
หลักการระบบสื่อสาร: การทดลองสงบิตขอมูล 31 ตุลาคม 2560
ชื่อ-นามสกุล: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ชุดทดลองสงบิตขอมูล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดพัฒนาชุดทดลองสงบิตขอมูล ซึ่งมีสวนประกอบดัง
แสดงในรูป และมีคุณสมบัติพื้นฐานดังแสดงในตาราง

คอมพิวเตอร

ออสซิลโลสโคป

ตัวสง
ตัวรับ

สัญญาณที่ถูกสง สัญญาณที่รับได
สายสง

FPGA ฝงสง FPGA ฝงรับ
DAC

ADC+DAC

พารามิเตอร คา
อัตราบิตขอมูล 1−10 kbps
ความถี่ของคลื่นพาห 1−5 kHz
จำนวนบิตสำหรับการควอนไทซ 12 bit/sample
อัตราชักคาสัญญาณ 100 kHz
รูปรางสัญญาณพัลส rectangular
วิธีการมอดูเลต PAM, PWM, PPM

ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK

ชุดทดลองถูกพัฒนาขึ้นใหเปนระบบแบบกำหนดดวยซอฟตแวร (software defined) โดยมีอุปกรณ
FPGA (field programmable gate array) เปนอุปกรณประมวลสัญญาณดิจิทัล (DSP: digital sig-
nal processing) เนื่องจากสัญญาณที่ถูกสงผานสื่อกายภาพเปนสัญญาณแอนะล็อก จึงใชอุปกรณ
DAC (digital-to-analog converter) และ ADC (analog-to-digital converter) ในการแปลง
สัญญาณระหวางดิจิทัลและแอนะล็อก
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2 ตออุปกรณในชุดทดลอง
ให นศ. ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ตออุปกรณฮารดแวรตามรูปของชุดทดลอง

2. กำหนดหนาที่ของ FPGA ดวยไฟล tx1.sof และ rx1.sof ผานโปรแกรม Quartus II Pro-
grammer (รายละเอียดการใช Quartus II Programmer อยูในภาคผนวก)

3. สังเกตและเปรียบเทียบสัญญาณที่ถูกสงและสัญญาณที่ตัวรับรับได

4. กดปุม BUTTON2 ของ FPGA ฝงสงเพื่อเปลี่ยนความถี่ของสัญญาณ (ต่ำหรือสูง)

5. กดปุม BUTTON1 ของ FPGA ฝงสงเพื่อเปลี่ยนรูปรางของสัญญาณ (สี่เหลี่ยมหรือไซน)

ให นศ. ตอบคำถามตอไปนี้

1. คาความถี่ต่ำของสัญญาณไซนที่สังเกตเห็นคือ ................... Hz

2. คาความถี่สูงของสัญญาณไซนที่สังเกตเห็นคือ ................... Hz

3 สงบิตขอมูลในระบบ PAM
ในขั้นตอนนี้ นศ. จะสงบิตขอมูลผานระบบ PAM (pulse amplitude modulation) ซึ่งใชชอง
สัญญาณที่แถบความถี่ฐาน (baseband) รูปขางลางแสดงตัวอยางสัญญาณ 2-PAM และ 4-PAM
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รูปขางลางแสดงสัญญาณในขั้นตอนตาง ๆ ของการสงและรับบิตในระบบ 2-PAM โดยเกี่ยวของ
กับการใช matched filter และการชักคาสัญญาณ (sampling) ที่ตัวรับ
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ในชุดทดลอง สัญญาณขอมูลจะประกอบไปดวยสวนที่ เปนสัญญาณของคาบิตจำนวน 8 บิต ซึ่ง
สัญญาณนี้จะถูกสงซ้ำ ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหตัวรับสามารถบอกไดวาสัญญาณของคาบิตมีจุดเริ่ม
ตนที่ใด ตัวสงใชสัญญาณนำ (preamble) ซึ่งมีความยาวหนึ่งคาบสัญลักษณ และมีคาสัญญาณสูง
กวาสัญญาณของคาบิตทั้งหมด สำหรับการทดลอง ให นศ. ปฏิบัติตามขั้นตอนและตอบคำถามตอ
ไปนี้ (ตอบเฉพาะในขอที่ตองตอบ)

1. กำหนดหนาที่ของ FPGA ดวยไฟล tx2.sof และ rx2.sof

2. กดปุม BUTTON2 ของ FPGA ฝงสง/รับ เพื่อเปลี่ยนอัตราบิต (ต่ำหรือสูง)

3. กดปุม BUTTON1 ของ FPGA ฝงสง/รับ เพื่อเปลี่ยนวิธีการมอดูเลต (2- หรือ 4-PAM)

4. สังเกตและเปรียบเทียบสัญญาณที่ถูกสงและสัญญาณที่ตัวรับรับได

5. สำหรับ 2-PAM ที่อัตราบิตต่ำ อัตราบิตขอมูล (ไมรวม preamble) เทากับ ............... bps

