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ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิงในอุปกรณรับสัญญาณวิทยุระบบคลื่นพาหะรองเอฟเอ็ม
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ
ระบบกระจายสัญญาณชนิดขอมูลอักขระโดยอาศัยคลื่นพาหะรอง (Sub-carrier) ในระบบวิทยุเอฟเอ็ม
เปนวิธีการในการสงขอมูลแบบกระจาย (broadcast) ซึ่งชองความถี่ที่ใชในการสงเปนชองสัญญาณเดียวกันกับชอง
สัญญาณในระบบวิทยุเอฟเอ็ม โดยเราสามารถใชชวงความถี่ที่เปนชองวางซึ่งกําหนดไวสําหรับสงขอมูลไมวาจะ
เปนชนิดเสียงหรือขอมูลซึ่งมีอัตราความเร็วในการสงขอมูลต่ําหรือใชแถบความถี่ต่ํา ในการสงขอมูลชนิดดิจติ อล
ไปกับชองสัญญาณนี้จะตองทําการแปลงสัญญาณขอมูลดิจิตอลเปนสัญญาณแอนาล็อกที่เหมาะสมกอนที่จะนําไป
มอดูเลตกับสัญญาณเสียงเอฟเอ็มสเตอริโอ ซึ่งเราสามารถทําการมอดดูเลตสัญญาณดิจิตอลไดหลายวิธีเชนการมอ
ดูเลตแบบดิฟเฟอรเรนเชียลเฟสชิฟตคีอิง (Differential Phase Shifted Keying, DPSK) การมอดูเลตแบบฟรีเควนซี
ชิฟตคีอิง (Frequency Shifted Keying, FSK) การมอดูเลตแบบแอมปลีจูดชิฟตคีอิง (Amplitude Shifted Keying,
ASK) หรือการมอดูเลตแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง (Minimum Shifted Keying, MSK)
จากการวัดคาความมีประสิทธิภาพในการสงขอมูลโดยวัดจากอัตราการใชแถบความถี่เมือเทียบกับอัตรา
เร็วในการสงขอมูล (Bandwidth Efficiency) การมอดูเลตแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง (Minimum Shifted Keying, MSK)
มีคาดังกลาวอยูในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการมอดดูเลตแบบอื่นที่ไดยกตัวอยางขางตน สําหรับสิทธิบัตร
เลขที่ US5,111,482 ไดเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตรวจสอบสัญญาณที่มีการมอดูเลตแบบมินิมั่มชิฟตคีอิงแต
เอกสารสิทธิบัตรฉบับดังกลาวมิไดเปดเผยถึงรายละเอียดในการออกแบบวงจรดีมอดูเลชั่นสําหรับสัญญาณแบบมิ
นิมั่มชิฟตคีอิง ซึ่งใชในเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบคลื่นพาหะรองเอฟเอ็ม (FM sub-carrier) ซึ่งไดแสดงไวใน
เอกสารฉบับนี้
ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
การประดิษฐนี้แสดงถึงการออกแบบวงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง (Minimum Shifted Keying,
MSK) ซึ่งใชในเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบคลื่นพาหะรองเอฟเอ็ม โดยวงจรที่ออกแบบขึ้นสามารถนําไปใชกับ
เครื่องรับสัญญาณวิทยุเอฟเอ็มชนิดที่สามารถเลือกชวงแถบความถี่ที่นอกเหนือจากชวงแถบความถี่ของสัญญาณ
เสียงจากสัญญาณเบสแบนดเอฟเอ็มมัลติเพล็ก (สัญญาณเบสแบนดเอฟเอ็มมัลติเพล็กคือสัญญาณความถี่วิทยุที่ทํา
การดีมอดูเลตแบบเอฟเอ็มแลว) ซึ่งชวงความถี่ดังกลาวอยูระหวาง 56 กิโลเฮิรท ถึง 100 กิโลเฮิรทซ
ระบบประกอบดวยภาควงจรแอนาล็อก ไดแกวงจรกรองความถี่ชนิดเลือกความถี่ผาน (Bandpass filter)
วงจรลิมิเตอร (Limiter)วงจรกรองความถี่ชนิดความถี่ต่ําผาน (Lowpass filter) และวงจรเปรียบเทียบ
(Comparator)และภาควงจรดิจิตอลซึ่งถูกออกแบบใหอยูในอุปกรณ FPGA (Field Programmable Gate Array)
การประดิษฐนี้มีจุดประสงคเพื่อจัดใหมีวงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง (Minimum Shifted
Keying, MSK) ซึ่งใชในเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบคลื่นพาหะรองเอฟเอ็ม (FM sub-carrier) ในการแปลง
สัญญาณที่ถูกมอดูเลตแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ใหอยูในรูปสัญญาณดิจิตอลเพื่อนําไปใชงานในระดับตอไป ระบบดัง
