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บทคัดย่ อ
อุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญญาณดาวเที ย ม (Block Upconverter) เป็ น
อุป กรณ์ อิ เล็กทรอนิ ก ส์ ห นึ่ ง ที่ใช้ในการสื่ อ สารดาวเที ยม อุ ปกรณ์ น้ ี จะ
ทางานแบบไม่เ ชิง เส้ นเมื่ อสั ญญาณด้า นออกมีระดับ กาลัง งานมากกว่า
P1dB โครงงานนี้ จึงได้ศึกษาการวัดค่า P1dB และหาความสัมพันธ์ การ
กล้ า สั ญ ญาณเชิ ง ขนาดต่ อ การกล้ า สั ญ ญาณเชิ ง ขนาด (AmplitudeModulation-to-Amplitude-Modulation : AM-AM) และการกล้ าสัญญาณ
เชิงขนาดต่อการกล้ าสัญญาณเชิงมุม (Amplitude-Modulation-to-PhaseModulation : AM-PM) ของอุปกรณ์ จริ ง โดยใช้เครื่ องวิเคราะห์ ข่ายงาน
แบบเวกเตอร์ (Vector Network Analyzer) วัด ทั้งการกล้ าสั ญญาณเชิ ง
ขนาดต่อการกล้ าสัญญาณเชิงขนาดและการกล้ าสัญญาณเชิงขนาดต่อการ
กล้ าสัญญาณเชิงมุม ทั้งนี้ การทดลองยังใช้การส่ งสัญญาณจริ งผ่านระบบ
ดาวเทียมเพื่อวัดค่า P1dB ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปลายทางผูใ้ ช้ดาวเทียม
ไทยคม 4 ที่ระดับกาลังงานเท่ากับ P1dB และที่ 10 dB ต่ากว่า P1dB ได้
ถูกทดสอบและรายงานไว้ในการทดลองนี้ ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่า
ความไม่ เ ป็ นเชิ ง เส้ น ของอุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญาณดาวเที ย มไม่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปลายทางผูใ้ ช้
คาสาคัญ: อุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียม, ไทยคม 4, ความไม่เชิงเส้น

Abstract
A Block Upconverter is an electronics device used in
satellite communications. The device works in a nonlinear region when
the output power is more than P1dB. This project is to study the method
to measure P1dB, Amplitude-Modulation-to-Amplitude-Modulation
(AM-AM), and Amplitude-Modulation-to-Phase-Modulation (AM-PM)
of the actual device using a vector network analyzer. Moreover, in this
project, P1dB is measured by transmitting through Thaicom 4 satellite
system as well. Thaicom 4 user terminal performances are tested at the

transmitting power of P1dB and 10 dB-back-off. The results are
reported and shown that nonlinearity of the device does not affect the
performances.
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1. บทนา
1.1. ทีม่ าและความสาคัญ
อุ ป กรณ์ ส่ง สั ญญาณดาวเที ย ม (Block Upconverter) เป็ น
อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ งสัญญาณไปยังดาวเทียม เป้ าหมายการใช้งานต้อง
ให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดน้ อ ยที่ สุ ด เพื่ อ คงคุ ณ ภาพของสั ญ ญาณตาม
ข้อกาหนด อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ดงั กล่าวเป็ นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่มี
ข้อจากัดในการใช้งาน เช่น ด้านกาลังงานที่ส่ง หากใช้งานเกินข้อจากัดจะ
ส่ งผลให้สัญญาณที่ส่งไปผิดพลาดได้ ดังนั้นโครงงานนี้ จึงศึกษาการใช้
งานอุปกรณ์น้ ี โดยมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบของการกล้ าสัญญาณเชิงขนาด
ต่ อ ก า ร ก ล้ า สั ญ ญ า ณ เ ชิ ง มุ ม (Amplitude-Modulation-to-PhaseModulation : AM-PM) ของอุปกรณ์น้ ี ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพของดาวเทียม
ไทยคม 4 เพื่ออธิ บายผลกระทบดังกล่าวแก่ บมจ.ไทยคม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. ศึ ก ษาการหาจุ ด ที่ อ ัต ราขยายลดลง 1 dB (P1dB) ของ
อุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียม และการทดลองผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 4
2. ศึกษาและทดลองหาการกล้ าสัญญาณเชิงขนาดต่อการกล้ า
สัญญาณเชิงมุม (AM-PM) ในอุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียม
3. ศึกษาและวิเคราะห์ ผลของความไม่เชิงเส้น ดังกล่าวที่มีต่อ
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปลายทางผูใ้ ช้ดาวเทียมไทยคม 4