6. สำหรับ 2-PAM ที่อัตราบิตสูง อัตราบิตขอมูล (ไมรวม preamble) เทากับ ............... bps

7. สำหรับ 2-PAM ที่อัตราบิตต่ำ ใหกำหนดคาบิตขอมูลเปน 10001101 โดยใชสวิตช SW7 ถึง
SW0 ของ FPGA ฝงสง จากนั้นวาดภาพของสัญญาณที่ถูกสง (ในครึ่งบนของกรอบรูป) โดยตั้ง
ออสซิลโลสโคปที่ 1 ms/Div (ตั้งคา V/Div ตามที่เห็นวาเหมาะสม) และเริ่มวาดจาก pream-
ble ในชองซายสุด
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............... V/Div and 1 ms/Div

8. เปลี่ยนคาบิตขอมูลจากตัวสง โดยใชสวิตช SW7 ถึง SW0 ของ FPGA ฝงสง แลวสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ (1) สัญญาณที่ถูกสง (2) ความสวางของหลอดแอลอีดีที่ FPGA ฝงรับ

9. กดปุม BUTTON0 ของ FPGA ฝงรับเพื่อดูสัญญาณขาออกจาก matched filter วาดภาพ
สัญญาณนี้ (ในครึ่งลางของกรอบรูปขางบน) โดยใชบิตขอมูล 10001101 จากนั้น ลองเปลี่ยน
บิตขอมูลแลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณนี้

10. กดปุม BUTTON0 ของ FPGA ฝงรับอีกครั้งเพื่อดูคาชักสัญญาณสำหรับการรับบิตขอมูล จาก
นั้น ลองเปลี่ยนบิตขอมูลแลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงของคาชักสัญญาณเหลานี้

11. ทำขั้นตอนที่ 7−10 อีกครั้งสำหรับ 4-PAM แทน 2-PAM โดยวาดรูปในกรอบรูปขางลางนี้

............... V/Div and 1 ms/Div

12. กดปุม BUTTON0 ของ FPGA ฝงสงเพื่อสรางสัญญาณ PAM แบบสุม (2- หรือ 4-PAM และ
อัตราบิตต่ำหรือสูง) จากนั้น กดปุม BUTTON2 และ BUTTON1 ของ FPGA ฝงรับเพื่อตั้งอัตรา
บิตและวิธีการมอดูเลตที่สอดคลองกัน เพื่อใหตัวรับรับบิตไดอยางถูกตอง นศ. ควรจะ
สามารถตั้งคาที่ตัวรับไดโดยสังเกตจากสัญญาณที่ถูกสง (ไมตองตั้งคาอัตราบิตและวิธีการมอ
ดูเลตแบบลองผิดลองถูก)
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4 สงบิตขอมูลในระบบ BPSK
สัญญาณ BPSK (binary phase shift keying) ไดมาจากการคูณสัญญาณ 2-PAM ดวยคลื่นพาหเพื่อ
ทำ upconversion ดังแสดงในรูป สัญญาณ BPSK ใชสำหรับสงขอมูลที่แถบความถี่ผาน (pass-
band)
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เชนเดียวกับการสงขอมูลที่แถบความถี่ฐาน ตัวสงใช preamble ในการบอกจุดเริ่มตนของสัญญาณ
ของคาบิต โดยบิตขอมูลถูกสงเปนกลุม ๆ ละ 8 บิต สำหรับการทดลอง ให นศ. ปฏิบัติตามขั้นตอน
และตอบคำถามตอไปนี้ (ตอบเฉพาะในขอที่ตองตอบ)

1. กำหนดหนาที่ของ FPGA ดวยไฟล tx3.sof และ rx3.sof

2. ตั้งสวิตช SW9 ของ FPGA ฝงสงใหมีคาเปน 0 เพื่อสรางสัญญาณ BPSK

3. กดปุม BUTTON2 ของ FPGA ฝงสง/รับ เพื่อเปลี่ยนอัตราบิต (ต่ำหรือสูง)

4. กดปุม BUTTON1 ของ FPGA ฝงสง/รับ เพื่อเปลี่ยนความถี่ของคลื่นพาห (ต่ำหรือสูง)

5. สังเกตและเปรียบเทียบสัญญาณที่ถูกสงและสัญญาณที่ตัวรับรับได

6. คาต่ำของความถี่ของคลื่นพาหคือ ............... Hz

7. คาสูงของความถี่ของคลื่นพาหคือ ............... Hz

8. สำหรับอัตราบิตต่ำและความถี่ของคลื่นพาหต่ำ ใหกำหนดคาบิตขอมูลเปน 10101101 โดย
ใชสวิตช SW7 ถึง SW0 ของ FPGA ฝงสง วาดภาพของสัญญาณที่ถูกสง (ในครึ่งลางของกรอบ
รูป) โดยตั้งออสซิลโลสโคปที่ 0.5 ms/Div (ตั้งคา V/Div ตามที่เห็นวาเหมาะสม) และเริ่มวาด
จาก preamble ในชองซายสุด จากนั้นตั้งสวิตช SW9 ของ FPGA ฝงสงใหมีคาเปน 1 แลว
วาดภาพสัญญาณที่แถบความถี่ฐาน (ในครึ่งบนของกรอบรูป) พอวาดเสร็จใหตั้งสวิตช SW9

