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การปรับกําลังส่ งอัตโนมัติของอุปกรณ์ สือสารด้ วยคลืนวิทยุแบบเหมาะสมกับ
ระยะทางสํ าหรับเครือข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สาย
เอกบุตต์ เทพนรรัตน์ * พงษ์ ศักดิ กีรติวนิ ทกร และ เวช วิเวก

บทคัดย่อ
การสื อสารไร้สายทีสามารถสื อสารจากต้นทางไปถึงปลายทางได้นัน องค์ประกอบทีสําคัญอย่างหนึ งคือ
กําลังส่ ง โดยส่ วนมากการใช้งานอุปกรณ์สือสารไร้สายซึ งจะมีส่วนของการปรับกําลังส่ งโดยใช้คาํ สังเฉพาะทีสามารถ
กําหนดได้ว่าต้องการให้อุปกรณ์ สือสารใช้กาํ ลังส่ งเท่าไร แต่จะเป็ นการปรั บแบบคงที หรื อครั งต่อครั ง และในการ
ติดตังระบบเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้ สาย จะมีการติดตังในแต่ละจุ ดทีระยะทางและสภาพแวดล้อมต่างๆกัน ซึ งทําให้มี
ผลกระทบกับประสิ ทธิภาพโดยรวม ถ้าทําการกําหนด กําลังส่ งมากเกินไปอาจจะทําให้อุปกรณ์สือสารใช้พลังงานมาก
เกินความจําเป็ น หรื อ กําหนดกําลังส่ งน้อยเกินไปอาจจะทําให้การสื อสารจากต้นทางไปถึงปลายทางไม่สมบูรณ์ได้ ใน
งานวิจยั นีนําเสนอวิธีการปรับกําลังส่ งอัตโนมัติ ทําการทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ทีกําหนดเป็ นอุปกรณ์ สือสารไร้ สายลูก
ข่าย และอุปกรณ์สือสารไร้สายแม่ข่าย โดยอุปกรณ์สือสารไร้สายแม่ข่ายจะทําการวิเคราะห์และส่ งค่าการปรับกําลังส่ ง
ให้กบั อุปกรณ์สือสารไร้สายลูกข่าย เพือให้อุปกรณ์สือสารไร้สายลูกข่ายสามารถใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสมทีสุ ด
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Optimal Distance RF Transmission with Automatic Variable Gain for
Wireless Sensor Networks
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Abstract
One major parameter of the wireless communication systems that allows the sender and the receiver to
communicate is the transmission power. For most of wireless communication module, the transmission power is
configurable by applying a special command. This method is a persistent configuration but in wireless sensor
network applications, the sensor nodes are installed in various distances and environments, which require a different
transmission power. The transmission power adjustment affects the overall performance. The exorbitant configured
transmission power increases the power consumption of the sensor node. On the other hand, the communication
performance will be decreased when the configured transmission power is too low. This paper proposes the
automatic transmission power adjustment method. The client’s transmission power will be adjusted once it receives
the adjusting command from the base station in order to optimize the power consumption and communication
performance according to experimental distance.
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1. บทนํา

เครื อข่ า ยเซนเซอร์ ไร้ สาย [1-4] โดยใช้ ไ มโครคอนโทรลเลอร์ เชือมต่อกับอุปกรณ์ สือสารไร้ สาย เพือ
สร้ างอัลกอริ ทึม ควบคุมการปรั บกําลังส่ งของอุปกรณ์
สื อสารไร้สายให้เหมาะสมแม้ว่าอุปกรณ์ สือสารไร้ สาย
นันจะเคลือนทีหรื อถูกติดตังในตําแหน่งใดก็ตาม เพือให้
อุปกรณ์สือสารไร้สายนันใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม
ทังนีระยะทางทีสามารถติดต่อสื อสารได้ไกลทีสุ ดขึนอยู่
กับคุณสมบัติของอุปกรณ์สือสารไร้สายด้วย
งานวิจยั ทีมีการทําให้ระบบเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้สาย
มีก ารตรวจสอบตํา แหน่ งของอุ ป กรณ์ ที ถู ก ติ ด ตัง [2]
และมี ก ารเคลื อนที โดยใช้โ พรโตคอลกระจายการ
ติดตามสําหรับเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้สายขนาดใหญ่ โดย
ใช้การจัด กลุ่มของอุ ปกรณ์ ที ถู กติ ด ตังกระจายออกไป
แบบแยกช่องสัญญาณ [2] โดยทําการคาดการณ์ จากการ
กระจายพลัง งานในกลุ่ ม นัน ซึ งจะมี ก ารผลัด กัน ส่ ง
ข้อมูล [2] ของแต่ละกลุ่มของเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้ สาย
นันๆ
งานวิ จัย ที น่ า สนใจอี ก รู ป แบบหนึ งเป็ นการติ ด ตัง
แบบเฝ้ าระวังในสภาพแวดล้อมต่า งๆ โดยใช้ล ักษณะ
การจัดกลุ่มการกระจาย เช่นเดียวกับงานวิจัยข้างต้น แต่
จะมุ่งเน้นการติดตามแบบประหยัดพลังงานและแบนด์
วิดธ์ [3-5]

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์สือสารไร้ สายเริ มเข้ามา
มีบทบาทเกียวข้องกับชีวิตมนุ ษย์มากขึนทุกวัน ซึ งการ
ใช้งานอุ ป กรณ์ สือสารไร้ สายนันสามารถประยุก ต์ใ ช้
งานได้หลากหลาย เช่น การวัดอุณหภูมิและความชืนใน
งานเกษตรกรรมแล้วส่ งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
เพื อนํ า ผลที ได้ ไ ปวิ เ คราะห์ ป รั บ ปรุ งหรื อควบคุ ม
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อไปซึ งการใช้งานทางด้าน
เกษตรกรรมจะใช้ก ารกํา หนดตํา แหน่ งการติด ตังแล้ว
กําหนดกําลังส่ งคงทีทีสามารถส่ งข้อมูลได้ในระยะทาง
นันๆ หรื อการนําอุปกรณ์ สือสารไร้ สายติดไว้กบั คนไข้
ในโรงพยาบาลเพื อวัด อัต ราการเต้น ของหัว ใจและ
ติ ด ตามตํา แหน่ ง คนไข้ใ นโรงพยาบาลโดยที แพทย์
สามารถดูขอ้ มูลจากคอมพิวเตอร์ แบบ Real-Time [1] ได้
เป็ นต้น
ตัวอย่างการใช้งานทีกล่าวมาข้างต้นนันสังเกตได้ว่า
อุปกรณ์สือสารไร้สายถูกติดตังในตําแหน่งทีต่างกัน การ
ประยุกต์ใช้งานบางอย่างมีการเคลือนทีตลอดเวลา ซึ ง
การปรับกําลังส่ งโดยทัวไปอาจจะทําการปรั บไว้ทีกําลัง
ส่ งสู งสุ ด เพือให้สามารถติดต่อสื อสารได้แม้ว่าอุปกรณ์
สื อสารไร้สายนันเคลือนทีไปทีระยะทางไกลขึน แต่เมือ
อุปกรณ์ไร้สายนันเคลือนทีใกล้เข้ามา กําลังส่ งทีถูกปรั บ
ไว้ยงั คงเป็ นกําลังส่ งสู งสุ ดเช่นเดิม
จากตัว อย่า งการใช้งานข้า งต้น ข้อ ดี ข องการปรั บ
กํา ลัง ส่ ง สู ง สุ ด คื อ อุ ป กรณ์ สื อสารไร้ ส ายสามารถ
ติดต่อสื อสารกันได้แม้ว่าระยะจะใกล้หรื อไกลกัน แต่จะ
ทําให้สินเปลืองพลังงานโดยไม่จาํ เป็ นถ้าอุปกรณ์สือสาร
ไร้สายนันอยูใ่ นระยะทางใกล้กนั ดังนันในบทความนีจะ
กล่าวถึงการปรั บกําลังส่ งอัตโนมัติของอุปกรณ์ สือสาร
ด้ว ยคลื นวิ ท ยุ แ บบเหมาะสมกั บ ระยะทางสํ า หรั บ

