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➢ รายละเอยีดทัว่ไป 

o ชดุฝึกตูส้าขาโทรศพัทต์อ้งเป็นแบบอเิล็กทรอนิกสส์มบูรณแ์บบ 

มกีารออกแบบในลกัษณะ  

MODULAR คอืแผงวงจรเป็นแบบใส่และถอดเปลีย่นไดง่้าย 

o ชดุฝึกระบบโทรศพัท ์ 1 ชดุ  ประกอบดว้ย 

 แผงฝึกตูส้าขาโทรศพัท ์( PABX )                   

 จ านวน  1  แผง 

 ตูส้าขาโทรศพัทส์ าหรบัฝึกตอ่ใชง้านจรงิ ชนิด 2 สายนอก 5 สายใน

 จ านวน  1  เคร ือ่ง 

➢ รายละเอยีดทางเทคนิค 

o รายละเอยีดของแผงฝึก ตูส้าขาโทรศพัท ์( PABX ) 

 เป็นระบบตูส้าขาทีอ่อกแบบมาเพือ่การศกึษาโดยเฉพาะ 

1. ระบบการท างานควบคมุดว้ยไมโครโปรเซสเซอร ์

2. มฟัีงกช์ ัน่การท างานของตูส้าขาไดแ้ก ่ โอนสาย, จองสาย, 

แทรกสาย,ฝากสาย หรอืมากกว่า 

3. ระบบตอ้งสามารถเปลีย่นแปลงสญัญาณการเชือ่มตอ่กบัชมุสา

ยได ้( TONE-PULSE, PULSE-TONE ) 

4. สามารถตอ่กบัคูส่ายบรษิทั ทศท. ส าหรบัศกึษาสญัญาณ 

และสามารถโอนสายสายโทรศพัทไ์ดจ้รงิทัง้อตัโนมตัแิละผ่านโอเปอเร

เตอรค์วบคมุได ้
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ชดุฝึกระบบโทรศพัท ์5. แผงทดลองมบีล็อกไดอะแกรมของระบบชดัเจน 

พรอ้มจดุทดสอบตา่งๆดา้นหนา้แผงทดลอง 

6. ใหก้ าเนิดสญัญาณเสยีงตา่ง ๆ ได ้เชน่ DIAL TONE, BUSY 

TONE, MUSIC ONHOLD, OUT – GOING MESSAGE 

เพือ่ส่งเสยีงไปยงัภายในชดุทดลอง 

7. ระบบเป็นแบบ 5 สายภายในหรอืมากกว่า และ 1 สายภายนอก 

หรอืมากกว่า ( ตอ้งต่อไดก้บัคูส่ายของ บรษิทั ทศท. ทีเ่ป็นทัง้แบบ 

DIAL PULSE และ  DTMF ) 

8. ควบคมุดว้ยไมโครโปรเซสเซอร ์ 

9. ใชแ้หล่งจา่ยไฟฟ้า  220 โวลท ์ 50 เฮริท์ 

10. มฟัีงกช์ ัน่การท างานทีส่ามารถรองรบัการใชง้านบรกิารเสรมิขอ

งองคก์าร 

11. สามารถเชือ่มต่อกบัชดุฝึกดว้ยกนัหรอืกบัตูส้าขาโทรศพัทโ์ดย

ผ่านคูส่าย TIE LINE   ชนิด 2 WIRE E/M  ไดต้ามมาตรฐาน E/M  

แบบอืน่ๆ ดว้ย 

12. มไีฟแสดงสถานะการท างานภายในตวั SWITCHING 

ทีส่อดคลอ้งกบัการท างานจรงิ  เพือ่ใหเ้ห็นสภาวะของการ  

SWITCHING ทีแ่ทจ้รงิ  เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการท างานทีถู่กตอ้ง 

13. สามารถเปลีย่นแปลงระดบัการใชง้าน ( CLASS OF SERVICE 

) ไดจ้ากตวัเคร ือ่งโทรศพัทธ์รรมดา 

14. มวีงจรอธบิายการท างานโดยละเอยีด 

พรอ้มทัง้มจีดุทดสอบเพือ่วดัสญัญาณไม่นอ้ยกว่า 25 จดุทดสอบ 

15. สามารถศกึษาการท างานของเคร ือ่งรบัโทรศพัทพ์ืน้ฐานได ้

16. จะตอ้งสามารถทดลองครอบคลุมเนือ้หาตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1) สามารถศกึษาและวดัดรูปูคลืน่ของสญัญาณ DIAL PLUSE และ 

