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The objective of research for study and design for electric leak indicator warning Flash
flood for Phranakhon Si Ayutthaya Province. The wireless system network is then sent to electric
leak indicator warning flash flood and show electric leak indicator level system in around area by
use solar cell energy is power supply with sensor and communication.
A operation warning system is data sensor module be sent to Microcontroller for processing. This
processed electric leak level data through wireless communication system in turn is displayed by use a renewable
energy supply out of solar cell system
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แสดงวงจรเทียบเคียงของ ideal solar cell ที่ต่ออยูก่ บั load
การเกิดขึ้นของเส้นโค้งของ Solar cell จากเส้นโค้ง diode
วงจรเทียบเคียงของSolar Cell ขณะ open-circuit
เส้นโค้งกาลังไฟฟ้ าและจุดกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด (MPP)
วงจรเทียบเคียงของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานจริ ง
กราฟเส้นโค้งของ I-V ที่มีความต้านทานอนุกรมค่าต่างๆกัน
กราฟเส้นโค้งของ I-V ที่มีค่าความต้านทานขนานค่าต่างๆกัน
เส้นโค้งคุณลักษณะของ I-V ที่ค่าแสงสว่างที่ต่างกัน
กราฟ I-V ที่อุณหภูมิต่างๆ
ตัวอย่างการต่อเซลล์แบบขนาน 3 เซลล์
กราฟ I-V ของการต่อแบบขนาน 3 เซลล์
แสดงหนึ่งเซลล์ถูกบังแสง (Shading)
ตัวอย่างการต่อเซลล์แบบอนุ กรม 3 เซลล์
กราฟ I-V ของการต่อเซลล์แบบอนุกรม 3 เซลล์
แสดงหนึ่งเซลล์ถูกบังแสง (Shading)
การต่อบายพาสไดโอด
กราฟ I-V ของการต่อแบบอนุกรมที่มีหนึ่งเซลล์อบั แสง
การต่อแบบอนุกรมที่มีหนึ่งเซลล์อบั แสงบางส่ วน
การต่ออนุกรมที่มีหนึ่งเซลล์อบั แสงบางส่ วนและมีบายพาสไดโอด
กราฟ I-V ต่อแบบอนุกรมที่มีหนึ่งเซลล์อบั แสงบางส่ วนและมีบายพาส
กราฟ I-V ของเซลล์ไม่มีการอับแสง
กราฟ I-V ของเซลล์เมื่อมีการอับแสงบางส่ วน
แสดงเซลล์เมื่อมีการอับแสงบงส่ วนด้วยขี้น
การนาเซลล์มาต่อเพื่อเพิ่มกาลังไฟฟ้ า
ชนิดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีจาหน่ายในปั จจุบนั
ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่างๆที่มีการคิดค้น
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
อุทกภัย หรื อที่เราเรี ยกว่า น้ าท่วมนั้น คือภัยร้ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์
ไม่สามารถควบคุมได้ ประเทศไทยอยูใ่ นเขตร้อนชื้นมีฝนตกชุก บางปี มีลมมรสุ มพาดผ่านหลายครั้ง
จึงเป็ นสาเหตุของการเกิ ดอุทกภัยและน้ าป่ าไหลหลาก ึึ่ งสร้ างความสู เเสี ยเกื อบทุกภูมิภาคของ
ประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ ราบลุ่ ม แม่น้ า พื้นที่ ชายฝั่ ง ทะเล ปากแม่ น้ า และ พื้นที่ เชิ ง เขา ึึ่ ง เมื่ อมี
ปั เหาอุทกภัยเกิดขึ้นก็มกั จะมีการระดมความช่วยเหลือหลังจากที่เกิดภัยขึ้นแล้ว ประชาชนที่อยูใ่ น
พื้นที่ น้ นั มัก จะได้รับผลกระทบโดยตรง บางส่ วนอาจได้รับ ความสู เเสี ย ทรั พ ย์สิ นไม่ว่า จะเป็ น
บ้า นเรื อน ยานพาหนะ ผลผลิ ต พืช ผลทางการเกษตร และอุ ตสาหกรรมต่า งๆมากบ้า งน้อยบ้า ง
บางส่ วนเสี ยชี วิต บางส่ วนสู เเสี ยบุคคลในครอบครัว หรื อผูน้ าครอบครัว นับว่าเป็ นความสู เเสี ย
แบบต่อเนื่องึึ่ งมีผลถึงบุคคลอื่นๆในครอบครัว
ด้ว ยปั เ หาดัง กล่ า วข้า งต้น นั้ น เป็ นภาพรวมของสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นจากอุ ท กภัย ึึ่ งจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยานั้นเป็ นพื้นที่ลุ่มแม่น้ า มีแม่น้ าหลายสายไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งยังเป็ นที่รับน้ า
จากทางเหนื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาจึงเกิดอุทกภัยเป็ นประจาเกื อบทุกปี สร้ างความเสี ยหายต่อ
ประชาชนทั้งทางด้านทรัพย์สินและชี วิต ด้วยสภาพอากาศมีความชื้ นสู งจากน้ าฝนที่ตกลงมาและ
บางแห่งอาจมีน้ าท่วมอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะบ้านเรื อนประชาชนที่อยูบ่ ริ เวณสองริ มฝั่งแม่น้ าทาให้
ไม่สามารถเก็บอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้ทนั ท่วงที เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิ ดอันตรายจาก
ไฟฟ้ ารั่ว หรื อลัดวงจร เกิดขึ้น ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้ อนหรื อมีอนั ตรายถึ งขั้นเสี ยชี วิต
จากการประสบเหตุถูกไฟฟ้ าดูดจากภาวะน้ าท่วมบ่อยครั้ง ทั้งจากอุปกรณ์ไฟฟ้ า ปลัก๊ ไฟ สายไฟฟ้ า
รั่ว หรื ออุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ใช้สาธารณะประโยชน์ โดยสังเกตได้จากข่าวตามหน้าหนังสื อพิมพ์หรื อ
ทางโทรทัศน์ ว่ามีประชาชนบางส่ วนได้รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชี วิตจากเหตุไฟฟ้ ารั่วผลจากสภาวะน้ า
ท่วม ฉะนั้นหากมีการป้ องกันหรื อระบบเตือนภัยที่ดี จะเป็ นการช่วยป้ องกันภัยและลดอุบตั ิเหตุจาก
การสู เเสี ยชีวติ จากการถูกไฟฟ้ าดูดหรื อไฟฟ้ ารั่วได้
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้โครงการวิจยั นี้ จึงเป็ นโครงการที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปั เหาความ
เดือดร้อนจากไฟฟ้ ารั่วที่เกิดขึ้นตามมาจากปั เหาน้ าท่วมฉับพันโดยที่สามารถแก้ไขปั เหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี ยหายที่จะเกิดแก่ชีวติ ของประชาชนทัว่ ไปได้ ึึ่ งโครงงานวิจยั นี้จะเป็ น
การประยุกต์ใช้เึลล์แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งจ่ายพลังงานให้กบั ระบบสัเเาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่ว
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เนื่องจากภาวะน้ าท่วมแบบไร้สายและสามารถแสดงผลเป็ นสัเเาณแสง เสี ยงเตือนภัย ทาให้
ประชาชนที่อยูใ่ นที่พกั อาศัยในเขตหรื อบริ เวณที่กระแสไฟฟ้ ารั่ว จะมีระบบสัเเาณเตือนภัยได้รู้วา่
เกิดเหตุไฟฟ้ ารั่วและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลจากระบบแจ้งเตือนของสัเเาณเตือนภัย
ไฟฟ้ ารั่วด้วยสัเเาณข้อความบอกจุดพิกดั ที่เกิดเหตุไฟฟ้ ารั่วเกิดขึ้น เพื่อที่จะดาเนินการแก้ไข
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว ทาให้สามารถติดตามและแก้ไขปั เหาได้อย่างทันท่วงที โดย
สามารถรู ้ตาแหน่งของระบบสัเเาณเตือนภัยไฟฟ้ ารั่ว ว่าอยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ใด ึึ่ งจะเป็ นการช่วย
เตือนภัยให้ประชาชนเกิดความระมัดระวังตัวไม่ให้ถูกไฟฟ้ าดูดจากเหตุการณ์ไฟฟ้ ารั่วและเจ้าหน้าที่
สามารถมาแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างแท้จริ ง
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบระบบสัเเาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วจากภาวะน้ าท่วมในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
1.2.2 เพื่อส่ งสัเเาณเตือนภัยเป็ นเสี ยงและแสงไฟกระพริ บเตือน 3 ระดับ จากเหตุการณ์ไฟฟ้ า
รั่วจากภาวะน้ าท่วม
1.2.3 เพื่อส่ งสัเเาณข้อความ SMS เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ศูนย์กลางทราบถึงจุดพิกดั ที่เกิด
ไฟฟ้ ารั่วได้อย่างทันท่วงที เพื่อหาทางแก้ไขปั เหาที่เกิดขึ้นหรื อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นแหล่งจ่ายพลังงานให้กบั อุปกรณ์ตรวจจับและระบบ
แสดงผลเตือนไฟฟ้ ารั่วทดแทนการใช้ไฟฟ้ าจากแหล่งจ่ายพลังงานหลัก

1.3 ระเบียบวิธีวจิ ัย
ขั้นตอนและวิธีดาเนิ นงานวิจยั
13.1 ศึ กษาและเก็บข้อมูลบริ เวณพื้นที่เสี่ ยงและเป็ นอันตรายต่อการเกิ ดไฟฟ้ าลัดวงจรหรื อ
ไฟฟ้ ารั่ว จากการเกิดภาวะน้ าท่วมฉับพลันเบื้องต้น
13.2 ออกแบบและสร้ า งระบบเฝ้ าระวัง และเตื อ นภัย จากไฟฟ้ ารั่ ว เพื่ อ ตรวจวัด ปริ มาณ
กระแสไฟฟ้ ารั่ว เนื่องจากภาวะน้ าท่วมฉับพลัน
13.3 ออกแบบและสร้ า งอุ ป กรณ์ แสดงผลด้วยแสงและเสี ย งจากการเกิ ดไฟฟ้ ารั่ วจานวน 3
ระดับสัเเาณเตือนภัย
13.4 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลและส่ งข้อความ SMS ผ่านระบบเครื อข่าย
เึลลูล่าร์
13.5 ออกแบบและสร้างระบบสัเเาณเตือนภัยไฟฟ้ ารั่วจากภาวะน้ าท่วมแบบไร้สายด้วยการ
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ประยุกต์ใช้เึลล์แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งจ่ายพลังงาน
13.6 วางแผนการทดลองและทดสอบ ให้กบั ระบบสัเเาณเตือนภัยครอบคลุมในบริ เวณพื้นที่เสี่ ยง
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 จุด เพื่อหาค่าเปอร์ เึ็นต์การทางานของระบบว่าสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง
13.7 วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลในการจัดทารายงานการวิจยั

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย
14.1 ศึกษาพื้นที่ที่เกิดภาวะน้ าท่วม ทั้งจากบ้านเรื อนประชาชนและจากอุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสู ง
แรงต่าของการไฟฟ้ าภูมิภาคเอง ที่เป็ นจุดเสี่ ยงที่อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้ ารั่วเนื่ องจากภาวะน้ าท่วม
ว่ามีจุดใดที่เหมาะสมสาหรับการติดตั้งระบบสัเเาณเตือนภัยเพื่อวัดค่าตรวจจับความผิดปกติได้
14.2 เพื่อสร้างระบบสัเเาณเตือนภัยไฟฟ้ ารั่วด้วยแสงและเสี ยงจากภาวะน้ าท่วมในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
14.3 สามารถส่ งสัเเาณเตือนภัยให้ประชาชนได้รู้ถึงว่าเกิดไฟฟ้ ารั่วในบริ เวณดังกล่าวโดยมี
ระบบสัเเาณเสี ยงและไฟกระพริ บ 3 สี เตือนที่จุดวัด 3 ระดับ คือ ไฟฟ้ ารั่วมาก น้อย หรื อปลอดภัย
14.4 เพื่อสร้างระบบสัเเาณเตือนภัยไฟฟ้ ารั่วแบบเรี ยลไทม์ สามารถส่ งสัเเาณข้อความ
SMS จากจุดเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้ ารั่วมาที่จุดศูนย์กลางของระบบ เพื่อประมวลผลและตรวจเช็คการ
ทางานของระบบสัเเาณเตือนภัยได้

1.5 ระยะเวลำทำกำรวิจัย และแผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย
กิจกรรม
1. ศึกษาและเก็บข้อมูล
สภาวการณ์พ้นื ที่เสี่ ยงการ
เกิดภาวะน้ าท่วมเบื้องต้น
2. ออกแบบและสร้างระบบ
เฝ้ าระวังและสัเเาณเตือนภัย
3. ออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์แสดงผลการเกิด
ไฟฟ้ ารั่วจานวน 3 ระดับ
สัเเาณเตือนภัย
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4. ออกแบบและสร้างการแจ้ง
ระบบสัเเาณเตือนภัยโดย
ประมวลผลข้อความ SMS
ผ่านระบบเครื อข่ายเึลลูล่าร์
5. ออกแบบและสร้างระบบ
สั เ เาณเตื อ นภัย ไฟฟ้ ารั่ ว
ด้วยการใช้เึลล์แสงอาทิตย์
เป็ นแหล่งจ่ายพลังงาน
5. ทดลองและทดสอบระบบ
สัเเาณเตือนภัยครอบคลุม
ในบริ เวณพื้นที่เสี่ ยงจานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 10 จุด
6.วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ป
ผลการวิจยั
7. จัดทารายงานการวิจยั
8. นาเสนอรายงานการวิจยั

1.6 ผลสำเร็จและควำมคุ้มค่ ำของกำรวิจัยทีค่ ำดว่ ำจะได้ รับ
ลักษณะผลสาเร็ จ
ผลสาเร็ จเบื้องต้น
(preliminary results)
ผลสาเร็ จกึ่งกลาง
(intermediate results)

รายการผลสาเร็ จ
ได้ระบบเฝ้ าระวังและสัเเาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วเนื่ องจากภาวะน้ า
ท่วมฉับพลันระบบไร้สาย โดยรายงานผลแบบแสง เสี ยง และข้อความ
สามารถนาระบบเฝ้ าระวังและสัเเาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วเนื่องจาก
ภาวะน้ าท่วมฉับพลันระบบไร้สาย โดยรายงานผลแบบแสง เสี ยง และ
ข้อความ ไปใช้ในบริ เวณเป้ าหมาย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ผลสาเร็ จตามเป้ าประสงค์ สามารถนาระบบเฝ้ าระวังและสัเเาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วเนื่องจาก
(goal results)
ภาวะน้ าท่วมฉับพลันระบบไร้สาย โดยรายงานผลแบบแสง เสี ยง และ
ข้อความ ไปใช้ในบริ เวณเป้ าหมายได้จริ ง ปลอดภัย อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้องในงานวิจยั เรื่ อง การประยุกต์ใ ช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็ น
แหล่งจ่ายพลังงานให้กบั ระบบเฝ้ าระวังและสัญญาณเตื อนภัยจากไฟฟ้ ารั่วเนื่ องจากภาวะน้ าท่วม
ฉับพลันระบบไร้สาย จังหวัดพระนครศรี อยุธยานั้น
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีและหลักการทางานของเซลล์แสงอาทิตย์
2.2 วงจรชาร์จแบตเตอรี่
2.3 แบตเตอรี่
2.4 ระบบเครื อข่ายจีเอสเอ็ม

2.1 ทฤษฎีและหลักการทางานของเซลล์แสงอาทิตย์
2.1.1 ทฤษฎีเซลล์แสงอาทิตย์
เป็ นที่ทราบกันแล้วว่า เมื่อมีแสงสว่างจะทาให้เซลล์แสงอาทิตย์สร้างประจุพาหะอิสระให้
ผ่านโหลดที่ต่ออยู่ โดยจานวนของประจุพาหะนี้ จะเป็ นสัดส่ วนกับความเข้มของแสงที่ตกกระทบ
ซึ่ งจะทาให้เกิ ดกระแสโหลดขึ้ น (Photo current, Iph) ภายในเซลล์แสงอาทิ ตย์ ดังนั้นเซลล์
แสงอาทิตย์ในอุดมคติน้ นั จึงสามารถเขียนแทนด้วยวงจรตามรู ปที่ 2.1 รอยต่อ P-N junction นั้นจะ
เขียนแทนด้วย ไดโอด และแหล่งจ่ายกระแสซึ่ งขึ้นอยู่กบั ขนาดตามความเข้มของแสงที่ตกกระทบ
ส่ วนความต้านทานปรับค่าได้ก็คือโหลดนัน่ เอง ทาให้เกิดสมการดังนี้
( 2.1)

6

รู ปที่ 2.1 วงจรเทียบเคียงของ ideal solar cell ที่ต่ออยูก่ บั load
ผลจากการทดลองวงจรดังรู ปที่ 2.1 พบว่าลักษณะของเส้นโค้งของกระแสและแรงดัน (I-V)
เมื่อมีปริ มาณแสงตกกระทบคงที่จะทาให้เกิดตามรู ปที่ 2.2

รู ปที่ 2.2 การเกิดขึ้นของเส้นโค้งของ Solar cell จากเส้นโค้ง diode
สมมุติเมื่อด้านปลายของขั้วต่อโหลดเกิดการ Short-circuit ขึ้น (R load = 0) แรงดันด้าน
ออกและแรงดันด้านที่ตกค่อมไดโอดมีค่า 0 ตามสมการที่ 2.1 แรงดัน V=0 (จุดที่ 1 ในรู ปที่ 2.2)
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ดังนั้นกรแสทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการส่ องแสงจะไหลไปที่เอาท์พุต ดังนั้นกระแสสู งสุ ดที่มีที่จุดนี้ จะ
เรี ยกว่ากระแสลัดวงจร (Shot-circuit current, ISC)
(2.2)
ถ้าความต้านทานของโหลดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แรงดันของเซลล์แสงอาทิตย์จะเพิ่มสู งขึ้น
ค่าของกระแสจะมีค่าเท่าเดิม ดังนั้นกระแสด้านออกจะสัมพันธ์กนั กับกระแสโฟโต้ (Photo Current)
เมื่ อแรงดันไดโอดเริ่ มมากขึ้ นหลังจากค่าความต้านทานโหลดเพิ่มขึ้ นแล้วสัดส่ วนที่ เพิ่ม
อย่างรวดเร็ วของกระแสโฟโต้ทาให้ ทาให้ไดโอดนากระแสและกระแสจะไหลผ่านไดโอด กระแส
นี้ ทาให้เกิ ดการสู ญเสี ยกาลังภายในไดโอดเอง ซึ่ งจะสัมพันธ์ กบั พื้นที่ เส้ นโค้งของกระแสโฟโต้
และเส้นโค้งกระแสเซลล์ เนื่ องจากผลรวมของกระแสโหลดและกระแสไดโอดต้องมี ค่าเท่ากับ
ค่าคงที่ของกระแสโฟโต้ ดังนั้นกระแสด้านออกจะมีขนาดลดลง (จุดที่ 3 ในรู ปที่ 2.2)
สาหรับโหลดที่มีค่าความต้านทานมากๆ (open circuit) แสดงในรู ปที่ 2.3 กระแสด้านออกมี
ค่าเท่ากับ
ดังนั้นผลรวมของกระแสโฟโต้ที่ไหลผ่านไดโอดภายใน (จุดที่ 4 ใน
รู ปที่ 2.2) ขณะเปิ ดวงจร open-circuit voltage
สามารถหาได้โดยสมกร (2.3) ดังรู ปที่ 2.3
(2.3)

รู ปที่ 2.3 วงจรเทียบเคียงของSolar Cell ขณะ open-circuit
ซึ่ งค่าของแรงดันเปิ ดวงจรการคานวณของซิ ลิคอนเซลล์จะมีค่าระหว่าง 0.5 ถึง 0.6 และจะมีค่า
ระหว่าง 0.6 ถึง 0.9 สาหรับ Amorphous
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จากการทดลองทาให้ความเข้าใจเกี่ ยวกับเส้นโค้งคุ ณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ว่า
เหมือนกราฟเส้นโค้งตรงข้ามกับคุณสมบัติไดโอดนัน่ เอง เนื่ องจากกาลังไฟฟ้ าเกิ ดจากกระแสและ
แรงดัน ดังนั้นเส้นโค้งของการส่ งผ่านกาลังไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถจ่ายได้ข้ ึนอยูก่ บั ระดับ
ของแสงที่ได้รับ และเป็ นไปตามกราฟคุณสมบัติ I-V ที่ตรงข้ามไดโอดตามรู ปที่ 2.4 ซึ่ งจะมีจุดที่เกิด
พลังงานสู งสุ ดเรี ยกว่า Maximum Power Point (MPP)

รู ปที่ 2.4 เส้นโค้งกาลังไฟฟ้ าและจุดกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด (MPP)
ถึงแม้จะมีค่ากระแสสู งสุ ดที่จุดจะอยูท่ ี่จุดลัดวงจรก็ตาม แต่เมื่อค่าของแรงดันเท่ากับ 0 และ
ดังนั้นค่ากาลังก็คือ 0 ด้วย และกลับกันที่จุด เปิ ดวงจร ค่าของกาลังที่จุดนี้ ก็เป็ น 0 ด้วย ในระหว่างที่
มี ผ ลที่ เ กิ ด จากการรวมกัน ของกระแสและแรงดันที่ ท าให้มี ค่ า ของก าลัง มี ค่ า สู ง สุ ด ซึ่ งเรี ย กว่า
Maximum Power Point (MPP) ซึ่ งเป็ นจุดที่เซลล์แสงอาทิตย์ทางานโดได้รับความเข้มจากการส่ อง
แสงส่ งผ่านกาลังสู งสุ ด เมื่อพิจารณาที่เส้นกราฟส่ วนโค้งของ I-V ค่าของ
และ
สามารถคานวณจาก
และ คือ