1.1 การควบคุมกําลัง
การควบคุ มกํา ลังนันถู ก สร้ า งขึ นมาเพื อแก้ปั ญหา
ความใกล้-ไกล [6-7] และเพื อให้ได้ความจุ สูงสุ ด การ
ควบคุมกําลังจะกระทําโดยให้กาํ ลังทีถูกส่ งมาจากแต่ละ
ผู ้ใ ช้บ ริ การจะถู ก ควบคุ ม ให้ มี ก ารรั บ ได้ ข องกํา ลั ง
ดังกล่าวทีสถานีฐานมีค่าเท่ากัน ดังรู ปที 1
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รูปที 1 แสดงการควบคุมกําลังทีสมบูรณ์ [6]
และเปลี ยนแปลงอย่ า งช้ า ๆโดยเป็ นความสั ม พัน ธ์
ระหว่างการจางหายในส่ วนการเชือมโยงไปข้างหน้ากับ
ส่ วนเชือมโยงย้อนกลับ อย่างไรก็ต ามความถีของการ
เชือมโยงขาไปและขากลับนันก็ใช้ความถีทีต่างกัน การ
ควบคุมกําลังแบบลูปเปิ ดจึ งไม่เพียงพอและช้าเกินไปที
จะสามารถชดเชยการจางหายแบบรวดเร็ วได้ [6]
1.1.2 การควบคุ ม กํ า ลั ง แบบลู ป ปิ ด (Closed Loop
Power Control)
การควบคุ มกํา ลังแบบลู ปเปิ ดนันจะถู ก ใช้สํา หรั บ
การชดเชยการเปลียนแปลงของกําลังเนื องจากการจาง
หายแบบรวดเร็ ว โดยทีการควบคุมกําลังเป็ นแบบลูปปิ ด
นันเนื องจากว่า กระบวนการจะเกี ยวข้อ งกับ ทังสถานี
ฐานและเครื องลู ก ข่ า ย เมื อเค รื องลู ก ข่ า ยได้ รั บ
ช่องสัญญาณทราฟฟิ กและเริ มการสื อสารกับสถานี ฐาน
กระบวนการของการควบคุมกําลังแบบลูปปิ ด จะกระทํา
ร่ วมกันไปด้วยกับการควบคุมกําลังแบบลูปเปิ ด ในการ
ควบคุ ม กํา ลัง แบบลู ป ปิ ด ทางสถานี ฐ านจะทํา การ
ตรวจวัดทังสัญญาณของทางการสื อสารเชือมโยงขากลับ
(Reverse Link) [6] และคุ ณ ภาพของการเชือมโยง
ถ้าคุณภาพของการเชือมโยงเริ มทีจะไม่ดี ทางสถานี ฐาน
จะมีค าํ สั งไปยังเครื องลู ก ข่ า ยผ่ า นการเชือมโยงขาไป

1.1.1 การควบคุมกําลังแบบลูปเปิ ด (Open Loop Power
Control)
ในรู ปแบบการควบคุมกําลังแบบลูปเปิ ด [6] เครื อง
ลูกข่ายจะเป็ นตัวจัดการกระบวนการเองทังหมด ไม่ได้
เกียวข้องกับสถานีฐานเลย กระบวนการควบคุมแบบลูป
เปิ ดจะเป็ นกระบวนการทีกระทําอย่างต่อเนืองหลังจากที
สถานีฐานนันรับรู ้ ขอ้ มูลการขอเข้าใช้งานช่องสัญญาณ
ของเครื องลูกข่าย และหลังจากทีเครื องลูกข่ายเริ มส่ งใน
ช่องสัญญาณทราฟฟิ ก
หลังจากทีมีการเรี ยกเข้า เมือเครื องลูกข่ายเคลือนที
ไปรอบๆภายในเซลล์แ ล้ว การสู ญ เสี ย เชิ งระยะทาง
ระหว่างเครื องลูกข่ายกับสถานีฐานจะมีการเปลียนแปลง
อย่างต่อเนือง จากผลดังกล่าวกําลังทีถูกรับได้ทีเครื องลูก
ข่ายจะมีการเปลียนแปลงและการควบคุมกําลังแบบลูป
เปิ ดจะทําการตรวจสอบสัญญาณกํา ลังทีถูกรั บทีเครื อง
ลูกข่ายอย่างต่อเนืองและจะมีการปรับกําลังของสัญญาณ
ทีถูกส่ งออกไป
กล่าวได้จากการควบคุมกําลังแบบลูปเปิ ดจะอยู่บน
พืนฐานการประมาณการสู ญเสี ยเชิงระยะทางในทิศทาง
ไปยังสถานี ฐาน การควบคุ มกํา ลังนี เป็ นการชดเชยใน
ส่ วนของปรากฏการณ์ ถูกบดบังแบบล็อกนอร์ มอล [6]
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ในงานวิ จัย นี เลื อกใช้การควบคุ มกําลังแบบลูป ปิ ด
เนืองจากการคํานวณการปรับกําลังส่ งนันจะให้เครื องแม่
ข่ายเป็ นผูค้ าํ นวณ จากการวัดกําลังทีรั บได้จากเครื องลูก
ข่ายเมือเครื องลูกข่ายมีการใช้กาํ ลังส่ งทีมากไป เครื องแม่
ข่ายจะทําการคํานวณและสังให้ปรั บกําลังลดลงมา หรื อ
ถ้าเครื องลูกข่ายมีการใช้กาํ ลังส่ งตําไปเครื องแม่ข่ายจะ
สั งให้เ พิ มกํา ลังส่ งขึ นมาตามความเหมาะสม ส่ ว นที
แตกต่างกันกับในระบบ CDMA คือ เครื องแม่ข่ายจะทํา
การวัด ค่ า กํา ลัง ส่ งของเครื องลู ก ข่ า ยได้ที ล ะหนึ งตัว
เท่านัน เนืองจากในระบบเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้ สายตาม
มาตรฐาน IEEE 802.15.4 [8] ทีความถี 2.4 GHz ทีใช้
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) และมีการ
มอดูเลตแบบ O-QPSK ซึ งจะใช้วิธีการผลัดกันส่ งจึ งลด
ปัญหาการกวนกันของสัญญาณ