DTMF ได ้

2) สามารถศกึษาเร ือ่ง MAKE/ BREAK RATIO และ PULSE 

RATE ได ้

3) สามารถศกึษาเร ือ่งความถี ่LOW GROUP และ HIGH 

GROUP ของสญัญาณ DTMF ได ้

4) สามารถศกึษาหลกัการของ PULSE/ TONE DIALER ได ้
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ชดุฝึกระบบโทรศพัท ์5) สามารถศกึษาหลกัการของ SPEECH NETWORK 

ในเคร ือ่งรบัโทรศพัทไ์ด ้

6) สามารถศกึษาหลกัการของ RINGER และ WARBLING 

TONE ได ้

7) สามารถศกึษาและวดัดรูปูคลืน่ของสญัญาณ BUSY TONE 

RINGBACK TONE และ สญัญาณ RINGING ได ้

8) สามารถศกึษาการจา่ยกระแส CONSTANT CURRENT 

SOURCE เพือ่ใหเ้คร ือ่งรบัโทรศพัทส์ามารถท างานได ้

และสามารถศกึษาการท างานแบบ LOOP START  ( 

การยกหูและวางหู ) ได ้

9) สามารถศกึษาการเชือ่มตอ่กบัคูส่าย บรษิทั ทศท. 

เพือ่ทดลองวงจรการ ตรวจจบัสญัญาณกระดิง่ของคูส่าย บรษิทั 

ทศท. การยกหูวางหูของคูส่ายองคก์ารพรอ้มทัง้ส่วนของวงจร 

2/4 WIRE HYBRID ได ้พรอ้มทัง้ศกึษาเร ือ่งของ ECHO และ  

การก าจดั ECHO ในวงจร  โดยสามารถวดัสญัญาณ 

ทีแ่ตล่ะจุดได ้

10) สามารถศกึษาการท างานของระบบเสยีงตอบรบัอตัโนมตัเิมือ่มี

การโทรเขา้ 

11) สามารถศกึษาการท างานของปุ่ มตา่ง ๆ 

ในเคร ือ่งโทรศพัทพ์ืน้ฐานได ้เชน่ REDIAL, PAUSE 

และการบนัทกึเลขหมายลงในเคร ือ่งโทรศพัท ์

12) สามารถศกึษาการแกปั้ญหาเบือ้งตน้การคน้หาจุดบกพรอ่งในร

ะบบโทรศพัทไ์ด ้

 มเีคร ือ่งโทรศพัทแ์บบมาตรฐาน  จ านวน  5 เคร ือ่ง 

- เป็นเคร ือ่งรบัโทรศพัทแ์บบปุ่ มกด (Push Button) 

- Handset และแท่นวางแยกออกจากกนั 

- มปีุ่ มกดไม่นอ้ยกว่า 12 ปุ่ ม 

 เคร ือ่งโทรศพัทพ์รอ้มแผงวงจรส าหรบัศกึษาการท างานของเคร ือ่งรบัโท

รศพัท ์จ านวน  1  เคร ือ่ง 

- เป็นเคร ือ่งรบัโทรศพัทแ์บบปุ่ มกด (Push Button) 

- Handset และแท่นวางแยกออกจากกนั 
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ชดุฝึกระบบโทรศพัท ์- มปีุ่ มกดไม่นอ้ยกว่า 12 ปุ่ ม 

- มแีผงวงจรส าหรบัศกึษาการท างานของโทรศพัทอ์ย่างนอ้ยดงันี ้

1) ส่วนรบัสญัญาณเรยีก (Tone Ringer) 

2) ส่วนก าเนิดสญัญาณ Code เลขหมาย (Pulse/Tone 

Dialer) 

3) ส่วนรบั-ส่งสญัญาณเสยีง (Speech Network Circuit) 

 

➢ รายละเอยีดอืน่ๆ 

o คูม่อืใบงานการทดลองภาษาไทย จ านวน 1 ชดุ 

o คูม่อืคร ูภาษาไทย จ านวน 1 ชดุ 

o สายส าหรบัตอ่ทดลองวงจร  อย่างนอ้ย  20   เสน้ 

o รบัประกนัสนิคา้ 1 ปี 


