
• การจาลอง Scrum – ตัวอย่างที่ใช้งานจริง
• การสร้างโมเดล Use Case Diagram
• การสร้างโมเดล Activity Diagram
• เอกสารอ้างอิง
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วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• การพัฒนาแบบคล่องตัว
• อะไรคือ SCRUMสิ่งที่อธิบายถึงแนวทางการพัฒนาที่คล่องตัวและใช้สาหรับอะไร?
 การใช้งานจริงของ SCRUM: Ball Point Game

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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การจาลอง Scrum – The Ball Point Game
เกมจาลองการแข่งขัน – ภารกิจ
•
•
•
•

แบ่งกลุม่ กลุม่ ละ 8-15 คน
ผลิตภัณฑ์ sprint คือ “ลูกบอล”
ประเมินว่าทีมของคุณสามารถส่งบอลได้ก่ีลกู แล้วส่ง (ดูกฎในสไลด์ถดั ไป)
รวบรวมข้อมูลสาหรับการทาซา้ แต่ละครัง้ : จานวนลูกบอลที่สง่ โดยประมาณและตามจริง

4

การจาลอง Scrum – The Ball Point Game
เกมจาลองการแข่งขัน – บทบาท
• ในการส่งลูกบอล ทุกคนต้องสัมผัสลูกบอล
• เมื่อคุณส่งลูกบอล ต้องมีช่วงเวลาพัก
• คุณไม่สามารถส่งลูกบอลไปยังคนข้าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็ นทางขวามือหรือซ้ายมือก็ตาม
• สมาชิกในกลุม่ หนึ่งคนต้องเป็ นคนเริม่ ส่งลูกบอลและเป็ นคนสุดท้ายที่จะรับลูกบอลเพื่อนับเป็ น 1 คะแนน
• 1 นาที: วางแผนและประเมิน
• 1 นาที: ส่ง และ นับคะแนนการส่ง

• 1 นาที: อะไรคือปั ญหาที่เกิดขึน้ ? มุง่ ไปยังการเข้าใจปั ญหา, ไม่ใช่วิธีแก้ไข
• 1 นาที: วางแผน sprint ถัดไป, ประมาณการณ์อีกครัง้
• ทาซา้ 4 ครัง้ !
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การจาลอง Scrum – The Ball Point Game
เกมจาลองการแข่งขัน– สรุปผล

• คุณได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง?
• อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างเกมและทฤษฏี Scrum?
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กาหนดการ
• การจาลอง Scrum – ตัวอย่างที่ใช้งานจริง
• การสร้างโมเดล Use Case Diagram
• การสร้างโมเดล Activity Diagram
• เอกสารอ้างอิง
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วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• การสร้างโมเดล Use Case Diagram
• อะไรคือ use case diagram, ใช้งานกับอะไรและสร้างอย่างไร?
 การประยุกต์ใช้งานจริง: กรณีศกึ ษา- ระบบลิฟต์

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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ภารกิจ 1: การให้ คาจากัดความกรณีการใช้
กรณีศกึ ษา: ระบบลิฟต์- การใช้ USE CASE DIAGRAM
• คุณได้รบั การติดต่อให้ออกแบบโครงการก่อสร้างที่น่าภูมิใจ – ตึกระฟ้าที่สงู ที่สดุ ในโลก ! หนึ่งในภารกิจของคุณคือการออกแบบลิฟต์ทีมี
ความเร็วสูงสาหรับตึกนี ้ การออกแบบนีเ้ กี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ระบบลิฟต์ก่อนการออกแบบสมบูรณ์
• ในช่วงที่คณ
ุ ต้องประสานงานกันหลายๆ ผูเ้ กี่ยวข้อง (ลูกค้า ผูใ้ ช้งาน และอื่นๆ), คุณได้รบั รายการที่ตอ้ งพิจารณา ดังต่อไปนี ้ :
•
•
•
•
•

ผูโ้ ดยริสารต้อการให้การขนส่งเร็วและปลอดภัย
ระบบลิฟต์ควรบรรทุกผูใ้ ช้งานไปในทิศทางเดียวกัน
ระบบควรสามารถหยุดฉุกเฉิน “emergency stop” (ที่ชนั้ ที่ใกล้ท่ีสดุ ) ได้, ในกรณีท่ีตอ้ งหยุดฉุกเฉิน (เช่น เกิดเพลิงไหม้ในตึก)
ะบบลิฟต์ตอ้ งมีฟังก์ชนั เฉพาะเพื่อเตรียมระบบสาหรับการบารุงรักษา ฟั งก์ชนั นีส้ ามารถเริม่ ต้นได้โดยเจ้าหน้าที่บารุงรักษาที่ได้รบั อนุญาตเท่านัน้
มีความประสงค์ให้มีช่องทางสาหรับแขกพิเศษ“VIP version” สาหรับระบบลิฟต์, เช่น การให้บริการที่เกินกว่ามาตรฐาน ในโหมดเพิ่มเติม “VIP
features” – ยกตัวอย่างเช่น, แขก VIP ควรได้มีสิทธิก่อน และสามารถสั่งการการเดินทางได้เหนือคาสั่งอื่น ๆ

• คุณได้ทาการร่างแผนภาพส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการทางานกับลิฟต์จากสภาพการณ์ท่เี กี่ยวข้องทัง้ หมด (ดูสไลด์ “เอกสารเพิ่มเติม:
Context Diagram”).
Source: FEV Europe GmbH
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ภารกิจ 1: การให้ คาจากัดความกรณีการใช้
กรณีศกึ ษาระบบลิฟต์ – การสร้าง USE CASE DIAGRAM
• ภารกิจ: สร้างโมเดล Use Case (UC) Diagram ที่แสดงระบบ ผูเ้ กี่ยวข้อง
และ กรณีการใช้ของระบบ ที่ตอ้ งมี
• ระบุขอบเขตของระบบและผูด้ าเนินการสาหรับ UC Diagram อ้างถึง
Context Diagram สาหรับคาแนะนา
• ระบุกรณีการใช้งานตามข้อกังวลของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียที่กล่าวถึงข้างต้น.

Image: lumaxart (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Working_Together_Teamwork_Puzzle_Concept.jpg), “Working Together
Teamwork Puzzle Concept”, Color modified by FH Aachen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
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เอกสารเพิม่ เติม: Context diagram
กรณีศกึ ษาระบบลิฟต์ – การสร้าง USE CASE DIAGRAM MODELING
uc [package] ElevatorSystem [ElevatorContextDiagram]

ElevatorSystem

Normal Passenger
«flow»
Target Floor
Request

Passenger

VIP ID Number
«flow»
VIP Passenger

Maintenance ID
Number

«flow»
Maintenance Personnel

Fire Alarm
Status

«actor»
Emergency Call
System

«flow»

«flow»
Maintenance
Initiation
Command

Source: FEV Europe GmbH
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คาตอบ: Use Case (UC) Diagram
กรณีศกึ ษาระบบลิฟต์ – การสร้าง USE CASE DIAGRAM
uc [package] ElevatorSystem [UC - ElevatorSystem]
Elevator System
«System Use case»
Pickup passengers going in
the same direction
Normal Passenger
«extend»
«System Use case»
Transport passengers
safely and quickly

«extend»

«System Use case»
Stop at the nearest floor in
case of emergency

«actor»
Emergency Call System

Passenger
«extend»
«System Use case»
Override transportation
command with Master Key
VIP Passenger
«System Use case»
Prepare system for
maintenance
Maintenance Personnel

Source: FEV Europe GmbH
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กาหนดการ
• การจาลอง Scrum – ตัวอย่างที่ใช้งานจริง
• การสร้างโมเดล Use Case Diagram
• การสร้างโมเดล Activity Diagram
• เอกสารอ้างอิง
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วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• การสร้างโมเดล Activity Diagram
• อะไรคือ activity diagram, ใช้งานกับอะไรและสร้างอย่างไร?
 การประยุกต์ใช้งานจริง: กรณีศกึ ษา- ระบบลิฟต์

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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ภารกิจ 2.1: การจากัดความพฤติกรรมการทางาน
กรณีศกึ ษา: ระบบลิฟต์ – การสร้าง ACTIVITY DIAGRAM
• สาหรับขัน้ ตอนต่อไป, คุณต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟั งก์ชนั การทางาน:
• ปิ ดการใช้งานระบบสาหรับการบารุงรักษา
• สรุปฟั งก์ชนั และบริบท:
• ฟั งก์ชนั จะต้องตอบสนองกรณีการใช้งาน “เตรียมระบบสาหรับการบารุงรักษา” และ “แทนที่คาสั่งการขนส่งด้วยมาสเตอร์คีย”์
• เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุงมีคียก์ ารบารุงรักษา (เช่น บัตร RFID) เพื่อระบุตวั ตน คียป์ ระกอบด้วยหมายเลขประจาตัวที่ไม่ซา้
• บุคลากรต้องกดปุ่ มเพื่อส่งคาสั่ง Maintenance Initiation Command เพื่อเริม่ การทางาน
• หลังจากที่ระบบลิฟต์ได้ยืนยันตัวตนและได้รบั คาสั่งแล้ว จะต้องดาเนินการชุดคาสั่งเพื่อนาลิฟต์ไปสูค่ วามปลอดภัยเพื่อให้สามารถดาเนิน การ
บารุงรักษาได้
• ระบบลิฟต์ตอ้ งระบุว่าอยู่ในการบารุงรักษาโดยใช้ไฟเตือนเฉพาะ

Source: FEV Europe GmbH
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ภารกิจ 2.1: การจากัดความพฤติกรรมการทางาน
กรณีศกึ ษา: ระบบลิฟต์ – การสร้าง ACTIVITY DIAGRAM
• หลังจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ คุณได้กาหนดลักษณะการทางานของระบบต่อไปนีแ้ ล้ว หากฟั งก์ชนั ทางาน:
1. ก่อนปิ ดใช้งาน ลิฟต์จะต้องตรวจสอบหมายเลขรหัสการบารุงรักษาและคาสั่งเริม่ ต้นการบารุงรักษา หลังจากยืนยันแล้ว คาสั่งการขนส่งจะถูก
ส่งไปเพื่อขนลิฟต์ไปที่ชนั้ ล่าง.
2. หลังจากขนย้ายไปยังชัน้ ล่างแล้ว ระบบลิฟต์จะเปิ ดประตู สัญญาณสถานะถูกส่งเพื่อระบุว่าประตูเปิ ดอยู่ พร้อมๆ กัน คาขอเปิ ดใช้งานไฟ
เตือนจะถูกส่งออกไป.
3. หลังจากเปิ ดประตู ระบบลิฟต์จะเปิ ดใช้งานโหมดการบารุงรักษา ระบบลิฟต์ตอ้ งแจ้งสถานะโหมดการบารุงรักษา เพื่อความเรียบง่าย การ
ดาเนินการนีจ้ ะไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับวัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ.
4. หลังจากโหมดบารุงรักษาทางานและได้รบั คาขอเปิ ดใช้งานไฟเตือน ระบบจะเปิ ดไฟเตือนเพื่อระบุว่าอยู่ในโหมดบารุงรักษาด้วยสายตา
ในช่วงเวลานี ้ เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุงต้องปฏิบตั ิหน้าที่.