(Forward Link) [6] ทําให้การเพิมกําลังของสั ญญาณ
เพิมขึน ถ้าในกรณี ทีคุณภาพของสัญญาณดีเกินไป นัน
คือ การที มีก าํ ลังของสั ญญาณสู งเกิ น ไปในการสื อสาร
เชือมโยงขากลับ ในกรณี นีทางสถานี ฐานจะสังให้ทาง
เครื องลู ก ข่ า ยลดกํา ลัง ที ส่ งลง ในอุ ด มคติ อ ัต ราความ
ผิ ด พลาดต่ อ เฟรมนั นจะเป็ นตัว วัด คุ ณ ภาพของการ
เชือมโยงทีดี แต่เพราะว่าทําให้ใช้เวลานานสําหรับสถานี
ฐานที ใช้ จ ํ า นวนบิ ต ที มาคํา นวณให้ ถู ก ต้ อ ง ดัง นั น
Eb
No

จึ งถูกใช้เป็ นตัวชีวัดคุณภาพการสื อสารเชือมโยง

ขากลับ [6]
การควบคุมกําลังแบบลูปเปิ ดมีกระบวนการในการ
กระทําดังนี
1. สถานีฐานจะทําการตรวจวัด

Eb
No

อย่างต่อเนื อง

ในการสื อสารเชือมโยงขากลับ
2. ถ้า

Eb
No

2. ระเบียบวิธีวจิ ยั

นันมีค่าสู งเกินไป สถานีฐานจะมีคาํ สังให้

2.1 ออกแบบการทํางาน

เครื องลูกข่ายลดกําลังส่ งลงมา
3. ถ้า

Eb
No

นันมีค่าตําเกินไป สถานี ฐานจะมีคาํ สัง

ให้เครื องลูกข่ายเพิมกําลังขึน โดยคําสังในการควบคุ ม
จะเรี ย กว่ า บิ ต ของการควบคุ มกํา ลัง (Power Control
Bits: PCBs) [6] ปริ มาณของกําลังของเครื องลูกข่ายทีถูก
สังให้เพิมหรื อลดนัน โดยทัวไปจะมีค่า 1dB และ -1dB
[6] เนืองจากว่าการควบคุมกําลังแบบลูปปิ ดจะเป็ นการ
ชดเชยการจางหายแบบรวดเร็ ว ดังนันการตอบสนอง
ของเครื องลู ก ข่ า ยต่ อ คํา สั งในการควบคุ ม จึ ง ต้อ งมี
ความเร็ วมาก จากเหตุผลดังกล่าวบิตของ PCBs เหล่านี
จึ งถูกส่ งตรงผ่านช่องสัญญาณทราฟฟิ ก แต่เมือมีความ
ผิดพลาดทีเกิดขึนกับบิตเหล่านีก็จะทําให้เกิดผลกระทบ
ต่อการควบคุมกําลังเช่นกัน

รู ปที 2 บล็อกไดอะแกรมการสื อสารระหว่างอุปกรณ์
สื อสารไร้ ส ายลูก ข่าย (Device) และอุปกรณ์ สือสารไร้
สายแม่ข่าย (Base Station)
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การออกแบบการปรับกําลังส่ งอัตโนมัติของอุปกรณ์
สื อสารด้วยคลืนวิทยุแบบเหมาะสมกับระยะทางสําหรั บ
เครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้ สาย แสดงภาพรวมการสื อสารดัง
รู ปที 2 แบ่งเป็ นสามส่ วนคือ ส่ วนของอุปกรณ์สือสารไร้
สายลูกข่าย ดังรู ปที 3 ส่ วนของอุปกรณ์สือสารไร้สายแม่
ข่ายและการออกแบบการเชือมต่ อกับ คอมพิ วเตอร์ ดัง
รู ปที 4

ส่ ว นที สอง การออกแบบอุ ป กรณ์ ไ ร้ ส ายแม่ ข่ า ย
ประกอบด้วยอุปกรณ์ Bi-Directional Coupler ซึ งจะทํา
หน้าทีแยกสัญญาณออกเป็ นสองทาง คือ RF Signal และ
Coupling Signal โดย RF Signal จะเชือมต่อ เข้า กับ
อุปกรณ์ สือสารด้วยคลืนวิทยุ 2.4 GHz โดยตรงและทํา
การควบคุมการสื อสารด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่าน
การเชือมต่ อ แบบ SPI (Serial Peripheral Interface)
เช่นเดียวกับบล็อกไดอะแกรมอุปกรณ์ สือสารไร้ สายลูก
ข่าย ส่ วนของ Coupling Signal จะเป็ นสัญญาณทีถูกแยก
ออกมาจากสัญญาณทีรั บเข้า มาจากสายอากาศ โดยใช้
Bi-Directional Coupler เป็ นตัว แยกสั ญญาณส่ ว นนี
ออกมาเพื อนํา ไปเข้า ส่ ว นของ 2.4 GHz RF Power
Detector ซึ งจะทํา หน้ า ที วัด ค่ า กํา ลัง ส่ ง ที ได้รั บ จาก
อุปกรณ์ไร้สายลูกข่ายแล้วแปลงค่าออกมาเป็ นค่าแรงดัน
ช่ ว ง 0.5V-2.1V ค่ า ของแรงดั น ที ได้ จ ะนํ า เข้ า สู่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่ งค่ า ของแรงดัน ที ได้นี
พร้อมกับค่ากําลังส่ งปั จจุ บนั จากอุปกรณ์ สือสารไร้ สาย
ลูกข่ายทีมาจากการเชือมต่อแบบ SPI ไปยังคอมพิวเตอร์
เพื อทํา การประมวลผล แล้วทํา การส่ งค่ า กลับ ไปยัง
อุปกรณ์สือสารลูกข่ายว่าให้ปรับกําลังส่ งเป็ นเท่าไหร่
ส่ ว น ที ส า ม ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร เ ชื อ มต่ อ กั บ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบการเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์
ออกแบบเพือให้โปรแกรมประมวลผลในคอมพิวเตอร์
จะทําหน้าทีรับข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ทางด้าน
อุปกรณ์ สือสารไร้ สายแม่ข่าย เพือทําการคํานวณหาค่า
กํา ลัง ส่ ง ที จะต้อ งปรั บ ให้ เ หมาะสมสํ า หรั บ อุ ป กรณ์
สื อสารไร้ สายลูกข่ าย โดยส่ งค่ ากํา ลังส่ งทีจะต้อ งปรั บ
ผ่านการสื อสาร RS232 เข้าสู่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้ว
ส่ งผ่านวงจรสื อสารด้วยคลืนวิทยุไปยังอุปกรณ์ สือสาร
ไร้สายลูกข่าย

รูปที 3 บล็อกไดอะแกรมอุปกรณ์สือสารไร้สายตัวส่ ง
ส่ วนทีหนึง การออกแบบอุปกรณ์ สือสารไร้ สายลูก
ข่ า ยประกอบด้ว ยวงจรอุ ป กรณ์ สื อสารด้ว ยคลื นวิ ท ยุ
ความถี 2.4 GHz เชือมต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์
ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร สื อ ส า ร จ ะ ค ว บ คุ ม ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านการเชือมต่อแบบ SPI (Serial
Peripheral Interface) โดยข้อมูลทีจะส่ งไปให้อุปกรณ์ ไร้
สายแม่ข่ายนันคือ ค่ากําลังส่ งปัจจุบนั

