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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีน าเสนอชุดสาธิตทางทหารในการส่งสัญญาณแสงโดยการมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา (Time 
Division Multiplexing, TDM) ท่ีออกแบบและพฒันาให้มีลกัษณะการท างานเสมือนวิทยุถา่ยทอดทางยุทธวิธี (Radio 
Relay Series, RL Series) ท่ีใช้หลกัการส่งสัญญาณดิจิทลัโดยการมลัติเพล็กซ์แบบ TDM ผ่านบนระบบการส่ือสาร
เส้นใยแกว้น าแสง โดยการทดลองประกอบดว้ย 5 ใบงานการทดลอง 1. ใบงานการทดลองวิเคราะห์วงจรลอจิก  2.
ใบงานการทดลองการรวมสัญญาณดิจิทลัโดยการมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา 3.ใบงานการทดลองทฤษฎีแผนภาพ
ดวงตา (Eye diagram) 4.การทดลองการส่งสัญญาณแสงโดยผา่นเส้นใยแกว้น าแสง และ 5. ใบงานการทดลองทฤษฎี
แผนภาพดวงตาผ่านเคร่ืองวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี RL 422A โดยจะมีการค านวนหาค่าอตัราความผิดพลาดบิต (Bit 
Error Rate, BER) จาก แผนภาพดวงตาของสัญญาณท่ีวดัได้ทั้งในสัญญาณท่ีผ่านเส้นใยแก้วน าแสงและผ่านเคร่ือง
วิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี RL 422A  

ค าส าคัญ: การมลัติเพล็กซแ์บบแบ่งเวลา, แผนภาพดวงตา, วิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี RL 422A 
 

Abstract 
 This research presents a military kit of optical transmission using Time-Division Multiplexing (TDM). It is 
designed and developed to behave like a tactical radio relay (Radio Relay Series, RL Series) based on the principles 
of digital transmission using TDM through an optical fiber communication system. The experiment consists of 5 
worksheets: 1. Logic circuit analysis experiment worksheet  2. Time-Division Multiplexing Experiment Worksheet 
of Digital Signal  3. Eye Diagram Theory Experiment Worksheet 4. Experimental Worksheet of Transmissions via 
Optical Transmitting Line 5. Eye Diagram Theory via RL 422A Tactical Radio Transmitting Experiment 
Worksheet. The Bit Error Rate (BER) is calculated from the eye diagram of the measured signal, both in the fiber 
optic signal and through the RL 422A tactical radio relay. 

Keywords: Time Division Multiplexing, Eye pattern,  RL 422A Tactical Radio Transmitting 
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1. บทน า 
จากการศึกษาขอ้มูลจากโรงเรียนทหารส่ือสาร กรมการทหารส่ือสาร เป็นหน่วยงาน ให้การฝึกศึกษาแก่ก าลงั

พลสายงานส่ือสาร วิจัยและพฒันาเกี่ยวกับส่ิงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานของเหล่าทหารส่ือสาร เช่น เคร่ืองมือวดัความถี่
วิทยุ  ความถี่ไมโครเวฟ และทางแสงท่ีใช้งานกับยุทโธปกรณ์สายส่ือสาร ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีความละเอียดและ
ซับซ้อนสูง ทางผูวิ้จยัเล็งเห็นไดว่้าโดยปกติเคร่ืองมือและอุปกรณด์งักล่าวท่ีมีการจดัหาให้กบัหน่วยผูใ้ชง้านจะมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กบัเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบโดยจะจดัการอบรมการใชง้านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการใชง้าน
ตามหลักการให้ครบทุกฟังก์ชั่น ซ่ึงในทางปฏิบติั บางฟังก์ชั่นจ าเป็นต้องมีชุดสาธิต เพ่ือใช้ประกอบการอบรม 
ถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ผูใ้ชง้านโดยแสดงสถานการณต่์างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นการส่งสัญญาณผ่านเส้นใยแกว้น าแสง ซ่ึง
จ าเป็นต้องมีการทดสอบเคร่ืองมือและอธิบายหลกัการเบ้ืองต้นแก่ผูใ้ช้งานและนักเรียนหลกัสูตรทางทหารของ
โรงเรียนทหารส่ือสาร ท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงระบบการท างานของเคร่ืองมือและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบ้ืองตน้ไดต้าม
หลกัการทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง  