และค่า Fill Factor (FF) เป็ นค่าที่นามาพิจารณาเพื่อหาคุณสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์โดย
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(2.4)
ซึ่ งค่า Fill Factor หมายถึ งค่าที่แสดงถึ งคุ ณภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่ งมันจะแสดงว่า
กราฟคุณลักษณะเส้นโค้งของ I-V มีค่าเป็ นพื้นที่สี่เหลียมมากน้อยเพียงใด โดยปกติแล้ว ซิ ลิคอน
เซลล์ จะมีค่าประมาณ 0.7-0.8 ส่ วนกาลังด้านออกของเซลล์ก็คือ
(2.5)
ดังนั้นค่าประสิ ทธิ ภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ หาได้จาก อัตราส่ วนของพลังงานไฟฟ้ าด้านออก
ต่อ พลังงานแสงอาทิตย์ดา้ นเข้า
ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั ดังนี้
(2.6)
ในปั จจุบนั นี้ ค่าประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดที่ Silicon Solar Cell ได้รับแสงอาทิตย์ขนาด 1.5 AM จาก
การทดลองในห้องปฏิบตั ิการมีค่าประมาณ 24% และในส่ วนที่มีใช้งานทัว่ ไปนั้นจะมีประสิ ทธิ ภาพ
10-14% ถึงแม้ทางทฤษฎีจะได้วา่ 26-27% ก็ตาม

2.2 การใช้ งานเซลล์แสงอาทิตย์
2.1.2 วงจรการทางานเบือ้ งต้ น
เมื่ อพิจารณาถึ ง พฤติ กรรมของเซลล์แสงอาทิ ตย์ในทางปฏิ บ ตั ิ จะพบว่ามี ส่ วนประกอบ
ความต้านทานเพิ่มอีก 2 ค่า ภายในเซลล์ ก็คือ Rs ที่ต่ออนุ กรมและ Rp ที่ต่อขนานอยูซ่ ่ ึ งพิจารณาได้
จากรู ปวงจร เทียบเคียงในรู ปที่ 2.5
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รู ปที่ 2.5 วงจรเทียบเคียงของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานจริ ง
จากวงจรดังรู ปที่ 2.5 จะสามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
(

)

(2.7)

ค่าความต้านทานที่ ต่ออนุ กรมเกิ ดจากความต้านทานของซิ ลิคอนที่ เรี ย งกันเป็ นชั้น และ
ความต้านทานของขั้วโลหะด้านหน้าและด้านหลังที่เป็ นผลมาจากการต่อกับขั้วต่อภายนอก ส่ วนค่า
ความต้านทานที่ต่อขนานส่ วนใหญ่เกิดจากการรั่วไหลของกระแสเนื่ องจากรอยต่อ N-P junction ที่
ไม่สมบูรณ์ ซึ่ งทาให้เกิดการลัดวงจรบางส่ วนโดยเฉพาะใกล้กบั ขอบของเซลล์ แต่อย่างไรก็ดีการลด
ค่าความต้านทานอนุกรมลงก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกับการลัดวงจร ค่าต่างๆ เหล่านี้ ก็จะมีผลกับค่าของ
Fill Factor จะส่ งผลห้าค่ากาลังด้านออกสู งสุ ดลดลงรู ปที่ 2.6 คือผลของ Rs ส่ วนรู ปที่ 2.7 คือผลของ Rp

รู ปที่ 2.6 กราฟเส้นโค้งของ I-V ที่มีความต้านทานอนุกรมค่าต่างๆกัน

11

รู ปที่ 2.7 กราฟเส้นโค้งของ I-V ที่มีค่าความต้านทานขนานค่าต่างๆกัน
2.2.3 ความสู ญเสี ยต่ างๆในเซลล์ แสงอาทิตย์
ก.) ความสู ญเสี ย ที่ เ กิ ด จากการสะท้อ นแสงจากการส่ องแสงในอากาศไปยัง สารก่ า ตัว น า
เนื่ องจากมีดชั นี การหักเกแสงที่ต่างกัน โดยความสู ญเสี ยเหล่านี้ ลดลงได้โดยการเคลือบผิวสารกัน
สะท้อนหรื อปรับโครงสร้างของผิวเซลล์ อีกส่ วนคือการสะท้อนของโลหะที่เชื่ อมต่อด้านหน้าของ
แพงเซลล์
ข.) ความเข้มของแสงซึ่ งลักษณะการส่ องของแสงอาทิตย์ในช่วงกว้างๆ (Wide spectrum) โฟ
ตอนมีพลังงานไม่เท่ากัน โฟตอนที่มีพลังงานเพียงเล็กน้อยกว่า Band-gap จะทาให้ไม่สามารถดูด
ซับและนาไปใช้ได้เนื่ องจากไม่มีพลังงานเพียงพอที่ จะทาให้อิเล็กตรอนเคลื่ อนที่ และจะไม่เกิ ด
พันธะคู่ ร ะหว่า งอิ เล็ ก ตรอนกับ โฮล ในกรณี ที่ โฟตอนมี ข นาดพลัง งานมากกว่า Band-gap หรื อ
เท่ากับ Band-gap เท่านั้นที่จะถูกนาไปใช้ได้ ถ้ามีแสงมากเพียงใดก็ตามแต่พลังงานไม่ถึง Band-gap
ก็ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่ งส่ วนนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่กลับจะทาให้เกิดความร้อนภายในผลึกได้
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ค.) เนื่องจากกระแสโฟโตจะเป็ นสัดส่ วนกันโดยตรงจานวนโฟตอนที่ดูดซับได้ต่อหน่วยเวลา
เมื่ อ กระแสโฟโตเพิ่ ม ขึ้ น Band-gap จะลดลง และ Band-gap ก็ เ ป็ นตัว ก าหนดแรงดัน ที่ บ ริ เ วณ
รอยต่อ P-N junction เมื่อ Band-gap ที่มีขนาดเล็กลงจะเป็ นผลให้แรงดันลดลง ในกรณี ที่ Band-gap
ขนาดใหญ่จะมีสูง แต่แสงอาทิตย์เพียงส่ วนน้อยที่ถูกดูซบั ไดก็จะเป็ นผลให้เกิดกระแสโฟโตขึ้นมา
เพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงเป็ นข้อจากัดกาลังไฟฟ้ าและประสิ ทธิ ภาพของเซลล์
ง.) กระแส Dark current

มีค่ามากกว่าค่าในทางทฤษฎีทาให้แรงดันลดลงซึ่ งเป็ นไปตาม

สมการที่ (2.3)
จ.) ประจุ พ าหะรวมตัวกันไม่ หมด (Recombination) โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ที่ จุดที่ มี ค วามไม่
สมบูรณ์ เช่น ความบกพร่ องภายในผลึกหรื อความบริ สุทธิ์ ดังนั้นวัสดุที่นามาทาจะต้องมีความเป็ น
ผลึกที่สมบูรณ์และมีความบริ สุทธิ์ ให้มากที่สุด ในทานองเดียวกัน ผิวของวัสดุก่ ึงตัวนาจะต้องอยูใ่ น
โครงสร้างผลึกที่มีความแข็งแรงทนต่อการรบกวนภายนอก
ฉ.) ค่าความต้านทานอนุกรมและขนานที่เกิดขึ้นส่ งผลให้ Fill Factor ลดดง
2.2.4 ผลกระทบจากระดับของแสงอาทิตย์
ตามความสัมพันธ์ของกระแสโฟโตที่เกิดขึ้นต่อแสงสว่างจะมีสัดส่ วนที่เป็ นเชิ งเส้นกับแสง
สว่างของดวงอาทิ ตย์ แต่อย่างไรดี เมื่ อพิจารณาวงจรเที ยบเคี ยงของเซลล์แสงอาทิตย์ และกราฟ
คุณลักษณะของเส้นโค้ง จะพบว่าเส้นโค้งเกี่ยวข้องกับแรงดันที่ตกคร่ อมไดโอดภายใน ซึ่ งสัมพันธ์
กันกับ คุณลักษณะของไดโอด และเมื่อความเข้มของแสงสว่างต่า
และ ก็ต่าตามไปด้วยดัง
รู ปที่ 2.

รู ปที่ 2.8 เส้นโค้งคุณลักษณะของ I-V ที่ค่าแสงสว่างที่ต่างกัน
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2.2.5 ผลของอุณหภูมิ
ถ้า อุ ณหภู มิ ข องเซลล์สู ง ขึ้ นจะท าให้อิเล็ ก ตรอนที่ บ ริ เวณรอยต่ อ P-N สามารถที่ จะมี
พลังงานในการเคลื่อนตัว จึงทาให้กระแสลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ แต่ไม่
มากนัก ประมาณ 0.07%
เพิ่มขึ้น
ปกติจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของแสง อย่างไรก็ดีตามกฎของ Shockley จะได้ค่า

ผลของ
คือ

[
คือค่าความนาที่ รอยต่อ

(

)]

คือพลังงานที่ รอยต่อ

(2.8)
ระยะ

การกระจาย ความเข้มอิเล็กตรอน อายุขอลงอิเล็กตรอนและโฮล, ดังนั้นจากสมการ (2.8) และ (2.3),
จะได้วา่

ให้

(2.9)
ดังนั้นจะเห็นว่า

จึงมีผลกับอุณหภูมิเช่นกัน คือ

ลดลงประมาณ
ดัง นั้นในการติ ดตั้ง ใช้ง านเซลล์แสงอาทิ ตย์ต้องค านึ ง ถึ ง อุ ณหภู มิ ด้วย เพราะการติ ดตั้ง
กลางแจ้งอุณหภูมิอาจสู งมากกว่า 40 K จากอุณหภูมิมาตรฐาน ดังนั้นการระบายความร้อนอาจจะ
ต้อ งจ าเป็ นในบางโอกาสอย่า งไรก็ ดี เมื่ อ อุ ณ หภู มิ มี ผ ลกับ แรงดัน ดัง นั้น ก าลัง ไฟฟ้ าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ก็มีผลกระทบด้วย
ลดลง
จากผลกระทบดังกล่าวสามารถที่จะนามาแสดงได้ดงั รู ปที่ 2.9
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รู ปที่ 2.9 กราฟ I-V ที่อุณหภูมิต่างๆ
ค่าปกติในการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ “Watt Peak”
(STC), ซึ่งมีความเข้มแสง 1000

อุณหภูมิ 25

และ

ที่ Stand Test Conditions
ดังนั้น “Peak Power”

สามารถจะเกิ นได้ถ้าแสงมากกว่าและอุ ณหภู มิต่อกว่าที่ กาหนดและสามารถจะลดลงได้ในทาง
ตรงกันข้ามเช่นกัน
2.2.6 การต่ อเซลล์เป็ น PV Module
การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์จะไม่ถูกนามาใช้เพียงเซลล์เดียว แต่เซลล์จะถูกต่อรวมกันเป็ น
วงจรเพื่อจะได้รับค่าพลังงานที่สูงกว่า เรี ยกว่ามูล (Modules) ซึ่ งจากนั้นจะถู กรวมต่อวงจรเข้า
ด้วยกันจนเป็ นกลุ่ มเพื่อใช้งานที่เรี ยกว่าอัลเรย์ (Arrays) ซึ่ งสามารถต่อรวมกันได้เป็ นตั้งแต่ วัตต์
จนถึงเมกกะวัตต์
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2.2.6.1 การเชื่อมต่ อแบบขนาน (Parallel Connection)
ถ้ า ต้ อ งการกระแสไฟฟ้ าที่ สู ง ขึ้ นเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ จ ะถู ก เชื่ อ มต่ อ กั น ในแบบขนานดั ง
ภาพประกอบในรู ปที่ 2.10

รู ปที่ 2.10 ตัวอย่างการต่อเซลล์แบบขนาน 3 เซลล์
ตามรู ปลักษณะของการเชื่ อมต่อในแบบขนานนี้ แรงดันไฟฟ้ าหรื อจานวนโวลต์ (Voltage) ที่
ข้า มผ่า นไปในแต่ ล่ ะ เซลล์น้ ัน จะเท่ า กัน ขณะที่ ก ระแสไฟฟ้ าทั้ง หมดจะเป็ นจุ ด รวมของเซลล์
กระแสไฟฟ้ าแต่ละอันรวมกัน ดังนั้นจะได้กราฟ I-V ตามที่ได้แสดงในรู ปที่ 2.11

รู ปที่ 2.11 กราฟ I-V ของการต่อแบบขนาน 3 เซลล์
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ปั ญหาของการทางานของโมดู ลแบบขนานจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อส่ วนหนึ่ งของโมดูลถู กบังแสง
(Shading) ตามที่ช้ ี ให้เห็ นในรู ปที่ 2.12 โดยเซลล์ที่เหมือนกัน 3 เซลล์ (Identical cells) จะถูก
เชื่ อมต่อกันในแบบขนาน และจะมีเซลล์หนึ่ งที่ ถูกแสงบังอย่างเต็มที่ ซึ่ งต่อมาก็จะหยุดการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า และในกรณี ที่แย่ที่สุดนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อวงจรเปิ ด (Open-Circuit Condition) นัน่ คือการ
ไม่มีโหลดเนื่ องจากเซลล์ที่ถูกบังแสงนั้นจะมีสภาพที่เย็นกว่า อีก 2 เซลล์ที่เหลือ, แรงดันเปิ ดวงจร
จึงสู งขึ้นตามเส้นลักษณะ I-V ด้วยดังรู ปที่ 2.9 แต่ดว้ ยการต่อแบบขนานแรงดันไฟฟ้ าผ่านเซลล์ท้ งั 3
เซลล์น้ นั เท่ากันและไดโอดของเซลล์ที่ถูกบังก็ไม่มีกระแส แต่มีแรงดันตกคร่ อมจึงสามารถที่จะทา
ให้ก ระแสไหลผ่า นไดโอดเกิ นพิก ัดได้ การต่ อแบบขนานนี้ จึง ไม่เหมาะสมในการนาไปใช้งาน
ตามปกติ รวมทั้งกระแสสู งต้องใช้ตวั นาขนาดใหญ่ข้ ึ นมีราคาแพง จึงนิ ยมใช้งานต่อแบบอนุ กรม
มากกว่า

รู ปที่ 2.12 แสดงหนึ่งเซลล์ถูกบังแสง (Shading)
2.2.6.2 การเชื่ อมต่ อแบบอนุกรม (Series Connection)
ในลัก ษณะของการเชื่ อ มต่ อ กระแสไฟฟ้ าแบบอนุ ก รม ดัง ภาพประกอบในรู ป ที่ 2.13
กระแสไฟฟ้ าที่ท่ากันจะไหลผ่านเซลล์แต่ล่ะเซลล์ ขณะที่แรงดันไฟฟ้ าทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของ
แรงดันไฟฟ้ าในแต่ละเซลล์ กราฟ I-V จะแสดงรู ปที่ 2.14
การเชื่อมต่อแบบอนุกรมของเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นเหตุให้เกิดผลกระทบอันไม่พึงปรารถนา
เมื่อบางเซลล์ถูกแสงบัง และในกรณี ที่แย่ที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อวงจรปิ ด
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รู ปที่ 2.13 ตัวอย่างการต่อเซลล์แบบอนุกรม 3 เซลล์

รู ปที่ 2.14 กราฟ I-V ของการต่อเซลล์แบบอนุกรม 3 เซลล์
ในกรณี เซลล์ถูกบังตามที่แสดงในรู ปที่ 2.15 เซลล์ที่ถูกบังแสงจะไม่ผลิตกระแสไฟฟ้ า และ
จะทางานเหมือนการเปิ ดวงจร ดังนั้นจะไม่มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านวงจรของเซลล์ได้ ในทางตรง
ข้ามกันแรงดันไฟฟ้ าที่เกิดจากเซลล์อีก 2 เซลล์จะตกคร่ อมเซลล์ที่ถูกบัง และสามารถทาให้เซลล์ที่
ถูกบังเสี ยหายได้
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รู ปที่ 2.15 แสดงหนึ่งเซลล์ถูกบังแสง (Shading)
เนื่ องด้วยในความเป็ นจริ งไม่มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านวงจร พลังงานที่ถูกผลิ ตออกมาใน
กรณี น้ ีจึงเป็ นศูนย์ โดยการแก้ไขอย่างหนึ่ งต่อปั ญหานี้ ก็คือ เชื่ อมต่อบายพาสไดโอด (bypass diode)
ไปยังเซลล์ ดังรู ปที่ 2.16 เพื่อที่วา่ แรงดันจะไม่ตกคร่ อมเซลล์ที่อบั แสงและที่สาคัญกระแสก็สามารถ
ผ่านบายพาสไดโอดไปได้ดว้ ย ภายใต้สภาพธรรมดา เช่น ไม่มีการอับแสง บายพาสไดโอดจะอยูใ่ น
สภาวะรี เวอร์ สไบแอส (Reverse Bias) จึงไม่มีผลกับวงจรและเซลล์แต่ละเซลล์ ดังที่แสดงในรู ปที่
2.16 จะเห็นได้วา่ เมื่อเซลล์ลาดับที่ 3 ถูกบังแสงบายพาสไดโอดจะนากระแสและส่ งกาลังไฟฟ้ าได้
และกราฟ I-V จะเป็ นดังรู ปที่ 2.17

รู ปที่ 2.16 การต่อบายพาสไดโอด
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รู ปที่ 2.17 กราฟ I-V ของการต่อแบบอนุกรมที่มีหนึ่งเซลล์อบั แสง
ในกรณี ที่เซลล์ลาดับที่ 3 ถูกบังแสงเป็ นบางส่ วน ดังรู ปที่ 2.18 20% ของเซลล์ได้รับแสง
เซลล์ย งั สามารถที่ จะผลิ ตกระแสไฟฟ้ าได้อีก 20% ในส่ วนของการเชื่ อมต่ อกระแสไฟฟ้ าแบบ
อนุกรม แม้วา่ เซลล์อีก 2 เซลล์จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าเองได้ 100% แต่ปริ มาณของกระแสไฟ
ที่ไหลเวียนในวงจรนั้นมีค่าเท่ากับปริ มาณของกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตโดยเซลล์ที่ 3 ดังรู ป 2.19 ส่ วนที่
เหลือของกระแสไฟฟ้ าที่ผลิตโดยเซลล์แรก จะไหลไปยังไดโอดของตัวมันเองและของเซลล์ที่ 3
รวมทั้งแรงดันตกคร่ อมเซลล์ที่อบั แสงบางส่ วนจะทาให้ส่วนนี้ เกิดความร้อน (Hot Spot) ทาให้เซลล์
เสี ยหาย

รู ปที่ 2.18 การต่อแบบอนุกรมที่มีหนึ่งเซลล์อบั แสงบางส่ วน
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อย่างไรก็ตามเราสามารถหลีกเลี่ยงปั ญหาด้วยการบายพาสไดโอด ตามที่แสดงในรู ปที่ 2.19
ซึ่ งการไหลของกระแสไฟฟ้ ามีค่าเท่ากับค่าความแตกต่างระหว่างวงจรกระแสไฟฟ้ าและกระไฟฟ้ าที่
ถูกผลิตจากากเซลล์ที่ 3 ด้วยดังกราฟ I-V ในรู ปที่ 2.20

รู ปที่ 2.19 การต่ออนุกรมที่มีหนึ่งเซลล์อบั แสงบางส่ วนและมีบายพาสไดโอด

รู ปที่ 2.20 กราฟ I-V ต่อแบบอนุกรมที่มีหนึ่งเซลล์อบั แสงบางส่ วนและมีบายพาส
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อย่างไรก็ดีการต่อบายพาสไดโอดทุ กเซลล์จะทาให้มีราคาแพงและไม่เหมาะสมในทาง
ปฏิบตั ิจึงจะต่อโมดูลละ 1 บายพาสไดโอดก็เพียงพอ บางบริ ษทั ผูผ้ ลิตจะต่อไดโอดมาให้หลังโมดูล
เลยเพื่อความสะดวก อย่างไรก็ดีการอับแสงของเซลล์มีผลอย่างมากกับกาลังไฟฟ้ าของเซลล์ ดังที่
เห็นในรู ปที่ 2.21 และ 2.22

รู ปที่ 2.21 กราฟ I-V ของเซลล์ไม่มีการอับแสง

รู ปที่ 2.22 กราฟ I-V ของเซลล์เมื่อมีการอับแสงบางส่ วน
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สาหรับการเชื่ อมต่อเซลล์แบบอนุ กรม เซลล์ที่มีคุณภาพต่าสุ ดจะเป็ นตัวกาหนดพลังงานที่
ได้ดว้ ยเหตุ น้ ี การต่ออนุ กรมแผงที่มาจากหลายบริ ษทั หรื อจากการผลิ ตที่แตกต่างกัน จึ งไม่ควรทา
นอกจากนี้ ไม่ใช่โมดูลทั้งหมดที่ประกอบด้วย Bypass diode ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบให้ดี และที่ดี
ที่สุดต้อหลีกเลี่ยงเงา เช่น จากเคเบิล ส่ วนสู งของต้นไม้ โครงสร้างรอบๆที่อยูใ่ กล้ และควรทาความ
สะอาดเซลล์เพื่อประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่า
สาหรับตัวอย่างอื่นของการอับแสงที่เกิดขึ้นกับเซลล์นนั่ คือ ขี้นก เมื่อพวกมันไปเกาะอยูบ่ น
ขอบด้านบนของแผง ดังรู ปที่ 2.23 ดังนั้นควรจะมีการป้ องกันเช่นการนาแผ่นแหลมๆ มาติดอยูต่ าม
ขอบด้านบนของแผง เป็ นต้น

รู ปที่ 2.23 แสดงเซลล์เมื่อมีการอับแสงบงส่ วนด้วยขี้นก
2.2.7 ชนิดเซลล์แสงอาทิตย์
ดังที่กล่าวมาแล้ว เซลล์แสงอาทิตย์ทาหน้าที่แปลงผันพลังงานจากความเข้มรังสี แสงอาทิตย์
เป็ นพลังงานไฟฟ้ าโดยผลิตไฟฟ้ ากระแสตรง เซลล์แสงอาทิตย์แบ่งเป็ น 2 กลุ่มตามโครงสร้ างการ
ผลิต คือ แบบ crystalline silicon และ thin-film การเพิ่มขนาดกาลังไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์ให้มี
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ขนาดที่เหมาะสมและสะดวกกับการใช้งานโดยการขนานและอนุ กรมเซลล์ดงั รู ปที่ 2.24 เป็ นการนา
เซลล์มาต่อเพื่อเพิ่มกาลังไฟฟ้ า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบจากแผงเซลล์หลายแผงต่อกันแบบ
ขนานและอนุ กรมเพื่อเพิ่มขนาดแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าให้เพียงพอกับขนาดของระบบที่
ต้องการเซลล์แสงอาทิตย์ท้ งั 2 แบบถูกนามาผลิตเพื่อจาหน่ายประมาณ 5 แบบดังแสดงในรู ปที่ 2.24

