คู่มือการใช้งาน

ต้นแบบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดกาลังส่ง 500 วัตต์
500 Watt FM Transmitter Prototype
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1. ส่วนประกอบของเครื่อง
1.1. Exciter

รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบ Exciter
รายละเอียด
1. สวิตช์ ปิด/เปิด: เป็นสวิตช์ที่ทาหน้าที่ควบคุมการปิดและเปิดของเครื่อง Exciter
2. จอแสดงผล: หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 4x40 สีฟ้า โดยทาการแสดงความถี่ที่
ออกอากาศ, กาลังส่งของเครื่อง Exciter (หน่วยเป็น dBm), การปรับตั้งเสียงเป็นแบบ
Mono หรือ สเตริโอ, การปิดหรือเปิด modulation (ใช้ในกรณีวัดค่าพารามิเตอร์ใน
ขณะที่ไม่มีการมอดูเลต), การปิดหรือเปิดสัญญาณ RF
3. สวิตช์เลือก: เป็นปุ่มเลือกแบบ 7 ทิศทาง โดยสามารถหมุน (Dial) เพื่อปรับค่าได้
สามารถกดเข้าเมนู เพื่อเลือกและปรับค่าต่างๆ ของ Exciter โดยมีรายละเอียดการใช้
งานในหัวข้อ 2.4
4. พอร์ต Coupled เอาท์พุต: เป็นพอร์ตที่คับเปิ้ลสัญญาณที่ออกจาก Exciter เพื่อ
นามาใช้มอนิเตอร์การทางานของเครื่อง Exciter ว่ามีสัญญาณออกมาเป็นปกติหรือไม่
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(เป็น optional feature ทาไว้สาหรับรองรับความต้องการในอนาคต) โดยเป็นพอร์ต
แบบ N-type ตัวเมีย
5. พอร์ต RF เอาท์พุต: เป็นพอร์ตเอาท์พุตของ Exciter ซึ่งมีกาลังส่งสูงสุด 10 dBm
เอาต์พุตของ Exciter นี้จะถูกนาไปขยายกาลังงานเพื่ อส่งออกอากาศในลาดับต่อไป
โดยเป็นพอร์ตแบบ N-type ตัวเมีย
6. Audio-L: เป็นอินพุตของสัญญาณเสียงช่องซ้าย โดยเป็นพอร์ตแบบ XLR ตัวเมีย
7. Audio-R: เป็นอินพุตของสัญญาณเสียงช่องขวา โดยเป็นพอร์ตแบบ XLR ตัวเมีย
8. RDS IN: เป็นอินพุตของสัญญาณ RDS (เป็น optional feature ทาไว้สาหรับรองรับ
ความต้องการในอนาคต) โดยเป็นพอร์ตแบบ BNC ตัวเมีย
9. RDS OUT: เป็นเอาท์พุตของสัญญาณ RDS (เป็น optional feature ทาไว้สาหรับ
รองรับความต้องการในอนาคต) โดยเป็นพอร์ตแบบ BNC ตัวเมีย
10. อินพุต 220 Vdc: เป็นพอร์ตสาหรับต่อไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Vac 50 Hz
1.2. Power Amplifier

รูปที่ 2 แสดงส่วนประกอบPower Amplifier
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รายละเอียด
11. สวิตช์ ปิ ด /เปิ ด: เป็นสวิตช์ ที่ทาหน้า ที่ควบคุมการปิ ดและเปิด ของเครื่ อง Power
Amplifier
12. RF Coupled เอาท์พุต: เป็นพอร์ตที่คับเปิ้ลสัญญาณที่ออกจาก Power Amplifier
เพื่อน ามาใช้มอนิ เตอร์การทางานของเครื่องว่ามีสั ญญาณออกมาเป็นปกติห รือไม่
สัญญาณที่ออกมาจากพอร์ตนี้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับสั ญญาณที่ออกอากาศทุก
ประการ แต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าประมาณ 50 dB โดยเป็นพอร์ตแบบ N-type ตัวเมีย
13. จอแสดงผล: หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 4x20 สีฟ้า โดยทาการแสดงกาลังส่งที่
ออกอากาศ (มีหน่วยเป็น Watts) และมีการแจ้งเตือนหากระบบตรวจพบสัญญาณ
RF ที่สะท้อนกลับ (VSWR) เกินกว่า 2 (สามารถปรับแต่งเป็นค่าที่ต้องการได้)
14. พอร์ต RF อินพุต: เป็นพอร์ตที่รับสั ญญาณเข้ามาเพื่อทาการขยาย โดยพอร์ตนี้จะ
เชื่อมต่อไปยังเอาท์พุตจากเครื่อง Exciter (โปรดดูขั้นตอนการเชื่อมต่อในหัวข้อ 2.1)
15. พอร์ต RF เอาท์พุต: เป็นพอร์ตที่นาสัญญาณ RF ที่มีขนาดกาลังส่งสูงสุด 500 Watts
สู่สายอากาศเพื่อทาการออกอากาศ
16. อินพุต 48 Vdc: เป็นพอร์ตที่รับไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 48 Vdc 30 A ซึ่งต่อมาจาก
Switching Power Supply (โปรดดูรายละเอียดของ Switching Power Supply ใน
หัวข้อ 1.3 และการเชื่อมต่อในหัวข้อ 2.1)
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1.3. Switching Power Supply