Source: FEV Europe GmbH
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ภารกิจ 2.1: การจากัดความพฤติกรรมการทางาน
กรณีศกึ ษา: ระบบลิฟต์ – การสร้าง ACTIVITY DIAGRAM
• ภารกิจ: ดาเนินการภารกิจต่อไปนี:้
• จาลองแผนภาพกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของระบบสาหรับฟั งก์ชนั ที่กล่าวถึงข้างต้น
อ้างถึงคาอธิบายของพฤติกรรมการทางาน พิจารณาประเด็นต่อไปนีร้ ะหว่างการสร้าง
แบบจาลอง:
• ฟั งก์ชนั ย่อยคืออะไร?  Actions
• มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรบ้าง?  Object flows
• คาสั่งดาเนินการคืออะไรและมีการตัดสินใจอะไรบ้าง?  Control
flows

Image: lumaxart (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Working_Together_Teamwork_Puzzle_Concept.jpg), “Working Together
Teamwork Puzzle Concept”, Color modified by FH Aachen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
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คาตอบ 2.1: Activity Diagram
act [activity] Deactivate System for maintenance [Deactivate System for maintenance - Base version]

Electrical
Energy

Electrical
Energy

Maintenance ID Number
Maintenance Initiation
Command

Maintenance ID Number

«Function Co...
Evaluate
Maintenance
Command

Maintenance
Initiation
Command

«Function
Contribution»
Transport Transport
Command Command
[confirmed]

[not confirmed]

Electrical
Energy
«Function Co...
Open Door
Command

Transport
Elevator to
Ground Floor

Open Doors

«Function Co...
Open Door
Status

Activate
Maintenance
Mode

Maintenance
Mode Status

«Function Co...

Warning
Lamp
Status

Switch on
Warning lamp
ActivityInitial

FlowFinal

Warning
Lamp
Activation
Request

Warning
Lamp
Activation
Request

ActivityFinal

Source: FEV Europe GmbH
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ภารกิจ 2.2 (เพิม่ เติม): การจากัดความพฤติกรรมการ
ทางาน
CASE STUDY: ELEVATOR SYSTEM – ACTIVITY DIAGRAM MODELING
• VIP feature: For the sake of additional comfort, VIP passengers
already inside the elevator are given priority.
• A VIP passenger also has a special VIP Priority Key with a
unique ID number.
• The elevator system shall check for an existing VIP command
(with the help of the VIP ID number). If the command is
confirmed, the VIP has priority and is transported to the
target floor.
• After transportation of the VIP, a Confirmation Status shall be
sent and the elevator system shall perform the basic
maintenance function.

Image: lumaxart (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Working_Together_Teamwork_Puzzle_Concept.jpg), “Working Together
Teamwork Puzzle Concept”, Color modified by FH Aachen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
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Solution 2.2: Activity Diagram – VIP Feature
กรณีศกึ ษา: ระบบลิฟต์ – การสร้าง ACTIVITY DIAGRAM
act [activity] Deactivate System for maintenance [Deactivate System for maintenance - VIP version]
Electrical
Energy
Electrical
Energy
Transport
«Function Contribution» Command

VIP ID Number

Evaluate VIP
Transportation
Request

Target Floor
Request

[confirmed]

«Function Co...
Transport
Elevator to VIP
Target Floor
[confirmed]
Target Floor
Confirmation
Status
[not confirmed]

Electrical
Energy
«Function
Contribution»

«Function Co...
[not confirmed]
Maintenance ID Number

Maintenance ID Number

Evaluate
Maintenance
Command

Maintenance
Initiation
Command

Maintenance Initiation
Command

FlowFinal

«Function Co... Open Door
Status
Open Door
Command

Transport Transport
Command Command
Transport
Elevator to
Ground Floor

ActivityInitial

Electrical
Energy

Warning
Lamp
Activation
Request

Open Doors

«Function Co...
Activate
Maintenance
Mode

Maintenance
Mode Status

«Function Co...

Warning
Lamp
Status

Switch on
Warning lamp
Warning
Lamp
Activation
Request

ActivityFinal

Source: FEV Europe GmbH
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ภารกิจ 3: การกาหนดสเปคข้ อกาหนด
กรณีศกึ ษา: ระบบลิฟต์ – การสร้าง ACTIVITY DIAGRAM
• ภารกิจ: ระบุขอ้ กาหนดเกี่ยวกับกิจกรรม ประเมินความต้องการการใช้ลิฟท์ของแขก
พิเศษ VIP และ การขนส่งลิฟต์ไปชัน้ ล่าง
• ระบุขอ้ กาหนดอย่างชัดเจนสาหรับพฤติกรรมการทางานของกิจกรรม
• ไม่เน้นด้านที่ไม่ใช่หน้าที่
• โปรดพิจารณาข้อจากัดจากงานก่อนหน้านี ้

Image: lumaxart (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Working_Together_Teamwork_Puzzle_Concept.jpg), “Working Together
Teamwork Puzzle Concept”, Color modified by FH Aachen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode
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คาตอบ 3: การกาหนดสเปคข้ อกาหนด
กรณีศกึ ษา: ระบบลิฟต์ – การสร้าง ACTIVITY DIAGRAM
• ข้อกาหนดด้านการทางานทีเ่ ป็ นแบบอย่าง
• ประเมินความต้องการการใช้ลิฟท์ของแขกพิเศษ VIP
• หากยืนยันหมายเลขประจาตัววีไอพีและคาขอชัน้ เป้าหมายถูกต้อง ระบบลิฟต์จะส่งคาสั่งการขนส่งไปที่ชนั้
{Target Floor}
• การขนส่งลิฟต์ไปชั้นล่าง
• หากคาสั่งขนส่งถูกต้อง ระบบลิฟต์จะขนส่งห้องโดยสารลิฟต์ไปที่ชนั้ ล่าง
• หากห้องโดยสารลิฟต์ถึงชัน้ ล่าง ระบบลิฟต์จะส่งคาสั่งเปิ ดประตู
• หากห้องโดยสารลิฟต์มาถึงชัน้ ล่าง ระบบลิฟต์จะส่งสัญญาณการเปิ ดใช้งานไฟเตือน

Source: FEV Europe GmbH
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กาหนดการ
• การจาลอง Scrum – ตัวอย่างที่ใช้งานจริง
• การสร้างโมเดล Use Case Diagram
• การสร้างโมเดล Activity Diagram
• เอกสารอ้างอิง
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กาหนดการ
• แรงจูงใจ
• คาศัพท์
• แนวทางสาหรับการประเมินและทดสอบซอฟต์แวร์
• การจัดการการทดสอบ
• เอกสารอ้างอิง

2

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• แรงจูงใจ
• เหตุใดข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์จงึ มีความสาคัญ? ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์ประเภทใดที่อาจเกิดขึน้ ?
เราจะค้นหาและป้องกันข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ได้อย่างไร?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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ปัญหาระบบปั๊มเชื้อเพลิง
CANADIAN AIR FUEL LEAK, 2002

ปั ญหาคอมพิวเตอร์ในเที่ยวบินของ Canadian Air Transat
ทาให้เกิดการลงจอดฉุกเฉินใน Azores เมื่อฤดูรอ้ นที่แล้ว เห็นได้
ชัดว่าตามที่รายงานในตอนต้นอธิบาย, “โปรแกรมคอมพิวเตอร์”
แจ้งน้ามันรั่วว่าเป็ น “ความไม่สมดุล” เพื่อแก้ไข "ความไม่สมดุล"
"โปรแกรมคอมพิวเตอร์" ได้เปลี่ยนเชือ้ เพลิงจากถังที่ดีไปยังถังที่ร่วั จึง
ทาให้ทงั้ สองถังว่างเปล่า บนเครื่องบิน ความสามารถของนักบินและ
ความพร้อ มของเกาะที่ มี ส นามบิ น ในมหาสมุท รแอตแลนติ ก ช่ ว ย
หลีกเลี่ยงภัยพิบตั ิ

Source: Canadian
newspapers

Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
Image: Shawn from Airdrie, Canada (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Air_Transat_A330.jpg),
Press,„Air
“Toronto
GlobeCropped
and Mail”,
“Toronto
Star” & other Canadian
Transat A330“,
by FH Aachen,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode

การพัฒนาซอฟต์แวร์ใน
ขั้นตอนใดทาให้เกิดความ
ล้มเหลวนี?้
4

การทดสอบซอฟต์ แวร์ เกิดขึน้ ทีไ่ หน?
V-MODEL ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ีขบั เคลื่อนด้วยโมเดล
ความต ้องการของ
ระบบ

การตรวจสอบ
ความถูกต ้องระบบ

โครงสร้างการทางานและ
ข้อกาหนด
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์และ
ข้อกาหนด

การยืนยันการทางาน
การยืนยันแบบจาลอง

การนาแบบจาลองไปใช้

การยืนยันซอฟต์แวร์

การทบทวนโค้ด

การตรวจสอบระบบ

การยืนยัน
ส่วนประกอบ

การนาซอฟต์แวร์ไปใช้

การประกอบรวม
Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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ปัญหากับระบบเบรก SBC

การพัฒนาซอฟต์แวร์ใน
ขั้นตอนใดทาให้เกิด
ความล้มเหลวนี?้

Source: The Associated Press - May 11, 2004

Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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Where does the software testing take place?
V-MODEL IN MODEL-DRIVEN SOFTWARE ENGINEERING
ความต ้องการของ
ระบบ

การตรวจสอบ
ความถูกต ้องระบบ

โครงสร้างการทางานและ
ข้อกาหนด
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์และ
ข้อกาหนด

การยืนยันการทางาน
การยืนยันแบบจาลอง

การนาแบบจาลองไปใช้

การยืนยันซอฟต์แวร์

การทบทวนโค้ด

การตรวจสอบระบบ

การยืนยัน
ส่วนประกอบ

การนาซอฟต์แวร์ไปใช้

การประกอบรวม
Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]

7

การเรียกคืนรถยนต์ เนื่องจากข้ อบกพร่ องของซอฟต์ แวร์ – บทสรุ ป

Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1];
Mc Kinsey, “Numetrics R&D Analytics”, April 2016 [2]
Logos are subject to trademark rights of their respective owners.
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ยิง่ ตรวจพบข้ อผิดพลาด ต้ นทุนก็ยงิ่ สู งขึน้
ค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ของข้อผิดพลาดขึน้ อยูก่ บั เวลาของการตรวจจับ
ค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ของข้อผิดพลาด

โปรเจคใหญ่

โปรเจคเล็ก

การวิเคราะห์ความ
ต้องการ

เฟสของการตรวจจับ
ข้อผิดพลาด
การออกแบบ

การประยุกต์ใช้งาน

การทดสอบและ
การประกอบรวม

การอนุมตั แิ ละการ
ดาเนินงาน

Image: Ludewig, Lichter: Software-Engineering

9

เราจะมัน่ ใจในคุณภาพของซอฟต์ แวร์ ได้ อย่ างไร?
การพัฒนาซอฟต์แวร์ = การทาให้เป็ นจริงของมาตรการเชิงสร้างสรรค์และการวิเคราะห์
มาตรการสร้างสรรค์
 การประกันคุณภาพไว้ก่อน (ล่วงหน้า)
 ตัวอย่าง: (สถาปั ตยกรรม, การสร้างแบบจาลอง) คาชีแ้ นะ, กระบวนการ/วิธีการ/มาตรฐานต่างๆ