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
โครงงานนี้ จะศึ ก ษาการกล้ าสั ญญาณเชิ ง ขนาดต่ อ การกล้ า
สัญญาณเชิงมุม (AM-PM) ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียม และในการ
วิเ คราะห์ ผลของความไม่ เ ป็ นเชิ ง เส้ น ดัง กล่ า วจะศึ ก ษาในภาคการส่ ง
สัญญาณ (Uplink) จากผูใ้ ช้ไปยังดาวเทียมไทยคม 4 เพื่อส่ งต่อไปยังเกต
เวย์ (Gateway)

2. การทดลองเพื่อหาความสั มพันธ์ ของการกล้าสั ญญาณเชิ ง
ขนาดต่ อ การกล ้า สั ญ ญาณเชิ ง มุ ม ในอุ ป กรณ์ ส่ งสั ญ ญาณ
ดาวเทียม
การกล้ าสั ญ ญาณเชิ ง ขนาดต่ อ การกล้ า สั ญ ญาณเชิ ง มุ ม
(Amplitude-Modulation-to-Phase-Modulation) เป็ นการแสดงความไม่
เป็ นเชิงเส้นของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งจะเมื่ออุ ปกรณ์ ทางานในช่วง
อิ่มตัวจะทาให้เกิดเฟสที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับขณะทางานในช่วง
เชิงเส้น (James F. Moss, 1987 : 780)
โดยทั่วไปในการทดลองจะให้ ด ้า นเข้า และด้า นออกของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์มีความถี่เดียวกัน แต่เนื่ องจากอุปกรณ์ดงั กล่าวเป็ น
อุ ป กรณ์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงความถี่ ใ ห้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง สั ญ ญาณไปยัง
ดาวเที ย ม ดัง นั้ นในการทดลองจึ ง ใช้ต ัวผสมสั ญ ญาณ (Mixer) แปลง
ความถี่ต่าลงมา ให้มีความถี่เท่ากับความถี่ดา้ นเข้า
การทดลองจะใช้เ ครื่ องวิเ คราะห์ ข่า ยงานแบบเวกเตอร์ เป็ น
อุปกรณ์ หลักในการวิเคราะห์ ผลของการเปลี่ยนแปลงเฟสของสัญญาณ
เมื่อป้ อนกาลังงานที่ค่าต่างๆ กัน (A. A. Moulthrop, C. J. Clark, C. P.
Silva, and M. S. Muha, 1997 : 1455) และใช้เครื่ องกาเนิ ดสัญญาณ
(Signal Generator) สาหรับการผสมสัญญาณที่ตวั ผสมสัญญาณ (Mixer)
การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดลองหาการกล้ าสัญญาณเชิงขนาดต่อ
การกล้ าสัญญาณเชิงมุม (AM-PM) นี้ แสดงไว้ในรู ปที่ 1

จากข้อมูลในตารางที่ 1 สามารถนาไปคานวณเพื่อหาช่วงกาลัง
งานที่ จะป้ อนเข้าอุ ป กรณ์ ส่ง สั ญญาณดาวเที ย มเพื่ อให้ อุ ป กรณ์ ท างาน
ในช่วงอิ่มตัว ซึ่ งจะต้องคานวณกาลังงานที่สูญเสี ยไปเนื่ องจากอุปกรณ์
อื่นๆ ด้วย จากการคานวณพบว่ากาลังงานที่สูญเสี ยไปที่อุปกรณ์ อื่นๆ อยู่
ที่ 8 dB ดังนั้นจุดที่อตั ราขยายลดลง 1 dB (P1dB) ของอุปกรณ์ ทดสอบจะ
อยู่ที่กาลังงานด้านเข้าเท่ากับ -12 dBm ในการทดลองจึงป้ อนกาลังงาน
ด้านเข้าในช่วง -30 dBm ถึง -10 dBm ที่ความถี่ 1.2 GHz และกาหนดให้
เครื่ องกาเนิ ดสัญญาณมีความถี่ 13.05 GHz
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของอุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียมที่ใช้ทดสอบ
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รู ปที่ 2 การกล้ าสัญญาณเชิงขนาดต่อการกล้ าสัญญาณเชิงมุม (AM-PM)
เมื่อป้ อนกาลังงานค่าต่างๆ