นอกจากน้ีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยงัได้มีหลกัสูตรการเรียน
การสอนในวิชา การส่ือสารทางแสงและวิชาปฏิบติัการส่ือสาร ท าให้นอกจากการสอนและบรรยายหลกัการทาง
ทฤษฏีของรายวิชาดงักล่าวแลว้ การมีชุดส่ือการเรียนการสอนประกอบในรายวิชา ให้กบันกัเรียนนายร้อยเพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจหลกัการภาคปฏิบติัและแนวทางการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบ้ืองต้นได้ เน่ืองจากนักเรียนนายร้อยเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแล้วจ าเป็นต้องใชง้านยุทโธปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้อย่างเขา้ใจ ปลอดภยัและสามารถประยุกตใ์ห้
เหมาะสมกบัภารกิจ 

ดงันั้นทางผูวิ้จยัจึงขอน าเสนอชุดสาธิตทางทหารในการส่งสัญญาณท่ีถูกมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลา (TDM) 
โดยใบงานการทดลองถูกแบ่งออกเป็น 5 ใบงานการทดลองคือ 1. ใบงานการทดลองวิเคราะห์วงจรลอจิก  2. ใบงาน
การทดลองการรวมสัญญาณดิจิทลัโดยการมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา 3. ใบงานการทดลองทฤษฎีแผนภาพดวงตา 4.
ใบงานการทดลองการส่งสัญญาณแสงโดยผ่านเส้นใยแกว้น าแสง และ 5. ใบงานการทดลองทฤษฎีแผนภาพดวงตา
ผ่านเคร่ืองวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี RL 422A โดยท าการค านวนหา BER ค่าอตัราความผิดพลาดบิต (BER) เพ่ือ
เปรียบเทียบกับค่า BER ของเคร่ืองวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี  RL 422A จาก Eye diagram ของสัญญาณท่ีวดัได้ เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงสถานภาพความพร้อมการใชง้านของยุทโธปกรณ์ 
 
2. ขอบเขตงานวิจัย 

2.1 เพ่ือพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้กับนกัเรียนนายร้อยได้เรียนรู้และเขา้ใจหลกัการของการส่งสัญญาณ
แสงโดยวิธีมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา 

2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบแผนภาพดวงตา ของวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธีท่ีมีการใชง้านอยู่ในกองทพับก 
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3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

3.1. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3.1.1 การรวมสัญญาณหรือการมลัติเพลก็ซ ์

การรวมสัญญาณหรือการมลัตเิพล็กซ์ อีกในความหมายหน่ึงคอื การใชต้วัเลอืกขอ้มูล (Data Selector) ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นตวัท่ีท าหน้าท่ี เลอืกช่องสัญญาณท่ีมีขอ้มูลชอ่งหน่ึงจากหลายๆ ชอ่ง สญัญาณมาเป็นอินพุตและต่อ
ช่องสัญญาณท่ีมีขอ้มูลนั้นเขา้เป็นสญัญาณเอาตพุ์ตเพียงเอาตพุ์ตเดียว โดยจะมีหลกัการท างานเบ้ืองตน้ [1] ดงัรูปท่ี 1  

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 การรวมสัญญาณ 
 

3.1.2 การแยกสัญญาณหรือการดีมลัติเพลก็ซ ์

การแยกสัญญาณหรือการดีมลัติเพล็กซ์ อีกในความหมายหน่ึงคือ การใช้วงจรกระจายขอ้มูล ท าหน้าท่ีตรงกนั
ขา้มกับ มลัติเพล็กซ์เซอร์ คือท าหน้าท่ีกระจายขอ้มูลอินพุต 1 บิต ให้ไปปรากฏท่ีเอาตพุ์ตใดเอาต์พุตหน่ึงตามการ
เลือกของตวัเลือกขอ้มูล มีหลกัการท างานเบ้ืองตน้ [1] ดงัรูปท่ี 2 

