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บทคัดยอ
ในปจจุบันมีการใช UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ใน
หลายวัตถุประสงค แตในการใชงาน UAV นั้น จะตองมีการสื่อสารระหวาง
อากาศยาน และ ระบบภาคพื้นดิน GCS (Ground Control Station) อยู
ตลอดเวลาโดยใชการสื่อสารไรสายผานคลื่นวิทยุ ในการที่จะทําให mini
UAV สามารถติ ด ตอสื่ อ สารไดไกลและมี เสถี ยรภาพ จํ า เปนตองใช
สายอากาศที่มีอัตราขยายสูง มักจะเปนสายอากาศแบบทิศทาง แต UAV
นั้นเคลื่อนที่ตลอดเวลา คงไมสะดวกถาจะใชคนหันสายอากาศทิศทางตาม
ตลอดเวลา จึงมีการพัฒนาใชไมโครคอนโทรลเลอรรับพิกัดจาก UAV แลว
หันตามทิศทางการเคลื่อนที่ แตการทํางานนั้นอาจจะมีมุมคลาดเคลื่อน ไม
วาจะมาจากการติดตั้งทําใหรูปแบบการแพรกระจายคลาดเคลื่อน ความ
ละเอียดของการคํานวณมุม และ คาผิดพลาดอื่นๆ มันสงผลกระทบตอ
ระยะทางการสื่ อ สารมากนอยอยางไร และ เราจะขยายระยะสื่ อสาร
ระหวาง UAV กับ Ground Control Station ไดอยางไร

1. คํานํา
ในการติดตอสื่อสารแบบไรสาย สายอากาศเปนหนึ่งในอุปกรณ
ที่ มี ค วามจํ า เปนอยางยิ่ ง ในการทํ า ใหการสื่ อ สารไดไนระยะไกลและมี
ประสิทธิ์ภาพ การที่จะรับ-สง ขอมูลไรสายไดไกลตองอาศัยสายอากาศที่มี
อั ต ราขยายสู ง แตสายอากาศที่ มี อั ต ราขยายสู ง นั้ น มี รู ป แบบการ
แพรกระจายคลื่นไปในทิศทางจํากัดเพียงทิศทางเดียว ยิ่งอัตราการขยาย
สูงขึ้น ความกวางของบีมการแพรกระจายคลื่นยิ่งแคบลง ความแมนยํ า
ของระบบการติดตามการคลื่นที่ของ UAV ที่จะหันสายอากาศแบบทิศทาง
ไปใหตรงกับตัว UAV สัมพันธกับ ความกวางของบีม แตการสื่อสารไรสารก็
ยังมีปจจัยหลายอยางที่มีผลกระทบตอระยะสื่อสารได ในอดีตผูทําการวิจัย
เคยอยูในทีมวิจัย UAV ไดทําการพัฒนา Tracking Antenna และนําไป
ทดสอบระบบที่ระยะ หางระหวาง UAV กับ Tracking Antenna 10Km
โดยมีสายอากาศแบบทิศทาง 2 ตน ติดตั้งอยูในแกนเดียวกันของ tracking
antenna ตนแรก ใชสําหรับการสง telemetryที่ความถี่ 915Mhz ดวย
สายอากาศ Patch gain 8 dBi และ ภาพที่ความถี่ 2.4Ghz ดวย
สายอากาศ Patch gain 13 dBi ในระหวางการทดสอบ telemetry รับ
ขอมูลไดตลอด แตสัญญาณภาพ ขาดหายบางชวง เราจะมาศึกษาที่มาของ
ปญหา และ ออกแบบการทดสอบในอนาคตกันในบทความนี้
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Abstract
At present, the use of Unmanned Aerial Vehicle
(UAV) have many purposes. In operating UAV must to
communicate between UAV with ground control station (GCS)
all-time by used wireless communication via radio waves. We
can expand range and stability of communication by used high
gain antenna. In normally high gain antenna is directional
antenna, but UAV is moving all-time. Directional antenna must
point to UAV all-time too, but it difficult to point antenna to
UAV by man all-time. On this problem have many team
develop microcontroller receive location form UAV and
tracking movement of it automatic, but tracking antenna have
some error by sensor, other mechanism and radiation pattern.
How it effect with range and stability of communication, And
how to calculate and design range of communication between
the UAV and GCS.