มาตรการการวิเคราะห์

การพกพาได้

การซ่อมบารุงได้

ความปลอดภัย

ความน่าเชื่อถือได้

การใช้ประโยชน์ได้

การเข้ากันได้

ประสิทธิภาพการใช้
งาน

ใช้งานได้จริง

SW Quality

4

 การประกันคุณภาพไว้ทีหลัง (การวัด, การปรับปรุง)
 ตัวอย่าง: กระบวนการตรวจสอบคร่าว ๆ (การทบทวน, แนวการทดสอบ, การทดสอบ, กระบวนการทบทวน)
Mapping to slots
Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3]
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กาหนดการ
• แรงจูงใจ
• คาศัพท์
• แนวทางสาหรับการประเมินและทดสอบซอฟต์แวร์
• การจัดการการทดสอบ
• เอกสารอ้างอิง

11

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• คาศัพท์
• คาศัพท์ตา่ งๆ เช่น คุณภาพซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพ การทดสอบ การตรวจสอบ และการ
ตรวจสอบ หมายถึงอะไร?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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คุณลักษณะเชิงฟังก์ ชัน และไม่ เชิงฟังก์ ชัน
• คุณลักษณะเชิงฟั งก์ชัน อธิบายวัตถุประสงค์พืน้ ฐานของระบบ
• ตัวอย่าง: Adaptive Cruise Control - การปรับความเร็วรถและระยะทางจากรถคันข้างหน้า รวมถึงการสลับระหว่างทัง้ สองโหมด
• คุณลักษณะไม่เชิงฟั งก์ชัน อธิบายคุณสมบัติท่ีสาคัญสาหรับความสาเร็จทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจาเป็ นนอกเหนือจากการทางานที่ แม่นยา
• ตัวอย่าง:
• วลาตอบสนองจากัดสาหรับการสลับการควบคุมระยะทาง
• เวลาแนะนาสาหรับท้องตลาด
• การนาซอฟต์แวร์กลับมาใช้ใหม่ได้สาหรับผลิตภัณฑ์รุน่ ต่อไปในอนาคต
คุณลักษณะเชิงฟั งก์ชัน
• สมรรถนะสูง/
เวลาตอบสนองเร็ว
• ความน่าเชื่อถือสูง

vs.

คุณลักษณะไม่เชิงฟั งก์ชัน
• ง่ายต่อการพกพาไปยังระบบฮาร์ดแวร์อ่ืน ๆ
• ระยะเวลาสูท่ อ้ งตลาดสัน้

Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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การประกันคุณภาพและการประเมินซอฟต์ แวร์
IEEE 610.12 อภิธานศัพท ์มาตรฐานของคาศัพท ์วิศวกรรมซอฟต ์แวร ์

• การประกันคุณภาพ: ... รู ปแบบการวางแผนและเป็ นระบบของกิจกรรมทัง้ หมดทีจ่ าเป็ นเพือ่ ให้ม่นั ใจว่า
รายการนั้นสอดคล้องกับข้อกาหนดทางเทคนิคทีก่ าหนดไว้
• การประเมินซอฟต์แวร์: การวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุทดสอบทีก่ าหนด เช่น หากวัตถุทดสอบ "มี
คุณสมบัตติ รงตามข้อกาหนดทีก่ าหนด"

 ข้อกาหนดเบือ้ งต้นสาหรับการประเมินซอฟต์แวร์คือการมีอยู่ของวัตถุทดสอบและวัตถุอา้ งอิงที่สามารถตรวจสอบซึง่ กัน
และกันได้

Source: IEEE 610.12-1990, “IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology”, Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York [4];
S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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ตัวอย่ างคู่เทียบระหว่ างส่ วนทดสอบและส่ วนอ้ างอิง
ส่วนทดสอบ

ส่วนอ้างอิง

ข้อกาหนดของระบบโดยรวม (เอกสารข้อกาหนดข้อกาหนด)

ความคาดหวังของลูกค้า

ข้อมูลจาเพาะ
(เอกสารคุณสมบัตกิ ารทางาน)

ความสม่าเสมอ ความซื่อสัตย์ ...

สถาปัตยกรรม

คุณสมบัตเิ พื่อรองรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (เช่น ความน่าเชื่อถือ)

โมเดล

ความต้องการการทางาน

รหัสที่เขียนด้วยลายมือ

แนวทางการเข้ารหัส ตัวชีว้ ดั ...

รหัสที่สร้างขืน้

พฤติกรรมของแบบจาลองที่สอดคล้องกัน

รหัสที่มีการปรับเปลี่ยน

ลักษณะการทางานของโค้ดในเวอร์ชนั ปฏิบตั กิ ารล่าสุด

แบบไม่สามารถบันทึกได้
ทั่วไป ไม่ผกู มัดกับสินค้า
อาจครอบคลุมหลายผลิตภัณฑ์ สาย
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์-เฉพาะ

อาจครอบคลุมหลายผลิตภัณฑ์เฉพาะ
บริษัท
ผลิตภัณฑ์-เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์-เฉพาะ

Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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การตรวจสอบและการยืนยัน
• การยืนยัน:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุทดสอบเป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้า
„ เรากาลังทาสิง่ ทีถ่ กู ต้องหรือไม่?”
• การตรวจสอบ:
พิสจู น์วา่ วัตถุทดสอบเป็ นไปตามข้อกาหนดที่ตรวจสอบได้
„เราทาในสิง่ ทีถ่ กู ต้องหรือไม่?”
• ความหมายอืน่ ๆ :
• การยืนยัน: เป็ นทางการ (เช่น การใช้เทคนิคเพื่อการพิสจู น์)
• การตรวจสอบ: ไม่เป็ นทางการ (เช่น การใช้เทคนิคเพื่อการทบทวน)
Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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กาหนดการ
• แรงจูงใจ
• คาศัพท์
• แนวทางสาหรับการประเมินและทดสอบซอฟต์แวร์
• การจัดการการทดสอบ
• เอกสารอ้างอิง
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วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• แนวทางสาหรับการประเมินและทดสอบซอฟต์แวร์
•
•
•
•

มีการประเมินซอฟต์แวร์ประเภทใดบ้าง? และแตกต่างกันอย่างไร?
การทดสอบซอฟต์แวร์คืออะไร?
มีวิธีการทดสอบที่แตกต่างกันอย่างไรและอะไรคือความแตกต่าง?
แนวโน้มในอนาคตที่จะลดความพยายามในการทดสอบคืออะไร ?

Image: Jasmin Hamadeh (http://www.jasmin-hamadeh.de/wp-content/uploads/2013/03/team_puzzle_clipart.jpg),
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.de
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แนวทางการประเมินซอฟต์ แวร์ ประเภทใดบ้ างทีม่ อี ยู่?
การประเมินซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ
การประเมินซอฟต ์แวร ์

โดยมนุ ษย ์
“ดาเนิ นการเอง”
• ทบทวน
• เทคนิคแยกทดสอบ

ตัวอย่าง: แบบจาลอง

โดยคอมพิวเตอร ์
“อัตโนมัต”ิ

่ ้องการทดสอบ
ป้ อนส่วนทีต
เข ้าไปยังส่วนวิเคราะห ์
“ส่วนคงที”่
• การวิเคราะห์ค่าคงที่
• คู่มือการสร้างแบบจาลอง
• แบบทดสอบ
• คุณลักษณะทั่วไป
• การตรวจสอบแบบจาลอง

ปฏิบต
ั ก
ิ ารทดสอบส่วน
ทดสอบ
“ส่วนพลวัต”
• การทดสอบ (MiL, simulation)

Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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แนวทางการประเมินซอฟต์ แวร์ ประเภทใดบ้ างทีม่ อี ยู่?
การประเมินซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ
การประเมินซอฟต ์แวร ์

โดยมนุ ษย ์
“ดาเนิ นการเอง”

• การทบทวน
• เทคนิคแยกทดสอบ
• การสร้างแบบจาลอง

ตัวอย่าง: ข้อกาหนดด้วยข้อความ

โดยคอมพิวเตอร ์
“อัตโนมัต”ิ

่ ้องการทดสอบ
ป้ อนส่วนทีต
เข ้าไปยังส่วนวิเคราะห ์
“ส่วนคงที”่
• การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์

ปฏิบต
ั ก
ิ ารทดสอบส่วน
ทดสอบ
“ส่วนพลวัต”

Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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แนวทางการประเมินซอฟต์ แวร์ ประเภทใดบ้ างทีม่ อี ยู่?
การประเมินซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ

ตัวอย่าง: ข้อกาหนดทีท่ าเป็ นแบบจาลองแล้ว
การประเมินซอฟต ์แวร ์

โดยมนุ ษย ์
“ดาเนิ นการเอง”
• ทบทวน
• เทคนิคการแยกทดสอบ

โดยคอมพิวเตอร ์
“อัตโนมัต”ิ

่ ้องการทดสอบ
ป้ อนส่วนทีต
เข ้าไปยังส่วนวิเคราะห ์
“ส่วนคงที”่
• การวิเคราะห์ค่าคงที่
• คู่มือการสร้างแบบจาลอง
• แบบตรวจสอบ
• คุณลักษณะ
• การตรวจสอบแบบจาลอง

ปฏิบต
ั ก
ิ ารทดสอบส่วน
ทดสอบ
“ส่วนพลวัต”
• การทดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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การวิเคราะห์ แบบคงทีข่ องแบบจาลองเป็ นแบบอัตโนมัติ
การประเมินแบบคงที่ท่ีนิยมใช้

• Division by
zero/inf/NaN
• Data type under/overflow
• NaN operations (asin,
sqrt, etc…)
• Dead paths
• Saturation reached
• Connection of blocks
•…
Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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คาจากัดความของตัวชี้วดั สาหรับสถาปัตยกรรมซอฟต์ แวร์
ตัวชีว้ ดั ความซับซ้อนของสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
 เป้ าหมาย: ความซับซ้อน

𝒏i

 ตัวชีว้ ัด:

ความซับซ้อนของส่วนประกอบซอฟแวร์ Software component complexity (S.C.C)

SW Component

 สูตร:
 𝑺𝑪𝑪 = 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 ((𝒏𝒇 ∗ 𝑰𝑭𝑪 + 𝟏 ∗ 𝒏𝒊 )
 𝒏𝒇 -> จานวนฟั งก์ชนั ในส่วนประกอบซอฟต์แวร์
 IFC จานวนอินเทอร์เฟซระหว่างฟั งก์ชนั
 𝒏i -> จานวนอินเทอร์เฟซภายนอกไปยังส่วนประกอบซอฟต์แวร์

f1
IFC

f2

𝒏𝒇

f3

 หมายเหตุ- การสอบเทียบถือเป็ นอินพุตของส่วนประกอบ
 การตีความ: ค่าสูงของตัวชีว้ ัด  การทดสอบและการบารุงรักษาแย่

Source: H. Venkitachalam, C. Granrath, G.V. Balachandar, J. Richenhagen, “Metric-based Evaluation of Hybrid Control Software“, SAE World Congress, Detroit, 2017 [5]

23

การประเมินค่ าการวัดสาหรับตัวชี้วดั บังคับ
กรอบการประเมินตัวชีว้ ดั

Source: H. Venkitachalam, C. Granrath, G.V. Balachandar, J. Richenhagen, “Metric-based Evaluation of Hybrid Control Software“, SAE World Congress, Detroit, 2017 [5]
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การทดสอบคืออะไร?
คาศัพท ์ด ้านวิศวกรรมซอฟต ์แวร ์
• Myers (1979):
“การทดสอบเป็ นกระบวนการในการรันโปรแกรมโดยมีจุดประสงค์เพือ่ ค้นหาข้อผิดพลาด”
 การทดสอบจะสาเร็จหากพบข้อผิดพลาด
• การทดสอบเป็ นองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ ซึ่งหมายความว่ายังมุง่ เป้าไปที่การสร้างความมั่นใจในคุณสมบัติของโปรแกรมเพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด (= "มีขอ้ ผิดพลาดน้อยที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้")
• ข้อสอบ “สมบูรณ์” แทบจะเป็ นไปไม่ได้เลย
• Dijkstra:
“การทดสอบโปรแกรมเป็ นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากในการแสดงข้อบกพร่อง แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าไม่มีขอ้ บกพร่อง”
 การทดสอบคือการตรวจสอบเฉพาะจุด  การวางแผนการทดสอบ!

Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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วิธีการทดสอบแตกต่ างกันอย่ างไร?
่
คาศัพท ์เกียวกั
บการทดสอบ
• ความแตกต่างโดย ประเภทของคุณลักษณะทีต่ ้องการ:
• การทดสอบฟั งก์ชนั การทางาน, การทดสอบเชิงฟั งก์ชนั
• การทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟั งก์ชนั การทางาน
• การทดสอบโหลด, การทดสอบการอินเตอร์เฟซ, การทดสอบหน่วยความจา, การทดสอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร, การทดสอบความผิดพลาด
• ความแตกต่างโดย ผู้ทสี ่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง:
• การทดสอบแบบ Alpha
• โดยองค์กรพัฒนา
• การทดสอบแบบ Beta
• โดยลูกค้า, เพื่อเป็ นการทดสอบผลิตภัณฑ์ในขัน้ ตอนสุดท้าย
(ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์)
• การทดสอบการยอมรับ
• กับลูกค้า หลังจากที่โปรเจคดาเนินการเสร็จสิน้ แล้ว

Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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วิธีการทดสอบแตกต่ างกันอย่ างไร?
่
คาศัพท ์เกียวกั
บการทดสอบ
• ความแตกต่างโดย ส่วนอ้างอิง:
• ความแตกต่างโดย เกณฑ์การเลือกจากกรณีศึกษา:
• การยืนยันข้อกาหนด
• การทดสอบ Black-box (กรณีทดสอบได้จากความพึงพอใจจาก
เกณฑ์ความสมบูรณ์ท่ีได้กาหนดไว้แล้ว)
• เปรียบเทียบกับข้อมูลจาเพาะที่ตอ้ งการ (PRD)
• การพาร์ทชิ นั สมมูล (ลาดับชัน้ ของข้อมูลอินพุต)
• การทดสอบย้อนกลับ
• การทดสอบลักษณะแต่ละฐานทดสอบ (เป็ นไปตามฐานทดสอบ
• เปรียบเทียบกับการใช้งานจริงอื่นๆ ที่มีฟังก์ชนั ตามที่ตอ้ งการ
ที่ระบุในข้อมูลจาเพาะ)
• เช่น โปรแกรมต่าง ๆ
• ใช้การทดสอบบนพืน้ ฐานกรณีศกึ ษา
• ISO 26262-กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้อง: การเปรียบเทียบ
• การทดสอบ White-box (กรณีทดสอบที่ได้จากการควบคุมการ
กับรหัสที่สร้างขึน้ ที่ใช้กบั โมเดลที่เกี่ยวข้อง
ไหลของโปรแกรมด้วยเกณฑ์ความสมบูรณ์)
• การทดสอบความสัมพันธ์
• สภาพวะ, แขนง, เงื่อนไข และ ส่วนกากับเส้นทาง
• เปรียบเทียบกับโปรแกรมเวอร์ชนั ก่อนหน้าหลังจากที่ได้มีการ
• การตัดสินใจ, เงื่อนไข, การตัดสินใจ/เงื่อนไข, การตัดสินใจ/
แก้ไขเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้ว
เงื่อนไขที่ครอบคลุมที่ดดั แปลงแล้ว
• การกากับฟั งก์ชนั , การกากับการเรียกใช้
• การทดสอบสุ่ม (กรณีทดสอบที่สร้างขึน้ เพื่อการทดสอบแบบสุ่ม)
Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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วิธีการทดสอบแตกต่ างกันอย่ างไร?
่
คาศัพท ์เกียวกั
บการทดสอบ
• ความแตกต่างโดย โครงสร้างพืน้ ฐานการทดสอบ:
• Model-in-the-loop
• Software-in-the-loop
• Processor-in-the-loop
• Hardware-in-the-loop
• หมายเหตุ: โครงสร้างพืน้ ฐานการทดสอบบอกเป็ นนัยถึงประเภทของ
วัตถุทดสอบ เช่น รุน่ ใน MIL หรือรหัสใน SIL

• ความแตกต่างโดย ประเภทของส่วนทีท่ ดสอบตลอด
กระบวนการพัฒนา (เรียกว่า ขัน้ ตอนการทดสอบหรือรอบการ
ทดสอบ):
• Unit testing
• (Module testing)
• Integration testing
• System testing
• Field trial

Source: S. Kowalewski, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [1]
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การทดสอบซอฟต์ แวร์ ตามข้ อกาหนด
ABSTRACTION LEVELS
Model

Product
Test objects
Platform

Test harness

Source of
stimulus
Platform

Testing methods:

PC

EvaluationBoard

Simulation model
PC

MIL

C-Code
RCP-CU

Realtime model

Realtime PC

Measuring /
Test bench

Target-CU
Metering
Measuring /
Vehicle

SIL
PIL
HIL
Test bench
Level of abstraction, Cost of testing

Vehicle

้
• การทดสอบฟังก ์ช ันสามารถทาได ้ในทุกขันตอน
• ทางเลือกของการทดสอบตามข ้อกาหนดของโครงการ
่ อในการทดสอบต ้องครอบคลุมทุกวิธ ี
• กลยุทธ ์และเครืองมื
Source: J. Richenhagen, “Entwicklung von Steuerungs-Software für den automobilen Antriebsstrang mit agilen Methoden”, Doctoral thesis, 2014 [6]
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จะทาการตรวจสอบซอฟต์ แวร์ ได้ อย่ างไร?
V-MODEL ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ีขบั เคลื่อนด้วยโมเดล
ความต ้องการของ
ระบบ

การตรวจสอบ
ความถูกต ้องระบบ

โครงสร้างการทางานและ
ข้อกาหนด
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์และ
ข้อกาหนด

การยืนยันการทางาน
การยืนยันแบบจาลอง

การนาแบบจาลองไปใช้

การยืนยันซอฟต์แวร์

การทบทวนโค้ด

การตรวจสอบระบบ

การยืนยัน
ส่วนประกอบ

การนาซอฟต์แวร์ไปใช้

การประกอบรวม
Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3]
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การตรวจสอบความถูกต้ องของชุดควบคุมในสภาพแวดล้ อม
ของเตียงทดสอบเสมือนจริง
ติดตามจาลองบางส่วน คนขับและ (แบบหยาบ) สภาพแวดล้อมจาลองอย่างเต็มที่
Driver

Environment
𝑾∗

Setpoint
generator

𝑿𝟏

W

𝒀𝟏

U
Controller

Actuators

Setpoint
generator

Plant

𝒀𝟐

𝑿𝟐

R
Sensors

𝑾∗

Actuators
Control unit

𝒀𝟏

𝒀𝟏

Test bed

Sensors
Motor
Test objects

𝑿𝟏

R

Fahrzeug

𝑾∗

Z

𝑿𝟏

Laboratory
vehicle

Instrumentation
Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3]; Schäuffele and T. Zurawka, “Automotive Software Engineering:
Grundlagen, Prozesse, Methoden und Werkzeuge effizient einsetzen”, Vieweg+Teubner Verlag / GWV Fachverlage, 2010 [7]
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สามารถตรวจสอบระบบได้ อย่ างไร?
V-MODEL ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ีขบั เคลื่อนด้วยโมเดล
ความต ้องการของ
ระบบ

การตรวจสอบ
ความถูกต ้องระบบ

โครงสร้างการทางานและ
ข้อกาหนด
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์และ
ข้อกาหนด

การยืนยันการทางาน
การยืนยันแบบจาลอง

การนาแบบจาลองไปใช้

การยืนยันซอฟต์แวร์

การทบทวนโค้ด

การตรวจสอบระบบ

การยืนยัน
ส่วนประกอบ

การนาซอฟต์แวร์ไปใช้

การประกอบรวม
Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3]
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แผนภาพ SysML ทีจ่ ัดรู ปแบบเป็ นฐานสาหรับการสร้ าง
กรณีทดสอบ
การจัดโครงสร้าง – แผนภาพพฤติกรรม | แผนผังกิจกรรม
 ใช้เพื่ออธิบายการไหลของการควบคุม อินพุต และเอาต์พตุ

act activityOfSystem

Start Node

 การควบคุมการไหล (ลูกศรประ) แสดงลาดับการดาเนินการ

Activity
: StandardAction

 การไหลของวัตถุ (ลูกศรทึบ) แสดงการไหลของวัตถุ (เช่น

Decision Node
(Guard)

ข้อมูล วัสดุ…)

Fork Node

Control Flow

Action

Object
provision

Action 1

Action 2

Object Flow

Merge Node
Join Node

End Node

Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3]
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ผลการสกัดกรณีทดสอบอัตโนมัติ
การลดความพยายามอย่างมีนยั สาคัญต่อกรณีทดสอบ
ผลของโปรเจค

D
FUNCTION

3
17

C

4
12

1
1

B

A

Test Cases (Amount)

2
5

5
14

Additional Effort (h)

40

223

ข้อกาหนดการทดสอบเชิงลึก

E

F

• ไม่จาเป็ นต้องมีแบบจาลองการทดสอบแยกต่างหาก
• ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์สาหรับการวินิจฉัยและการทดสอบ

ความปลอดภัย

• ความพยายามแบบแมนนวลถูกแทนที่ดว้ ยระบบอัตโนมัติ
• ประโยชน์:

•

ลดความพยายามด้วยการเลือกการทดสอบที่ถกู ต้อง

Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3]
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สามารถตรวจสอบส่ วนประกอบได้ อย่ างไร?
V-MODEL ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ีขบั เคลื่อนด้วยโมเดล
ความต ้องการของ
ระบบ

การตรวจสอบ
ความถูกต ้องระบบ

โครงสร้างการทางานและ
ข้อกาหนด
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์และ
ข้อกาหนด

การยืนยันการทางาน
การยืนยันแบบจาลอง

การนาแบบจาลองไปใช้

การยืนยันซอฟต์แวร์

การทบทวนโค้ด

การตรวจสอบระบบ

การยืนยัน
ส่วนประกอบ

การนาซอฟต์แวร์ไปใช้

การประกอบรวม
Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3]
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การทางานของอุปกรณ์ ควบคุมในสภาพแวดล้ อมเสมือนจริง
ด้ วย HIL
การทดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วน:
• sensors/actuators,
• control devices,
• driver,
• track,
• environment

Driver

Environment
𝑾∗
W

Setpoint
generator

U
Controller

Y
Actuators

R

X
Plant

Sensors

R

Fahrzeug

W

Z

Control unit

W
U

U

R

R
Laboratory
vehicle
Test object

“Black box”

Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3]; Schäuffele and T. Zurawka, “Automotive Software Engineering:
Grundlagen, Prozesse, Methoden und Werkzeuge effizient einsetzen”, Vieweg+Teubner Verlag / GWV Fachverlage, 2010 [7]
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สามารถตรวจสอบส่ วนประกอบได้ อย่ างไร?
V-MODEL ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ีขบั เคลื่อนด้วยโมเดล
ความต ้องการของ
ระบบ

