TEKTRONIX INNOVATION FORUM 2018
2017

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2018

เวลา 8.30 – 16.00 น.
\

ณ ห้ อง Salon A ชั้น 2

Swissôtel Le Concorde Hotel

ในยุคที่โลกกำลังพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ในยุคของกำรสื่ อสำรควำมเร็วแสง ในยุคที่กำรพัฒนำของตลำดไม่เคยรอ
ใคร วิศวกรที่ทำงำนวิจยั และพัฒนำถูกกดดันจำกเทคโนโลยีใหม่ๆ มำตรฐำนที่มำรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้ง
ควำมต้องกำรในกำรใช้งำนแบบใหม่ๆ แต่วศิ วกรต้องทำงำนแข่งกับเวลำเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ ตลำดใน
เวลำที่จำกัดด้วยงบประมำณที่จำกัด เป็ นสิ่ งที่ทำ้ ทำยและไม่ง่ำยเลย
ขอเชิญเข้ำร่ วม Tektronix Innovation Forum 2018 "ผลักดันนวัตกรรมให้เร็วขึ้น" พร้อมกับกำรบรรยำยเรื่ อง “IoT &
EMC Compliance”, “High Speed Data Communication like PCIE Gen 4 and MIPI”, “Wide Band Gap Power
Devices Characterization”, “ADAS & Automotive Gigabit Ethernet” ฯลฯ
=> ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ สำรองที่นงั่ ของคุณในงำน TIF 2018
ฟรี!! สั มมนาไม่ มคี ่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Agenda:
Time

Topic

Speaker

08:30 - 09:00

Registration

09:00 – 09:15

Welcome Speech / Opening

Uthai Ubonwanna /
Vincent Kwa

09:15 - 10:05

Speeding & Debugging IoT designs for Compliance at
a less cost

Wei Xiang Tan

10:05 - 10:50

Coffee Break and Exhibition

10:50 - 11:40

Accelerate Device Characterization with new bench
instruments and usability

Josh Brown

11:40 - 12:30

Precise Wide Band Gap Devices & Systems
Characterization and Measurement Made Easy

Hanna Al-Fahel

12:30 - 13:45

Lunch and Exhibition

13:45 - 14:35

ADAS and Accelerating High Speed Automotive Serial
Buses and Power Train Testing

14:35 - 15:00

Coffee Break and Exhibition

15:00 - 15:50

Comprehensive MIPI Compliance Testing Solutions

Chuan Shin Tan

15:50 - 16:00

Lucky Draw & Closing

Naresh

Gajendra Kumar
Patro

รายละเอียดหัวข้ อสัมมนา :
>> เรียนรู้ วธิ ีการควบคุม EMC Pre-compliance และการแก้ ปัญหาสาหรับอุปกรณ์ IoT
กำรมำถึงของ Internet of Things (IoT) และกำรขยำยตัวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถ
แทรกสอดกันได้ ซึ่งกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดกำรแพร่ กระจำยของ
EMC เป็ นเรื่ องสำคัญมำก สำหรับนักวิศวกรหลำยๆคนเพิ่งเริ่ มทำงำนกับอุปกรณ์ IoT แบบใหม่,
กำรทดสอบ EMI/EMC นั้นอำจทำให้เกิดควำมกังวล และไม่ผำ่ นกำรทดสอบตำมข้อกำหนด
นำไปสู่กำรใช้จ่ำยเกินกว่ำที่กำหนด และเกิดควำมล่ำช้ำขึ้น ตำมที่ Intertek Testing Services ได้
รำยงำนว่ำประมำณครึ่ งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ไม่ผำ่ นกำรทดสอบ EMC เนื่องจำกไม่ผำ่ นหลักกำร
EMC พื้นฐำน, กำรขำดควำมรู ้เกี่ยวกับ EMC/EMI, กำรประยุกต์ใช้ขอ้ กำหนด EMC ได้ไม่
ถูกต้อง, กำรผิดพลำดระหว่ำงองค์ประกอบของวงจร หรื อกำรรวมโมดูลที่ไม่สอดคล้องกัน
หรื อ ส่วนประกอบย่อยลงในผลิตภัณฑ์ข้ นั สุดท้ำยไม่สมั พันธ์กนั
กำรทดสอบ Pre-compliance จะช่วยลดอัตรำควำมล้มเหลวในกำรทดสอบ ซึ่งควำมท้ำทำยในกำรทดสอบ ประกอบไปด้วยควำมยำก และแพงในกำรเซ็ท
อัพเครื่ องมือทดสอบ, ค่ำควำมถูกต้องของกำรทดสอบ, กำรแก้จุดบกพร่ องที่ยำก และกำรขำดเครื่ องมือในกำรรำยงำนผล ขอเชิญมำร่ วมงำน TIF 2018 ของ
เรำ และเรี ยนรู ้วธิ ีที่คุณสำมำรถเร่ งกำรทดสอบ EMC Pre-compliance ด้วยต้นทุนที่ต่ำสุดๆ รวมทั้งเคล็ดลับ และเครื่ องมือต่ำงๆเพื่อแก้ไขปั ญหำเกี่ยวกับ
ควำมล้มเหลวของ EMC ในอุปกรณ์ของคุณ