รู ปที่ 2.24 การนาเซลล์มาต่อเพื่อเพิม่ กาลังไฟฟ้ า

รู ปที่ 2.25 ชนิดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีจาหน่ายในปั จจุบนั
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เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดียวซิลิคอน (Single Crystalline Silicon Solar Cell) หรื อเรี ยกว่า
โมโนคริ สตัลซิ ลิคอน (Monocrystalline Silicon Cell) เป็ นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ได้รับการพัฒนา
เก่าแก่ที่สุด ผลิ ตจากแผ่นเวเฟอร์ ชนิ ดผนึ กเดียวซิ ลิคอนมีความหนาประมาณ 200-300 ไมครอนมี
ประสิ ทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ าประมาณ 15-17% แต่มีราคาแพง
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดซิ ลิคอนผลึ กรวมหรื อแบบผลึ กย่อย (Polycystalline Silicon Solar
Cell, Multi Crystalline Silicon Solar Cell) เป็ นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่มีการใช้งานมากที่สุดใน
ปั จจุ บนั ผลิ ตจากแผ่นเวเฟอร์ ชนิ ดผลึ กมัล ติ ค ริ สตัลไลน์ซิ ลิคอน มี ความหนาประมาณ 180-220
ไมครอน มีราคาปานกลางมีประสิ ทธิภาพประมาณ 12-15%
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดฟิ ล์มบาง อะมอร์ ฟัสซิ ลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) มี
ลักษณะเป็ นฟิ ล์มบางหนาประมาณ 0.5-1.0 ไมครอน ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในเครื่ องคิดเลข
ซึ่ งมีลกั ษณะสี ม่วงน้ าตาลมีความบาง เบา ราคาถูก ผลิตให้เป็ นพื้นที่เล็กไปจนถึ งใหญ่หลายตาราง
เมตรมีประสิ ทธิภาพประมาณ 6-8%
นอกจากซิ ลิกอนแล้ว วัสดุ สารกึ่ งตัวนาอื่ นๆ ก็ใช้ผลิ ตเซลล์แสงอาทิ ตย์ได้เช่ นกันได้แก่
แกลเลียมอาร์ เซไนด์ (GaAs : Gallium Arsenide) แคดเมียมเทลไรด์ (CdTe : Cadmium Telluride)
คอปเปอร์ อินเดียมไดเซเลไนด์ (CIS : Copper Indium Diselenide) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก
แกลเลียมอาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide Solar Cell) เป็ นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งระดับ
25 % ขึ้นไป มีราคาแพงมาก ไม่นิยมนามาใช้งานบนพื้นโลก จึงใช้สาหรับดาวเทียมเท่านั้น ภาพรวม
ของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถที่จะแบ่งออกได้ดงั รู ปที่ 2.25

รู ปที่ 2.26 ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่างๆที่มีการคิดค้น
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อย่างไรก็ตามแผงเซลล์แสงอาทิตย์เชิ งพานิ ชย์ทวั่ ๆไป สามารถแบ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ตามวัสดุ ที่ใช้ผลิ ตได้ 3 ชนิ ดแต่ละชนิ ดมี ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานในห้องทดลองและใช้งานจริ ง
แตกต่างกันดังที่แสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ชนิดของแผงเซลล์และประสิ ทธิภาพการใช้งานในห้องทดลองและใช้งานจริ ง
ชนิด
ประสิ ทธิภาพการใช้งาน
ประสิ ทธิภาพการใช้งาน
ในห้องทดลอง (%)
ในงานจริ ง (%)
Monocrystalline Silicom
24
14-17
Polycrystalline Silicom
18
13-15
Amorphous Silicom
13
5-7
ดังที่กล่าวมาแล้วว่าเซลล์แสงอาทิตย์ หรื อ PV ที่มาจากคาว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็ น
Photo หมายถึงแสง และ Volt หมายถึงแรงดันไฟฟ้ า เมื่อรวมกันหมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้ า
จากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
ได้โดยตรง เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิ ตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์แสงอาทิ ตย์จะมี
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตไฟฟ้ าสู งที่สุดในเวลากลางวัน ซึ่ งสอดคล้องและเหมาะสมในการนาเซลล์
แสงอาทิ ตย์ม าใช้ผลิ ตไฟฟ้ าเพื่ อแก้ไ ขปั ญหาการขาดแคลนพลัง งานไฟฟ้ าในช่ วงเวลากลางวัน
สถานที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควรเป็ นที่โล่ง ไม่มีเงามาบังเซลล์ไม่อยูใ่ กล้สถานที่เกิดฝุ่ น อาจจะ
อยู่บนพื้นดิ นหรื อหลังคาบ้างก็ได้ ควรวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความลาดเอียงประมาณ 10-15
องศา จากระดับแนวนอนแล้วหันไปทิศใต้ (ประเทศไทยอยู่ซีกโลกเหนื อ)การวางเซลล์ในระดับ
ดังกล่าว จะช่วยให้เซลล์รับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด และช่วยระบายน้ าฝนได้เร็ ว
เพื่ อให้เข้า ใจและง่ า ยต่ อการเขี ย นหรื อออกแบบใช้ง านเซลล์แสงอาทิ ตย์ ในปั จจุ บนั จึ ง
อธิบายวงจรเทียบเคียงของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดว้ ยสัญลักษณ์ดงั รู ปที่ 2.26
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รู ปที่ 2.27 วงจรเทียบเคียงและสัญลักษณ์ของเซลล์แสงอาทิตย์
2.2.8 สรุ ปคุณสมบัติและตัวแปรทีส่ าคัญของเซลล์ แสงอาทิตย์
ตัวแปรที่ สาคัญที่ มีส่วนทาให้เซลล์แสงอาทิ ตย์มีประสิ ทธิ ภาพการทางานในแต่ละพื้นที่
ต่างกัน และมีความสาคัญในการพิจารณานาไปใช้ในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนนาไปคานวณระบบหรื อ
คานวณแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ตอ้ งใช้ในแต่ละพื้นที่ มีดงั นี้
1. ความเข้มของแสง
กระแสไฟฟ้ าจะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับความเข้มของแสง หมายความว่า เมื่อความเข้มของ
แสงสู งกระแสที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะสู งขึ้น ในขณะที่แรงดันไฟฟ้ าหรื อโวลต์แทบจะไม่แปร
ไปตามความเข้มของแสงมากนัก ความเข้มของแสงที่ใช้วดั เป็ นมาตรฐาน 1000W/m2 จะใช้ค่า AM
1.5 เป็ นมาตรฐานในการวัดประสิ ทธิภาพของแผง
2. อุณหภูมิ
กระแสไฟฟ้ าจะไม่ แ ปรตามอุ ณ หภู มิ ที่ เ ปลี่ ย นไป ในขณะที่ แ รงดัน ไฟฟ้ าจะลดลงเมื่ อ
อุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ 1 องศา ที่เพิ่มขึ้น จะทาให้แรงดันไฟฟ้ าลงลง 0.4-0.5 % และแผง
เซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานที่ใช้กาหนดประสิ ทธิภาพของแผงเซลล์คือ ณ อุณหภูมิ 25 องศา เช่น
กาหนดไว้วา่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีแรงดันไฟฟ้ าที่วงจรเปิ ด (Open Circuit Voltage) หรื อ (Voc) ที่
21 V ณ อุณหภูมิ 25 องศา จะหมายความว่า แรงดันไฟฟ้ าที่จะได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อยัง
ไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า ณ อุณหภูมิ 25 องศา จะเท่ากับ 21 V ถ้าอุณหภูมิสุงกว่า 25 องศา
เช่น อุณหภูมิ 30 องศา จะทาให้แรงดันไฟฟ้ าของแผงแสงอาทิตย์ลดลง 2.5% (0.5% x 5 องศา
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) นัน่ คือ แรงดันของแผงแสงอาทิตย์ที่
จะลดลง 0.525 V (21 V x 2.5%) เหลือเพียง 20.475
V (21 V – 0.525 V) สรุ ปได้วา่ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแรงดันไฟฟ้ าจะลดลง ซึ่ งมีผลทาให้กาลังไฟฟ้ า
สู งสุ ดของแผงแสงอาทิตย์ลดลงด้วย
2.2.9 แบบจาลองแผงเซลล์แสงอาทิตย์
การศึกษาคุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์โดยการจาลองจะสามารถที่เข้าใจการทางานของ
เซลล์แสงอาทิ ตย์ได้มากขึ้ น การนาสมการคุ ณลักษณะของเซลล์แสงอาทิ ตย์มาวิเคราะห์ โดยการ
จาลองสามารถทาได้ดว้ ยสมการพื้นฐานของเซลล์แสงอาทิตย์ดงั รู ปที่ 2.27 โดยเพิ่มค่า

เข้าใน

วงจรเพื่อศึกษาผลกระทบตามการใช้งานจริ ง

รู ปที่ 2.28 วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ในการจาลอง
จากวงจรสมมูล สามารถเขียนสมการได้ดงั สมการ (2.10)
(2.10)
เมื่อ

คือ ค่ากระแสไฟฟ้ าโฟโต้ (A)
คือ Thermal Voltage (V)
คือ ค่ากระแสอิ่มตัวของไดโอด(A)
คือ ค่ากระแสที่ไหลผ่านไดโอด (A)
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ในสภาวะลัดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์ กระแสจะไหลผ่านไดโอดน้อยมากจนไม่มีผลต่อ
การคานวณที่ สภาวะลัดวงจร แต่เนื่ องจากกระแสโฟโต้เป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับความเข้มแสง ซึ่ ง
สามารถเขียนสมการได้ดงั่ สมการที่ (2.12)
(

)

(2.11)

เมื่อ

คือ ค่าความเข้มแสง
คือ อุณหภูมิสมบูรณ์
คือ ค่ากระแสลัดวงจรที่ทดสอบภายใต้สภาวะมาตรฐาน
คือ ค่าความเข้มแสงมาตรฐาน 1000 W/m2
คือ ค่ากระแสลัดวงจรที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสัมประสิ ทธิ์ ของ
คือ ค่าอุณหภูมิมาตรฐาน 298 K
ในสภาวะเปิ ดวงจรของเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถคานวณแรงดันเปิ ดวงจรได้ดงั สมการที่ (2.12)
(2.12)
เมื่อ

คือ ค่าแรงดันเปิ ดวงจรที่ทดสอบภายใต้สภาวะมาตรฐาน
คือ ค่าแรงดันเปิ ดวงจรที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสัมประสิ ทธิ์ ของอุณหภูมิจากวงจร
สมมูลของเซลล์สามารถเขียนความสัมพันธ์ของกระแสได้ดงั สมการที่ (2.14)
(
)
(
)
(2.13)
ซึ่ งดังที่กล่าวมาแล้วว่าสมการกระแสของไดโอดสามารถหาได้จากสมการที่ (2.14)
[

]

(2.14)

เมื่อ Thermal Voltage สามารถหาได้จาก สมการที่ (2.15)
(2.15)
เมื่อ

คือ ค่า Ideality
คือ ค่ากระแสอิ่มตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงและอุณหภูมิ
คือ ขนาดประจุมีค่า
คูลอมบ์
คือ ค่าคงที่ Boltzman มีค่า
J/k
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ดังนั้นกระแสอิ่มตัวของไดโอดสามารถหาได้จากสมการที่ (2.17)
(2.16)
จากสมการทางคณิ ตศาสตร์ ของคุ ณสมบัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถกาหนดเป็ น
บล็อกฟังก์ชนั และเขียนเป็ นโมเดลทางคณิ ตศาสตร์ ในโปรแกรม Matlab/Simulink ได้ดงั รู ปที่ 2.28

รู ปที่ 2.29 แบบจาลองของเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยโปรแกรม Matlab/Simulink [8]
ซึ่ งจากจุดที่ 1 แสดงถึงค่ากระแสลัดวงจร จากสมการที่ (2.10) ซึ่ งเกิดจากค่าของปริ มาณแสงที่ตก
กระทบที่ แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ค่าที่ ได้จะแปรเปลี่ ยนไปตามค่าของปริ มาณแสง จากจุ ดที่ 1 ผ่า น
ค่าพารามิเตอร์ ได้ค่าของ เป็ นค่าแรงดันที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าพารามิเตอร์ จุดที่ 1
มี ค่ า ของกระแสไดโอด ซึ่ งเป็ นค่ า กระแสที่ ไ ด้จ ากการพิ จ ารณาจากวงจรสมมู ล ย์ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ รู ปที่ 2.27
จุดที่ 3 ค่าแรงดันที่ได้ เป็ นค่าแรงดันเมื่อพิจารณาเฉพาะ 1 เซลล์ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ซึ่ งมีการพิจารณาฟั งก์ชนั ทางคณิ ตศาสตร์ ตามสมการแรงดันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ดังรู ปวงจร
สมมูลย์ที่พิจารณาในขณะ Open Circuit แรงดันที่ได้เมื่อผ่านอัตราเพิ่ม (Gain) ที่แสดงถึงจานวน
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เซลล์ท้ งั หมดที่ มีใ นแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ ยกตัวอย่า งเช่ น 36 เซลล์ ผลที่ไ ด้คือแรงดันของเซลล์
แสงอาทิตย์ ทั้งหมด

รู ปที่ 2.30 แบบจาลองของเซลล์แสงอาทิตย์ พิจารณา Bypass Diode
จากจุดที่ 5 ซึ่ งเป็ นสมการที่พิจารณา ในกรณี ที่มี Bypass Diode ด้วยซึ่ งจะมีผลต่อแรงดัน
เอาต์พุตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ย ดังรู ปที่ 2.29 และเมื่อนาแบบจาลองไปใช้งานในโปรแกรม
Matlab/Simulink ได้ดงั รู ปที่ 2.30

รู ปที่ 2.31 แบบจาลองของเซลล์แสงอาทิตย์
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การกาหนดค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ ซึ่ งเป็ นค่าจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เช่ น
ค่าของกระแสลัดวงจร จานวนเซลล์ที่มีในแผงโมดุล ค่าแรงดันที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ ค่ากระแส
ลัดวงจรที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ค่าแรงดันที่ให้กาลังสู งสุ ด ซึ่ งค่าพารามิ เตอร์ ต่างๆเหล่านี้
เป็ นพารามิเตอร์ ที่ได้จากผูผ้ ลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในการทดสอบ นอกจากค่าพารามิเตอร์ ที่ได้
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว ค่าพารามิเตอร์ อื่นๆ เช่นค่าแสง ค่าอุณหภูมิ สมการฟั งชันต่างๆ ก็ตอ้ ง
กาหนดลงไปในส่ วนของ Editor Program ด้วย หลังจากทดสอบที่ใช้โปรแกรมจะได้ผลของกราฟ IV ดังรู ปที่ 2.31 ซึ่ งการจาลองนี้จะทาให้เราเข้าใจในการทางานของเซลล์แสงอาทิตย์มากขึ้น และผล
ของกราฟ I-V ที่ได้ก็จะบอกถึงความถูกต้องของแบบจาลองที่สร้างขึ้น

รู ปที่ 2.32 ผลการ Simulation กราฟ I-V ของแบบจาลองแพงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น
นอกจากนี้ในการศึกษาพลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์น้ นั เพียงสมการพื้นฐานของเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ได้ตามทฤษฎีของสารกึ่งตัวนาอาจจะไม่มีความเหมาะสมที่จะนามาวิเคราะห์ทางด้าน
วิศวกรรม ดัง นั้นความสามารถของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ รับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วผลิ ตเป็ น
พลังงานไฟฟ้ าได้รายชัง่ โมงจานามาคานวณหาค่ากระแสทางด้านออกของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์
สามารถหาได้จากสมการที่ (2.17) และ (2.18) ส่ วนการหาค่าแรงดันทางด้านออกของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์สามารถหาได้จากสมการที่ (2.19) และ (2.20)
[

]

(2.17)
(2.18)
(2.19)
(2.20)
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ดังนั้นสมการพลังงานไฟฟ้ าที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ที่เวลาใดๆ คานวณได้จากสมการที่ (2.21)
∫
เมื่อ

(2.21)

คือ กระแสด้านออกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (แอมแปร์ )
คือ กระแสลัดวงจรของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (แอมแปร์ )
คือ กระแสอ้างอิงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (แอมแปร์ )
คือ แรงดันด้านออกของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (โวลต์)
คือ แรงดันอ้างอิงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (โวลต์)
คือ พลังงานด้านออกของแผงเซลล์ (วัตต์-ชัว่ โมง
คือ ความต้านทานอนุกรมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (โอห์ม)
คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ของกระแสเนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ ข องแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
(เปอร์เซ็นต์/องศาเซลเซียส)
คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ของแรงดัน เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ ข องแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
(เปอร์เซ็นต์/องศาเซลเซียส)

2.2.10 การต่ อเซลล์แสงอาทิตย์ เข้ ากับโหลดความต้ านทาน
ในกรณี ที่โหลดต่อโดยตรงกับแหล่งจ่ายที่ปรับค่าได้ ค่าของแรงดันและกระแสที่แต่ละจุด
ของการทางานสามรถคานวณได้ง่ายๆ โดยการใช้กฎของโอห์มเข้ามาช่วยอย่างไรก็ตามถ้าแหล่งจ่าย
ไม่เป็ นเชิ งเส้ น ตัวอย่างเช่ น ในกรณี ของเซลล์แสงอาทิตย์ ดันนั้นวิธีการดูกราฟคุ ณลักษณะของ
เซลล์แสงอาทิตย์จึงดังรู ปที่ 2.33 ส่ วนรู ปที่ 2.32 แสดงวิธีการต่อเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับโหลดความ
ต้านทาน
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รู ปที่ 2.33 การต่อเซลล์แสงอาทิตย์กบั โหลดความต้านทานโดยตรง
กราฟคุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ กับโหลดความต้านทานนั้นจะวางทับกันอยูด่ งั กราฟ
รู ปที่ 2.33 เซลล์แสงอาทิตย์คือแหล่งจ่ายที่ส่วนความต้านทานคือโหลด นาทั้งสองมาต่อเข้าด้วยกัน
แรงดันตกคร่ อมทั้ง 2 จุดจะเท่ากันละกระแสที่ไหลในวงจรก็เท่ากันด้วย เพราะฉะนั้นจุดตัดบนกราฟ
คุณลักษณะคือ จุดทางานของระบบนัน่ เอง

รู ปที่ 2.34 จุดทางานเมื่อความเข้มแสงต่างกัน
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สมมุติให้อุณหภูมิการทางานของเซลล์แสงอาทิตย์คงที่ จากเส้นโค้งกราฟ I-V ของเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ดัง รู ป ที่ 2.33 แสดงความเข้ม แสงต่ า งกัน โดยโหลด II จะผ่า นไปใกล้จุด MPP
(Maximum Power Point) ของเส้นโค้งที่ความเข้มแสง 1000
และนัน่ เป็ นค่าที่เหมาะสม
ที่สุดสาหรับความเข้มแสงนี้ อย่างไรก็ตามผลกาลังที่ลดลงเกิดจากความเข้มแสงที่ต่ าลง ซึ่ งต่างกัน
กับโหลด I ซึ่ งมีความต้านทานที่สูงกว่าซึ่ งเหมาะกับความเข้มแสงที่ต่าๆ แต่ไม่เหมาะกับความเข้ม
แสงที่ สู ง ซึ่ งในทั้ง สองกรณี มี ก าลัง สู ญ เสี ย เกิ ด ขึ้ น อย่า งเห็ น ได้ชัด จะอย่ า งไรก็ ต ามจะต้อ งมี
ส่ วนประกอบที่จะทาให้ระบบใช้งานได้ตามกราฟคุณลักษณะมาตรฐานของเซลล์แสงอาทิตย์ นัน่ ก็
คื อคอนเวอร์ เตอร์ ต้องเหมาะสมกับ ความต้องการของระบบ ควรหลี ก เลี่ ย งคอนเวอร์ เตอร์ ที่ ไ ม่
เหมาะสมกับระบบ

2.3 วงจรชาร์ จแบตเตอรี่
2.3.1 หลักการทางาน
การทางานชาร์ และหยุดชาร์ ของวงจรนี้จะทาการตรวจวัดระดับแรงดันที่ตกคร่ อมแบตเตอรี่
ถ้าแรงดันไม่ถึงค่าประมาณ 11.8 v หรื อต่ากว่า 11.8 v ลงมา วงจรจะเริ่ มทาการ ชาร์ จประจุ แต่ถา้
แรงดันตกคร่ อมถึง 12 v วงจรก็จะหยุดชาร์ จประจุอตั โนมัติ
เมื่อแบตเตอรี่ ได้รับการชาร์ จประจุ อย่างเต็มที่ วงจรก็จะไม่ทาการชาร์ จอีกต่อไป เนื่องจาก
แรงดันตกคร่ อมแบตเตอรี่ มีค่าสู งขึ้น นัน่ คือเกิดแรงดันตกคร่ อมแบตเตอรี่ กบั แรงดันอินพุทเท่ากับ
วงจรตรวจจับแรงดันภายใน I จะทาหน้าที่หยุดการทางานของ Q ไอซี เรกูเลตแบบปรับค่าแรงดัน
C1

1

ได้ I นั้นจะได้รับแรงดันไฟเลี้ยงผ่านไดโอด D ซึ่ งจะจ่ายกระแสผ่านมาได้ 10 mA จากนั้นวงจร
C1
1
แบ่งแรงดันอ้างอิงภายในไอซี ก็จะได้รับการแบ่งแรงดันให้ลดลงมาเหลือ 2.2 v ด้วย R และ R ซึ่ ง
1

2

แรงดันอ้างอิงนี้จะถูกนามาเปรี ยบเทียบกับค่าแรงดันของแบตเตอรี่ ที่ถูกปรับค่าแรงดันจาก V

R1
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รู ปที่ 2.35 วงจรเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ตะกัว่
ถ้าแรงดันของแบตเตอรี่ มีค่าต่าลง เอาท์พุทขา 10 ของ I ก็จะให้ระดับลอจิกเป็ น “1” ทาให้
C1

LED ติดสว่างพร้อมกับการทางานของออปโต้ I ทาให้เกิดการขับกระตุน้ SCRให้ทางานตามการ
1

C2

ทางานออปโต้ I ก็จะมีกระแสออกไปชาร์ จประจุให้กบั แบตเตอรี่ ซึ่ ง Q นี้ ยงั ทาหน้าที่ควบคุ ม
C2
1
ปริ มาณของกระแสที่ชาร์ จให้กบั แบตเตอรี่ ดว้ ย เมื่อแรงดันที่แบตเตอรี่ สูงขึ้นจะทาให้ SCR (Q )
1