การตรวจสอบ
ความถูกต ้องระบบ

โครงสร้างการทางานและ
ข้อกาหนด
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์และ
ข้อกาหนด

การยืนยันการทางาน
การยืนยันแบบจาลอง

การนาแบบจาลองไปใช้

การยืนยันซอฟต์แวร์

การทบทวนโค้ด

การตรวจสอบระบบ

การยืนยัน
ส่วนประกอบ

การนาซอฟต์แวร์ไปใช้

การประกอบรวม
Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3]
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แนวคิดของการทดสอบแบบย้ อนกลับ คืออะไร?
การจาแนกประเภท
Model test
„MiL“

System reaction

C code test
„SiL“

System reaction
Signal comparison

Testing
scenario

?
~

Machine code test
„PiL“

System reaction

Control unit test
„HiL“

System reaction

Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3];
S. Sadeghipour, “Testautomatisierung: Ein akademisches Thema?”, SPES, 2010 [8]
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ตัวอย่ างการทดสอบแบบย้ อนกลับ
การจัดการทดสอบและดาเนินการผ่านอินเทอร์เฟซ MATLAB/SIMULINK
การเชื่อมต่อไปยังหน่วยซอฟต์แวร์

การทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยสัญญาณทดสอบ

การทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยสัญญาณทดสอบ

ข้อมูลจาเพราะของ
เอาท์พตุ ที่ตอ้ งการ

Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion
Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3]

ข้อมูลจาเพราะของ
เอาท์พตุ ที่ตอ้ งการ

การบันทึกผลการทดสอบ,
การตรวจสอบเอาท์พตุ
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แนวโน้ มในอนาคตทีจ่ ะลดความพยายามในการทดสอบคือ
อะไร?
V-MODEL ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ีขบั เคลื่อนด้วยโมเดล
ความต ้องการของ
ระบบ

การตรวจสอบ
ความถู กต้องระบบ

โครงสร้างการทางานและ
ข้อกาหนด
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์และ
ข้อกาหนด

การยืนยันการทางาน
การยืนยันแบบจาลอง

การนาแบบจาลองไปใช้

การยืนยันซอฟต์แวร์

การทบทวนโค้ด

การตรวจสอบระบบ

การยืนยัน
ส่วนประกอบ

การนาซอฟต์แวร์ไปใช้

การประกอบรวม
Source: FEV Europe GmbH
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การแก้ ไขข้ อผิดพลาดก่ อนกาหนดจะมีประสิ ทธิภาพผ่ านการ
จาลองเสมือน
การเพิ่มประสิทธิภาพของการทดสอบฟั งก์ชนั ใน ACOSAR, MODELISAR และ HIFI-ELEMENTS

ค่าใช้จ่าย

สมดุลระหว่างต้นทุนของการจาลองเสมือนและประโยชน์ของการตรวจจับข้อผิดพลาดตัง้ แต่เนิ่นๆ: การแลกเปลี่ยนร่วมสมัยโดยทั่วไป

ค่าใช้จ่ายของการ
แก้ไขข้อผิดพลาด

ค่าใช้จ่ายของ
การค้นหาข้อผิดพลาด

Time
Open loop
Unit test

Model-inthe-Loop
system test

Hardwarein-the-Loop

Test bench

Vehicle

Degree of abstraction, system complexity
Source: P. Sternberg, J. Richenhagen, Dr. A. Schloßer, FEV GmbH, “The Challenge of early functional software tests”,
6. VDI/VDE Fachtagung AUTOREG 2013 [9]
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การแก้ ไขข้ อผิดพลาดก่ อนกาหนดจะมีประสิ ทธิภาพผ่ านการ
จาลองเสมือน
การเพิ่มประสิทธิภาพของการทดสอบฟั งก์ชนั ใน ACOSAR, MODELISAR และ HIFI-ELEMENTS

ค่าใช้จ่าย

สมดุลระหว่างต้นทุนของการจาลองเสมือนและประโยชน์ของการตรวจจับข้อผิดพลาดตัง้ แต่เนิ่นๆ: การแลกเปลี่ยนร่วมสมัยโดยทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการ
ค้นหาข้อผิดพลาด

โครงสร้างแบบจาลองการจาลองอัจฉริยะ
Tool chain การจาลองแบบบูรณาการขัน้ สูง
ค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขข้อผิดพลาด

แนวโน้มการลดต้นทุน

Time
Open loop
Unit test

Model-inthe-Loop
system test

Hardwarein-the-Loop

Test bench

Vehicle

Degree of abstraction, system complexity
Source: P. Sternberg, J. Richenhagen, Dr. A. Schloßer, FEV GmbH, “The Challenge of early functional software tests”,
6. VDI/VDE Fachtagung AUTOREG 2013 [9]
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การจาลองเสมือนโดย E-Motor-in-the-Loop
การตัง้ ค่าฮาร์ดแวร์ของม้านั่งทดสอบ E-MOTOR-IN-THE-LOOP
Legend

Power electronics
of load machine

DC source

3 2

Scaling factor
Single signal
Multiple signals

IPMSM

A

V
Inverter
w/o control

Load
machine
Torque
flange

Processor
UDC
Gate
signals

Inverter
control
see Figure
5

Vehicle simulation

nel

IAC
Θ

nel
Mreq

2 3

Power
control
unit

𝜑

vact

Driver
model

vref

Vehicle
dynamics
simulation

Source: Etzold, K., Kürten, C., Thul, A., Müller, L. et al., "Efficient Power Electronic Inverter Control Developed in an Automotive
Hardware-in-the-Loop Setup," SAE Technical Paper 2019-01-0601, 2019 [10]

3 2

Mact
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การทางานของชุดควบคุมในสภาพแวดล้ อมของเตียงทดสอบ
เสมือนจริง
อนาคต: การจาลองเส้นทาง คนขับ และสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ
• การทดสอบระบบโดยการรวมระบบย่อย
• จาเป็ นต้องตัง้ ค่าใหม่ เช่น ใช้ความ
พยายามสูงและมีราคาแพง
• เป็ นไปได้เฉพาะในช่วงท้ายของโครงการ
เท่านัน้ เนื่องจากส่วนประกอบระบบส่ง
กาลังทัง้ หมดจาเป็ นต้องพร้อมใช้งานจริง

n

Pedal

Powertrain test bench

Virtual model: Vehicle, driver, track
Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3]
Image: Martin Iturbide (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:InterAct_V-Thunder_Racing_Wheel_for_GameCube.JPG),
„InterAct V-Thunder Racing Wheel for GameCube“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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การทางานของชุดควบคุมในสภาพแวดล้ อมของเตียงทดสอบ
เสมือนจริง
อนาคต: การจาลองเต็มรูปแบบของระบบ ไดรเวอร์ และสภาพแวดล้อม "VIRTUAL SHAFT"

• เงื่อนไขการจับคูท่ ่ีจาเป็ นสาหรับการ
เชื่อมต่อเพลาในอุดมคติ
 𝑛1 = 𝑛2 , 𝑇1 = 𝑇2
• ตัวควบคุมวงปิ ดสาหรับจานวนรอบและ
แรงบิด
• เพลาเสมือนช่วยให้สามารถทดสอบระบบ
ส่งกาลังในช่วงเริม่ ต้นของโครงการ

Virtual shaft

Pedal

1

n

2
n, T

Controller

n, T

Transmission test bench

Engine test bench

Virtual model: Vehicle, driver, track

Source: J. Richenhagen, Lecture “Software for Combustion Engines”, RWTH Aachen University, 2019 [3]
Image: Martin Iturbide (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:InterAct_V-Thunder_Racing_Wheel_for_GameCube.JPG),
„InterAct V-Thunder Racing Wheel for GameCube“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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กาหนดการ
• แรงจูงใจ
• คาศัพท์
• แนวทางสาหรับการประเมินและทดสอบซอฟต์แวร์
• การจัดการการทดสอบ
• เอกสารอ้างอิง
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วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
• มีความรู้เกีย่ วกับความต้องการการวางตารางทดสอบ
• ทาไมเราต้องมีตารางการทดสอบและกลยุทธ์การทดสอบ?
• แนวทางและมาตรฐานสาหรับสิ่งนีค้ ืออะไร?

47

การจัดการการทดสอบมีความเกีย่ วข้ องเพื่อให้ แน่ ใจว่ า
ครอบคลุมการทดสอบในราคาทีย่ อมรับได้
การจัดการการทดสอบยานยนต์ - แรงจูงใจและความท้าทาย
• ความสาคัญของการตรวจสอบและยืนยันซอฟต์แวร์
• ISO 25010: การประกันคุณภาพสินค้า
• ISO 26262: ความปลอดภัยเชิงฟั งก์ชนั
 ข้อห้ามตามกฎหมาย

ค่าใช้จ่าย

• แต่: แหล่งทรัพยากรมีอยูอ่ ย่างจากัด
• การควบคุมงบประมาณ, เวลา, กาลังคน
• รูปแบบคลาสสิค “squeeze” ในการทดสอบ

โปรเจคที่
ประสบความสาเร็จ

คุณภาพ

เวลา

 การทดสอบอย่างละเอียดถี่ถว้ นมักไม่สามารถทาได้
 การทดสอบเชิงกลยุทธ์และชาญฉลาดบนพืน้ ฐานของกระบวนการที่กาหนดที่จาเป็ น
Source: FEV Consulting / C. Kugler, V&V Management, FEV Europe GmbH
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กลยุทธ์ การทดสอบคืออะไร?
ตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการคุณสมบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ระหว่างประเทศ (ISTQB)
นิยาม
 “กลยุทธ์การทดสอบอธิบายวิธีการทดสอบทั่วไปขององค์กร.
 ได้แก่
– วิธีท่ีใช้ในการทดสอบ จัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และโครงการ,

– การแบ่งการทดสอบออกเป็ นระดับ, และ
– กิจกรรมระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้องกับการทดสอบ”

ความต้องการ
 ความยืดหยุ่น: “องค์กรเดียวกันอาจมีกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกันสาหรับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ี
แตกต่างกัน ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน หรือข้อกาหนดด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกัน”
 ความสม่าเสมอ: “กลยุทธ์การทดสอบ กระบวนการและกิจกรรมที่อธิบายไว้ในนัน้ ควรสอดคล้องกับการทดสอบ […]
[วัตถุประสงค์] ควรจัดให้มีเกณฑ์การเข้าและออกจากการทดสอบทั่วไปสาหรับองค์กรหรือสาหรับหนึ่งโปรแกรมขึน้ ไป”
Source: ISTQB, “Certified Tester - Advanced Level Syllabus Test Manager”, Version 2012 [11]
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กระบวนการรับรองคุณภาพของซอฟต์ แวร์ ในแต่ ละขั้นตอนการ
พัฒนา
การจัดการการทดสอบ - ส่วนประกอบสาคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์
Requirements,
Time schedule
…