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กลาวสามารถประยุกตใชไดกับทั้งการกระจายขอมูลขาวสารชนิดที่ไมตองการอัตราการสงขอมูลที่สูง และ
สามารถนําไปประยุกตใชกับการกระจายสัญญาณเสียงชนิดดิจิตอลที่มีการบีบอัดขอมูลแลว (Compressed voice
signal)
วัตถุประสงคตางๆ และลักษณะเฉพาะเหลานี้และประการอื่นๆของการประดิษฐนี้จะปรากฏชัดเจนยิ่ง
ขึ้น เมื่อไดรับการพิจารณาประกอบกับรูปเขียนที่แนบมาดวยและรายละเอียด การประดิษฐในรูปแบบที่ดีที่สุดซึ่ง
จะไดบรรยายตอไป
คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ
รูปที่ 1 แสดงวงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิงในอุปกรณรับสัญญาณวิทยุระบบคลื่นพาหะรองเอฟเอ็ม
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การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
ตามรูปที่ 1 แสดงวงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิงในอุปกรณรับสัญญาณวิทยุระบบคลื่นพาหะรอง
เอฟเอ็ม ซึ่งประกอบดวยสวนที่ 1 วงจรกรองความถี่ชนิดแถบความถี่ผาน (Bandpass filter) ทําหนาที่เลือกให
สัญญาณที่ผานเปนสัญญาณเฉพาะในชวงแถบความถี่ที่ใชในการมอดูเลตแบบมินิมั่มชิฟตคีอิงซึ่งประกอบดวยชวง
แถบความถี่ของสัญญาณตัวแทนของสัญญาณดิจิตอลศูนย (ซึ่งจะเรียกเปนความถี่สเปซ, Space frequency) และ
ชวงแถบความถี่ของสัญญาณตัวแทนของสัญญาณดิจิตอลหนึ่ง (ซึ่งจะเรียกเปนความถี่มารค, Mark frequency) ซึ่ง
ตามการประดิษฐนี้ชวงความถี่ดังกลาวอยูระหวาง 56 กิโลเฮิรทซ ถึง 100 กิโลเฮิรทซ
วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ฯ ตามการประดิษฐนี้ ประกอบดวยสวนที่ 2 วงจรลิมิเตอร
(Limiter) ซึ่งทําหนาที่เปรียบเทียบคาสัญญาณที่เขามากับคาที่กําหนดไว ในที่นี้เรียกวาคาเทรดโชลด (Threshold)
หากระดับของสัญญาณที่เขามามีคามากกวาคาเทรดโชลด วงจรลิมิเตอรจะใหคาตรรกะขาออกจากวงจรเปน ‘1’
ในทางตรงขามหากระดับของสัญญาณที่เขามามีคาต่ํากวาคาเทรดโชลด วงจรลิมิเตอรจะใหคาตรรกะขาออกจาก
วงจรเปน ‘0’ ซึ่งตามการประดิษฐนี้คาเทรดโชลดขึ้นกับคาระดับของสัญญาณขาเขา ตัวอยางเชนหากสัญญาณขา
เขามีคาสูงสุดที่ 5 โวลต และมีคาต่ําสุดที่ 0 โวลต คาเทรดโชลดสามารถกําหนดใหเปน 2.5 โวลต อยางไรก็ตามคา
เทรดโชลดสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นกับสัญญาณขาเขาของวงจรลิมิเตอร
วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ฯ ตามการประดิษฐนี้ ประกอบดวยสวนที่ 3 วงจรเก็บตัวอยางคา
สัญญาณ (Sampling circuit) ซึ่งทําหนาที่เก็บตัวอยางคาสัญญาณที่เขามา โดยอัตราความถี่ในการเก็บตัวอยางคา
สัญญาณเทากับความถี่สัญญาณนาฬิกาซึ่งไดมาจากวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา 4 โดยตามการประดิษฐนี้
สัญญาณนาฬิกามีคาเทากับ 640 กิโลเฮิรทซ วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกาสามารถออกแบบไดหลายวิธี ในการ
ประดิษฐนี้ขอยกตัวอยางการสรางสัญญาณนาฬิกาจากอุปกรณกําเนิดสัญญาณนาฬิกา (Clock oscillator module) 5
ที่มีคาความถี่ของสัญญาณนาฬิกาเปน 1.28 ลานรอบตอวินาที ดังนั้นวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา 4 จึงทําหนาที่
เสมือนเปนวงจรหาร 2
วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ฯ ตามการประดิษฐนี้ ประกอบดวยสวนที่ 6 วงจรหนวงเวลา
(Delay circuit) ซึ่งทําหนาที่หนวงเวลาสัญญาณขาเขาที่มาจากวงจรเก็บตัวอยางคาสัญญาณ 3 โดยจะหนวง
สัญญาณดังกลาวเปนเวลาเทากับหนึ่งชวงเวลาในการสงขอมูลหนึ่งบิต ตามการประดิษฐนี้อัตราการสงขอมูลเปน
16 กิโลบิตตอวินาที หรือเทากับ 62.5 ไมโครวินาทีตอการสงขอมูลหนึ่งบิต ซึ่งหมายถึงวงจรหนวงเวลาจะตอง

