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บทท่ี ๑ 
เครื่องวิทยุไมโครเวฟ 

 
กล่าวโดยท่ัวไป 
 ธุรกิจโทรคมนาคมในปี ๑๙๙๐ มีมูลค่าประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะเติบโตเป็น
สองเท่าในปี ๒๐๐๐ ธุรกิจนี้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มว่าจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยเฉพาะการน าอุปกรณ์ระบบดิจิตอลมาใช้งาน ตลาดโทรคมนาคมดังกล่าวก าลังขยายตัวเป็นอย่างมากในกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนโทรศัพท์ที่มีใช้งานในประเทศกับค่า GNP (Gross National Product) 
ของประเทศเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศได้ รายงานผลการส ารวจทางเศรษฐศาสตร์ 
บางฉบับใช้จ านวนโทรศัพท์ต่อประชากรหนึ่งร้อยคนเป็นค่าแสดงพัฒนาการของประเทศ แต่เนื่องจากประเทศ
ที่ก าลังพัฒนาหลายประเทศมีประชากรส่วนใหญ่ (๗๐-๙๐ %) อาศัยอยู่ในชนบทท าให้ค่านี้ใช้วัดระดับการ
พัฒนาประเทศไม่ได้ อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่าประเทศที่มีจ านวนโทรศัพท์ต่อประชากรหนึ่งร้อยคนน้อยกว่า ๑ 
เครื่องเป็นประเทศที่มีการพัฒนาน้อยมาก ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาให้มีโทรศัพท์ใช้งานห่างไกลไม่เกิน 
๕ กิโลเมตรจากทุกคนบนโลกภายในปี ๒๐๐๐ แต่เป็นที่ทราบกันว่าเป้าหมายนี้คงจะเกินปี ๒,๐๐๐ ไปอีกหลาย
ปีกว่าจะบรรลุผล 
 ระบบโทรคมนาคมมีแนวโน้มว่าจะรวมกับระบบคอมพิวเตอร์ในที่สุด ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็วมากจนแม้แต่วิศวกรโทรคมนาคมเองยังประสบปัญหาในการที่จะติดตามให้ทันเทคโนโลยีดังกล่าว 
พัฒนาการโทรคมนาคมก าลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น เแทบจะกล่าวได้ว่าแม้แต่การพิมพ์
เอกสารทางวิชาการให้ทันสมัยยังกระท าได้ยาก องค์กรระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ใน
ระบบโทรคมนาคมประสบปัญหาเป็นอย่างมากในการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าว ในที่นี้จะ
กล่าวถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมในปัจจุบัน คุณลักษณะของระบบโทรคมนาคม การใช้งานและอุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคมระบบดิจิตอล เพ่ือมุ่งที่จะชี้ให้เห็นแนวโน้มพัฒนาการของระบบโทรคมนาคมท าให้มองเห็นภาพรวม 
ของระบบโทรคมนาคมในอนาคต 

ระบบไมโครเวฟ 
 จุดประสงค์ของระบบสื่อสารไมโครเวฟ ได้แก่  
 -  การส่งสัญญาณจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่ถูกรบกวนและเครื่องรับสามารถรับสัญญาณได้
อย่างชัดเจน  
 -  รับส่งสัญญาณโดยใช้คุณลักษณะของระบบไมโครเวฟที่เรียกว่า “ระยะห่างที่มองเห็น (Line-of-sight)” 
 -  ประกอบด้วยหนึ่ง Hop มีจานสายอากาศหนึ่งคู่ห่างกันแค่หนึ่งหรือสองกิโลเมตร หรืออาจจะเป็น
เครือข่ายโทรคมนาคมหลัก (backbone) ประกอบด้วยสถานีโทรคมนาคมจ านวนมากถ่ายทอดสัญญาณเป็นระยะทาง 
หลายพันกิโลเมตร 
 -  ความถี่ใช้งานในระบบไมโครเวฟอยู่ในช่วง ๒ ถึง ๒๔ GHz. โดยมี CCIR เป็นตัวก าหนดมาตรฐาน
ย่านความถี,่ จ านวนช่องสัญญาณ, Channel Spacing, Bit rate และ Polarization Possibility ไว้อย่างชัดเจน  

  ภาพที ่๑.๑ แสดงให้เห็นรูปแบบสถานีโทรคมนาคมระบบไมโครเวฟอย่างง่าย ๆ ประกอบด้วยสถานี
ถ่ายทอดสัญญาณเพียงแห่งเดียว สถานีต้นทางและปลายทางเชื่อมต่อกับชุมสายโทรศัพท์ (Switching 
Interchange) เพ่ือให้ลูกค้าใช้งานโทรศัพท์ทางไกลได้ สัญญาณจากลูกค้าจ านวนมากจะถูกรวมสัญญาณ (Multiplexed) 
แล้วแปลงให้อยู่ในย่านความถี่ไมโครเวฟ (ประมาณ ๖ GHz.) ส่งผ่านสถานีโทรคมนาคมซึ่งมักจะห่างกันประมาณ 
๓๐ - ๖๐ กิโลเมตร สถานีถ่ายทอดสัญญาณ (Repeater) ท าหน้าที่ขยายสัญญาณที่ได้รับแล้วแปลงสัญญาณ



- ๒ - 

 

เป็นอีกความถี่หนึ่งเพ่ือลดการรบกวนของสัญญาณ หรืออาจจะสร้างสัญญาณขึ้นใหม่ด้วยการ Demultiplex 
สัญญาณทั้งหมดออกมาก่อน แล้วจึงส่งต่อก็ได้ สถานีปลายทางเมื่อได้รับสัญญาณแล้วจะแยกสัญญาณกลับมา
เป็นช่องต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมต่อกับแต่ละลูกค้าปลายทางผ่านทางชุมสายโทรศัพท์  
 

 
ภาพที่ ๑.๑ Basic microwave link incorpolating a repeater. 

 

 
ภาพที่ ๑.๒ เปรียบเทียบการส่งสัญญาณวิทยุระหว่าง analog (a) และ digital (b) 

 

  ภาพที่ ๑.๒ เป็น Block Diagram แสดงข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่างเครื่องส่งในระบบ Analog Microwave 
Radio (AMR) กับ Digital Microwave Radio (DMR) ในระดับ Intermediate Frequency (IF) ขึ้นไปไม่มีข้อ
แตกต่างมากนัก การแปลงสัญญาณ IF เป็น RF กระท าโดยเทคนิค Heterodyne สัญญาณที่ถูกแปลงสัญญาณ
ด้วยวิธี Modulation จะถูกผสมสัญญาณกับ RF Local Oscilator ให้กลายเป็นสัญญาณ RF ที่จะถูกขยายสัญญาณ 
และ Filter พร้อมที่จะส่งผ่านจานสายอากาศ มีข้อแตกต่างระหว่างระบบ Analog กับ Digital ในระดับนี้ บางประการ 
ตัวอย่างเช่น ระบบ Digital สามารถแปลงสัญญาณเป็น RF ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านระดับ IF ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า 
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Direct RF Modulation หรืออีกเทคนิคหนึ่งได้แก่การใช้งานวงจร Frequency Multiplier ในการแปลง
สัญญาณ IF เป็น RF  
ข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่างระบบ Digital Microwave Radio กับ Analog Microwave Radio ได้แก่ 

๑.  ส่วนประกอบของสัญญาณ Baseband 
๒.  เทคนิคการ Modulation 
๓.  การส่งสัญญาณ Service Channels 
สัญญาณ Baseband คือสัญญาณท่ีรวมสัญญาณเสียงหลาย ๆ ช่องสัญญาณ, สัญญาณข้อมูล (Data) 

และสัญญาณ Video เข้าด้วยกัน เพ่ือส่งผ่านสื่อโทรคมนาคม 
 

 
ภาพที่ ๑.๓ เปรียบเทียบการรับสัญญาณวิทยุแบบ analog (a) และ digital (b) 

 
ภาพที่ ๑.๓ แสดง Diagram ง่าย ๆ  ของเครื่องรับ ซึ่งจะแตกต่างกันมากในเทคนิคการแยกสัญญา (Demodulation 

and Demultiplexing) จาก Baseband ลงมาเป็นช่องเสียงข้อมูล หรือ Video ในระบบ AMR สัญญาณ RF 
จะผ่านวงจร Down converter วงจร Frequency Demodulator และวงจร Frequency Division 
Demultiplexer ในขณะที่ ระบบ DMR ในระดับแปลงสัญญาณจาก RF เป็น IF กระท าผ่านวงจร Down 
converter เช่นกัน แต่การ Demodulation ใช้วิธี Coherent Demodulation ซึ่งต้องทราบค่าความถ่ี และ 
Phase ของสัญญาณที่ส่งมาอย่างชัดเจนที่ภาครับ การแก้ปัญหานี้กระท าโดยเทคนิคการเข้าและถอดรหัส  
( Encoding and Decoding ) แบบ Differential สัญญาณที่ได้รับจะถูกสร้างขึ้นใหม่เป็น Bit Stream Pulses 
ด้วยวงจร Regenerator ขั้นตอนสุดท้ายของภาครับ คือ การใช้วงจร Time Division Demultiplexer ถอดสัญญาณ 
ออกมาเป็นช่องเสียง ข้อมูลหรือ Video ด้ังเดิม 

ระบบโทรคมนาคมแบบ DMR ที่ต้องส่งไปในระยะทางที่ไกลมากจะใช้ สถานีถ่ายทอดสัญญาณแบบ 
Regenerative Repeater ซึ่งสัญญาณจะถูกแยกออกมาเป็นระดับช่องเสียงโดยสมบูรณ์ แล้วจึงรวมสัญญาณ
ใหม่ท าให้ไม่มีการสะสมของสัญญาณ Noise หรือ Distortion คงเหลือแต่การสะสมของสัญญาณ Jitter เท่านั้น 
ในเวลาเดียวกันที่สถานีถ่ายทอดสัญญาณดังกล่าวจะสามารถเชื่อมต่อช่องสัญญาณน าไปใช้งานหรือเพ่ิมแทรก
ช่องสัญญาณ (Drop and Insert) สัญญาณได ้
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ภาพที่ ๑.๔ A regereative repeater. 

สายอากาศ (Antennas) 
จานสายอากาศแบบ Parabolic มีใช้งานมากที่สุดและในบางครั้งก็ใช้แบบ Horn เป็นสายอากาศ

แบบมีทิศทางที่ชัดเจน (Highly Directional) จานสายอากาศแบบ Parabolic มีใช้งานขนาดตั้งแต่
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตรถึง ๓๖ เมตร 

๑.  Antenna Gain 
เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถของจานสายอากาศในการส่งสัญญาณในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

สายอากาศที่สามารถกระจายสัญญาณได้ทุกทิศทางด้วยความแรงเท่า ๆ กันเรียกว่าแบบ Omnidirectional 
หรือ Isotropic Antenna ค่า Gain นี้ค านวณได้จาก 

Gain (G) = 10 log 10 (4Ae / 2) dB 

A = Effective Area of the antenna aperture 
e = Efficiency 
 = Wavelength 
จานสายอากาศแบบ Isotropic จะมีค่า Gain = 1 (0 dB)  

ส าหรับจานสายอากาศแบบ Parabolic ค่า Efficiency จะไม่ถึง ๑๐๐% เนื่องจากสัญญาณที่
ผ่าน Waveguide มาจะกระจายออกจากขอบจานสายอากาศบ้างเป็นบางส่วน จานสายอากาศเองก็ไม่ได้เป็น
ลักษณะ Palabola ที่สมบูรณ์ และ Waveguide Feed เองก็จะบังส่วนหนึ่งของคลื่นสัญญาณที่สะท้อนจากจาน  
จานสายอากาศที่มีจ าหน่ายทั่วไปจะมีค่า Efficiency ในช่วงจาก ๕๐% ถึง ๗๐% ถ้าคิดที่ ๕๐% สามารถเขียน
สูตร (๔.๑) ใหม่ได้ดังนี้ 

G = 20 log 10 (7.4 Df) dB 

D  = Antenna diameter (m) 
f  = frequency (GHz) 
ค่า Gain จะเพ่ิมข้ึนตามค่าความถ่ีและขนาดของสายอากาศ  

สายอากาศที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดส าหรับระบบไมโครเวฟย่านความถี่ 4- ถึง 6- GHz. คือ จานขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง ๓ เมตรที่มีค่า Gain 40 dB ความแรงของคลื่นสัญญาณที่กระจายออกไปจากจานสายอากาศแบบ Palabolic 
จะถูกบันทึกลงทุกทิศทาง (360) ทิศทางที่มีความแรงของคลื่นสัญญาณสูงสุดเรียกว่า boresight ซึ่งจะก าหนดค่า
ความแรงของสัญญาณในทิศทางนี้เป็น 0 dB. เพ่ือให้ค่าความแรงของสัญญาณในทิศทางอ่ืนเป็นค่าที่เปรียบเทียบ 
กับค่านี้  

สายอากาศในอุดมคติจะมีเฉพาะ Main lobe และไม่มี Sidelobe แต่เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของ
สายอากาศ Palabolic ในการสะท้อนสัญญาณท าให้เกิด Sidelobe ขึ้น 

Front - to - Back Ratio ซึ่งเป็นอัตราส่วนของความแรงของสัญญาณในทิศทางด้านหน้ากับด้านหลัง 
การกระจายของสัญญาณมาทางด้านหลังมีผลต่อสัญญาณรบกวน (Noise and Interference) มาก สัญญาณ
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จะสะท้อนพ้ืนดินกลับมาเข้าเครื่องรับท าให้เกิด Noise และในกรณีที่ใช้ความถี่เดียวกันในเครื่องรับและ
เครื่องส่งจะเกิดการ Coupling ของสัญญาณที่สายอากาศเครื่องรับและเครื่องส่ง โดยปกติแล้วความแรงของ
สัญญาณเครื่องส่งจะแรงกว่าเครื่องรับอย่างน้อย 60 dB. ดังนั้น จึงต้องมีวิธีการแยกสายอากาศออกจากกัน 
(Isolation) เพ่ือป้องกันการรบกวนของสัญญาณเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑.๕ Variation of antenna gaja with frequency. 
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ภาพที่ ๑.๖ Approximate antenna gain and beam width 

๒.  Beam width 
สายอากาศแบบ Parabolic ค่า Beamwidth จะเป็น 

 = 21.3 / fD 
  =  Beamwidth วัดที่จุดที่มีความแรงของสัญญาณเป็นครึ่งหนึ่งของ Maximum power        

(3-dB down point) 
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f  =  frequency (GHz.) 
D  =  Antenna Diameter (m.) 

ส าหรับสายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เมตรในย่านความถี่ 4- ถึง 6- GHz. (A /  2 = 1.3 ถึง 
2.9 X 103 ) มีค่า Beamwidth น้อยกว่า ๒ และถ้าใช้สายอากาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะได้ค่า Beamwidth ที่แคบ 
กว่านี้การใช้งานสายอากาศที่มีค่า Beamwidth แคบจะลดปัญหาการรบกวนทั้งจากภายนอกและจากสายอากาศ 
ที่อยู่ใกล้เคียงลงได้ แต่อาจจะท าให้เกิดปัญหาในการติดตั้งสายอากาศที่ต้องมีการ Aliignment อย่างแม่นย า 
เพราะการเคลื่อนไหวของสายอากาศแม้เพียงเล็กน้อยอาจจะส่งผลให้ระดับของสัญญาณที่เครื่องรับลดลงมาก 
โดยเฉพาะการติดตั้งใช้งานสายอากาศขนาดใหญ่บนเสาสูงในบริเวณท่ีมีลมแรง  

๓.  Polarization 
Horizontal Polarization จานสายอากาศแบบ Horn ที่วางด้านที่มีขนาดแคบกว่าในแนวตั้ง 

(สนาม แม่เหล็กจะอยู่ในแนวตั้งฉาก) เมื่อเทียบกับแนวพ้ืนดิน Vertical Polarization จานสายอากาศแบบ Horn 
ที่วางด้านที่มีขนาดแคบกว่าในแนวนอน (สนามแม่เหล็กจะอยู่ในแนวนอน) เมื่อเทียบกับแนวพ้ืนดิน ในการส่งสัญญาณ 
ผ่านสายอากาศที่ติดตั้งแบบ Horizontal Polarization จะมีสัญญาณบางส่วนที่มีค่า Polarization เป็นแบบ Vertical 
กระจายออกมาด้วยแต่โดยปกติแล้วจะมีความแรงของสัญญาณน้อยกว่าประมาณ 30 ถึง 40 dB. ค่านี้เรียกว่า 
Cross-Polarization Discrimination (XPD)  

โดยปกติแล้วการใช้งาน Polarization ที่แตกต่างกันจะใช้กับสายอากาศเดียวกันที่ความถี่เดียวกัน 
นับเป็นเทคนิคการใช้งานความถี่เดิมให้มีประโยชน์สูงขึ้น (Frequency Reuse) นิยมใช้ในระบบ Frequency Diversity  

๔.  Antenna Noise 
ค่า Noise Temperature ของสายอากาศข้ึนอยู่กับ 

-  การสูญเสียของสัญญาณระหว่างสายอากาศกับเครื่องรับ (เช่น ขณะที่ผ่าน Waveguide) 
-  Sky Noise จากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และอวกาศ 
-  การดูดกลืนคลื่นสัญญาณ (Absortion) ของก๊าซและชั้นบรรยากาศ 
-  การกระจายสัญญาณที่กระทบพื้นดินมาเข้าด้านหลังของสายอากาศ 
-  สัญญาณรบกวนจากคลื่นวิทยุต่างๆ 

การลดค่า Side lobe ของสายอากาศมีผลอย่างมากต่อการลดค่า Noise จากสายอากาศ วิธีหนึ่ง   
ในการป้องกันปัญหานี้ได้แก่การเพ่ิมขอบโลหะรอบขอบสายอากาศ ซึ่งการเพ่ิมขอบโลหะนี้สามารถเพ่ิมค่า 
Front-to-Back Ratio ของสายอากาศขนาด ๓ เมตรที่ใช้งานในย่านความถี่ 6 GHz. จาก 50 dB. เป็นมากกว่า  
70 dB.  

๕.  High-performance Antenna 
สายอากาศที่มีคุณภาพสูงเป็นแบบ Horn Reflector ซึ่งออกแบบโดยใช้ส่วนหนึ่งของ Palabora 

ที่มีขนาดกว้างมากติดตั้งในมุมที่สามารถรวมสัญญาณจาก Waveguide ให้สะท้อนออกจากผิว Palabolic  
สายอากาศแบบนี้มีการป้องกันการเกิด Sidelobe เป็นอย่างดี ส าหรับสายอากาศขนาด ๓ เมตร

ใช้กับย่านความถี่ 6 GHz. จะมีค่า Front-to-Back Ratio ถึง 90 dB. รวมทั้งมีค่า Voltage Standing Wave 
Ratio (VSWR) ที่ต่ า ค่า Low Noise Temperature ก็ต่ าและใช้งานกับ Bandwidth ที่กว้างกว่าสายอากาศ 
Parabolic ทั่วไปมาก อย่างไรก็ตามสายอากาศแบบนี้มีราคาแพง ขนาดใหญ่และหนักกว่า รวมทั้งติดตั้งยาก
กว่าแบบ Parabolic ทั่วไป 
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ภาพที่ ๑.๗ 
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ภาพที่ ๑.๘ 

๖.  เสาอากาศ (Antenna Tower) การติดตั้งสายอากาศต้องพิจารณาถึง 
-  ระยะห่างระหว่างสถานี 
-  ลักษณะภูมิประเทศระหว่างสถานี และสภาพดินของบริเวณท่ีติดตั้งเสาอากาศ 
-  ลักษณะภูมิอากาศ เช่น ลมแรง ฝน 
-  กฏเกณฑ์ในการควบคุมการบินอาจจะจ ากัดความสูงของเสาอากาศ  
-  งบประมาณ 

เสาอากาศท่ีสูงมาก ๆ มักจะเป็นแบบ Guy Wire เนื่องจากเสาอากาศแบบ Self Support จะมีราคา
เพ่ิมขึ้นเป็นสัดส่วนของ Exponential กับความสูง ในขณะที่เสาแบบ Guy Wire จะมีราคาเพ่ิมขึ้นเป็นเชิง
เส้นตรงเท่านั้น  

ทั้งสองกรณีต้องค านึงถึงพ้ืนที่ที่ใช้ในการตั้งเสาอากาศด้วย การติดตั้งเสาอากาศแบบ Guy Wire นั้น
จะใช้พ้ืนที่กว้างประมาณ ๘๐ % ของความสูง  

Free Space Propagation  
การส่งสัญญาณไมโครเวฟผ่านอากาศจะมีการสูญเสียพลังงานของสัญญาณเกิดขึ้น ค่า Free Space Loss 
สามารถค านวณได้จากสูตร 

 fs = (  / 4 d )2 
 =  Wavelength 
d  = ระยะห่างจากเครื่องส่งถึงเครื่องรับ 

ถ้าระยะห่างมีหน่วยเป็นกิโลเมตรและความถี่มีหน่วยเป็น Gigahertz สูตรจะกลายเป็น 

 fs = (92.4 + 20 log 10 f + 20 log 10 d) 
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ค่า Free Space Loss กับระยะทางที่ความถี่ต่าง ๆ กัน มีความสัมพันธ์กันคือ ที่ระยะทางเดียวกัน  
ค่าการสูญเสียจะเพ่ิมตามความถี่การใช้งานที่สูงขึ้น และที่ความถี่เดียวกัน ระยะทางที่มากกว่าจะท าให้เกิดการ
สูญเสียมากกว่าสถานีที่อยู่ใกล้กัน  
 

ภาพที่ ๑.๙ 
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ภาพที่ ๑.๑๐ 
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ภาพที่ ๑.๑๑ 

ผลกระทบจากบรรยากาศ (Atmospheric Effects) 
๑.  การดูดกลืนสัญญาณ (Absorption) 

การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมจึงจะมีบางส่วนที่ผ่าน Free Space จริง ๆ ในขณะที่การส่งสัญญาณ
ระบบไมโครเวฟบนผิวโลกนั้นจะผ่านชั้นบรรยากาศ ที่ประกอบด้วยโมเลกุลต่าง ๆ ซึ่งจะดูดกลืนคลื่นสัญญาณ
บางส่วนด้วยค่าที่แตกต่างกัน 