รูปที่ 3 แสดงส่วนประกอบ Switching Power Supply
รายละเอียด
17. สวิตช์ ปิด/เปิด: สวิตช์เพื่อควบคุมการปิดและเปิดเครื่อง Switching Power Supply
18. เอาท์พุต 48 Vdc: เป็นช่องทางออกของไฟกระแสตรง 48 Vdc เพื่อนาจ่ายให้กับ
Power Amplifier (โปรดดูการเชื่อมต่อในหัวข้อ 2.1)
19. อินพุต 220 Vac: เป็นพอร์ตสาหรับต่อไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Vac 50 Hz
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2. การใช้งาน
2.1 การติดตั้ง

รูปที่ 4 แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์

8

1. สถานที่ในการติดตั้ง: การติดตั้งเครื่อง Exciter และ Power Amplifier ควรจัดให้อยู่
ในห้ องที่มีก ารระบายอากาศที่ดี ไม่ร้อนอบอ้าว หรือควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เพื่อให้การทางานของเครื่องเป็นปกติ สามารถวางเครื่องในตู้ Rack ที่มีชั้นแยกกัน
วางข้างกัน หรือวางซ้อนกันก็ได้ แต่หากต้องการวางเครื่องซ้อนกัน ควรวาง Exciter
ไว้ด้านล่างของเครื่อง Power Amplifier เนื่องจากเครื่อง Power Amplifier มีการ
ดูดอากาศเข้าจากด้านบนเครื่อง แล้วเป่าออกทางหลังเครื่อง ดังนั้นจึงไม่ควรมีสิ่งใด
ปิดกั้นช่องทางระบายลมดังกล่าว
2. การเชื่อมต่อ: ทาการเชื่อมต่อสายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ ดังนี้
 เชื่อมต่อสายสัญญาณ RF (Low Loss Cable) หมายเลข 1 จากพอร์ตหมายเลข
5 ไปยังพอร์ตหมายเลข 14 โดยใช้สายเคเบิลแบบ 50 โอห์ม ที่มีค่าการสูญเสีย
ต่า และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อหัวคอนเนคเตอร์เข้ากับพอร์ตได้
เป็นอย่างดี (หมุนให้สุดเกลียวแต่พอตึงมือ ไม่ควรขันแน่ นจนเกินไป เพราะอาจ
ทาให้หัวคอนเนคเตอร์ชารุดได้)
 การเชื่อมต่อสั ญญาณเสียง: ทาการเชื่อมต่อสั ญญาณเสี ยงจากเครื่อง Audio
Mixer เข้ามาที่เครื่อง Exciter (สายหมายเลข 2 และ 3) โดยให้แน่ใจว่า ได้ทา
การต่อช่องสัญญาณซ้ายและขวา ได้อย่างถูกต้อง
 การเชื่อมสายอากาศ: ทาการเชื่อมพอร์ตหมายเลข 15 ที่เป็นเอาท์พุตของเครื่อง
Power Amplifier ด้วยสายเคเบิลหมายเลข 4 แบบ 50 โอห์ม ที่มีค่าการ
สูญเสียต่า (Low Loss) โดยขนาดของสายต้องสัมพันธ์กับขนาดกาลังส่งที่จะ
ออกอากาศ สาหรับการออกอากาศที่กาลังส่ง 500 Watts ควรใช้สายที่มีขนาด
ของตัว น าแกนกลางขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5 mm ขึ้นไป การเชื่อมต่อ
สายสัญญาณที่เอาท์พุตของเครื่อง Power Amplifier ต้องมีความระมัดระวัง
เป็นอย่างมาก ควรหมุนจนสุดเกลียวให้แน่นแต่พอตึงมือ ไม่ควรขันแน่นมาก
จนเกินไป เพราะอาจทาให้หัวคอนเนคเตอร์ชารุดได้ การเชื่อมต่อที่บกพร่องอาจ
ทาให้มีสัญญาณสะท้อนกลับมาที่เครื่องส่ง ทาให้เครื่องส่งไม่สามารถใช้งานได้
 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ: ทาการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Vac
50Hz ด้วยสายหมายเลข 8 เข้ามาที่เครื่อง Exciter ได้โดยตรง ส่วนสาย
หมายเลข 7 ให้ต่อเชื่อมเข้ากับเครื่อง Switching Power Supply จากนั้นเชื่อม
สาย DC หมายเลข 5 เข้ากับเครื่อง Power Amplifier ที่พอร์ตหมายเลข 16
ตามลาดับ