2. ทฤษฎี
2.1 Link budget
เปนสมการที่ใชคํานวณหาพลังงานที่ออกจากเครื่องสงไปถึงยัง
ภาครับของเครื่องรับ นิยมใชกันระบบติดตอสื่ อสารผานคลื่ นวิท ยุ โดยมี
รูปแบบสมการดังนี้
Prx = Ptx + Gtx – Ltx – Lfs – Lm + Grx - Lrx

(1)

เมื่อ Prx = พลังงานที่ภาครับไดรับ (ตองมากกวาความไวของภาครับ จึงจะ
-รับสัญญาณได)
Ptx = พลังงานดานสง (dBm)
Gtx = อัตราขยายของสายอากาศดานสง (dBi)
Ltx = อัตราการศูนยเสียไปในการสง (dB)
Lfs = อัตราการศูนยเสียไปอากาศ (Free space loss)
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Lm = อัตราการศูนยเสียอื่น ๆ เชน โพลาไรซตางกัน หรือ ความตาง
-ระหวาง Linear to Circular (dB)
Grx = อัตราขยายของสายอากาศดานสง (dBi)
Lrx = อัตราการศูนยเสียไปในการรับเชน ขอตอ, ความยาวสาย (dB)

เมื่อ

= พลังงานสะทอนกลับ
= พลังงานที่ออกไปยังสายอากาศ
SWR = อัตราการสะทอนกลับของคลื่นวิทยุ
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2.2 Free Space loss(Lfs)
คือ อัตราที่พลังงานคลื่นวิทยุจะเสียไปในอากาศในการเดินทาง
ระหวางสายอากาศภาครับ – สง โดยขึ้นอยูกับปจจัยหลักคือ ความถี่ และ
ระยะทาง
FSPL (dB) = 10 log

(2)

เมื่อ = 3.14
d = ระยะทาง (m)
= ความยาวคลื่น (m)
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SWR
1.223
1.427
1.595
1.756
1.836
1.959
2.000
2.171
2.449

Loss
-0.043648054
-0.132282657
-0.222763947
-0.315170514
-0.362121727
-0.433514208
-0.457574906
-0.555173278
-0.705810743
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวาง SWR กับ คา loss

2.3 Half Power Beam width (HPBW)

จะเห็นไดวา SWR มีผลตอพลังงานที่สงไปยังสายอากาศ หาก
คําณวน Linkbuget กับสายอากาศที่มีคา SWR สูง ก็จะทําใหเกิดการ
คลาคเคลื่อนสูงเชนกัน เชน จากตะรางที่ SWR = 2.0 พลังงานที่ไปถึง
สายอากาศคือ 9,000mW เทากับ 39.542 dBm แทนที่จะเปน 10,000
mW เทากับ 40 dBm หายไป -0.458 dBm แตเมื่อเทียบกับคาที่เผื่อไว
ใน Link Margin แลว คา SWR ที่ไมสูงมากนัก (ไมเกิน 2.0) [3] เปนคาที่
ยอมรับได แตคา SWR ที่สูงมีผลตอการใชพลังงาน และ วงจรอาจจะเกิด
ความรอนมาก ทําใหอายุการใชงานสั้นลง ควรจะพิจรณาในเรื่องดังกลาว
ดวย

หาไดจากจุดพูสัญญาณหลัก ตรงทิศ 0 องศา คือจุดที่สัญญาณ
แรงที่สุดไปเรื่อย จนกระทั้งวัดสัญญาณไดลดลง -3dB (ครึ่งหนึงของคาที่
แรงที่สุด) [1] ทั้งสองดานจากจุด 0 องศา วัดออกมาหนวยเปนองศา เมื่อ
เรามองภาพตัดดานขางและดานบนของเสาอากาศ ซึ่งเราใชคานี้ในการหา
ความผิดพลาดที่ยอมรับไดของความแมนยําการชี้ทิศทางของสายอากาศ
แบบทิศทางดวยไมโครคอนโทลเลอร