รูปที 4 บล็อกไดอะแกรมอุปกรณ์ สือสารไร้ สายแม่ข่าย
และการเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์
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แบนด์วิดธ์ 1 MHz ทีอัตราการส่ งข้อมูล 1 Mbps และ
ช่องแบนด์วิดธ์ 2 MHz ทีอัตราการส่ งข้อมูล 2 Mbps
สามารถเลื อ กกํา ลัง ส่ ง ได้ 4 ระดับ คื อ -18 dBm,
-12 dBm, -6 dBm และ 0 dBm โดยการใช้คาํ สังผ่านการ
เชือมต่ อแบบ SPI วงจรอุป กรณ์ สื อสารด้ว ยคลืนวิท ยุ
แสดงดังรู ปที 5

2.2 การออกแบบและสร้ างวงจรอิเล็กทรอนิกส์
2.2.1 วงจรอุปกรณ์ สือสารด้ วยคลืนวิทยุ
การออกแบบวงจรส่ วนนี เลื อ กใช้ ไ อซี เบอร์
nRF24L01 [9] ซึ งเป็ นไอซี ประเภทสื อสารด้วยคลืนวิทยุ
ความถี 2.4 GHz ISM band มอดูเ ลชันแบบ GFSK
รองรั บอัตราการส่ งข้อมูลที 1 Mbps และ2 Mbps ช่อง
GND

C2
33nF

C4
C5
10nF 1nF

VSS
DVDD
VDD
VSS
IREF

GND

U2

GND
CE
CSN
SCK
MOSI
MISO

R4
22K

20
19
18
17
16

+3.3V

1
2
3
4
5

CE
CSN
SCK
MOSI
MISO

L1
3.9nH

15
14
13
12
11

VDD
VSS
ANT2
ANT1
VDD_PA

NRF24L01+

C7
1.0pF

IRQ
VDD
VSS
XC2
XC1

GND
GND

6
7
8
9
10
X1

ANT1
SMA Connector
RF_Signal

L2
8.2nH

L3
2.7nH

IRQ

1

C6
1.5pF

GND

C9
2.2nF

C10
4.7pF

2

16MHz
R16

GND

1M
C15
22pF

GND

C16
22pF

GND

GND

รูปที 5 วงจรอุปกรณ์สือสารด้วยคลืนวิทยุ [9]
มี ห น้ า ที ตรวจจั บ กํา ลัง ที รั บ ได้ท างอิ น พุ ต Coupling
Signal แล้ว แปลงค่ า เป็ นแรงดั น ทางด้ า นเอาต์ พุ ต
V_OUT 0.5V – 2.1V เพือส่ งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ต่อ ไป วงจรตรวจจับ กําลังคลืนวิ ท ยุค วามถี 2.4 GHz
แสดงดังรู ปที 6

2.2.2 วงจรตรวจจับกําลังคลืนวิทยุความถี 2.4 GHz
วงจรตรวจจับกําลังคลืนวิทยุความถี 2.4 GHz เลือก
ออกแบบโดยใช้ไ อซี เ บอร์ LT5538 [10] ของบริ ษ ัท
Linear Technology สามารถใช้งานช่ว งความถี ตังแต่
40 MHz – 3.8 GHz ความไวในการตรวจจับที -72 dBm

P2
0.5V-2.1V
V_OUT
P3
Coupling Signal

L1
+5V
1.5nH

R1
C1

C2
1pF
GND

1nF

R2
56
C6
1nF

GND
GND

U1
LT5538

4.99K
1
2
3
4

ENBL
IN+
INGND

OUT
CAP+
CAP VCC

8
7
6
5

GND
+5V
C3
100pF

C4
0.1uF

C5
100pF

GND GND
GND

GND

GND

รูปที 6 วงจรตรวจจับกําลังคลืนวิทยุความถี 2.4GHz [10]
34

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 9 ฉบับที 3 กันยายน – ธันวาคม 2556
The Journal of Industrial Technology, Vol. 9, No. 3 September – December 2013

โดยปกติอุปกรณ์ รับส่ งคลืนวิทยุตามมาตรฐานของ
IEEE 802.15.4 จะมีก ลไกที สามารถวัด คุ ณ ภาพของ
สัญญาณ (LQI) หรื อวัดความแรงของสัญญาณ (RSSI)
อยู่แ ล้ว แต่ ใ นงานวิ จัย นี เลื อ กใช้ว งจรตรวจจับ กํา ลัง
คลื นวิ ท ยุ ม าใช้ เ นื องจาก ต้ อ งก ารนํ า ข้ อ มู ล จา ก
สภาพแวดล้อ มทีทํา การวัดจริ ง โดยไม่ผ่า นการจัดการ
วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพและความแรงสั ญ ญาณ มาสร้ า ง
อัลกอริ ทึมทีจัดการการปรั บกําลังส่ ง และยังสามารถทํา
การปรั บเปลียนหรื อเพิมเติมสําหรั บการต่อยอดในการ
พัฒนาเฉพาะส่ วนได้
2.2.3 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
การออกแบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ เ ลือ กใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เ บอร์ ATMEGA8A [11] เป็ น

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิต รองรั บการเชือมต่อแบบ
SPI [11] มีพอร์ ตเชือมต่อการสื อสารแบบ UART [11]
และวงจรแปลงสั ญ ญาณแอนะล็ อ กเป็ นดิ จิ ต ัล ความ
ละเอียด 10 บิต โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ จะเชือมต่อ
กับวงจรสื อสารด้วยคลืนวิทยุแบบ SPI เพือควบคุมการ
รับส่ งข้อมูลนอกจากนันยังเชือมต่อกับสัญญาณเอาต์พุต
V_OUT ของวงจรตรวจจับกําลังคลืนวิทยุเข้ากับขารั บ
สั ญ ญาณแอนะล็ อ ก ACD_CH0 เพื อทํา การอ่ า นค่ า
แรงดัน ทีได้ โดยข้อ มูลทีได้จากการเชือมต่อ SPI และ
ค่ า แรงดั น ที ได้จ ะถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยัง การติ ด ต่ อ สื อสาร
RS232 ต่ อ ไป ซึ งการติ ด ต่ อ สื อสาร RS232 จะมีอ ยู่
เฉพาะอุ ป กรณ์ สื อสารไร้ ส ายแม่ข่ า ยเท่ า นั น วงจร
ไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงดังรู ปที 7

7

+5V
R18
10K

GND
PC6(RESET)

29

GND

C36 22pF
PD7
CSN

9
10
11
12
13
14
15
16
17

PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)
PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)

AVCC

22
19
28
27
26
25
24
23
18

GND
ADC_CH7
ADC_CH6
ADC_CH5
ADC_CH4
ADC_CH3
ADC_CH2
ADC_CH1
ADC_CH0
AVCC
+5V
L5
Inductor

AREF

3
5
21

JP2
RF24/Mirf
CE
PB1
SS
MOSI
MISO
SCK

3
2
1

ADC7
ADC6
(ADC5/SCL)PC5
(ADC4/SDA)PC4
(ADC3)PC3
(ADC2)PC2
(ADC1)PC1
(ADC0)PC0

PB7(XTAL2)

GND
GND
GND

8
PD5
PD6

S2
RESET

PB6(XTAL1)

X2
16MHz

2

GND

RESET

C22
0.1uF

1

C27 22pF

PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)