ระหว่างขา K กับ A ไม่มีความแตกต่างกัน คือมีค่าเท่ากับ ศูนย์โวล์ท ทาให้ Q หยุดนากระแส คือ
1

หยุดชาร์จ และจะเริ่ มชาร์ จ Q กระแสอีกครั้งก็ต่อเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ ลดลงต่ากว่า 11.8 V
1

2.3.2 การปรับแต่ งและการใช้ งาน
ต่อแบตเตอรี่ ที่ตอ้ งการชาร์ จประจุ เข้ากับวงจรพร้อมกับจ่ายแรงดันขนาด 12 V เข้าที่อินพุท
ของวงจรนี้ จากนั้นใช้โวล์ทมิเตอร์ ต่อวัดแรงดันตกคร่ อมแบตเตอรี่ เพื่อตรวจสอบแรงดัน หาก
แรงดันต่ากว่า 11.8 v ก็จะไม่เห็น LED ติดสว่าง ต่อจากนั้นให้ปรับ V ตามเข็มนาฬิกาจนกระทัง่
1
R1
LED สว่าง แสดงว่าวงจรเริ่ มชาร์ จประจุให้แบตเตอรี่ แล้ว เมื่อแรงดันตกคร่ อมแบตเตอรี่ มีค่าเพิ่ม
1

สู งขึ้นจนถึง 12 V แล้วให้ทาการปรับ V ทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั้งเห็น LED ดับลง นั้นเป็ นการ
R1

1

หยุดการชาร์จ และจะเป็ นการทางานอย่างอัตโนมัติ ระหว่างการชาร์ จประจุและการหยุดชาร์ จประจุ
วงจรนี้สามารถจ่ายกระแสชาร์ จประจุได้ 1 A และสู งสุ ดไม่เกิน 5 A
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2.4 แบตเตอรี่ ( Battery )
(ที่มา : นัฐวุฒิ มีพรหม และณัฐศาสตร์ คากรอง, 2546, หน้า 12.)
แบตเตอรี่ หมายถึง ระบบการทางานชนิดหนึ่งซึ่ งประกอบด้วยสารเคมี 3 ชนิด คือ สารเคมี
จากแผ่นธาตุบวก สารเคมีจากแผ่นธาตุลบ และสารเคมีจากน้ ากรด สารเคมีท้ งั 3 นี้ เมื่อนามาทางาน
ร่ วมกันแล้วจะทาให้เกิดพลังงานไฟฟ้ าขึ้น และพลังงานนี้จะถูกนาไปใช้เพื่อให้แสงสว่างในรถต่างๆ
แสงสว่างในบ้านหรื อ อื่น ๆ ที่ตอ้ งการพลังงานจากไฟฟ้ า
แบตเตอรี่ แบ่ งออกเป็ นหลายชนิ ดด้วยกัน แต่ ละชนิ ดมี วตั ถุ ประสงค์ในการใช้งานไม่
เหมือนกัน เช่นแบตเตอรี่ ในเรื อดาน้ า แบตเตอรี่ ในรถถัง เป็ นต้น แบตเตอรี่ ที่กาลังจะกล่าวถึงนี้ เป็ น
แบตเตอรี่ ในรถทัว่ ๆ ไป ซึ่ งเรี ยกว่า แบตเตอรี่
ส่ วนประกอบสาคัญของแบตเตอรี่ ชนิดตะกัว่ น้ ากรด ประกอบด้วย
1. เปลือกหม้อ (Container)
2. แผ่นธาตุบวก (Positive plate)
3. แผ่นธาตุลบ (Negative plate)
4. แผ่นกั้น (Separator )
5. กรดกามะถันชนิดเจือจาง (Sulburic acid dil )
ปฏิกริ ยาทางเคมีง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในแบตเตอรี่ ขณะนั้นมีคาอธิ บาย และภาพดังต่อไปนี้

รู ปที่ 2.36 แบตเตอรี่ ประสิ ทธิภาพเต็มที่
แบตเตอรี่ ที่ชาร์ ทไฟเต็มแล้ว วัสดุไวของธาตุลบคือ ตะกัว่ พรุ น ( Pb ) วัสดุไวของแผ่นธาตุ
บวก คือ เลดเปอร์ อ็อกไซด์ (PbO2) น้ ายาอิเล็กโตรไลท์คือ ส่ วนผสมของน้ ากรดกามะถัน (H2SO4)
และน้ ากลัน่
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รู ปที่ 2.37 แบตเตอรี่ ขณะคายไฟ
เมื่อแบตเตอรี่ ถูกคายไฟ น้ ายาจะทาปฏิกริ ยากับแผ่นบวกและแผ่นลบ อ็อกซิ เจนจากแผ่น
บวกจะรวมตัวกับไฮโดรเจนจนกลายเป็ นน้ า ตะกัว่ จากแผ่นบวกรวมกับซัลเฟสกลายเป็ นเลคซันเฟส
เช่นเดียวกับแผ่นลบรวมตัวกันกับซัลเฟตกลายเป็ นเลคซันเฟส น้ ายาที่เหลือคือ น้ า กระแสไฟฟ้ าจะ
ถูกจ่ายออก

รู ปที่ 2.38 แบตเตอรี่ ที่คายไฟแล้ว
ส่ วนใหญ่ของแผ่นวัสดุไวแผ่นบวกและแผ่นลบ จะมีสีขาวของซัลเฟต (PbSo4) หุ ้มอยู่ และ
ส่ วนผสมของน้ ายาจะเหลือเพียงน้ ากลัน่ (H2O)

รู ปที่ 2.39 แบตเตอรี่ ขณะทาการชาร์ทไฟ
การชาร์ ทไฟแบตเตอรี่ ปฎิกริ ยาจะย้อนกลับแผ่นบวกกลายเป็ นเลดเปอร์ อ๊อฟไซด์ แผ่นลบ
จะกลายเป็ นตะกัว่ พรุ น น้ ายากลายเป็ นกรดกามะถัน พลังงานจะถูกสะสมไว้อีกครั้งหนึ่ งในรู ปของ
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พลังงานเคมี ส่ วนมากหม้อแบตเตอรี่ ใหม่จะมีแต่แผ่นตะกัว่ ไม่มีแผ่นน้ ากรดเติม ดังนั้นเมื่อจะใช้งาน
แบตเตอรี่ ตอ้ งเติมน้ ากรดลงไป แต่ไม่ตอ้ งอัดไฟลงแบตเตอรี่ อีก อย่างไรก็ตามต้องรอประมาณสาม
ชัว่ โมงให้แผ่นตะกัว่ ชุ่มไปด้วยกรดก่อน เมื่อแบตเตอรี่ จ่ายไฟออกไปทั้งแผ่นตะกัว่ และน้ ากรดจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีดงั นี้ ตะกัว่ ซัลเฟตจะเกิดขึ้นและจับอยูท่ ้ งั ที่แผ่นบวกซึ่ งเป็ นตะกัว่ อ๊อก
ไซด์และที่แผ่นลบซึ่ งเป็ นตะกัว่ พรุ น ในการนี้ น้ ากรดจะถูกใช้หมดไปจะทาให้เกิดมีน้ าเพิ่มขึ้น ถ.พ.
ของน้ ากรดลดลงโวลท์เตจที่แบตเตอรี่ ก็จะลดลงด้วยถ้าโวลท์เตจในแต่ละเซลล์ลดลงถึง 1.75 โวลท์
ก็ถือว่าแบตเตอรี่ จ่ายไฟหมดแล้ว และถ้าให้จ่ายไฟต่อไป และถ้าให้จ่ายไฟต่อไปอีกแบตเตอรี่ ก็จะ
ชารุ ดเสี ยหายได้ ปฎิกริ ยาที่เกิดขึ้นที่แผ่นธาตุท้ งั สองในขณะที่จ่ายไฟออกมีดงั นี้
แผ่นบวก : PbO2 + H2SO4 → PbSO4 + 2H2O
แผ่นลบ : Pb + SO4 → PbSO4
แบตเตอรี่ ที่จ่ายไฟแล้ว ควรอัดไฟให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพราะถ้าทิ้งไว้แล้วตะกัว่
ซัลเฟตที่เกิดขึ้นจะเป็ นตะกัว่ อ๊อกไซด์ และตะกัว่ พรุ นอย่างเดิมได้ลาบาก เพราะภายในแบตเตอรี่ จะ
กลายเป็ นเกลือซัลเฟตหมด
2.4.1 ความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอรี่
ความสามารถในการเก็บไฟของแบตเตอรี่ ข้ ึนอยูก่ บั ส่ วนประกอบสาคัญต่างๆ ดังนี้
1. ปริ มาณวัสดุไวของแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบถ้าปริ มาณมากจะเก็บไฟได้
มาก โดย เฉพาะอย่างยิง่ ปริ มาณของวัสดุไวของแผ่นธาตุบวก
2. ขึ้นอยูก่ บั ความหนาของแผ่นธาตุ ถ้าแผ่นธาตุหนาจะมีความสามารถเก็บไฟได้สูงกว่า
แผ่นธาตุที่บาง
3. ขึ้นอยูก่ บั อัตราการคาบไฟของแบตเตอรี่ ถ้าแบตเตอรี่ ถูกจ่ายไฟออกปริ มาณมากๆอย่าง
รวดเร็ วหลังจากนั้นเมื่อนากลับมาชาร์ ทใหม่ความสามาถในการเก็บไฟจะลดลง
4. ขึ้นอยูก่ บั ความเข้มของน้ ากรดกามะถัน ความเข้มของน้ ากรดสู ง ความสามารถในการ
เก็บไฟของแบตเตอรี่ จะมาก แต่ถา้ ถ้าความเข้มข้นของน้ ากรดต่า ความสามารถในการเก็บไฟของ
แบตเตอรี่ จะน้อยลง
5. ขึ้นอยูก่ บั ความพรุ นของแผ่นธาตุถา้ แผ่นธาตุมีรูพรุ นมากๆ น้ ากรดสามารถผ่านเข้าไปทา
ปฎิกริ ยากันได้อย่างทัว่ ถึงความสามารถในการเก็บไฟก็จะสู งตามไปด้วย
2.4.2 ผลหรือสาเหตุทที่ าให้ อายุของแบตเตอรี่ส้ ั น
1. การชาร์ ทไฟมากเกินพอ (Over charge)
2. การชาร์ ทไฟน้อยเกินกว่ามาตรฐาน (Under charge)
3. การลัดวงจร (Short circuit)
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4. ระดับน้ ากรดต่า
5. แบตเตอรี่ ถูกใช้งานหนักเกินไป

2.5 ระบบเครือข่ ายจีเอสเอ็ม
2.5.1 ความเป็ นมาของระบบเครือข่ าย
ในช่ วยต้นยุคปี 1980 โทรศัพท์เคลื่ อนที่ แบบ analog เกิ ดการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ วใน
ยุโรป โดยเฉพาะในแถบสแกนดิแนเวียและสหราชอาณาจักร รวมทั้งฝรั่งเศสและเยอรมัน ซึ่ งในแต่
ละประเทศก็พฒั นาระบบของตน ซึ่ งมันไม่สามารถทางานเข้ากันได้ ทั้งด้านเครื่ องมืออุปกรณ์ และ
การทางาน ซึ่ งสถานการณ์เช่นนี้ ไม่เป็ นที่ตอ้ งการเพราะจะกลายเป็ นว่าอุปกรณ์สื่อสารจะจากัดการ
ทางานอยูเ่ พียงแค่ประเทศของตนเองเท่านั้น ซึ่ งทาให้ไม่เป็ นหนึ่ งเดียวกันในประเทศยุโรปทั้งยังจา
กันขนาดตลาดของอุปกรณ์ แต่ละชนิ ดลดขนาดทางเศรษฐ์ศาสตร์ และหลังจากนั้นก็จะไม่มีความ
ประหยัดเกิดขึ้นเลย
ชาวยุโรปได้ตระหนักถึงเรื่ องนี้ ต้ งั แต่แรกและในปี 1982 การประชุ มเกี่ยวกับไปรษณี ยแ์ ละ
โทรคมนาคมแห่ งยุโรป (CEPT) ได้ก่อตั้งกลุ่มทดลองรี ยกว่า Group Special Mobile (GSM) เพื่อ
ศึกษาและพัฒนาระบบโทรศัพท์สาธารณะของชาวยุโรป ซึ่ งจุดมุ่งหมายก็มีดงั ต่อไปนี้
 สามารถสื่ อสารได้ดีและมีคุณภาพ
 ค่าอุปกรณ์และบริ การต่า
 สามารถติดต่อสื่ อสารระหว่างประเทศได้
 สามารถติดต่อกับโทรศัพท์มือถือได้
 สามารถรองรับการบริ การและสิ่ งอานวยความสะดวกใหม่ๆ ได้
 สามารถใช้กบั ระบบ ISDN ได้
ในปี ค.ศ. 1989 ความรับผิดชอบของ GSM ได้ถูกโอนย้ายไปยังสมาคมมาตรฐานการ
สื่ อสารโทรคมนาคมแห่ งยุโรป (ETSI) และคุณสมบัติจาเพาะของ GSM phase ที่ 1 ได้ถูกตีพิมพ์ข้ ึน
ในปี ค.ศ. 1990 การบริ การทางด้านพาณิ ชย์ได้ถูกเริ่ มต้นในช่ วงกลางปี 1991 และในปี 1993 ได้มี
เครื อข่าย GSM 36 เครื อข่ายใน 22 ประเทศ ถึงแม้วา่ จะมีการตั้งมาตรฐานในยุโรปแต่เครื อข่าย GSM
ก็ไม่ใช่มาตรฐานของยุโรปเพียงที่เดียว เครื อข่าย GSM ทั้ง 200 เครื อข่าย (ประกอบด้วย DCS 1800
และ PCS 1900) ก็ได้ถูกนาไปใช้ 110 ประเทศทัว่ โลกในช่วงต้นปี 1994 ได้มีผใู ้ ช้กว่า 1.3 ล้านราย
ซึ่ งได้เติบโตจนมากกว่า 55 ล้านรายในเดือนตุลาคมปี 1997 ซึ่ งในอเมริ กาเหนื อเครื อข่ายของ GSM
ได้เข้ไปช้ากว่าที่อื่นๆ และเป็ นแขนงหนึ่ งของระบบ GSM ที่เรี ยกว่า PCD 1900 ระบบ GSM ก็เลย
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ปรากฎอยู่ใ นทุ ก ทวี ป ซึ ง ต่ อ มาภายหลัง GSM ย่อมาจาก Global System for Mobile
Communications
ผูพ้ ฒั นาระบบ GSM ได้เลือกใช้ระบบดิจิตอล ซึ่ งยังไม่ได้รับการรับรอง (ในขณะนั้น) ทา
ให้ถูกคัดค้านจาก AMPS ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและ TACS ในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่ ง
พวกเขาเชื่อว่ายังมีความได้เปรี ยบทางด้านการคิดคานวณและการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ทาให้
เป็ นส่ วนเติมเต็มข้อกาหนดที่ต้ งั ไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้นและพัฒนาระบบต่อไปในด้านคุ ณภาพ และราคา
ผูส้ นับสนุ นได้ให้คาแนะนากว่า 8,000 หน้า เพื่อให้เกิ ดความยืดหยุ่นและการแข่งขันทางด้านวัต
กรรม ซึ่ ง ควรจะต้องมี การจัดการใก้เกิ ดความมาตรฐานอย่างเพี ยงพอ ในการติ ดต่ อสื่ อสารข้า ม
เครื อข่ายของระบบ ซึ่ งสามารถทาได้โดยให้คาบรรยายการทางานและการติดต่อสื่ อสารที่มีอยูจ่ ริ ง
ในระบบ

รู ปที่ 2.40 แสดงระบบเครื อข่ายจีเอสเอ็ม
2.5.2 การทางานของระบบจีเอสเอ็ม
ในช่วงเริ่ มต้นผูว้ างระบบ GSM ต้องการให้สามารถทางานร่ วมกับระบบ ISDN ในรู ปของ
การบริ การและการควบคุ มสัญญาณ อย่างไรก็ตามได้มีขอ้ จากัดในการส่ งสัญญาณวิทยุในรู ปของ
แถบความถี่ และราคา ทาให้ไม่สามารถนามาตรฐานของ ISDN B-channel ที่มีความเร็ ว 64 kbps
นามาใช้งานได้จริ ง
การบริ การติดต่อสื่ อสารโทรคมนาคมซึ่ งมีท้ งั บริ การเสริ ม และบริ การทางไกลทาง GSM
ได้สนับสนุ นการบริ การทางไกลขึ้นพื้นฐานที่สุดนัน่ คือ การติดต่อสื่ อสารพูดคุ ยทางโทรศัพท์ ซึ่ ง
บทสนทนาจะถู กเปลี่ ยนแปลงไปเป็ นสัญญาณดิ จิตอล หลังจากนั้นจะถู กส่ งผ่านเครื อข่าย GSM
เสมือนคลื่นของสัญญาณดิจิตอล นอกจากนี้ยงั มีการบริ การฉุ กเฉิ นส่ งไปยังผูใ้ ห้บริ การฉุ กเฉิ นที่ใกล้
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ที่สุดโดยการกด 3 ตัวเลข (ยกตัวอย่างเช่น 911) ซึ่ งยังมีการบริ การทางด้านข้อมูลที่หลากหลายผูใ้ ช้
GSM สามารถส่ งและรับข้อมูลที่อตั ราเร็ วสู งกว่า 9,600 bps ไปยังผูใ้ ช้ ระบบโทรศัพท์แบบเก่ า
เนื่ องจาก GSM เป็ นระบบดิ จิตอล ดังนั้นจึ งไม่จาเป็ นที่จะต้องใช้ modem ในการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างกัน ถึงแม้จะต้องใช้ audio modem ในการติดต่อระหว่างเครื อข่าย GSM กับระบบโทรศัพท์
แบบเก่า
การใช้ง านที่ เ ป็ นจุ ด เด่ น ของระบบ GSM ก็ คื อ การบริ ก ารข้อ ความ (SMS) ซึ่ งข้อ
ความสามารถถูกเก็บและส่ งต่อไปอีกได้ นอกจากนี้ ยงั สามารถบันทึกเก็บไว้ใน SIM card ได้ดว้ ย
การบริ การเสริ ม ซึ่ งประกอบด้วย การบริ การส่ งต่อเมื่อเรี ยกเข้าในกรณี ที่ผรู ้ ับไม่อยูใ่ นเครื อข่าย การ
ปฏิเสธสายเรี ยกเข้า และยังมีการบริ การเสริ มอื่นๆ อีก เช่น การโชว์เบอร์ ของผูเ้ รี ยกเข้า การเรี ยกสาย
ซ้อน การสนทนาพร้อมกันหลายๆ สาย

รู ปที่ 2.41 แสดงการสื่ อสารภายในระบบเครื อข่าย
2.5.3 สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ ายจีเอสเอ็ม
เครื อข่าย GSM ถูกสร้างให้มี function การทางานที่หลากหลาย ซึ่ งฟั งก์ชนั่ และการทางาน
แสดงให้เห็นในรู ปที่ 1 เครื อข่าย GSM สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ เครื่ องรับสัญญาณอยูก่ บั
ผูใ้ ช้ สถานี ฐาน ควบคุ มเครื่ องวิทยุกบั เครื่ องรับสัญญาณ เครื่ องควบคุมเครื อข่ายเป็ นส่ วนประกอบ
หลัก ในการให้ บ ริ ก าร ซึ่ งท าหน้า ที่ ติ ด ต่ อ ระหว่า งผูใ้ ช้ ด้ว ยกัน และผู ้ใ ช้ข ้า มเครื อ ข่ า ย Mobile
Services Switching Center (MSC) ยังควบคุมและจัดการในกรณี ที่มีการเคลื่อนไหวโดยที่สถานีฐาน
จะติดต่อสื่ อสารกับ MSC โดยผ่านส่ วนที่เชื่อมต่อ, A
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รู ปที่ 2.42 แสดงสถาปั ตยกรรมระบบเครื อข่ายจีเอสเอ็ม

