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บทคัดยอ 

ระบบอัลตราไวดแบนด (UWB: Ultra-wideband) ไดรับความนิยมเปนอยางมากตั้งแตป ค.ศ. 2002 เมื่อ
คณะกรรมาธิการสื่อสารแหงสหรัฐอเมริกาอนุญาตชวงความถี่สําหรับระบบ UWB ปญหาอยางหนึ่งสําหรับระบบ 
UWB ที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากคือ การประมาณตําแหนงวัตถุเปาหมาย ขั้นตอนการประมาณตําแหนง
สามารถแบงไดเปน 2 ขั้นตอนคือ การประมาณคาตัวแปรที่เกี่ยวของกับการหาตําแหนง (Range estimation) และ
ขั้นตอนการนําคาตัวแปรจากขั้นตอนแรกมาหาตําแหนงของวัตถุเปาหมาย (Position estimation) เทคนิคการ
ประมาณคาตัวแปรที่นิยมใชมีทั้งหมด 4 เทคนิคคือ RSS (Received signal strength), AOA (Angle of Arrival), 
TOA (Time of Arrival) และ TDOA (Time Different of Arrival) วิธีที่เหมาะสมกับระบบ UWB คือ การประมาณ
คาตัวแปรแบบ TOA เนื่องจากการประมาณคาวิธีนี้มีความแมนยําสูง คาความผิดพลาดในการประมาณตําแหนง
เปนหนวยเซนติเมตร ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงทําการทดสอบเทคนิคการประมาณคาตัวแปรแบบ TOA ที่มีอยูใน
ปจจุบันพรอมทั้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณคาตัวแปรแบบ TOA ของระบบ UWB แตละแบบ การ
ประมาณคาตัวแปรแบบ TOA เปนหนึ่งในขั้นตอนการประมาณตําแหนงวัตถุเปาหมายในระบบ UWB โดยวิธีการ
ประมาณคาตัวแปรแบบ TOA สามารถแบงไดเปน 2 วิธี คือ การประมาณคา TOA แบบหนึ่งขั้นตอนและการ
ประมาณคา TOA แบบสองขั้นตอน ผลการทดลองในงานวิจัยฉบับนี้ไดทําการเปรียบเทียบทั้งในการพิจารณาคา
ความผิดพลาดแบบรากที่สองของเฉลี่ยกําลังสอง (RMSE: root mean square error) และการหาคาความผิดพลาด
ของบิตขอมูล (BER: bit error rate) นอกจากนี้ งานวิจัยฉบับนี้ยังแสดงผลการเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของ
บิตขอมูลในกรณีที่เครื่องรับทําการประมาณคาตัวแปร TOA กับเครื่องรับสมมุติวารูคา TOA เพื่อแสดงใหเห็นวาการ
ประมาณคาตัวแปร TOA มีความสําคัญตอประสิทธิภาพการสื่อสารระบบ UWB พัลลที่ใชในการทดลองในงานวิจัย
ฉบับนีร้ะบบมี 3 ชนิด โดยทีค่าพลังงานของพัลลทุกชนิดมีคาพลังงานภายใตมาตรฐานกําหนด 

 
คําสําคัญ :  ระบบ UWB  การประมาณคา TOA แบบหนึ่งขั้นตอน  การประมาณคา TOA แบบสองขั้นตอน  การประมาณตําแหนง  

 
Abstract 

Since the Ultra-wideband (UWB) technology has been approved by the Federal 
Communications Commission (FCC) in 2002, it becomes one of the fast growing research topics. One 
of the importance problems in UWB system is localization estimation. The localization estimation 
includes two steps that are ranging estimation and position estimation. Ranging estimation can be 
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found four methods e.g., RSS (Received signal strength), AOA (Angle of Arrival), TOA (Time of Arrival) 
และ TDOA (Time Different of Arrival). The high time resolution nature of the UWB signal makes TOA 
estimation method a good candidate for positioning estimation in UWB communications. In this paper, 
we evaluated the performance of both TOA estimation schemes that is one-step TOA estimation and 
two-step TOA estimation. Our simulation results consider and compare the performance of TOA 
estimation methods passing through the RMSE (root mean square error) of TOA estimation and BER (bit 
error rate). Moreover, we compare the TOA estimation error effect on UWB communication. Finally, in 
our simulation, we use three UWB pulse types that are the scaled monocycle pulse, the power 
optimized pulse and the jitter optimized pulse. All of these power transmission pulses meet to the FCC 
spectral mask.  
 