หนาที่ 3 ของจํานวน 3 หนา
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หนวงเวลาสัญญาณขาเขาที่มาจากวงจรเก็บตัวอยางคาสัญญาณ 3 เปนจํานวน 40 รอบของสัญญาณนาฬิกาซึ่งไดมา
จากวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา 4
วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ฯ ตามการประดิษฐนี้ ประกอบดวยสวนที่ 7 วงจรเอ็กครูซีฟออร
(Exclusive-Or logic circuit) ซึ่งทําหนาที่เปรียบเทียบสัญญาณที่มาจากวงจรเก็บตัวอยางคาสัญญาณ 3 และ
สัญญาณที่มาจากวงจรหนวงเวลา 6 โดยหากสัญญาณทั้งสองมีคาตรรกะเหมือนกัน สัญญาณขาออกของวงจรเอ็ก
ครูซีฟออร 7 จะมีคาตรรกะเปน ‘0’ นอกเหนือจากนั้นมีคาเปน ‘1’
วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ฯ ตามการประดิษฐนี้ วงจรเก็บตัวอยางคาสัญญาณ (Sampling
circuit) 3 วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา (Clock generator) 4 วงจรหนวงเวลา (Delay circuit) 6 และวงจรเอ็กครูซีฟ
ออร (Exclusive-Or logic circuit) 7 เปนวงจรดิจิตอล ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบใหอยูในอุปกรณ FPGA (Field
Programmable Gate Array) 8
วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ฯ ตามการประดิษฐนี้ ประกอบดวยสวนที่ 9 วงจรกรองความถี่
ชนิดแถบความถี่ต่ําผาน (Lowpass filter) ทําหนาที่เลือกใหสัญญาณที่ผานเปนสัญญาณที่มีคาความถี่ต่ํากวา 16
กิโลเฮิรทซ สัญญาณขาออกจากวงจรกรองความถี่ชนิดแถบความถี่ต่ําผาน 9 จะถูกสงผานไปยังสวนที่ 10 คือวงจร
เปรียบเทียบ (Comparator) ซึง่ ทําหนาที่เปรียบเทียบระดับของสัญญาณขาเขากับคาที่กําหนดไว (เทรดโชลด) หาก
ระดับของสัญญาณขาเขามีคามากกวาคาเทรดโชลด วงจรจะใหสัญญาณขาออกที่มีคาตรรกะเปน ‘1’ ในทางตรงขา
มหากระดับของสัญญาณขาเขามีคาต่ํากวาคาเทรดโชลด วงจรจะใหสัญญาณขาออกที่มีคาตรรกะเปน ‘0’ ตัวอยาง
การกําหนดคาเทรดโชลดสําหรับวงจรเปรียบเทียบ 10 สามารถกําหนดใหเปน 2.5 โวลตในกรณีคาของสัญญาณขา
เขาของวงจร 10 มีคาระหวาง 0 ถึง 5 โวลต สัญญาณขาออกจากวงจร 10 เปนสัญญาณที่ทําการดีมอดูเลตแบบมินิ
มั่มชิฟตคีอิงเรียบรอยแลว
การประยุกตในทางอุตสาหกรรม
1.วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิงฯตามการประดิษฐนี้สามารถนําไปประยุกตใชในอุปกรณรับ
สัญญาณวิทยุระบบคลื่นพาหะรองเอฟเอ็ม
2.วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิงฯตามการประดิษฐนี้สามารถนําไปประยุกตใชในอุปกรณรับ
สัญญาณวิทยุระบบอื่นนอกเหนือไปจากระบบคลื่นพาหะรองเอฟเอ็ม เชนระบบวิทยุเอฟเอ็มสําหรับอุปกรณติด
ตามตัว (Pager)
3.วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิงฯตามการประดิษฐนี้สามารถนําไปประยุกตใชในอุปกรณรับ
สัญญาณที่ใชการรับสงสัญญาณผานตัวกลางอื่นนอกเหนือไปจากคลื่นวิทยุ
วิธีการประดิษฐที่ดีที่สุด
ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ

หนาที่ 1 ของจํานวน 1 หนา
บทสรุปการประดิษฐ
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วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง (Minimum Shifted Keying, MSK) ซึ่งใชในเครื่องรับสัญญาณ
วิทยุระบบคลื่นพาหะรองเอฟเอ็มออกแบบขึ้นเพื่อนําไปใชกับเครื่องรับสัญญาณวิทยุเอฟเอ็มชนิดที่สามารถเลือก
ชวงแถบความถี่ที่นอกเหนือจากชวงแถบความถี่ของสัญญาณเสียงจากสัญญาณเบสแบนดเอฟเอ็มมัลติเพล็ก ซึ่ง
ชวงความถี่ดังกลาวอยูระหวาง 56 กิโลเฮิรท ถึง 100 กิโลเฮิรทซ
ระบบประกอบดวยภาควงจรแอนาล็อก ไดแกวงจรกรองความถี่ชนิดเลือกความถี่ผาน (Bandpass filter)
วงจรลิมิเตอร (Limiter) วงจรกรองความถี่ชนิดความถี่ต่ําผาน (Lowpass filter) และวงจรเปรียบเทียบ
(Comparator) และภาควงจรดิจิตอลไดแก วงจรเก็บตัวอยางคาสัญญาณ (Sampling circuit) วงจรกําเนิดสัญญาณ
นาฬิกา (Clock generator) และวงจรเอ็กครูซีฟออร (Exclusive-Or logic circuit) ซึ่งวงจรดิจิตอลทั้งหมดถูกออก
แบบใหอยูในอุปกรณ FPGA (Field Programmable Gate Array)
การประดิษฐนี้สามารถนําใชในเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบคลื่นพาหะรองเอฟเอ็ม (FM sub-carrier) ใน
การแปลงสัญญาณที่ถูกมอดูเลตแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ใหอยูในรูปสัญญาณดิจิตอลเพื่อนําไปใชงานในระดับตอไป