ผลจากฝนที่มีต่อคลื่นสัญญาณไมโครเวฟมีค่อนข้างมากโดยเฉพาะในย่านความถี่สูง การสูญเสียของ
สัญญาณจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปริมาณน้ าฝนในอากาศเพ่ิมมากข้ึน ที่ความถี่ 6 GHz. เช่น ค่า Attenuation 
เนื่องจากไอน้ าในในอากาศมีค่าเพียง 0.001 dB./Km. เมื่อมีหมอกหนาหรือฝนเริ่มตกบาง ๆ ค่านี้จะเพ่ิมขึ้นเป็น 
0.01 dB./Km. และเมื่อฝนตกหนักค่า Attenuation จะมีค่าถึง 1 dB./Km. ในย่านความถี่ที่ต่ ากว่า 6 GHz. 
ฝนไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาส าคัญ แต่ที่ย่านความถี่ท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะในย่านความถี่สูงกว่า 10 GHz. ขึ้นไป ฝน
ที่ตกหนักมากอาจจะท าให้สัญญาณขาดหายไปได้เป็นบางช่วง  

ส าหรับระบบไมโครเวฟแบบ Digital การขาดหายของสัญญาณดังกล่าวอาจจะ หมายถึง ผู้ใช้โทรศัพท์ 
หลายร้อยคู่สายถูกตัดขาดการติดต่อลง ในกรณีที่ต้องการความแน่นอน (reliability) สูงอาจจะมีความจ าเป็น 
ต้องลดระยะห่างระหว่างสถานีโทรคมนาคมหรือเลือกใช้ย่านความถี่ท่ีต่ าลง 

๒.  การหักเหของคลื่นสัญญาณ (Refraction) 
การหักเหของคลื่นสัญญาณ คือ การที่คลื่นสัญญาณโค้งเปลี่ยนทิศทางคลาดเคลื่อนไปจากแนว

เส้นตรงของ Line-of-sight เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ในชั้นบรรยากาศมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
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ความหนาแน่นของอากาศ และความชื้นขึ้นอยู่กับความสูงของชั้นบรรยากาศ ความหนาแน่นของอากาศ  
ที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อความเร็วของคลื่นสัญญาณ ดังนี้ 

 
Velocity (v) = c/n = c/   

n = Refractive Index 
c = ค่าความเร็วแสง 
r = Relative permittivity 

โดยเฉลี่ยแล้วสภาพของชั้นบรรยากาศจะท าให้เส้นทางในการส่งคลื่นสัญญาณมีค่ารัศมีของความโค้ง
เพ่ิมขึ้นเป็น ๑.๓๓ เท่าของรัศมีจริงของความโค้งโลก นั่นคือ ระยะทางในการส่งคลื่นสัญญาณจะเพ่ิมขึ้น
ประมาณ ๑๕ % ปกติจะแสดงค่าความโค้งโลกที่เปลี่ยนแปลงตามการหักเหของคลื่นสัญญาณด้วยค่า k-factor 
ซึ่งเป็นสัดส่วนของค่า Effective Earth Radius กับค่า Earth Radius 

k = effective earth radius / true earth radius 

ค่า effective earth radius ไม่ใช่ค่ารัศมีของคลื่นสัญญาณไมโครเวฟ มันเป็นค่าความโค้งของโลกที่
สภาพอากาศหนึ่งซึ่งท าให้สามารถลากแนวคลื่นสัญญาณในแนวเส้นตรงได้ ค่า k จะเขียนเป็นสูตรที่ชัดเจนได้ว่า 

k  =  1 / ( 1 + ( a dn/dh ) ) 

a  = true earth radius 
dn/dh  = ค่า gradient of the refractive index n with respect to altitude h 

ค่ามาตรฐานของ k คือ 4/3 ( 1.33 ) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่า k จะสูงกว่า 1.33 และเมื่ออุณหภูมิต่ าลง
ค่า k ก็จะต่ ากว่า 1.33 กล่าวโดยสรุปแล้วค่า k จะอยู่ในระหว่าง 1.1 ถึง 1.6 ในแทบทุกประเทศขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งและฤดูกาลค่า k สามารถลดลงเป็น 1,  หรือเป็นลบได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีชั้นบรรยากาศที่อุ่นกว่า
เคลื่อนที่ผ่านไปบนชั้นบรรยากาศที่หนาวเย็นจะท าให้ได้ค่า k ที่เป็นลบ หรือในกรณีที่อุณหภูมิของอากาศจาก
พ้ืนผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงตามความสูงเป็นอย่างมากจนถึงความสูงหลายร้อยเมตรก็อาจจะได้ค่า k ที่เป็น  
ในการออกแบบระบบไมโครเวฟ มักจะนิยมใช้ Profile เส้นตรงในการก าหนดทางเดินของคลื่นสัญญาณมากกว่า 
การใช้เส้นโค้ง จึงมีการใช้ Earth profile template ซึ่งมาจากสูตร 

h = 0.079 d1 d2 / k 

h = ระยะห่างในแนวตั้งระหว่างผิวโลกในแนวเรียบกับความโค้งจริงของโลกท่ีจุดแต่ละจุด (m.) 
d1 และ d2 = ระยะห่างระหว่างจุดที่ก าหนดถึงจุดปลายทางของ path (Km.) 

ข้อเสียของวิธีนี้ คือ เมื่อต้องการพิจารณาในกรณีท่ีค่า k แตกต่างกันจะต้องเขียนกราฟหลายรูปลงบน 
Profile Paper ที่แตกต่างกัน ในขณะที่วิธี Flat earth method สามารถเขียนกราฟแสดงแนวทางส่งคลื่น 
สัญญาณในกรณีที่มีค่า k แตกต่างกันลงบน Diagram เดียวกันได้เลย  

๓.  Ducting 
การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศบางครั้งท าให้เกิดท่อน าสัญญาณเรียกว่า Duct เกิดขึ้นในชั้น

บรรยากาศ เมื่อคลื่นสัญญาณเกิดการหักเหหลุดเข้าไปในท่อน าสัญญาณดังกล่าวจะท าให้ทิศทางการส่งสัญญาณ
เปลี่ยนแปลงจนภาครับไม่สามารถรับสัญญาณได้ สภาวะนี้มักจะเกิดขึ้นได้กับชั้นบรรยากาศต่ าที่มีความ
หนาแน่นสูง เช่นในบริเวณที่ต้องผ่านผิวน้ าเป็นบริเวณกว้างมาก ๆ หรือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือ 
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ความชื้นในแต่ละระดับของชั้นบรรยากาศสวนทางกันอย่างรวดเร็ว (Temperature Inversion or Humidity 
Inversion) 
 
 

ภาพที่ ๑.๑๒ 

ผลกระทบจากสภาพภูมิประเทศ (Terrain Effect)  
     ๑.  การสะท้อน (Reflections) 

     ในการส่งคลื่นสัญญาณไมโครเวฟแม้ว่าจะมีการบีบให้มีมุมเพียง 1 หรือ 2 เท่านั้น แต่เมื่อมี
การส่งสัญญาณไปไกลถึง 40 Km. สัญญาณจะถูกกระจายออกในลักษณะของรูปกรวยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 
1.4 Km. ส าหรับ 2 Beam และ 0.7 Km. ส าหรับ 1 Beam เลยทีเดียว นั่นคือ จะต้องมีสัญญาณบางส่วนที่
สะท้อนจากผิวโลกกลับมาเข้าเครื่องรับสัญญาณที่สะท้อนกลับขึ้นมาจะมีค่า Phase ที่เปลี่ยนแปลงไป 180 
เมื่อเครื่องรับรับสัญญาณทั้งสองส่วน ถ้าสัญญาณอยู่ใน Phase เดียวกันก็เป็นการเพ่ิมความแรงของสัญญาณ 
แต่ถ้าสัญญาณมีค่า Phase ที่แตกต่างกันจะท าให้มีการตัดทอนของสัญญาณท าให้ความแรงลดลงได้  

๒.  Fresnel Zone 
คลื่นสัญญาณไมโครเวฟที่มีค่า Phase ผิดไป 180 จากสัญญาณเดิมแต่เดินทางมาถึงสายอากาศ 

เครื่องรับเป็นตัวก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ที่เรียกว่า First Fresnel Zone ที่ความถี่หนึ่ง ทุกจุดที่เกิดการสะท้อน 
คลื่นสัญญาณไมโครเวฟความถี่นั้น ท าให้ความยาวคลื่นเป็นครึ่งหนึ่ง (180) ท าให้เกิดขอบเขตของพ้ืนที่รูปวงรี 
(Ellipse) เรียกว่า First Fresnel Zone และถ้าความยาวคลื่นเป็นสองเท่าของครึ่งหนึ่ง และสามเท่าของครึ่งหนึ่ง 
จะท าให้เกิดขอบเขตของพ้ืนที่ที่เรียกว่า Second Fresnel Zone และ Third Fresnel Zone ตามล าดับ ระยะห่าง 
จากแนวส่งสัญญาณไปยังขอบเขตของ Fresnel Zone ที่ n ค านวณได้จาก 
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Fn  =  17.3  n d1 d2 / f D 

Fn =  ระยะห่างมีหน่วยเป็นเมตร 
N =  number of Fresnel Zone 
d1 =  ระยะทางจากจุดส่งสัญญาณไปถึงจุดที่คลื่นสะท้อน (Km.) 
d2 =  ระยะทางจากจุดรับสัญญาณมาถึงจุดที่คลื่นสะท้อน (Km.) 
D =  d1 + d2 
F =  ความถี่คลื่นสัญญาณ (GHz.)   

ส าหรับการค านวณค่ารัศมีของ Fresnel Zone ที่ n เมื่อทราบค่า First Fresnel Zone ใช้สูตร  
Fn = F 1 n ส าหรับ Horizontal polarization ดังนั้นเมื่อระยะทางทีคลื่นวิ่งโดยตรง และระยะทางท่ีวิ่งตก
กระทบ ก่อนวิ่งเข้าสถานีปลายทาง แตกต่างกันเป็นเลขคี่เท่าของ Half-Wavelength สัญญาณที่ได้รับจะรวมกัน 
ท าให้แรงขึ้น แต่ถ้ามีความแตกต่างเป็นเลขคู่เท่าของ Half-Wavelength สัญญาณก็จะหักล้างกันท าให้ความ
แรงของสัญญาณลดลง  

การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศอาจจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการสะท้อนสัญญาณนี้ ท าให้
เกิดการสูญเสียความแรงของสัญญาณที่เรียกว่า Multipath Fading ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ เป็นวินาที
หรือนานหลายชั่วโมงก็ได้  

คลื่นสัญญาณที่มี Vertical Polarized สามารถท าให้เกิดการสะท้อสัญญาณที่มี Phase Shift 0 
กรณีนี้เป็นกรณีที่แย่ที่สุดเพราะท าให้เกิดการสูญเสียความแรงของสัญญาณ  ในการออกแบบใช้งานระบบ
ไมโครเวฟโดยไม่ให้มีผลกระทบจากสิ่งกีดขวาง แนวทางส่งคลื่นสัญญาณควรมีระยะห่างจากสิ่งกีดขวางอย่าง
น้อย 0.6 เท่าของค่ารัศมีของ First Fresnel Zone ที่ k=2/3  

๓.  การแยกกระจาย (Diffraction) 
การแยกกระจายของสัญญาณ (Diffraction) หรือ Shadow loss คือ คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่

เกิดขึ้นเมื่อคลื่นสัญญาณสัมผัสผิวของวัตถุ สัญญาณจะแยกกระจายออกตามลักษณะและขนาดของวัตถุนั้น  ๆ 
ท าให้เกิดการสูญเสียความแรงของสัญญาณในพ้ืนที่ด้านหลังของวัตถุที่คลื่นสัญญาณสัมผัสในกรณีที่คลื่นสัญญาณ
ผ่านพ้ืนผิวที่เรียบสนิทสามารถสะท้อนคลื่นสัญญาณได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น พ้ืนที่เป็นผิวน้ าหรือทะเลทราย 
พ้ืนที่ในลักษณะนี้ เรียกว่า Smooth Sphere Diffraction Path  

ในกรณีท่ีคลื่นสัญญาณผ่านพ้ืนที่ที่สูง ๆ ต่ า ๆ ปกคลุมด้วยต้นไม้หรือพุ่มไม้เป็นจ านวนมาก ซึ่งเรียกว่า 
Knife-Edge Diffraction Path จะมีการสูญเสียมาก ถ้าติดตั้งต าแหน่งของจานสายอากาศระบบไมโครเวฟใน
ต าแหน่งที่ต่ าเกินกว่า Fresnel Zone Clearance กรณีของ Smooth Sphere มีการสูญเสียมากถึง 15 dB. 
ในขณะที่กรณีของ Knife-edge มีค่าการสูญเสียประมาณ 6 dB.  
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ภาพที่ ๑.๑๓ 
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ภาพที่ ๑.๑๔ 
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การจางหาย (Fading)  
Fading แบ่งเป็นสองชนิด ได้แก่  

๑.  Flat Fading (ไม่ข้ึนอยู่กับความถี)่ 
๒.  Frequency selective fading 

Fading ทั้งสองชนิดนี้ขึ้นอยู่กับความแปรรวนของอากาศจึงไม่สามารถท านายได้อย่างชัดเจน  
จากประสบการณ์พบว่าชั้นบรรยากาศและผิวโลกมีผลให้เกิดการ Fading มากที่สุด  

๑.  Flat Fading 
Flat Fading ที่ได้กล่าวถึงมาบ้างแล้ว ได้แก่ การจางหายของสัญญาณเนื่องจาก Ducting และ

การจางหายของสัญญาณเนื่องจากฝน Flat Fading ที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าสองรูปแบบแรก ได้แก่ Fading ที่เกิดขึ้น
จากการโค้งงอของทิศทางในการส่งคลื่นสัญญาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับค่า Refractive Index ของอากาศ เมื่อเกิดการ
แปรปรวนของสภาพอากาศ ที่ค่า k มีค่าน้อยกว่า ๔/๓ คลื่นสัญญาณจะโค้งข้ึน เรียกว่า สภาวะ Subrefractive 
หรือ Substandard และเมื่อค่า k มีค่ามากกว่า ๔/๓ คลื่นสัญญาณจะโค้งลงเรียกว่าสภาวะ superrefractive 
หรือ Superstandard ทั้งสองประเภทมีโอกาสท าให้ความแรงของสัญญาณลดลงเป็นอย่างมากได้ โดยมากจะ
เกิดสภาวะที่คลื่นสัญญาณโค้งข้ึนมากกว่า 

กรณีที่คลื่นสัญญาณโค้งลงและสะท้อนกับพ้ืนโลกกลับมารบกวนความถี่ใดความถี่หนึ่งของ
คลื่นสัญญาณที่ส่งมาจะถือว่าเป็น Fading แบบ Frequency Selective แต่ในกรณีที่คลื่นสัญญาณโค้งขึ้น
สัญญาณส่วนหนึ่งจะหลุดหายไปในอากาศจึงถือว่าเป็น Flat Fading 

๒.  Frequency Selective Fading 
a)  Atmospheric Multipath Fading  

เมื่อสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงจนท าให้แต่ละชั้นบรรยากาศมีความหนาแน่นที่แตกต่าง
กันจนเกิดสภาพของท่อน าสัญญาณ (Ducting) ขึ้นในชั้นบรรยากาศแต่คลื่นสัญญาณไมโครเวฟอาจจะไม่หลุด
เข้าไปในท่อน าสัญญาณท้ังหมดเพียงแต่มีการหักเหเกิดขึ้น สัญญาณส่วนนี้จะไปถึงภาครับเช่นกันท าให้เครื่องรับ
ได้รับสัญญาณมากกว่าหนึ่งทิศทาง (Multipath) ซึ่งโดยมากจะมี Phase ที่แตกต่างกัน ถ้าสัญญาณดังกล่าวอยู่
ใน Phase ที่ตรงข้ามกันแม้ในช่วงเวลาเพียงไม่ก่ีวินาทีความแรงของสัญญาณที่เครื่องรับอาจจะลดลงได้ถึง ๓๐ dB. 
ทีเดียว 

b)  Ground Reflection Multipath Fading  
การสะท้อนของคลื่นสัญญาณกับพ้ืนผิวโลกจะท าให้เกิด Fading ได้ ถ้าสัญญาณที่สะท้อน

กลับมาเข้าภาคเครื่องรับมีค่า Phase ที่ตรงข้ามกับสัญญาณจริง เมื่อ Ground Refelction Multipath Fading 
เกิดขึ้นพร้อมกับ Atmospheric Multipath Fading อาจจะเกิดการ Fading ของสัญญาณท าให้ความแรง
ลดลงถึง 40 dB. ซึ่งถ้าไม่มีการแก้ไขใด ๆ จะท าให้การติดต่อสื่อสารขาดหายไปได้  

Multipath Fading จัดเป็น Frequency Selective Fadingเนื่องจากสัญญาณที่มีค่า 
Phase ตรงกันข้ามกับสัญญาณเดิมได้นั้นสัญญาณนี้จะต้องเดินทางเป็นระยะทางที่แตกต่างเป็นครึ่งหนึ่งของ
ความยาวคลื่น ซึ่งการ Fading ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ที่ความถ่ีใดความถี่หนึ่งเท่านั้น 

ส่วนประกอบท่ีท าให้เกิด Multipath Fading 
ส าหรับการส่งคลื่นสัญญาณเป็นระยะทางเกินกว่า 40 Km. ที่ความถี่สูงกว่า 890 MHz. แล้วจะเกิด 

Multipath Fading Atmospheric Multipath Fading จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในช่วงฤดูร้อน นั่นคือ ในขณะที่
อากาศร้อน ความชื้นสูง และไม่มีลมพัด ปรากฏการณ์ Fading เกิดขึ้นบ่อยในช่วงหลังจากดวงอาทิตย์ตกหรือ
หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้น ส่วนในช่วงกลางวันนั้นการเคลื่อนไหวของอากาศร้อนจะรบกวนท าให้ไม่เกิดชั้นของ
บรรยากาศที่แตกต่างกันจึงไม่มีปัญหา Fading เกิดข้ึน  
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ส าหรับการใช้งานระบบไมโครเวฟในพ้ืนที่ทะเลทรายหรือเหนือผิวน้ า มีความจ าเป็นต้องลดระยะห่างระหว่ าง
สถานีโทรคมนาคมลง เพื่อหลีกเลี่ยงการสะท้อนของสัญญาณจากพ้ืนที่จะท าให้เกิด Multipath Fading อย่างไร 
ก็ตาม Multipath Fading จะไม่เกิดขึ้นในขณะที่ฝนตกหนัก 

ภาพที่ ๑.๑๕ 
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Diversity 
Diversity คือ การใช้งานอุปกรณ์สองระบบในลักษณะของ Redundant ซึ่งกันและกันเพ่ือให้ระบบมี

ความเชื่อถือได้สูงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถก าหนดสภาวะของชั้นบรรยากาศได้ ดังนั้น แม้จะออกแบบระบบโดย
ค านึงถึง Fade Margin, path clearance ตลอดจนการหักล้างค่า Reflection แล้วก็ตาม Multipath Fading 
ก็ยังอาจจะเกิดขึ้นได้ การออกแบบระบบจึงต้องค านึงถึงการใช้งานแบบ Diversity ด้วยซึ่งมีสองลักษณะ ได้แก่ 

๑.  Space Diversity 
๒.  Frequency Diversity 
ข้อควรระวัง คือ ระบบ Diversity ทั้งสองแบบไม่สามารถป้องกันปัญหาการลดความแรงของสัญญาณ 

จากฝนได้ (Rain Attenuation) 

๑. Space Diversity 
เครื่องรับจะรับสัญญาณจากจานสายอากาศสองจานที่ติดตั้งห่างกันในแนวตั้งฉากกับพ้ืนโลกเป็น

ระยะทางหลาย ๆ เท่าของความยาวคลื่น สัญญาณจากจานสายอากาศทั้งสองจะถูกรับและผ่านไปยัง Diversity 
Combiner ซึ่งอาจจะเลือกสัญญาณที่ดีที่สุดหรือรวมสัญญาณเข้าด้วยกันขึ้นอยู่กับการออกแบบ ในระบบ 
Space Diversity สัญญาณจากเครื่องส่งจะถูกส่งไปยังจานสายอากาศสองจานเป็นสองเส้นทาง อาจจะมีการ
สะท้อนของคลื่นสัญญาณท าให้เกิดการรบกวนหักล้างความแรงของสัญญาณ แต่โอกาสที่สัญญาณดังกล่าวจะ
รบกวนสัญญาณทั้งสองเส้นทางมีน้อยมาก จึงแทบไม่มีโอกาสที่จะเกิด Phase Cancellation ขึ้นกับสัญญาณ ทั้ง
สองเส้นทางพร้อมกัน Space Diversity ท าให้ค่าความเชื่อถือได้ของระบบเพิ่มข้ึนในอัตรา ๑๐ ถึง ๒๐๐ ซึ่งเป็น 
ค่าที่สูงมาก ปกติจานสายอากาศจะติดตั้งห่างกันอย่างน้อย ๒๐๐ เท่าของความยาวคลื่นสัญญาณ (อย่างน้อย 
10 m. ส าหรับย่านความถี่ 6 GHz.) ค่า Improvement Factor หาได้จาก 

I  =  T / T d 

T คือ ช่วงเวลาที่ใช้งานระบบไม่ได้เมื่อไม่ได้ใช้ระบบ Diversity  
Td  เป็นช่วงเวลาเมื่อใช้ระบบ Diversity  
ในกรณีที่ไม่มีการสะท้อนของสัญญาณผ่านพ้ืนดินมากนัก ค่า Improvement หาได้ดังนี้ 

I s =  ( 1.2 x 10 -3  s2 f 10 ( F-V ) / 10 ) / d 

 =  Effectiveness of the diversity switch 

 s=  ระยะห่างระหว่างจานสายอากาศ Main & Spaceจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลาง  

(5m ≤ s ≤ 15m) 
f =  Frequency (GHz.) 
F =  Fade Depth (dB.) 
V =  ค่าแตกต่างของ Gain ของจานสายอากาศทั้งสอง 
D =  ระยะห่างระหว่างสถานีส่งกับสถานีรับ (Km.) 