2.5 Polarization
การโพลาไรซของคลื่น (Wave Polarization) ในการสื่อสาร
ผานระบบไรสาย หากตองการใหการรับ-สงมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด โพลาไรซ
ของสายอากาศ รับ – สง ตองตรงกัน โดยโพลาไรซของสายอากาศมี 2
แบบดังนี้
2.5.1 Linear Polarization
1. Vertical Polarization หากทํ า การติ ดตั้ ง สายอากาศใน
แนวตั้ง ก็จะไดโพลาไรซเปนแนวตั้ง
2. Horizontal Polarization หากทําการติดตั้งสายอากาศใน
แนวนอน ก็จะไดโพลาไรซเปนแนวนอน
หากสายอากาศดานสง – รับ โพลาไรซตางกันสามารถคํานวณ ไดตาม
สมการขางลาง

รูปที่ 1 ตําแหนงของ Half Power Beam width
Gain ต่ํากวาคาสูงสุด -3dB กวาง 44 องศา

2.4 SWR
เปนอั ต ราการสะทอนกลั บ ของคลื่ น วิ ท ยุ ที่ ส งยัง สายอากาศ
ถาอิมพิเดนซสายอากาศมีคา เทากับ อิมพิเดนซของเครื่องสงจะมีคา SWR
เปน 1:1 ซึ่งการออกแบบสายอากาศจุดมุงหมายคือทําใหคลื่นสะทอนกลับ
นอยที่สุด[2]
SWR =

(3)

Polarization Loss Factor (PLF) =
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เมื่อ PLF = คาความสูญเสียระหวางความแตกตางเชิงมุมของ-

Frequency
λ
Tx Power
Tx Gain

สายอากาศภาคสง และ ภาครับ อยูระหวาง 0 ถึง 1 [3]
= ผลลัพธความแตกตางเชิงมุมของสายอากาศภาคสง และ
ภาครับ (องศา)
มุม
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

PLF
1.000
0.992
0.970
0.933
0.883
0.821
0.750
0.671
0.587
0.500

Polarization
Loss Factor

dB
0.000
-0.033
-0.133
-0.301
-0.540
-0.854
-1.249
-1.733
-2.315
-3.010

RX Gain
Rx
Sensitivity
Link Margin

Mhz
2400 Mhz
M
0.125 M
dBm 1000 mW
dBi
13 dBi

-3 dB

-3 dB

2.15 dBi

2.15 dBi

-90 dB
10 dB

-90 dB
10 dB

ใชสายอากาศภาคสงที่มี gain แตกตางกันดังตารางที่ 3 มาคํานวณ

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวาง คาความสูญเสียระหวางความแตกตาง
เชิงมุมของสายอากาศภาคสง และ ภาครับ
2.5.2 Circular Polarization (โพลาไรซแบบวงกลม)
จะมีการแพรกระจายคลื่นเปนวงกลม มีสองแบบคือ Right-handcircular Polarization และ Left-hand-circular Polarization ซึ่งแบบนี้
สายอากาศภาครับแบบ linear Polarization จะรับไดเพียงครึ่งหนึ่งของ
ภาคสง [4] หรือ ศูนยเสียไป -3dB ในความแตกตางระวางสายอากาศตัวสง
และ ตัวรับ หากสายอากาศอีกฝงไมไดเปนชนิด Circular Polarization
เหมือนกัน
(PLF) Linear to circular = 0.5 = -3dB

915
0.3278689
30
8

Gain (dBi)

beam width (องศา)

ขางละ (องศา)

8
13
20
25

65
34
18
6

(32.5+32.5)
(17+17)
(9+9)
(3+3)