6

MCU1
ATMEGA8A
30
31
32
1
2

C26
0.1uF

VCC

1K
1K
0

VCC

R17
R19
R20

4

+5V
MCU_RXD
MCU_TXD
IRQ
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4

20

C38
0.1uF

+5V
C39
0.1uF

GND

GND
GND

รูปที 7 วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์
ที ขาเชือมต่ อ แบบ UART เป็ นสั ญ ญาณรู ปแบบ
RS232 [12, 13] เพือใช้ติดต่อสื อสารกับคอมพิวเตอร์
วงจรเชือมต่อ RS232 แสดงดังรู ปที 8

2.2.4 วงจรเชือมต่ อ RS232
วงจรเชือมต่ อ RS232 ทํา การออกแบบโดยใช้ IC
เบอร์ ICL3232 [12] ทําหน้าทีแปลงสัญญาณระดับ TTL
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U4
ICL3232

1
C13
0.1uF
C17
0.1uF

3
4

C1+
C1C2+

GND
V+

5

C2V-

PD1

11

PD0

12
10
9

T1 IN
R1 OUT
T2 IN
R2 OUT

2.3 การออกแบบและสร้ างโปรแกรม

+3.3V
VCC

T1 OUT
R1 IN
T2 OUT
R2 IN

16

2.3.1 โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
AVR Studio [13] เป็ นโปรแกรมทีใช้สําหรั บพัฒนา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ต ระกู ล AVR ของบริ ษั ท
ATMEL โดยเฉพาะ การเขียน Source Code [13-14] นัน
สามารถเลือกใช้ภาษา C [13] หรื อ Assembly ในการ
พัฒนาได้ ทังนียังสามารถ Compile [13-14] โปรแกรมที
ทําการพัฒนาเสร็ จแล้วให้เป็ น HEX File และโปรแกรม
เข้าสู่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้อีกด้วย

C12
0.1uF
15

GND

2
C18
0.1uF
6
14
13

C19
+3.3V P4
0.1uF
1
RS232TXO
2
3
RS232RXI
4
RS232

7
GND
8

รูปที 8 วงจรเชือมต่อ RS232 [12]

โปรแกรมควบคุ มสํา หรั บ ไมโครคอนโทรลเลอร์
แบ่งเป็ นโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์สือสารไร้ สายลูกข่าย
ซึ งจะเขียนโปรแกรมเพือส่ งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ ไร้ สาย
แม่ข่ายแล้วรอรับข้อมูลค่าการปรั บกําลังส่ งจากอุปกรณ์
สื อสารไร้ ส ายแม่ข่ า ยโดยโปรแกรมจะวนทํา งานใน
ลัก ษณะนี ไปเรื อยๆ ส่ ว นโปรแกรมสํา หรั บ อุ ป กรณ์
สื อสารไร้สายแม่ข่ายจะรอรับข้อมูลทีส่ งมาจากอุปกรณ์
สื อสารไร้ สายลูกข่าย พร้ อมกับค่าแรงดันทีอ่านได้จาก
วงจรตรวจจับ กําลังคลื นวิท ยุความถี 2.4 GHz แล้วส่ ง
ข้ อ มู ล ที ได้ ท ั งหมดนี ส่ งให้ ค อมพิ ว เตอร์ ผ่ า นการ
ติดต่อสื อสาร RS232 ทําการประมวลผลและวิเคราะห์
หาค่ าการปรั บ กํา ลังส่ งเพือทํา การส่ งค่า กําลังส่ งที ต้อ ง
ปรั บ กลั บ ไปยัง อุ ป กรณ์ ไ ร้ ส ายลู ก ข่ า ย ดั ง แสดง
โฟลว์ชาต การทํางานอุปกรณ์สือสารไร้สายลูกข่ายรู ปที
11 และโฟลว์ชาตการทํางานอุปกรณ์ สือสารไร้ สายแม่
ข่ายรู ปที 12 ตามลําดับ

อุป กรณ์ สื อสารไร้ ส ายลู กข่ ายและแม่ข่า ยทีทําการ
ออกแบบเสร็ จแล้วแสดงดังรู ปที 9 และรู ปที 10

รูปที 9 อุปกรณ์สือสารไร้สายลูกข่าย

รูปที 10 อุปกรณ์สือสารไร้สายแม่ข่าย
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รู ป ที 11 โฟลว์ชาตการทํางานอุ ปกรณ์ สื อสารไร้ ส าย
ลูกข่าย

รู ป ที 12 โฟลว์ชาตการทํางานอุ ปกรณ์ สื อสารไร้ ส าย
แม่ข่าย
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2.3.2 โปรแกรมประมวลผลในคอมพิวเตอร์
การออกแบบโปรแกรมประมวลผลในคอมพิวเตอร์
จะพัฒ นาด้ว ยโปรแกรม Visual Studio 2010 [14]
ซึ งสามารถออกแบบส่ วนติ ด ต่ อ ผู ้ใช้งาน (GUI) [14]
ได้ และทํา การพัฒ นาด้ว ยภาษา C# [13] โดยการ
ออกแบบหน้ า ตาของโปรแกรมประกอบด้ว ย ช่ อ ง
สํ า หรั บ เลื อ กพอร์ ต ที ใช้ ติ ด ต่ อ สื อสาร RS232 ปุ่ ม
Connect สํา หรั บ เริ มการติ ด ต่ อ สื อสาร RS232 ปุ่ ม
Disconnect สําหรั บหยุดการติดต่อสื อสาร RS232 ส่ วน
แสดงผลจะประกอบด้วยช่อง Client ID สําหรั บแสดง
หมายเลขประจํา ตัว ของอุ ป กรณ์ สื อสารไร้ สายลู กข่ า ย
ช่อง Client Tx Power สําหรั บแสดงกําลังส่ งทีอุปกรณ์
สื อสารไร้ ส ายลู ก ข่า ยใช้อ ยู่ข ณะนันมีห น่ วยเป็ น dBm
ช่อ ง Calculated Distance สํ า หรั บ แสดงระยะห่ า ง
ระหว่ า งอุ ป กรณ์ สื อสารไร้ ส ายลู ก ข่ า ยและแม่ข่ า ยมี
หน่วยเป็ นเมตรช่อง Calculated Tx Power สําหรั บแสดง
กําลังส่ งทีจะต้องปรับมีหน่วยเป็ น dBmปุ่ ม Start สําหรับ
เริ มระบบการรับส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สือสารไร้ สาย
ลู ก ข่ า ยกั บ อุ ป กรณ์ สื อสารไร้ ส ายแม่ ข่ า ย ปุ่ ม Stop
สําหรับหยุดการรั บส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ สือสารไร้
สายลูก ข่ายกับ อุปกรณ์ สือสารไร้ สายแม่ข่าย ดังแสดง
ตามรู ป ที 13 และโฟลว์ชาตการทํา งานโปรแกรม
ประมวลผลในคอมพิวเตอร์ ดงั รู ปที 14 ตามลําดับ