หนาที่ 1 ของจํานวน 2 หนา
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ขอถือสิทธิ
1. วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิงสําหรับใชในอุปกรณรับสัญญาณวิทยุระบบคลื่นพาหะรองเอฟ
เอ็ม มีลักษณะเฉพาะคือ ประกอบดวย
- วงจรกรองความถี่ชนิดแถบความถี่ผาน (Bandpass filter) 1 ทําหนาที่เลือกใหสัญญาณที่ผานเปน
สัญญาณเฉพาะในชวงแถบความถี่คาหนึ่งซึ่งจะสงสัญญาณดังกลาวไปยัง
- วงจรลิมิเตอร (Limiter) 2 ซึ่งทําหนาที่เปรียบเทียบคาสัญญาณที่เขามากับคาเทรสโชลด (Threshold)
หากระดับของสัญญาณที่เขามามีคามากกวาคาเทรดโชลด วงจรลิมิเตอรจะใหคาตรรกะขาออกจากวงจรเปน ‘1’
หากระดับของสัญญาณที่เขามามีคาต่ํากวาคาเทรดโชลด วงจรลิมิเตอรจะใหคาตรรกะขาออกจากวงจรเปน ‘0’ คา
เทรดโชลดดังกลาวสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นกับสัญญาณขาเขาของวงจรลิมิเตอรสัญญาณที่
ไดจากวงจรลิมิเตอรนี้จะสงตอไปยัง
- วงจรเก็บตัวอยางคาสัญญาณ (Sampling circuit) 3 ซึ่งทําหนาที่เก็บตัวอยางคาสัญญาณที่เขามา โดย
อัตราความถี่ในการเก็บตัวอยางคาสัญญาณเทากับความถี่สัญญาณนาฬิกาซึ่งไดมาจากวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา
4 สัญญาณจากวงจรเก็บตัวอยางคาสัญญาณจะสิงตอไปยังวงจรหนวงเวลา (Delay circuit) 6 และ วงจรเอ็กครูซีฟ
ออร (Exclusive-Or logic circuit) 7 โดยที่วงจรหนวงเวลา (Delay circuit) 6 จะทําหนาที่หนวงเวลาสัญญาณขาเขา
ที่มาจากวงจรเก็บตัวอยางคาสัญญาณ 3 โดยจะหนวงสัญญาณดังกลาวเปนเวลาเทากับหนึ่งชวงเวลาในการสงขอ
มูลหนึ่งบิต สวนวงจรเอ็กครูซีฟออร (Exclusive-Or logic circuit) 7 จะทําหนาที่เปรียบเทียบสัญญาณที่มาจากวงจร
เก็บตัวอยางคาสัญญาณ 3 และสัญญาณที่มาจากวงจรหนวงเวลา 6 โดยหากสัญญาณทั้งสองมีคาตรรกะเหมือนกัน
สัญญาณขาออกของวงจรเอ็กครูซีฟออร 7 จะมีคาตรรกะเปน ‘0’ นอกเหนือจากนั้นมีคาเปน ‘1’ สัญญาณที่ไดจะ
ถูกสงตอไปยัง
- วงจรกรองความถี่ชนิดแถบความถี่ต่ําผาน (Lowpass filter) 9 ทําหนาที่เลือกใหสัญญาณที่ผานเปน
สัญญาณที่มีคาความถี่ต่ํากวา 16 กิโลเฮิรทซและสัญญาณที่ผานวงจรกรองความถี่ชนิดแถบความถี่ต่ําผาน
(Lowpass filter) 9 ก็จะถูกสงตอไปยัง
- วงจรเปรียบเทียบ (Comparator)10 ซึ่งทําหนาที่เปรียบเทียบระดับของสัญญาณขาเขากับคาเทรดโชลด
หากระดับของสัญญาณขาเขามีคามากกวาคาเทรดโชลด วงจรจะใหสัญญาณขาออกที่มีคาตรรกะเปน ‘1’ หาก
ระดับของสัญญาณขาเขามีคาต่ํากวาคาเทรดโชลด วงจรจะใหสัญญาณขาออกที่มีคาตรรกะเปน ‘0’
2. วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ตามขอถือสิทธิ 1 วงจรกรองความถี่ชนิดแถบความถี่ผาน
(Bandpass filter) 1 จะเลือกใหสัญญาณที่ผานเปนสัญญาณที่อยูในแถบความถี่ที่นอกเหนือจากสัญญาณเบสแบนด
เอฟเอ็มมัลติเพล็กซึ่งสัญญาณดังกลาวไดมาจากสัญญาณวิทยุที่ทําการดีมอดูเลตแบบเอฟเอ็มแลว
3. วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ตามขอถือสิทธิ 1 วงจรลิมิเตอร (Limiter) 2 สามารถปรับ
เปลี่ยนคาเทรดโชลดไดตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับระดับสูงสุดและต่ําสุดของสัญญาณขาเขา
4. วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ตามขอถือสิทธิ 1 วงจรเก็บตัวอยางคาสัญญาณ (Sampling
circuit) 3 เก็บตัวอยางคาสัญญาณที่เขามา โดยอัตราความถี่ในการเก็บตัวอยางคาสัญญาณเทากับ 640000 ครั้งตอ 1
วินาที

