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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้เกี่ยวของกับการสรางการทดลองการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบขางคูแบบมี
คลื่นพาหจากสมการทางคณิตศาสตรของทฤษฎีการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด มีวัตถุประสงคของการสราง ไดแก
1) เพื่อศึกษาทฤษฎีการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบขางคูแบบมีคลื่นพาห 2) เพื่อออกแบบการทดลองการ
มอดูเลตเชิงแอมพลิจู ดจากสมการคณิตศาสตร ของทฤษฎีการมอดูเลตเชิ งแอมพลิจูดแบบแถบขางคู แบบมี
คลื่นพาห และ 3) เพื่อวัดและทดสอบการทํางานของวงจรที่ออกแบบจากสมการคณิตศาสตร
การสรางการทดลองจะทําการออกแบบมาจากสมการคณิตศาสตรตามทฤษฎีของการมอดูเลตเชิง
แอมพลิจูดแบบแถบขางคูแบบมีคลื่นพาห จากนั้นนําไปจําลองการทํางานของวงจรที่ออกแบบดวยโปรแกรม
PSpice และนําไปทําการทดลองจริงจากการใชวงจรรวมเบอร AD633AN/JN รวมถึงวัดผลเอาตพุตของวงจร
ดวยออสซิลโลสโคป พรอมทั้งสรุปผลลัพธของวงจรและการนําไปใชรวมกับการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
ใหแนะนําเพื่อพัฒนาการสรางและการทดลองตอไป
คําสําคัญ: การมอดูเลต, ทฤษฎีการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด, การทดลองการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด
Abstract
This academic article is relevant to the Amplitude Modulation experiment of Double
Side Band with Large Carrier derived by mathematical equations of Amplitude Modulation
theory. The objectives of this creation include 1) to study the theory of Amplitude Modulation
of Double Side Band with Large Carrier 2) to design the Amplitude Modulation experiment
derived by mathematical equations of Amplitude Modulation of Double Side Band with Large
Carrier theory and 3) to measure and test the operation of circuits that designed from
mathematical equations.
The experiment design is derived from a mathematical equation based on the theory
of Amplitude Modulation of Double Side Band with Large Carrier. Then, simulate the operation
of the circuit with PSpice program and conduct the actual experiment by using the integrated
circuit with AD633AN/JN, along with measuring the circuit output with an oscilloscope. Finally,
summarize and implement the results with teaching and learning management, in order to
recommend for further creation and development.
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บทนํา