Test result

การตรวจสอบและควบคุมการทดสอบ: การประกันคุณภาพ

การจัดลาดับ
ความสาคัญ

วิธีการเสริม

High Level
Risk
Assessment

Test strategy
& Test Plan

Test
Catalogue

Risk-Based
Feature Test
Design

Derivation of
standard
tests

Test
Automatio
n and
Execution

Test
Analysis

Test
completion

Test
Specification

Source: FEST Services / FEV Europe GmbH
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สรุป
• การตรวจสอบและประเมินผล
• การวิเคราะห์มีความสาคัญในแต่ละขัน้ ตอนของการพัฒนา
• ยิ่งตรวจพบข้อผิดพลาด ต้นทุนก็ย่งิ สูงขึน้
• คุณภาพไม่ใช่แนวคิดที่สมั บูรณ์ แต่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดที่กาหนดไว้
• การตรวจสอบความถูกต้อง: เรากาลังทาสิ่งที่ถกู ต้องหรือไม่? การตรวจสอบ: เราดาเนินการถูกต้องหรือไม่?
• มีแนวทางการประเมินซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ วิธีการจะแตกต่างกันไปตามแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ เช่นเดียวกับการดาเนินการแบบคงที่และแบบไดนา
มิก
• สามารถใช้เมตริกสาหรับการประเมินซอฟต์แวร์แบบคงที่ได้
• ที่มาของกรณีทดสอบ  ข้อดีของการพัฒนาความต้องการตามแบบจาลอง
• การดาเนินการทดสอบและประเมินผลโดยอัตโนมัติ (เช่น HIL การทดสอบแบบ Back-to-back)
• แนวโน้มที่จะลดความพยายามในการตรวจสอบและยืนยัน
• การสร้างแบบจาลอง / การจาลองเพื่อการประเมินอย่างรวดเร็วของวิธีการทดสอบที่ครอบคลุม (เช่น เพลาเสมือน) พร้อมกับมาตรฐานของอินเตอร์เฟส
 เช่น. การสร้างแบบจาลอง การล่วงละเมิด องค์ประกอบHiFi

• การตรวจสอบและการตรวจสอบความถูกต้องในระดับต่างๆ เป็ นไปได้  จาเป็ นต้องเลือกที่เหมาะสม  “การจัดการการทดสอบ”
51

กาหนดการ
• แรงจูงใจ
• คาศัพท์
• แนวทางสาหรับการประเมินและทดสอบซอฟต์แวร์
• การจัดการการทดสอบ
• เอกสารอ้างอิง
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บทสรุ ป
1. ระบบอัตโนมัติในยานยนต์สมัยใหม่
2. ภาพรวมของ ADAS และเทคนิคการขับขี่อตั โนมัติ
3. ความก้าวหน้าในการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
4. ภาพรวมของเทคนิคการควบคุมสาหรับ ADAS (FL, MPC, AI)

5. ตัวอย่างเทคนิค ADAS
6. การเชื่อมต่อทาง IT
7. ระบบประจุสาหรับรถไฟฟ้า

ข้อกาหนดสาหรับการออกแบบรถทีท่ นั สมัย
การเชื่อมต่อ
สไตล์

ความปลอดภัย

ราคาไม่แพง

สมรรถนะ
ความยั่งยืน

Electrification process

1990

2020

ระดับ SAE ของการขับขี่อัตโนมัติ

ระดับ SAE ของการขับขี่อัตโนมัติ

ระดับ SAE ของการขับขี่อัตโนมัติ
อัตโนมัตบิ างส่วน – สถานะปั จจุบันของยานพาหนะบางคัน
ต้องมีการตรวจสอบรถอย่างต่อเนื่อง
เรียกคนขับให้รบั ผิดชอบงานขับรถได้ทกุ เมื่อ

ระบบอัตโนมัตขิ ั้นสูง – ภายในปี 2020
ไม่จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง
ผูข้ บั ขี่สามารถเข้าควบคุมงานขับรถได้โดยมีระยะเวลารอคอยสินค้า

อัตโนมัตเิ ต็มรูปแบบ – ภายใน 2025
ไม่จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบยานพาหนะ
คนขับได้รบั การยกเว้นจากหน้าที่ในการขับขี่

การรับรู้ดา้ นสิ่งแวดล้อม
 ไดนามิกของยานพาหนะ (Vehicle dynamics)
 Radar

 Lidar
 กล้อง
 Sensor fusion

 เทคนิคการสัมผัสเสมือนจริง

การสร้างแบบจาลองโลคัลไลเซชันและสภาพแวดล้อม
 LIDAR
+ ระยะทางทีม่ ีความแม่นยาสูง
+ 360° ความละเอียดในแนวราบ
- สภาพอากาศ
- ความละเอียดเสมือนจริงต่า
- ราคาแพง

 ภารกิจ
 การสร้างสภาวะ 3มิติสาหรับจุดวัดสิ่งแวดล้อม
 การฟื ้ นฟูสภาพแวดล้อม 3มิติ ที่หลากหลาย
 การแบ่งส่วนของคลาวด์จดุ 3 มิติ
 การตรวจจับและติดฉลากกรอบวัตถุ

การสร้างแบบจาลองโลคัลไลเซชันและสภาพแวดล้อม
ทาไมถึงต้องใช้ Stereo Camera?

 กล้อง
+ ราคาไม่แพง
+ มุมมองได้มากกว่า 150° ด้านหน้า
+ ความซา้ ซ้อนของภาพสเตอริโอ
- การสร้าง 3มิติ มีข้อจากัด
- ไม่สามารถทามุมมอง 360°
 ภารกิจ





การรับรูส้ ภาพแวดล้อม 2 มิติ
การสร้างสภาพแวดล้อม 2มิติ ขึน้ ใหม่
การตรวจจับและการติดฉลากวัตถุ
การสร้างใหม่ 3มิติแบบมีขอ้ จากัด







ตรวจจับทัง้ สองภาพ (ซ้ายและขวา)
ใช้การตรวจจับแต่ละครัง้ เพื่อเปรียบเทียบในอีกภาพหนึ่ง
ค้นหาการติดต่อ
คานวณความไม่เท่าเทียมกัน
คานวณระยะทางของวัตถุจากความแตกแยก

Localization and environment modeling

 GPS
+ ระบบทีแ่ ข็งแกร่งทั่วโลกตรวจสอบแล้ว
- ความแม่นยาของเซนติเมตร = ราคาสูงกว่า

 ภารกิจ

 การวางตาแหน่งที่แข็งแกร่ง
 ติดตามยานพาหนะ
 การวางแผนเส้นทาง

 IMU

+ 9 DOF การวัด (ตาแหน่งและทิศทาง)
+ บูรณาการกับ GPS และ LIDAR
+ ราคาไม่แพง

 ภารกิจ
 การวางตาแหน่งที่แข็งแกร่ง
 ติดตามยานพาหนะ
 การผสานรวมกับ LIDAR และการวัดของ
กล้อง

Localization and environment modeling

 Radar

Radio detection and ranging
Origin: military from WW2
Adopted in automotive from 1998 for
collision warning
adaptive cruise control
automatic emergency brake
lane change assistance
park assistance
Blind spot assistance
Commercial models:
…

+ Long range
+ Independent on the weather conditions
- The need of long-, mid- and short-range devices means higher
price for each instrumented vehicle

งานพืน้ ฐาน – การตรวจจับเลน

งานพืน้ ฐาน – การตรวจจับเลน

กล้องติดบนรถ

มุมมองนก

การตรวจจับเลนรถ

การตรวจจับเลนรถ

เทคนิคด้าน AI

ภารกิจความสัมพันธ์แบบถดถอย
ภารกิจการจาแนกประเภท

การวางแผนวิถี

 รู ปแบบ Probabilistic Roadmap Algorithms (PRA)
ข้อจากัดเส้นทาง
แกนเส้นทาง

ประมวลผล
โหนด PRM

การวางแผนวิถี

แนววิถี

โหนด ระยะทาง

y [m]

y [m]

 แผนพี่ (ตัวอย่าง):

x [m]

x [m]

การวางแผนแนววิถี
 Probabilistic Roadmap Algorithms (PRA) – ผลลัพธ์

ขอบเขตที่ 1

y [m]

y [m]

ขอบเขตที่ 2

แผนที่ PRA

x [m]

x [m]

ภารกิจพืน้ ฐาน – การรักษารถให้ วงิ่ ในเลน

ภารกิจพืน้ ฐาน – การรักษารถให้ วงิ่ ในเลน

ภารกิจขั้นสูง - การสร้างโปรไฟล์ความเร็วตามยาว

เทคนิคการตรวจจับเสมือนจริง – มุมข้างและความเร็วรถ
มุมไซด์สลิป β คืออะไร?
 มุมระหว่างทิศทางตามยาวของรถ 𝒖 และเวกเตอร์ความเร็วจริง 𝑽

 ขึน้ อยู่กบั สภาพถนนเป็ นอย่างมาก
 นามาใช้ในระบบควบคุมแบบแอคทีฟเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย
 ใช้เป็ นพาหนะ ตัวบ่งชีก้ ารจัดการ:
• การประเมินสภาพรถทันที
• การตรวจจับความใกล้ชิดกับบริเวณความอิ่มตัวของยาง

การทบทวนเทคโนโลยี – การประเมินไซด์สลิป

Sideslip Angle β

 วิธีการ:
การวัดโดยตรง

การวัดโดยอ้ อม
การตรวจจับเสมือน - การประมาณค่า

เซ็นเซอร์แสง

เซ็นเซอร์สายอากาศคู่

(e.g. Correvit ® S-Motion from Kistler)

(e.g. Vbox Automotive)

เทคนิคเชิงวิเคราะห์
(ใช้โมเดล)
ผูส้ มั เกตุการณ์สภาวะบนพืน้ ฐาน
โมเดลไดนามิกยานพาหนะ

 ทาไมต้อง β ประมาณ?
 ไม่สามารถวัดได้โดยตรงเนื่องจากมีคา่ ใช้จา่ ยสูงหรือไม่สามารถใช้งาน
เซ็นเซอร์ ฮาร์ดแวร์ ที่จาเป็ นได้

เทคนิคเชิงประจักษ์
(ไม่ใช้โมเดล)

Artificial Network Networks
(ANNs)

 ทาไม ANNs สาหรับการประเมินไซด์สลิป?




×
×

ไม่ตอ้ งใช้โมเดลรถ
ไม่ตอ้ งมีเซนเซอร์เพิ่มเติม
ค่าใช้จา่ ยการคานวณต่าเมื่อเทียบกับ ECUs
ให้ขอ้ มูลที่มีประสิทธิภาพสาหรับ non-linear dynamics
ใช้ขอ้ มูลการสอนระบบจานวนมาก
ต้องใช้หน่วยประมวลผลที่มีสมรรถนะสูงในการสอนระบบ

ระบบในภาพรวม-การวางอุปกรณ์

 1) Sideslip Angle Estimation
X
Regression ANNs

 2) Road Condition Identification
X
Classification ANN

ระบบในภาพรวม-การวางอุปกรณ์

ภาพรวมของเทคนิคการควบคุมสาหรับ ADAS

 Fuzzy Logic

 PID
 Model Predictive Control

 การรักษาช่องทางเดินรถและการควบคุมความเร็วตามยาว
 พิจารณาการออกแบบอัลกอริธึมสาหรับทัง้ การรักษาช่องทางเดินรถและการควบคุมความเร็วตามยาวสาหรับการขับขี่แบบอัตโนมัติ
 อัลกอริธึมต้องปรับความเร็วตามยาวของรถให้เหมาะสม โดยคานึงถึงข้อจากัดของไดนามิกของรถด้วย
ภารกิจ

การรักษาเลน

แนวเขตช่องจราจร
การตรวจจับ

การรักษาช่องทางเดินรถแบบผสมผสาน
และการควบคุมความเร็วตามยาว

ความเร็วตามยาว
ควบคุม

การขับขี่อัตโนมัติ

 การสร้างแบบจาลองยานยนต์อัตโนมัติ
 ไดนามิกของรถยนต์ขบั เคลื่อนอัตโนมัติถกู จาลองด้วยโมเดลจักรยานเชิงเส้นจลนศาสตร์ 3 DoF
 แพลนท์ของรถ 𝑃𝑣 (𝑠) มี transfer function เป็ น linear:
1

𝑃𝑣 (𝑠) = 𝑠(0.5𝑠+1)

 การสร้างแบบจาลองยานยนต์อัตโนมัติ
 ตัวแปรควบคุมได้แก่:
1. ส่วนเบี่ยงเบนด้านข้าง 𝑑 คานวณตามวิถีอา้ งอิง
2. มุมหันเหสัมพัทธ์ 𝜓𝑟 คานวณตามทิศทางของรถอ้างอิง
 สัญญาณสั่งการ ได้แก่:

1. ความเร่งตามยาว 𝑎𝑥
2. มุมบังคับเลีย้ ว𝛿
 สัญญาณคาสั่งถูกสร้างขึน้ โดยพิจารณาจากข้อจากัดที่เกิดจากไดนามิกด้านข้าง

และตามยาวของรถ และข้อจากัดขีดจากัดการยึดเกาะ.

