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      ………….………………..                             ………….………………..                                      
………….………………..      
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(กรรมการที ่2 )  
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ชุดทดลองเรียนรูระบบส่ือสารแบบบล็อคไดอะแกรม (Block Diagram 
Telecommunication)จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. รายละเอยีดทัว่ไป 
1.1 เปนชุดทดลองสําหรับศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับระบบส่ือสารอนาล็อก

และดิจิตอลได 
1.2 ชุดทดลองมีลักษณะเปนแผงทดลองดานหนามีลายสกรีนวงจร Block 

Diagram ทางดานส่ือสารพรอมมีจุดตอวงจร (Socket) และสายตอวงจร
ทดลอง 

1.3 ชุดทดลองตองเปนผลิตภัณฑของประเทศยุโรป หรืออเมริกา หรือ
ออสเตรเลีย หรืออิสราเอล หรือญี่ปุนและไดรับการรับรองมาตรฐาน 
ISO9001 หรือเทียบเทา  
 

2. รายละเอยีดทางเทคนคิ 



   

 

 

  

คุณลกัษณะเฉพาะครภุัณฑ ป   2557 
  

 

หนา 
2/15 

 

รหัสครภุัณฑ     xxx 
ชื่อครุภณัฑ     ชดุทดลองเรียนรูระบบสื่อสารแบบบล็อคไดอะแกรม 
 (Block Diagram Telecommunication)จาํนวน 1 ชดุ 
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2.1 ชุดทดลองระบบส่ือสารแบบบล็อคไดอะแกรม จํานวน 14 ชุด  มี
รายละเอียดดังนี้ 
2.1.1 เปนชุดทดลองท่ีสามารถศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับระบบส่ือสาร

โทรคมนาคมท้ังแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลได 
2.1.2 สามารถจะใหผูเรียนศึกษาจากทฤษฎีทางดานส่ือสารแบบ Block 

Diagram แลวตอวงจรส่ือสารตางๆจาก Function blocks บน
แผงทดลองจริงได 

2.1.3 แผงทดลองมีลายวงจรแบบ Function Block ของวงจรส่ือสาร
ตางๆ พรอมมีช็อคเก็ตสําหรับตอวงจรทดลองขนาด 2 มม. และ
ดานหลังของแผงมีกลองปดอยางมิดชิดและแข็งแรง 

2.1.4 แผงทดลองจะตองมีวงจรฟงกช่ันบล็อกทางดานส่ือสารเพ่ือตอ
วงจรทดลองประกอบดวยและมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1.4.1 วงจร Adder  
2.1.4.2 วงจร Buffer 
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2.1.4.3 วงจร Channel Module 
2.1.4.4 วงจร Divider 
2.1.4.5 วงจร Dual Analog Switch 
2.1.4.6 วงจร Exclusive-OR 
2.1.4.7 วงจร Master Signal 
2.1.4.8 วงจร Multiplier 
2.1.4.9 วงจร Noise Generator 
2.1.4.10 วงจร PCM Encoder 
2.1.4.11 วงจร PCM Decoder 
2.1.4.12 วงจร Phase Shifter 
2.1.4.13 วงจร Sequence Generator 
2.1.4.14 วงจร Serial to Parallel 
2.1.4.15 วงจร Speech 
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(กรรมการที ่2 )  
 
         ………….………………..                          ………….………………..                                      
………….………………..   
         (กรรมการที่ 3 )                                    (กรรมการท่ี 4 )                                       
(กรรมการและเลขาธิการ )  

2.1.4.16 วงจร Tuneable LPF 
2.1.4.17 วงจร Twin Pulse Generator 
2.1.4.18 วงจร Utilities 
2.1.4.19 วงจร Variable DC V 
2.1.4.20 วงจร VCO 

2.1.5 ชุดทดลองมีอุปกรณการใชงานดังนี ้
2.1.5.1      แหลงจายไฟฟา 12 VDC ใหกับแผงทดลอง  จํานวน 

1 ชุด 
2.1.5.2      สายตอวงจร      จํานวน 20 

เสน 
2.1.5.3      คูมือการใชงาน (User Manual)   จํานวน 1 ชุด 
2.1.5.4      ใบงานการทดลอง (Experiments Sheet) 