การมอดู เ ลต (Modulation) ในระบบอิเ ล็ก ทรอนิ กส แ ละโทรคมนาคมเป น กระบวนการของการ
ปรับเปลี่ยนลักษณะสมบัติของรูปสัญญาณคลื่นพาห (สัญญาณที่เปนตัวขนสงความถี่สูง) ดวยสัญญาณขอมูล
ขาวสารที่ตองการจะสงผานไปยังปลายทาง เชน สัญญาณเสียงที่เปนสัญญาณแอนะล็อกหรือสัญญาณใดๆ ที่มี
ความถี่ต่ํา เปนตน โดยการสื่อสารดวยวิธีการมอดูเลตเปนเรื่องที่สําคัญมากในการสื่อสารขอมูล การเลือก
วิธีการมอดูเลตและการแยกสัญญาณ (Demodulation) ที่เหมาะสมจะชวยทําใหการสงสัญญาณขอมูลขาวสาร
ได อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น การมอดูเลตเชิงแอมพลิจู ดยัง เปน ที่ นิย มที่มี ใหเห็น อยู ในปจ จุ บัน เชน
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงเอเอ็ม (AM Radio Broadcasting) เปนตน ซึ่งการสงและรับสัญญาณนั้นสามารถ
ทําไดหลายแบบ ไมวาจะเปนการสงและรับสัญญาณแบบใชสายสัญญาณ (Wire Communications) หรือการ
สงและรับสัญญาณแบบไรสาย (Wireless Communications) ขึ้นอยูกับการเลื อกวิธี การหรื อชองทางการ
สื่อสารระหวางตนทางกับปลายทาง
การมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดเปนการสงและรับขอมูลดวยการมอดูเลตหรือผสมสัญญาณทางแอมพลิจูด
หรือทางขนาด ซึ่งถือเปนการสงและรับสัญญาณดวยการมอดูเลตสัญญาณแบบแอนะล็อกแบบแรกที่เกิดขึ้น จึง
เปนสิ่งที่เห็นวามีความสําคัญตอการศึกษา เนื่องจากเปนพื้นฐานของการสื่อสารขอมูล แตในปจจุบันเทคโนโลยี
ไดถูกพัฒนาใหกาวหนามากขึ้นเปนการมอดูเลตเชิงความถี่ (Frequency Modulation) การมอดูเลตเชิงเฟส
(Phase Modulation) หรือแมกระทั่งการรับสงขอมูลแบบดิจิทัล (Digital Communications) แตการศึกษา
สิ่งที่กาวหนาหรือพัฒนาขึ้นมานั้นจะตองมีพื้นฐานที่ดีเสียกอน ดังนั้นการศึกษาในเรื่องของการมอดูเลตเชิง
แอมพลิจูด จึงเปนการศึกษาที่สําคัญอยางหนึ่งในวงการของโทรคมนาคม
ในปจจุบันการศึกษาและการเรียนรูเกี่ยวกับการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดนั้น สามารถทําการเรียนรูได
โดยการใชชุดปฏิบัติการทดลองเปนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งการใชสื่อการสอนรวมกับการจัดการเรียนการสอน
นั้นเปนสิ่งที่ดี แตผูเรียนจะมองภาพจากสมการทางคณิตศาสตรที่ไดเรียนไปไมออก ทําใหการเรียนรูควบคูไป
กับชุดทดลองอาจจะมีชองวางที่ยังไมสามารถเติมเต็มไดอยู ทั้งนี้ผูออกแบบจึงไดคิดคนวิธีการสอนหรือวิธีที่จะ
นําไปประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในอนาคตเกี่ยวกับการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดดวยการทําการทดลอง
จากสมการทางคณิตศาสตรที่ไดมาจากทฤษฎีของการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด
จากปญหาที่ไดกลาวมาขางตน ผูออกแบบไดออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การมอดูเลต
เชิงแอมพลิจูด ดวยการศึกษา ออกแบบ และทําการทดลองโดยการนําสมการคณิตศาสตรจ ากทฤษฎี การ
มอดูเลตเชิงแอมพลิจูดมาประยุกตใช เพื่อทําการวิเคราะหผลลัพธของการสรางการทดลองการมอดูเลตเชิง
แอมพลิจูดจากสมการคณิตศาสตรของทฤษฎีการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดนั้นจะสามารถนําไปใชเปนสื่อการสอน
ควบคูกับการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนและทําใหผูเรียนเขาถึงเนื้อหาใหไดมากที่สุด
โดยผูออกแบบมีวัตถุประสงคในการสราง ไดแก 1) เพื่อศึกษาทฤษฎีการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบขางคู
แบบมีคลื่นพาห 2) เพื่อออกแบบการทดลองการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดจากสมการคณิตศาสตรของทฤษฎีการ
มอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบขางคูแบบมีคลื่นพาห 3) เพื่อวัดและทดสอบการทํางานของวงจรที่ออกแบบ
จากสมการคณิตศาสตร
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เนื้อหา

การสร า งการทดลองการมอดู เ ลตเชิ งแอมพลิ จู ด แบบแถบข า งคู แบบมี ค ลื่ น พาห จ ากสมการทาง
คณิตศาสตรของทฤษฎีการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดมีวิธีในการดําเนินการสราง ดังนี้ 1) ศึกษาหลักการทฤษฎี
และสมการทางคณิ ตศาสตร ของการมอดู เลตเชิงแอมพลิจู ดแบบแถบขางคูแบบมีคลื่น พาห 2) ศึกษาและ
คนควาหาขอมูลวงจรรวมหรือไอซี (IC) ที่จะนํามาสรางเปนการทดลองการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบขาง
คูแบบมีคลื่นพาห 3) ทําการออกแบบการทดลองและทําการทดลองจากอุปกรณที่ออกแบบจริง 4) ทดสอบการ
ทํางานของวงจรที่ออกแบบดวยโปรแกรมจําลองการทํางานทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PSpice) 5) ทดสอบการ
ทํางานของวงจรที่ออกแบบดวยการตอวงจรจริงบนบอรดทดลองและวัดรูปสัญญาณดวยเครื่องวัดสัญญาณไฟฟา
(Oscilloscope) และ 6) สรุปผลการสรางพรอมใหขอเสนอแนะในการนําไปใชรวมกับการจัดการเรียนการสอน
การสรางการทดลองนี้จะมีอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ประกอบไปดวยตัวตานทานไฟฟา วงจรรวม
เบอร AD633AN/JN บอร ดทดลองและสายไฟต อวงจรอิ เ ล็กทรอนิกส เครื่องวัดสัญ ญาณไฟฟาและเครื่อง
กําเนิดสัญญาณไฟฟาพรอมทั้งสายโพรบวัดสัญญาณและสายเอาตพุตของเครื่องกําเนิดสัญญาณไฟฟา และ
แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 2 เอาตพุต
สัญญาณขอมูลขาวสาร
(Message Signal)
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(2)

