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บทคัดย่อ
บทความนี้นำเสนอการออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณไพล็อตโทน เพื่อใช้สาธิตการซิงโครไนซ์
ของสัญญาณ Stereo Multiplex ในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส่งวิทยุ โดยใช้ไอซีที่ทำหน้าที่ Stereo
Demodulator ในภาครับสัญญาณ ซึ่งจากผลการทดลอง เมื่อนำสัญญาณเอาต์พุตไปมอดูเลทกับคลื่นพาห์ของ
เครื่องส่งวิทยุระบบ FM แล้ว เครื่องรับและเครื่องส่ง สามารถซิงโครไนซ์ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : สัญญาณไพล็อตโทน เครื่องส่ง FM Stereo Multiplex
ABSTRACT
This Article was designed Pilot tone Generator Circuit Model for demonstration
to transmit/receive FM Stereo Multiplex Signal about teaching and learning for Transmitter.
It use IC to Stereo Demodulator function in receiver When it take Output Signal to modulate
with Carrier of FM Transmitter. It can Synchronize to righ and efficiency.
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บทนำ
การส่งกระจายเสียงวิทยุในระบบ FM Stereo Multiplex เป็นการส่งสัญญาณเสียงแบบสอง
แชนแนล หรือระบบสเตอริโอ ดังนั้นทางเครื่องส่งวิทยุจะต้องมีกระบวนการในการเข้ารหัสสัญญาณเสียงทั้งสอง
แชนแนลเพื่อให้ได้สัญญาณ L+R และ L-R โดยใช้วงจร Multiplex Encoder โดยมีสัญญาณไพล็อตโทน เป็นสัญญาณ
ชี้นำเพื่อให้เครื่องส่งและเครื่องรับทำงานสัมพันธ์กัน หรือที่เรียกว่า การซิงโครไนซ์ (Synchronize) ซึ่งกันและกัน
สัญญาณไพล็อตโทนจะต้องมีความถี่มากกว่า 15 KHz หรือสูงกว่าความถี่สัญญาณเสียงข่าวสาร
ที่นำมามอดูเลท เพื่อให้คุณภาพเสียงในระบบการส่ง FM มีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่มีสัญญาณใดๆ เข้ามา
แทรกแซง (Stereo Multiplexing for Dummies,1999)
สัญญาณไพล็อตโทน เป็นสัญญาณคลื่นรูปไซน์ที่มีความถี่ 19 KHz นำไปใช้ในการซิงโครไนซ์
ให้เครื่องรับทำงานเข้ากับเครื่องส่ง เพื่อใช้ในการแยกสัญญาณซ้าย (L) และขวา (R) กลับคืนให้ได้อย่างถูกต้อง
(วิโรจน์ แก้วจันทร์,2543)
สัญญาณไพล็อตโทน จะถูกส่งไปยังวงจร Double Frequency Multiplier เพื่อทวีคูณ
ความถี่เป็นสองเท่า นั่นคือเมื่อผ่านวงจรนี้ไปจะเกิดความถี่คลื่นพาห์สำรอง (Sub-Carrier) นั่นเอง เราจะเอา
ความถี่ 38 KHz นี้เข้าไปทำการมอดูเลทกับสัญญาณ L-R แล้วส่งสัญญาณที่ได้จากการมอดูเลทนี้เข้าไปยัง
วงจรฟิลเตอร์ หรือวงจรผสมสัญญาณ (Mixer) ดังนั้นที่วงจรผสมสัญญาณจะมีความถี่ทั้งหมด 3 ความถี่
ด้วยกันคือ สัญญาณ L+R สัญญาณ L-R และสัญญาณไพล็อตโทน 19 KHz (เจน สงสมพันธุ์,2534)
ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเครื่องส่งวิทยุ FM ในการสาธิต
การสอนเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการในการทำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างเครื่องส่ง และเครื่องรับวิทยุระบบ FM
Stereo Multiplex จำเป็นจะต้องใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณ Stereo Multiplex โดยนำสัญญาณเอาต์พุตที่
เป็น Composite Signal ไปมอดูเลทกับคลื่นพาห์ของความถี่วิทยุย่าน FM เพื่อให้เครื่องรับสามารถรับสัญญาณ
และถอดรหัสสัญญาณสเตอริโอได้ โดยสังเกตจากอุปกรณ์แสดงผลในเครื่องรับว่ากำลังรับสัญญาณจากเครื่องส่ง
ในระบบ Stereo Multiplex
วัตถุประสงค์ของบทความนี้
ต้องการนำเสนอแนวทางการออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณ
ไพล็อตโทน 19 KHz โดยนำไปมอดูเลทกับความถี่คลื่นพาห์ของเครื่องส่ง FM เพื่อสาธิตและทดลองให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ในการรับส่งสัญญาณระบบ Stereo Multiplex อันจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิธีการซิงโครไนซ์
(Synchronize) ของเครื่องส่งและเครื่องรับได้โดยง่ายโดยไม่ได้มุ่งเน้นที่กระบวนการเข้ารหัส และถอดรหัส
สัญญาณสเตอริโอ