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2.2 การเปิดเครื่อง
1. เมื่อติดตั้งและเชื่อมต่อสายสัญญาณต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการเปิดสวิตช์ของเครื่อง
Exciter ก่อน จากนั้นทาการปรับความถี่ออกอากาศที่ต้องการ (โปรดดูข้อ 2.4) และ
ทาการปรับกาลังส่งออกอากาศให้อยู่ในระดับต่าสุดก่อน (-20 dBm) (โปรดดูข้อ 2.4)
2. จากนั้นทาการเปิดสวิตช์เครื่อง Switching Power Supply เมื่อเครื่องทางาน พัดลม
ของเครื่อง Power Amplifier จะเริ่มทางานทันที
3. ทาการเปิดสวิตช์เครื่อง Power Amplifier เมื่อเครื่องเริ่มทางาน ตัวเลขที่หน้าจอจะ
แสดงกาลังส่งที่ออกอากาศ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มกาลังส่งของเครื่องให้มากขึ้นโดยทา
การปรับกาลังส่งที่เครื่อง Exciter ให้เพิ่มขึ้นทีละ 1 dB โดยต้องทาการตรวจดูกาลัง
ส่งที่แสดงที่หน้าจอของเครื่อง Power Amplifier ไม่ให้เกิน 500 Watts
4. ในช่ ว งเวลาเริ่ มต้ นขณะที่อุ ณหภูมิ ของเครื่อ งยั งไม่เ สถี ยร ตั ว เลขแสดงกาลั ง ส่ ง ที่
ออกอากาศจะมีการเคลื่อนไหวอยู่บ้าง แต่เมื่อเริ่มเดินเครื่องไปสักพัก (ประมาณ 10
นาที) กาลังส่งที่ออกอากาศจะเริ่มนิ่งและเคลื่อนไหวในอัตราที่น้อยลง
5. ในกรณีที่เครื่องตรวจพบการสะท้อนกลับมาของสัญญาณที่ออกอากาศ เครื่อง Power
Amplifier จะทาการตัดสัญญาณที่ส่งออกทันที (แต่ไม่ได้ตัดทั้งหมด ยังคงมีสัญญาณ
ออกมาบ้างอยู่ในระดับมิลลิวัตต์) และที่หน้าจอ LCD ของเครื่อง Power Amplifier
จะแสดงข้อความว่า “VSWR ERROR”
2.3 การปิดเครื่อง
1. ในการปิดเครื่อง ให้ทาการปิดสวิ ตช์เครื่อง Power Amplifier ก่อน (พัดลมเครื่อง
Power Amplifier ยังคงติดอยู่) ตามด้วยปิดสวิตช์เครื่อง Switching Power Supply
(พัดลมเครื่อง Power Amplifier จะดับลง) จากนั้นจึงทาการปิดสวิตช์เครื่อง Exciter
ตามลาดับ
2.4 การใช้งาน Membrane Switch
โดยที่ membrane switch จะมีทิศทางการกดทั้งหมด 7 ทิศทาง นั่นคือ บน ล่าง
ซ้าย ขวา กลาง หมุนถวนเข็ม และหมุนตามเข็ม การกดใช้งาน membrane switch จะมี
ผลกระทบโดยตรงกับเครื่อง Exciter คือ
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รูปที่ 5 แสดง membrane switch
1. ใช้ในการปรับเปลี่ยนความถี่เริ่มจากกด membrane switch ที่ด้านขวา เพื่อเป็นการ
เข้าสู่เมนูการเปลี่ยนความถี่ หลังจากนั้นจะมี cursor กระพริบขึ้นมา ที่หลักที่หนึ่งของ
ความถี่ และเราสามารถกดปุ่มขวาเพื่อเลื่อน cursor ไปที่หลักที่สอง สาม และสี่ของ
ความถี่ เราสามารถเลื่อน cursor กลับได้โดยกดปุ่มซ้ายของ membrane switch
การเพิ่มหรือลดทาได้โดยหมุนตามเข็มจะเป็นการเพิ่มค่าความถี่ หมุ นทวนเข็มจะเป็น
การลดค่าความถี่ การที่จะเปลี่ยนความถี่ให้สังเกตุ ว่าตอนนี้ cursor กระพริบอยู่ที่
หลักใด ถ้า cursor กระพริบอยู่ที่หลักที่หนึ่งจะเพิ่มหรือลดค่าความถี่ไปทีละ 10MHz
ถ้า cursor กระพริบอยู่ที่หลักที่สองจะเพิ่มหรือลดค่าความถี่ไปทีละ 1MHz ถ้า
cursor กระพริบอยู่ที่หลักที่สามหรือสี่ จะเพิ่มหรือลดค่าความถี่ไปทีละ 0.25MHz
และเมื่อได้ความถี่ที่ต้องการแล้วให้กดตรงกลาง เพื่อเป็นการตกลง จะสังเกตุได้ว่าจะ
ไม่มี cursor กระพริบเกิดขึ้น