>> เรียนรู้ วธิ ีทาให้ การตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์ Wide Bang Gap ให้ ง่ายขึน้

ในช่วง 50 ปี ที่ผำ่ นมำ Silicon (Si) ได้ครองด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำมในช่วงไม่กี่ปีที่ผำ่ นมำ
เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดทำให้กลำยเป็ นควำมท้ำทำยที่เพิม่ ขึ้นในกำรใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ ด้วย
ควำมหนำแน่นของพลังงำน และประสิ ทธิภำพในกำรใช้พลังงำนมำกกว่ำ Silicon จึงมีเซมิคอนดัก
เตอร์แบบ wide bandgap เช่น Silicon Carbide (SiC) และ Gallium Nitride (GaN) แสดงคุณสมบัติ
ของวัสดุที่ดีเยีย่ ม อันเนื่ องมำจำกพลังงำน wide bandgap ช่วยให้สำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำได้ใน
อุณหภูมิที่สูงขึ้นแรงดันไฟฟ้ำ และควำมเร็ วในกำรเปลี่ยนแปลงมำกกว่ำเทคโนโลยี Silicon ใน
ปั จจุบนั เชิญมำร่ วมงำนของเรำ เพื่อเรี ยนรู ้วธิ ีที่คุณสำมำรถอธิบำยลักษณะอุปกรณ์ Wideband Gap
ได้อย่ำงแม่นยำรวมทั้งวิธีกำรทดสอบวัดวงจรไฟฟ้ำ และระบบที่ใช้อุปกรณ์ Wideband Gap

>> เรียนรู้ เกีย่ วกับ ADAS และการใช้ อนิ เตอร์ เน็ท Gigabit ล่ าสุ ดในรถ Autonomous
ADAS เป็ นระบบควำมปลอดภัยแบบอัจฉริ ยะ และระบบย่อยระหว่ำงมนุษย์กบั เครื่ องจักรจะสร้ำง
ข้อมูลจำนวนมหำศำลเพื่อกำรขนส่งทัว่ ทั้งยำนพำหนะ นอกจำกนี้ควำมต้องกำรผนวกรวมกัน
ระหว่ำงระบบย่อยของรถยนต์กำลังขับเคลื่อนขั้นพื้นฐำน: โดยย้ำยจำกเครื อข่ำยวงแหวนที่เรี ยบง่ำย
ไปจนถึง topologies ที่ซบั ซ้อนมำกขึ้น รวมถึงเกตเวย์ที่เชื่อมต่อกับแกนหลัก ระบบอินเตอร์เน็ท
ยำนยนต์เกิดจำกเทคโนโลยีไอทีที่ได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำรองรับควำมต้องกำรทั้งควำมจำนวนผูใ้ ช้
และกำรใช้งำนทุกส่วนร่ วมกัน ซึ่งแตกต่ำงจำกอินเตอร์เน็ทที่ไม่ใช่ยำนยนต์ รถบัสรถยนต์ใช้สำย
เคเบิลแบบคูเ่ ดียวเพื่อลดน้ ำหนัก และต้นทุน จะใช้กำรปรับ PAM3 เพื่อให้ได้อตั รำข้อมูลที่สูง
Tektronix ให้กำรออกแบบกำรตรวจสอบ และกำรแก้ปัญหำกำรทดสอบมำตรฐำนครอบคลุมกำรวัด Output Droop, Distortion, Timing Jitter, Power
Spectral Density, Clock Frequency, Return loss และ Differential output ซึ่ง Tektronix ใช้ DPOJET เป็ นโซลูชนั กำรวัด Eye diagram และแก้ปัญหำ
จุดบกพร่ อง เพื่อให้สำมำรถบ่งบอกถึงอุปกรณ์ที่ไม่เป็ นไปตำมมำตรฐำน
มำร่ วมงำน TIF 2018 และเรี ยนรู ้แนวโน้มล่ำสุดของอิเล็กทรอนิกส์ในยำนยนต์

ใบตอบรับการเข้ าร่ วมงาน "Tektronix Innovation forum 2018"
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.
สถานที่ Salon A room, Swissotel Le Concorde Hotel

●ชื่อ-นำมสกุล_________________________________________________________
●ตำแหน่ง/แผนก______________________________________________________
●บริ ษทั /หน่วยงำน_____________________________________________________
●โทรศัพท์ ______________________โทรสำร ______________________________
●E-mail address________________________________________________________
วิธีการสารองทีน่ ั่ง (สำรองที่นงั่ ด่วน .... มีจำนวนจำกัด)
1 ส่ งใบตอบรับ กลับที่ แฟกซ์หมำยเลข 02-645-4589
2. ส่ งรำยชื่อ พร้อมรำยละเอียด มำที่ Email : info@trinergy.co.th