หนาที่ 2 ของจํานวน 2 หนา
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5. วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ตามขอถือสิทธิ 1 วงจรเก็บตัวอยางคาสัญญาณ (Sampling
circuit) 3 เก็บตัวอยางคาสัญญาณที่เขามา โดยอัตราความถี่ในการเก็บตัวอยางคาสัญญาณสามารถเปลี่ยนแปลงได
6. วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ตามขอถือสิทธิ 1 วงจรหนวงเวลา (Delay circuit) 6 หนวงเวลา
สัญญาณขาเขาที่มาจากวงจรเก็บตัวอยางคาสัญญาณ 3 โดยจะหนวงสัญญาณดังกลาวเปนเวลาเทากับ 40 รอบของ
สัญญาณนาฬิกาซึ่งไดมาจากวงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา 4
7. วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ตามขอถือสิทธิ 1 วงจรเปรียบเทียบ (Comparator) 10 มีระดับ
คาเทรดโชลดเปน 2.5 โวลต
8. วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ตามขอถือสิทธิ 1 วงจรเปรียบเทียบ (Comparator) 10 มีระดับ
คาเทรดโชลดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได
9. วงจรดีมอดูเลชั่นแบบมินิมั่มชิฟตคีอิง ตามขอถือสิทธิ 1 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ วงจรเก็บตัวอยางคา
สัญญาณ (Sampling circuit) 3 วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา (Clock generator) 4 วงจรหนวงเวลา (Delay circuit) 6
และวงจรเอ็กครูซีฟออร (Exclusive-Or logic circuit) 7 เปนวงจรดิจิตอล ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบใหอยูในอุปกรณ
FPGA (Field Programmable Gate Array) 8

หนาที่ 1 ของจํานวน 1 หนา

1

2

BPF

LIMTER

OSC
5

3

7

Sampling

EXOR

CLK

Delay

4

9
LPF

6
8

รูปที่ 1

10
Comparator