ตารางที่ 3 คาอัตราขยาย(Gain) และ Half Power Beam width
หลังจากนําคาตางๆ ไปคํานวณดวยสมการ Link budget และ ทดลองใส
คา gain ของสายอากาศ Plot Graph ออกมา คาที่นาสนใจไดแก Link
Margin เราควรกําหนดคานี้อยางไร ในการคํานวณผูเขียนคิด Link Margin
จากคาเหลานี้
Half Power Beamwidth
-3 dB
Polarization Loss Factor -3 dB
Connector and Cable loss -1 dB
SWR Miss match loss
-1 dB
Other loss
-2 dB
Total Link Margin >10 dB

(5)

3. การออกแบบและทดสอบ
จากปญหาที่พบในการทดสอบในอดีตที่ระยะ 10Km สัญญาณ
ภาพ และ ขอมูลคนละความถี่ และ ระบบประกอบอื่น ๆ ก็แตกตางกัน ถึง
สัญญาณขอมูลจะรับได แต ภาพหายก็มีหลายเหตุปจจัย การจะทดสอบ
เพื่อหาสาเหตุ จึงตองวางแผนการทดสอบดังนี้

ผูเขียนเลือก 10 dB และนํามาคํานวณโดยใชสมการที่ 1 และ 2 และ plot
graph ออกมา ตามรูปที่ 2 จากาการคํานวณจะพบวา ที่ความถี่ 915
Mhz ระยะสื่อสารอยูที่ 18Km และ ความถี่ 2.4Ghz ระยะสื่อสารอยูที่
12Km (Link Margin > 10dB) หาก UAV มีรัศมีใชงาน 10Km (ซึ่ง mini
UAV แบบ man pack ทั่วไปรัศมีมีการทํางาน เพียง 10Km) ที่ความถี่ต่ํา
สามารถใชสายอากาศแบบทิศทางทีมี gain ต่ํากวา ความถี่สูง และ การชี้
ทิศทางผิดพลาด 1-5 องศา ของระบบ Tracking Antenna ไมมีผลกระทบ
ตอการรับ-สง ( Antenna ทั้ง สอง HPBW มากกวา 30 องศา)

3.1 ใชสมการ Link budget เพื่อคํานวณหาระยะสื่อสาร
ในการวางแผนออกแบบระบบสื่ อ สารไรสาย ควรจะเริ่ ม ที่ link
budget เปนอันดับแรก[5] การคําณวนหา Linkbuget สําหรับ Data
telemetry และ VDO Transmiter ใชคาดังนี้
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UAV ทาทางการหันของเสาจริง และ ขอมูลพิกัดของ UAV เพื่อนํามา
เปรียบเทียบ และ วิเคราะห

รูปที่ 3 การหันทิศทางเพือ่ ทดสอบ radiation pattern

4. สรุป

รูปที่ 2 เปรียบเทียบระยะสื่อสารระหวางความถี่ 915 Mhz กับ 2.4 Ghz

จาการที่นําปญหาที่พบในการทดลองมาวิเคราะหโดยอาศัย
สมการ Linkbuget พบประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
4.1 ในระยะสื่อสารระหวาง UAV กับ Ground Station ไมเกิน
10Km กับ สายอากาศที่ มี gain 8dBi สําหรับความถี่ 915 Mhz และ
13dBi สําหรับความถี่ 2.4 Ghz ความแมนยําของการชี้ทิศทางที่มีความ
ผิดพลาดไมเกิน 5 องศา ( Antenna ทั้ง สอง HPBW มากกวา 30 องศา)
ไมมีผลประทบตอการสื่อสาร
4.2 การใชสมการ linkbuget และ Half Power Beam width ของ
Antenna สามารถเอาไปใชออกแบบระบบ Tracking Antenna เพื่อใชกับ
สายอากาศแบบทิศทางเพื่อหันติดตาม UAV ไดในอนาคต สวนความ
แมนยําในการ track พิจรณาจากระยะทาง และ Half Power Beam
width ของ Antenna
4.3 คา Link Margin ที่เหมาะสมเกิดจากการหาคา loss ในระบบมา
รวมกัน และ อาศัยประสบการณจากการทดลอง
4.4 การเพิ่มระยะสื่อสารในระบบสื่อสารไรสายใหไปไดไกลโดยอาศัย
ตัวแปลหลักในสมการ linkbuget แบงออกเปน 2 แบบดังนี้
4.4.1 เพิ่มระยะสื่อสารไดโดยใชพลังงานของ battery เพิ่มเพียง
เล็กนอย ไมมีผลตอระยะเวลาการทํางานของ UAV
4.4.1.1 เพิ่ม Gain Antenna
4.4.1.2 เพิ่มความไวภาครับ
4.4.2 เพิ่มระยะสื่อสารไดโดยใชพลังงานของ battery เพิ่มขึ้น มี
ผลทําใหระยะเวลาการบินทํางานของ UAV นอยลง
4.4.2.1 เปลี่ยนไปใชเครื่องสงความถี่ที่ต่ําลง
4.4.2.2 เพิ่มกําลังสง