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 การแยกสัญญาณ 
 

3.1.3 ความถี่  

ความถี่ (Frequency) คือปริมาณท่ีบ่งบอกจ านวนครั้ งท่ีเหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาหน่ึงการวดัความถี่สามารถท าได้
โดยก าหนดช่วงเวลาคงท่ีค่าหน่ึง นบัจ านวนครั้ งท่ีเหตุการณ์เกิดข้ึน น าจ านวนครั้ งหารดว้ยระยะเวลา และคาบ เป็น
ส่วนกลบัของความถี่ หมายถึงเวลาท่ีใชไ้ปในการเคลื่อนท่ีครบหน่ึงรอบ [1] ดงัรูปท่ี 3 

 
𝑓 =

1

𝑇𝑠
                                                          (1) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A
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เม่ือ Ts = คาบเวลา F = ความถี่ 
Bit rate หมายถึง จ านวน bit ท่ีถูกประมวลผลไปในหน่ึงหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น bits per second 
Bit interval (Tb) หมายถึง เวลาท่ีตอ้งใชใ้นการส่งขอ้มูล 1 บิต มีหน่วยเป็นวินาที 

 
𝐵𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 =   1/𝑇𝑏  bits per second                                      (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3 ตวัอย่างความถี่ของขอ้มูลสัญญาณ 

3.1.4 การรวมสัญญาณแบบแบ่งเวลา  

การมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา (TDM) เหมาะกบัสัญญาณแทนขอ้มูลแบบดิจิทลั เน่ืองจากสัญญาณดิจิทลันั้นจะ
มีช่วงเวลาท่ีแน่นอนของบิต จึงสามารถมลัติเพล็กซ์ด้วยการแบ่งเวลาให้มีความสอดคล้องกบัเวลาของบิตได้ แต่
อย่างไรก็ตาม การมลัติเพล็กซ์แบบ TDM น้ีจะเกี่ยวขอ้งกบัอตัราความเร็วของส่ือน าสญัญาณเป็นส าคญั โดยสัญญาณ
ท่ีมีอตัราความเร็วต ่าหลายๆสัญญาณ เม่ือน ามามลัติเพล็กซ์รวมกันก็จะได้สัญญาณท่ีมีอตัราความเร็วสูงข้ึน  จะมี
หลกัการท างาน [2]  ดงัรูปท่ี 4   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4  หลกัการรวมสัญญาณแบบแบ่งเชิงเวลา 
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3.1.5  แผนภาพดวงตา 

แผนภาพดวงตา (Eye diagram) สามารถบ่งบอกถึงอตัราความกวา้งของแบนด์วิธท่ีลดลง โดยสังเกตจากพ้ืนท่ี
ช่องว่างตรงกลาง (ท่ีมีลกัษณะคลา้ยตา) และส่วนประกอบต่างๆ หากระยะดวงตาท่ีแคบลงมากเท่าไหร่จะหมายถึง
คุณสมบติัการคงรูปสัญญาณของสายสัญญาณ ซ่ึงผลความผิดปกติของรูปสัญญาณตรงน้ีจะส่งผลกระทบไปถึง
คุณภาพของภาพและเสียง โดยประเด็นน้ีจะส่งผลต่อเน่ือง ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของคุณสมบติัของ
สายส่งท่ีเป็นสายคุณภาพสูงกบัสายคุณภาพต ่า [3] ดงัรูปท่ี 5 

ขอ้มูลท่ีประมวลผลจะมีความแตกต่างกนัโดยวิเคราะห์ผ่าน Eye diagram ท่ีบริเวณความสูงของตาและความ
กว้างของข้อมูลฮีสโทแกรมของสัญญาณแรงดันสูง (Vhigh) และแรงดันต ่า (Vlow) ท่ีเกิดจากน าภาพคลื่นมา
ซ้อนทบักนัในลกัษณะของคลื่นต่อเน่ืองโดยใชรู้ปแบบภาพคอมโพสิต [4] ดงัรูปท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5  ลกัษณะของแผนภาพดวงตา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6 ลกัษณะการซ้อนทบัของภาพดวงตา  
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3.1.6 ค่าอตัราความผิดพลาดบิต 