รู ปที 14 โฟลว์ชาตโปรแกรมประมวลผลในคอมพิว เตอร์

รูปที 13 โปรแกรมประมวลผลในคอมพิวเตอร์
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รู ป ที 12 โดยข้อ มู ล ที เก็ บ จะเป็ นค่ า กํา ลัง ส่ ง ของ
อุปกรณ์สือสารไร้ สายลูกข่ายและค่าทีอ่านได้จากวงจร
ตรวจจับกําลังคลืนวิทยุความถี 2.4 GHz ทีเข้ามาทางขา
ADC_CH0 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ สือสาร
ไร้สายแม่ข่าย จากนันส่ งข้อมูลออกทาง RS232 เพือเก็บ
ผลโดยโปรแกรม Terminal ทีสามารถบันทึกข้อมูลทีส่ ง
เข้ามาทาง RS232 ได้

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลการทดลองสํ าหรับการเก็บข้ อมูล
การทดลองนันจะทําการให้อุปกรณ์ สือสารไร้ สาย
ลูกข่ายทําการส่ งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ สือสารไร้ สายแม่
ข่ายแบบต่อเนื องจํานวน 5,000 ชุดข้อมูล ทีกําลังส่ ง 4
ระดับ คือ -18 dBm, -12 dBm, -6 dBm และ 0 dBm ทุกๆ
ระยะห่าง 1 เมตร โดยเริ มต้นจาก 1 เมตรถึง 18 เมตร ดัง

รูปที 15 การทดสอบเพือเก็บข้อมูลทีระยะทางต่างๆ
ตารางที 1 การเก็บค่าข้อมูลจํานวน 10 ชุดข้อมูล ที 0 dBm
Sequence
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Client Tx PWR
(dBm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39

ADC

Vout

151
152
155
159
158
153
152
156
152
152

0.738
0.742
0.757
0.777
0.772
0.747
0.742
0.762
0.742
0.742

Rx PWR
(dBm)
-47.305
-47.079
-46.231
-45.101
-45.384
-46.796
-47.079
-45.949
-47.079
-47.079
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จากตารางที 1 เป็ นตัวอย่างผลข้อมูลจํานวน 10 ชุด
ข้อมูล โดยคอลัมน์ที 1 แสดงลําดับชุดข้อมูล คอลัมน์ที
2 แสดงค่ ากําลังส่ งของอุ ปกรณ์ สือสารไร้ ส ายลูก ข่า ย
คอ ลั ม น์ ที 3 แ สดงค่ า ADC ที อ่ า นไ ด้ จ า ก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ งค่า ADC ทีอ่านได้นีจะเป็ นค่า
เลขฐานสิ บ ซึ งจะต้องทําการแปลงออกมาให้เป็ นค่าของ
แรงดันตามคอลัมน์ที 4 จึงจะสามารถนําไปเปรี ยบเทียบ

เป็ นค่าทีวงจรตรวจจับกําลังคลืนวิทยุความถี 2.4 GHz
รับเข้ามาได้ในคอลัมน์ที 5
หลังจากทํา การเก็บข้อ มูล ทังหมดได้แ ล้วจะนํา ผล
ของค่า ADC ทีกําลังส่ งและระยะทางต่างๆ มาเฉลียเพือ
หาแนวโน้มการรั บค่ากําลังส่ งได้ทีระยะทางต่างๆ และ
เก็บเป็ นข้อมูลเพือนําไปสร้ างโปรแกรมประมวลผลใน
คอมพิ วเตอร์ ค่า เฉลี ยของกํา ลังทีรั บ ได้ทีกําลังส่ งและ
ระยะทางต่างๆ แสดงดังตารางที 2

ตารางที 2 ค่าเฉลียข้อมูลกําลังทีรับได้ทีกําลังส่ งและระยะทางต่างๆ
Distance (m)

log(Distance)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0.0000
0.3010
0.4771
0.6021
0.6990
0.7782
0.8451
0.9031
0.9542
1.0000
1.0414
1.0792
1.1139
1.1461
1.1761
1.2041
1.2304
1.2553

Rx PWR
-18 dBm
-55.3634
-55.6354
-55.6937
-61.3552
-69.1901
-75.8022
-66.2583
-76.4538
-75.9143
-78.3215
-69.2942
-69.1175
-73.0766
-72.9979

40

-12 dBm
-53.7980
-55.1005
-55.3648
-59.3429
-59.8566
-60.3044
-61.9841
-62.1273
-70.0727
-64.3341
-70.4217
-68.1350
-66.1053
-68.4157
-62.5132
-63.8634
-66.7814

-6 dBm
-50.1650
-53.9433
-54.3636
-55.3191
-54.9511
-58.5597
-58.8404
-59.1875
-58.3516
-65.6312
-59.9499
-65.3473
-62.0244
-59.1258
-61.9881
-58.8228
-62.1134
-66.6576

0 dBm
-46.6719
-50.8383
-52.3906
-54.7350
-57.3489
-54.6095
-54.3873
-53.7169
-56.8286
-55.1281
-55.2276
-62.3718
-55.3299
-58.8905
-58.7339
-58.1587
-58.4154
-62.4104
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รูปที 16 กราฟแสดงเส้นแนวโน้มค่ากําลังทีรับได้ทีกําลังส่ งและระยะทางต่างๆ
ค่าทีอ่านได้จาก ADC ทําการแปลงเป็ นค่ากําลังทีรั บ
ได้โดยใช้สมการที 1 [11, 13]

พิ จ ารณาข้อ มู ล ที ได้ด ังตารางที 2 จะเป็ นข้อ มู ล
สําหรับนําไปสร้างกราฟเส้นแนวโน้มของกําลังส่ งทัง 4
ระดับทีระยะทางต่างๆ ซึ งกราฟเส้นแนวโน้มแต่ละเส้น
จะได้ออกมาเป็ นสมการเชิงเส้ นที เก็บ ไว้เ ป็ นข้อมูลใช้
คํานวณในโปรแกรมประมวลผลในคอมพิวเตอร์ เพื อ
ตัด สิ น ใจเลื อ กค่ า กํา ลังส่ งที ต้อ งปรั บ สํา หรั บ อุ ป กรณ์
สื อสารไร้ สายลูกข่าย ซึ งนํามาเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการ
คํานวณโดยไม่ตอ้ งทําการเก็บผลข้อมูลใหม่ สมการเชิง
เส้นทีได้จากการเก็บข้อมูลแสดงดังตารางที 3

Vadc 

5* ADC
1023

(1)

ยกตัว อย่า งเช่น เมืออุ ป กรณ์ สื อสารไร้ ส ายแม่ข่ า ย
และอุ ป กรณ์ สื อสารไร้ ส ายลู ก ข่ า ยถู ก ใช้ง าน โดยที
อุปกรณ์สือสารไร้สายลูกข่ายเริ มต้นการส่ งด้วยกําลังส่ ง
ที 0 dBm วงจรตรวจจับกําลังคลืนวิทยุความถี 2.4 GHz
อ่านค่ า ADC ได้เท่ากับ 123 แล้วทําการแปลงเป็ นค่ า
แรงดันดังสมการที 1 ได้เท่ากับ 0.6018 V จากนันทําการ
แทนค่าแรงดันทีได้จากสมการที 1 ลงในสมการที 2 ที
ได้มาจากเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ IC เบอร์ LT5538
เพื อหาค่ า Receiving Power ซึ งจะได้ค่ า Receiving
Power เท่ากับ -55 dBm

ตารางที 3 สมการเชิงเส้นทีได้จากการเก็บข้อมูล
เชิงเส้น
สมการ
y
 18.621x  52.272
-18 dBm
-12 dBm
y( 12 dBm )  12.231x  52.042
-6 dBm
y
 10.713 x  49.778
0 dBm
y
 9.3986 x  47.646
( 18 dBm )