การติดตั้งจานสายอากาศคู่กันในแนวนอน (Side by Side) จะมีข้อดีเนื่องจากจานสายอากาศจะรับ
สัญญาณในมุมที่แตกต่างกัน เทคนิคนี้จึงถูกเรียกว่า Angle Diversity แม้ว่ามุมในการรับสัญญาณอาจจะแตกต่างกัน 
เพียง ๑°แต่ก็มากพอที่จะแก้ไขปัญหา Multipath Fading ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน Space Diversity 
เป็นวิธีแรกที่ถูกเลือกส าหรับ System Protection ให้แก่ ช่องสื่อสารช่องเดียว Space Diversity เป็นวิธีที่มี
ราคาถูก และไม่ต้องใช้ความถี่เพ่ิมเติม 
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ภาพที่ ๑.๑๖ 

๒.  Frequency Diversity 
ใช้เครื่องรับและเครื่องส่งสัญญาณสองชุดออกอากาศผ่านจานสายอากาศเดียวกัน โดยใช้ความถี่

ที่แตกต่างกัน เครื่องรับจะรับสัญญาณทั้งสองความถี่ผ่านวงจร Combiner ความถี่ที่ใช้ต้องแตกต่างกันมาก
พอที่จะท าให้ Frequency Selective Fading ไม่มีผลกระทบต่อความถี่ทั้งสองในเวลาเดียวกัน ปกติความถี่ที่
แตกต่างกัน ๒% ถือว่าพอเพียงและที่ ๕% ถือว่าดีมาก นั่นหมายถึงอย่างน้อย 120 MHz. ที่ย่านความถี่ 6 GHz. 
ข้อเสียของระบบ Frequency Diversity คือ การที่ต้องใช้งานอีกความถี่หนึ่งด้วยท าให้สิ้นเปลืองความถี่ใช้งาน 
ค่า Improvement ของระบบ Frequency Diversity มีค่าต่ ากว่าระบบ Space Diversity จากผลการค านวณ
พบว่า มีค่าประมาณ ๑๐ โดยสามารถหาค่านี้ได้จาก 

I f  ≈  ( 0.8 df 10 F/10 ) / f 2 d 

 Df =  Frequency Separation (GHz.) 
 F =  Fade Depth (dB.) 
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F =  Carrier Frequency (GHz.) (2 ≤ f ≤ 11) 
 D =  Hop length (Km.) ( 30 ≤ d ≤ 70 ) 
ในบางกรณี Space Diversity สามารถให้ค่า Improvement Factor สูงถึง ๑๐๐ แต่ในสภาพที่มีปัญหา
Multipath Fading รุนแรงมากอาจจะมีการใช้งานทั้ง Space Diversity และ Frequency Diversity ร่วมกัน
 ในแง่ของการซ่อมบ ารุง Frequency Diversity ให้ความสะดวกมากกว่าเนื่องจากสามารถซ่อมวิทยุ
ชุดหนึ่งในขณะที่ใช้งานอีกชุดหนึ่งได้ตามปกติ  
 เทคนิค Hitless Switching เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้ระบบลดคุณภาพลงเนื่องจาก
การ Switching สัญญาณ โดยที่สัญญาณจะถูกเปรียบเทียบ Bit ต่อ Bit ถ้าเกิด Error ก็จะ Switch ไปใช้
สัญญาณอีกด้านหนึ่งทันท ี
 
 

------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๓ - 

 

บทท่ี ๒ 
Digital Multiplexing 

 

 สัญญาณที่ส่งผ่านระบบโทรคมนาคมในปัจจุบันเป็นสัญญาณที่ถูกรวมสัญญานแบบดิจิตอลโดยใช้
เทคนิคการรวมสัญญาณที่เรียกว่า TDM (Time Division Multiplexing) แทนที่เทคนิคการรวมสัญญาณแบบ 
อนาล็อกเดิมที่ใช้เทคนิคการรวมสัญญาณแบบ FDM (Frequency Division Multiplexing) อุปกรณ์รวม
สัญญาณแบบดิจิตอลมีส่วนประกอบที่สลับซับซ้อนน้อยกว่าและมีราคาถูกกว่าอุปกรณ์รวมสัญญาณ
แบบอนาล๊อก ยิ่งกว่านั้นยังให้ความถูกต้องแน่นอนดีกว่า ในอเมริกาและญี่ปุ่นใช้มาตรฐานในการรวมสัญญาณ
กลุ่มละ ๒๔ ช่อง ในขณะที่ยุโรปและส่วนอ่ืนของโลกใช้มาตรฐานของ CCITT คือ กลุ่มละ ๓๐ ช่อง เทคนิค 
PCM (Pulse Code Modulation) เป็นเทคนิคพ้ืนฐานในการรวมสัญญาณที่ใช้กันโดยทั่วไป ส าหรับการรับส่ง
สัญญาณที่มีจ านวนช่องมากกว่านี้ใช้วิธีรวมช่องสัญญาณจากกลุ่มมาตรฐาน ๒๔ หรือ ๓๐ ช่องหลาย ๆ กลุ่ม
แล้วส่งไปเป็นสัญญาณดิจิตอลด้วยความเร็วสูงขึ้น เช่น ส าหรับมาตรฐาน CCITT กลุ่มมาตรฐาน ๓๐ ช่องจะส่ง
ด้วยความเร็ว 2.048 Mb/s 120 ช่องจะส่งด้วยความเร็ว 8.448 Mb/s 480 ช่องจะส่งด้วยความเร็ว 34.368 
Mb/s เป็นต้น การรวมสัญญาณจากกลุ่มมาตรฐานดังกล่าวกระท าได้ในลักษณะของ Synchronous หรือ 
Asynchronous วิธีใดวิธีหนึ่ง ตั้งแต่ยุคแรก ๆ ที่เริ่มยอมรับเทคนิค PCM ประมาณปี ค.ศ.๑๙๗๐ ระบบรวม
สัญญาณที่ถูกผลิตขึ้นใช้งานเป็นแบบ Asynchronous เกือบทั้งหมด เพ่ิงจะมีการตกลงก าหนดมาตรฐาน
ระหว่างประเทศของการรวมสัญญาณแบบ Synchronous ได้ในปี ค.ศ.๑๙๘๘ นี่เองทั้ง ๆ ที่เทคนิคการรวม
สัญญาณแบบ Synchronous มีข้อดีหลายประการที่เหนือกว่าแบบ Asynchronous อย่างชัดเจนซึ่งจะได้
กล่าวถึงต่อไป จากข้อดีหลายประการของแบบ Synchronous ท าให้มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าเทคนิคการรวม
สัญญาณส าหรับระบบโทรคมนาคมจะเป็นแบบ Synchronous ทั้งหมดในอนาคต อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ปัจจุบันยังมีอุปกรณ์รวมสัญญาณของระบบโทรคมนาคมแบบ Asynchronous อีกเป็นจ านวนมากที่มีใช้งานอยู่
ท าให้การเปลี่ยนแปลงคงใช้เวลาอีกหลายปี 

Pulse Code Modulation (PCM) 
 การแปลงสัญญาณอนาล๊อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลโดยเทคนิค PCM กระท าได้ ๓ ขั้นตอน เริ่มจาก
การ Sampling การ Quantization และการเข้า-ถอดรหัส (Encoding and Decoding) 

๑. Sampling 
 Sampling คือ การวัดขนาดของสัญญาณในคาบเวลาที่เท่ากัน อัตราความเร็วในการวัดขนาดของ
สัญญาณดังกล่าวเรียกว่า Sampling Rate ในขณะที่ช่วงห่างของคาบเวลาดังกล่าว เรียกว่า Sampling Period 
ตัวอย่างเช่น ส าหรับสัญญาณโทรศัพท์ทั่วไปจะวัดขนาดของสัญญาณ 8,000 Sample ต่อวินาที นั่นคือ ใช้ 
Sampling Rate 8 KHz. จึงมี Sampling Period 1/8,000 (125 ไมโครวินาที) Sampling Period จะถูก
ก าหนดโดย Shannon’s sampling criterion ที่กล่าวว่า Sampling Frequency ต้องมีความถี่อย่างน้อยเป็น
สองเท่าของความถี่สูงสุดของสัญญาณที่ส่ง ในแต่ละคาบเวลาของการ Sampling สัญญาณเราสามารถน า 
Sample ของสัญญาณจากช่องอ่ืนมาเรียงกัน เพ่ือให้สามารถส่งสัญญาณจากหลายช่องสัญญาณได้ในเวลา
เดียวกัน เทคนิคดังกล่าวเรียกว่า TDM (Time Division Multiplexing) ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ในระบบ PCM 
โดยทั่วไป ในระบบ 30 Channel PCM ในหนึ่งคาบเวลาของการ Sampling จะมี Sample ของสัญญาณ ๓๐ 
ช่องพร้อมที่จะส่งได้ 
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๒. Quantization 

 Quantizing คือ ขั้นตอนการเทียบค่าขนาดของสัญญาณที่ถูก Sampling มาแต่ละค่าให้กลายเป็น
ค่าตัวเลขตามระดับที่ถูกแบ่งไว้ (Quantized Value) สัญญาณโทรศัพท์ตามมาตรฐาน CCITT จะแบ่งระดับ
ขนาดของสัญญาณไว้เป็น ๒๕๖ ระดับ  

 การแบ่งระดับของการ Quantizing ให้มีระยะห่างเท่ากันทุกระดับเรียกว่า Uniform Quantizing  
ซึ่งมีผลต่อการผิดเพ้ียนของสัญญาณที่มีขนาดเล็กมากกว่าสัญญาณที่แรงกว่า และคุณลักษณะของสัญญาณ
โทรศัพท์ที่ส าคัญประการหนึ่งคือมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณที่มีขนาดเล็กมากกว่าโอกาสที่จะเกิดสัญญาณแรง ๆ 
ดังนั้น วิธีการ Quantizing ที่ใช้กันโดยทั่วไปส าหรับสัญญาณโทรศัพท์จะเป็นแบบ Non-uniform Quantizing 
นั่นคือ ส าหรับสัญญาณท่ีอ่อนจะมีการแบ่งระดับ Quantizing ให้ละเอียดขึ้นในขณะที่ส าหรับสัญญาณที่มีความ
แรงมากกว่าก็จะแบ่งระดับ Quantizing ให้กว้างกว่า 

๓. Encoding and decoding 
 Encoding คือ ขั้นตอนการเข้ารหัสค่าของสัญญาณ Quantized Value ให้เป็นสัญญาณดิจิตอล 
ขั้นตอน Quantization และ Encoding มักจะกระท าพร้อมๆกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Encoder เป็นตัว
แปลงสัญญาณตามขั้นตอนดังกล่าว สัญญาณท่ีแบ่งค่า Quantized Value เป็น ๒๕๖ ระดับจะต้องเข้ารหัสเป็น
สัญญาณดิจิตอลที่มีจ านวน 8 บิท 
 Decoding คือ ขั้นตอนการถอดรหัสสัญญาณที่เข้ารหัสมาแล้วเพ่ือสร้างสัญญาณ Sample เดิม
ขึ้นใหม่ในด้านของเครื่องรับ 

รูปแบบของรหัส (Line Codes) 
รหัส PCM ประกอบด้วยรหัส 0 และ 1 เรียงกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งรหัสดังกล่าวในระยะห่างเพียง

หนึ่งหรือสองเมตร เช่น จาก Multiplexer ไปยัง Multiplexer ในระดับท่ีสูงกว่า หรือส่งไปยังชุดวิทยุไมโครเวฟ
หรือแม้แต่อุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติคก็ตามมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งรหัส 0 และ 1 ในรูปแบบที่ถูกต้องรูปแบบ
ของการจัดเรียงรหัส (Line Codes) มีหลายรูปแบบทั้งนี้สามารถแบ่งได้อย่างกว้าง ๆ เป็นแบบขั้วเดียว 
(Unipolar) หรือแบบสองขั้ว (Bipolar) หรืออาจจะแบ่งเป็น แบบไม่กลับสู่ศูนย์ (Non return to zero; NRZ) 
หรือแบบคืนสู่ศูนย์ (Return to zero; RZ) NRZ หมายความว่า ในหนึ่ง Pulse สัญญาณจะคืนสู่ศูนย์เฉพาะเมื่อ
จบหนึ่งวงรอบ Clock ที่สมบูรณ์ ในขณะที่สัญญาณแบบ RZ จะคืนสู่ศูนย์ระหว่างวงรอบหนึ่ง Clock ใน
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ PCM จะประกอบด้วยวงจรแปลงรหัส (Code Converter) ท าหน้าที่แปลงรหัสจาก
รูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง คุณลักษณะเบื้องต้นของรหัสต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

- ต้องไม่มีส่วนประกอบของไฟฟ้ากระแสตรงที่ส าคัญมากเนื่องจากในระบบสายส่งสัญญาณจะ
ประกอบด้วยเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ หรือวงจร Capacitive Coupling เพ่ือตัดสัญญาณ Ground loop 

- พลังงานส าหรับสัญญาณที่มีความถี่ต่ าต้องมีขนาดเล็ก มิฉะนั้น จะต้องใช้วงจรปรับสภาพสมดุลย์ 
(Equalization Circuit) ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ 

- ต้องมีสัญญาณศูนย์ที่มีนัยส าคัญ (Zero Crossing) ส าหรับ Timing Recovery ในภาครับ เช่น 
Clock Frequency Recovery  

- รหัสต้องสามารถถอดกลับเป็นรหัสไบนารีเดิมได้โดยถูกต้องและชัดเจน 
- รหัสต้องสะสมความผิดพลาดน้อย (Low Error Multiplication) 
- การเข้ารหัสต้องมีประสิทธิภาพเพ่ือลดขนาดของ Bandwidth ที่ใช้ส่งสัญญาณ 
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- การตรวจจับความผิดพลาดของสัญญาณ (Error Detection) ตลอดจนการแก้ไขความผิดพลาดของ
สัญญาณ (Error Correction) มีความจ าเป็นส าหรับระบบที่มีคุณภาพ 

- รหัสที่ใช้กันโดยทั่วไปในระบบโทรคมนาคม มีดังต่อไปนี้ 

๑. NRZ Code (100 percent unipolar) รหัส NRZ เป็นรหัสที่ง่ายที่สุดในแง่ของวงจรไฟฟ้า 
ดิจิตอลเนื่องจากวงจร Logic ทั่วไปท างานบนพื้นฐานของการ ON-OFF อยู่แล้ว ดังนั้น รหัส NRZ จะถูกใช้งาน
ภายในอุปกรณ์ เช่น Multiplexer Digital Microwave Radio หรือ Line Terminal ของอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟ
ติค เป็นต้น รหัส NRZ และ Spectrum จะเห็นได้ว่าความถี่พ้ืนฐานจะเกิดขึ้นที่ความถี่ที่เป็นครึ่งหนึ่งของ
ความถี่ Clock และเกิดขึ้นเฉพาะ Odd harmonic เท่านั้น และเนื่องจากขนาดของสัญญาณที่ความถี่ Clock มี
ค่าเป็นศูนย์ท าให้ที่ภาครับจะไม่มีโอกาสดึงสัญญาณ Clock Frequency ออกมาได้ ประกอบกับในขณะที่ส่ง
สัญญาณผ่านสายถ้าเกิดสัญญาณแทรกท าให้สัญญาณ 0 กลายเป็น 1 ก็ไม่มีโอกาสที่จะตรวจจับค่าผิดพลาดนี้ได้ 
ดังนั้น รหัส NRZ จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ส่งผ่านสายส่ง 

๒. RZ Code (50 percent unipolar) รหัสรูปแบบนี้คล้ายกับรหัส NRZ มากเพียงแต่ช่วงห่าง
ของ Pulse ลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว รหัสนี้จึงยังคงสะดวกต่อการใช้งานในวงจรดิจิตอลที่อาศัยหลักการ ON - OFF 
เช่นกันท าให้เป็นรหัสอีกรูปแบบหนึ่งที่มีใช้งานภายในอุปกรณ์ แสดงให้เห็นรูปแบบของรหัส RZ และ Spectrum 
จะเห็นได้ว่าความถี่พ้ืนฐานจะตรงกับสัญญาณความถี่ Clock และเกิดขึ้นเฉพาะ Odd harmonic เท่านั้น ท าให้ภาครับ
สามารถแยกสัญญาณ Clock frequency ออกมาได้ และรหัส RZ ก็ไม่สามารถตรวจรับค่าผิดพลาดได้จึงไม่
เหมาะสมที่จะใช้ส่งผ่านสายส่ง อย่างไรก็ตามรหัส RZ แบบ bipolar เป็นรหัสที่ได้รับการใช้งานได้อย่าง
กว้างขวางซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 

๓. Alternate Mark Inversion Code (AMI ; bipolar code) แสดงให้เห็นรูปแบบของ AMI 
code และ Spectrum จะเห็นได้ว่าค่าท่ีเป็น 1 จะถูกกลับขั้วเป็นบวกและลบสลับกัน ภาครับจะใช้วิธี Rectify 
สัญญาณที่ได้รับแล้วแปลงค่ากลับมาเป็นรหัส RZ ท าให้สามารถแยกสัญญาณ Clock Frequency ออกมาได้ 
ข้อดีของรหัส AMI ที่ส าคัญได้แก่ความสามารถในการแก้ไขความผิดพลาดได้นั่นคือกรณีที่เกิด Noise ท าให้
สัญญาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๑ The NRZ code and 

0 กลายเป็น 1 ก็จะเป็นการผิดพลาดเนื่องจากรหัส 1 จะต้องกลับขั้วกันอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามกรณีที่
มีรหัส 0 ต่อเนื่องกันยาว ๆ การแยกสัญญาณ Clock Frequency จะกระท าได้ยากมาก CCITT Rec. G.703 
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ก าหนดรหัส AMI ส าหรับการเชื่อมต่อสัญญาณที่ความเร็ว 1.544 Mb/s และก าหนด Version ดัดแปลงกับการ
เชื่อมต่อสัญญาณที่ความเร็ว 2.048 Mb/s ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 

๔. Alternate Digit Inversion Code (ADI ; unipolar 100 percent duty cycle) รหัส 
ADI นี้เป็นรูปแบบที่ออกแบบมาเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีที่มีรหัส 0 ต่อเนื่องกันยาว ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากโอกาสที่จะ
เกิดรหัส 0 ต่อเนื่องกันยาว ๆ ในวงจรโทรศัพท์มีมากตั้งแต่ขณะที่ไม่มีการใช้โทรศัพท์ แม้กระทั่งขณะที่ใช้
โทรศัพท์ ผู้ใช้ก็จะผลัดกันพูดท าให้สัญญาณจากด้านที่ไม่ได้พูดเป็น 0 ต่อเนื่องกัน แสดงการแปลงรหัส PCM ให้
เป็น รหัส ADI วิธีการ คือ กลับขั้วของสัญญาณทุกคาบเวลาส่งผลให้สามารถแยกสัญญาณ Clock Frequency 
ได้โดยง่ายไม่ว่ารหัสที่ส่งมาจะประกอบด้วยรหัส 0 หรือ 1 ต่อเนื่องกันยาว ๆ ก็ตาม 

๕. HDB3 Code เป็นรหัสที่ก าหนดจ านวนของรหัส 0 ที่ต่อเนื่องกันให้ไม่เกิน 3 บิต การก าหนด
ดังกล่าว เพ่ือให้ภาคเครื่องรับสามารถดึงสัญญาณ Clock Freqency ออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นย าขึ้น CCITT 
Rec. G.703 ก าหนดให้ใช้รหัส HDB3 ส าหรับระบบที่มีความเร็ว 2 Mb/s ,8 Mb/s และ 34 Mb/s แสดง
ตัวอย่างการเข้ารหัส HDB3 กรณีที่มีรหัส 0 ต่อเนื่องกันสามบิทรหัสจะถูกแทรกด้วย Pulse ที่ถูกก าหนดด้วย
กฏเกณฑ์ท่ีแน่นอน 

๖. Binary N Zero substitution code รหัสนี้ใช้งานในทวีปอเมริกาเหนือ CCITT Rec. G.703 
ก าหนดให้ใช้รหัส Binary three zero substitution (B3ZS) ส าหรับการเชื่อมต่อสัญญาณความเร็ว 44.736 
Mb/s (DS-3) รหัส B3ZS คล้ายกับรหัส HDB3 มากแตกต่างเพียงแต่การแทนค่า 0 ตัวที่สามที่ต่อเนื่องกันใน
ขณะที่รหัส HDB3 แทนค่า 0 ตัวที่สี่ รหัสอีกรหัสหนึ่งที่มีใช้งานในทวีปอเมริกาเหนือได้แก่รหัส Binary six zero 
substitution (B6ZS) รหัสนี้ใช้งานโดยระบบของ Bell ที่ความเร็ว 6.312 Mb/s ส าหรับสาย Symmetric 
pair นอกจากนี้ CCITT Rec. G.703 ยังได้ก าหนดให้ใช้รหัส B8ZS ความเร็ว 6.312 Mb/s ส าหรับสาย 
Coaxial  

๗. Coded mark inversion encoding (CMI) เป็นที่รหัส 1 จะถูกกลับขั้วเป็นบวกและลบ
สลับกันไปในขณะที่รหัส 0 จะแสดงเป็นขั้วลบในครึ่งแรกและข้ัวบวกในครึ่งหลังของคาบเวลาดังตัวอย่าง CCITT 
Rec. G.703 ก าหนดให้ใช้รหัสนี้เมื่อส่งสัญญาณด้วยความเร็ว 139.264 Mb/s แสดงการเปรียบเทียบรหัสต่าง ๆ 
ที่กล่าวมาแล้วส าหรับสัญญาณท่ีมี Clock rate 34 Mb/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๒ ตัวอย่างของ CMI code 

ระบบ Asynchronous Higher-Order Digital Multiplexing ตามมาตรฐานของ CCITT 
ระบบ 30-Channel PCM เป็นเพียงการรวมสัญญาณในกลุ่มแรกซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มหลัก กรณีที่

จ าเป็นต้องส่งสัญญาณจ านวนมากกว่า 30 ช่อง CCITT ก าหนดให้รวมกลุ่มของสัญญาณ โดยเริ่มจากการ
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รวมกลุ่มหลักสี่กลุ่มแรกเป็นระดับที่สองประกอบด้วย 120 ช่องสัญญาณ (30X4) ระดับที่สามประกอบด้วยสี่
กลุ่มของระดับที่สองจึงมี 480 ช่องสัญญาณ (120X4) ระดับที่สี่ประกอบด้วยสี่กลุ่มของระดับที่สามมี 1,920 
ช่องสัญญาณ (480X4) และระดับสุดท้าย คือ ระดับที่ห้ามี 7,680 ช่องสัญญาณ (480X4) ซึ่งถือว่าเป็นระดับ
สูงสุดที่มีใช้งานในปัจจุบัน ตารางที่ 1 แสดงระดับของ Multiplex จ านวนช่องสื่อสารและความเร็วในการรับ-ส่ง
สัญญาณในแต่ละระดับ 

ระบบ Asynchronous Higher-Order Digital Multiplexing ตามมาตรฐานของทวีปอเมริกาเหนือ 
ตารางต่อไปนี้แสดงระดับของ Multiplex ตามมาตรฐานของทวีปอเมริกาเหนือ ระบบนี้ใช้ AMI 

Code 50 % Duty Cycle จะเห็นได้ว่าความเร็วในการรับ-ส่งสัญญาณของระบบนี้กับระบบของ CCITT ไม่มี
ความสัมพันธ์กันเลยท าให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อสองระบบนี้เข้าด้วยกันซึ่งปัญหานี้จะถูกแก้ไขได้ดีก็ด้วยการ
หันมาใช้มาตรฐาน ตามระบบ Synchronous ที่ได้รับการก าหนดโดยพิจารณาถึงความเร็วในการรับ-ส่ง
สัญญาณตามมาตรฐานของทั้งสองระบบซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒.๓ Comparison of line codes. (a) Line codes, (b) spectra 