Keywords :  Ultra-wideband, one-step TOA estimation, two-step TOA estimation, Localization estimation 
E-mail : supratum_s@hotmail.com, wilaiporns@kmutnb.ac.th  
 

คํานํา 
ระบบอัลตราไวดแบนด (UWB: Ultra-wideband) [1] เปนเทคโนโลยีที่ไดรับความสนใจอยางรวดเร็ว

ในชวงตั้งแตป ค.ศ. 2002 เปนตนมา สืบเนื่องมาจากการอนุญาตการใชงานแถบความถี่ขนาดใหญถึง 7.5 GHz ใน
ยานความถี่ 3.1-10.6 GHz ของคณะกรรมาธิการสื่อสารแหงสหรัฐอเมริกา [2] (Federal Communications 
Commission: FCC) โดยระบบใหมจะมีแถบความถี่กวางมาก แตจะมีพลังงานอยูในระดับของสัญญาณรบกวน 
(Noise Floor) คือประมาณ -41.3 dBm ในยานความถี่เปาหมาย (3.1-10.6 GHz) เพื่อไมใหเกิดการรบกวนระหวาง
ระบบ UWB และระบบที่มีอยูแลวในปจจุบันเพราะแถบความถี่ของระบบ UWB จะไปซอนทับกับระบบที่มีอยูเดิม 
เชน Wireless Local Area Network (Wireless LAN) เปนตน ในงานวิจัยปจจุบัน มุงความสนใจที่จะนําการสื่อสาร
ระบบ UWB ไปใชรวมกับระบบสื่อสารไรสายแบบโครงขาย เนื่องจากคุณสมบัติพื้นฐานของระบบ UWB เหมาะสม
และสนับสนุนการทํางานของระบบสื่อสารไรสายแบบโครงขายใหสามารถทํางานไดดียิ่งขึ้น งานวิจัยทางดานการ
ประมาณหาตําแหนงของวัตถุเปาหมายเปนงานวิจัยดานหนึ่งที่ไดรับความสนใจมาก เนื่องจากการประมาณหา
ตําแหนงของวัตถุเปาหมายมีความสําคัญตอการติดตอสื่อสารระบบโครงขาย  

การประมาณตําแหนงสามารถแบงไดเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการประมาณหาคาตัวแปรที่เกี่ยวของ
กับการหาตําแหนง (Range estimation) และ ขั้นตอนการนําคาตัวแปรจากขั้นตอนแรกมาหาตําแหนงของอุปกรณ 
(Position estimation) ขั้นตอนการประมาณหาคาตัวแปรมี 4 เทคนิคที่นิยมใชในปจจุบันคือ การประมาณคาจาก 
Received signal strength (RSS) การประมาณคาจาก Angle of Arrival (AOA) การประมาณคาจาก Time of 
Arrival (TOA) และ การประมาณคาจาก Time Different of Arrival (TDOA) การประมาณคาตัวแปรดวยวิธี RSS 
นิยมใชงานในการหาตําแหนงของระบบ GPS ปจจุบัน ความแมนยําของการประมาณตําแหนงดวยวิธี RSS มีคาต่ํา
คือ มีหนวยความผิดพลาดในการประมาณตําแหนงเปนเมตร ซึ่งไมเหมาะสําหรับการหาตําแหนงในระบบ UWB 
เนื่องจากเปนระบบที่ตองการความแมนยําสูง สวนวิธีการประมาณคาแบบ AOA นั้น คา AOA จะหาไดก็ตอเมื่อ
ระบบมีสายอากาศเปนแบบ Array เทานั้น แตเนื่องจากอุปกรณในระบบ UWB มีขนาดเล็ก การวางสายอากาศเปน 
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Array จึงไมเหมาะกับระบบ UWB เชนกัน สืบเนื่องจากลักษณะพื้นฐานของระบบ UWB ที่มีชวงเวลาของรูปคลื่น
แบบพัลลที่สั้นมาก (หนวยนาโนวินาที) จึงทําใหระบบ UWB มีขอดีในเรื่องความละเอียดทางเวลาสูง ซึ่งสงผลให
ระบบนี้เหมาะสมกับการประมาณคาตัวแปรดวยวิธีทางเวลาคือ TOA และ TDOA การประมาณตําแหนงจากการ
ประมาณคาตัวแปรของทั้ง 2 วิธี สามารถใหความถูกตองในการประมาณสูงถึงระดับเซนติเมตร [3] และหาก
เปรียบเทียบเทคนิคการประมาณคาทั้ง 2 เทคนิค วิธีการประมาณคาตัวแปรแบบ TDOA จะใหความแมนยําในการ
ประมาณคาสูงกวาแบบวิธี TOA เฉพาะกรณีที่ระบบถูกรบกวนดวยสัญญาณรบกวนคามากๆ แตขอเสียของการ
ประมาณคาตัวแปรแบบ TDOA คือเทคนิคนี้มีความซับซอนและขั้นตอนการคํานวณยุงยากกวาแบบ TOA ดังนั้น ใน
งานวิจัยฉบับนี ้จึงมุงเนนที่จะทําการประมาณตําแหนงดวยวิธีการประมาณคาตัวแปรแบบ TOA 