รู ปที่ 2.43 แสดงสถาปัตยกรรมภายในระบบเครื อข่าย
2.5.4 เครื่องรับสั ญญาณ (Mobile station)
เครื่ องรับสัญญาณ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณและ smart card ที่เรี ยกว่า SIM
(Subscriber Identify Module) โดยที่ SIM จะแยกเป็ นขอบแต่ละบุคลล ทาให้ผใู ้ ช้สามารถใช้บริ การ
โดยที่ไม่ตอ้ งคิดถึงอุปกรณ์ที่จาเพาะ โดยสามารถใส่ SIM card เข้าไปในเครื่ อง GSM อื่นๆ ได้ท้ งั
รับสาย โทรออก และใช้บริ การอื่นๆ ได้ตามปกติ
โดยอุปกรณ์สื่อสารจะมีการระบุตวั มันโดย the International Mobile Equipment Identify
(IMEI) โดย SIM card จะระบุหมายเลขของผูจ้ ดทะเบียนกับระบบ เพื่อป้ องกันการลอกเลียนแบบ
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โดยรหัสที่ตวั เครื่ องกับรหัสที่ SIM จะเป็ นอิสระต่อกัน และ SIM card ก็มีระบบป้ องกันการใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้ password
2.5.5 สถานีฐาน (Base station subsystem)
สถานี ฐานแบ่งเป็ น 2 ส่ วน, สถานี เครื่ องรับส่ งวิทยุ Base Transceiver Station (BTS) และ
สถานี ควบคุ ม Base station Controller (BSC) การสื่ อสารเหล่านี้ จะข้ามขอบเขต Abis ซึ่ งจะ
ปฏิบตั ิงานระหว่างส่ วนประกอบต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผูผ้ ลิตต่างๆ สถานี เครื่ องรับวิทยุ (BTS) จะ
รับคลื่นวิทยุที่ระบุถึงผูใ้ ช้และส่ งต่อสัญญาณวิทยุไปยังเครื่ องรับสัญญาณ (mobile station) ในพื้นที่
ใหญ่ๆ ก็จาเป็ นที่จะต้องใช้สถานีขนาดใหญ่ตามไปด้วย โดยสถานี ฐานนี้ ตอ้ งมีคุณสมบัติคือ มีความ
น่ าเชื่ อถื อสู ง และสามารถเคลื่ อนย้ายได้และราคาต่ า โดยที่ สถานี ฐานจะเป็ นตัวตั้ง ช่ องของคลื่ น
ความถี่วทิ ยุ และสถานีควบคุม (BSC) จะเป็ นตัวเชื่อมต่อระหว่างเครื่ องรับสัญญาณกับ MSC โดยจะ
ดูแลการติดตั้งช่ องสัญญาณ คลื่ นความถี่ การส่ งต่อคลื่ น โดย BSC 1 แห่ งควบคุ มสัญญาณวิทยุ 1
หรื อมากกว่า 1 แห่ง ของ BTS
2.5.6 สถานีเครือข่ าย (Network subsystem)
ส่ วนประกอบของสถานี เครื อข่าย (Network subsystem) คือ MSC ซึ่ งทาหน้าที่เสมือนการ
สับเปลี่ยนของ PSTN หรื อ ISDN และยังควบคุมดูแลผูจ้ ดทะเบียน ตัวอย่างเช่น การจดทะเบียน,
การป้ องกันการลอกเลียนแบบ, การ update สถานที่, การโทรเข้าเครื อข่าย ซึ่ งการบริ การเหล่านี้ เป็ น
ตัวเชื่ อมหน้าที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน MSC เป็ นตัวเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายหลัก (ตัวอย่าง เช่น PSTN หรื อ
ISDN) การส่ งสัญญาณระหว่างหน้าที่ที่แท้จริ งในเครื อข่ายจะใช้ระบบสัญญาณเบอร์ 7 ซึ่ งถูกใช้ใน
สายโทรศัพท์ที่ส่งสัญญาณ ISDN และถูกใช้อย่างกว้างขวางในเครื อข่ายสาธารณะ
Home Location Register (HLR) และ Visitor Location Register (VLR) ทางานร่ วมกันกับ
MSC HLR ทาหน้าที่บริ หารข้อมูลของแต่ละผูจ้ ดทะเบียนที่ลงทะเบียนในเครื อข่าย GSM ตามที่ต้ งั
ของเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณในขณะนั้น สถานี ที่ ต้ งั ของเครื่ อ งรั บ ส่ ง สั ญ ญาณขณะนั้นอยู่ใ นรู ป ของ
สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับ VLR ซึ่ งกระบวนการเดินทางที่แท้จริ งจะอธิ บายในภายหลัง โดยจะมีหนึ่ ง
HLR ต่อ เครื อข่าย GSM ถึงแม้วา่ จะเป็ นเครื่ องมือในการกระจายฐานข้อมูล
VLR ประกอบไปด้วย ข้อมูล ที่ มาจาก HLR ที่ จาเป็ นในการควบคุ ม การติ ดต่ อและ
ข้อกาหนดการบริ การที่ลงทะเบียนไว้ สาหรับเครื่ องรับสัญญาณแต่ละเครื่ องที่ถูกระบุตาแหน่งตาม
สภาพพื้นที่ จะถูกควบคุ มโดย VLR ถึ งแม้ว่าการทางานที่แท้จริ งจะเป็ นหน่ วยที่เป็ นอิสระ ผูผ้ ลิ ต
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อุปกรณ์ในการแลกเปลี่ยนก็จะพัฒนา VLR ไปกับ MSC ดังนั้นบริ เวณทางภูมิศาสตร์ ที่ควบคุมโดย
MSC ก็จะถูกควบคุมโดย VLR ดังนั้น VLR จึงทาหน้าที่ให้สัญญาณที่เหมาะสม
โดยทั้ง 2 Register จะถูกใช้สาหรับการป้ องกัน และระบบความปลอดภัย The Equipment
Identify Register (EIR) คื อฐานข้อมูลที่ ประกอบไปด้วย รายละเอียดอุปกรณ์ ที่อยู่ในเครื อข่าย
ทั้งหมด ซึ่ งเครื่ องรับสัญญาณจะถูกระบุดว้ ย IEMI โดยที่ IEMI จะบันทึกไว้วา่ ผิดกฎหมาย ถ้ามันถูก
ขโมย หรื อไม่ได้ผา่ นการทดสอบ The Authentication Center (AUC) จะดูแลฐานข้อมูลที่ถูกเก็บไว้
โดยใช้รหัสลับของแต่ละผูจ้ ดทะเบียน SIM card และยังใช้สาหรับการยืนยันคลื่นวิทยุ

รู ปที่ 2.44 แสดงระบบเครื อข่ายระหว่างฐานข้อมูล
2.5.7 การเชื่อมโยงการสื่ อสาร (Radio link aspects)
สหภาพการสื่ อสารโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU) ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั การแบ่งสันปั นส่ วนคลื่นวิทยุ
(ตามฟั งก์ชนั่ การทางานที่หลากหลาย) จัดสรรคลื่ นความถี่ 890 – 915 MHz สาหรับ uplink (จาก
mobile station ไปยัง base station) และคลื่นความถี่ 935 – 960 MHz สาหรัรบ downlink (จาก base
station ไปยัง mobile station) สาหรับเครื อข่ายภายในยุโรป ซึ่ งช่วงความที่เหล่านี้ ก็ได้ถูกเคยใช้แล้ว
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1980 โดยเป็ นของระบบ analog ในขณะนั้น ทาง CEPT ก็มีความรอบคอมที่จะ
สารองคลื่นความถี่ 10 MHz สาหรับแต่ละแถบคลื่นความถี่ สาหรับระบบ GSM ซึ่ งขณะนั้นยังอยู่
ในช่วงพัฒนาอยู่ ซึ่ งในที่สุดระบบ GSM ก็ได้รับช่วงความกว้างของคลื่นความถี่ 2 – 25 MHz
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2.5.8 การเข้ าถึงโครงสร้ างช่ องสั ญญาณ
เนื่องจาก radio spectrum เป็ นทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดที่ตอ้ งแบ่งปั นสาหรับผูใ้ ช้ทุกคน
วิธีการที่จะออกแบบก็คือต้องแบ่งเป็ นแต่ละคลื่ นความถี่ ให้แก่ผใู ้ ช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
วิธีการที่ใช้ในระบบ GSM ก็คือการรวมกันของ Time and Frequency Division Multiple access
(TDMA / FDMA) โดยในส่ วนของ FDMA จะแบ่งโดยความถี่ซ่ ึ งจะมีความกว้างของแถบความถี่
สู งสุ ด 25 MHz โดยตัวนา 124 ตัว แต่ละตัวสามารถนาความถี่ได้ 200 kHz โดยหนึ่ งหรื อมากกว่า
ตัวนาที่จะถูกส่ งไปในแต่ละ base station โดยในแต่ละตัวนาความถี่เหล่านี้ ก็จะถูกแบ่งด้วยเวลาตาม
แบบของ TDMA ตัวเรี ยกหน่วยของเวลาในระบบ TDMA จะเรี ยกว่า burst period จะมีค่า 15/26 ms
(หรื อประมาณ 0.577 ms) 8 กลุ่มของ burst period จะรวมเป็ นกลุ่มของหนึ่ ง TDMA frame 120/26
(หรื อประมาณ 4.615 ms) โดยจะอยู่ในรู ปหน่ วยพื้นฐาน สาหรับการให้คานิ ยามของช่ องสัญญาณ
ทาง ตรรกะหนึ่ง physical channel ก็คือ หนึ่ง burst period ต่อ TDMA frame
ช่องสัญญาณจะถูกาหนดโดยจานวนและตาแหน่งของ burst period ที่สอดคล้องกัน การ
กาหนดทั้งหมดเหล่านี้จะเป็ น วัฎจักรและทั้งหมดนี้ ก็จะวนซ้ าประมาณทุกๆ 3 ชัว่ โมง ช่องสัญญาณ
สามารถแบ่งเป็ น dedicated channel ตัวจะถูกจัดสรรไปยัง mobile station และ common channel ที่
ใช้โดย mobile station ก็จะถูกปล่อยให้สูญเปล่า idle mode

รู ปที่ 2.45 แสดงการเข้าถึงช่องสัญญาณฐานข้อมูล
2.5.9 การเข้ าถึงช่ องสั ญญาณ (Traffic channels)
Traffic channels (TCH) จะถูกใช้เพื่อนาพาคาสนทนาและข้อมูล โดย Traffic channels ถูก
ให้คาจากัดความด้วย 26-frame multi frame หรื อกลุ่ม 26 TDMA frame ระยะเวลา ของ 26-frame
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multi frame คือ 120 ms ซึ่ งก็คือระยะเวลาที่ให้คานิ ยามของ burst period (120 ms หารด้วย 26
frames หารด้วย 8 burst period ต่อ frame) ในทั้งหมด 26 frame, 24 frame ถูกใช้ไปในการส่ งข้อมูล,
1 frame ถูกใช้สาหรับ Slow Associated Control Channel (SACCH) และอีกหนึ่ งเฟรมที่ยงั ไม่ได้
นาไปใช้ (ดังแสดงในรู ปที่ 2) TCH จะถูก uplink และ downlink แยกกันเป็ นระยะเวลา 3 burst
period ดังนั้น mobile station จะไม่ได้รับและส่ งข้อมูลแบบทันทีทนั ใด ซึ่ งจะทาให้ง่ายทางด้าน
อิเลคโทรนิกส์
นอกจาก full-rate TCH แล้วยังมี half-rate TCH อีกด้วย ถึงแม้วา่ ยังไม่ได้ถูกนามาใช้ก็ตาม
โดยที่ Half-rate TCH จะมีผลต่อความจุ ระบบเป็ นสองเท่าต่อครึ่ งหนึ่ งของอัตราของการสนทนา
haft rate speech coder (speech coding ประมาณ 7 kbps แทนที่จะเป็ น 13 kbps) Eight – rate TCHs
ที่ถูกระบุไว้เหมือนกันและถูกใช้เพื่อส่ งสัญญาณ ซึ่ งพวกมันถูกเรี ยกว่า Stand – alone Dedicated
Control Channel (SDCCH)

รู ปที่ 2.46 แสดงโครงสร้าง TDNA และ Multl frame
2.5.10 ช่ องสั ญญาณควบคุม (Control channels)
ช่องสัญญาณควบคุมสามารถใช้ได้ท้ งั โทรศัพท์ที่เป็ น idle mode และ dedicated mode โดย
ที่ common channels จะถูกใช้ในโทรศัพท์ที่เป็ น idle mode เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการส่ งสัญญาณ ที่
ต้องการเพื่อเปลี่ยนไปเป็ น dedicated mode เมื่อโทรศัพท์อยูใ่ นหน้าจอที่เป็ น dedicated mode และ
ล้อมรอบไปด้วย base station ก็พร้ อมจะส่ งคาสนทนาและข้อมูล common channel ถูกให้จากัด
ความถี่ 51-frame multiframe ดังนั้นโทรศัพท์ที่ dedicated จะใช้ 26-framed multiframe โครงสร้าง
ของ TCH จะยังอยูใ่ นหน้าจอ ของช่องสัญญาณควบคุมโดยที่ common channel จะประกอบไปด้วย
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 Broadcast Control Channel (BCCH)
ทาให้สามารถกระจายเสี ยงได้อย่างต่อเนื่ อง, การ downlink ข้อมูลซึ่ งประกอบไปด้วย การ
ระบุ base station การจัดสรรคลื่นความถี่และลาดับการส่ งคลื่นความถี่ไปๆ มาๆ
 Frequency Correction Channel (FCCH) และ Synchronization Channel (SCH)
ใช้เพื่อทาให้เกิดการคล้องจองกันของโทรศัพท์กบั โครงสร้างของช่องเวลาในแต่ละเซลล์ซ่ ึ ง
จากันที่ขอบเขตของ burst period และจานวนของช่ วงเวลา ทุกๆ เซลล์ในเครื อข่าย GSM จะถูก
กระจายไปยังหนึ่ ง FCCH และ หนึ่ ง SCH ซึ่ งถู กให้คานิ ยามด้วยช่ องเวลาหมายเลข 0 (ภายใน
TDMA frame)
 Random Access Channel (RACH)
ใช้สาหรับเป็ นช่องสัญญาณเพื่อให้โทรศัพท์เข้าไปอยูใ่ นระบบเครื อข่าย
 Paging Channel (PCH)
ใช้เพื่อส่ งสัญญาณเตือน mobile station เมื่อมีสายเข้า
 Access Grant Channel (AGCH)
ใช้เพื่อจัดสรร SDCCH ของโทรศัพท์เพื่อส่ งสัญญาณ (ในกรณี ที่ได้รับ dedicated channel)
ด้วยการส่ งสัญญาณไปที่ RACH

รู ปที่ 2.47 แสดงช่องสัญญาณจีเอสเอ็ม
2.5.11 โครงสร้ างการส่ งข้ อมูล(Burst structure)
มี Burst อยู่ 4 ชนิด ที่ใช้สาหรับส่ งข้อมูลในระบบ GSM Burst แบบปกติจะใช้ส่งข้อมูลและ
สัญญาณส่ วนมาก ซึ่ งมีความยาวทั้งหมด 156.25 bits ประกอบไปด้วย 57 bits 2 ตัว (information
bits) และ 26 bits สาหรับลาดับที่ได้รับการปรับความถี่แล้ว และ 1 bit สาหรับการป้ องกันข้อมูล (ใช้
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สาหรับ FACCH) และ 3 bits สาหรับจุดสิ้ นสุ ดในแต่ละครั้ง และ 8.25 bits สาหรับป้ องกันในเรื่ อง
ลาดับที่แสดงในรู ปที่ 2 ข้อมูลจานวน 156.25 bits จะถูกส่ งภายใน 0.577 ms ทาให้อตั ราการส่ ง bits
ทั้งหมดอยูท่ ี่ 270.833 kbps
F-burst ที่ใช้ใน FCCH และ S-burst ที่ใช้ใน SCH มีความยาวเท่ากับ burst ปกติ แต่มี
โครงสร้างภายในที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดความแตกต่างจาก normal burst ซึ่ งอนุ ญาตให้เกิดขึ้นใน
เวลาเดียวกัน access burst จะมีขนาดสั้นกว่า normal burst และจะใช้แค่ใน RACH

รู ปที่ 2.48 แสดงโครงสร้างการส่ งถ่ายข้อมูล
2.5.12 การเปลีย่ นบทสนทนาเป็ นรหัส (Speech coding)
GSM เป็ นระบบดิ จิตอล ซึ่ งโดยปกติบทสนทนาจะเป็ นสัญญาณ analog ท าให้ต้อง
เปลี่ยนเป็ นสัญญาณดิจิตอล ซึ่ งวิธีที่ใช้ในระบบ ISDN และระบบโทรศัพท์ในปั จจุบนั ที่รับส่ งเสี ยง
ได้หลายๆ สายพร้อมกันด้วยความเร็ วสู งและใช้สาย fiber optic โดยใช้ Pulse Coded Modulation
(PCM) สัญญาณที่ ส่งออกมาจาก PCM มีขนาด 64 kbps ซึ่ งเป็ นอัตราที่ สูงเกิ นไปสาหรั บ
คลื่นสัญญาณวิทยุ สัญญาณขนาด 64 kbps นี้ ถึงแม้ว่าจะง่ายในการนาไปใช้ แต่ก็มากเกิ นความ
จาเป็ นทาให้ทางกลุ่มของ GSM ได้ศึกษาและคานวณการถอดรหัสของบทสนทนา โดยคานึ งถึง
คุณภาพของบทสนทนา วัดความซับ ซ้อน (ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับราคา, ความล่าช้าของกระบวนการและ
กาลังที่ใช้ในแต่ละครั้ง) ก่อนที่จะเลือกใช้ Regular Pulse Excited Linear Predictive Coder (RPELPC) with a Long Term Predictor loop โดยปกติแล้วข้อมูลจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ ไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเร็ วมากจึง ใช้ในการทานายตัวอย่างในปั จจุบนั ได้ประสิ ทธิ ภาพของการรวมกันแบบ
เส้นตรงในตัวอย่างก่อนหน้านี้ บวกกับการแปลข้อความเป็ นรหัสของส่ วนที่ตกค้างความแตกต่าง
ระหว่างตัวอย่างที่ทานายกับที่แท้จริ งแสดงออกมาในรู ปสัญญาณ บทสนทนาจะถูกแบ่งออกเป็ น
หน่วยละ 20 ms ซึ่งถูกแปลให้เป็ นรหัสขนาด 250 bits และจะให้อตั รา bits รวมทั้งหมด 13 kbps สิ่ ง
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นี้ ถูกเรี ยกว่า Full-Rate Speech coding เมื่อในไม่ชา้ นี้ การถอดรหัสบทสนทนาแบบ Enhanced FullRate (EFR) ได้ถูกนาใช้ในบางส่ วนของอเมริ กาเหนือที่เป็ นระบบ GSM 1900 ซึ่ งได้ถูกกล่าวว่า ได้มี
การพัฒนาคุณภาพของบทสนทนาโดยใช้อตั รา 13 kbps เท่าเดิม
2.5.13 การถอดรหัสช่ องสั ญญาณและการปรับบังคับคลืน่ วิทยุ
เนื่ องจากธรรมชาติ แ ละสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ นท าให้เกิ ด คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ ารบกวน การ
ถอดรหัสคาถู ดหรื อสัญญาณข้อมูลสาหรั รบการติดต่อสื่ อสารจะต้องถู กป้ องกันจากข้อผิดพลาด
ระบบ GSM จะใช้การหมุนเวียนรหัสเพื่อป้ องกันผิดพลาด การคิดคานวณพื้นที่จริ งจะใช้แตกต่าง
กันในบทสนทนาและแตกต่างกันในอัตราข้อมูล วิธีจะใช้สาหรับก้อนของบทสนทนาจะถูกอธิ บาย
ดังนี้
เรารู ้วา่ รหัสของบทสนทนาจะมีขนาด 26 bit ในทุกๆ 20 ms จากการทดสอบ เราพบว่าบาง
bit จะมีความสาคัญทางด้านคุณภาพมากกว่าอันอื่น ดังนั้นเราจึงแบ่ง bit ออกเป็ น 3 class ดังนี้
 Class Ia 50 bits  ไวต่อการผิดพลาดที่สุด
 Class Ib 132 bits ไวต่อการผิดพลาดปานกลาง
 Class II 78 bits  ไวต่อการผิดพลาดน้อยที่สุด
Class Ia มี 3 bits ที่เป็ น Cyclic Redundancy Code เพิ่มเข้าไปสาหรับการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด ถ้าตรวจพบข้อผิดพลาด frame ที่ถูกตรวจสอบว่าเสี ยหายเกิ นกว่าที่จะเข้าใจได้จะถูก
ตัดทิ้งและจะถูกทดแทนด้วย frame ที่ถูกต้องที่ได้รับก่อนหน้านี้ ในแบบที่ถูกทาให้เบาลงนิ ดนึ งเป็ น
จานวน 53 bits รวมกับ 132 class Ib และ 4 bits tail sequence (รวมทั้งหมด 189 bits) ที่ถูกใส่ เข้าไป
ในครึ่ งหนึ่งของอัตราการหมุนวนการแปลข้อความเป็ นรหัสด้วยการบังคับความยาว 4 ทุกๆ bit ที่ใส่
เข้าไปจะให้ออกมา 2 bits โดยมีการรวมกันของ 4 bits ที่เข้ามาก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงมีรหัสการแปล
ออกมาเป็ น 378 bits ซึ่ งจะถูกเพิ่มเข้าไปใน 78 bits class II ที่เหลื ออยู่ ซึ่ งไม่ได้รับการป้ องกัน
สรุ ปว่า ทุกๆ 20 ms ของบทสนทนาจะถูกแปลงให้เป็ นรหัส 456 bits หรื อเท่ากับ 22.8 kbps
สาหรับการป้ องกัน burst error ที่เกิดขึ้นในการติดต่องสื่ อสารด้วยสัญญาณวิทยุ ในแต่ละ
ตัวอย่างจะต้อง ถูกสอดแทรก 456 bits ที่ออกมาจะถูกแบ่งเป็ น 8 block block ละ 57 bits และ block
เหล่านี้ จะถูกส่ งเป็ นจานวน 8 time-slot bursts ที่ต่อเนื่ องกัน โดยแต่ละ time-slot bursts สามารถหา
ข้อมูล block ละ 57 bits ได้ 2 block
เรารู ้ ว่าในแต่ละ time-slot bursts นั้น จะถูกส่ งที่ 270.833 kbps สัญญาณดิจิตอลเหล่านี้
สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็ นความถี่ แบบ analog ได้ โดยใช้ Gaussian-filtered Minimum Shift
Keying (GMSK) ซึ่ง GMSK ได้ถูกเลือกไปใช้ปรับเปลี่ยนและทาให้สอดคล้องกันระหว่าง Spectral
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efficiency, ความซับซ้อนของเครื่ องกระจายเสี ยง และจากัดการให้ขอ้ มูลที่ผิดพลาดความซับซ้อน
ของเครื่ องกระจายเสี ยงจะเกี่ยวข้องกับกาลังที่ใช้ ซึ่ งสามารถทาให้นอ้ ยลงได้จาก mobile station ใน
กรณี ที่การส่ งสัญญาณวิทยุผิดพลาด ซึ่ งภายนอกนั้นมีผทู ้ ี่ได้รับการแบ่งคลื่นความถี่อื่นๆ อยูด่ ว้ ยทา
ให้เราต้องควบคุมอย่างเข็มงวดเพื่อจากัดการรบกวนของสัญญาณที่ใช้ติดต่อ
2.5.14 การวิเคราะห์ คลืน่ ความถี่(Multipath equalization)
ที่ช่วงคลื่นความถี่ 900 MHz คลื่นวิทยุสามารถกระเด้งทุกๆ สิ่ ง (ตึก ภูเขา รถยนต์ เครื่ องบิน
ฯลฯ) ทาให้มี สัญญาณสะท้อนจานวนมาก ซึ่ ง จะมี เฟสที่ แตกต่ างกันที่ ส ามารถดึ ง เสาอากาศได้
เครื่ องปรับความถี่สัญญา อิเลคทรอนิ คส์ ได้ถูกนามาใช้ขยายสัญญาณที่ตอ้ งการออกจากสัญญาณ
สะท้อนที่ ไม่ตอ้ งการ มันทางานโดยค้นหาสัญญาณที่รู้จกั และปรับเปลี่ ยนความหลากหลายของ
กาลังของสัญญาณวิทยุที่ได้รับ และขยาย สัญญาณที่ตอ้ งการ สัญญาณที่รู้จกั นี้ มีขนาด 26 bits ถูกส่ ง
ในช่วงกลางของทุกๆ time-slot bursts