 จํานวน 1 ชุด 
2.1.6 ชุดทดลองแตละชุดสามารถทําการทดลองไดครอบคลุมเนื้อหา
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ดังนี้ 
2.1.6.1       เรื่อง Modelling Equations 
2.1.6.2       เรื่อง Amplitude Modulation (AM) 
2.1.6.3       เรื่อง Double Side Band (DSB) 
2.1.6.4       เรื่อง Single Sideband (SSB) 
2.1.6.5       เรื่อง Phase Modulation (PM) 
2.1.6.6       เรื่อง Frequency Modulation (FM) 
2.1.6.7       เรื่อง Pulse Amplitude Modulation (PAM) 
2.1.6.8       เรื่อง Pulse Width Modulation (PWM) 
2.1.6.9       เรื่อง Speech and Audio messages 
2.1.6.10 เรื่อง Carrier Acquisition using PLL 
2.1.6.11 เรื่อง Quadrature Amplitude Modulation (QAM) 
2.1.6.12 เรื่อง Superheterodyne Principle 
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2.1.6.13 เรื่อง Pulse Code Modulation (PCM) 
2.1.6.14 เรื่อง Time Division Multiplexing (PCM-TDM) 
2.1.6.15 เรื่อง Amplitude Shift Keying (ASK) 
2.1.6.16 เรื่อง Binary Phase Shift Keying (BPSK) 
2.1.6.17 เรื่อง Frequency Shift Keying (FSK) 
2.1.6.18 เรื่อง Introduction to GFSK 
2.1.6.19 เรื่อง Delta Modulation 
2.1.6.20 เรื่อง Delta-Sigma Modulation 
2.1.6.21 เรื่อง Data recovery 
2.1.6.22 เรื่อง Intersymbol Interference (ISI) 
2.1.6.23 เรื่อง Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) 
2.1.6.24 เรื่อง Spread Spectrum (SS) 
2.1.6.25 เรื่อง Line Code Encoding 
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2.1.6.26 เรื่อง Bit Clock Regeneration 
2.1.6.27 เรื่อง Undersampling in Software Defined Radio 
2.1.6.28 เรื่อง Digital Frequency Synthesis 
2.1.6.29 เรื่อง Noise Generation 
 

2.2 ออสซิลโลสโคป  จํานวน 14 ตัว  มีรายละเอียดดังนี้ 
2.2.1 สามารถวัดและแสดงผลไดไมนอยกวา 2 ชอง 
2.2.2 Bandwidth ไมนอยกวา 20 MHz 
2.2.3 Input Impedance ไมนอยกวา 1 MΩ 
2.2.4 Rise Time ไมเกิน 7 nS 
2.2.5 สามารถปรับ Sensitivity แบบ 1 - 2 - 5 ได 
2.2.6 หนาจอแสดงผลเปนแบบ LCD มีขนาดไมนอยกวา 5.7 นิ้ว 

2.3 โตะทดลองพรอมคอนโซลจายไฟฟาและเกาอ้ี จํานวน 14 ชุด มี
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รายละเอียดดังนี้ 
2.3.1 โตะมีขนาด 1500 x 800 x 750 มม. (กวาง x ลึก x สูง) พ้ืนโตะ

หนา 28 มม. ทําดวยวัสดุท่ีเปนไมเคลือบปดผิวดวยวัสดุเมลามีน ปด
ขอบดวย พีวีซี หนา 2 มม.  ท่ีทนแรงกระแทกและรอยขีดขวนได
อยางดี  โครงขาทําดวยเหล็กกลองขนาด 38 x 38 มม.  หนา 2 มม.  
พนสีอุตสาหกรรมอยางดี มีชองสําหรับใส CPU ทําจากไมปาติเกิล
บอรดปดผิวดวยเมลามีน ติดต้ังบริเวณใตตัวโตะ จํานวน 1 ชอง 

2.3.2 มีกลองไฟฟาติดต้ังบริเวณดานหลังของโตะ โดยมีอุปกรณไฟฟา
ติดต้ัง ดังนี้ 

- Circuit Breaker 2P 20A 6kA    จํานวน  1  
ตัว 

- Signal Lamp     จํานวน  1  ตัว 
- เตารับ 1 Phase 220V 16A แบบคู พรอม Ground

 จํานวน  2  ตัว 
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- เตารับ 1 Phase 220V 16A แบบ Schuko Socket
 จํานวน  2  ตัว 

- สายเมนสายไฟเขาโตะปฏิบัติการ ขนาด 2.5mm.2 3 แกน คว
ยาว 4 เมตร 

  พรอม Power plug 220V 16A                            
จํานวน  1  ชุด 

2.3.3 มีเกาอ้ีชนิดหัวกลมหมุนไดรอบตัว     จํานวน  2  
ตัว 

2.4 คอมพิวเตอร จํานวน 14 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
- ไมโครโปรเซสเซอรไมนอยกวา Intel Core i5 ความเร็วไมตํ่ากวา 