( 6 dBm )

Receiving Power

(0 dBm )
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Vout
 
  89dBm
17.7
mV
/
dB





(2)
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เมือนําค่า Receiving Power ไปเปรี ยบเทียบตาม
แนวแกน y ในกราฟแสดงเส้นแนวโน้มภายในอาคารดัง
รู ปที 16 ทําการแทนค่า Receiving Power ใน y ของ
สมการเชิงเส้นที 0 dBm จากตารางที 3
 55dBm   9.3986 x  47.646

ตารางที 5 การหาค่ าเพือใช้สํา หรั บการตัด สิ นใจเลือ ก
ปรับกําลังส่ ง

(3)

จากสมการที 3 จะได้ค่า x เท่ากับ 0.782 ซึ งค่า x ที
ได้นีจะนําไปแทนในสมการเส้น แนวโน้มภายในอาคาร
ทีเหลือทังหมด เพือหาค่า y ของสมการทีเหลือ ณ จุ ด x
ค่ า เดี ย วกัน ซึ งค่ า x นี สามารถนํา มาคํา นวณเพื อหา
ระยะทาง (Calculated Distance) ได้ดงั สมการที 4

ตารางที 4 การหาระยะห่ างระหว่ า งค่ า y ที ตํา แหน่ ง
Receiving Power กับค่า y ของเส้นแนวโน้มทีเหลือ
สมการ

0

y  y( 18 dBm )

1

y  y( 12 dBm )

2

y  y( 6 dBm )

3

y  y(0 dBm )

Dval0

P( rxNRF )   0

Dval1

P( rxNRF )   0

Dval2

P( rxNRF )   0

Dval3

P( rxNRF )   0

ผลการคํานวณ
-53.243
-48.016
-44.565
-41.41

3.2 ผลการทดลองการปรั บ กํ าลั ง ส่ งระหว่ างอุ ป กรณ์
สื อสารไร้ สายลูกข่ ายกับอุปกรณ์ สือสารไร้ สายแม่ ข่าย
การทดลองเริ มจากเลื อ กระยะทางวางอุ ป กรณ์
สื อสารไร้ สายลูก ข่ายกับอุ ปกรณ์ สือสารไร้ ส ายแม่ข่า ย
อย่า งละ 1 ชุ ด ในที นี ได้ท ํา การเลื อ กระยะทางไว้ที
ประมาณ 10 เมตร จากนันเริ มระบบโดยการกดปุ่ ม Start
ในโปรแกรมประมวลผลในคอมพิวเตอร์ ค่าทีแสดงใน
โปรแกรมประมวลผลคอมพิวเตอร์ แสดงดังรู ปที 17
เมือระบบทํางานอย่างต่อเนืองโปรแกรมประมวลผล
ในคอมพิวเตอร์ จะคํานวณการปรับค่ากําลังส่ ง ทีถูกปรั บ
ในครังต่อไป โดยค่ากําลังส่ งทีถูกปรั บแล้วส่ งกลับมาที
อุป กรณ์ สื อสารไร้ ส ายแม่ข่ า ยจะทํา การแสดงในช่อ ง
Client Tx Power ซึ งเป็ นค่ า เดี ย วกับ ที แสดงในช่อ ง
Calculated Tx Power ในครังก่อนหน้า แสดงว่าการปรั บ
กําลังส่ งสามารถทําได้จริ ง ส่ วนของระยะทางยังคงเป็ น

เมือได้ค่า y ทีสมการเส้นแนวโน้มทังหมดจะสามารถ
คํานวณหาระยะห่างระหว่างค่า y ได้ดงั ตารางที 4

ระยะห่าง

สมการ

เนื องจากค่ า ความไวในการรั บ สั ญ ญาณของ IC
nRF24L01 อยู่ที -85 dBm ผลการตัด สิ นใจเลือกปรั บ
กํา ลัง ส่ ง จึ งเป็ นค่ า ที ใกล้เ คี ย งกับ ค่ า ความไวของ IC
nRF24L01 แต่ ไ ม่ ต ํากว่ า จึ ง ได้ ค ํา ตอบเป็ นค่ า ของ
Dval0 ซึ งเป็ นการปรับค่ากําลังส่ งไปที -18 dBm

(4)

Calculated Distance  10 x

ค่าการตัดสิ นใจ

ผลการคํานวณ
11.833
6.606
3.155
0

เมือได้ค่าระยะห่ างดังตารางที 4 ต่อไปจะเป็ นการ
คํานวณหาค่าเพือใช้สาํ หรับการตัดสิ นใจเลือกปรั บกําลัง
ส่ ง ซึ งจะใช้วิธีการคํานวณดังตารางที 5
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10 เมตรเช่น เดิมดังแสดงในช่อ ง Calculated Distance
ซึ งได้มาจากการค่ากําลังทีรับได้ทีอุปกรณ์สือสารไร้ สาย
แม่ข่า ยเปรี ยบเที ยบกับ ค่า ระยะทางในตาราง และการ
คํานวณการปรับกําลังส่ งในครังต่อไปเป็ น -6dBm แสดง
ดังรู ปที 18

จากนันทําการเพิมจํานวนอุปกรณ์ สือสารไร้ สายลูก
ข่ายเข้ามาในระบบโดยกําหนดให้เป็ น Client ID 02 วาง
ไว้ทีระยะประมาณ 6 เมตร และ Client ID 03 วางไว้ที
ระยะ 15 เมตร เมื อทํ า การทดสอบ โปรแกรม
ประมวลผลในคอมพิ ว เตอร์ จะทํา การคํา นวณและ
แสดงผลดังรู ปที 19 และ 20 ตามลําดับ

รูปที 17 การแสดงผลของโปรแกรมเมือเริ มระบบ

รู ปที 19 การแสดงผลของโปรแกรมเมือรั บข้อ มูลจาก
อุปกรณ์สือสารไร้สายลูกข่ายตัวที 2 ได้

รูปที 18 การแสดงผลของโปรแกรมเมือปรับกําลังส่ ง

รู ปที 20 การแสดงผลของโปรแกรมเมือรั บข้อ มูลจาก
อุปกรณ์สือสารไร้สายลูกข่ายตัวที 3 ได้
43

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 9 ฉบับที 3 กันยายน – ธันวาคม 2556
The Journal of Industrial Technology, Vol. 9, No. 3 September – December 2013

จากการทดลองแสดงให้เ ห็ นว่ า ผลจากการเก็บ ค่ า
ข้อ มูล สามารถนํา มาสร้ า งเป็ นอัล กอริ ทึ มสํา หรั บ การ
ปรั บ กํา ลัง ส่ ง สํ า หรั บ อุ ป กรณ์ สื อสารไร้ ส ายได้ ใน
งานวิจยั นีจะมุ่งเน้นในการสร้ างอัลกอริ ทึมจากการเก็บ
ข้อมูลในสภาพแวดล้อมจริ งเพือให้เห็น แนวทางความ
เป็ นไปได้ทีจะนําวิธีการนี ไปใช้สําหรั บสภาพแวดล้อม
อืน ซึ งถ้ามีผลข้อมูลจากสภาพแวดล้อมอืนก็สามารถนํา
อัลกอริ ทึมนีไปปรับใช้กบั พืนทีนันๆ ได้และสามารถนํา
วิธี ก ารดังกล่ า วนี ไปใช้สําหรั บ อุป กรณ์ สื อสารไร้ ส าย
อืนๆได้
เมือพิจารณาผลการทดลองทีได้เมือมีการปรั บกําลัง
ส่ งลดลงอาจมีการสู ญหายของชุดข้อมูลเกิดขึน จากการ
ทดลองได้ทาํ การคํานวณการปรั บกําลังส่ งที 5,000 ชุด
ข้อมูลต่อครัง สามารถคํานวณหาอัตราการสู ญหายของ
ข้อมูลเป็ นเปอร์ เซ็นต์ได้จากสมการที 5
อัตราการสู ญหายชุดข้อมูล   N