รู ปที่ 2.49 แสดงโปรแกรมการวิเคราะห์คลื่นความถี่
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2.5.15 การส่ งไปมาของคลืน่ ความถี่
Mobile station มักจะมีความไวในคลื่นสัญญาณความถี่ หมายความว่า มันสามารถเปลี่ยน
ระหว่างการส่ งและการรับข้อมูลที่ช่วงเวลาที่หน้าจอ ภายในหนึ่ ง TDMA frame ซึ่ งโดยปกติแล้วจะ
มีความแตกต่างด้านความถี่ ระบบ GSM มักใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ โดยใช้คลื่นความถี่ตาม
ธรรมชาติเพื่อใช้ดาเนิ นการการส่ งไปมาของคลื่นความถี่ต่า ซึ่ งโดยเครื่ องโทรศัพท์และ BTS จะส่ ง
แต่ละ TDMA frame ในแต่ละตัวนาที่มีความถี่ต่างๆ การคิดคานวณการส่ งไปมาของคลื่นความถี่ จะ
ถูกกระจายไปยัง Broadcast Control Channel ดังนั้นความหลากหลายของคลื่นความถี่ที่ได้รับจะ
ขึ้นอยูก่ บั ตัวนาความถี่ การส่ งคลื่นความถี่ต่าสามารถช่วยลดปั ญหาลง
2.5.16 การส่ งสั ญญาณแบบไม่ ต่อเนื่อง
การทาให้สัญญาณรบกวนในช่ วงสัญญาณที่ ใช้ร่วมกันให้น้อยที่สุด คื อ จุ ดมุ่งหมายของ
ทุกๆ ระบบ โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ได้บริ การที่ดีกว่า สาหรับแต่ละ cell ที่กาหนดขนาดมาให้ หรื อ
ใช้ขนาด cell ที่เลื อกลงแต่เพิ่มขีดจากัด โดยรวมของระบบ การส่ งต่อข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่ อง (DTX)
เป็ นวิธีที่นาประโยชน์จากความจริ งที่วา่ แต่ละบุคคลนั้นใช้เวลาพูดน้อยกว่า 40% ของเวลาสนทนา
ทั้งหมด โดยการยึดการส่ งสัญญาณเมื่อไม่มีการสนทนา ข้อดี ของ DTX ก็คือ สามารถประหยัด
พลังงาน ส่ วนประกอบที่สาคัญที่สุดของ DTX คือ Voice Activity Detection ซึ่ งใช้แยกแยะระหว่าง
เสี ยงที่พดู ออกจากเสี ยงโดยรอบ หน้าที่ก็คือ กาจัดเสี ยงที่ไม่จาเป็ นออก ถ้าสัญญาณเสี ยงถูกเข้าใจผิด
ว่าเป็ นสัญญาณเสี ยงภายนอก เครื่ องส่ งสัญญาณก็จะปิ ด ผลกระทบที่ น่าราคาญจะถูกได้ยินที่ช่วง
สิ้ นสุ ดการรับ ในทางกลับกันถ้าเสี ยงภายนอกถูกตีความผิดเป็ นสัญญาณเสี ยงบ่อยๆ ประสิ ทธิ ภาพ
ของ DTX ก็จะลดลงอย่างมาก ตัวแปรอีกอย่างหนึ่ งที่ถูกนามาพิจารณาเมื่อเครื่ องส่ งสัญญาณปิ ด ก็
จะไม่ได้ยินอะไรเลยในช่ วงสิ้ นสุ ดการรับ เนื่ องจากเป็ นธรรมชาติของสัญญาณดิ จิตอลของ GSM
เพื่อทาให้มนั่ ใจว่าผูร้ ั บสามารถติดต่อได้ โดยการสร้ างเสี ยงที่ ทาให้รู้สึกสบายโดยพยายามทาให้
ลักษณะเฉพาะของเสี ยงที่ส่งไปสอดคล้องกับเสี ยงภายนอกของปลายทาง
2.5.17 การรับสั ญญาณแบบไม่ ต่อเนื่อง
อีกวิธีหนึ่งที่ใช้สาหรับประหยัดพลังงานของ mobile station ก็คือ การรับสัญญาณวิทยุที่ไม่
ต่อเนื่ อง ทาโดยการที่ base station ส่ งสัญญาณการเรี ยกสายเข้าส่ งไปในรู ปของช่องสัญญาณย่อย
โดยในแต่ละ mobile station ก็จะฟังเพียงแค่ในแต่ละช่องสัญญาณย่อยนั้น ในช่วงเวลาระหว่างการะ
เปลี่ยนช่องสัญญาณย่อยที่ต่อเนื่ องกัน โทรศัพท์สามารถเปลี่ยนเป็ น sleep mode ได้ทาให้ไม่ตอ้ งใช้
พลังงาน
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2.5.18 การควบคุมกาลัง
เราสามารถแบ่ง mobile station ออกเป็ น 5 class จาแนกจามกาลังที่ส่งผ่านได้สูงสุ ด 20, 8,
5, 2 และ 0.8 วัตต์ เพื่อที่จะทาให้สัญญาณรบกวนของของสัญญาณที่ใช้ร่วมกันน้อยที่สุด และเพื่อ
ประหยัดกาลัง ทั้งโทรศัพท์และ Base Transceiver Station ทางานที่ระดับกาลังที่ต่าที่สุดที่สามารถ
ได้รับสัญญาณที่มีคุณภาพที่ยอมรับได้ ระดับกาลังสามารถเพิ่มขึ้นหรื อลดลงได้ในช่ วง 2 dB ของ
กาลังสู งสุ ด ซึ่ งค่าที่ต่าที่สุดก็คือ 13 dBm (20 มิลลิวตั ต์)
Mobile station สามารถวัดความแรงของสัญญาณและคุณภาพของสัญญาณ (ขึ้นอยูก่ บั Bit
Error Ratio) และส่ งข้อมูลไปยัง Base Station Controller ซึ่ งเป็ นตัวตัดสิ นว่าเมื่อไรระดับกาลังควร
จะต้องเปลี่ยน การควบคุมกาลังจะต้องทาอย่างระมัดระวัง เนื่ องจากมีความเป็ นไปได้ที่จะไม่เสถียร
เนื่องจากการเพิ่มของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ส่งสัญญาณร่ วมกัน ทาให้ตอ้ งเพิ่มกาลังในการตอบสนอง
ทาให้เกิ ดการเพิ่มการรบกวนของช่ องสัญญาณร่ วมกัน เป็ นสาเหตุทาให้โทรศัพท์เครื่ องอื่นๆ ต้อง
เพิ่มกาลังของตนเอง
2.5.19 การส่ งสั ญญาณข้ อมูลเครือข่ าย(Network aspects)
เพื่อที่ จะทาให้มนั่ ใจว่าการส่ งสัญญาณเสี ยงหรื อข้อมูลจะมี คุณภาพด้วยคลื่ นวิทยุซ่ ึ งเป็ น
ส่ วนหนึ่งของหน้าที่ของเครื อข่ายของโทรศัพท์มือถือ ระบบ GSM สามารถใช้ได้ท้ งั ในประเทศและ
ต่างประเทศ ความจริ งที่ว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ถูกครอบคลุมด้วยเครื อข่าย โดยถูกแบ่งออกเป็ น
ส่ วนๆ ที่จะเป็ นที่นาไปใช้ในกระบวนการส่ งต่อข้อมูล หน้าที่น้ ี ถูกควบคุมโดย Network Subsystem
ซึ่ งเป็ นส่ วนหลังที่ใช้ใน Mobile Application Part (MAP) สัญญาณ Protocol No.7

รู ปที่ 2.50 แสดงโครงสร้างสัญญาณโปรโตคอล
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การส่ งสัญญาณ protocol ในระบบ GSM จะแบ่งโครงสร้างได้เป็ น 3 ชั้น ขึ้นอยูก่ บั ขอบเขต
ดังแสดงในรู ปที่ 3 ชั้นที่ 1 คือ Physical layer ซึ่ งใช้เป็ นโครงสร้างของสัญญาณข้ามขอบเขตอากาศ
ชั้นที่ 2 คือ Data link layer ข้ามขอบเขต UM โดย data link layer นี้ ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็ น LAPD
protocol ที่ใช้ใน ISDN เลยถูกเรี ยกว่า LAPDm ข้ามขอบเขต A ชั้นที่ 3 คือ GSM signaling protocol
ซึ่ งถูกแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นย่อยๆ
การจัดการคลื่นวิทยุ : ควบคุมการติดตั้ง, การบารุ งรักษา และจุดสิ้ นสุ ดของคลื่นสัญญาณ
วิทยุ รวมถึงการส่ งต่อข้อมูลด้วย
การจัดการเมื่อมีการเคลื่อนที่ (Mobility management) : จัดการ uplink สถานที่ และ
กระบวนการเพื่อรักษาความปลอดภัย
การจัดการติดต่อ : ควบคุ มการโทรทัว่ ๆ ไป และจัดการบริ การเสริ ม และการบริ การ
ข้อความสั้นๆ
การจัดการคลื่นวิทยุ (RR) จะควบคุมการเชื่อมต่อทั้งวิทยุ และแบบที่กาหนดไว้แล้วระหว่าง
Mobile station และ MSC หน้าที่หลักๆ ของส่ วนประกอบที่เกี่ยวข้องคือ mobile station และ base
station subsystem ซึ่ งเหมือนกัน MSC ชั้นของ RR จะเกี่ยวข้องกับการจัดการของ RR ในแต่ละส่ วน
ซึ่ งเป็ นเวลาที่โทรศัพท์อยูใ่ นภายใน dedicated mode ในส่ วนของ RR ซึ่ งเริ่ มจาก mobile station
ผ่านกระบวนการทั้งการโทรออกหรื อการตอบรั บข้อความรายละเอี ยดของกระบวนการเป็ นดัง
dedicated channel ส่ งไปยังโทรศัพท์ และเปลี่ยนโครงสร้างช่องสัญญาณย่อยที่ถูกควบคุมในชั้น RR
มันเป็ นตัวควบคุ มลักษณะคลื่ นวิทยุ เหมือนกับการควบคุ มกาลัง การส่ งและการรับที่ไม่ต่อเนื่ อง
และการจัดหาเวลามาให้ล่วงหน้า
2.5.20 การส่ งข้ อมูล (Handover)
ในเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์ สั ญ ญาณวิ ท ยุ และแบบก าหนดไว้แ ล้ว จะไม่ ต้อ งการการแข่ ง
ระยะเวลาการโทรที่แน่นอน Handover คือการสับเปลี่ยน การโทรไปในหลายๆ ช่องสัญญาณ การ
บริ หารและการวัดเป็ นส่ วนหนึ่ งของหน้าที่พ้ืนฐาน RR layer มี 4 ชนิด ของ handover ในระบบ
GSM ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการโทรดังนี้
 ช่องสัญญาณ (ช่วงเวลา) ที่อยูใ่ นเซลล์เดียวกัน
 เซลล์ (Base Transceiver Stations) ภายใต้การควบคุมของ Base station controller (BSC)
อันเดียวกัน
 เซลล์ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ BSC ที่ต่างกันแต่เป็ นของ Mobile services Switching
Center (MSC) อันเดียวกัน
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 เซลล์ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ MSC ที่แตกต่างกัน
2 ชนิดแรกของ handover ถูกเรี ยกว่า Internal handover ซี่ งเกี่ยวข้องกันแค่ 1 base station
controlled เพื่อประหยัดการส่ งสัญญาณแถบความถี่ พวกเขาจัดการโดยใช้ BSC โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
Mobile Service Switching Center ยกเว้นการรายงานเมื่อสิ้ นสุ ดการ handover handover 2 ชนิดหลัง
ถูกเรี ยกว่า External handover โดยเกี่ ยวข้องกับ MSC สิ่ งที่สาคัญของระบบ GSM ก็คือ MSC
(anchor MSC) หลักชื่ อรับผิดชอบหน้าที่การโทรส่ วนมาก นอกจากนั้นก็อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ
MSC อันใหม่ ที่เรี ยกว่า relay MSC
Handover เริ่ มจากทั้งโทรศัพท์มือถื อ หรื อ MSC (ประมาณจุดกึ่ งกลางของการรับ load)
โดยที่โทรศัพท์มือถือจะ scan Broadcast Control Channel จานวน 16 เซลล์ และกาหนดจานวน 6
ตัวที่ดีที่สุดที่เป็ นไปได้สาหรับการ handover ขึ้นอยูก่ บั ความแรงของสัญญาณที่ได้รับ ข้อมูลจะถูก
ส่ งต่อไปยัง BSC และ MSC อย่าง 1 ครั้ง / 1 วินาที
การคานวณที่วา่ เมื่อไรที่ควรจะเกิดการ handover ไม่ได้ถูกกาหนดในข้อแนะนาของระบบ
GSM มีการคานวณแบบพื้นฐาน 2 ชนิ ดที่ใช้กนั โดยทั้งคู่ควบคู่กนั ไปกับการควบคุ มกาลังเพราะ
BSC จะไม่รู้ว่าเมื่ อไรที่คุณภาพของสัญญาณไม่ดี เนื่ องจากความหลากหลายของสัญญาณหรื อ
โทรศัพท์ได้เคลื่อนที่ไปอีก cell หนึ่ ง ซึ่ งสื่ อนี้ จะเป็ นจริ งใน ชนบทเล็กๆ การคานวณสมรรถภาพที่
ต่าสุ ดที่ยอมรับได้ให้การควบคุมกาลังมาก่อน handover ดังนั้นเมื่อสัญญาณแย่ลงจากจุดที่อยูก่ บั ที่
ระดับกาลังของโทรศัพท์จะถูกเพิ่มขึ้นแต่ถา้ การเพิ่มกาลังไม่ทาให้สัญญาณดีข้ ึนหลังจากนั้นจึงเกิ ด
การ handover นี่ เป็ นวิธีที่เรี ยบง่ายและธรรมดา แต่ทาให้ขอบเขตของเซลล์เสี ยไปเมื่อโทรศัพท์ส่ง
กาลังสู งสุ ด จากเซลล์เริ่ มต้นไปอีกเซลล์หนึ่ง
วิธีประมาณค่ากาลัง ใช้ handover ที่จะรักษาและปรับปรุ งคุณภาพของสัญญาณในระดับ
พลังงานที่น้อยกว่าหรื อเท่ากับอันเดิ มวิธีน้ ี ใช้การ handover มาก่อนการควบคุ มกาลังซึ่ งเป็ นการ
หลี กเลี่ ยงการทาให้ขอบเขตของเซลล์เสี ยไป และลดการรบกวนของช่ องสัญญาณร่ วม แต่วิธีน้ ี จะ
ซับซ้อน
2.5.21 การจัดการเมื่อมีการเคลือ่ นที่ (Mobility management)
ชั้นที่จดั การเมื่อมีการเคลื่อนย้ายสถานที่ (MM) ถูกสร้างอยูช่ ้ นั บนของชั้น RR และควบคุม
หน้าที่จากการย้ายสถานที่ของผูจ้ ดทะเบียน รวมทั้งเป็ นการรักษาความปลอดภัยด้วย การจัดการที่
แสดงถึงที่ต้ งั จะถูกพิจารณาทาให้ระบบรู ้สถานที่ต้ งั ขณะนั้นของโทรศัพท์ที่เปิ ดเครื่ องทาให้สามารถ
ติดต่อสื่ อสารกันได้
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การอัพเดทสถานที่ต้ งั
เมื่อมีโทรศัพท์ที่เปิ ดเครื่ องอยูม่ ีสายเรี ยกเข้า โดยมีการส่ งข้อความไปยังช่อง PAGCH ของ
เซลล์ จุ ดสู งสุ ดของการเรี ยก 1 ครั้ งจะถู กส่ งไปยังทุ กๆ เซลล์ในเครื อข่าย ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าเสี ย
คลื่ นวิทยุไปโดยเปล่าประโยชน์ ส่ วนจุดสู งสุ ดของการเรี ยกจะต้องถูกส่ งไปยังโทรศัพท์ที่ถูกระบุ
เพียง 1 เซลล์เท่านั้น โดยจะต้องเป็ นสถานที่ที่ได้รับการอัพเดทแล้วด้วย โดยการที่ GSM ใช้ก็คือจะ
กาหนดเป็ นแต่ละพื้นที่เป็ นจุดๆ ซึ่ งข้อความที่จะส่ งไปก็คือที่บริ เวณขณะนั้น
กระบวนการอัพเดทสถานที่ต้ งั และลาดับย่อยๆ ของเส้นทางการเรี ยกสาย จะใช้ MSC และ
2 register คือ Home Location Register (HLR) และ Visitor Location Register (VLR) เมื่อ mobile
station ไปอยูใ่ นที่ต้ งั แห่ งใหม่ หรื อเคลื่ อนย้ายไปยังอีกแห่ งหนึ่ งหรื อตัวปฏิบตั ิการ PLMN ซึ่ งมัน
ต้องลงทะเบียนกับเครื อข่ายที่อยูใ่ นขณะนั้นในกรณี ปกติ ข้อความที่อพั เดทสถานที่ต้ งั จะถูกส่ งไปยัง
MSC / VLR แห่ งใหม่ ซึ่ งเป็ นตัวบันทึกข้อมูลสถานที่ต้ งั และส่ งข้อมูลสถานที่ไปยังผูล้ งทะเบียน
ของ HLR ข้อมูลที่ถูกส่ งไปยัง HLR ปกติจะเป็ นแบบ SS7 ซึ่ งเป็ น VLR อันใหม่ ถึงแม้วา่ มันอาจจะ
เป็ นหมายเลขของเส้นทาง เหตุผลที่จานวนเส้นทางไม่ได้ถูกระบุ ถึงแม้วา่ มันจะลดการส่ งสัญญาณ
ก็คือ มีจานวนเส้นทางที่จากัดที่มีอยู่ MSC / VLR และพวกมันยังถูกแบ่งตามอุปสงค์ของการโทรเข้า
ถ้าผูจ้ ดทะเบียนส่ งต่อไปในการบริ การ HLR จะส่ งเซตย่อยของข้อมูลของผูล้ งทะเบียน ที่จาเป็ น
สาหรับควบคุมการ โทรและส่ งไป MSC / VLR อันใหม่ และส่ งไปยัง MSC / VLR อันเก่า เมื่อ
ยกเลิกอันเก่าที่เคยลงทะเบียนไว้ เพื่อเหตุผลที่น่าเชื่ อถือ ระบบ GSM ได้มีการคาดการณ์การอัพเดท
สถานที่ ในกรณี ที่ HLR หรื อ MSC / VLR ล่ม เพื่อป้ องกันการที่โทรศัพท์แต่ละเครื่ องจะเกิดการโอ
เวอร์โหลด
การยืนยันตัวผูใ้ ช้และการรักษาความปลอดภัย
ตั้งแต่คลื่ นวิทยุเป็ นตัวกลางที่ทาให้เราเข้าถึ งบุคคลบุคคลหนึ่ งได้ การยืนยันตัวผูใ้ ช้ว่าคื อ
ใคร เป็ นส่ วนประกอบสาคัญมากในเครื อข่ายโทรศัพท์ โดยการยืนยันตัวผูใ้ ช้เกี่ยวข้องกับหน้าที่การ
ทางาน 2 ส่ วน อันแรกคื อ SIM Card ที่ อยู่ใ นโทรศัพ ท์ และส่ วนที่ 2 คื อ ศู นย์ยืนยันตัวผูใ้ ช้
(Authentication Center, AuC) โดยผูล้ งทะเบียนแต่ละคนจะได้รับรหัสลับ โดยมีหนึ่ งสาเนาที่จะถูก
เก็บใน SIM card และอีกอันหนึ่งที่ AuC ในระหว่างการยืนยันตัวผูใ้ ช้น้ นั AuC จะสุ่ มตัวเลขส่ งไป
ยังโทรศัพท์มือถือ โดยหลังจากนั้นทางโทรศัพท์และ AuC จะใช้หมายเลขสุ่ ม โดยเป็ นตัวเชื่ อมกับ
รหัสลับของผูท้ ี่ลงทะเบียน และมีการคิดคานวณแบบเป็ นรหัสลับที่เรี ยกว่า A3 เพื่อที่จะสร้างการ
ตอบสนองที่แสดงออกมา (SRES) ที่ถูกส่ งกลับไปยัง AuC ถ้าหมายเลขที่ถูกส่ งจากโทรศัพท์เป็ นอัน
เดียวกับที่ถูกคานวณโดย AuC ผูท้ ี่ลงทะเบียนก็จะได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง
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หมายเลขสุ่ มอันเดิมในตอนเริ่ มต้นและรหัสลับของผูท้ ี่ลงทะเบียนจะถูกใช้ไปคานวณรหัส
อีกอันหนึ่ งที่เรี ยกว่า A8 ซึ่ งรหัสอันนี้ จะใช้ร่วมกับหมายเลขของ TSMA frame ใช้การคานวณแบบ
A5 เพื่อที่จะสร้างลาดับ 114 bits การแปลข้อความก็ยงั เป็ นที่หวาดระแวงอยูถ่ ึงแม้วา่ สัญญาณจะเป็ น
รหัสแล้วก็ตาม และมันก็ถูกส่ งโดยมีลกั ษณะเป็ นแบบ TDMA ซึ่ งเป็ นการป้ องกันการแอบฟั งผูอ้ ื่น
สนทนา
การรั กษาความปลอดภัยในอี กระดับหนึ่ ง ก็ มาจากอุ ป กรณ์ ข องโทรศัพ ท์เ อง ดังที่ ก ล่ า ว
มาแล้วก่ อนหน้า นี้ เครื่ องของ GSM จะถู กระบุ ด้วยหมายเลข IMEI (International Mobile
Equipment Identity) โดยรหัส IMEI ในเครื อข่ายก็จะถูกเก็บไว้ใน EIR (Equipment Identity
Register) โดยรหัส IMEI จะถูกสอบถามไปยัง EIR และมีการตอบสนองดังนี้
White-lised
 เครื่ องได้รับอนุญาตให้ติดต่อเข้าสู่ เครื อข่ายได้
Gray-lised
 เครื่ องยังอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบของเครื อข่ายจากปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
Black-lised
 เครื่ องอาจจะถูกแจ้งว่าถูกขโมยหรื อไม่ได้รับการยืนยันจากทางเครื อข่าย GSM ทาให้ไม่
สามารถเข้าสู่ เครื อข่ายได้