รู ปที่ 1 ผังการติดตั้งอุปกรณ์เพือ่ ทดลองหาการกล้ าสัญญาณเชิงขนาดต่อ
การกล้ าสัญญาณเชิงมุม (AM-PM)

จากกราฟในรู ป ที่ 2 สามารถค านวณการกล้ า สั ญญาณเชิ ง
ขนาดต่อการกล้ าสัญญาณเชิงมุม (AM-PM) ได้จากความชันของกราฟ
เฟส จากสมการ 1

Slope=

Δphase
ΔInputPower

(1)

จากรู ปที่ 2 อ่านค่ากาลังงานด้านเข้าที่ -20 dBm มีเฟส -5.34
องศา และที่ -13.08 dBm มีเฟส -36.03 องศา จะได้ความสัมพันธ์ ของการ
กล้ าสัญญาณเชิงขนาดต่อการกล้ าสัญญาณเชิงมุมของอุปกรณ์ ส่งสัญญาณ
ทีใ่ ช้ทดลองเท่ากับ -4.435 องศา/dB

3. การวิเคราะห์ ผลของการกลา้ สั ญญาณเชิงขนาดต่ อการกล้า
สัญญาณเชิงมุม (AM-PM) ในอุปกรณ์ ส่งสั ญญาณดาวเทียมที่
กระทบต่อประสิทธิภาพของดาวเทียมไทยคม 4
โครงงานนี้ จะใช้ค่า Es/N0 และ CRC ในการวิเคราะห์ ผลของ
การกล้ าสัญญาณเชิงขนาดต่อการกล้ าสัญญาณเชิงมุม (AM-PM) ที่มีต่อ
ประสิ ทธิ ภาพของดาวเทียมไทยคม 4 (บรรพต เคลียพวงพิทย์, 2554) ซึ่ ง
Es/N0 จะแสดงถึงอัตราส่ วนของกาลังงานของสัญญาณข่าวสารต่อกาลัง
งานของสั ญญาณรบกวน ส่ วนค่า CRC จะเป็ นวิธี การตรวจสอบความ
สมบู ร ณ์ ข องแพคเก็ ต (Packet) ที่ ส่ ง มาว่ า มี ค วามผิ ด พลาดหรื อ ไม่
(Behrouz A. Forouzan. 2007 : 284)
การทดลองจะติดตั้งอุปกรณ์อยู่ 2 ชุดคือ ชุดแรกใช้สาหรับการ
ส่ งสัญญาณ การติดตั้งอุปกรณ์แสดงไว้ในรู ปที่ 3 ส่ วนชุดที่สองใช้ในการ
รั บ สั ญญาณและการวิเ คราะห์ ในการทดลอง โดยใช้จานรั บสั ญญาณ
ดาวเทียมของเกตเวย์ และใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในเกตเวย์ ดัง
แสดงในรู ปที่ 4
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จานส่ งสัญญาณ

รู ปที่ 3 การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดลองหาผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในภาคส่ งสัญญาณ

จานรับสัญญาณ

Log Server

Modem
รู ปที่ 4 การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดลองหาผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในภาครับสัญญาณ

การทดลองจะเริ่ ม ต้นจากการหาจุด ที่อตั ราขยายลดลง 1 dB
(P1dB) ของอุปกรณ์ส่งสัญาณ โดยจะป้ อนกาลังงานด้านเข้า เริ่ มจาก -20
dBm ไปจนกว่าอุปกรณ์จะทางานในช่วงอิ่มตัว จากการทดลองจะได้จุดที่
อัตราขยายลดลง 1 dB (P1dB) อยู่ที่ -9 dBm
ในการทดลองขั้นต่อไปจะทดลองป้ อนกาลังงานด้านเข้าที่ จุด
ที่อตั ราขยายลดลง 1 dB (P1dB) และ 10 dB ต่าลงมา ดังนั้นจึงได้ทาการ
ป้ อนกาลังงานด้านเข้าที่ -19 dBm และ -9 dBm การทดลองจะควบคุมค่า
C/N ให้มีค่าประมาณ 7 dB โดยใช้เทคนิ คควบคุมมุมเงยของจานดาวเทียม
ให้มีค่าต่างกัน การเก็บค่า Es/N0 และ CRC ที่วดั ได้จะเก็บมาจากเครื่ อง
บริ การเก็บบันทึก (Log Server) ที่เกตเวย์ (Gateway) ซึ่ งผลการทดลอง
แสดงไว้ตามตารางที่ 2 และ 3
ค่า CRC ที่แสดงในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 เป็ น 1 แสดงว่า
ไม่มีขอ้ ผิดพลาดในแพคเก็ต ที่รับ มา หากเป็ น 0 แสดงว่า มีขอ้ ผิดพลาด
เกิดขึ้น
ตารางที่ 2 ผลการทดลองเมื่อป้ อนกาลังงานด้านเข้าที่ -19 dBm
เวลา
Es/N0
C/N
ช่ อง
CRC
(dB)
(dB) สั ญญาณ
16:54:33.226213
-71.4
7.8
CH00
1
16:54:34.001628
-71.8
7.8
CH00
1
16:54:35.004433
-71.8
7.8
CH00
1
16:54:36.002448
-71.8
8
CH00
1
16:54:37.000552
-71.7
7.7
CH00
1
16:54:38.004488
-71.5
7.9
CH00
1
16:54:39.003200
-72.1
7.6
CH00
1
16:54:40.001917
-72.2
8.2
CH00
1
16:54:41.000535
-72.5
7.8
CH00
1
16:54:42.003698
-72.8
7.5
CH00
1

4. สรุปผลการทดลอง
เมื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียมทางานในช่วงอิ่มตัว เฟส
ของสัญญาณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับขณะทางานในช่วงเชิง
เส้ น โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ข องการกล้ า สั ญญาณเชิ ง ขนาดต่ อ การกล้ า
สั ญ ญาณเชิ ง มุ ม ของอุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญาณที่ ใ ช้ท ดลองเท่ า กั บ -4.435
องศา/dB อย่างไรก็ตาม เมื่อทาการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการส่ งสัญญาณ
(Uplink) จากผูใ้ ช้งานไปยัง เกตเวย์ พบว่าค่า Es/N0 ที่ จุดที่ อตั ราขยาย
ลดลง 1 dB (P1dB) และที่ 10dB ต่าลงมา มีค่าใกล้เคียงกัน และ CRC เป็ น
1 ทั้งหมด ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า ความไม่เป็ นเชิงเส้นของอุปกรณ์
ส่ งสัญญาณดาวเทียมไม่มีผลต่อการส่ งสัญญาณ (Uplink) จากผูใ้ ช้งานไป
ยังเกตเวย์

ตารางที่ 3 ผลการทดลองเมื่อป้ อนกาลังงานด้านเข้า ที่ -9 dBm
เวลา
Es/N0
C/N
ช่ อง
CRC
(dB)
(dB) สั ญญาณ
17:05:29.241625
-71.9
8
CH00
1
17:05:30.003031
-71.5
8
CH00
1
17:05:31.000899
-71.7
8.4
CH00
1
17:05:32.004681
-71.9
7.7
CH00
1
17:05:33.003564
-72.3
7.9
CH00
1
17:05:34.001488
-72
8.4
CH00
1
17:05:35.004483
-72.1
8.6
CH00
1
17:05:36.002044
-72.1
8.1
CH00
1
17:05:37.004630
-71.8
8.1
CH00
1
17:05:38.001914
-71.2
8.2
CH00
1

5. กิตติกรรมประกาศ
การทาโครงงานนี้ ได้รับความร่ วมมือและการสนับสนุ นจาก
หลายหน่ วยงาน จึงขอขอบคุณหน่ วยงานต่างๆ อันได้แก่ บริ ษทั ไทยคม
จากัด (มหาชน) ที่ให้โอกาสในการทาโครงงานร่ วมกับบริ ษทั ฯ และการ
ให้ความอุปการะด้านอุปกรณ์ ห้องทดลองและเงินทุนสนับสนุ นการทา
โครงงานนี้ , ห้ องวิจัยร่ วมทางโทรคมนาคมอิ เล็กทรอนิ กส์ และระบบ
สมองกลฝังตัว (NTC Telecommunications Research Laboratory) ที่ให้
ความอุ ป การะด้า นอุ ป กรณ์ แ ละห้ อ งทดลอง และขอขอบคุ ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้โอกาสในการศึกษา
และเงินทุนสนับสนุ น
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