 สถาปั ตยกรรมการควบคุม

controlled
variables

command

command

 สถานการณ์การขับขี่
1 – Highway

Road curvature

2 – Inter-urban

Road curvature

3 – Urban

Road curvature

 ผลลัพธ์ – สถานการณ์การขับขี่ที่ 1

 ผลลัพธ์ – ข้อจากัดขีดจากัดการปฏิบัตติ าม

 ข้อจากัดในการยึดถือเป็ นที่ยอมรับในทุกสถานการณ์การขับขี่ท่ีพิจารณาแล้ว
1 – Highway

2 – Inter-urban

3 – Urban

บทนา: ทบทวนเทคโนโลยีในปัจจุบัน

• มีตวั ควบคุมสองตัวที่แตกต่างกันสาหรับการควบคุมด้านข้างและตามยาว
• รวมการควบคุมด้านข้างและตามยาว
• เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมในช่วงการทางานขนาด
ใหญ่

• Non linear Model Predictive Control (NLMPC) มีอยู่ใน
วรรณกรรม
• พิจารณาแนวทางอื่นตาม Adaptive MPC ที่ มีปัญหาการปรับให้
เหมาะสมที่ง่ายกว่า.
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บทนา: สถาปัตยกรรมระดับโลกของกลยุทธ์ การควบคุม
• การรับรู้: กาหนดสภาพแวดล้อมที่ยานพาหนะขับเคลื่อน
• การสร้างส่วนอ้างอิง: เป็ นการคานวณวิถีทางเรขาคณิตซึง่
กาหนดเส้นทางที่จะติดตามตลอดจนโปรไฟล์ความเร็วอ้างอิง
• การควบคุม: ช่วยให้ม่นั ใจถึงการนาทางยานพาหนะอัตโนมัติ
ตลอดเส้นทางที่สร้างขึน้ โดยให้สญ
ั ญาณควบคุมที่เหมาะสม

สถาปั ตยกรรมระดับโลกของกลยุทธ์การควบคุมสาหรับอิสระการขับเคลื่อนที่
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การสร้ างแบบจาลอง: โมเดลรถสาหรับการตรวจสอบและการจาลอง
3 degree of freedom rigid vehicle model (Single Track).

สมการของนิวตันออยเลอร์ (1), (2) แสดงถึงโมเมนตัมตามยาวและด้านข้างที่สมั พันธ์กบั
CG ในกรอบอ้างอิงยานพาหนะ ในขณะที่พลวัตการหันเหถูกพิจารณาโดย (3)
𝑚𝑉𝑥 = 𝑚𝑉𝑦 𝑟 + 𝐹𝑥𝑓 + 𝐹𝑥𝑟 − 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜
𝑚𝑉𝑦 = −𝑚𝑉𝑥 𝑟 + 𝐹𝑦𝑓 + 𝐹𝑦𝑟
𝐼𝑧𝑧 𝜓 = 𝑙𝑓 𝐹𝑦𝑓 − 𝑙𝑟 𝐹𝑦𝑟

(1)
(2)
(3)

แรงที่กระทาต่อจุดศูนย์ถ่วงของรถนัน้ สัมพันธ์กบั แรงของยางและมุมบังคับเลีย้ วด้านหน้า  โดย
สมการ (4)-(8)

𝐹𝑥𝑓 = 𝐹𝑙𝑓 cos  − 𝐹𝑐𝑓 sin 
𝐹𝑦𝑓 = 𝐹𝑙𝑓 sin  + 𝐹𝑐𝑓 cos 
𝐹𝑥𝑟 = 𝐹𝑙𝑟
𝐹𝑦𝑟 = 𝐹𝑐𝑟

(4)
(5)
(6)
(7)

โดยที่,
𝐹𝑙 , 𝐹𝑐 คือ แรงล้อตามยาวและด้านข้างตามลาดับ.
𝐹𝑥 , 𝐹𝑦 คือแรงตามยาวและแรงด้านข้างที่กระทาต่อจุดศูนย์ถ่วงของรถ
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โมเดลรถสาหรับ MPC
ไดนามิกตามยาวของแบบจาลองโรงงานที่ใช้สาหรับการออกแบบการควบคุมนัน้ ประมาณ
โดยแบบจาลองต่อไปนี ้ (Rajamani, 2012)
𝜏𝑉𝑥 + 𝑉𝑥 = 𝑎

14

่ั
่ ้องการ (𝑎) และความเร็วรถ
ฟังก ์ชนการถ่
ายโอนระหว่างการเร่งความเร็วทีต
จริง (𝑉𝑥 ) จะได ้ว่า:
1
𝑃(𝑠) = 𝑠(𝜏𝑠+1)
15
A 2 degree of freedom ใช้เพื่อกาหนดไดนามิกด้านข้างของยานพาหนะสาหรับแบบจาลอง
โรงงานภายในของผูค้ วบคุมในแง่ของข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวิถีอา้ งอิง.
𝑒1 = 𝑉𝑥 𝑒2 + 𝑉𝑦

16

𝑒2 = 𝜓 − 𝜓𝑑

(17)

𝜓𝑑 =

𝑉𝑥
𝑅

= 𝑉𝑥 𝑘

(18)

Definition of lateral deviation (𝑒1 ) and relative
yaw angle (𝑒2 ) with respect the center line of
the lane

การควบคุม: สถาปัตยกรรมโดยละเอียดของกลยุทธ์ การควบคุม
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การตรวจจับเลนและการสร้ างวิถีอ้างอิง
Stereo camera ถูกนาไปใช้ใน Simulink โดยใช้บล็อก Vision Detection
Generator จาก Automated Driving Toolbox ซึ่งสร้างการตรวจจับด้วยการ
มองเห็นจากสถานการณ์จาลอง
• รับภาพที่ได้จากกล้องสเตอริโอจาลอง โดยมีอตั ราเฟรมเท่ากับ 10 Hz.
• ให้สมการขอบเขตเลนซ้ายและขวาของเลนปั จจุบนั ในมุมมองปั จจุบนั ของกล้องสเตอริโอ.

การคานวณวิถีอา้ งอิง กล่าวคือ เส้นกึ่งกลางของเลน
พารามิเตอร์ไดนามิกของโมเดลรถจะถูกคานวณทางเรขาคณิตหลังจากการสร้างเลนใหม่:
• Lateral deviation: ระยะห่างของจุดศูนย์ถ่วงของรถจากเส้นกึ่งกลางของช่องจราจร
• Relative yaw angle: ระยะห่างของจุดศูนย์ถ่วงของรถจากเส้นกึ่งกลางของช่องจราจร
• curvature สมบูรณ์|𝑘| ของเส้นกึ่งกลาง ณ จุดใดจุดหนึ่ง

Source: MATLAB
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ระบบควบคุมการทานายแบบจาลอง
• ความสามารถในการทางานกับข้อจากัดทัง้ ใน
สถานะและสัญญาณควบคุม
• ความสามารถในการดูตวั อย่างและความเป็ นไป
ได้ในการทางานกับระบบ MIMO

พารามิเตอร์หลักสาหรับประสิทธิภาพของ MPC คือ:
• Prediction Horizon (N)
• Control Horizon (H)
• Sampling time (𝑇𝑠 )
ในที่น่ี, เรากาหนดให้ N = 20 ขัน้ ตอน และ H = 5 ขัน้ ตอน

ชุดควบคุม MPC

Source: MATLAB

• ฟั งก์ชันค่าใช้จ่าย:
min 𝐽 =

𝑁
𝑗=1

𝑦𝑝 𝑘 + 𝑖 − 𝑦𝑟𝑒𝑓 (𝑘 + 𝑖) 𝑄𝑦 +

𝐻
𝑗=0

Δ𝑢 𝑘 + 𝑖 𝑅𝑢

โมเดล Predictive Control: การกาหนดปัญหา

ในขณะที่เวกเตอร์สถานะสาหรับ
การอ้างอิงถูกกาหนดโดย:
𝑉𝑟𝑒𝑓 0 0

𝑇

เวกเตอร์สถานะของผลป้อนกลับที่กาหนดให้
MPC กาหนดโดย:
𝑉𝑥 𝑒1 𝑒2

𝑇

เอาต์พตุ ควบคุมของ MPC กาหนดโดย:

𝑎

𝑇

สถานการณ์ การขับขี่
Scenario 1. Highway driving

Scenario 2. Inter Urban driving:

Scenario 3. Urban driving
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ผลลัพธ์ และการอภิปราย: Highway

a)

d)

b)

e)

c)

f)

44

ผลลัพธ์
a)

c)

e)
d)

b)
f)

a) Highway exit driving scenario
b) Vehicle’s longitudinal speed (𝑉𝑥 )

c) Lateral deviation (𝑒1 )
d) Relative yaw angle (𝑒2 )

e) Vehicle side slip angle β with βlimit
f) Front wheels steering angle command δ

ภาพรวมสาหรับสถานีประจุสาหรับยานยนต์ไฟฟ้ า

 ผูค้ นต่างกังวลว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเดินทางได้ไกลแค่ไหนก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด ตามจริงแล้ว EV ที่ใช้งานจริงส่วนใหญ่สามารถไปได้ไม่ก่ีรอ้ ยกิโลเมตรด้วย
การชาร์จครัง้ เดียว
 สถานีชาร์จส่วนใหญ่ท่ีมีอยู่จะอยู่ท่ีบา้ น ดังนัน้ ผูท้ ่ีอาศัยอยู่ในบ้านรวมหรือใช้ท่ีจอดรถริมถนนจะประสบปั ญหาในการชาร์จ

 การปรับปรุงโครงสร้างอินฟาเรดและการจัดหาสถานีชาร์จสาธารณะเพิ่มเติมบนทางหลวงและในเมืองสามารถแก้ปัญหาได้

ประเภทของระบบการประจุ
 ระบบ Conductive Charging (Plug-in charging)
 เป็ นเทคนิคการชาร์จที่เป็ นที่รูจ้ กั ทั่วไป
 ใช้ในพืน้ ที่ท่ีพกั อาศัย
 ต้องมีหวั ต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้าและแบตเตอรี่รถยนต์
 ระบบ Inductive Charging (Wireless charging)