Asynchronous Digital Multiplexers 
การรวมสัญญาณในระดับที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นที่ความเร็ว 1.544 Mb/s หรือที่ความเร็ว 2.048 Mb/s  

ก็ตามถือว่าเป็นการรวมสัญญาณในแบบ Synchronous แต่การรวมสัญญาณในระดับที่สูงกว่านั้นสามารถเลือก
กระท าได้ในสองรูปแบบได้แก่ Synchronous Digital Multiplexers และ Asynchronous Multiplexers 

Synchronous Digital Multiplexers เป็นการรวมสัญญาณที่ใช้ Clock Frequency ที่มีความถี่
เดียวกัน,นั่นคือ Clock Frequency ของแต่ละ Bit Stream ที่มารวมสัญญาณกันจะ Synchronize กับ 
Master Clock ในขณะที่ Asynchronous Digital Multiplexers แต่ละ Bit Stream จะมีความถี่ของ Clock Frequency        
ที่ใกล้เคียงกัน (Same nominal frequency) แต่ไม่ Synchronize ซึ่งกันและกัน นั่นคือมีความแตกต่างกันเล็กน้อย 
ข้อแตกต่างของทั้งสองระบบจะเห็นได้ชัดเมื่อพิจารณาถึงการรวมสัญญาณเปรียบเทียบกัน ในขณะที่ Synchronous 
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Digital Multiplexers สัญญาณจากทุก Bit Stream จะขึ้นและลงในช่วงเวลาเดียวกัน Asynchronous Digital 
Multiplexers สัญญาณจากแต่ละ Bit Stream จะข้ึนและลงโดยไม่ 

สอดคล้องกัน ปัจจุบันระบบโทรคมนาคมที่ใช้งานกันอยู่เกือบทั้งหมดเป็นแบบ Asynchronous ในขณะที่
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหันมาใช้ระบบ Synchronous และมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะใช้ระบบ Synchronous กันอย่าง
กว้างขวางในอนาคต 

วิธีการรวมสัญญาณสามารถกระท าได้ในสองรูปแบบ ดังนี้ 
๑.  Bit-by-bit multiplexing/interleaving 
๒.  Word-by-word multiplexing/interleaving 

ภาพที่ ๒.๓  a และ b แสดงความแตกต่างของทั้งสองรูปแบบ จากภาพที่ ๒.๓ a แสดงการรวม
สัญญาณจากสี่ Bit stream สัญญาณจากแต่ละ Bit Stream จะถูกดึงมารวมทีละ Bit นั่นคือสัญญาณของแต่ละ 
Bit Stream จะอยู่ในทุก ๆ Bit ที่ห้าของสัญญาณที่ถูกรวมแล้ว ในขณะที่ ภาพที่ ๒.๓ b แสดงการรวมสัญญาณ
แบบ Word-by-word  

การรวมสัญญาณแบบ Bit-by-bit กระท าได้ง่ายกว่าเนื่องจากไม่ขึ้นอยู่กับ Frame Structure ของ
สัญญาณ Bit Stream ที่มารวมกันและใช้ Memory ที่มีขนาดน้อยกว่าการรวมสัญญาณแบบ Word-by-word 
ท าให้มีใช้งานโดยทั่วไปส าหรับระบบ Asynchronous Multiplexers  

Frame Structure ของระบบ CCITT 
8 Mb/s Frame Structure ภาพที่ ๒.๔ แสดงรูปแบบมาตรฐานของ 8 Mb/s Asynchronous Digital 

Multiplexers ตามมาตรฐาน CCITT Primary Multiplexer 4 Bit Stream ความเร็ว 2.048 Mb/s ถูกรวม
สัญญาณโดยวิธี Bit-by-bit Interleaving ท าให้ได ้Output เป็น 8.448 Mb/s จะเห็นได้ว่าความเร็วดังกล่าวไม่
เท่ากับสี่เท่าของ 2.048 Mb/s เนื่องจากเป็นระบบ Asynchronous ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป สัญญาณจาก 
แต่ละ Bit Stream จะมีสัญญาณ Clock ของตัวเองซึ่งถูกตั้งให้ใกล้เคียงกับความถี่ที่เรียกว่า Plesiochronous 
Frequency ซึ่งเป็นค่าความถี่ที่เลื่อนไปมาได้ในขอบเขตที่ก าหนด เช่น Primary Multiplex output คือ 
2.048 Mb/s +- 50 ppm. ในการรวมสัญญาณที่มีความถี่แตกต่างกันเล็กน้อยนี้จ าเป็นต้องแก้ไขโดยวิธีที่
เรียกว่า Positive Stuffing (บางแห่งเรียกว่า Positive Justification) 

Positive Pulse Stuffing เป็นเทคนิคที่ใช้ในการรวมสัญญาณโดยก าหนดให้ความเร็วของ Output 
เร็วกว่าความเร็ว Input ดังนั้นสัญญาณที่ Output จะประกอบด้วยสัญญาณ Input ทั้งหมดและ Stuffed Bit 
ซึ่งเป็นค่าท่ีแปรเปลี่ยนตามความเร็วที่แตกต่างกันของ Bit Stream Input, Stuffed Bit จะแทรกอยู่ในต าแหน่ง
ที่แน่นอนเพ่ือให้สามารถถอดค่านี้ออกได้ทางด้านเครื่องรับ (Destuffing) ภาพที่ ๒.๕ a และ b แสดงตัวอย่าง
ของ Stuffing ภาพที่ ๒.๕ a แสดงกรณีที่สัญญาณ Input มีความเร็วเท่ากัน Synchronize ซึ่งกันและกัน ในขณะที่
ภาพที่ ๒.๕ b แสดงให้เห็นกรณีที่สัญญาณไม่ Synchronize กัน นั่นคือสภาพของระบบ Asynchronous ที่
ความเร็วของ Input ไม่เท่ากันท าให้ Output ต้องมี Stuffed Pulse เพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ไขความแตกต่างของ
ความเร็วของ Input ทั้งนี้เพ่ือให้สะดวกในการเปรียบเทียบกับระบบ Synchronous จึงได้แสดงการรวม
สัญญาณในวิธี Word Interleaving แม้ว่าระบบ Asynchronous โดยทั่วไปจะใช้วิธี Bit Interleaving ก็ตาม 
ในแต่ละ Word จะประกอบด้วย Stuffing Control Bit (C) และ Stuffed Bit (S) ขณะที่ C เป็น 0 S Bit เป็น
ข้อมูลจริงและเม่ือ C เป็น 1 S Bit เป็น Stuffed Bit 
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 Output ของการรวมสัญญาณประกอบด้วยกันเป็น Frame โดยเทคนิค Stuffing จะแทนที่ Clock 
Pulse ของ Bit Stream บางแห่ง มีการแทรกสัญญาณ FAW Bits (Frame Alignment Word) Service Bit 
และ Stuffing Control Bit ภาพที่ ๒.๖ แสดงโครงสร้างของ Multiplexer ในระดับท่ีสองของมาตรฐาน CCITT  
นั่นคือ 8 Mb/s Frame Structure จะเห็นได้ว่าใน Frame ประกอบด้วย 

๑.  Frame Alignment Word 
๒.  Stuffing Control Bits 
๓.  Stuffing Bits 
๔.  ข้อมูลจาก Bit Stream 
 

 
ภาพที่ ๒.๔ The 8-Mb/s multiplexer schematic 
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ภาพที่ ๒.๖ The 8-Mb/s frame structure (positive stuffing/justification). 
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ภาพที่ ๒.๗ The 34-Mb/s frame structure (positive stuffing/justification). 

 
SUBFRAME SIGNAL NUMBER OF BITS BIT NUMBERING 
1 -Alignment word  

 111110100000 
-Service bits 
 (1 for alarm) 
-Tributary bits 

12 
 
4 
 
472 

1 to 10 
 
13 to 16 
 
17 to 488 

2 -Stuffing message 
-Tributary bits 

4 
484 

489 to 492 
493 to 976 

3 -Stuffing message 
-Tributary bits 

4 
484 

977 to 980 
981 to 1464 

4 -Stuffing message 
-Tributary bits 

4 
484 

1465 to 1468 
1469 to 1952 

5 -Stuffing message 
-Tributary bits 

4 
484 

1953 to 1956 
1957 to 2440 

6 -Stuffing message 
-Stuffing bits 
-Tributary bits 

4 
4 
484 

2441 to 2444 
2445 to 2448 
2449 to 2928 
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ภาพที่ ๒.๘ The 140-Mb/s frame structure (positive stuffing/justification). 
 

SUBFRAME SIGNAL NUMBER OF BITS BIT NUMBERING 
1 -Alignment word  

-Tributary bits 
12 
372 

1 to 12 
13 to 384 

2 -Stuffing message 
-Tributary bits 

4 
380 

385 to 388 
389 to 768 

3 -Stuffing message 
-Tributary bits 

4 
380 

769 to 772 
773 to 1152 

4 -Stuffing message 
-Tributary bits 

4 
380 

1153 to 1156 
1157 to 1536 

5 -Stuffing message 
-Tributary bits 

4 
380 

1537 to 1540 
1541 to 1920 

6 -Stuffing message 
-Tributary bits 

4 
380 

1921 to 1924 
1925 to 2304 

7 -Service bits 
-Stuffing message 
-Tributary bits 

4 
4 
376 

2305 to 2308 
2309 to 2312 
2313 to 2688 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๙ The 565-Mb/s frame structure (positive stuffing/justification). 
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มีข้อสังเกตที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ Frame Structure ของ Multiplexer ในระดับที่สูงกว่าไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับ Frame Structure ของระดับที่ต่ ากว่า จากมุมมองของ Multiplexer ในระดับที่สูงกว่า 
Input เป็นเพียง Bit Stream ที่ประกอบด้วย Frame Alignment Bits, Multiframe Alignment Bits, Signaling 
Bits ส่งมากับ Information Bits (Voice Channels, data หรือ Video) แต่ละ Frame มี 848 Bits และแบ่งเป็น 4 
Subframes Subframe ละ 212 Bits 12 Bits แรกของทุกๆ Frame ประกอบด้วย 10 Frame Alignment 
Bits และ 2 Service Bits Service Bits ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ Alarm, Synchronizing Error เป็นต้น 
Stuffing Control word ซึ่งแต่ละ Bit Stream จะมี 3 Bits 4 Bits Stream จึงมีจ านวน 12 Bits จะถูกแทรก
ไว้ใน 4 Bits แรกของ Subframe ที่ 2,3 และ 4 กรณีที่มี Stuffing Bits จะแทรกไว้ที่ Bit ที่ 5 - 8 ของ 
Subframe ที่ 4  

ข้อมูลจะถูกบันทึกลง Elastic Memory ด้วยสัญญาณ Clock ความเร็ว 2.048 Mb/s ที่ดึงมาจาก
สัญญาณที่ได้รับ ข้อมูลจะถูกอ่านเป็น Output ด้วยสัญญาณ Clock ที่มีความถี่ 2.112 Mb/s จะไม่มีการ
บันทึกข้อมูลในขณะที่มีการจัด Frame Alignment Bits, Service Bits และ Stuffing Control Bits ด้าน
เครื่องรับประกอบด้วย Elastic Memory ที่ถูกอ่านด้วยวงจร PLL (Phase Locked Loop) ควบคุมสัญญาณ 
Clock ให้มีความถ่ี 2.048 Mb/s ทั้งนี้วงจร PLL จะช่วยลด 

๑.  Jitter ที่เกิดจาก Frame Structure 
๒.  High-Frequency jitter ที่เกิดจากการ Stuffing 
๓.  Tributary Signal Jitter 
๔.  Jitter ที่เกิดจาก 8.448 Mb/s Link 

34 Mb/s Frame Structure สี่ 8.448 Mb/s Bit Stream จะถูกรวมสัญญาณเป็น 480 
ช่องสัญญาณที่ความเร็ว 34.368 Mb/s โดยมีโครงสร้างของ Frame ตาม Fig. 2.33 นั่นคือแต่ละ Frame มี 
1536 Bits และประกอบด้วย 4 Subframes แต่ละ Subframe มี 384 Bits 12 Bit แรกประกอบด้วย 10-Bit 
Frame Alignment Word และ 2 Service Bits เหมือนกับ 8 Mb/s Frame Structure รวมทั้งต าแหน่งของ 
Stuff Control Bits และ Stuffing Bits ด้วย  

140 Mb/s Frame Structure โครงสร้างของ Frame ในระดับนี้คล้ายกับโครงสร้างของ Frame 
ในระดับท่ีผ่านมา แต่มีข้อแตกต่างบางประการนั่นคือเมื่อ สี่ 34 Mb/s Bit Stream ถูกรวมสัญญาณเป็น 1920 
ช่องสัญญาณที่ความเร็ว 139.264 Mb/s โดยมีโครงสร้างของ Frame ตาม Fig. 2.34 แต่ละ Frame จะมี 
2928 Bits แต่ถูกแบ่งเป็น 6 Subframes แทนที่จะมี 4 Subframes เหมือนกับระดับที่ต่ ากว่าโดยที่แต่ละ 
Subframe มี 488 Bits นอกจากนั้น FAW ก็มีค่าที่แตกต่างกันโดยอยู่ที่ 12 Bits แรก Service Bits มี 4 Bits 
แทนที่ 2 Bits และ Stuff Control Bits มี 5 Bits แทนที่ 3 Bits ของระบบอ่ืน ข้อแตกต่างประการสุดท้าย คือ 
CCITT ก าหนดให้ใช้ CMI Code เป็น Line Code ส าหรับระดับนี้แทนที่จะใช้ HDB3 Code เหมือนกับที่ใช้ใน
ระดับท่ี 1 , 2 และ 3 

565 Mb/s Frame Structure สี่ 139.264 Mb/s Bit Stream จะถูกรวมสัญญาณเป็น 7680 
ช่องสัญญาณที่ความเร็ว 564.992 Mb/s โดยมีโครงสร้างของ Frame ตาม Fig. 2.35 แต่ละ Frame จะมี 
2688 Bits แบ่งเป็น 7 Subframes แต่ละ Subframe มี 384 Bits FAW อยู่ที่ 12 Bits แรก Service Bits มี 4 
Bits อยู่ที่ Subframe ที่ 7 และ Stuff Control Bits มี 5 Bits อยู่ที่ Bit แรกของ Subframe ที่ 2 ถึง 6 
นอกจากนี้ CCITT ก าหนดให้ใช้ CMI Code เป็น Line Code 
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Frame Structure ของระบบ North America 
DS1-C Multiplexing เกิดจากการรวมสัญญาณสอง DS-1 เป็นความเร็ว 3.152 Mb/s Fig. 2.36 

แสดงโครงสร้างของ Frame ซึ่งมี 1272 Bits ประกอบด้วย 4 Subframes Subframe ละ 318 Bits แต่ละ 
Subframe ยังประกอบด้วย 6 Microframe Microframe ละ 53 Bits Bit แรกของแต่ละ Microframe  
เป็น Overhead Bit (House Keeping) แต่ละ Frame มี 4-bit Frame Alignment Word 011X โดยที่ X 
เป็น Alarm Service Bit (X = 1 หมายถึง No Alarm) แต่ละ Subframe ประกอบด้วย Frame Alignment 
Signal 01 โดยที่ 0 จะเป็น Bit แรกของ Microframe ที่สาม และ 1 เป็น Bit แรกของ Microframe ที่หก 
นอกจากนี้แต่ละ Subframe จะมี 3 Bit Stuffing Message Word อยู่ที่ Bit แรกของ Microframe ที่ 2,4 
และ 5 กรณีที่ Bit Stuffing Word มีค่าเป็น 000 แสดงว่าไม่มีการ Stuffing ถ้ามีค่าเป็น 111 แสดงว่ามีการ 
Stuffing Stuffing Message Indicator ส าหรับ Bit Stream แรกอยู่ที่ Subframe ที่ 1 และ 3 ในขณะที ่

ส าหรับ Bit Stream ที่สองจะอยู่ที่ Subframe ที่ 2 และ 4 ถ้ามีการส่ง Stuffing Bit จะถูกแทรกอยู่
ใน Time Slot ที่สามตามหลัง Stuffing Indicator Word สรุปแล้วจาก 1272 Bit ในแต่ละ Frame จะ
ประกอบด้วยข้อมูล (Information Bits) จ านวน 1244 ถึง 1248 Bit ขึ้นอยู่กับว่ามี Stuffing Bit จ านวน
เท่าไหร่ 

DS2 Multiplexing เป็นการรวมสัญญาณสี่ DS1 ให้เป็น 6.312 Mb/s Bit Stream โดยวิธี 
Asynchronous Fig. 2.37 แสดงส่วนประกอบของ Frame ซึ่งคล้ายคลึงกับ Frame ของ DS1-C มาก ในที่นี้
จะกล่าวถึงเฉพาะข้อแตกต่าง เริ่มจากแต่ละ Frame มี 1176 Bits ประกอบด้วย 4 Subframe แต่ละ 
Subframe มี 294 Bits และแต่ละ Microframe ซึ่งอยู่ในแต่ละ Subframe มี 49 Bits Microframe จะมี
ข้อมูลที่ดึงมาจากแต่ละ Bit Stream สี่ Bit Stream เรียงล าดับกัน Frame Alignment, Multiframe 
Alignment และ Stuffing Indicator Word เหมือนกับ DS1-C Frame อย่างไรก็ตาม Stuffing Indicator 
Word จะถูกแยกไปตาม Subframe ให้ตรงกับ Bit Stream นั้นๆ (Subframe ที่ 1 มี Stuffing Indicator 
Word ของ Bit Stream ที่ 1) กรณีที่มี Stuffing Bits ก็จะถูกแทรกใน Slot แรกของแต่ละ Bit Stream 
ตามหลัง Frame Alignment Bit ซึ่งอยู่ใน Microframe ที่ 6 ของแต่ละ Subframe Output ของ 
Multiplexer จะเป็นรหัส B6ZS Line Code 

DS3 Multiplexing ในระดับนี้เป็นการรวมสัญญาณเจ็ด 6.312 Mb/s Bit Stream มาเป็น 44.736 
Mb/s ใช้รหัส B3ZS Line Code Fig.2.38 แสดงโครงสร้างของ Frame ที่มี 4760 Bits ประกอบด้วย 7 
Subframes แต่ละ Subframe มี 680 Bits และประกอบด้วย 8 Microframes Microframe ละ 85 Bits 
Multiframe Alignment Signal จะปรากฏเฉพาะใน Subframe ที่ 5,6 และ 7 เป็นค่า 010 ในสี่ Subframe 
ที่เหลือจะใช้ Slot นี้ส าหรับ Alarm และ Parity Information Subframe ที่ 1 และ 2 สามารถใช้เป็น Alarm 
Service Channel ได้โดยที่ XX ต้องเท่ากันและมักจะเป็นค่า 11 (X=1 หมายถึง No Alarm) Stuffing 
Indicator Word เหมือนกับระดับที่ผ่านมาแต่จะอยู่ใน Microframe ที่ 3,5 และ 7 กรณีที่มี Stuffing Bit จะ
อยู่ใน Slot แรกของ Microframe สุดท้ายของแต่ละ Subframe สอดคล้องกับ Frame ของตัวเอง Output 
เป็น B3ZS Line Code 

DS4 Multiplexer ในระดับนี้เป็นการรวมสัญญาณหก 44.736 MB/s ให้เป็น 274.176 Mb/s  
โดยมี Binary Line Code สองระดับ Fig.2.39 แสดงส่วนประกอบของ Frame มี 4704 Bits โดยมี 24 
Subframes แต่ละ Subframe มี 196 Bits และประกอบด้วย 2 Microframes แต่ละ Microframe มี 96 
Bits สองบิทแรกในแต่ละ Microframe เป็น Overhead (Housekeeping) Multiframe Alignment Bit อยู่
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ใน 3 Subframe แรกตามหลัง 101 Alarm Bit อยู่ใน สาม Subframe ที่สอง และ Stuffing Indicator word 
อยู่ในหกชุดของสาม Subframe ที่เหลือ กรณีท่ีมี Stuffing Bit จะอยู่ใน Slot ทีแ่ปด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๑๐ The 274.176-Mb/s frame format. 

