
การใช้งานไฟล์เสียงส าหรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง (แบบย่อ) 

1. การใช้งานไฟล์เสยีงส าหรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องสง่วิทยุกระจายเสียง เกี่ยวข้องกับการทดสอบสองหัวข้อคอื การทดสอบคา่เบี่ยงเบนทาง

ความถี ่(Frequency Deviation) และ การทดสอบคา่การแพรน่อกแถบ (Out-of-band Emission) 

2. ไฟล์เสยีง มี 3 ไฟล์คือ   

ไฟล์เสียง 01_Tone1K_Baseline_(L=R-6dB Stereo)_v5.wav ไฟล์เสียง 02_Tone1K_+12dB_(L=R-6dB Stereo)_v5.wav และ ไฟล์เสียง 

03_ColouredNoise_Baseline_(L=R-6dB Stereo)_v5.wav 

3. อุปกรณ์ที่จ าเปน็และการเตรยีมอุปกรณ ์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องเล่น Media Player ส าหรับกรณีใช้ ไฟล์เสียง (Wav File) หรือ เครือ่งเล่น CD ส าหรบักรณีทีใ่ช้ ไฟล์เสียง (AudioCD) 

2. มิกเซอร์ ส าหรับปรับความดังของเสียง 

3. สายสญัญาณเชื่อมต่อระหว่าง เครือ่งเล่น กับ มิกเซอร์ และระหว่าง มิกเซอร์ กับ เครื่องส่งวิทยุ FM ซึ่งหัวต่อของสายสัญญาณให้เป็นไปตามขนาดและชนดิของ 

I/O ของอุปกรณใ์นแต่ละส่วน 

4. ทีเ่ครื่องคอมพิวเตอร ์หรอื เครื่องเล่น CD ปิดการใช้งานการปรับแต่งเสียงทั้งหมด เช่น ปิด Equalizer ปิดการปรับแต่งเสียงทุ้มแหลม ตรวจสอบการต้ังค่าเสียง

ด้านซ้ายและด้านขวาให้มีขีดความดังเท่ากัน และท าการปรับวอลุ่มเสยีงอยู่ทีค่่ากึ่งกลาง (เช่น ระดับเสยีงเบอร์ 5) 

5. ที่มิกเซอร ์ปิดการใช้งานการปรับแต่งเสียงทัง้หมด เช่น ปิด Equalizer ปิดการปรับแต่งเสียงทุ้มแหลม ตรวจสอบการต้ังค่าเสียงด้านซ้ายและด้านขวาให้มขีีด

ความดังเท่ากัน 
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4. ขั้นตอนการต้ังคา่สัญญาณเสียงส าหรบัการทดสอบมาตรฐานเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสยีง 

4.1 ตารางเปรียบเทียบการต้ังค่าสัญญาณเสียงส าหรับการทดสอบค่าเบ่ียงเบนทางความถ่ี (Frequency Deviation) 

AF Generator (แบบเดิม) ไฟล์เสยีง (แบบใหม)่ 

1. ต้ังสัญญาณเสยีงจาก AF Generator โดยก าหนดความถ่ี 1 kHz และปรับให้
ช่องเสียงด้านซ้ายให้มีความดังน้อยกว่าเสียงด้านขวา 6 dB หรือ L = R - 6 dB 

1. เปิดไฟล์เสียง  01_Tone1K_Baseline_(L=R-6dB Stereo)_v5.wav 

2. ปรับความดังที่ Mixer เพ่ือให้ได้ Frequency Deviation ±40 kHz (ส าหรับการ
ทดสอบในระบบเสียง Stereo) หรือ ±32 kHz (ส าหรับการทดสอบในระบบเสียง 
Mono) 

2. ปรับความดังที่ Mixer เพ่ือให้ได้ Frequency Deviation ±40 kHz (ส าหรับการ
ทดสอบในระบบเสียง Stereo) หรือ ±32 kHz (ส าหรับการทดสอบในระบบเสียง 
Mono) 

3. เพ่ิมความแรงของสัญญาณเสียงจาก AF Generator ให้มีความดังเพ่ิมข้ึน 12 
dB หรือ 4 เท่า 

3. เปิดไฟล์เสียง  02_Tone1K_+12dB_(L=R-6dB Stereo)_v5.wav 

4. วัดค่า Frequency Deviation ที่ได้ (ข้อก าหนดไม่เกิน ±75 kHz) 4. วัดค่า Frequency Deviation ที่ได้ (ข้อก าหนดไม่เกิน ±75 kHz) 

 

4.2 ตารางเปรียบเทียบการต้ังค่าสัญญาณเสียงส าหรับการทดสอบค่าการแพรน่อกแถบ (Out-of-Band Emission) 

AF Generator (แบบเดิม) ไฟล์เสยีง (แบบใหม)่ 

1. ต้ังสัญญาณเสยีงจาก AF Generator โดยก าหนดความถ่ี 1 kHz และปรับให้
ช่องเสียงด้านซ้ายให้มีความดังน้อยกว่าเสียงด้านขวา 6 dB หรือ L = R - 6 dB 

1. เปิดไฟล์เสียง  01_Tone1K_Baseline_(L=R-6dB Stereo)_v5.wav 

2. ปรับความดังที่ Mixer เพ่ือให้ได้ Frequency Deviation ±40 kHz (ส าหรับการ
ทดสอบในระบบเสียง Stereo) หรือ ±32 kHz (ส าหรับการทดสอบในระบบเสียง 
Mono) 

2. ปรับความดังที่ Mixer เพ่ือให้ได้ Frequency Deviation ±40 kHz (ส าหรับการ
ทดสอบในระบบเสียง Stereo) หรือ ±32 kHz (ส าหรับการทดสอบในระบบเสียง 
Mono) 

3. เปล่ียนสัญญาณเสียงเป็น Coloured Noise โดยที่มีความดัง (RMS Power) 
เท่ากับเสียงโทน 1 kHz ในข้อที ่1 

3. เปิดไฟล์เสียง  03_ColouredNoise_Baseline_(L=R-6dB 
stereo)_v5.wav 

4. อ่านค่า Spectrum Analyzer เปรียบเทียบกับกรอบมาตรฐานที่ก าหนด 4. อ่านค่า Spectrum Analyzer เปรียบเทียบกับกรอบมาตรฐานที่ก าหนด 

 

ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 