การจัดการการติดต่อสื่ อสาร
ชั้นของการจัดการติดต่อสื่ อสาร (Communication Management Layer, CM) รับผิดชอบ
การควบคุมการโทร (Can Control, CC) การจัดการบริ การเสริ มและการจัดการส่ งข้อความสั้นซึ่ งใน
แต่ละส่ วนเหล่ านี้ จะถู กสนใจแยกออกเป็ นชั้นย่อยๆ อยู่ภายในชั้นของ CM การควบคุมการโทร
พยายามที่ จ ะใช้เ หมื อนของแบบ ISDN ที่ ถู ก ระบะไว้ใ น Q.931 ถึ ง แม้ว่า เส้ นทางของการ
ติดต่อสื่ อสารของผูท้ ี่อยู่ในระบบ GSM จะเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันก็ตาม หน้าที่ของการทางานของชั้น
ย่อยๆ ของ CC ยังประกอบไปด้วย การรับสาย การเลือกชนิ ดของการบริ การ (เช่นการสลับสายไป
มาระหว่างการโทร) และการวางสาย
เส้นทางการโทร
ไม่เหมือนเส้นทางของเครื อข่ายที่อยูก่ บั ที่ ที่ซ่ ึ งเครื่ องโทรศัพท์จะเดินสายแบบกึ่ งถาวรกับ
สานักงานศูนย์ ผูใ้ ช้ระบบ GSM สามารถติดต่อได้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ หมายเลขที่โทร
ออกไปยังผูจ้ ดทะเบียนโทรศัพท์จะถูกเรี ยกว่า Mobile Subscriber ISDN (MSISDN) ซึ่ งถูกระบุใน
E.164 เลขนี้ ประกอบไปด้วย รหัสของประเทศและรหัสของประเทศจุดหมายปลายทางตัวเลขสาม
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ตัวเลขแรกที่อยูใ่ นหมายเลขของผูจ้ ดทะเบียนจะเป็ นตัวระบุถึง HLR ของผูจ้ ดทะเบียนที่อยูภ่ ายใน
PLMN
กระบวนการทัว่ ไปที่พบบ่อยที่สุดเริ่ มจาก Gateway MSC (GMSC) จะตรวจสอบไปยัง
HLR ของผูท้ ี่โทร เพื่อต้องการ Mobile Station Roaming Number (MSRN) โดยปกติแล้ว HLR จะ
ถูกเก็บไว้ใน SS7 ที่อยูภ่ ายใน VLR ของผูท้ ี่ลงทะเบียนในขณะนั้น และจะไม่มี MSDN (ดูจากส่ วน
ที่เป็ นการ update สถานที่) โดยที่ HLR จะต้องสอบถามไปยัง VLR ของผูท้ ี่ลงทะเบียนในขณะนั้น
ซึ่งจะแยก MSRN เป็ นการชัว่ คราวสาหรับการโทร โดยที่ MSDN จะถูกส่ งกลับไปยัง HLR และถูก
ส่ งกลับไปยัง GMSC ซึ่ งเส้นทางอันใหม่คือ ไปยั MSC อันใหม่ ที่ MSC อันใหม่น้ ี จะสอดคล้องกับ
MSRN และโทรศัพท์ก็จะติดต่อได้ในพื้นที่ที่มนั อยูใ่ นขณะนั้น ดังแสดงในรู ปที่ 4

รู ปที่ 2.51 แสดงการเปลี่ยนช่องสัญญาณ
2.5.22 การบริการ GSM
 GSM นั้นได้ให้บริ การมากกว่าแค่ติดต่อสนทนาทางโทรศัพท์ โดยสามารถให้บริ การคุณใน
สถานที่และเวลาขณะคุ ณใช้โทรศัพท์อยู่ ดังนั้นคุ ณควรจะติดต่อเครื อข่าย GSM ท้องถิ่ น
สาหรับการบริ การจาเพาะเจาะจงที่คุณต้องการ
 หัวข้อโดยย่อของการบริ การของทาง GSM จะกล่าวไว้ดงั นี้
การรับสายซ้อน (Call waiting & Call hold)
 ขณะที่เรากาลังคุยสนทนาทางโทรศัพท์สายหนึ่ งอยู่ แล้วมีสายเรี ยกเข้าอีกสายหนึ่ งสามารถ
ที่จะรับสายที่ 2 ที่เข้ามาได้
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การคุยรวมกลุ่ม
ขณะที่กาลังคุ ยสนทนากับสายหนึ่ งอยู่ คุ ณสามารถโทรออกไปอีกสายได้ และยังสามารถ
สับเปลี่ยนมาคุยกับสายเดิมได้ดว้ ย
Call forwarding
คุณสามารถจะโอนสายที่โทรเข้ามาไปยังโทรศัพท์เครื่ องอื่นๆ ได้
Call line identity (CLI)
เป็ นความสามารถในการบ่งถึ งว่าใครโทรเข้ามา เนื่ องจากได้มีการบันทึกชื่ อของเจ้าจอง
เบอร์ไว้
SMS (short messaging service)
เป็ นการบริ การทั้งการรับและส่ งข้อความทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ ยงั มีบริ การส่ งข้อความ
เกี่ ยวกับ ข่าว, กี ฬ า, เศรษฐกิ จ, ภาษา และ การให้บริ การทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ ยงั ใช้
ประโยชน์ทางการพาณิ ชย์ เช่น การเล่นหุ น้ , ค่าเงินปั นผล, การทาธุ รกรรมทางธนาคาร และ
การจองที่นงั่
Data Services
สามารถใช้โทรศัพท์ GSM ในการรับและส่ งข้อมูลซึ่ งจาเป็ นต้องเข้าสู่ ระบบ internet ซึ่ ง
ทางระบบ GSM มีอตั ราการส่ งข้อมูลที่ความเร็ ว 9.6 k การพัฒนาใหม่ๆ ที่ขณะนี้ ผลักดันใน
เรื่ องของการส่ งข้อมูลสาหรับระบบ GSM หรื อ HSCSD (high speed circuit switched data)
และ GPRS (general packet radio service)

2.5.23 การติดต่ อสื่ อสารความเร็วสู ง(High Speed Circuit Switch Data)
High Speed Circuit Switch Data (HSCSD) คือการยกระดับการบริ การทางด้านข้อมูลของ
เครื อข่ า ย GSM ในปั จ จุ บ นั ทั้ง หมด มัน ท าให้ส่ ง ข้อมู ล ที่ ไ ม่ มี เ สี ย งเร็ วกว่า เดิ ม ถึ ง 3 เท่ า ซึ่ ง ก็
หมายความว่า ผูท้ ี่ลงทะเบียนจะสามารถส่ งและรับข้อมูลที่ความเร็ วมากกว่า 28.8 kbps โดยปั จจุบนั
ถูกพัฒนาในหลายๆ เครื อข่ายที่ความเร็ วสู งถึง 43.2 kbps
หลักการของ HSCSD ที่ทาให้ส่งข้อมูลได้เร็ วขึ้นก็โดยการใช้หลายๆ ช่ องสัญญาณ ทาให้
ผูใ้ ช้ได้รับความเพลิ ดเพลิ นจากการเล่น Internet, e-mail, การเช็คปฏิทิน และการบริ การส่ งข้อมูล
ทั้งนี้ HSCSD ยังทาให้คุณสามารถเข้าไปในระบบ LAN ของบริ ษทั คุณได้, สามารถส่ งและรับ email, สามารถใช้ Internet ในขณะที่เคลื่อนที่อยู่ได้ ขณะนี้ มีผใู ้ ช้ HSCSD กว่า 90 ล้านคนใน 25
ประเทศทั่วโลก และการด าเนิ น งานตามข้อ ตกลงการใช้สั ญ ญาณระหว่า งประเทศ ท าให้ ผูใ้ ช้
HSCSD ทั้งหมดสามารถติดต่อถึงกันได้ง่ายขึ้น
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นอกจากนี้ HSCSD ยังสามารถทาให้ผใู้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีโปรแกรมสนับสนุน หรื อผู้
ที่การ์ดแบบพิเศษ PCMCIA ที่มีอยูใ่ นโทรศัพท์ GSM ที่จะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค และอุปกรณ์
อื่นๆ ที่สามารถใช้การ์ ดนี้ ได้ สามารถโทรคุ ยกันได้แบบแฮนด์ฟรี เปรี ยบเสมือนการส่ งถ่ายข้อมูล
การบริ การของ HSCSD ยังมี ประโยชน์อย่างมากสาหรั บผูท้ ี่ ตอ้ งการใช้ Internet หรื อ Intranet
ภายในออฟฟิ ศ สามารถเข้าไปใน e-mail ได้ หรื อสามารถเข้าไปดูไฟล์ได้ โดยที่ไม่ได้อยูใ่ นออฟฟิ ต
หรื อเดินทางไปต่างประเทศ โดยที่ HSCSD จะเชื่ อมต่อไปยัง ISP ของท้องถิ่นนั้น หรื อจะส่ งตรงไป
ยังออฟฟิ ตของผูใ้ ช้ โดยข้อได้เปรี ยบที่สาคัญก็คือ อัตราการส่ งถ่ายข้อมูลที่พฒั นาขึ้น
2.5.24 การบริการการสื่ อสารจีเอสเอ็ม(General Packet Radio Service in GSM)

รู ปที่ 2.52 แสดงผังสถาปัตยกรรมของระบบ GPRS
เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันของ GSM จะมีส่วนประกอบที่เพิ่มมาใหม่อีก 2 อัน (ดังที่แรงเงาใน
รู ป) ซึ่ งถูกนามาใช้เชื่ อมต่อในโหมดการส่ งข้อมูลแบบเป็ นกลุ่ม โดย HLR จะถูกยกระดับชั้นโดย
ข้อมูลของผูใ้ ช้ GPRS และข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง โดยจะมี 2 การบริ การ คือ
 จากจุดไปจุด (Point-to-point, PTP)
 จากจุดไปหลายจุด (Point-to-multipoint, PTM)
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เส้นทางการส่ งข้อมูลแบบเป็ นกลุ่มที่ เป็ นอิ สระจากเครื อข่าย โทรศัพท์สาธารณะ (Public
land Mobile Network, PLMN) ซึ่ งถูกสนับสนุ นโดยโหมดเครื อข่ายทางตรรกวิทยาแบบใหม่ ที่
เรี ยกว่า GPRS support node (GSN) Gateway GPRS support node (GGSN) เปรี ยบเสมือนการ
ติดต่อสื่ อสารทางตรรกวิทยาไปยังเครื อข่ายการส่ งข้อมูลแบบกลุ่มที่เป็ นแบบภายนอก The services
GPRS support node (SGSN) จะรับผิดชอบในการส่ งข้อมูลแบบกลุ่มไปยัง MSs ภายในบริ เวณการ
ให้บริ การของมัน ภายใต้เครื อข่ายของ GPRS Protocol Data Unit (PDUs) ถูกห่ อหุ ้มที่ GSN เริ่ มต้น
และไม่ได้ห่อหุ ้มที่ GSN ปลายทาง ในระหว่าง GSNs ด้วยกัน Internet Protocol (IP) จะถูกใช้
เปรี ยบเสมือนกระดู กสันหลัง ที่ใช้ในการส่ ง PDUs ระบบทั้งหมดเปรี ยบเสมื อนการเข้าอุ โมงค์
ระบบ GPRS GGSN ยังช่วยให้ได้รับข้อมูลเส้นทางที่ใช้เข้าสู่ PDUs เพื่อไปยัง SGSN ซึ่ งตอนนี้ อยู่
ในการควบคุมของ MS ข้อมูลของผูใ้ ช้ GPRS ที่เชื่ อมโยงต่อกันทั้งหมด จาเป็ นสาหรับ SGSN เพื่อ
แสดงถึงเส้นทางและหน้าที่การส่ งถ่ายข้อมูล ที่ถูกเก็บไว้ภายใน HLR

รู ปที่ 2.53 แสดงเส้นทางการส่ งถ่ายข้อมูล
รู ป ที่ 2.53 แสดงให้ถึ งเส้นทางการส่ ง ข้อมู ลของโทรศัพ ท์แบบธรรมดา SGSN ของที่
โทรศัพท์ต้นตอ จะถู กห่ อหุ ้มเป็ นแบบกลุ่ มและส่ ง ไปยัง MS และนาพวกมันไปยัง GGSN ที่
เหมาะสม (GGSN-S) ขึ้นอยู่กบั การตรวจสอบที่ต้ งั ของจุดหมายปลายทาง ข้อมูลแบบกลุ่มจะถู ก
ส่ งไปยัง GGSN-D ผ่านเครื อข่ายการส่ งข้อมูลแบบกลุ่ม GGSN-D จะตรวจสอบเนื้ อหาของเส้นทาง
ที่เกี่ ยวข้องกับจุดหมายปลายทางและจะถูกส่ งไปยัง SGSN (SGSN-D) และมุ่งเข้าสู่ อุโมงค์ของ
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ข้อมูล ในแต่ละกลุ่มข้อมูลจะถูกห่ อหุ ้มและส่ งต่อไปยัง SGSN-D ซึ่ งจะส่ งต่อไปยังโทรศัพท์ที่เป็ น
จุดหมายปลายทาง

รู ปที่ 2.54 แสดงสถาปัตยกรรมโปรโตคอล
รู ป ที่ 2.54 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เครื อ ข่ า ยของแบบการส่ ง ข้อ มู ล โดยอ้า งอิ ง จากแบบของ
International Organization for Standardization / Open System Interconnection (ISO/OSI)
นอกเหนื อจากชั้นของเครื อข่าย สัญญาณ Protocol มาตรฐานจะถูกใช้อย่างแพรกระจาย การเลือก
สัญญาณเหล่านี้ไม่ได้ถูกจาเพาะเจาะจงใน GPRS ในระหว่าง 2 GSNS Turnel Protocol (GTP) จะส่ ง
PDUs ผ่านอุโมงค์ผา่ นเครื อข่ายที่เป็ นกระดูกสันหลังของ GPRS โดยการข้อมูลของเส้นทาง ภายใต้
GTP Transmission Control Protocol/ User Datagram Protocol (TCP/UDP) และ Internet Protocol
(IP) จะถูกใช้เป็ นสัญญาณ Protocol ที่เป็ นชั้นของเครื อข่ายที่เป็ นกระดูกสันหลัง Ethernet, ISDN
หรื อ asynchronous transfer mode (ATM) อาจจะถูกใช้ภายใต้ IP ขึ้นอยู่กบั สถาปั ตยกรรมของ
เครื อข่ายของผูใ้ ห้ดาเนิ นระหว่าง SGSN และ MS, Subnetwork Dependent Convergence Protocol
(SDNCP) การเค้าโครงลักษณะ Protocol ของระดับเครื อข่ายแบบพื้นฐานของการควบคุมการติดต่อ
ทางตรรกวิทยาและมีหน้าที่เหมือนข้อความในชั้นของเครื อข่ายที่รับส่ งได้พร้อมกัน ในการเชื่ อมต่อ
ทางตรรกวิทยาที่แท้จริ งในครั้งหนึ่งๆ, เปลี่ยนรหัส, การแบ่งเป็ นส่ วนๆ และการอัดแน่น การสื่ อสาร
โดยคลื่นวิทยุระหว่าง MS และเครื อข่าย GPRS แสดงให้โดยบริ เวณที่แรเงาในรู ปที่ 5 ครอบคลุมทั้ง
ทางกายภาพและหน้าที่การทางานของชั้นของการเชื่อมต่อข้อมูล ระหว่าง MS และ BSS ชั้นของการ
เชื่ อมต่อข้อมูลจะถูกแยกออกเป็ น 2 ชั้นย่อยๆ คือ Logical link control (LLC) และ radio link
control / medium access control (RLC/MAC) ชั้น LLC จะอยูส่ ู งกว่าชั้นย่อยๆ ของชั้นการเชื่ อมต่อ
ข้อมูล มันปฏิบตั ิงานชั้นของ RLC/MAC และเชื่ อมข้อมูลทางตรรกวิทยา ระหว่าง MS กับ SGSN
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หน้าที่ของ Protocol จะขึ้นอยูก่ บั link access procedure-D (LAPD) ที่ใช้ภายในระนาบการส่ ง
สัญญาณของ GSM ที่มีการสนับสนุนสาหรับการส่ ง PTM
ชั้นของ RLC/MAC มีบริ การการส่ งข้อมูลผ่านชั้นทางกายภาพของการติดต่อคลื่นวิทยุของ
GPRS มันบอกถึงขั้นตอนที่วา่ สามารถใช้ MSs หลายๆ เครื่ องที่จะร่ วมแบ่งตัวกลางการสามัญซึ่ งจะ
ประกอบด้วยหลายๆ ช่องสัญญาณ ชั้นของ RLC จะดูแลการส่ งบล็อกของข้อมูลผ่านชั้นอากาศและ
กระบวนการ backward error correction (BEC) ซึ่ งจะประกอบไปด้วยการส่ งกลับอีกครั้งของ
บล็อกที่ไม่ถูกต้องที่ถูกเลือก (ARQ, automatic repeat request) ชั้นของ MAC ของมันเองได้มาจาก
ช่องของ ALOHA protocol และดาเนิ นงานระหว่าง MS กับ BTS มันรับผิดชอบกระบวนการเข้าถึง
การส่ งสัญญาณ โดย MSs มันแสดงถึงการแข่งขันระหว่างความพยายามเข้าถึงช่องสัญญาณการร้อง
ขอในหลายๆ บริ การจากหลายๆ MSs และการแบ่งกึ่งกลางไปยังผูใ้ ช้ส่วนบุคคลในการตอบสนอง
บริ การที่ได้รับการร้องขอชั้นทางการภายที่ถูกแยกเป็ น Physical link sub layer (PLL) และ Physical
RF sub layer (RFL) RLL จะให้บริ การส่ งข้อมูลผ่าน Physical channel ระหว่าง MS กับเครื อข่าย
หน้าที่เหล่านี้ประกอบไปด้วย การใส่ กรอบหน่วยข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลและการตรวจจับและการ
ทาข้อผิดพลาดของการส่ งผ่านกึ่งกลางทางกายภาพให้ถูกต้อง PLL ใช้การบริ การ RFL ทางกายภาพ
โดย PLL จะดูแลส่ วนต่างๆ ดังนี้
 Forward error correction (FEC) ทาหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการส่ งรหัส
คาพูด และการส่ งสัญญาณรหัสคาพูดให้ถูกต้อง
 เมื่อมีการแทรกของหนึ่งบล็อกสัญญาณวิทยุที่เป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าใน 4 burst ของ TSMA
frame ที่ตามมาติดๆ กัน
 กระบวนการตรวจสอบสภาพแออัดของการเชื่อมต่อทางกายภาพ
RFL เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบ GSM ที่เป็ นตัวให้บริ การ เช่น GPRS โดยตัว RFL ทาหน้าที่
ปรับบังคับรู ปร่ างของคลื่น โดยทาตามรู ปแบบที่แนะนาคือ GSM 05 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตัวนาเคลื่นความถี่และโครงสร้างของช่องสัญญาณคลื่นวิทยุ GSM (GSM 05.02)
 การปรับแต่งรู ปร่ างของคลื่ นที่ถูกส่ งอัตราการส่ งข้อมูลดิบของช่ องสัญญาณ GSM (GSM
05.05)
 ลักษณะเฉพาะของตัวส่ งและรับสัญญาณและสมรรถนะที่กาหนด (GSM 05.05)
ภายในเครื อข่าย LLC จะถูกแจกไประหว่าง BSS และ SGSN หน้าที่ของ BSS จะถูกเรี ยกว่า
LLC relay ในระหว่าง BSS และ SGSN, BSS GPRS Protocol (BSSGP) เป็ นตัวนาทางและควบคุม
คุณภาพของสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และการจัดการเกี่ยวกับการส่ งต่อ frame
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รู ปที่ 2.55 แสดงโครงสร้างของระบบ GPRS
รู ปที่ 2.55 แสดงให้ถึงโครงสร้างบล็อกของคลื่นวิทยุสาหรับข้อมูลของผูใ้ ช้และข้อความที่
ควบคุมในแต่ละบล็อกของคลื่นวิทยุประกอบไปด้วยส่ วนหัวของ MAC และบล็อกข้อมูล RLC หรื อ
บล็อกควบคุม RLC/MAC และบล็อกของลาดับการตรวจสอบ (BCS) มันจะถูกนาโดยใช้ 4 Burst
แบบปกติ ส่ วนหัวของ MAC ประกอบไปด้วย uplink state flag (USF), block type indicator (T)
และตัวควบคุมคาสัง่ (PC) บล็อกของข้อมูล PLC ประกอบไปด้วยส่ วนหัวของ RLC และข้อมูลของ
RLC บล็อกควบคุ ม RLC/MAC จะประกอบไปด้วย ส่ วนประกอบของตัวส่ งสั ญญาณข้อมู ล
RLC/MAC
การเข้ารหัสช่องสัญญาณที่ถูกระบุคือ GSM 05.03 แบบการแปลรหัสทั้ง 4 แบบที่แตกต่าง
กัน CS-1 ถึง CS-4 ที่ถูกกาหนดเป็ นบล็อกของคลื่นวิทยุไว้สาหรับนาพาบล็อกของข้อมูล RLC รู ปที่
7 แสดงให้เห็ นถึ งกระบวนการแปลเป็ นรหัส ซึ่ งภาระที่จ่ายถู กระบุ ในรู ปที่ 6 ข้อมูลของรหัสถู ก
แสดงอยูใ่ นตารางที่ 2 ระหว่าง MS, BSS และ SGSN สัญญาณ Protocol อันเดียวกันถูกใช้ส่งข้อมูล
ไปยัง SNDCP Protocol ที่ช้ นั ของเครื อข่าย Protocol พิเศษที่ควบคุ มเกี่ ยวกับการเคลื่ อนย้าย จะ
จาเป็ นสาหรับใน MS และ SGSN

รู ปที่ 2.56 แสดงการถอดรหัสของระบบ GPRS
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รู ปที่ 2.57 แสดง MAC layer