เป็ นเทคนิคการชาร์จที่มีมากขึน้ , เกี่ยวข้องกับการเหนี่ยวนาไฟฟ้าแม่เหล็ก



ใช้หลักการสั่นพ้องของแม่เหล็กในการชาร์จและถ่ายโอนพลังงาน



จาเป็ นต้องมีอปุ กรณ์สาหรับจ่ายและรับพลังงาน

 ระบบ การเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ Battery Switching systems


แบตเตอรี่ท่ีหมดพลังงานจะถูกสับเปลี่ยนด้วยแพ็คแบตเตอรี่ท่ีมีอยู่ตามสถานีเปลี่ยน

ระบบ Conductive Plug-in: การชาร์จแบบ AC และ DC

AC charging – ไฟฟ้าถูกส่งด้วยกระแสสลับ (AC) รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ต้องการกระแสตรง (DC) ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมีวงจร
เรียงกระแสระหว่างกริดกับแบตเตอรี่ การแปลง AC/DC นีด้ าเนินการโดยเครือ่ งชาร์จ EV ออนบอร์ด
DC charging – ในสถานีชาร์จ DC แบบเร็ว กระแสไฟฟ้าจากโครงข่ายจะถูกส่งไปยังรถยนต์โดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งแปลง
กระแสไฟฟ้า

สถานีชาร์จไฟฟ้ าแบบ Plug-in
สถานีชาร์จแบบเสียบปลั๊กมีหลายระดับ:
• การชาร์จระดับที่ 1, 120 โวลต์
ใช้ปลั๊กเพื่อเชื่อมต่อกับเครือ่ งชาร์จออนบอร์ดและเต้ารับมาตรฐานในครัวเรือน การตัง้ ค่านีใ้ ห้การชาร์จระหว่าง 3-10 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง
• การชาร์จระดับที่ 2, 220/240 โวลต์
ให้พลังงานที่ 220 V หรือ 240 V และสูงถึง 30 A คนขับสามารถเพิ่มระยะทางได้ประมาณ 30 กิโลเมตรในหนึง่ ชั่วโมงของการชาร์จ
ที่บา้ นหรือที่สถานีสาธารณะ
• การชาร์จระดับที่ 3, 480 โวลต์ (การประจุเร็ว DC)
ในกรณีนี ้ ที่ชาร์จจะเป็ นเครือ่ งขนาดปั๊ มแก๊ส ที่ชาร์จแบบเร็วทัง้ หมดสามารถชาร์จได้ประมาณ 80% ในเวลาอันสัน้

การชาร์จแบบไร้สาย Wireless inductive charging

เทคโนโลยีนีข้ นึ ้ อยูก่ บั หลักการเดียวกันของการเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทาให้หม้อแปลงสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า
ของกระแสสลับได้ กระแสนีไ้ หลผ่านขดลวดเส้นเดียว ทาให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ขวั้ กลับกันในแต่ละรอบและเหนี่ยวนาให้
เกิดสนามไฟฟ้ากระแสสลับที่สอดคล้องกันในขดลวดทุติยภูมิ
หากขดลวดทัง้ สองแยกจากกันโดยอากาศ กระแสที่ไหลผ่านขดลวดแรกจะสร้างสนามแม่เหล็ก ซึง่ จะยังคงถูกดึงขึน้ มา
โดยขดลวดที่สอง ยิ่งช่องว่างอากาศมากเท่าใด การถ่ายโอนพลังงานก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพน้อยลงเท่านัน้ กระแสที่
เกิดขึน้ ในขดลวดที่สองสามารถชาร์จแบตเตอรีข่ องรถยนต์ได้
ระบบนีย้ งั สามารถใช้ในการเคลื่อนไหวทาให้สามารถใช้ช่องชาร์จไฟฟ้าบนทางหลวงได้ในอนาคต

เทคนิคการประมาณ SOC

วิธีการโดยตรง
-

Coulomb counting

-

Open circuit voltage measurement

-

Discharge test

-

Impedence spectroscopy

วิธีการโดยอ้อม
อาศัยโมเดล
-

Kalman Filter (KF)

-

Extended Kalman Filter (EKF)

-

Smooth Variable Structure Filter (SVSF)

เทคนิคแบบปรับตัวได้
-

Artificial Neural Network (ANN)

-

Fuzzy Logic (FL)

การติดตัง้ ชุดทดสอบ
 1 – Battery model from Direct methods






ค่าใช้จา่ ยในการคานวณสูง
ใช้ไม่ได้กบั การประเมิน SOC บนเครื่องบิน
อาศัยวิธีเลียนแบบพฤติกรรมของแบตเตอรี่
สร้างชุดข้อมูลการฝึ กอบรมสาหรับ Model 2
SOC 1 เป็ นการอ้างอิง

 2 – ANN based model




ทาการประมาณค่า SOC โดยการจาลอง
ANN ได้รบั การฝึ กอบรมด้วยข้อมูลที่จดั ทาโดย Model 1
SOC 2 เป็ นการประมาณค่า

 3 – HIL architecture
โมเดลแบตเตอรี่ ห มายถึ ง ก้อ นแบตเตอรี่ (แรงดั น ไฟฟ้ า
เล็กน้อย: 48V ความจุปกติ: 60 Ah) ประกอบด้วยเซลล์
LiPo 156 เซลล์ (การกาหนดค่า: 13p12s)





คือการตรวจสอบการทดลองของ Model 2
Model 2 สร้างขึน้ บนกระดานฮาร์ดแวร์
SOC 3 เป็ นการประมาณค่า

เป้ าหมายการประมาณค่า: SOC 1 = SOC 2 = SOC 3

การประมาณสาหรับ SOC โดยใช้ ANN architectures– ทางเลือกนาเสนอ
 5. Closed-loop NARX ANN with a known initial SOC state
 จาเป็ นสาหรับการประมาณการที่แม่นยา
 ระบบนีถ้ กู เก็บไว้ในหน่วยความจาแฟลช BMS

 the switch changes the input to the fed-back estimated SOC value
(after 1 second)







ความถูกต้องสูง
ทนทาน
คงที่
เฟสการสอนเร็ว
ราคาการคานวณต่า

การตรวจสอบโดยการทดลองจริง– (1/2) สไตล์การขับแบบผสมระดับปานกลาง
Current

Temperature

Voltage

SOC

การวิเคราะห์ SOH

i(t) [A]
e(t) [V]
T(t) [°]

ANN-based model
SOC
estimation

SOC(t)

Look-up Table

SOC(t)

SOC(t)
SOH
estimation
SOH_CF(t)

Capacity Fading

Fuzzy Logic
SOH_CF(t)
SOC(t)

SOH
estimation

T(t) [°]

Power Fading

SOH_PF(t)

i(t) [A]
e(t) [V]
T(t) [°]

ภาพรวมของยานพาหนะทีเ่ ชื่อมต่อ
 รถยนต์ทเี่ ชื่อมต่อคือรถยนต์ท่ีติดตัง้ อินเทอร์เน็ต และมักจะมีเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย (LAN) ด้วย ซึง่ ช่วยให้รถแชร์อินเทอร์เน็ตและข้อมูลกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ทัง้ ในและนอกรถได้
สาหรับการใช้งานที่มีความสาคัญต่อความปลอดภัย รถยนต์ท่ีเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อโดยใช้วิทยุส่ือสารระยะใกล้ (DSRC) โดยเฉพาะด้วยเวลาแฝงที่ต่ามาก
 General Motors เป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์รายแรกที่นาคุณลักษณะของรถยนต์ท่ีเชื่อมต่อเป็ นครัง้ แรกออกสูต่ ลาดกับ OnStar ในปี 1996 จุดประสงค์หลักคือความปลอดภัยและเพื่อรับความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินสาหรับรถยนต์เมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ OnStar ใช้งานได้กบั เสียงเท่านัน้ แต่เมื่อระบบเซลลูลาร์เพิ่มข้อมูล ระบบจะส่งตาแหน่ง GPS ไปยังศูนย์บริการได้

 ในปี 2014 Audi เป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์รายแรกที่ให้บริการฮอตสปอต 4G LTE Wi-Fi ในรถยนต์

 ในอนาคต Internet of Things (IoT) จะถูกนามาใช้เพื่อให้บริการเคลื่อนที่ในรถยนต์ดว้ ยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้สามารถควบคุมการจราจรแบบ
เรียลไทม์ โต้ตอบกับบริการของผูผ้ ลิตรถยนต์เพื่อการวินิจฉัยจากระยะไกล และปรับปรุงระบบอัตโนมัตดิ า้ นโลจิสติกส์ของบริษัทให้ดีย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ อินเทอร์เน็ตจะใช้สาหรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรถเพื่อการเลือกเส้นทางที่ดีขนึ ้ และรายงานอุบตั ิเหตุ

ประเภทของการเชื่อมต่อรถยนต์

 การเชือ่ มต่อแบบ Vehicle-to-Vehicle (V2V)
ให้ความปลอดภัยและการโต้ตอบที่เพิ่มขึน้ เนื่ องจากยานพาหนะสามารถสื่อสาร
ระหว่างกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อันตรายหรือสภาพถนน เช่น
นา้ แข็ง อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
 การเชือ่ มต่อแบบ Vehicle-to-Infrastracture (V2I)
ช่วยให้สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ซ่งึ มีงานหลาย
อย่าง: การจัดการจราจร, จ่ายค่าผ่านทาง, บริการเว็บ, การวินิจฉัยระยะไกล, การ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สว่ นตัวภายในรถ ฯลฯ
 การเชือ่ มต่อแบบ Vehicle-to-Everything (V2X)
เทคโนโลยีนีเ้ ชื่อมโยงยานพาหนะทุกประเภทและระบบโครงสร้างพืน้ ฐานเข้าด้วยกัน
การเชื่อมต่อนีร้ วมถึงรถยนต์ ทางหลวง เรือ รถไฟ เครื่องบิน ฯลฯ

บริการเชื่อมต่อ
ให้การเดินทางทีป่ ลอดภัยกว่า

ทาให้ผู้ขับได้ตดิ ต่อกับคนอืน่ ๆ

ปรับปรุ งการใช้พลังงาน

การตรวจสอบรถระยะไกล

ทาให้ผู้ขับได้รับข้อมูลต่างๆ
หลีกเลี่ยงการประมาทเผอเรอของผู้ขบั

ความท้าทายในอนาคต
 การออกแบบอินเตอร์เฟชระหว่างคนและเครื่องจักร Human Machine Interface (HMI)
 ยังไม่ใช่ระบบที่ใช้งานง่าย
 อินเตอร์เฟชแบบอัจฉริยะด้วย AI
 การปรับแก้ท่ีดีกว่า Better customization
 การใช้งานที่มากขึน้
 ข้อเสนอแนะท่าทางสัมผัสที่ได้รบั การปรับปรุง
 การบรรจบกันของเทคโนโลยีต่างๆ ให้เป็ นมาตรฐาน
 ปั จจุบนั มีแต่เทคโนโลยีท่ีเป็ นเอกสิทธิ์เท่านัน้
 การผสานรวมแบบกาหนดเองที่เป็ นไปได้ในอนาคต
 บิก๊ ดาต้าและความปลอดภัยทางไซเบอร์
 บริการด้าน AI
 ประสบการณ์รถที่ดีท่ีสดุ
 ต้องการความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล
 ความต้องการความปลอดภัยทางไซเบอร์ของยานพาหนะ

Engineering Knowledge Transfer Units to Increase
Student´s Employability and Regional Development

https://www.facebook.com/unitederasmus/

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.598710-EPP-12018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