Note 1: M,X, and C bits appears as complementary paairs. (a) Appears in the first 
three subframe and must be 10,01,10. (b) X appears in the fourth, fifth and sixth subframes. (c) 
C1 ,C1, C1 to C6, C6, C6 are the stuffing(indicators) massage words for DS-3 input channels 1 to 6, 
respectively, where 000 indicates no stuffing and 111 indicates stuffing is required. The time 
slot for stuffing is the eight mesassage bit position following the last C1 bit. Note 2 : The P bit 
appears as identical pairs and are foe even parity over the 192 previious odd-numbered 
message bits. Note3 : All other bits are message (information) bits.  
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บทท่ี ๓ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับใยแก้วน าแสง 

 

บทน า 
 การสื่อสารด้วยแสงได้มีการคิดค้นและพัฒนาเป็นเวลากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว แต่เริ่มมีการใช้งานกันอย่าง
จริงจังเมื่อปี ๑๙๗๐ โดยใช้ใยน าแสงที่ผลิตจากสารประเภทซิลิกา (SiO2) โดยมีอัตราการสูญเสียประมาณ  
20 dB/km. การใช้งานเส้นใยน าแสงเป็นความจริงได้เป็นผลมาจากพัฒนาการของอุปกรณ์น าแสงจากสาร
ประเภทกึ่งตัวน า (Semiconductor Light Sorce) และอุปกรณ์รับแสงซึ่งเป็นสารประเภทกึ่งตัวน าเช่นกัน 
ปัจจุบันการสื่อสารทางแสง ได้เป็นที่ยอมรับและมีการใช้งานทั่วไปแล้ว โดยเฉพาะงานประเภทที่ใช้ระยะ
ทางไกลๆ (LONG HAUL COMMUNICATIONS) ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศทั่วโลก 
เช่น โครงการ Fiber Link Around the Glob (FLAG) ชึ่งเป็นโครงการที่มีเครือข่ายของเส้นใยน าแสงเชื่อมทุก
ทวีปในโลกเข้าด้วยกัน เส้นทางที่วาง F/O ส่วนใหญ่ คือ ใต้ทะเล ซึ่งมีระยะห่างแต่ละสถานีทวนสัญญาณ 
(Repeater Span) ถึง ๓๐๐ กม. ใช้ใยน าแสงที่มีคุณภาพสูง มีอัตราการลดทอน (Attenuation) ต่ า และใช้
เทคโนโลยีของการขยายสัญญาณแสงด้วย Optical Amplifier 

ข้อดีของการสื่อสารระบบ Fiber Optic 
๑.  ช่วงการส่งสัญญาณ (Bandwidth) กว้างคลื่นสัญญาณท่ีต้องการส่งจะผสม (Modulate) กับคลื่น

แสงดังนั้น Bandwidth ที่ใช้จึงอยู่ในย่าน 1014  ถึง 1015 

๒.  ไม่มีการเหนี่ยวน าจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เนื่องจากสาย Fiber Optic ท าจากแก้วพวกซิลิกา 
ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นตัวน าไฟฟ้า ดังนั้น จึงไม่เกิดการเหนี่ยวน าทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอก เช่น ฟ้าแลบ  
ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า สายไฟแรงสูง คลื่นโทรทัศน์ คลื่นวิทยุ เป็นต้น 

๓.  อัตราการสูญเสียในการรับ-ส่งสัญญาณต่ า การสูญเสียในสาย Fiber Optic ขณะนี้ค่าต่ าที่สุด คือ 
0.2 dB/Km (Coaxial Line หรือสายลวดทองแดง การสูญเสียต่ าสุด 1 dB/Km) 

๔.  เพ่ิมระยะห่างของสถานีทวนสัญญาณ ระยะห่างของสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) จะเพ่ิมมาก
ขึ้นเพราะมีอัตราการสูญเสียในสาย Fiber Optic ต่ า  

๕.  จ านวนของสัญญาณในการรับ-ส่งมีมาก เนื่องจาก ในสาย Fiber Optic เพียงเส้นเดียว สามารถ
บรรจุช่องการสื่อสารได้เป็นจ านวนมาก จึงสามารถรับ-ส่งสัญญาณภาพ เสียง และข้อมูล (Computer Network)  
โดยแยกให้เห็นโดยชัดเจนได้ คือ 

 ๕.๑  โทรศัพท์ 
 ๕.๒  ข้อมูล เช่น Computer,Radar Data 
 ๕.๓  เคเบิ้ลทีวี 
 ๕.๔  วิดีทัศน์ (Video Conference) เป็นการประชุมระยะไกลที่ต้องส่งสัญญาณภาพและ

สัญญาณ เสียงได้พร้อมกัน 
๖.  ขนาดของสาย Fiber Optic มีขนาดเล็กและน้ าหนักเบา เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย Fiber 

Optic มีขนาดเพียง ๒๕๐ ไมครอนเท่านั้น ดังนั้นภายในสายเคเบิล ๑ สาย จึงประกอบด้วย Fiber Optic 
จ านวนมาก ตัวอย่างเช่น ในสายเคเบิลประกอบด้วยสาย Fiber Optic จ านวน ๑๒ เส้น มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
เพียง ๐.๔๙ นิ้ว เท่านั้น จึงท าให้ใช้พื้นที่ในการวางสายและติดตั้งน้อยและขนาดของชุมสายเล็กลง 
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๗.  ไม่มีขีดจ ากัดเรื่องการใช้ความถี่วิทยุ การใช้ความถี่วิทยุซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่กระจาย
ในอากาศ จะต้องได้รับการจัดสรรและควบคุมจากกรมไปรษณีย์โทรเลข ซึ่งปัจจุบันความถี่วิทยุที่จะได้รับ 
การจัดสรรเหลือน้อยแต่การสื่อสารแบบ Fiber Optic เป็นการสื่อสารโดยใช้สัญญาณแสงผ่านทาง Fiber 
Optic ซึ่งเป็นสาย Cable จึงไม่ต้องขออนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลข 

๘.  ความปลอดภัย (Security) สูง ในการจารกรรมข้อมูล จะท าได้เพียงวิธีเดียว คือ การต่อเชื่อมกับ
สาย Fiber Optic เท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจาก ทางด้านส่งสัญญาณจะตรวจพบ
ในทันทีว่ามีการสูญเสียของสัญญาณเกิดขึ้น นอกจากนี้จะไม่ถูกรบกวน (Jamming) จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

๙.  ราคาในการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์สูงกว่าระบบไมโครเวฟ แต่ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและซ่อมบ ารุง
ถูกกว่า โดยที่จ านวนความจุของช่องการสื่อสารของระบบ FIBER OPTIC มากกว่า ท าให้อัตราราคาต่อช่องการ
สื่อสาร (Cost/Channel) จะถูกกว่า 

๑๐.  อายุการใช้งานระบบ Fiber Optic มีอายุการใช้งานนานถึง ๒๕ ปี ในขณะที่ระบบไมโครเวฟ
และดาวเทียมมีอายุการใช้งานประมาณ ๑๕ ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
คุณลักษณะของ F/O 
 เส้นใยน าแสง (Optical Fiber) คือ เส้นใยขนาดเล็กผลิตจากสารประเภท SiO2, Fiber Optic ท าหน้าที่
เป็นตัวน าแสง (Wave guide) 

โครงสร้างของ Fiber Optic 
๑.  Core เป็นส่วนที่อยู่ข้างในของสาร Fiber Optic น าจากสารที่ไม่เป็นตัวน าไฟฟ้า (Dielectric) 

ประเภทแก้ว 
๒.  Clad เป็นส่วนที่หุ้ม core ค าดรรชนีการหักเหของแสงของ CLAD มีน้อยกว่า core น าไป 

แสงเดินทางไปใน core ด้วยการสะท้อนไปสะท้อนมาตลอดเส้นทาง 

ภาพที่ ๓.๑ แสดงลักษณะการเดินทางของคลื่นแสงภายในทางน้ าเล็ก ๆ หรือภายใน 

ภาพที่ ๓.๒ แสดงการเดินทางของแสงภายในเส้นใยแสง 
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ชนิดของ Fiber Optic 
การแบ่งชนิด Fiber Optic แบ่งได้ตามตารางข้างล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การแบ่ง Fiber Optic ตามชนิดของ Dielectric แบ่งได้เป็น ๓ ชนิด 
๑.  Silica glass Optic Fiber ใช้ Silica glass (SiO2) เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ 
๒.  Multi Component Optic Fiber นอกจาก SiO2 แล้วยังมีสารอื่นที่เติมลงไป (Dopant) 

เมื่อน าไปคิดดัชนีการหักเหเปลี่ยนแปลงตามต้องการ เช่น โซเดียม,แคลเซียม ฯลฯ 
๓.  Plastic Optic Fiber จะใช้สารพวก Silicon Resin, Acryl Resin เป็นต้น 

การแบ่งชนิดตามจ านวน Propapation Mode 
 ทิศทางของรัศมีของการเดินทางแสงภายใน Fiber Optic มีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าภายใน 
core ของ Fiber Optic จ านวนของ propagetion mode ของแสงภายใน Fiber Optic มีค าจ ากัดตามเงื่อนไข 
ของการสะท้อนกลับหมด โดยมีข้อพิจารณาจากดัชนีการหักเหของ core และ clad ความยาวคลื่นและรัศมี
ของเส้นผ่าศูนย์กลางของ core 

Propagetion Mode Number ; N มีการค านวณ ดังนี้ 

N  (4a/) (core index2 - clad index2) 

โดยที่ a = รัศมีของ core 
  = ความยาวคลื่นที่ใช้ 
 core index = ดัชนีการหักเหของแสงของ core 
 clad index = ดัชนีการหักเหของแสงของ clad 
 ถ้า N เท่ากับ ๑ นั่นคือ Fiber Optic (F/O) มีเพียง propagetion mode เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถ 
เดินทางไปได้ เรียกว่า Single Mode Fiber (SM) ส าหรับ Multi mode Fiber (MM) คือ การที่แสงสามารถ
เดินทางไปได้หลาย propagetion mode ในทางปฎิบัติ SM Fiber จะระบุความยาวคลื่นที่สามารถใช้ได้กับ 
F/O นั้น ๆ ดังนั้น ตัวแปรชนิดของ FO ตามจ านวน Mode แบ่งได้เป็น 

๑.  Single Mode Optic Fiber (SM) 
๒.  Multi Mode Optic Fiber (MM) 

การแบ่งชนิด FO ตามดัชนีการหักเหของแสง แบ่งได้เป็น ๒ ชนิด คือ 
๑.  Step Index Optic Fiber (SI) : F/O ที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการหักเห (Index) 

ระหว่าง CORE กับ CLAD เป็นลักษณะขั้นบันได (STEP) 

แบ่งตามชนิดของสาร 
Dielectric ที่ใช้ 

Silica glass Optic Fiber 
Multi Compornent glass Optic Fiber 
Plastic Optic Fiber 

แบ่งตามจ านวน 
Propagation Mode 

Single Mode Optic Fiber 
Multi Mode Optic Fiber 

แบ่งตามลักษณะของ 
ดัชนีการหักเหของแสง 

Step Index Optic Fiber 
Graded Index Optic Fiber 



- ๔๙ - 
 

๒.  Graded Index Optic Fiber (GI) : F/O ที่มีการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการหักเหระหว่าง CORE 
กับ CLAD ค่อย ๆ ลดลงทีละน้อย จึงเรียกว่า Graded Index 

SM Fiber นั้นสามารถจัดอยู่ในพวก SI แต่เนื่องจากจุดประสงค์ต้องการให้เป็น Single Mode จึงมี
ชื่อนิยมเรียกใช้โดยทั่วไป ลักษณะการเดินทางของแสงภายใน FO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
การสูญเสียใน F/O 
การที่แสงเดินทางไปใน F/O ย่อมมีการสูญเสียเกิดข้ึนด้วยสาเหตุ ดังนี้ 

-  การลดทอน (Altennation) 
-  การขยายกว้างออกของ pulse ของสัญญาณแสง (Dispersion) 

การลดทอนของแสงใน FO (Altenuation) 
 การกระจัดกระจายของแสง (Light Scttering) เป็นสาเหตุส าคัญของการลดทอนของแสงใน F/O 
จากรูป ๓.๓ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการลดทอนของแสงใน FO กับความยาวคลื่นของแสง ในยุค
เริ่มแรกของการสื่อสารทางแสง ด้วยความสามรถ และเทคโนโลยีทางการผลิต ท าให้สร้างอุปกรณ์ก าเนิดแสงที่
ผลิตแสงในย่าน 850 nm แต่อัตราการสูญเสียใน FO ที่ 850 um สูงถึง 3 dB/km ต่อมาได้มีการวิจัยและ

ภาพที่ ๓.๓ แสดงการเกิด DISPERSION ของเส้นใยแสง 
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พัฒนา ความยาวคลื่นที่ใช้ในการสื่อสารด้วยแสง ที่ 1300 nm และ 1550 nm ปัจจุบันอัตราการสูญเสียต่ าสุด
ของ Silica Fiber ที่ความยาวคลื่น 1550 nm ประมาณ 0.2 dB/km แต่ตามทฤษฎีแล้ว อัตราการสูญเสียต่ าถึง 
0.16 dB/km ที่ 1550 nm 
 ที่ความยาวคลื่น 1300 nm สามารถใช้ได้กับทั้ง SM และ MM ตามลักษณะโครงสร้างของ SM จะมี
รัศมีของ Core เล็กกว่า จึงท าในที่ความยาวคลื่นเดียวกัน ถ้ารัศมี Core เล็กกว่า (8-10 um) มีเพียง 1 mode 
ที่สามารถ propagate ไปได้ใน แต่ MM รัศมีของ Core ใหญ่กว่า (50 um) SM จะมีอัตราการสูญเสียต่ ากว่า 
MM และ SM มี Capacity (Bit Rate) สูงกว่า การใช้งานในปัจจุบันส าหรับ Long Haul Communication 
จะเลือกใช้แสงที่ความยาวคลื่น 1.55 um 

คุณลักษณะที่ส าคญัที่สมควรจะกล่าวถึง มี ๓ ประการด้วยกัน คือ 
 ๑.  Numerical Aperture (NA) 
 ๒.  อัตราการลดทอน (Attenuation) 
 ๓.  อัตราการกระจัดกระจาย (Dispersion) 

  ๑. Numerical Apertion (NA) 
แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของแสงเข้าสู่ Fiber Waveguide โดยจะเกิดการหักเหของแสงขึ้นที่

บริเวณรอยต่อระหว่างอากาศกับแก้ว และเมื่อแสงเดินทางเข้าสู่ F/O waveguide แล้ว แสงจะเกิดการ 
propagate โดยสะท้อนไปมาภายใน F/O ด้วยคุณสมบัติกฎการหักเหของ Snell โดยที่ดรรชนีหักเหของแสง
ของ core จะมากกว่าดรรชนีหักเหของแสงของ cladding จึงเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว 
 การที่แสงสามารถเข้าไปภายใน F/O (cone of acceptance angle) คือ ray ๑ ในทางตรงกัน
ข้ามถ้ามุมตกกระทบมากกว่า C (กรวยมุมตกกระทบ) จะเกิดการหักเหออกนอกจาก core ของ F/O ดัง ray ๒ ตัว  
ที่ก าหนด มุมตกกระทบของแสง F/O คือ 

NA = Sin C =  n1
1 – n2

2 
 โดยที่  C = กรวยมุมตกกระทบ 

  N1 = ดรรชนีการหักเหของ core 

  N2 = ดรรชนีการหักเหของ cladding 

มีข้อสังเกต คือ NA ลดลง มีผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางของ core ลดลงเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ขนาดของ 
core ๕๐ um มี NA เท่ากับ ๐.๒ และถ้าขนาดของ core ๑๐ um มี NA เท่ากับ ๐.๑ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึง 
กรวยของมุมตกกระทบ 
  ๒.  อัตราการลดทอน (Attenuation) 

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการลดทอนของ F/O ที่ผลิตจากซิลิกากับความยาวคลื่นในช่วง
ต่าง ๆ ของแสง วิวัฒนาการของการใช้งาน F/O เริ่มต้นใช้งานที่ความยาวคลื่น 0.85 um โดยมีอัตราการ
ลดทอน 3 dB/km และต่อมาได้มีการวิจัยและพัฒนาให้สามารถใช้งานความยาวของแสงในช่วงที่ยาวขึ้นมา 
คือ 1.3 และ 1.55 m ปัจจุบัน F/O จากซิลิกา ใช้งานที่ความยาวคลื่น 1.55 m มีอัตราการลดทอนเพียง 
0.2 dB/km ซึ่งใกล้เคียงกับทฤษฏีที่กล่าวว่าสามารถท าให้ต่ าลงได้ถึง 0.16 dB/km 
 ถ้าพิจารณาถึงแก้วที่ผลิตจากสารประเภทอื่นเช่น คลอไรด์ และเฮไลด์ เป็นต้น อัตราการลดทอน
ต่ าลงกว่า 0.001 dB/km มีความยาวคลื่นของแสงมากกว่า 1.55 m ซึ่งแสดงถึงอัตราการลดทอนของสาร
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ประเภทต่าง ๆ อยู่กับความยาวคลื่น จากกราฟแสดงให้เห็นถึงอัตราการลดทอนต่ าที่สุด คือ crystalline KCL 
ซึ่งมีอัตราการลดทอนต่ าถึง 0.0001 dB/km ที ่6 m แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังท าไม่ได้ 
 อัตราการลดทอนของแสงใน Single mode F/O จะต่ ากว่า Multimode สาเหตุที่ค่า 
Attenuation สูงสุดเกิดจากการเจือปนของ OH อิออนและมีความยาวคลื่นเหนือ 1.55 um การดูดกลืนของ
แสงย่าน Far Infrared (Far Infrared Absorption) ของแสงบริสุทธิ์ 
  ๓.  การขยายกว้างออก (Dispersion) ของเส้นใยแสง 

๓.๑  การขยายกว้างออก MODE (MODE DISPERSION) ส าหรับ MUTI MODE OPTIC FIBER 
ความเร็วในการเดินทางของแต่ละ MODE ภายในเส้นใยแสงจะต่างกัน เมื่อป้อน pulse ที่ถูกผสมแบบ Pulse 
Modulation เข้าไปในเส้นใยแสงแบบ Multi Mode optic Fiber Pulse ของแสงที่ออกมาจากปลายอีกข้าง
หนึ่งของเส้นใยแสง เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับ Pulse ของแสงทางด้านที่ป้อนเข้าไปจะเห็นว่า ขยายออกกว้าง
กว่า การที่เกิดอย่างนี้ นั้นแม้ว่าความยาวคลื่นของต้นก าเนิดแสงเหมือนกันก็ตาม แต่ทว่า pulse ของแสงที่
ป้อนเข้าไปนั้นจะแบ่งออกเป็น MODE ต่าง ๆ ที่มีความเร็วในการเดินทางต่างกัน ดังนั้น ในการสื่อสารด้วยเส้น
ใยแสงจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า MODE DISPERSION ท าให้ไม่สามารถท าให้ระยะห่างระหว่าง pulse เล็กลง
มาก ๆ ได ้

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า MUTI MODE OPTIC FIBER นั้นส่วนใหญ่ MODE DISPERSION จะเป็น
ตัวก าหนด BAND WIDTH แม้ว่าจะพยายามท าให้ MODE DISPERSION นี้น้อยลงโดยการท าให้ค่าดัชนีการหัก
เหของ CORE เป็นลักษณะ PARABOLA ซึ่งเรียกว่า GRADED INDEX OPTIC FIBER แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากมี
ขีดจ ากัดความไม่แนน่อนของรูปร่างของค่าดัชนีการหักเห ด้วยเหตุนี้ระบบการส่งข่าวสารจ านวนมากที่ต้องการ
คุณสมบัติ BAND WIDTH กว้างกว่าจะใช้ SINGLE MODE OPTIC FIBER ที่ไม่มี MODE DISPERSION โดยการ
ท าให้มี MODE เดียว 

๓.๒  การขยายกว้างออกความยาวคลื่น (WAVE LENGTH DISPERSION) ในตัวกลางที่มีเนื้อ
เดียวกัน แต่ถ้าหากความยาวคลื่นต่างกันแล้วค่าดัชนีการหักเหต่างกัน เป็นผลให้ความเร็วในการเดินทางต่างกัน
ตามค่าความยาวคลื่น ปรากฏการณ์ที่เห็นเกี่ยวกับค่าดัชนีการหักเหที่ขึ้นอยู่กับความยาวของแสงคือการกระจาย
แสงออกเป็นสีต่าง ๆ ของ PRISM การเกิดรุ้งกินน้ าที่มีสี ๗ สีเกิดขึ้นในตอนหลังจากฝนตกเป็นต้น แสงที่ใช้ใน
การสื่อสารใยแสงนั้น ความจริงแล้วไม่ใช่แสงที่มีความยาวคลื่นเพียงอันเดียวเท่านั้น กล่าวคือจะมีความยาวคลื่น
อ่ืนอย่ด้วยแต่น้อยมาก ท าให้เกิดการขยายกว้างออกของความยาวคลื่น ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดความแตกต่างของ
ความเร็วในการเดินทางตามความยาวคลื่นที่ต่างกัน (ความยาวคลื่นยิ่งมีค่ามากเท่าใด ค่าดัชนีการหักเหจะ
น้อยลงเท่านั้น และจะเป็นผลให้ความเร็วในการเดินทางเพ่ิมขึ้น) การขยายกว้างออกของความยาวคลื่นนี้เป็น
สาเหตุให้ BAND WIDTH ถูกจ ากัดค่าความกว้างเช่นเดียวกับกรณีของ MODE DISPERSION ดังที่กล่าวมาแล้ว
ในข้อ (๑) และสาเหตุนี้เรียกว่า MATERIAL DISPERSION 
 นอกจากนั้น กรณีที่ค่าผลต่างของดัชนีการหักเหของ CORE กับ CLAD มีค่าน้อยปรากฏการณ์
สะท้อนกลับหมดของแสงที่รอยต่อของ CORE กับ CLAD จะไม่เหมือนกับที่เกิดในกระจกเงากล่าว คือ ส่วนหนึ่ง
ของแสงจะทะลุเข้าไปใน CLAD กอ่นแล้วจะสะท้อนกลับหมดและขนาดการทะลุเข้าไปนี้จะแตกต่างกันตาม
ความยาวคลื่น เป็นผลให้ระยะทางการเดินทางของแสงนี้ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น (ความยาวคลื่นยิ่งมีค่ามาก
เท่าใดขนาดการทะลุเข้าไปใน CLAD จะมากข้ึนเท่านั้น และจะท าให้เส้นทางการเดินทางยาวมากขึ้น) การขยาย
กว้างออกของระยะทางการเดินทางของแสงนี้เรียกว่า STRUCTURE DISPERSION ในการสื่อสารด้วยเส้นใยแสง
นั้นเกิดการ MATERRIAL DISPERSION STRUCTURE DISPERSION รวมเรียกว่า WAVE LENGTH DISPERSION 
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 ความสัมพันธ์ระหว่าง MODE DISPERSION,MATERIAL DISPERSION และ STRUCTURE DISPERSION 
จะเป็นดังนี้ คือ 
 MODE DISPERSION >> MATERIAL DISPERSION > STRUCTURE ดังนั้น ส าหรับ MUTIMODE 
OPTIC FIBER ส่วนใหญ่ MODE DISPERSION จะเป็นตัวก าหนด BAND WIDTH ของการส่ง WAVE LENGTH 
FIBER นั้นมีผลต่อ BAND WIDTH ของการส่งน้อยมาก แต่จะเป็นสาเหตุส าค ญในการก าหนด BAND WIDTH 
ใน SINGLE MODE OPTIC FIBER ด้วยเหตุนี้ SINGLE MODE OPTIC FIBER จะเลือกใช้ความยาวคลื่นที่ท าให้ 
STRUCTURE DISPERSION ไปหักล้างกับ MATERIAL DISPERSION ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ (ความยาวคลื่น
นี้เรียกว่า ZERO DISPERSION WAVE LENGTH และวิธีการต่างๆ ในการออกแบบโครงสร้างของเส้นใยแสง
เพ่ือให้มี WAVE LENGTH DISPERSION น้อยที่สุด 
 Modal Dispersion เป็นสาเหตุให้ Pulse ของแสงที่เดินทางไปตามสาย F/O เกิดอาการ Pulse 
กว้างขึ้น (Pulse Broaden) ตามระยะทางที่เพ่ิมมากข้ึนใน F/O นิยามของ Dispersion ในทางคณิตศาสตร์ คือ 
 

Dispersion =  t2
2 – t1

2  ns/km 
 

กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า Pulse จะเดินทางช้าไปในช่วงเวลา td ต่อหน่วยความยาว L ความกว้างของ 
Spectrum ของอุปกรณ์ให้ก าเนิดแสง (Emit) ณ ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่งได้ แต่จะคลุมย่านความถี่แคบ ๆ ย่าน
หนึ่งไว้ ถ้ากล่าวในเชิงเปรียบเทียบ laser จะให้ linewidth ที่แคบกว่า LED หรือกล่าวในเชิงว่า Laser 
ก่อให้เกิด modal และ chromatic dispession น้อยกว่า LED ในอุดมคติถ้าอุปกรณ์ให้ก าเนิดแสง emit แสง 
ณ ที่ความถ่ีหนึ่ง จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา Dispersion เกิดข้ึน 
  ๔.  Polarization 