ค่าอตัราความผิดพลาดบิตเป็นค่าท่ีแสดงความผิดพลาดของการรับขอ้มูลในระบบดิจิทลั หาก BER เป็น 0 หรือ
ต ่ามาก ๆ แสดงว่า  เรารับสัญญาณดิจิทลัได้สมบูรณ์ครบถ้วนในแต่ละบิต ในท่ีน้ีเรายงัสามารถประมาณค่าอตัรา
ความผิดพลาดบิตจากแผนภาพดวงตา (Eye diagram) ในหัวขอ้ดงักล่าวไดด้งัต่อไปน้ี  [5]  

 
                                                                                                      𝐵𝐸𝑅 =

1

2
erf c(x)                                               (3)          

 

σ1, σ0 = Vmax − Vmin                                              (4) 
 

u1 = Vmax −
σ1

2
 , u0 = Vmax −

σ0

2
                                        (5) 

 

Q =
u1−u0

σ1+σ0
  , 

Q

√2
                                                   (6) 

 

erf (x) =
1

√π
∫  e−t2

𝑄

√2

−
𝑄

√2

 dt                                               (7) 

 

erfc(x) = 1 − erf(x)                                               (8) 

โดย  BER     : Bit Error Rate  
          erf(x)  : Error Function  
       u1 , u0  : ค่ากึ่งกลางของขอบขาบน และขอบขาล่างของสัญญาณ 
       σ1 , σ0  : ค่าความแปรปรวนของสญัญาณ 
 

3.1.7 ชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น 850 และ 1310 นาโนเมตร 
ชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น 850 นาโนเมตรและ 1310 นาโน

เมตรไดร้ับการวิจยัพฒันาจากกองทุนพฒันาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ประจ าปี 2563 มีขั้นตอนในการสร้าง
ชุดทดลองข้ึนมา 2 ส่วนคือ ส่วนภาคการส่งสัญญาณประกอบดว้ยเลเซอร์ไดโอดท่ีมีความยาวคลื่น 850 นาโนเมตร
และ 1310 นาโนเมตร โดยจะปล่อยสัญญาณคลื่นแสงออกผ่านเส้นใยแก้วน าแสงท่ีมีความยาว 500 เมตร ท่ีใช้เป็น
ชนิด Single Mode ไปยงัส่วนท่ี 2 ภาครับสัญญาณท่ีใชโ้ฟโตไ้ดโอดทั้ง 2 ย่านความยาวคลื่น ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาและ
ปรับปรุงให้สามารถรองรับการส่งและรับขอ้มูลผา่นเส้นใยแกว้น าแสง ในรูปแบบ TDM ดว้ยเช่นกนั เพ่ือสามารถใช้
ประโยชน์จากความยาวของเส้นใยแกว้น าแสงภายในชุดสาธิตดงักล่าว โดยสามารถน าชุดสาธิตทางทหารในการส่ง
สัญญาณท่ีถูกมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลาเช่ือมต่ออุปกรณ์ขั้นต้นเขา้กบัชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการ
มลัติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น 850 นาโนเมตรและ 1310 นาโนเมตร [6] ดงัรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7  ชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น 850 นาโนเมตรและ 1310 นาโนเมตร 

3.1.8  วิทยุถ่ายทอดทางยุทธวีธี รุ่น RL 422A 

วิทยุถ่ายทอด RL 422A เป็นยุทโธปกรณ์หลกัท่ีใชใ้นหน่วยทหารระดบักองพนัทหารส่ือสารข้ึนไป เพ่ือให้การ
สนับสนุนในการจัดท าข่ายวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี โดยท่ีท างานในย่าน 610 – 960 MHz ท าการรับส่งสัญญาณ
ดิจิทลั ในระบบ TDM สามารถเลือกท างานในโหมด Automatic Power เพ่ือท่ีจะให้เคร่ืองจะปรับค่า Power ให้มีค่า
เหมาะสมได ้ทั้งยงัสามารถตั้งความถี่ล่วงหน้า (User define) และยงัใชง้านแบบความถี่กา้วกระโดดได้ โดยมีการใช้
งานระดบัหน่วยทหารส่ือสารกองพลข้ึนไป [7] ดงัรูปท่ี 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8  วิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี RL 422A 
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3.2. การออกแบบและวงจรภายในชุดสาธิตทางทหารในการส่งสัญญาณท่ีถูกมลัติเพล็กซแ์บบแบ่งทางเวลา  