( tx )

 N ( rx ) 

N ( tx )

*100

เมือทําการคํานวณดังสมการที 5 จะได้อตั ราการสู ญ
หายชุดข้อมูล ดังตารางที 6
ตารางที 6 อัตราการสู ญหายชุดข้อมูลจากผลการทดสอบ
กําลังส่ ง
-6dBm
-12dBm
0dBm

ระยะทาง (m)
10
6
15

อัตราการสู ญหายชุดข้อมูล
29.4%
1.7%
11.82%

จากตารางที 6 เมือทํา การปรั บ ลดกํา ลังส่ งในการ
สื อสารลงมา มีผ ลทําให้เ กิ ดการสู ญหายของข้อ มูล ซึ ง
เมือคํานวณออกมาแล้วจะเห็นว่า อัตราการสู ญหายชุด
ข้อ มู ล อยู่ใ นช่ว งที ยอมรั บ ได้ และอุ ป กรณ์ สื อสารยัง
สามารถสื อสารกันได้ ถ้าอัตราการสู ญหายของชุดข้อมูล
มีมากขึ นจนไม่ส ามารถสื อสารกัน ได้ที กํา ลังส่ งตําๆ
อุป กรณ์ สื อสารไร้ ส ายแม่ข่ ายจะทําการสั งให้อุ ปกรณ์
สื อสารไร้สายลูกข่ายปรั บกําลังส่ งขึนจนกว่าจะสื อสาร
กันได้ใหม่

(5)

เมือ N ( tx ) คือ จํานวนชุดข้อมูลทีส่ ง N (rx ) คือ จํานวน
ชุดข้อมูลทีได้รับ
ผลการทดสอบจากรู ปที 17 เมือมีการปรั บกําลังส่ ง
เป็ น -6dBm ทีระยะทาง 10 เมตร ทําการส่ ง 5,000 ชุด
ข้อมูล ได้รับข้อมูล 3,530 ชุดข้อมูล
ผลการทดสอบจากรู ปที 19 เมือมีการปรั บกําลังส่ ง
เป็ น -12dBm ทีระยะทาง 6 เมตร ทําการส่ ง 5,000 ชุด
ข้อมูล ได้รับข้อมูล 4,915 ชุดข้อมูล
ผลการทดสอบจากรู ปที 20 เมือมีการปรั บกําลังส่ ง
เป็ น -0dBm ทีระยะทาง 15 เมตร ทําการส่ ง 5,000 ชุด
ข้อมูล ได้รับข้อมูล 4,409 ชุดข้อมูล

4. สรุ ปผล
การปรั บกําลังส่ งอัตโนมัติของอุปกรณ์ สือสารด้ว ย
คลืนวิทยุสาํ หรับเครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้สาย เป็ นแนวคิดที
สร้างขึนเพือให้เห็นแนวทางการพัฒนาด้านการประหยัด
พลัง งานสํ า หรั บ อุ ป กรณ์ สื อสารไร้ ส ายที ต้อ งมี ก าร
ทํางานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี ซึ งจากการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ สือสารไร้ สายและโปรแกรมที
สร้ า งขึ นสามารถทํา งานได้ต ามต้อ งการซึ งมี ผ ลให้
อุปกรณ์ สือสารไร้ สายลูกข่ายสามารถใช้พลังงานอย่าง
เหมาะสมได้จริ ง เนื องจากได้ทาํ การวัดระยะเวลาของ
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การใช้งานแบตเตอรี แบบไม่มีการปรั บกําลังส่ งและมี
การปรั บกํา ลังส่ ง แบตเตอรี ทีใช้ก ับอุป กรณ์ สือสารไร้
สายทีมีการปรับกําลังส่ งสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า
แบตเตอรี ทีใช้กบั อุปกรณ์ สือสารไร้ สายทีไม่มีการปรั บ
กําลังส่ งประมาณ 5 วัน โดยกําลังส่ งคงทีกําหนดไว้ที
0 dBm ซึ งเป็ นค่า กํา ลังส่ งสู งสุ ด ทังนี ค่ าที ได้จากการ
วัดผลและการทดลองใช้งานจริ งอาจมีการคลาดเคลือน
บ้างอันเนืองมาจากสภาพแวดล้อมทีมีความแตกต่างกัน

[3] B. Richard, R. Parameswaran, and S. Akbar,
“Distributed Target Classification and Tracking
in Sensor Networks.”, Proceeding of the IEEE,
91, 2003, pp. 1163-1171.
[4] S. Janakiraman, S. Rajasoundaran and P.
Narayanasamy, "The Model — Dynamic and
Flexible Intrusion Detection Protocol for high
error rate Wireless Sensor Networks based on
data flow", IEEE International Conference on
Computing, Communication and Applications
(ICCCA), 2012.
[5] E.Miletic, M.Krstic, M.Piz, and M.Methfessel,
“Digital Automatic Gain Control Integrated on
WLAN Platform”, IHP, 2008.
[6] P. Teepakasatitkul and K. Hanwicha, “Resource
Allocation in CDMA Systems”, Master Thesis,
Institute of Engineering, Suranaree University of
Technology, Thailand. 2007.
[7] M.A. Landolsi,"Near-far problem impact on
mobile radiolocation accuracy in CDMA wireless
cellular networks.",Telecommunications and
Malaysia International Conference on
Communications, IEEE International Conference,
2007.
[8] K. Marios, C. Konstantinos, N. Sotiris and R.
Jose, "Passive target tracking: Application with
mobile devices using an indoors WSN Future
Internet testbed.", Distributed Computing in
Sensor Systems (DCOSS), IEEE International
Conference, 2011.

5. ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
ในการเก็บผลข้อมูลนัน ค่าข้อมูลทีได้บางจุดนันเป็ น
ผลข้อมูลทีมีความคลาดเคลื อน อาจเนื องมาจากสภาพ
อากาศ สภาพแวดล้อม หรื อแม้แ ต่อุป กรณ์ ทีสร้ า งขึ น
ดังนันการเก็บข้อมูลทีระยะทางและสภาพแวดล้อมต่างๆ
ต้องทําการเก็บค่าข้อมูลให้ได้มากทีสุ ดจึ งจะทําให้มีค่า
ความเชือมันสู ง ความถูกต้องของข้อมูลก็จะถูกต้องมาก
ขึน เมือนําไปสร้ างโปรแกรมสําหรั บการใช้งานจริ งจะ
ทําให้โปรแกรมทีสร้างมีความถูกต้องแม่นยํามากขึน
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