โดยทั่วไปดูเหมือนว่า Single-mode Fiber มีปัญหาการใช้งานน้อยกว่า Multimode Fiber 
(MM F/O) แต่ความเป็นจริงแล้ว MM F/O มีปัญหาเนื่องจากการไม่สมมาตรทางวงกลม (Circular 
Symmetry) ของ core ของ F/O เนื่องจาก mode ที่เหมือนกันทั้งคู่ (identical mode) ซึ่งท ามุม ๙๐ องศา  

ซึ่งกันและกัน (คือ TE mode และ TM mode) กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า F/O นั้นช่วยท าให้เกิด 
mode birefringence ปัญหาดังกล่าวคือ Polarization ซึ่งมีผลมาจากการผลิต และส่วนผสมในการท า F/O 
ปัญหาเรื่อง Polarization นี้จะมีผลมาในระบบที่ต้องการ Coherent optical Fiber ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้
โดยการใช้ Polarization Controller 
  ๕.  การคดงอของ F/O (Fiber Bending) 

เมื่อ F/O เกิดการโค้งงอจะมีแสงส่วนหนึ่งสูญเสียออกไปตรงบริเวณที่โค้งงอ (loss) อีกกรณีหนึ่ง 
คือ ปัญหาจากการผลิตซึ่งมีสารไม่บริสุทธิ์เจือปนอยู่ท าให้บริเวณ core ของ F/O คดงอ ท าให้เกิดปรากฏการณ์
ที่เรียกว่า microdending การโค้งงอของสาย F/O สิ่งที่ควรระมัดระวังที่สุดคือ ภายในกล่องเชื่อมสาย (Splice 
Boxes) ต้องไม่มีการโค้งงอเกิดข้ึน แสดงถึงการสูญเสียของแสงในการงอของสาย F/O 

การออกแบบ F/O Link (Design of the link) 
 การสื่อสารด้วยแสงจ าเป็นต้องมีสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) ระยะทางระหว่าง Repeater คือ 
Link ความต้องการคือต้องการให้ระยะห่างระหว่างสถานีทวนสัญญาณ (Repeater Span) สูงที่สุด เพ่ือที่จะลด
ค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด องค์ประกอบส าคัญที่ใช้ในการพิจารณา คือ ส่วน Transmitter Cable และ Receivers 
โดยที่มีความต้องการใช้ ก าลังส่งสูง, สาย cable ที่มีอัตราการลดทอนต่ า และ Receiver Sensitivity สูง 

L 
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Transmitter 
Transmitter ที่ใช้งานกันอยู่มี ๒ ประเภท คือ LED กับ Laser Diode (LD) ซึ่งตามความต้องการ

แล้วต้องการก าลังส่งสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ด้วยข้อจ ากัดเรื่องคุณภาพสายส่ง F/O ท าให้เกิด Ramahn และ 
Brillouin Scattering (การกระจัดกระจายของแสง) ภายในสาย F/O ท าให้ไม่สามารถใช้ก าลังส่งได้เกินค่าหนึ่ง
ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ด้วยเทคนิคการบีบอัด Pulse (Pulse Compression) ท าให้ก าลังส่งสูงขึ้นจากเดิมถึง 
10 dBm และมีส่วนปรับปรุงระยะห่างของสถานีทวนสัญญาณ (Repeater Spaning) ให้มากขึ้นและมีผลให้ 
Bit Rate หรือ Capacity สูงขึ้นตามไปด้วย 

ยุคแรกของ LD ใช้เทคนิคการท างานของ Laser แบบ Fabry-Perot ซึ่งได้ linewidth ที่ค่อนข้างกว้าง 
แต่ความต้องการ คือ Linewidth ที่แคบที่สุด ต่อมามีการพัฒนาและใช้งาน Distributed Feedback LD (DFB 
LD) ท าให้ได้ linewidth ที่แคบลงเหลือเพียง ๐.๒ nm และต่อมาได้มีการพัฒนาเทคนิคการรับแสงแบบ 
Coherent (Coherent Detection) ซึ่งได้แก่เทคนิคแบบ heterodyne หรือ homodyne ซึ่งต้องการใช้
อุปกรณ์ก าเนิดแสงที่ linewidth แคบเพียง 10-3 - 10-4 ของ Bit Rate Transmitter ในระบบ LHC ในปัจจุบัน
คือ LD ที่มีก าลังส่ง 10 mW 

 

ภาพที่ ๓.๔  
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อุปกรณ์ด้านรับแสง (Receivers) 
Receivers มีอยู่ ๒ ชนิดใหญ่ ๆ คือ 
 -  Avalanche Photodiode (APD) 
 -  PIN Diode 

 โดยที่ PIN Diode มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีแบบ Field Effect Transmitter (FET) และ High 
Effect Transmitter Mobility Transister (HEMT) amplifier ทั้ง APD และ PIN Diode ได้รับการพัฒนา
ควบคู่กันขึ้นมา โดยที่ในการใช้งานปัจจุบันสามารถรับแสงด้วย bit rate มากกว่า 2 Gb/s ในบรรดา Receivers 
ทั้งหมดท่ีกล่าวมา PIN FET มีวิธีการผลิตที่ง่ายที่สุด 
 ปกติ Optical Transmission Link ที่ใช้ cable แบบ Singlemode Fiber จะมีระยะห่างถึง 40-๓๐๐ km 
ทั้งนี้การออกแบบขึ้นอยู่กับความต้องการช่องการสื่อสาร (channels) ซึ่งมีผลมาจาก Capacity หรือ Bit Rate 
 ตามทฤษฎีแต่ละ Optical Transmission Link ที่ใช้ความยาวคลื่นของแสง 1.55 um, อัตราการ
ลดทอน 0.22 dB/km ขณะที่ยังไม่ใช้ตัวขยายสัญญาณแสง จะมีระยะห่างของ Link สูงถึง ๓๐๐ กม. โดยระบบ
ใช้ก าลังส่ง 5 mw ด้วย Bit Rate 1 Gb/s เทคนิคการรับแสงแบบ PSK homodyne modulation และมี 
Receiver Sensitivity -57 dBm แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการสูญเสียที่รอยต่อ (Splice loss) ซึ่งปัจจุบัน คือ  
0.05 dB ต่อครั้งหรือต่ ากว่านี้ 

๑  ก าลังส่ง (Power Budget) 
พ้ืนฐานของการออกแบบระบบ Optical Fiber Link คือ อัตราขยายทั้งหมด (Total gain) -  

การสูญเสียทั้งหมด >๐ (Total Losses) 
ดังนั้น สมการที่ใช้ คือ 
   (Pt - Pr)  - (f + c + s + Fm) L >๐ 
  ดังนั้น จะได้ L =    (Pt - Pr) 
      f + c + s + Fm  

โดยที่ 
 Pt   = transmitted power = ก าลังส่ง 
 Pr   = receiver sensitivity = ความไวของอุปกรณ์รับแสง (ก าลังต่ าที่สุดที่ท างานได้) 
 f = อัตราการลดทอนของ F/O = fiber attenuation 
 c = อัตราการลดทอนเนื่องจาก connector = connector attenuation 
 s = การสูญเสียจากการ Splice = total splice losses 
 Fm = Fiber margin 
 L   = ระยะระหว่าง Repeater 

 ตัวแปรส าคัญในการพิจารณาคือ ระยะห่างของ Link, Bit Rate และ Bit Error Rate (BER) โดยที่
ระยะห่างของ Link มีไว้เพ่ือออกแบบว่าจะใช้กับงานประเภทใด เช่น ระยะใกล้หรือไกล เช่น งาน Long Hual 
Com-munications, Bit rate หรือ Capacity จะบ่งบอกถึงจ านวนของช่องสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ ภาพวีดีโอ 
หรือ Data Channels และ BER บอกถึงคุณภาพของการสื่อสารนั้น ๆ 
 ขั้นตอนการพิจารณาออกแบบของ F/O Link ซึ่งบอกถึงกระบวนการตัดสินใจและตัวแปรที่ใช้ในการคิด 
จุดเริ่มต้นที่ใช้ค านวณ คือความจุของช่องการสื่อสาร (Capacity) ซึ่งค านวณได้จาก Bit Rate นั่นเอง อุปกรณ์
ให้ก าเนิดแสงจะเลือกใช้ LED หรือ LD ตลอดจนอุปกรณ์รับแสงว่าจะเลือกใช้ APD หรือ PIN diode ต่อมาคือ 
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Link เป็นเช่นใด ระยะสั้น (Short) ปานกลาง (Medium) หรือไกล (Long-Hual) ข้อนี้จะป็นตัวเลือกใช้ชนิดของ
สาย F/O งาน Long-Haul จะเลือกใช้ Single-mode งาน Short - Hual เช่น LAN จะเลือกใช้ Silica Multimode 
หรืออาจจะ Plastic Fiber ก็ได้ เนื่องจากราคาถูกกว่า ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะต้องน ามาค านวณหา และใช้สิ่งที่
เหมาะสมที่สุด (Optimize) และค านวณหาจาก Power Budget รวมทั้งงานซ่อมบ ารุงในอนาคตซึ่งเกิดจากการ
ที่สาย F/O เกิดการแตกหักกลางทางได้ ซึ่งจ าเป็นต้องมีรอยต่อ (Splice) เพ่ิมขึ้น ตลอดจนค านึงถึงอายุการใช้
งานของอุปกรณ์ให้ก าเนิดแสงด้วย 

สายไฟเบอร์ออฟติคเคเบิล (Optical Fiber Cable) 
๑.  โครงสร้างของเคเบิล 

เคเบิลยุคเริ่มแรกใช้งานในปี ๑๙๗๐ ท างานที่แสงมีความยาวคลื่น 0.85 m โดยมีค่าอัตราการ
ลดทอน (Attenuation) อยู่ที่ 3-5 dB/km และประกอบด้วยสาย F/O จ านวนไม่กี่เส้น มาถึงปัจจุบันการพัฒนา
ก่อให้เกิดการใช้งาน F/O cable อย่างแพร่หลาย ใช้แสงมีความยาวคลื่น ๑.๕๕ m ด้วยอัตราการลดทอน 
ที่น้อยกว่า 0.3 dB/km ประกอบด้วยสาย F/O ได้ถึง ๒,๐๐๐ เส้น อยู่ภายใน cable เดียว โครงสร้างของ F/O 
cable ประกอบด้วยสาย F/O ซึ่งม ีcore เป็นไส้ใน และ cladding อยู่ภายนอก เพ่ือป้องกันการขูดขีด และยัง
ถูกหุ้มด้วย coating เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง ชิ้นนอกสุดยังมี buffer jacket มาหุ้มไว้เพ่ือป้องกันการหักงอ  
 F/O cable แบ่งตามโครงสร้างได้ ๓ ประเภท  
 ๑.  Tigh Buffer Jacket 

Jacket จะสัมผัสติดกับ coating โดยตรงมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.25 - 1 มม. แข็งจึง
เปลาะจะแตกหักได้ง่าย ส่วนใหญ่ใช้กับงาน Short หรือ Medium Hual เช่น LAN เป็นต้น 
 ๒.  Loose Buffer Jacket 

F/O จะถูกหุ้มหลวม ๆ อยู่ภายใน Jacket จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า Tight Buffer 
Jacket ราคาแพงกว่าและป้องกันการหักงอได้ดีกว่า Tigh Buffer Jacket 
 ๓.  Filled loose buffer 

คล้ายกับ Loose Buffer Jacket แต่มีเจลซึ่งท ามาจาก Silicon ซึ่งป้องกันความชื้นอยู่ภายใน 
Cable แบบนี้ใช้กับ Long Hual Communications (LHC) 

 การใช้งาน F/O ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้เป็นคู่ เส้นหนึ่งส าหรับขาไป และอีกเส้นหนึ่งส าหรับขากลับ แต่ขณะนี้
ด้วยเทคนิค Wave Division Multiplexing (WDM) F/O หนึ่งเส้นใช้ได้ทั้งไปและกลับ (Bidirectional) ปกติจะใช้ 
Cable 6-8 Cores ส าหรับงาน Interexchange และ Long Hual เพ่ือมีไว้เผื่อส าหรับกรณีคู่สายปกติใช้งาน
ไม่ได้ แสดงให้เห็นถึง Cable แบบ 6,12,50 และ 2,000 Cores แสดงให้เห็นถึง cable แบบ ribbon matrix 
ซึ่งมีแถวของ F/O อยู่ในชั้นอย่างเป็นระเบียบ ช่วยให้ง่ายต่อการ Splice สาย 
 Cable ใต้น้ า ต้องการคุณสมบัติพิเศษ เนื่องจากต้องการใช้งานเป็นเวลานาน ป้องกันน้ าเข้าและ
แรงดันมหาศาลจากน้ าใต้ทะเลลึก มีบางครั้งอาจลึกถึง ๘,๐๐๐ m. จึงต้องใช้ Cable ที่แข็งแรงกว่า Cable 
แบบวางบนดินหลายเท่า การออกแบบ Cable มีหลายแบบแต่แบบที่นิยมใช้กันคือวาง F/O ไว้ตรงกลาง และ
ท า Strongth Member (ส่วน support ให้แข็งแรง) เอาไว้รอบนอกโดยจะมีสายทองแดงส าหรับป้อนกระแส
ไปเลี้ยงสถานีทวนสัญญาณท่ีอยู่ใต้ทะเลลึก อยู่ภายใน Strength Member  
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 ๒. การเชื่อมต่อสาย (Splice หรือ Jointing)  
ปัจจัยส าคัญในการพิจารณา Cable คือ การเชื่อมต่อสายเข้าด้วยกัน ด้วยอัตราการสูญเสียน้อย

ที่สุด (low-loss connection) และใช้เวลาการท างานน้อยที่สุด เช่นกัน การSplice แยกออกได้เป็น ๒ ประเภท       
คือ การ Splice ด้วยความร้อน (Fusion Splicing) และ Mechanical Splice 

Fusion Splicing  
 ยุคเริ่มแรกของ Fusion Splicing ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะความช านาญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก  
การ Splice สายไม่ใช่เรื่องง่าย ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีท าให้การ Splice ง่าย, เชื่อถือได้ และอัตราการสูญเสีย
จาก Splice Loss ต่ า ขั้นตอนการ Splice คือ ก่อนท าการ Splice ต้องท าให้ปลายสาย Fiber เรียบและตั้งฉาก
เสียก่อน (เรียกว่า cleaves) และท าความสะอาดด้วยอุปกรณ์ท าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ บางครั้งเรียก 
(Ultrasonic Cleaner) ต่อจากนั้นปลายทั้งสองข้างด้านของ Fiber จะถูกจับยึด (clamp) เพ่ือท าการ alignment 
และจัดต าแหน่งปลายของ Fiber เพ่ือการ prefusion เลื่อนปลาย Fibers ให้เข้าชิดกันแต่ไม่แตะกัน กระแสไฟฟ้า  
จะก่อให้เกิดความร้อน (Electric arc) เมื่อหลอมเหลวให้ปลายสายเรียบและมน ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้
จะต้องมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ (microscope) เนื่องจากขนาดของ core และ cladding ของ Fiber มีขนาด
เล็ก มี เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 10 m ขึ้นไป หลังจากปลายสาย Fiber ทั้งสองเรียบมนแล้ว จะมีการปรับให้
สายทั้งสองมาแตะกัน ปล่อยให้กระแสไฟฟ้ามา arc ประมาณ ๒-๓ วินาที เพ่ือเชื่อม (Fuse) ปลายสายทั้งคู่เข้า
ด้วยกันด้วยความร้อน แต่เดิมข้ันตอนทั้งหมดท าโดยผู้ปฎิบัติงานเอง (manually) เครื่อง Splice machine รุ่น
ใหม่ ๆ จะเพ่ิมเทคนิค optical feedback เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการ alignment ให้ดีที่สุด เพ่ือให้เกิดอัตรา
การสูญเสียต่ าที่สุด โดยเฉพาะ Singlemode F/O เนื่องจาก core ของ F/O มีขนาดเล็กคือเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียง 8-10 m ขณะที่ Multimode F/O ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางถึง 50 m อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยการ 
alignment คือ เทคนิค cladding leakage light ด้วยการให้แสงจากด้านส่งตกลงบนจุด Splice และมีรอยต่อ
ที่มีระยะห่างเพียงเล็กน้อย แสงส่วนหนึ่งตกลงและ propagate ไปตาม core แต่ยังมีส่วนหนึ่งเข้าสู่ชั้น 
Cladding และ Coating ของ F/O เป็นสาเหตุให้เกิดการ leakage ของแสง และที่ปลายแสงอีกด้านจะมี 
Optical Power Meter คอยวัดก าลังของแสงอยู่ จะค่อย ๆ หมุนสาย F/O ไปเรื่อยจนได้ต าแหน่งที่ก าลังของ
แสงต่ าสุด จึงเริ่มการ Splice  
 ปกต ิFusion Splice จะใช้เวลาตั้งแต่ ๑๕ ถึง ๔๐ นาท ีใช้เวลามากกว่าแบบ Mechanical Splice 
ถึง ๒ เท่า ในการซ่อมบ ารุงสาย F/O ในธุรกิจทั่วไปจะใช้เทคนิค Mechanical Splice ช่วยต่อสายในยามที่ใช้
งานกันมาก และเม่ืออยู่ในสภาวะที่การใช้งานลดลง เช่น เวลากลางคืน จึงจะมีการซ่อมโดยใช้เทคนิค Fusion 
Splice ซึ่งเชื่อว่ามีอายุการใช้งานของรอยต่อเท่ากับอายุของสาย F/O 

Mechanical Splice 
 Mechanical ได้รับความนิยมมานับตั้งแต่เริ่มใช้งานเมื่อปี ๑๙๘๐ ด้วยข้อดีคือ ท างานได้รวดเร็ว 
แต่ยังมีข้อเสีย คือ มีการสูญเสียจากรอยต่อสูง ก่อนที่มีการ Splice ด้องมีการ cleave และ clean ปลายทั้ง
สองของ Fiber เช่นกัน ต่อจากนั้นจะท าการ Splice ด้วยหลักการสอด Fiber ใปในช่องที่จัดเตรียมไว้พอดีกับ
ขนาดของของ Fiber ด้วยโครงสร้างแบบ Elastomeric และ Fastomeric Splice แสดงถึงการ Splice ของ 
Cable แบบ ribbon ซึ่งประกอบด้วย 12 Fiber สามารถท าการ Splice ได้ในเวลาเดียวกัน ใช้เวลาเพียง ๒๐-
๓๐ วินาที เท่านั้นภายหลังจากการ Splice ทั้งสองวิธีจ าเป็นที่จะต้องเก็บไว้ใน Splice Organizer ที่เห็นส่วน 
Cable ที่เหลือมีไว้ส ารอง (Spares) ไว้ใช้งานส าหรับการ Splice ในอนาคตถ้าจ าเป็น 
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ปัญหาของการ Splice 
๑.  ปัญหาจากคุณสมบัติการผลิตที่แตกต่างกัน 

 -   Numerical Aperture ของ Fiber ทั้งสองแตกต่างกัน มีข้อสังเกตว่า NA แตกต่างกันเพียง ๕% 
ท าให้เกิดการสูญเสียถึง 0.5 dB 
 -  เส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ๕% เกิดการสูญเสียถึง 0.5 dB 
 ๒.  ปัญหาจากการจัดวาง Fiber ทั้งสองไม่ตรงกัน (offset) 

ตัวอย่างเช่น การ misalignment เพียง 0.1 ของขนาดของ core ของ Fiber ก่อให้เกิดการสูญเสีย
สูงถึง 0.5 dB หรือเพียง 0.1 um ในสายแบบ Singlemode Fiber แสดงถึงค่า Fiber เอียง (tilt) เพียง 2 เกิดการ
สูญเสียสูงถึง 0.5 dB แสดงถึงกรณี core ของ Fiber ทั้งสองไม่ติดกัน ซึ่งมักเกิดกับ Mechanical Splice โดยที่ถ้ามี
ระยะห่างเพียง 0.5 เท่าของขนาดของ core ของ Fiber หรือเพียง 5 um ส าหรับ Single-mode Fiber จะเกิด
การสูญเสียถึง 0.5 dB แต่ปกติปัญหานี้มักไม่ค่อยเกิดเท่าใดเนื่องจาก index-matching gel จะช่วยท าให้ปัญหานี้
ลดน้อยลงตามทฤษฎีการสูญเสียจากการ Splice ควรจะมีค่าเพียง 0.1 dB หรือต่ ากว่า แต่เนื่องจากปัญหาการ
ปฎิบัติงานในภาคสนาม อาจจะมีตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวข้อง เช่น พ้ืนที่มีฝุ่น อาจก่อให้เกิดการสูญเสียสูงถึง 0.5-1 dB 
ในการปฎิบัติงานจริง ๆ จึงอาจมีการ Splice หลายครั้งเพ่ือที่จะเลือกครั้งที่ Splice loss ต่ าที่สุดมาใช้งาน 

๓.  ปัญหาการวาง Fiber (Installation Problems) การวางเคเบิลแบ่งได ้๒ ประเภท คือ แขวน 
และใต้ดิน 

แขวน (Overhead) การติดตั้งจะค่อนข้างถูก แต่มีปัญหาจากการซ่อมบ ารุง เช่น ปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ เช่น พายุ, น้ าท่วม เป็นต้น จะท าลายเสาที่ใช้แขวนสายเบิ้ลได้ 

ใต้ดิน (Underground)ปลอดภัยกว่าแบบแบบแขวน แต่ราคาในการวางเคเบิลสูงกว่า ซึ่งการ
วางเคเบิลแบบใต้ดินนี้มีอยู่ ๒ วิธีด้วยกัน คือ แบบแรกฝังโดยตรง (burial cable) แบบที่สองใส่ท่อ (Ducting 
Cable) ซึ่งค่าใช้จ่ายของการใส่ท่อย่อมสูงกว่าแน่นอน การฝังโดยตรงอาจจะมีปัญหาจากสัตว์มากัดท าลาย 
ตลอดจนความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ท างานก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงกับเส้นทางการวางเคเบิล ถ้าต้องการความ
ปลอดภัยสูงสุด ควรวางในท่อคอนกรีต 

อุปกรณ์ส่วนประกอบของไฟเบอร์ออฟติค (Fiber Optic Equipment Components) 
อุปกรณ์ก าเนิดแสง (Light Sources) 