ทางผูวิ้จัยได้จัดท าชุดสาธิตทางทหารในการส่งสัญญาณท่ีถูกมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลาไปบนระบบการ
ส่ือสารผ่านเส้นใยแกว้น าแสง โดยการออกแบบและอุปกรณ์ภายในชุดสาธิตทางทหารในการส่งสัญญาณแสงโดย
การมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลา  ดงัรูปท่ี 9 

3.2.1 วงจรรวมสัญญาณ (MUX) และวงจรแยกสัญญาณ (DEMUX)  

3.2.2 วงจรผลิตความถี่ 15 Hz – 150 kHz ในรูปแบบของสัญญาณคลื่นไซน ์สัญญาณสามเหลี่ยม และสัญญาณ

ส่ีเหลี่ยม โดยใชเ้คร่ืองสร้างสัญญาณ (Function Generator) จ านวน 6 ชุด 

3.2.3 วงจรออปแอมป์ (Op-amp) และ วงจรสร้างสัญญาณนาฬิกา (CLK) 

3.2.4 แหล่งจ่ายแรงดนั 5 และ12 โวลต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 9 ภายในชุดสาธิตทางทหารการส่งสัญญาณแสงดว้ยอุปกรณ์ TDM 

 
4. การด าเนินการวิจัย 

ทางผูวิ้จยัไดจ้ดัท าชุดสาธิตทางทหารในการส่งสัญญาณท่ีถูกมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลาไดท้ าการศึกษาผา่น
ใบงานการทดลองแบ่งเป็น 5 ใบงานการทดลองดงัน้ี 

4.1 ใบงานการทดลองท่ี 1 การวิเคราะห์วงจรลอจิก 
ใบงานการทดลองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวงจรลอจิกโดยท าการวดัค่าสัญญาณขาออก (Output) ของ MUX 

และ DEMUX โดยวดัเทียบกบัตารางค่าความจริงของวงจรเบอร์ 741551 ซ่ึงมีค่าตารางความจริงตามตารางท่ี 1 จะ
พบว่าการก าหนดค่า Select B (S0) และ Select A (S1) เพ่ือให้ก าหนดสัญญาณขาเขา้ 4 สัญญาณ ในวงจรรวมเพ่ือให้
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เป็น 1 สัญญาณขาออก และในส่วนวงจรแยกสัญญาณขาเขา้ 1 สัญญาณเป็น 4 สัญญาณขาออก ตามใบงานการ
ทดลองน้ีเราใช้ค่าสัญญาณขาเขา้จ านวน 4 สัญญาณ จึงใช้ค่าตามตารางค่าความจริงของสัญญาณขาออกคือ 1Y0, 
1Y1, 1Y2 และ 1Y3 เท่านั้น [8] 

จากหลกัการท างานภายในชุดสาธิตทางทหารการส่งสญัญาณท่ีถูกมลัติเพล็กซแ์บบ TDM โดยท าการเช่ือมต่อกบั

ออสซิลโลสโคปและศึกษาขั้นตอนภายในใบงานการทดลอง โดยมีการเช่ือมต่อวงจรขั้นตน้ ดงัรูปท่ี 10 

ตารางท่ี 1 ตารางคา่ความจริงของวงจรเบอร์ 741551 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 10 การเช่ือมต่อวงจรชุดสาธิตกบัออสซิลโลสโคป 
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4.2 ใบงานการทดลองท่ี 2 การทดลองการรวมสัญญาณดิจิทลัโดยการมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา 
ใบงานการทดลองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพิสูจน์หลกัการท างานในระบบการรวมสัญญาณและแยกสัญญาณของ