เครื่องรับที่นิยม [4] ใชในการประมาณคาตัวแปรแบบ TOA มี 3 ชนิด ไดแก เครื่องรับแบบ Energy 
detection (ED) เครื่องรับแบบ Stored-reference (SR) และ เครื่องรับแบบ transmitted-reference (TR) เครื่องรับ
แบบ ED เปนเครื่องรับที่มีความซับซอนนอยเนื่องจากเครื่องรับไมจําเปนตองทราบพัลลตนแบบ (Template pulse) 
ที่ถูกสงมาจากฝงสง หลักการประมาณคาตัวแปร TOA ของเครื่องรับแบบ ED คือ ทําการยกกําลังสองสัญญาณที่
รับเขามาแลวทําการหาชวงเวลาที่มีคาพลังงานมากที่สุด ชวงเวลาตั้งแตจุดเริ่มตนของสัญญาณที่รับเขามาจนถึง
เวลาที่พบตําแหนงคาพลังงานที่มากที่สุดคือ คาเวลาการมาถึงของสัญญาณทางฝงสง หรือก็คือคา TOA นั่นเอง 

การประมาณคาตัวแปรแบบ TOA สามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ การประมาณคา TOA แบบหนึ่ง
ขั้นตอนและการประมาณคา TOA แบบสองขั้นตอน การประมาณหาคา TOA แบบหนึ่งขั้นตอนคือ การทํา 
Maximum Energy Selection (MES) ขอดีของการประมาณคาตัวแปรแบบ TOA ชนิดหนึ่งขั้นตอนคือ สามารถทํา
ไดงาย แตขอเสียคือ ใชเวลาในการประมาณคาตัวแปรนานในชวงการทํา MES ดังนั้น งานวิจัยสวนมากในปจจุบัน 
[5-9] จึงมุงเนนที่จะปรับปรุงคุณภาพการประมาณคาตัวแปร TOA แบบสองขั้นตอน การประมาณคาตัวแปร TOA 
แบบสองขั้นตอนประกอบดวย ขั้นตอนแรกเรียกวา Coarse search และขั้นตอนที่สองเรียกวา Fine search โดย
ขั้นตอนแรกทําเพื่อจะหาชวงของขอมูลที่นาจะมีคากําลังสูงสุดของสัญญาณอยูภายใน เมื่อทําขั้นตอนที่หนึ่ง
เรียบรอยแลว ชวงที่เลือกวานาจะมีคากําลังสูงสุดของสัญญาณจะถูกนํามาหาอยางละเอียดวาคากําลังสูงสุดของ
สัญญาณนั้นอยูที่ตําแหนงใด  