รูปที่ 6 ยังไม่มีการกดเข้าเมนู
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รูปที่ 7 cursor กระพริบหลักที่หนึ่ง จะเพิ่มหรือลดค่าความถี่ไปทีละ 10MHz การเพิ่มหรือลดทา
ได้โดยหมุนตามเข็มจะเป็นการเพิ่มค่าความถี่ หมุนทวนเข็มจะเป็นการลดค่าความถี่

รูปที่ 8 cursor กระพริบหลักที่สอง จะเพิ่มหรือลดค่าความถี่ไปทีละ 1MHz การเพิ่มหรือลดทาได้
โดยหมุนตามเข็มจะเป็นการเพิ่มค่าความถี่ หมุนทวนเข็มจะเป็นการลดค่าความถี่

รูปที่ 9 cursor กระพริบหลักที่สาม จะเพิ่มหรือลดค่าความถี่ไปทีละ 0.25MHz การเพิ่มหรือลด
ทาได้โดยหมุนตามเข็มจะเป็นการเพิ่มค่าความถี่ หมุนทวนเข็มจะเป็นการลดค่าความถี่
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รูปที่ 10 cursor กระพริบหลักที่สี่ จะเพิ่มหรือลดค่าความถี่ไปทีละ 0.25MHz การเพิ่มหรือลดทา
ได้โดยหมุนตามเข็มจะเป็นการเพิ่มค่าความถี่ หมุนทวนเข็มจะเป็นการลดค่าความถี่
2. ใช้ในการเพิ่มลดกาลังส่งสัญญาณ เริ่มจากกด membrane switch ด้านล่างเพื่อ
เลื่อน * ลงมาที่ช่อง Power หลังจากนั้นให้กดด้านขวา เพื่อเข้าสู่เมนูการปรับเปลี่ยน
กาลัง และจะสังเกตุเห็นว่ามี cursor กระพริบขึ้นมา หลังจากนั้นหากเราต้องการจะ
เพิ่มหรือลดกาลัง ให้หมุนตามเข็มจะเป็นการเพิ่มกาลังส่งครั้งละ 1dBm ถ้าหมุนทวน
เข็มจะเป็นการลดกาลังส่งครั้งละ 1dBm และเมื่อได้กาลังส่งที่ต้องการให้กดตรงกลาง
เพื่อเป็นการยืนยันการเลือก และจะสังเกตุได้ว่า cursor จะหยุดกระพริบใช้ในการ
เปิด/ปิด สัญญาณความถี่

รูปที่ 11 เมื่อกดด้านล่างของ membrane switch * จะเลื่อนมาที่ช่อง Power

รูปที่ 12 เมื่อกดด้านขวาของ membrane switch จะมี cursor กระพริบขึ้นมา เพื่อรอการลด
หรือเพิ่มกาลังส่ง
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3. ใช้ในการเปิด/ปิด สัญญาณความถี่ ทาได้โดยกดด้านล่างของ membrane switch
จนกระทั่ง * เลื่อนมาอยู่ที่ช่อง RF หลังจากนั้นให้กดด้านขวาเพื่อเป็นการเข้าสู่เมนู จะ
สังเกตุได้ว่ามี cursor กระพริบขึ้นมา ถ้าต้องการเปิดหรือปิดความถี่ให้กดด้านซ้าย
ของ membrane switch และเมื่อเลือกสาเร็จแล้วให้กดตรงกลางเพื่อ เป็นการยืนยัน
คาสั่ง จะสังเกตุเห็นว่า cursor จะหยุดกระพริบ

รูปที่ 13 เมื่อกดด้านล่างของ membrane switch ลงมาจนกระทั่ง * จะเลื่อนมาที่ช่อง RF

รูปที่ 14 เมื่อกดด้านขวาของ membrane switch จะมี cursor กระพริบขึ้นมา เพื่อรอการเปิด
หรือปิดสัญญาณRF

รูปที่ 15 กดด้านซ้ายของ membrane switch เพื่อเป็นการเลือก ON/OFF