การรวมสัญญาณแบบแบ่งเชิงเวลา และการจดั Time Slot เพ่ือให้เกิดการรับส่งของขอ้มูลสัญญาณ [3] ดงัรูปท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11 การท างานของวงจรรวมสัญญาณแบบ 4 ขาเขา้เป็น 1 ขาออก 

จากการท างานของวงจรรวมสัญญาณแบบ 4 สัญญาณขาเขา้ เป็น 1 สัญญาณขาออก ตามรูปท่ี 11 แล้วนั้นจะ

เป็นหลกัการท างานภายในชุดสาธิตทางทหารในการส่งสัญญาณท่ีถูกมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลา โดยจะเช่ือมต่อ

กับเคร่ืองออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) และเคร่ืองสร้างสัญญาณ (Signal Generator) เพ่ือแสดงค่าและบนัทึกผล

การทดลอง ดงัรูปท่ี 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 การเช่ือมต่อวงจรชุดสาธิตกบัออสซิลโลสโคปและเคร่ืองสร้างสัญญาณ 
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4.3 ใบงานการทดลองท่ี 3 การทดลองทฤษฎีแผนภาพดวงตา            
ใบงานการทดลองน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกับการค านวณหาค่า BER ในการส่งสัญญาณ

รูปแบบ Eye diagram ดว้ยชุดสาธิตทางทหารในการส่งสัญญาณท่ีถูกมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลา โดยให้ผูท้ าการ
ทดลองวดัสัญญาณขาออกของ DEMUX ของแต่ละความถี่และค านวณหาค่า BER จากสูตรท่ีก าหนดไวใ้นเน้ือหา
ขา้งตน้ [5] ดงัรูปท่ี 13 

 

รูปท่ี 13 การเช่ือมต่อวงจรชุดสาธิตกบัออสซิลโลสโคป 
4.4 ใบงานการทดลองท่ี 4 การทดลองการส่งสัญญาณแสงโดยผ่านเส้นใยแกว้น าแสง 

ใบงานการทดลองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทฤษฎีท่ีเกีย่วขอ้งกบัการส่งสัญญาณขอ้มูลผา่นเสน้ใยแกว้น าแสง
ท่ีมีระยะทางไกล โดยท าการศึกษาผ่านชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น 
850 นาโนเมตรและ 1310 นาโนเมตร ซ่ึงมีความยาวของเส้นใยแกว้น าแสง 500 เมตรและค านวณ BER โดยวิเคราะห์
ผ่าน Eye diagram [9] ดงัรูปท่ี 14 

 
รูปท่ี 14 การเช่ือมต่อวงจรชุดสาธิตกบัชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงที่มีเส้นใยแกว้น าแสง 
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4.5 ใบงานการทดลองท่ี 5 การทดลองทฤษฎีแผนภาพดวงตาผ่านผา่นเคร่ืองวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี RL 422A 

ใบงานการทดลองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการส่งสญัญาณขอ้มูลดว้ยเส้นใยแกว้น าแสง
ในโหมด TDM  และการค านวณหาค่าอตัราความผิดพลาดของการส่งสัญญาณในรูปแบบแผนภาพดวงตาเพ่ือน ามา
ค านวณหาค่าผิดพลาดท่ีเกิดจากเคร่ืองวิทยุถ่ายทอด RL 422A ท่ีจะน ามาวิเคราะห์ปัญหาของเคร่ืองวิทยุถ่ายทอดทาง
ยุทธวิธีก่อนน ามาใชป้ฏิบติังานจริงไดต่้อไป [7] ดงัรูปท่ี 15 

 

รูปท่ี 15 การเช่ือมต่อวงจรเคร่ืองวิทยุถ่ายทอด RL 422A 

5. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาผ่านใบงานการทดลองทั้ง 5 ใบงานการทดลองกบัการเช่ือมชุดสาธิตทางทหารในการส่งสญัญาณท่ี

ถูกมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลา ไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 