ในงาวิจัยฉบับนี ้ทําการทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณคาตัวแปรแบบ TOA การ
ประมาณคา TOA เปนขั้นตอนหนึ่งในการประมาณตําแหนงของวัตถุในระบบ UWB วิธีการประมาณคา TOA 
สามารถแบงไดเปน 2 วิธี คือ การประมาณคา TOA แบบหนึ่งขั้นตอนและการประมาณคา TOA แบบสองขั้นตอน 
โดยงานวิจัยในปจจุบันสนใจที่จะศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการประมาณคา TOA แบบสองขั้นตอนเนื่องจาก
ความซับซอนของเครื่องรับต่ํากวาการประมาณคา TOA แบบหนึ่งขั้นตอน การเปรียบเทียบการประมาณคา TOA 
ในงานวิจัยนี้ทําการเปรียบเทียบทั้งในเรื่องการหาคาความผิดพลาดแบบรากที่สองของคาเฉลี่ยกําลังสอง (RMSE: 
root mean square error) และการหาคาความผิดพลาดของบิตขอมูล (BER: bit error rate) นอกจากนั้น งานวิจัย
นี้ยังเปรียบเทียบผลคาความผิดพลาดของบิตขอมูลทั้งในกรณีที่เครื่องรับที่ทําการประมาณคา TOA กับเครื่องรับที่
ถือวารูคา TOA เพื่อแสดงใหเห็นวาผลกระทบของ TOA ตอประสิทธิภาพของเครื่องรับมีความสําคัญและควรไดรับ
การพิจารณา จากผลการมดลองแสดงใหเห็นวา การประมาณคาตัวแปรแบบ TOA ชนิด 2 ขั้นตอนมีคาความ
ผิดพลาดในการประมาณคาตัวแปรแบบ TOA ต่ํากวาการประมาณคาตัวแปรแบบ TOA ชนิดหนึ่งขั้นตอน 
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อัลตราไวดแบนดพัลล 
ในงานวิจัยนี ้เราใชพัลลที่มีคาความหนาแนนพลังงานภายใตคามาตรฐานที ่FCC กําหนด เนื่องจากเปน

พัลลที่สามารถใชไดจริงในระบบ UWB พัลลที่เลือกใชในการทดสอบในงานวิจัยนี้ม ี3 แบบ ไดแก โมโนไซเคิลพัลลที่
ถูกสเกลคากําลังงาน (The scaled monocycle pulse) พัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุด (The power optimized 
pulse) พัลลที่มีความทนทานตอการเกิดไทมิงจิตเตอรที่เหมาะที่สุด (The jitter optimized pulse) โดยพัลลทั้ง 3 
ชนิดนี้มีขอดีและขอเสียแตกตางกันดังตอไปนี้ โมโนไซเคิลพัลลที่ถูกสเกลคากําลังงานเปนพัลลที่นิยมใชในการ
ทดสอบระบบ UWB มากที่สุดเนื่องจากเปนพัลลที่สรางงายทั้งทางทฤษฏีและทางปฏิบัติ แตพัลลชนิดนี้มี
ประสิทธิภาพการใชคาพลังงานภายใตคามาตรฐาน FCC ต่ํา สวนพัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุดเปนพัลลที่นําเสนอ
โดย X. Wu และคณะ ตั้งแตป ค.ศ. 2006 [10] พัลลชนิดนี้มุงเนนที่จะออกแบบรูปรางพัลลเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
การใชงานของพลังงานภายใตคามาตรฐานสูงที่สุด พัลลชนิดสุดทายคือ พัลลที่มีความทนทานตอการเกิดไทมิงจิต
เตอรที่เหมาะที่สุด พัลลชนิดนี้ถูกเสนอโดย W. Lee และคณะป 2008 [11] โดยจุดมุงหมายของพัลลชนิดนี้คือ 
นอกจากจะมีคากําลังงานอยูภายใตคามาตรฐานที่กําหนดแลว ยังมีความทนทานตอการเกิดไทมิงจิตเตอรอีกดวย 
ไทมิงจิตเตอรเปนเปนปรากฏการณที่นาฬิกาของเครื่องรับปละเครื่องสงทํางานไมตรงกัน ทําใหเกิดปญหาการ
เชื่อมตอที่ตรงเวลากัน ซึ่งขั้นตอนในการสรางพัลลทั้ง 3 ชนิดสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดใน [11] 