กลับไปที่ 0 ตามเดิม
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............... V/Div and 0.5 ms/Div

9. เปลี่ยนคาบิตขอมูลจากตัวสง โดยใชสวิตช SW7 ถึง SW0 ของ FPGA ฝงสง แลวสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ (1) สัญญาณที่ถูกสง (2) ความสวางของหลอดแอลอีดีที่ FPGA ฝงรับ

10. กดปุม BUTTON0 ของ FPGA ฝงรับเพื่อดูคาชักสัญญาณสำหรับการรับบิตขอมูล จากนั้น ลอง
เปลี่ยนบิตขอมูลแลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงของคาชักสัญญาณเหลานี้

11. ทำขั้นตอนที่ 8−10 อีกครั้งสำหรับความถี่ของคลื่นพาหที่คาสูงแทนคาต่ำ โดยวาดรูปใน
กรอบรูปขางลางนี้

............... V/Div and 0.5 ms/Div

12. กดปุม BUTTON0 ของ FPGA ฝงสงเพื่อสรางสัญญาณ BPSK แบบสุม (อัตราบิตต่ำหรือสูง
และความถี่ของคลื่นพาหต่ำหรือสูง) จากนั้น กดปุม BUTTON2 และ BUTTON1 ของ FPGA ฝง
รับเพื่อตั้งคาอัตราบิตและความถี่ของคลื่นพาหที่สอดคลองกัน เพื่อใหตัวรับรับบิตไดอยางถูก
ตอง น.ศ. ควรจะสามารถตั้งคาที่ตัวรับไดโดยสังเกตจากสัญญาณที่ถูกสง (ไมตองตั้งคาอัตรา
บิตและความถี่ของคลื่นพาหแบบลองผิดลองถูก)
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ภาคผนวก: การกำหนดหนาที่อุปกรณ FPGA
กอนทำการทดลอง นศ. สามารถโปรแกรมหนาที่ของอุปกรณ FPGA โดยใชขั้นตอนตอไปนี้ ในการ
ทดลองที่ใชอุปกรณ FPGA สองตัว (สำหรับตัวสงและตัวรับ) ใหโปรแกรมหนาที่ของ FPGA ทีละตัว

1. เปดอุปกรณ FPGA และตออุปกรณ FPGA กับเครื่องคอมพิวเตอรดวยสาย USB

2. เปดโปรแกรม Quartus II Programmer

3. ในหนาตางการใชงานของ Quartus II Programmer กด “Add File...” เพื่อที่จะเลือกไฟล
สำหรับโปรแกรมหนาที่ของ FPGA

4. เลือกไฟลที่เหมาะสมกับการทดลองที่สนใจ เชน ใชไฟล tx1.sof กำหนดหนาที่ FPGA ของ
ตัวสงในการทดลองที่ 1 และใชไฟล rx2.sof กำหนดหนาที่ FPGA ของตัวรับในการทดลอง
ที่ 2 เปนตน

5. หลังจากเลือกไฟล ในหนาตางการใชงาน กด “Start” เพื่อโปรแกรมอุปกรณ FPGA ถา
โปรแกรมสำเร็จ จะเห็นขอความ “100% (Successful)” บนพื้นสี เขียวที่มุมขวาบนของ
หนาตางการใชงาน ในเวลาประมาณ 3–4 วินาที หลังจากโปรแกรมสำเร็จ สามารถถอดสาย
USB ระหวาง FPGA กับเครื่องคอมพิวเตอรไดเพื่อนำไปใชโปรแกรม FPGA อีกตัวหนึ่ง (ถามี)

6. หากไมสามารถกดปุม “Start” ไดในขั้นตอนที่ 5 อาจเปนเพราะวาโปรแกรมไมสามารถเชื่อม
ตอกับ FPGA ไดสำเร็จ ซึ่งในกรณีนี้ จะมีขอความ “No Hardware” อยูขาง ๆ ปุม “Hard-
ware Setup...” ที่มุมซายบนของหนาตางการใชงาน ถาเห็นขอความนี้ ใหกด “Hardware
Setup...”

7. ในหนาตางยอยของ “Hardware Setup” ภายใต Tab ชื่อ “Hardware Settings” ใหเปลี่ยน
คาของ “Currently selected hardware:” จาก “No hardware” เปน “USB Blaster
[USB-0]” จากนั้นกด “Close” เพื่อกลับไปหนาตางการใชงานหลัก และทำตามขั้นตอนที่ 5
จนสำเร็จ
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