อุปกรณ์ให้ก าเนิดแสงจะท าจากสารประเภทกึ่งตัวน า ที่ใช้งานกันอยู่มี ๒ ชนิด คือ Laser Diode กับ LED 
ด้วยค าว่า Diode บ่งบอกถึงว่าเป็นสาร PN junction  

หลักการท างานพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน คือ LED จะผลิตแสงได้จาก Spontaneons emission ขณะที่ 
LD ผลิตแสงจาก Stimulated Emission ผลก็คือ Laser จะให้แสงที่เป็น Coherent และ Spectrum ที่แสดง 
ในขณะเดียวกัน LED จะให้แสงแบบ Coherent และ Spectrum ที่กว้าง การเลือกใช้งาน LD หรือ LED 
ส าหรับการสื่อสารทางแสง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้ 
  -  ก าลังของ Output (Required Output Power) 
  -  ประสิทธิภาพในการ Coupling 
  -  ความกว้างของ Spectrum 
  -  ชนิดของ Modulation 
  -  ความต้องการใช้งานในช่วงเชิงเส้น (Linearity Requirement) 
  -  Bandwidth 
  -  ค่าใช้จ่าย 
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LED แบ่งตามเทคโนโลยีการผลิต แบ่งได้ ๒ ประเภท คือ Surface Emitting และ Edge-Emitting 
Surface Emitting มีข้อดี คือ เสถียรภาพต่ออุณหภูมิได้ดี และราคาต่ าแต่ข้อเสีย คือ ประสิทธิภาพในการ 
Coupling กับ Fiber เนื่องจากมีพ้ืนที่ในการ Coupling กว้างเกินไป ดังนั้น แสงสามารถ coupling เข้า Fiber 
ได้ต่ ากว่า 100 W ส าหรับ Multimode Fiber และเพียงไม่กี่ W ส าหรับ Single-mode Fiber แสงที่ได้จาก 
LED เป็น incoherent มี Spectrum ที่กว้างประมาณ 40 nm. ข้อเสียอีกประการหนึ่งของ Surface-Emitting 
คือ ข้อจ ากัดของ Bit Rate (ในหน่วยของร้อยกว่า Mbit/S) เนื่องจากค่า Capacitance แฝงเร้นใน LED 

LED แบบ Edge-Emitting มีข้อดีดังนี้ ด้วยโครงสร้างดังรูป 6.23b ท าให้ประสิทธิภาพในการ 
Coupling แสงเข้าสู่ Single-mode Fiber ดีกว่าเนื่องจากมี active layer ที่แคบและให้ Bit Rate ที่สูงกว่า 
เนื่องจาก มีค่า Capacitance ภายใน LED ต่ า อีกท้ังราคาค่อนข้างถูก และคุณสมบัติที่เสถียรภาพต่ออุณหภูมิที่
ดีกว่า 
 การใช้งาน LED ปัจจุบันได้พยายามปรับปรุงให้เพ่ิมระยะทางได้มากกว่า 10 km ที่ Bit Rate ที่สูงขึ้น
คือมากกว่า 565 Mb/s โดยใช้ F/O ประเภท Single-mode ที่มี Zero dispersion wavelength แต่การใช้
งานส่วนใหญ่ LED จะใช้กับสาย Multimode กับงานประเภท Short Hual และ Medium Hual Laser 
Diode (LD) ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนา LD อย่างรวดเร็วจนกระทั่งปัจจุบัน LD เป็นอุปกรณ์ให้
ก าเนิดแสง ส าหรับงาน Long Hualแสดงคุณลักษณะทางไฟฟ้าของ LD เมื่อกระแสภายใน active region ของ 
diode ถึงระดับต่ าที่สุด (threshold current) ที่ LD จะท างานได้ เมื่ออัตราขยายของแสงมากกว่าอัตราการ
สูญเสีย ณ จุดดังกล่าว แสงที่ถูกปล่อยออกมาจะเปลี่ยนจากสภาวะ Spontaneous emission มาเป็น Stimulated 
emission นั่นคือสภาวะ lasing กระแส threshold ในโครงสร้างแบบ double heterostructive จะค่อนข้าง
ต่ าเพียง 50-150 mA เท่านั้น แสดงว่าจุด threshold จะแปรผันตามอุณหภูมิ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์
ของ LD เนื่องจากก าลังที่ใช้ภายในไดโอดก่อให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีผลให้ความยาวคลื่นของ LD 
ถูกออกไปอีกด้วย วิธีแก้ไขปัญหาอุณหภูมิสูงขึ้น คือ LD จะออกแบบมาให้เป็นเกลียวหมุนเข้ากับอุปกรณ์ระบาย
ความร้อนที่เรียกว่า Peltier effect thermoelectric Cooler โดยที่จะมีวงจร feedback คอยควบคุม
อุณหภูมิ และท าให้กระแส Drive current คงท่ี 

 LD มีอยู่ ๒ ชนิด คือ 
 ๑.  Fabry - Perot 
 ๒.  Distributed feed back (DFB LD) 

 โครงสร้างของ LD คล้ายคลึงกบั LED ข้อแตกต่างของ LD ทั้งสองประเภทแสดงในรูป ๖.๒๕ โดยที่ 
active layer ถูกฝังอยู่ใน optical resonator, Fabry - Perot resonator ท าจาก P - N Junction ๒ ข้าง
ประกบกัน เพ่ือเป็นผลึกของ laser ด้วยโครงสร้างดังกล่าวท าให้เกิด Optical Standing Wave จ านวนมาก 
ค านวณความยาวของ resonator ได้จากผลคูณของครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่น L = n/2 
 โดยที่ L คือ ความยาวของ resonator 
    n คือ จ านวนเต็ม (๑,๒,๓,...,n) 
   คือ ความยาวคลื่นของแสง 

 Standing Wave ที่ได้มีการแทรกสอดเกิดข้ึนก่อให้เกิดความถ่ี จ านวนที่ได้รับการผลิตจาก Standing 
Wave ดังกล่าว Spectrum ของ Fabry - Perot ประกอบด้วย Spectral line จ านวนมากโดยมีช่องว่างใน
ความยาวของคลื่นแสงอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 1.0 nm และมีย่านครอบคลุมอยู่ในช่วง 1-5 nm หรือในช่วงความถ่ี 
176 ถึง 884 GHz (ที่ความยาวคลื่น 1.3 m) ปกติเรียกความกว้างของ Spectrum ว่า linewidth : W ซึ่งจะ
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วัดความกว้างของ Spectrum ที่ก าลังเท่ากับ 3 dB ส าหรับ Fabry Perot มี W = 2 nm หรือ 350 GHz ณ 
ความยาวคลื่นกึ่งกลางที่ 1.3 m 

Spectrum ของ Fabry - Perot LD จะแคบกว่าของ LED ซึ่งกว้างประมาณ 40 m ในการใช้งาน 
LD และ LED จะใช้กับการ modulation เชิงความเข้ม (intensity modulation) Distributed feedback 
(DFB) LD มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมาโครงสร้างแบบลอนกระเบื้อง (corrugted layer หรือ grating) รองรับ
ชั้น active layer อยู่ และส่วนที่ปล่อยแสงออกไป (light - emitting facet) มีสารประเภทป้องกันการสะท้อน
ฉาบอยู่เพ่ือก าจัด mode ของการสั่นจากแบบ Fabry - Perot ผลที่ได้ คือ DFB LD มี Spectrum แคบกว่า 1 
MHz (เพียง 5x10-6 nm) ผลดีคือใช้กับการรับส่งที่ bit rate ที่สูงขึ้นคือมากกว่า 10 Gb/s วิธีการลด linewidth ของ 
Fabry - Perot LD โดยการ couple แสงจาก LD เข้าไปใน external reflecting cavity กลับมาที่ส่วน 
resonant ด้วยวิธีนี้สามารถท า linewidth ลดเหลือเพียงไม่ก่ี kHz 
 ปัจจุบันมีการค้นคว้าและวิจัยเพ่ือลด linewidth ให้แคบลงและเพ่ิม output power ของ LD ด้วย
เทคนิค “corrugated-pitch-modulated, multiple quantum well, DBF” ท าให้ได้ linewidth เพียง 170 kHz 
และก าลัง 25 mw (ปัจจุบัน LD ที่ใช้งาน Long Hual 10 mw) 

ข้อสรุปของ LD และ LED 
LED มีข้อด ีดังนี้ 
 - ความเชื่อถือได้สูง (reliability) 
 - วงจร drive ที่ง่าย 
 - ผลกระทบจากอุณหภูมิต่ า 
 - ไม่มีผลเสียจากแสงสะท้อนกลับ 
 - ราคาถูก เป็นเหตุผลในการเลือก LED ส าหรับงานประเภท short หรือ Medium Hual โดยเฉพาะ
กับ LAN 

LD มีข้อด ีดังนี้ 
 - ก าลังส่งสูง 
 - ประสิทธิภาพการ Coupling สูง 
 - Bandwidth กว้าง 
 - Spectrum แคบ 
 แสดงถึง Spectrum ของ LED และ LD Spectrum ยิ่งแคบท าให้ Bit Rate ยิ่งสูงขึ้นเนื่องจาก ลด
ปัญหาการ dispersion ข้อเสียของ LD คือผลิตได้ยากกว่า LED 

อุปกรณ์รับแสง (Light Detectors) 
 อุปกรณ์รับแสงมีหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแสงเป็นไฟฟ้า มีอยู่ ๒ ชนิดคือ APD และ PIN Diode ทั้งคู่
ต่างมีวิวัฒนาการที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความสามารถรับ bit rate ได้สูงถึง Gb/s APD 
 ยุคแรกเริ่มของ APD จะผลิตจากซิลิกอนซึ่งให้แสงที่มีความยาวคลื่น 850 nm ต่อมามีการค้นพบสาร
เยอรมันเนียมและน ามาผลิต APD ท าให้รับ bit rate ได้สูงถึง 140 Mb/s ปัจจุบันสารที่น ามาผลิต APD มีธาตุ
หมู่ที ่ III-V ซึ่งเป็นสารก่ าตัวน าผสมอยู่ เช่น Gb/s, InP, GaInAs, InGaAsP ท าให้รับ bit rate ได้สูงถึงหน่วย 
Gb/s แต่ด้วยความต้องการใช้งาน Capacity ที่สูงขึ้น ปัจจุบันใช้สารประเภท AlxGa1-X Sb ส าหรับความเร็ว
มากกว่า 10 Gb/s 
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หลักการท างานของ APD ท าจากสารประเภทกึ่งตัวน า โดยมีโครงสร้างเป็น P+ doped ส่วนหนึ่ง  
อีกส่วนหนึ่งคือ n- doped และส่วนต่อไปคือ n+doped ส่วนผสมของโครงสร้างดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
เล็กน้อย โดยยึดถึอโครงสร้างนี้เป็นหลัก พ้ืนที่ส่วนที่ doped จากสารหมู่ที่ III-V การท างาน ไดโอดจะได้รับไฟ 
BIAS เป็นลบที่ค่าร้อยกว่าโวลท์ เมื่อแสงตกลงที่ไดโอด จะเกิดคู่ electron-hole เรียกว่าปรากฎการณ์ 
avalanche เมื่อโปตอนมากข้ึนจะเกิดคู่ของ electron-hole มากขึ้นตามไปด้วยซึ่งเรียกว่าค่า multiplication 
factor แต่ค่านี้สูงมากเกินไปไม่ดีเนื่องจากจะท าให้ค่า S/N ลดลง ค่า multi- plication factor ปกติท่ีใช้คือ 10 
ถึง 20 (หรือ 10 ถึง 13 dB) ค่าดังกล่าวขึ้นกับอุณหภูมิ ดังนั้นต้องใช้วิธีชดเชย (compensation) เพ่ือให้เกิด
เสถียรภาพ แต่ไฟ Reverse bias ที่สูง ท าให้เกิดกระแสเล็กน้อย แม้ยามที่ไม่มีแสงตกกระทบ กระแสดังกล่าว
เรียกว่า “Dark Current” ซึ่งเป็นค่าที่ไม่ต้องการ และพยายามให้มีค่าน้อยที่สุด เพ่ือให้ได้ก าลังรับต่ าที่สุดที่
ท างานได ้
 ประสิทธิภาพที่ส าคัญที่สุดของอุปกรณ์รับแสง คือ ถ้าความไวต่อการรับแสง (receiver sensitity) 
ปกติจะวัดที่ BER 10-9 แสดงค่าความไวต่อการรับแสง ด้วยวิธี direct detection ของอุปกรณ์รับแสงทั้ง ๒ ชนิด 
ได้แก ่APD และ PIN-FET ที ่Bit Rate ที่สูงขึ้น ค่าความไวแสงต่ าที่สุดที่รับได้ จะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย (ไม่เป็นผลดี) 

PIN diode 
  แรกเริ่มใช้สารประเภทซิลิกอน และเยอรมันเนียม มาผลิตเช่นกัน ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ธาตุหมู่ III-V 
เป็นสารประเภท pn junction มี intrinsic region คั่นกลาง หรือเรียกว่า charge depletion layer เมื่อแสง
ตกลงบนพ้ืนที่ pregion ของ reverse bias diode จะเกิดคู่ electron-hole ในส่วน depletion layer เกิด
สนามไฟฟ้าท าให้อิเล็กตรอนและ hole เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้าม และก่อให้เกิดกระแสเล็กน้อยขึ้น การเลือก
ขนาดของ depletion region มีผลต่อความไวต่อการรับแสงและ rise time ที่สั้น (คือ ใช้งานได้ที่ย่านความถี่
สูง) ถ้าชั้น depletion layer หนาขึ้น ความไวแสงจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก ความน่าจะเป็นในการเกิด photon 
absorption สูงขึ้น แต่ท าให้เวลาที่ประจุเคลื่อนที่เพ่ิมข้ึน มีผลให้ความถี่ในการท างานสูงขึ้น 
 PIN diode ท างานด้วยการ reverse bias ค่าต่ า แม้จะไม่มีอัตราการขยายที่อยู่ภายใน (inherent 
gain) ดังเช่น APD ค่าขยายสูงสุดของ PIN diode คือ ๑ แต่ PIN diode มี bandwidth ที่กว้าง โดยกว้างถึง 10 Ghz 
ดังนั้น ถ้าต้องการน าข้อดีข้อนี้ไปใช้จ าเป็นต้องม ีlow noise amplifier มาขยายหลัง PIN diode เดิมท ีamplifier นี้
คือ GaAs FET แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ High Electron Mobility Transfer (HEMT) ซึ่งให้ noise ต่ ากว่าและ gain 
สูงกว่า FET ในย่านไมโครเวฟ (1 ถึง 100 GHz) 
 ความไวต่อการรับแสงของ PIN FET diode APD มีข้อได้เปรียบกว่า PIN diode คือ มีอัตราขยาย
แฝงเร้น (inherent gain) ถ้าพูดถึงในแง่ของ Gain-bandwidth product (GB) APD จะดีกว่า เนื่องจากท างาน
ได้ที ่bit rate หน่วย Gb/s ที่ GB ต่ า ปัจจุบัน APD ท างานที ่GB มากกว่า 100 GHz 
 อาจกล่าวได้ว่าวิวัฒนาการของอุปกรณ์รับแสงได้ก้าวล้ าเกินหน้าความต้องการใช้ bit rate และ 
bandwidth ในการสื่อสารโทรคมนาคม 

Polarization controllers 
 ตามหลักการ fiber ที่มีลักษณะโครงสร้างที่สมดุลและเป็นวงกลม (Symmetic และ Circular) ท าให้
แสงสามารถ propagate อย่าง polarize ได้ทั้ง ๒ แกนในเวลาเดียวกัน แต่ในความเป็นจริง fiber ที่ผลิตขึ้นมา
ใช้งาน ไม่มีการสมดุลและเป็นวงกลมทั้งเส้นได้เนื่องจากความบกพร่องจากการผลิต ความบกพร่องใน fiber 
ดังกล่าว ท าให้ก าลังในแต่ละ mode ไม่เท่ากัน ในการใช้งานจริง ๆ ต้องการ polarization stability ของทั้ง             
๒ mode ตลอดเวลาของการใช้งาน 
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 ในแง่การสื่อสารต้องการให้สัญญาณเพียง mode เดียวเท่านั้นที่ใช้ในการรับ-ส่งสัญญาณแสง  
วิธีดังกล่าวข้างต้น (polarization-maintaining fiber) คาดว่าต้นทุนการผลิตจะลดลงในอนาคต ยังมีอีกหลาย
วิธีที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา polarization นี้ Fiber จะได้รับการออกแบบมาให้โครงสร้างไม่สมดุลและความเครียด 
(amisotropic strain) แต่ข้อเสีย คือ ราคาสูงขึ้น และค่าอัตราการลดทอนสูงถึง ๒ เท่า อีกเทคนิค คือ dual 
polarization receiver ซึ่งมีชื่อเรียกว่า polarization diversity โดยสัญญาณทั้งสองจะถูกรับโดยแยกกันทั้ง ๒ แกน  
แต่ปัญหา คือ ความไวต่อการรับแสงลดลงถึง 3 dB เพราะว่าการเปลี่ยนก าลังในแต่ละ polarization ค่อนข้างช้า การ
ใช้งานดังกล่าวอาจใช้ fiber ที่มีอยู่ต่อเข้ากับ polarization compensator การชดเชย polarization ดังกล่าว
ท าได้โดยการบีบหรือพันรอบแกน piczoelectric แสดง lithium niobrate (LiNbO๓) polarization controller 
เริ่มต้นที่ phase shifter จะท าการปรับเลื่อน phase ระหว่าง TE และ TM mode จนแยกกัน ๙๐ และ       
ตัวแปลง mode (mode converter) จะเพ่ิมอัตราส่วนก าลังใน TE เทียบกับ TM หลังจากนั้น filter ตัวที่ 2 
จะเก็บบันทึกค่าของสอง mode ดังกล่าวแสดง polarization converter บนผลึก LiNbO3 รูปตัว Z ต้องการ
แรงดัน ๙๐ Volts เมื่อแปลง mode ได้สูงกว่า ๙๙% ข้อได้เปรียบของ polarization controller โดยใช้ผลึก 
LiNbO3 คือ สะดวกต่อการประกอบเข้าเป็น opto-electronic IC 
 Polarization Controller เทคนิคอ่ืนใช้สารโลหะ เช่น โครเมียม ฉาบอยู่ใกล้กับ core ของ fiber 
เทคนิคนี้ เ รี ยกว่ า  “Surface polasmon-polarizations” ซึ่ งจะได้  controller มีการสูญเสี ยต่ าและ
ประสิทธิภาพในการแปลง mode สูง 

อุปกรณ์ขยายสัญญาณแสง (Amplifiers) 
Optical Amplifiers แบ่งได้ ๒ ประเภท 
 ๑.  Semiconductor amplifiers 
 ๒.  Doped fiber amplifiers 
 วัตถุประสงค์ของการใช้ amplifier เพ่ือขยายระยะห่างของสถานีทวนสัญญาณ (Repeater Spacing)  
ซึ่งถูกจ ากัดด้วยการสูญเสียจากอัตราการลดทอน ถ้าในกรณีจ ากัดด้วย dispersion จะแก้ปัญหานี้ด้วยเทคนิค
อ่ืนซึ่งจะกล่าวต่อไป 
 Optical Amplifiers ทั้งสองที่กล่าวมาเป็นตัวขยายสัญญาณแสง เดิมที Semiconductor amplifier 
ใช้เมื่อขยายสัญญาณแสงก่อนที่จะถึงอุปกรณ์รับแสง และเมื่อปรับปรุงความไวต่อการรับแสงแล้ว amplifier 
แบบนี้ปกติเรียกว่า repeater แต่ปัญหาของ amplifier ชนิดนี้คือการที่ขยายสัญญาณแสง ก็มีส่วนขยาย
สัญญาณรบกวน (Noise) เพ่ิมขึ้นไปด้วยนี่คือปัญหาของ amplifier แต่ส าหรับข้อจ ากัดจาก dispersion 
สามารถแก้ไขได้โดยใช้เทคนิค Soliton  

Semicondnctor amplifiers 
 amplifiers ใช้กับอุปกรณ์ให้ก าเนิดแสง LD ท างานโดยใช้ optical feedback ทางบวกเพ่ือให้เกิด
การสั่น (oscillation) feedback นี้ ท าโดยมี reflective facet ที่แต่ละด้านของ semicondnctor chip เมื่อปรับ
ให้ feedback นี้ถูกปล่อยออกไปและเปลี่ยนเป็น optical amptifier amptifier ชนิดนี้แบ่งตามชนิดของค่าการ
สะท้อนของสารที่ฉาบอยู่บน facet นี้ชนิดแรก ค่าการสะท้อนของ facet ต่ ากว่า laser oscillator แต่ยังคงยอมให้
แล้วบางส่วนสะท้อนกลับไปที่ active region amplifier แบบนี้เรียกว่า resonant หรือ Fabry-Perot amplifier 
ชนิดที่สอง คือ ค่าสะท้อนของ facet ต่ ามาก ๆ โดยแสงจะเดินทางผ่านเพียงหนึ่งครั้ง และได้รับการขยายก าลัง
ที่นี่ มีชื่อว่า traveling wave amplifier amplifiers ที่ดีที่สุดต้องท างานอยู่ในระหว่างหลักการนี้อัตราขยายอยู่
ที่ 25 ถึง 30 dB output power มากกว่า 5 dBm ปัญหาของ amplifer แบบนี้คือ polarization โดยเฉพาะ 
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Fabry Perot ซึ่งแสงเดินทางสะท้อนไป-กลับหลายครั้ง มีแนวโน้มว่าแบบ Traveling Wave amplifier จะใช้
แพร่หลายกว่า 