5.1 ใบงานการทดลองท่ี 1 การวิเคราะห์วงจรลอจิก 
จากการศึกษาท าการทดลองผ่านใบงานการทดลองท่ี 1 โดยวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของวงจรมลัติแพล็กซ์และ

ดีมลัติแพล็กซ์สัญญาณเป็นค่าตารางความจริงท่ี 1 โดยท่ีผลการทดลองตามตารางบนัทึกผลการทดลอง ดงัน้ี  

ตารางท่ี 2 ตารางผลการทดลองความถี่ Demux 
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รูปท่ี 16 สัญญาณดิจิตอลทั้ง 4 สัญญาณขาออก  

จากผลการทดลอง พบว่าคลื่นสัญญาณทั้ง 4 สัญญาณ จะอยู่ในช่วงท่ี 15 -70 KHz เป็นความถี่ท่ีสามารถใชง้าน
ได้ดี โดยจะมีค่าแรงดัน (Vpp) อยู่ในช่วง 5-6 V จะสามารถใชง้านได้ดี สังเกตุได้จากรูปสัญญาณขาออกท่ีได้จะมี
ลกัษณะเหมือนสัญญาณขาเขา้ และสามารถน าค่าตามตารางความจริงไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดงัรูปท่ี 16   

5.2 ใบงานการทดลองท่ี 2 การทดลองการรวมสัญญาณดิจิทลัโดยการมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา 

จากการศึกษาท าการทดลองผ่านใบงานการทดลองท่ี 2 การทดลองการรวมสัญญาณแบบ TDM โดยท าการ

พิสูจน์หลกัการท างานในระบบการรวมสัญญาณและแยกสัญญาณของการรวมสัญญาณแบบแบ่งเชิงเวลา  

 

รูปท่ี 17 สัญญาณขาเขา้และขาออกของทั้ง 4 สัญญาณ ก่อนและหลงั TDM 
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จากผลการทดลอง ไดน้ าสญัญาณดิจิตอลทั้ง 4 ความถี่คือ 15, 30, 50, และ 70 kHz ท่ีถูกมลัตเิพล็กซแ์ละดี

มลัตเิพล็กซ์สัญญาณแบบ TDM ท าให้เป็นการยืนยนัว่าทั้ง 4 สญัญาณสามารถถูกส่งผ่านดว้ยวิธีการมลัติเพล็กซ์แบบ
แบ่งเวลาไดจ้ริง ดงัรูปท่ี 17 

5.3 ใบงานการทดลองท่ี 3 การทดลองทฤษฎีแผนภาพดวงตา 

จากการศึกษาท าการทดลองผา่นใบงานการทดลองท่ี 3  การทดลองทฤษฎีแผนภาพดวงตา เพ่ือเป็นการ
ค านวณหาค่า BER เพ่ือพสูิจน์ตามทฤษฎีของแผนภาพดวงตา 

 

 

รูปท่ี 18 แผนภาพดวงตาของสัญญาณขาออก 60 kHz 
 

จากผลการทดลอง จะสามารถค านวณหาค่า BER ของสัญญาณท่ีอยู่ในรูปแบบ Eye diagram จากสญัญาณเชิง

ไฟฟ้า โดยการน าสัญญาณมาอินเวอร์สกนัและน ามาทบัซอ้นกนัจนเกิดเป็นแผนภาพดวงตาข้ึน ตามสมการค่าความ
ผิดพลาดบิต ซ่ึงจากสญัญาณขาออก 60 kHz จะได ้แรงดนัท่ีขอบขาบน: max = 4.00V, min = 3.76V และแรงดนัท่ี
ขอบขาล่าง: max = -3.76V, min = -4.00V เม่ือน าค านวณหาค่า BER มีค่าเท่ากบั 0.0013 ดงัรูปท่ี 18  
 