รู ปที่ 2.58 แสดงช่องสัญญาณ GPRS

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง(Experimental Research) เรื่ องการประยุกต์ใช้เซลล์
แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งจ่ายพลังงานให้กบั ระบบเฝ้ าระวังและสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วเนื่ องจาก
ภาวะน้ า ท่ วมฉับ พลันระบบไร้ ส าย จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดหา
อุปกรณ์ และออกแบบโครงสร้าง จากนั้นเมื่อได้โครงสร้ างแล้วจึงทาการออกแบบออกแบบและ
สร้ างระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วเพื่อตรวจวัดปริ มาณกระแสไฟฟ้ ารั่ว ออกแบบและ
สร้ างอุป กรณ์ แสดงผลด้วยแสงและเสี ย ง ออกแบบและสร้ างอุปกรณ์ ประมวลผลข้อมูลและส่ ง
ข้อความ SMS ผ่านระบบเครื อข่ายเซลลูล่าร์ และออกแบบและสร้างระบบสัญญาณเตือนภัยไฟฟ้ า
รั่วจากภาวะน้ าท่วมแบบไร้สายด้วยการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งจ่ายพลังงาน จากนั้น
จึงทาการทดลองและทดสอบ ให้กบั ระบบสัญญาณเตือนภัยครอบคลุ มในบริ เวณพื้นที่เสี่ ยงจานวนไม่
น้อยกว่า 10 จุด เพื่อหาค่าเปอร์ เซ็นต์การทางานของระบบว่าสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง แล้วจึงนามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลในการจัดทารายงานการวิจยั
สามารถเขียนแสดงขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่ องตรวจจับไฟฟ้ ารั่วได้ดงั นี้

เริ่ มต้น
รวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหา
กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั
จัดหาอุปกรณ์และออกแบบโครงสร้าง

ระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วเพื่อตรวจวัด
ปริ มาณกระแสไฟฟ้ ารั่ว
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ออกแบบและสร้างอุปกรณ์แสดงผลด้วยแสงและเสี ยง

ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลและส่ ง
ข้อความ SMS ผ่านระบบเครื อข่ายเซลลูล่าร์

ออกแบบวงจรชาร์ จแบตเตอรี่ ดว้ ยเซลล์แสงอาทิตย์
เป็ นแหล่งจ่ายพลังงาน
สร้างระบบเฝ้ าระวังและ
สัญญาณเตือนภัย

ตรวจสอบ

ไม่ผา่ น
ผ่าน

ทดลองและเก็บผลวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
วิศวกรรม

จบ

รู ปที่ 3.1 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่ องตรวจจับไฟฟ้ ารั่ว

ปรับปรุ งแก้ไข
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3.1 ออกแบบวงจรชาร์ จแบตเตอรี่

รู ปที่ 3.2 วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่
ส่ วนวงจรในการชาร์ จแบตเตอรี่ น้ นั อาศัยการทางานชาร์ จและหยุดชาร์จของวงจร โดยจะ
ทาการตรวจวัดระดับแรงดันที่ตกคร่ อมแบตเตอรี่ ถ้าแรงดันต่ากว่า 11.8 โวลต์ วงจรจะเริ่ มทาการ
ชาร์จประจุ แต่ถา้ แรงดันตกคร่ อมถึง 12 โวลต์ วงจรก็จะหยุดชาร์ จประจุอตั โนมัติ โดยทาให้เกิดการ
ขับ SCR ให้ทางานตามการทางานออปโต้ ก็จะมีกระแสออกไปชาร์ จประจุให้กบั แบตเตอรี่ สาหรับ
ควบคุมปริ มาณของกระแสที่ชาร์ จให้กบั แบตเตอรี่ เมื่อแรงดันที่แบตเตอรี่ สูงขึ้นจะทาให้ SCR หยุด
นากระแสหรื อหยุดชาร์จได้

3.2 โครงสร้ างระบบเฝ้ าระวังและสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่ว
ระบบเฝ้ าระวังและสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วที่สร้างขึ้นมีลกั ษณะการทางานได้ ดังนี้
3.2.1 ระบบชุดโมดูลวงจรเซนเซอร์ จะตรวจเช็คระบบไฟฟ้ ารั่วที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ าท่วม
3.2.2 ระบบชุ ดโมดู ลวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็ นหน่ วยประมวลผลกลาง
ประมวลผลในการส่ งสัญญาณไร้สายและสัญญาณเตือนภัย
3.2.3 ชุดโมดูลระบบส่ งสัญญาณไร้สายและกระพริ บเตือนที่จุดวัด จะสัญญาณด้วยระบบจีเอส
เอ็มไปยังจุดรับสัญญาณ
3.2.4 แหล่งจ่ายพลังงานทดแทนของระบบจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นแหล่งจ่ายพลังงาน
ทดแทนของระบบ
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3.3 ทดลองและเก็บผลวิเคราะห์ ข้อมูลทางวิศวกรรม
การวิจยั นี้เป็ นการทดลองและเก็บผลวิเคราะห์ขอ้ มูลของครื่ องทดสอบที่ได้สร้างขึ้นและจะนามา
เปรี ยบเทียบข้อมูลทางวิศวกรรม และนาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อดีขอ้ ด้อยของระบบเฝ้ าระวังและ
สัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วที่จดั สร้างขึ้น การทดลองและเก็บผลนั้นจะดาเนิ นการใช้ระบบเฝ้ า
ระวังและสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วในการแสดงผลการทางาน 3 ระดับ คือ Low medium และ
High โดยจะใช้จากการวิเคราะห์การกระจายของสนามเวกเตอร์ความเข้มสนามไฟฟ้ า ซึ่งสามารถ
คานวณหาแรงดันไฟฟ้ า ณ จุดต่างๆ ได้ ในแต่ละระดับออกมาใช้เป็ นเกณฑ์ในการเก็บข้อมูล โดย
กาหนดให้มีความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กเท่ากันทุกครั้งในการทดสอบเก็บข้อมูลเป็ น 100%
ซึ่งจะทาให้ได้ผลการทดลองความเข้มของสนามไฟฟ้ ามีการกระจายรอบแนวไฟฟ้ ารั่วนั้น จากนั้น
จะมีการเปรี ยบเทียบข้อมูลผลการทดลองที่บริ เวณอื่นๆ แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าแรงดันไฟฟ้ า ณ จุด
ต่างๆ ได้

บทที่ 4
ผลของการวิจยั
ในการวัดและทดสอบการทางานของระบบเฝ้ าระวังและสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่ว
เนื่องจากภาวะน้ าท่วมฉับพลันระบบไร้สาย ด้วยการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งจ่าย
พลัง งานให้ ก ับ ระบบการท างาน ประกอบด้ว ยชุ ด วงจรเซนเซอร์ ชุ ด วงจรประมวลผล
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบส่ ง สั ญญาณไร้ ส ายและกระพริ บ เตื อ นที่ จุดวัดและแหล่ ง จ่ า ย
พลังงานทดแทนของระบบ โดยมีผลการวิจยั เป็ นลาดับดังนี้
บล็อกไดอะแกรมของระบบสัญญาณเตือนภัยแสดงดังรู ปที่ 1
ชุดโมดูลวงจร
เซนเซอร์

วงจรประมวลผล
ไมโครคอนโทรลเล
อร์
แหล่งจ่ายพลังงาน
ทดแทนของระบบ

ระบบส่ งสัญญาณไร้
สายและกระพริ บเตือน
ที่จุดวัด

รู ปที่ 1 ระบบสัญญาณเตือนภัยวัดไฟรั่วแบบไร้สาย

4.1 ชุดโมดูลวงจรเซนเซอร์
ชุดโมดูลวงจรเซนเซอร์ ที่สร้ างขึ้นเพื่อวัดค่าของระดับไฟฟ้ ารั่ว เพื่อนามาประมวลผล
จากคลื่นสนามไฟฟ้ าเป็ นวงจรตรวจจับและวัดความเข้มสนามไฟฟ้ าด้วยคลื่นสนามไฟฟ้ าที่มี
ความแม่นยาสู งด้วยเซนเซอร์ แบบสนามไฟฟ้ า โดยเซนแซอร์ (Hall sensor) มีคุณสมบัติในการ
เปลี่ ยนสัญญาณไฟฟ้ าเป็ นคลื่น สนามไฟฟ้ าและจากคลื่นสนามไฟฟ้ าเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าด้วย
คลื่นของฮอลล์ คลื่นฮอลล์ทางานที่ความถี่ 200KHz เมื่อเซนเซอร์ ส่งสัญญาณคลื่นฮอลล์ไปตรวจ
พบสนามไฟฟ้ าก็ จะสั ญญาณสะท้อนตอบกลับ มา แล้วท าการเปลี่ ยนคลื่ น สนามไฟฟ้ าเป็ น
คลื่นสัญญาณทางไฟฟ้ าในรู ปผลต่างคาบเวลาของสัญญาณพัลส์ แล้วทาการเปรี ยบเทียบกับเวลา
ที่ ใ ช้ ใ นการเริ่ ม ต้น ส่ ง คลื่ น และเวลาที่ รั บ เสี ย งสะท้อ นกลับ มาท าให้ ท ราบความเข้ม ของ
สนามไฟฟ้ า ทาให้สามารถหาค่าของความเข้มสนามไฟฟ้ าที่ตอ้ งการใช้ในการตรวจสอบระดับ
ความเข้มของสนามไฟฟ้ า
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รู ปที่ 2 ชุดโมดูลวงจรเซนเซอร์

4.2 ชุดวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์
ชุดวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สร้างขึ้นเป็ นบอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ในรุ่ น ATUC128L3U INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT และ OPTIMIZING C/C++
COMPILER FOR 32-BIT AVR UC3 เป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ แบบประหยัดพลังงานในการ
ทางาน AVR ขนาด 32 บิตหน่วยความจา 128K 64 ขา โครงสร้างแบบ MOS ใช้แรงดันไฟฟ้ าต่าสุ ด
3.5 โวลต์ก็ ย งั สามารถท างานได้ดี ตัว บอร์ ด มี ร ะบบเวลาจริ ง ไว้ส าหรั บ เป็ นฐานเวลาของ
โปรแกรมที่ใช้กาหนดคาบเวลาการวัดความเข้มสนามไฟฟ้ า สามารถรองรับสัญญาณอินพุต
และเอาต์พุต เพื่อต่อใช้งานกับชุ ดโมดูลวงจรเซนเซอร์ รับสัญญาณอินพุตแบบดิจิตอลจาก
เครื่ องตรวจวัดสนามไฟฟ้ า รวมทั้งชุดส่ งสัญญาณไร้สายและสัญญานกระพริ บเตือน นอกจากนี้
พอร์ ท ที่ เ หลื อ ใช้ ค วบคุ ม วงจรประจุ ไ ฟฟ้ าส ารอง จะใช้ ก ระแสไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่ เมื่ อ
แสงอาทิตย์นอ้ ยขณะมีฝนหรื อยามค่าคืน ในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ชุดวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์
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4.3 ระบบส่ งสั ญญาณไร้ สายและกระพริบเตือนทีจ่ ุดวัด

Hall
Sensor

Micro
Controller

Mobile

Mobile

Computer

รู ปที่ 4 ระบบระบบส่ งสัญญาณไร้สาย
ชุ ดส่ งสั ญญาณไร้ ส ายแบบ GSM โดยชุ ดคาสั่ง AT command จะรับ คาสั่ง จาก
ไมโคคอนโทรลเลอร์ ค่าของข้อมูลจากอุปกรณ์วดั ความเข้มสนามไฟฟ้ า คลื่นสนามแม่เหล็กที่
ได้มาจากการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ มายังระบบส่ งสัญญาณไร้ สายตามเวลาที่
ได้กาหนดไว้ทุก 15 นาทีในการส่ งสัญญาณข้อมูลโดยจะส่ งมาในลักษณะของตัวเลขระดับการ
รั่ ว ของไฟฟ้ าตามค่ า ของสนามแม่ เ หล็ ก ที่ ท าการวัด และสามารถประมวลผลเก็ บ ไว้เ ป็ น
ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ได้ โดยระดับน้ าที่ได้จากการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
นั้นสามารถแสดงระดับ การรั่ วของไฟฟ้ าตามค่าของความเข้มสนามแม่เหล็กได้ออกมาเป็ น
สัญญาณเตือนที่เป็ นสัญญาณแสงที่ระดับอันตราย 3 ระดับด้วยไฟโคมแบบรถไฟขนาด 200
มิลลิเมตรเพื่อให้เห็นได้ชดั เจนในระยะไกล สี แดงคือระดับความรั่วไฟฟ้ าสู งอันตราย สี เหลือง
กระพริ บเตือน สี เขียวระดับความรั่วไฟฟ้ าต่า ระบบ GSM และระบบระดับสัญญาณเตือนด้วย
ไฟแอลอีดีสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ชุด GSM ส่ งสัญญาณไร้สายและกระพริ บเตือนที่จุดวัด
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4.4 แหล่งจ่ ายพลังงานทดแทนของระบบ
แหล่งจ่ายพลังงานทดแทนของระบบสัญญาณเตือนภัยนั้น ประกอบไปด้วยแผงโซลาร์
เซลล์ขนาด 40 วัตต์ 2 ชุ ด โดยพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิ ตย์ จะผ่านวงจรควบคุ ม
แรงดันไฟฟ้ าเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กบั วงจรโดยตรงและส่ วนที่เหลือจะประจุไฟฟ้ าไว้ในแบตเตอรี่
สาหรับเป็ นแหล่งจ่ายพลังงานทดแทนของระบบเมื่อยามค่าคืนหรื อฝนตกหนักมีเมฆมากจะใช้
พลัง งานส่ วนของแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าวงจรจากแบตเตอรี่ ในกรณี ที่ มีแสงอาทิ ตย์มากเมื่ อประจุ
แบตเตอรี่ เต็มแล้วจะใช้กระแสไฟฟ้ าโดยตรงจากโซล่ าเซลล์ผ่านวงจรควบคุ มแรงดันไฟฟ้ า
เนื่องจากสถานที่ต้ งั เครื่ องตรวจวัดนั้นห่างไกลจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับอีกประการหนึ่ง
ก็คือขณะที่เกิดอุทกภัยนั้นส่ วนมากไฟฟ้ ากระแสสลับที่เป็ นแหล่งจ่ายจะถูกตัดวงจรเพื่อป้ องกัน
อันตรายจึงใช้โซล่าเซลล์เป็ นแห่ งจ่ายกระแสไฟฟ้ าที่มีขอ้ ดี กว่า ซึ่ งสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 6
และรู ปที่ 7 แสดงระบบตรวจวัดที่ต่อวงจรใส่ ไว้ในกล่องโลหะเพื่อเชื่ อมต่อใช้งาน

รู ปที่ 6 ชุดแผงโซลาร์เซลล์ 17.8 โวลต์ 2 ชุด

รู ปที่ 8 แสดงระบบตรวจวัด
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4.5 ทดลองและเก็บผลวิเคราะห์ ข้อมูลทางวิศวกรรม
การทดลองและเก็บผลระบบสัญญาณเตือนภัยน้ าท่วมจากไฟฟ้ ารั่วแบบไร้สายนั้นการ
ดาเนิ น จะวัดระดับ ไฟฟ้ ารั่ วในแม่น้ าด้วยคลื่ นสนามไฟฟ้ าด้วยชุ ดโมดูล วงจรเซนเซอร์ และ
นามาประมวลผลด้วยชุดวงจรประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์ซ่ ึงสามารถแสดงสัญญาณแสง
ของระดับน้ าทั้ง 3 ระดับได้ตามที่ ต้ งั ค่าไว้ โดยกาหนดให้ระดับไฟฟ้ ารั่ วตามความเข้มของ
สนามไฟฟ้ าที่จุดอ้างอิงห่ างจากตัวเซนเซอร์ ไปไกล 50 cm สัญญาณระดับ High ถ้าให้อยูห่ ่ าง
จุดอ้างอิงไปไกลอีก 100 cm สัญญาณ Medium และถ้าให้อยูห่ ่ างจากจุดอ้างอิงไปไกลอีก 150 cm
สัญญาณระดับ Low ซึ่ งจะส่ งสัญญาณระดับไฟฟ้ ารั่วตามความเข้มสนามไฟฟ้ าที่วดั ได้ดว้ ยชุ ด
ส่ งสัญญาณไร้สายผ่านตัวกลางที่เป็ นอากาศเข้าสู่ ชุดทางด้านรับแสดงค่าเป็ นระดับไฟฟ้ ารั่วและ
สามารถเก็บเป็ นฐานข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ จากการเก็บข้อมูลแสดงผลได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดลองของระบบสัญญาณ
ระดับน้ าที่วดั ได้ ระดับไฟฟ้ ารั่ว ค่าความ
ระดับไฟฟ้ า แสงกระพริ บ
จากจุดอ้างอิงลงไป เฉลี่ยที่วดั ได้ ผิดพลาด
รั่วที่วดั ได้ เตือนที่จุดวัด

High

แดง

Medium

เหลือง

High

เขียว

[cm]
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

[V/m]
12.23
24.50
36.60
48.30
58.15
67.60
74.07
85.13
93.13
108.60
117.07
122.15
138.15
145.97
154.10

[%]
22.3
22.5
22.0
20.8
16.3
12.7
5.8
6.4
3.4
8.6
6.4
1.8
6.3
4.3
2.7

74
จากการวิเคราะห์ผลการทดลองพบว่า สามารถอ่านค่าของระดับไฟฟ้ ารั่วได้โดยผ่าน
เครื อข่ายไร้ สาย มีค่าความผิดพลาดเมื่อเทียบกับระยะทาง คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์อยูท่ ี่ไม่เกิน 25.7%
ทาให้พบว่าค่าที่ได้มีความแม่นยาน้อย

4.6 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องที่สร้างขึ้น
การวิเ คราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสั ญญาณเตื อ นภัย ไฟฟ้ ารั่ ว แบบไร้ ส ายที่
ออกแบบและสร้ า งขึ้ น โดยการนาไปใช้ง านในการเก็ บ ข้อมู ล แต่ ล ะระดับ ไฟฟ้ ารั่ วทั้ง หมด
จานวน 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยออกมา และเมื่อนามาเทียบกับระยะทางของไฟฟ้ ารั่วที่ระยะต่างๆ
ได้ผลการวิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ ระบบสัญญาณเตือนไฟฟ้ ารั่วแบบไร้สายที่สร้างขึ้นนั้นยังมีประสิ ทธิ ภาพ
ที่ยงั ไม่ดีนกั เพราะยังมี ความคาดเคลื่ อนอยู่มากที่ระดับการรั่ วที่ ไกลขึ้ น โดยเกณฑ์เบื้องต้นที่
กาหนดไว้ได้ผลที่แม่นยาตามสถานะที่ทาการทดสอบแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ
ทาให้ไม่สามารถวัดค่าได้แม่นยาและมีความคาดเคลื่อนอันแสดงให้เห็นว่ามีค่าการวัดผิดพลาด
เกิ ดขึ้นได้หากสภาวะแวดล้อมในการทดลองที่เปลี่ยนไปเนื่ องจากการไหลของน้ าที่ไม่อยู่นิ่ง
เป็ นตัวหนึ่งที่น่าสนใจศึกษาต่อไป

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบเฝ้ าระวัง
และสั ญ ญาณเตื อ นภัย จากไฟฟ้ ารั่ ว เนื่ อ งจากภาวะน้ า ท่ ว มแบบไร้ ส าย ให้ ใ ช้ง านได้จ ริ ง และมี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นที่น่าเชื่ อถื อในการทาไปใช้งาน และหลังจากนาข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์ การ
ดาเนิ นการวิจยั ใช้แบบแผนการทดลองด้วยการออกแบบระบบโครงสร้ างและระบบการทางาน
รวมทั้งวงจร แล้วทาการทดลองและทดสอบเก็บผลวิเคราะห์ขอ้ มูลทางวิศวกรรม เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลเพื่อหาประสิ ทธิภาพ

5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการออกแบบและสร้างระบบสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วเนื่ องจากภาวะน้ าท่วมแบบ
ไร้ ส าย นี้ หลัง จากผ่า นการทดสอบแล้วพบว่าได้ผลยัง ไม่ เป็ นที่ น่า พอใจมากนัก แล้วพบว่า ยัง มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ต่าทาให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งเทคนิ คการเขียนชุ ดคาสั่งควบคุ มระบบสื่ อสารแบบไร้
สาย วงจรตรวจวัดระดับไฟฟ้ ารั่วในบางครั้งกระแสน้ าไหลมากระทบกับเสาหรื อฐานของระบบซึ่ ง
ตัวตรวจวัดส่ งสัญญาณส่ งถึงเครื่ องจะประมวลผลว่าระดับไฟฟ้ ารั่วสู งหรื อเพิ่มขึ้นนั้นทาให้ผิดจาก
ค่ า ความเป็ นจริ ง และต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ งหาวิ ธี ก ารวัด ใหม่ หรื อวิ ธี ติ ด ตั้ง ตัว ตรวจวัด ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งงานวิจยั นี้ ในบางครั้งในการใช้งานก็ยงั คงมีขอ้ จากัดอยูบ่ า้ งในเรื่ องของตัว
แปรอื่นที่เกี่ ยวข้องที่ ไม่สามารถตรวจวัดได้เช่ นความเร็ วในการไหลของน้ า เนื่ องจากจากทดลอง
ตรวจวัดไม่สามารถวัดค่าได้ตรงกับความเป็ นจริ งเนื่ อง ทาให้วดั ค่าผิดพลาดมากเกินกว่าจะยอมรับ
ได้ เวลาในการจัดเก็บข้อมูล ระดับของคลื่นในแม่น้ า เซนเซอร์ ลงไปในน้ า ทาให้ผลที่ได้มีความคาด
เคลื่อนสู ง และปัจจัยอื่นๆซึ่ งจะต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป

5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ระบบสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วเนื่ องจากภาวะน้ าท่วมแบบไร้สาย ผูท้ าวิจยั
มีขอ้ เสนอแนะในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
5.2.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้
5.2.1.1 ระดับไฟฟ้ ารั่วที่วดั ได้จากความเข้มสนามไฟฟ้ า อาจเกิดความผิดพลาดในการ
จัดเก็บดังนั้นควรมีการแก้ไขตัวเซนเซอร์ ให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น
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5.2.1.2 การทางานของวงจรระบบสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ ารั่วเนื่ องจากภาวะน้ าท่วม
แบบไร้สายนั้นพังเสี ยหายควรมีการป้ องกันที่ดีกว่าเดิม
5.2.1.3 แบตเตอรี่ จ่ายพลังงานได้นอ้ ย ควรมีการการออกแบบวงจรใหม่ที่ใช้พลังงานน้อย
กว่าเดิมหรื อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ที่มีกาลังมากขึ้น
5.2.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
5.2.2.1 ควรพัฒนาการออกแบบเซนเซอร์ ใหม่ เพื่อมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานต่า
5.2.2.2 ควรมีการพัฒนาลดการใช้พลังงานของวงจรให้มากขึ้น
5.2.2.3 ควรมีการพัฒนาการเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ไว้เป็ นฐานข้อมูลในการวิจยั ต่อไป
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