แตถาตองการใชงานที่ระยะ 40Km การชี้ทิศทางตองมีความแมนยํามากถา
ใชกับสายอากาศ gain 25 dBi ระบบ Tracking Antenna จะ tracking
ผิดพลาดไดไมเกิน 5 องศา
3.2 Antenna characterization.
3.2.1 วัดและปรับแตง antenna ใหไดคา SWR ต่ําที่สุดเทาที่จะทําได
เพื่อใหการแพรกระจายคลื่นไดดีใกลเคียงกับหลักการที่เรานํามาคํานวณ
3.2.2 หา antenna radiation pattern แบบคราว ๆ เนื่องจาก
ขอจํากัดในดานเครื่องมือวัด radiation pattern เราจึงตองทําการวัดแบบ
คราวๆ โดยการติดตั้งสายอากาศภาคสงไวกับที่ แลว ใชเครื่องรับที่สามารถ
บอกคาความแรงของสั ญ ญาณที่ รับได เปรียบเที ยบที่ มุ มตาง ๆ เพื่ อหา
รูปแบบการแพรกระจายคลื่นอยางคราวๆ ที่มุมตางๆ กัน เฉพาะดานหนา
สายอากาศ ในแกน azimuth (vertical) [6]
3.3 ทดสอบ Static test
นําขอมูลที่ไดจากการคํานวณ มาหาสถานที่ที่ไมมีอะไรบดบัง line-ofsight (LOS) paths ระยะหาง 10Km แลวทําการติดตั้งทดสอบ รับ-สง ถา
ไมสามารถรับสงกันได อาจมีสาเหตุมาจาก เครื่องสื่อสารเอง ไมไดมาจาก
ความแมนยําในการหันทิศทาง หรือ สายอากาศ
3.4 ทดสอบกับ UAV จริง
ทดสอบโดยใช UAV จริง บินทดสอบที่ระยะไมเกินจากที่คํานวณไว
บันทึกคาความแรงของสัญญาณที่รับได, บันทึก VDO ของภาพที่ไดจาก
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบระยะสื่อสารระหวางความถี่ 915 Mhz กับ 2.4 Ghz
ความถี่ที่ต่ํากวาไปไดไกลกวาความถี่สูง ภายใตเงื่อนไขเดียวกัน
4.5 ถา Tracking Antenna สามารถผิดพลาดไดถึง 30 องศา แลว
ปจจัยอะไรทําใหระยะสื่อสารไมไดตามที่คํานวณ สิ่งหนึ่งที่เปนไปไดก็ คือ
วงจรหรืออุปกรณสื่อสารที่ไมมีคุณภาพอาจมีคุณสมบัติไมตรงตามที่ระบุบ
มา เชน VDO Transmitter 2400Mhz ระบุบวากําลังสง 30 dBm แต
สามารถสงไดเพียง 29dBm ระยะสื่อสารจะหายไป 1.4Km ในทางการวิจัย
ควรทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณสื่อสารทุกตัวเพื่อใหทราบคาที่แนนอน
กอน หากนําไปคํานวณก็จะไดผลออกมาแมนยํามากขึ้น ไกลเคียงกับการ
นําไปใชงานจริง

587