5.4 ใบงานการทดลองท่ี 4 การทดลองการส่งสัญญาณแสงโดยผ่านเส้นใยแกว้น าแสง 

จากการศึกษาผ่านใบงานการทดลองท่ี 4  การทดลองการส่งสัญญาณแสงโดยผ่านเส้นใยแก้วน าแสง โดย
ท าการศึกษาผ่านชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น 850 นาโนเมตร และ 
1310 นาโนเมตร และท าการค านวณหา BER  ผ่าน Eye diagram 
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รูปท่ี 19 แผนภาพดวงตาของสัญญาณขาออกของ Demux ที่ความถี่ 50 kHz 
จากผลการทดลอง พบว่าเม่ือน าเส้นใยแกว้น าแสงท่ีมีความยาวมากข้ึนเช่ือมต่อกบัชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสง

โดยวิธีการมลัติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น 850 และ 1310 นาโนเมตร ท่ีมีความยาว 500 เมตรโดยผ่านอุปกรณ์ 

WDM แสดงให้เห็นถึงแผนภาพดวงตาภายหลงัผ่านระบบเส้นใยน าแสง จะพบว่ารูปร่างดวงตามีลกัษณะปิดลงมาก

ข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความผิดเพ้ียนของสัญญาณท่ีมากข้ึน ส่งผลท าให้เกิดอตัราความผิดพลาดของบิตท่ีมากข้ึนด้วย

เช่นกนั ดงัรูปท่ี 19 

5.5 ใบงานการทดลองท่ี 5 การทดลองการส่งสัญญาณผ่านเคร่ืองวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี RL 422A 

จากการศึกษาผ่านใบงานการทดลองท่ี 5 การทดลองการส่งสัญญาณผ่านเคร่ืองวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี  RL 
422A โดยการค านวณหาค่าความผิดพลาด (BER)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 20 แผนภาพดวงตาของสัญญาณขาออกของ Demux ที่ความถี่ 650 MHz 
จากผลการทดลอง พบว่าเม่ือน าเส้นใยน าแสงเขา้มาท างานร่วมกับเคร่ืองวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี RL 422A 

แสดงให้เห็นถึงแผนภาพดวงตา ท่ีมีลกัษณะปิดลงมากข้ึน ก็ส่งผลให้เกิดค่า BER สูงมากข้ึนด้วย อนัเน่ืองจากการ

รบกวนของสัญญาณและก าลงัท่ีใชใ้นการส่งออกดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเม่ือท าการค านวณค่า BER มีค่าเท่ากบั 0.692 พบว่า
เป็นค่าอตัราความผิดพลาดของบิต (BER) ท่ีน้อยมาก ซ่ึงสามารถบ่งบอกถึงยุทโธปกรณ์ชุดน้ีสามารถน าไปปฏิบติั
ภารกิจได ้ดงัรูปท่ี 20 

Channel1 

Channel2 
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6. สรุป 
ชุดสาธิตทางทหารในการส่งสัญญาณท่ีถูกมลัติเพล็กซแ์บบแบ่งทางเวลา ไปบนระบบการส่ือสารผ่านเส้นใยแกว้

น าแสงสามารถท าการรับ-ส่ง ข้อมูลดิจิทัลทั้ ง 4 สัญญาณ โดยท่ีสัญญาณดิจิทัลทั้ ง 4 สัญญาณสามารถถูกปรับ
ค่าความถี่ได้ และสามารถรวมสัญญาณในรูปแบบการมลัติเพล็กซ์แบบ TDM อีกทั้งสามารถน า Eye diagramมา
วิเคราะห์และค านวณหาค่า BER ได้ และท าการประยุกต์ใชก้ับเคร่ืองวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี RL 422A ในโหมด 
TDM ไดเ้พ่ือค านวณหาค่า BER เพ่ือเป็นการตรวจสอบสถานภาพของยุทโธปกรณ์ท่ีพร้อมใชง้านได้เช่นกนั 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

การท าวิจัยชุดสาธิตทางทหารในการส่งสัญญาณท่ีถูกมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งทางเวลา ส าเร็จลุล่วงด้วยดีนั้น 
ขอขอบคุณ บริษทั  ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชัน่เนล (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ให้ยืมอุปกรณ์ในการ
ใช้งานวิจัย ทั้งการวิเคราะห์และประมวลผล ขอขอบคุณโรงเรียนทหารส่ือสาร กรมการทหารส่ือสาร ท่ีสนับสนุน
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