จากการศึกษาสมการทางคณิตศาสตรของการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบขางคูแบบมีคลื่นพาห
โดยมีบล็อกไดอะแกรมดังรูปที่ 1 และผลของการศึกษาคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับวงจรรวมที่นํามาใชรวมกับ
การทดลอง ซึ่งวงจรรวมที่นํามาใชงานก็คือเบอร AD633AN/JN เปนวงจรรวมที่ทําหนาที่คูณและบวกสัญญาณ
ในตัวเดียวกันดังรูปที่ 2 ซึ่งมีสมการเอาตพุตของวงจรรวมดังสมการที่ (1) เมื่อนํามาประยุกตใชรวมกันทําให
สามารถสรางเปนวงจรการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบขางคูแบบมีคลื่นพาหไดดังรูปที่ 3 และมีสมการ
เอาตพุตของวงจรรวมดังสมการที่ (2)
หลังจากที่ไดศึกษาสมการจากทฤษฎีพรอมกับวงจรรวมเบอร AD633AN/JN และไดออกแบบวงจร
การมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบขางคูแบบมีคลื่นพาหเสร็จเรียบรอยแลว ไดนําไปจําลองการทํางานของ
วงจรดวยโปรแกรม PSpice โดยกําหนดใหสัญญาณขอมูลขาวสาร (แอมพลิจูด 3 Vp / ความถี่ 1 kHz) ดังรูปที่ 4
สัญญาณพาห (แอมพลิจูด 2 Vp / ความถี่ 50 kHz) ดังรูปที่ 5 สัญญาณการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบขางคู
แบบมีคลื่นพาหในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ ดังรูปที่ 6 และรูปที่ 7 ตามลําดับ
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จากการจําลองการแสดงผลของวงจรดวยโปรแกรม PSpice แลว ผูออกแบบไดทําการทดลองจริงเพื่ อ
ทดสอบการทํางานของวงจรรวมและสรางการทดลองการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบขางคูแบบมีคลื่นพาห
รวมถึงใชเครื่องวัดสัญญาณไฟฟาในการวัดผลเอาตพุตของวงจรรวมและสัญญาณตางๆ ทั้งในโดเมนเวลาและ
โดเมนความถี่ โดยผลการวัดสัญญาณขอมูลขาวสาร สัญญาณพาห สัญญาณการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบ
ขางคูแบบมีคลื่นพาหในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ ดังรูปที่ 8 – 11 ตามลําดับ

รูปที่ 10

รูปที่ 11

บทสรุป

การสรางการทดลองของวงจรการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดแบบแถบขางคูแบบมีคลื่นพาหจากสมการ
ทางคณิตศาสตรตามทฤษฎีการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดสามารถทําไดจริง จากการนําสมการทางคณิตศาสตรมา
แปลความเพื่อใหเกิดขอคิดในการประกอบการทดลอง โดยสมการทางคณิตศาสตรบงบอกใหนําสัญญาณมา
คูณกันหรือรวมกัน ผูออกแบบก็เพียงแคหาตัวชวยที่ทําใหสัญญาณทั้ง 2 สัญญาณ มาคูณกันหรือรวมกันได
ซึ่ งในการทดลองนี้ ผู ออกแบบได เ ลื อกวงจรรวมเบอร AD633AN/JN ที่มีคุณสมบัติเปน วงจรคูณสัญ ญาณ
แอนะล็อก (Analog Multiplier) มาใชรวมกับงานทดลอง สงผลใหผูออกแบบสามารถนําสัญญาณขอมูลขาวสาร
มาคูณกับสัญญาณพาห และนําเอาตพุตของสัญญาณที่คูณกันมารวมกับสัญญาณขอมูลขาวสารไดดังสมการ
ทางคณิตศาสตรตามที่ทฤษฎีของการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูดไดกําหนดไว
หลังจากการออกแบบและจําลองการทํางานของวงจรที่ออกแบบดวยโปรแกรม PSpice เรียบรอยแลว
ผูออกแบบไดนํามาทําเปนการปฏิบัติการทดลองจริง โดยผลลัพธที่ไดจากการทดลองก็คือ วงจรสามารถให
เอาตพุตไดใกลเคียงกับการออกแบบและผลของโปรแกรมการจําลองการทํางานของวงจรเปนอยางมาก ซึ่งทํา
ให เ ป น ผลดี ตอการจะนํ า ไปใช ร วมกั บ การเรียนการสอนจริง เพื่อใหส ามารถคํานวณตามทฤษฎีและนําไป
ปฏิบัติการทดลองควบคูไดตอไป ทั้งนี้อาจจะสงผลใหผูเรียนเขาถึงเนื้อหาไดมากยิ่งขึ้น
เอกสารอางอิง
ภาษาไทย
ถวิล กิ่งทอง. (2537). หลักการระบบสื่อสาร. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
บัณฑิต โรจนอารยานนท. (2536). หลักการไฟฟาสื่อสาร. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุวิทย นาคพีระยุทธ และคณะ. (2558). หลักการระบบสื่อสาร. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

6

ภาษาอังกฤษ
One Technology Way. 2017. Low Cost Analog Multiplier : AD633. [Online]. Available:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD633.pdf