 

 
เทคนิคการประมาณคาตัวแปร TOA สําหรับการหาตําแหนงวัตถุเปาหมาย 

 
ระบบที่พิจารณาในงานวิจัยนี้ 

ในงานวิจัยนี้ เราพิจารณาระบบภายใตการจําลองชองสัญญาณแบบ Additive White Gaussian Noise 
(AWGN) ที่มีคาเฉลี่ยเปนศูนยและมีคาความแปรปรวน 2

nσ  เครื่องสงจะมีการสงขอมูล 2 ชนิด คือ ขอมูลไพลอต
และขอมูลขาวสาร โดยขอมูลสวนไพลอตใชในขั้นตอนการประมาณคาตัวแปร TOA โดยขอมูลไพลอตเปนขอมูลที่
ไมมีการมอดูเลตและมีคาของบิตขอมูลเปน 1 เสมอ สวนขอมูลขาวสารสมมติใหมีการมอดูเลตแบบ antipodal 
pulse amplitude (PAM) สัญญาณที่มาถึงเครือ่งรับสามารถเขียนแทนดวยสมการตอไปนี ้

( ) ( ) ( )f j c TOA
j

r t Ebp t jT c T n tτ
∞

=−∞

= − − − +∑                     (1) 

เมื่อ j  เปนลําดับของเฟรม fT เปนความกวางของเฟรม E  เปนคาพลังงานของแตละพัลล ( )p t  เปน 
UWB พัลลมีความกวางของพัลลเทากับ pT  สวน cT  คือความกวางของชิป และ { }1, 1b ∈ − เมื่อขอมูลที่สงเปน
ขอมูลขาวสารและ 1b =  เมื่อขอมูลที่สงเปนขอมูลไพลอต ( )n t  คือ สัญญาณรบกวนแบบ AWGN ที่มีคาเฉลี่ย
เปนศูนย คาความหนาแนนของพลังงานแบบสองขางเปน 0 / 2N และมีคาความแปรปรวน 2

nσ  และ TOAτ  เปนคา 
TOA หรือคาเวลาที่สัญญาณเดินทางมาถึง โดยเราสมมติใหคา ( )0,TOA fU Tτ ∈  เมื่อ ( )U •  เปนการกระจาย
แบบ uniform สวนรหัส { }0,1, , 1j hc N∈ −K  มีการกําหนดใหกับผูใชแตละคนเพื่อปองกันการชนกันของ
สัญญาณ (ในกรณีที่มีผูใชหลายคน) และเพื่อใหสัญญาณมีคาความหนาแนนของพลังงานสเปคตรัมมีลักษณะเรียบ 
โดยที ่ /h f cN T T=  คือจํานวนของรหัสตอเฟรม 
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การประมาณคาตัวแปร TOA แบบหนึ่งขั้นตอน 
การประมาณคาตัวแปรแบบหนึ่งขั้นตอนเปนกระบวนการที่หาคา TOA โดยตรงที่ใชเทคนิคที่เรียกวา 

Maximum Energy Selection (MES) [4] โดยเมื่อสัญญาณเดินทางมาถึงเครื่องรับและผานเขาสูเครื่องรับแบบ ED 
สัญญาณขาออกของเครื่องรับแบบ ED สามารถเขียนไดเปน 

               ( )
( ) ( )
( ) ( )1 2

1 1

f j s

f j s

j T c n t

n j T c n t
z r t dt

− + +

− + + −
= ∫              (2) 