วิธีดำเนินการ
ในการออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณไพล็อตโทน 19 KHz ใช้แนวความคิดในการเลือกใช้ ไอซี
เบอร์ UPC1026 ที่ทำหน้าที่เป็นวงจร Stereo Demodulator ในภาครับสัญญาณระบบ FM Stereo Multiplex
มาทำหน้าที่กำเนิดสัญญาณไพล็อตโทน เนื่องจากมีคุณสมบัติทางด้านเสถียรภาพทางความถี่ที่ดี เพราะโครงสร้าง
ภายในใช้วงจรกำเนิดสัญญาณแบบ PLL (Phase Lock Loop)
สัญญาณไพล็อตโทนที่วงจรกำเนิดขึ้นมา จะเป็นลักษณะของสัญญาณไซน์ 19 KHz สามารถ
ปรับค่าเบี่ยงเบนของความถี่ได้ที่ VR1 โดยได้สัญญาณเอาต์พุตออกไปทางขา 10 ซึ่งสามารถนำไปมอดูเลทกับคลื่น
พาห์ของเครื่องส่ง FM ได้ (สมภพ ผดุงพันธ์,2530:41)

ภาพที่ 1 วงจรกำเนิดสัญญาณไพล็อตโทน

ผลการทดลอง
ในการทดลองการทำงานของวงจรกำเนิดสัญญาณไพล็อตโทน ในภาพที่ 1 ใช้วงจรกำเนิดความถี่
ย่าน FM ดังภาพที่ 2 เป็นวงจรที่ใช้ในการทดลอง โดยนำสัญญาณเอาต์พุตของสัญญาณไพล็อตโทน มามอดูเลท
กับความถี่คลื่นพาห์ของวงจรเครื่องส่ง FM ที่จุดต่อ Pilottone Signal

ภาพที่ 2 วงจรเครื่องส่ง FM

จากวงจร การทำงานจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกทำหน้าที่เป็นวงจรมิกเซอร์ผสม
สัญญาณเสียงจาก Input 1 และ Input 2 โดยใช้ทรานซิสเตอร์ Q1 ในส่วนที่ 2 เป็นวงจรกำเนิดความถี่และมอดูเลท
ย่าน FM โดยใช้ทรานซิสเตอร์ Q2 ทำหน้าที่ร่วมกับวงจรเรโซแนนซ์คือ C5 และ L1 (สมภพ ผดุงพันธ์,2529,38)
ผลการทดลองในการนำสัญญาณไพล็อตโทนทีไ่ ด้ออกแบบ มามอดูเลทกับความถีค่ ลืน่ พาห์ของ
เครื่องส่ง FM ที่ความถี่ 93.0 MHz เครื่องรับสัญญาณ FM สามารถรับสัญญาณได้และแสดงสถานะการรับแบบ
Stereo Multiplex ซีง่ สามารถสาธิตให้เห็นถึงวิธกี ารซิงโครไนซ์ระหว่างเครือ่ งส่งและเครือ่ งรับในการส่งแบบ Stereo
Multiplex ได้อย่างชัดเจน
ในภาพที่ 3 แสดงรูปสัญญาณไพล็อตโทน 19 KHz ขนาด 0.5 Vp-p ที่วัดได้จากเครื่องออสซิลโลสโคป เมื่อตั้งค่า Volts/Div ที่ 0.1 V และ Time/Div ที่ 20 µS ขณะที่กำลังมอดูเลทกับคลื่นพาห์ความถี่ FM

ภาพที่ 3 รูปสัญญาณไพล็อตโทน 19 KHz ที่วัดได้จากเอาต์พุต
ของวงจรกำเนิดสัญญาณไพล็อตโทน

อภิปรายผล
จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของการซิงโครไนซ์ที่เกิดจากการมอดูเลท
สัญญาณไพล็อตโทน ความถี่ 19 KHz กับคลื่นพาห์ของเครื่องส่ง FM ตรงตามวัตถุประสงค์ในการออกแบบ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการซิงโครไนซ์ของสัญญาณ
Stereo
Multiplex โดยใช้วงจรที่ง่ายต่อการทดลองและมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องดียิ่งขึ้น

สรุปและข้อเสนอแนะ
วงจรกำเนิดสัญญาณไพล็อตโทน ที่ได้ออกแบบและทดลอง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้าน
การเรียนการสอน ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการซิงโครไนซ์ของสัญญาณ Stereo Multiplex ได้เป็นอย่างดีและ
มีประสิทธิภาพ สำหรับแนวทางในการพัฒนาด้านวงจร อาจเพิ่มเติมในส่วนของวงจร Multiplex Encoder
เพื่อให้ได้สัญญาณ Composite Signal ที่สมบูรณ์
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