2.0 GHz  
- หนวยความจํา RAM ไมนอยกวา 1 GB 
- สวนควบคุมการแสดงผลแบบ PCI หนวยความจําไมนอยกวา 1 GB  
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- จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว  
- มีพอรตเช่ือมตอแบบ USB ไมนอยกวา 4 จุด  
- มีเครื่องอานขอมูลแบบ DVD/CD-RW หรือดีกวา 
- มีฮารดไดรฟขนาดไมตํ่ากวา 160 GB 
- มีชองตอระบบเครือขาย 10/100 Base-T-Ethernet 
- มีคียบอรด 1 ชุด 
- มีเมาส 1 ชุด 

2.5 โปรแกรมเรียนรูและทดลองระบบส่ือสารแบบ Simulator (Unlimited 
licence) จํานวน 1 ชุด 
มีรายละเอียดดังนี้ 
2.5.1 เปนโปรแกรมเรียนรูและทดลองแบบ Simulation (ON-

SCREENEXPERIMENTS) โดยมีภาพกราฟฟครูปรางกลอง
คอนโซลและโมดูลวงจรส่ือสารดังนี้ 
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-    โมดูลจําลองวงจรสําหรับ System Unit ประกอบดวย : Master 
Signal, Buffer,Variable DCV 

-    โมดูลจําลองวงจรสําหรับทดลองไมนอยกวา 12 โมดูล 
2.5.2     โปรแกรมสามารถทดลองแบบซิมมูเลช่ันบนหนาจอคอมพิวเตอร

ไดดังนี ้
-    สามารถใสโมดูลและลบโมดูลจําลอง (Insert / Delete 

Modules) 
-    สามารถตอสายทดลอง (Patching Wire) 
-    มีชอง Slots สําหรับใสโมดูลได 12 โมดูล 
-    สามารถ Load ไฟลการทดลองได 
-    สามารถSaveไฟลการทดลองได 
-    สามารถบันทึกหนาจอ (Screen GRAB) เปนไฟล JPEG 
-    On Screen Help 
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-    Continuous, Free Running Simulation 
2.5.3   โปรแกรมสามารถแสดงผลการวัดสัญญาณการทดลองบนหนาจอ

คอมพิวเตอรไดดังนี้ 
-     2 Channels Oscilloscope 
-     2 Channels Accumulate 
-     XY display 
-     User selectable display resolution 
-     FET (Spectrum) – 2 channels 
-     Frequency Counter 
-     TRMS Voltmeter 

2.5.4   โปรแกรมสามารถจําลองโมดูลการทดลองระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมตางๆได 
-    System Unit ประกอบดวย Master Signals, Buffers, VAR 
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DC V 
-    Basic Module and Quadrature Utilities 
-    Speech Module 
-    Signal & System Modules 

2.5.5  โปรแกรมสามารถจําลองการทํางานในลักษณะตางๆดังตอไปนี้ 
-   สามารถปรับคาพารามิเตอร (Variable Parameter) บนโมดูล

ทดลองได 
-   สามารถเปด-ปดสวิทซการทํางาน (Toggle and Rotary 

Hardware StyleSwitches) 
2.5.6   เปนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองแบบไมจํากัดผูใช (Unlimited) 

 

 
3. รายละเอยีดอืน่ๆ 
3.1 ชุดทดลองระบบส่ือสารท่ีเสนอตองเปนของยุโรป อเมริกา  แคนาดา 
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ออสเตรเลีย อิสราเอล หรือญี่ปุนและเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากผูผลิตท่ีไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO หรือเทียบเทา  

3.2 ชุดทดลองระบบส่ือสารท่ีเสนอผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงต้ังเปน
ผูแทนจําหนายจากผูผลิตโดยตรงจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายในประเทศ
ไทย เพ่ือการบริการหลังการขาย 

3.3 บรษิัทผูเสนอราคาตองไดรับการรับรองมาตรฐาน   ISO 9001:2008   
ดานการบริการหลังการขายโดยเฉพะ(Manufacture, Trading and Service of 
Training Set) พรอมแนบเอกสารยืนยันประกอบการพิจารณา เพ่ือเปน
ประโยชนในดานการบริการหลังการขาย 

3.4 บริษัทฯ มีการรับประกันคุณภาพสินคา  จํานวนไมนอยกวา   1  ป  
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