Doped fiber amplifiers  
 อุปกรณ์ขยายสัญญาณแสงชนิดนี้ท าโดยใช้ Single mode fiber ที่มีความยาวระยะแสง โดยที่สาย 
fiber นี้ ได้รับการผสม (doped) ด้วยสารที่หายากชนิดหนึ่ง ชื่อว่า เออร์เบี่ยม (Er) ด้วยอัตราส่วนผสมเพียง 
100 ppm ก็เพียงพอต่อการได้รับอัตราขยายสูงขึ้น โดยที่มี LD ได้รับการเชื่อม (Coupled) เข้ากับ fiber  
ท าให้ LD ตัวนี้ท างานเสมือน pump เพ่ือเพ่ิมพลังงานให้แก่แสงที่เดินทางเข้ามาในสายไฟเบอร์ pump นี้ จะกระตุ้น
ให้อะตอมของเออร์เบียม อยู่ในระดับพลังงานสูงขึ้นกว่าสภาวะปกติ ก่อให้เกิดแสง emission ออกมาเป็นผลให้
ก าลังของสัญญาณเพ่ิมขึ้นตามความยาวของสาย fiber ที่แสงได้เดินทางผ่าน สัญญาณที่จะได้รับการขยายจะ
เดินทางผ่าน 3-dB coupler ที่เป็นตัวเชื่อมเข้ากับ Er-doped fiber ที่ยาวถึง ๑๕ เมตร (เป็นระยะที่ดีที่สุด) 
DFB LD 1.48 um เป็น pump source ซึ่งปล่อยแสงเข้ากับ coupler ด้วยก าลังประมาณ 30-50 mw 
 อัตราขยายภายใน ampfier นี้คือ 25 dB โดยได้จากผลต่างของระดับของก าลังของ input-40 dBm, 
ระดับสัญญาณที่ได้รับการขยายแล้ว -15 dBm ในทางปฏิบัติจะต้องมี Isolator มาต่อระหว่าง LD pump กับ 
Er-doped Fiber เพ่ือป้องกันแสงสะท้อนกลับมาที่ LD pump โดยแสงสะท้อนนี้ท าให้เกิดสัญญาณรบกวน 
(Noise) และท าให้ BER ลดลง แต่มีการสูญเสียเกิดขึ้นที่ Coupler และ output filter, loss นี้สูงถึง 5 dB มี
ผลให้ขยายก าลังได้เพียง 20 dB ตัวเลขนี้ขึ้นกับอัตราส่วนของเออร์เบียม, ระยะของ doped fiber, pump 
power, amplier ยุคแรกๆ ออกแบบให้ท างานที่ input power -15 dBm ถึง 0 dBm 
 ถ้า Er-doped fiber amplifier pump Source ที่ความยาวคลื่นต่ ากว่า 1 um จะได้สัญญาณ
รบกวนต่ าลง และก าลังขยายสูงขึ้นไม่เพียงแต่ก าลังขยายจะสูงขึ้น ยังมีผลให้ระดับที่ก าลังขยายอ่ิมตัว (gain 
saturation level) สูงขึ้นตามไปด้วย ยุคแรกของการผลิต Erbium-doped fiber amplifier (EDFA) เมื่อปี 
๑๙๙๒ ใช้ก าลัง pump 150 mw ที ่0.98 um ได้ก าลังขยาย 40 dB และอ่ิมตัวที่ 20 dBm 
 ในปัจจุบันทั้ง EDFA และ Semiconductor amplifiers จะท างานที่ย่านที่ขาดแสง โดยเทียบกับ
ย่านความยาวคลี่นที่ใช้ คือ 1.25 ถึง 1.35 และ 1.45 ถึง 1.65 um ตัวอย่างเช่น EDFA ที่ 1.5 um จะท างานที่ 
1.53 ถึง 1.56 um (ในปี ๑๙๙๑) amplifier จะใช้งานกับย่านที่กว้างขึ้นเมื่อต้องการจ านวนช่องสื่อสารมากขึ้น
และใช้เทคนิค WDM  
 ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวมาข้างต้นท าให้มีการใช้ EDFA แพร่หลายมากขึ้น ท าให้ราคาถูกลง ปัจจุบันจึง
มีการใช้ amplifier กับระบบ long hual communication ทุกชนิด 

Modulators 
 การ Modulation สัญญาณแสงแบ่งได้ ๒ วิธี คือการ Modulate โดยตรง (Direct modulation) 
กับ Modulate โดยอ้อม (Indirect modulation) modulation โดยตรงมีข้อดี คือ มีความซับซ้อนของระบบ
น้อยกว่า แต่ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 15 Gb/s และใช้ได้กับระบบการรับแสงแบบ noncoherent ขณะที่การ 
mod ภายนอกหรือ modulation ทางอ้อมใน bit tate ที่สูงกว่าและใช้ได้กับ coherent detection system 
และถ้าต้องการใช้เทคนิค WDM การ modulation โดยตรงต้องการ channel spacing มากกว่าการ modulation 
ภายนอก 

Direct Modulation 
 รูปแบบที่ง่ายที่สุดของ Direct Modulation คือ การเปลี่ยนกระแสที่ bias ก่อให้เกิด laser โดยท าที่
ค่ากระแสต่ ากว่าค่า threshold ส าหรับสัญญาณ OFF และกระแสสูงกว่า threshold ส าหรับสัญญาณ ON  
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ที่ในสัญญาณแสงเป็น ๐ และ ๑ ตามล าดับ บางครั้งเรียกว่า ON-OFF intensity modulation ข้อเสียของวิธีนี้ 
คือ wavelength chirping (ความยาวคลื่นเปลี่ยนเนื่องจาก laser bias current) มีผลให้ spectrum ของแสง
กว้างถ่างขึ้นเมื่อเทียบกับ information bandwidht ค่าความยาวคลื่นที่ใช้ไม่ใกล้เคียงกับความยาวตลื่นที่ท าให้
เกิด zero-dispersion ประสิทธิภาพการท างานของระบบจะลดลงอย่างมาก WDM จะใช้ไม่ได้กับระบบนี้ 
 ข้อดีของการที่ความยาวคลื่นของ laser ขึ้นกับกระแสที่ใช้ bias คือ ความถี่ที่ใช้ในการ modulate 
laser ค่ากระแสที่ใช้เกิดค่าที่แตกต่างบ้างในช่วงที่อยู่เหนือค่าต่ าที่สุด (threshold) ความยาวคลื่นจะเปลี่ยนไป
ประมาณ 2 nm. laser ที่ปรับค่าได้นี้ mod แบบ FSK ได้ดีด้วย bit rate สูงถึงหน่วย Gb/s ข้อดีคือ laser ที่
ปรับค่านี้ก่อให้เกิดระบบ multi-wavelength packet-switching ซึ่งท างานด้วยการ Intensity modulation 
และเปลี่ยนค่า ON ของ bias current ท าให้เกิดจ านวนช่องสื่อสารเพ่ิมขึ้น ความถี่ที่เลื่อนไป (freguency 
chirping) เพ่ิม linewidth ในแต่ละช่องสื่อสาร จ านวนช่องสื่อสารจะมากหรือน้อยยังขึ้นกับ channel 
spacing ของแต่ละ linewidth ส าหรับช่วงที่ปรับค่าได้ bit rate Gb/s ผลจากอุณหภูมิเป็นตัวก าหนดค่าความ
ยาวที่สุดของ packet 
 การ modulation แบบ PSK ท าได้ที่ bit rate สูงถึงหลาย Gb/s ด้วย Spectral Width ที่แคบพอๆ 
กับ information bandwidth, Differential PSK จะใช้งานได้ดีกับ line code แบบ bipolar signal ซึ่งการ
เปลี่ยนขั้วของ bipolar จะตัดปัญหา thermal noise (สัญญาณรบกวนซึ่งเกิดจากความร้อนได้) ซึ่งมักเกิด
ขึ้นกับสัญญาณแบบ RZ หรือ NRZ 

External modulation 
 External modulation ไม่เกิดปรากฏการณ์ที่ความถี่เลื่อนไป (wavelength chriping) ดังเช่น 
Intensity modulation ดังนั้น จึงสามารถใช้ได้ดีกับระบบที่ต้องการ bit rate สูง และโดยเฉพาะกับงาน
โทรคมนาคมระยะไกล (long hual optical communications) 
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EXternal modulation มี ๒ วิธีใหญ่ ๆ วิธีแรก คือ phase modulator ที่ใช้คุณสมบัติไฟฟ้าและ
แสงของแผ่นผลึก ลิเทียมไนโอเบรต (LiNbo๓) ที่สามารถเปลี่ยนดรรชนีหักเหของแสงและเฟสของแสงได้ โดย
การป้อนสนามไฟฟ้าเข้าไปที่แผ่นผลึกที่ electrode ยาว ๒ ซม. และแรงดันไฟประมาณ 10 V ท าให้เกิดเฟส
เปลี่ยนไป 180 น าไปใช้งานโดยสลับแรงดัน ON และ OFF ส าหรับ PSK modulation interforemetric ที่มี
การต่อรูปตัว Y (Y-junetion) เพ่ือแยกสัญญาณแสง และกลับมารวมใหม่แบบ in phase Electrode ที่เป็น
โลหะจะถูกน ามาใช้ที่แขน ๒ ข้างของ interferometer เมื่อป้อนสนามไฟฟ้าให้แก่ electrode นี้ ท าให้เกิดเฟส
แตกต่างกัน สัญญาณทั้งสองเมื่อมารวมกันเฟสจะแตกต่าง ๑๘๐ หรือ antiphase ที่ให้ภาวะ OFF แก่ 
Intensity modulation 
 ลิเทียมไนโอเบรต ใช้ได้กับ bandwidth เกินกว่า 40 Gltz จึงเป็นไปตามความต้องการในระบบ
โทรคมนาคมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือแผ่นลิเทียมไนโอเบรตนี้ ไม่สามารถรวมอุปกรณ์บางอย่างเช่น Laser, 
detector ใช้ใน IC ตัวเดียวกันได้ ปัจจุบันนี้ใช้งาน modulator ชนิดนี้ ที่bandwidth มากกว่า 20 Gltz  
ที่ความยาวคลื่น 1.3 um ในอนาคตระบบที่ bit rate สูงจะใช้ semiconductor external modulator  
ที่รวมเข้ากับ LD 

Couplers 
 Coupler เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แยกสัญญาณออกจากเส้น transmission หลัก เพ่ือใช้กับการเฝ้าดู 
(monitoring) หรือ feedback บางทีมีชื่อเรียกว่า 3-dB coupler เนื่องจากก าลังของสัญญาณ ๕๐% ถูกแยก
ออกไปที่เป็น Y-junction Coupler สามารถใช้ได้ในช่วงความยาวคลื่น 0.8 ถึง 1.6 um ถ้าต้องการแยกและ
รวมสัญญาณจ านวนมากให้ใช้ Y-junction ต่อเป็นจ านวนมาก  
 การต่อ 3-dB Coupler แต่เดิมน าสองปลายของไฟเบอร์ท่ีเหลือแต่ส่วนของ core มาต่อชนกันแล้วจึง
มีอุปกรณ์มาช่วยท าให้แน่นขึ้นเป็น proximity coupler ปกติใช้งานเป็น filter โดยประยุกต์ใช้กับ WDM ถ้าลด
ช่องว่างของสอง waveguide ของ proximity coupler จนไม่มีช่องว่าง (zero gap) ท าให้เป็น two-mode 
waveguide บางครั้งเรียกว่า two-mode interference (TMI) coupler 
 LAN ความเร็วสูง รวมถึง passive star coupler ตามอุดมคติจะใช้กับ NxN star coupler ซ่ึงให้ N 
input และ N output แสดงถึงรูป ๒x๒ star coupler ซึ่งท าจาก 3-dB symmetric proximity coupler คือ 
๔x๔ star couplers 

Isolators 
 Isolator เป็นอุปกรณ์ที่วางไว้ที่ output ของ LD เพ่ือใช้ลดแสงที่สะท้อนกลับมา หลังจากที่เพ่ิม 
laser line width ปกติค่า Isolation ประมาณ 50 ถึง 60 dB เป็นค่าที่มั่นใจได้ว่าไม่มีแสงสะท้อนกลับมา 
Isolator จะท า Faraday rotation เพ่ือให้สัญญาณแสงที่สะท้อนกลับมาก าลังลดลงด้วยการ antiphase 
ปัญหาการใช้งาน Isolator คือ ค่อนข้างบอบบาง แตกง่าย จึงไม่สามารถรวมกันเป็น optical IC ได้ แต่คาดว่า
ในอนาคตจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ 

Filters 
 Filter เป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นในระบบโทรคมนาคมทุกชนิด รวมถึงระบบสื่อสารด้วยแสง ที่มีใช้อยู่
หลายที่ เช่น WDM และอุปกรณ์รับแสงแบบ coherent 
Filter แบ่งได้ ๒ ประเภท คือ 

๑.  ความถี่คงที ่(fixed frequency) 
๒.  ความถี่เปลี่ยนค่าได้ (frequency tunable) 
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Frequency tunable filter 
 ตัวแปรส าคัญของ filter ชนิดนี้คือค่า channel bandwidth, channel spacing และ tuning 
range ดัง Fig ๖.๔๐ channel spacing ควรแคบที่สุด เพ่ือให้ค่าจ านวน channel สูงที่สุด ภายในช่องที่ปรับ
ค่าความถี่ได้ ค่า channel spacing ขึ้นอยู่กับการให้ค่า cross talk ระหว่างช่องสื่อสารต่ าที่สุด ปกติค่า crosstalk 
penalty ต้องน้อยกว่า 0.5 dB ค่า channel spacing อยู่ที่ประมาณ ๓ ถึง ๑๐ เท่า ของ channel 
bandwidth, B 
 เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนความถ่ี หรือช่องสื่อสาร คือ Tuning speed ขึ้นกับประเภทของการใช้งานกับ
งานการแพร่กระจายภาพ video เวลาที่ใช้ในการ tune ในหน่วย มิลลิวินาที ส าหรับ multiaccess data 
network เวลาที่ใช้ tune ในหน่วยไมโครวินาทีส าหรับ paclut switching ต้องการ tuning speed เพียง 100 ns 
 Frequency tunable filters มีหลายชนิด Fabry-Perot interferometric filter เป็นชนิดที่ใช้มา
นานพอสมควรท างานด้วยหลักการแสงบางส่วนที่ตกกระทบจะเกิดการ interference และเกิด periodic 
passband และ stopband เกิดขึ้น การ tuning ต้องใช้อุปกรณ์เชิงกล ปรับมุมของกระจก ดังนั้น ความยาว
คลื่นที่ต้องการจะค่อนข้างช้า (มากกว่ามิลลิวินาที) Fabry-Perot filter มีช่วงการ tune อยู่ประมาณ ๑๐% 
จากค่าความถี่ศูนย์กลาง ค่าสูญเสียของ Single-stage filter มีอยู่ 2 dB 
 Mode coupling tunable filter ที่ใช้ปรากฎการณ์ของ acousto-optic, electro-optic หรือ 
magnetic-optic มาประยุกต์แสดงให้เห็นว่า แสงเข้ามาที่ filter ด้วย TE Mode ถูกแปลงเป็น TM mode 
ด้วย aconstic, electric หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เงื่อนไขของ mode cuopling ใช้ได้กับสัญญาณแสงที่มีย่าน
ความยาวคลื่นแคบ ๆ ๒ โหมดของ Propagating mode จะถูกแยกด้วย polarizer acousto-optic filter 
สามารถปรับค่าได้ในช่วง 1.3 ถึง 1.6 m ขณะที่ electro-optic filter มีช่วง tune น้อยกว่า ๒๐ nm ดังนั้น 
acousto-optic filter จึงมีความจุช่องสื่อสารมากกว่า electro-optic filter ข้อดีของ acousto-optic คือการ
ที่ acoustic wave หลายคลื่นสามารถป้อนเข้าไป และสามารถให้หลายคลื่นเหล่านั้นกรองออกมาได้ (passband) ใน
เวลาเดียวกัน และเป็นอิสระต่อกัน (ไม่รบกวนกัน) ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการเลือกใช้หลายช่องสื่อสาร โดยพร้อม
เพรียงกัน และคาดว่าจะถูกน ามาใช้ในอนาคตนี้ electro-optic filter มี tuning speed ในหน่วย นาโนวินาที 
และ acousto-optic filter มี tuning speed ในหน่วย ไมโครวินาที Semiconductor laser structure เป็น 
tunable filter ที่เพ่ิงเกิดขึ้นแบบ Fabry-Perot laser มี Free Spectral Range (FSR) 150 GHz มีช่วง 
Tune ได้เพียง 1 nm ขณะที่ DFB filter มีช่วง Tune ได้ ๔ nm ซึ่งน้อยกว่าแบบอ่ืน ความกว้างของ filter 
passband เพียง 0.05 nm ท าให้มีความจุของช่องสื่อสารเพียงไม่กี่สิบช่อง แต่ข้อดีของ DFB filter คือ แทนที่
จะเกิดการสูญเสีย insertion loss ดังเช่นแบบอ่ืน (ที่มีการสูญเสีย 2.5 dB) แต่ filter ชนิดนี้มีการขยาย
มากกว่า 10 dB 
 ในการใช้งานตัวควบคุม Polarization หรือ polarization-maintaining fiber จ าเป็นส าหรับ filter 
เนื่องจากอัตราขยายของด้าน TE มากกว่าด้าน TM mode ถึง 10 dB ก าลังของสัญญาณ input ต้องคงที่ 
filter แบบ laser ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างวิจัยและพัฒนา ยังไม่ออกน ามาใช้งาน 

Photonic Switches 
Switch ที่ใช้งานกันอยู่ มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนจาก electro-mechanical switch ซึ่งช้า มาเป็น 

stored controlled (SPC) switch ซึ่งเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อยกว่า ส าหรับสัญญาณจะเปลี่ยนจากสัญญาณไฟฟ้า
มาเป็นสัญญาณแสง การท างานของ optical switch เป็นสิ่งจ าเป็นต่อ Optical Packet Switching ซึ่งใช้
เทคนิค Time Domain Multiple Access (TDMA) ที่ใช้ switching time เพียง พิโควินาทีในเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ระบบ computing จะใช้โฟตอนแทนอิเลคตรอน ซึ่งโฟตอนเร็วกว่าถึง ๑,๐๐๐ เท่า ถ้าพูดถึงการ 
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transfer ข้อมูล การใช้ photonic switch จะเร็วกว่าเดิมถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ เท่าของเดิม (ที่ใช้ electronic 
switch) 
 ปัจจุบัน photonic switch ใช้งานได้ดีที่สุดในระบบ LAN ที่ใช้ star coupler ที่กล่าวมาแล้วใน 
Sec.๖.๕.๖ Optical cross-connect มีข้อดีในการ reroute ระบบ multiplex ใช้ optical protection 
switch ใน 1xN ที่ป้องกัน optical tx. system 

Solid-state circuit integration 
 ความต้องการรวมอุปกรณ์ที่ใช้แสงและอิเล็กทรอนิกส์รวมเป็นวงจรเดียวกันเป็น IC เริ่มใช้ได้เมื่อปี 
๑๙๘๐ มีชื่อเรียกว่า photonic integrate circuits (PIC) ต่อมามีการพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยีสารกึ่งตัวน า เช่น 
metal organic vapor phase epitaxy (MOVPE) และ chemical beam epitaxy (CBE) มาผลิต PIC นี้ 
นอกจากนี้ยังต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง เช่น วงจร laser drive หรือ HEMT amplifiers ลงบน
แผ่นวงจรเดียวกัน (Same Substrate) ผลที่ได้คือ opto-electronic integrated circuits หรือ OEIC 
 แสงและไมโครเวฟต่างเป็นคลี่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งคู่ ข้อแตกต่าง คือ ความถี่เท่านั้น ดังนั้น อุปกรณ์ทุก
ชนิดที่ใช้กับการสื่อสารด้วยแสงจึงมีการออกแบบด้วยวัตถุประสงค์เดียวกับไมโครเวฟ OEIC จะท าบนแผ่นวัสดุ 
electro-optic ลิเทียมไนโอเบรต ข้อเสียมีอยู่บ้าง คือการสูญเสีย ณ รอยต่อต่าง ๆ เช่น จาก waveguide มาที่ 
F/O ที่ connector ทางแก้ปัญหาคืออุปกรณ์ทุกส่วนต้องน ามาใส่ไว้ใน LiNbo3 แผ่นเดียวกัน 

ต่อมาแผ่น IC พัฒนาด้วยการใช้สารกึ่งตัวน า เช่น GaAs/GaAlAs และ InP/InGaAsP แทนลิเทียมไน
โอเบรต ดังที่จะกล่าวรายละเอียดต่อไป 
ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

-  ลิเทียมไนโอเบรต 
-  สารกึ่งตัวน า 

ลิเทียมไนโอเบรต IC 
 OEIC ที่ใช้ ลิเทียมไนโอเบรต เป็นแผ่น substrcte เริ่มมีการใช้งานเมื่อปี ๑๙๘๐ และแพร่หลายเมื่อ
ปี ๑๙๘๕ โดยใช้ในระบบโทรคมนาคมระยะไกล การท า optical waveguide บนพ้ืนผังของแผ่นผลึกลิเทียม 
ไนโอเบรต โดยการท าเป็นลายเส้นของไทเทเนียมและฝังลงบนแผ่น LiNbo3 นี้ ด้วยความหนา 600 A กว้าง 5 um 
การฝัง (diffused) ด้วยอุณหภูมิ 1050c ประมาณ ๘ ชั่วโมง waveguide นี้ มีดรรชนีการหักเหของแสงที่พอดี
กับที่แสงผ่านไปได้และมีการสูญเสียต่ า (<0.3 dB/ cm ที่ 1.3 um) แสดง optical waveguide บนแผ่น 
LiNbo3 เพ่ือประกอบเป็นวงจรส าหรับ coherent optical receiver ไฟเบอร์สองเส้นป้อนเข้าสู่ส่วนรับ
สัญญาณ และ local oscillator สัญญาณแสงที่ได้รับมาผ่าน polarization controller และ frequency 
translator จากนั้นทั้งสองสัญญาณจะรวมกันและแยกกันที่ Copler ต่อจากนั้นสัญญาณแสงจะส่งต่อไปยัง 
photodetector เมื่อแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าต่อไป 

 ข้อสังเกต LiNbo3 IC ไม่รวม local oscillator หรือ photodetector ไว้บนแผ่น IC เดียวกัน อุปกรณ์ IC 
ตัวนี้ จะเป็นลักษณะที่มีเกลียวหมุนติดกับไฟเบอรแ์ละ photodetector เพ่ือใช้งาน Semiconductor IC 
 Semiconductor IC ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพพอใช้งานได้ในปี ๑๙๙๐ และคาดว่าจะใช้
งานอย่างแพร่หลายในปี ๑๙๙๕ ขึ้นไป แผ่น Photonic IC ที่ท าจาก GaAs ใช้งานได้กับความยาวคลื่นในย่าน
0.8 um แต่ส าหรับความยาวคลื่นในช่วง 1.3-1.5 m ใช้ InP เป็นแผ่น Photonic IC เป็นรูปทรง ballanced 
heterodync receiver photonic IC ที่ประกอบด้วย local oscillator ปรับค่าได้ คือ 3-dB coupler และ 
MQW waveguide detector จ านวนสองชุดลงบนแผ่น IC เดียวกัน การสูญเสียบริเวณรอยต่อปรับปรุงได้โดย



- ๖๘ - 
 

การมีการกัดแผ่นปริ๊นท์บริเวณรอยต่ออย่างดี Fig ๖.๔๔a แสดงชิพที่ใช้ต่อเข้ากับ narrowband FSK receiver 
เพ่ือให้ได้ local oscillator frequency lock แสดง sensitivity ของ receiver ดังรูปค่า sensitivity อยู่ที่  
- 39.7 dBm ที่ 200 Mb/S 
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