เมื่อ st  คือ ชวงของการแซมปลิง และ { }1,2, , bn N∈ K  แทนลําดับของการแซมเปล โดยที่ f
b

b

T
N

T
=

สวน bT  คือความกวางของชวงพลังงานที่แบงพิจารณาหรือความกวางของ block ในงานวิจัยนี้ ไดแบงชวงในการ
พิจารณาพลังงานของ MES 2 เปน 2 แบบคือ แบบละเอียด (one-by-one) และแบบหยาบ (block-energy) การ
พิจารณาชวงพลังงานแบบละเอียดคา bT  จะมีคาเทากับ 1 นั่นหมายถึงนําคาสัญญาณขาออกทุกคามา
เปรียบเทียบหาคาพลังงานสูงสุด ขอดีของวิธีนี้คือ งาย แตขอเสียคือ ความซับซอนของเครื่องรับสูง วิธีที่สอง คือ การ
พิจารณาชวงพลังงานแบบหยาบ วิธีนี้จะทําการแบงสัญญาณขาออกของเครื่องรับแบบ ED ออกเปน block โดยใน
งานวิจัยนี้เราตั้งใหคาความกวางของ block มีคาเทากับความกวางของพัลลที่สง ( bT = pT ) ขอดีของการทําวิธีนี้คือ 
สามารถลดความซับซอนของการประมาณคา TOA ได 
 
การประมาณคาตัวแปร TOA แบบสองขั้นตอน 

สวนเทคนิคการประมาณคาตัวแปร TOA แบบสองขั้นตอนจะทําการแบงวิธีการประมาณหาคา TOA 
ออกเปน 2 สวน ขั้นตอนแรกเรียกวา Coarse search และขั้นตอนที่สองเรียกวา Fine search โดยขั้นตอนแรกทํา
การหาชวงของขอมูลที่นาจะมีคากําลังสูงสุดของสัญญาณอยูภายใน เมื่อทําขั้นตอนที่หนึ่งเรียบรอยแลว ชวงที่เลือก
วานาจะมีคากําลังสูงสุดของสัญญาณจะถูกนํามาหาอยางละเอียดวาคากําลังสูงสุดของสัญญาณนั้นอยูที่ตําแหนง
ใด โดยในงานวิจัยฉบับนี ้เราทําการหาชวง Coarse search โดยการของสัญญาณขาออกของเครื่องรับแบบ ED มา
ทําการแบงครึ่ง จากนั้นทําการเปรียบเทียบคาพลังงานของแตละสวนของสัญญาณที่ทําการแบงไว ชวงที่มีพลังงาน
สูงกวาจะหมายความวา ชวงนั้นของสัญญาณมีโอกาสที่พัลลของขอมูลขาวสารจะอยูภายใน [8] ดังแสดงในรูปที ่3 
หลังจากที่ไดชวงของพลังงานที่คาดวามีพัลลของขอมูลขาวสารบรรจุอยูแลว ขั้นตอนตอไปคือ การนําคาสัญญาณ
ชวงดังกลาวมาทําการหา MES เพื่อหาคา TOA ที่ละเอียดตอไป  

 
รูปที่ 3   การประมาณคาตัวแปร TOA แบบสองข้ันตอน 
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ผลการทดลอง 
ในหัวขอนี้ เราจะแสดงผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมาณคาตัวแปร TOA ทั้งแบบหนึ่ง

ขั้นตอนและสองขั้นตอน โดยเราทําการเปรียบเทียบทั้งเวลาที่ใชในการประมาณคาตัวแปร TOA คาความผิดพลาด
ของการประมาณคาตัวแปรซึ่งในที่นี้เราพิจารณาคารากที่สองของความผิดพลาดเฉลี่ยกําลังสอง (RMES) และคา
ความผิดพลาดของบิตขอมูลขาวสาร โดยพัลลที่ใชในการทดลองม ี3 ชนิดอยางที่กลาวไปแลวขางตน การสรางพัลล
เราใชคาพารามิเตอรในการสรางเหมือนงานวิจัย [11]  

รูปที่ 4 แสดงผลคา RMES ของการประมาณคาตัวแปร TOA แบบหนึ่งขั้นตอนและแบบสองขั้นตอนของ
พัลลทั้ง 3 แบบ จากผลการทดลองพบวา คา RMES แบบสองขั้นตอนมีคาต่ํากวาแบบหนึ่งขั้นตอน โดยเฉพาะหาก
พิจารณาในกรณีโมโนไซเคิลพัลลที่ถูกสเกลคาพลังงานซึ่งเปนพัลลที่มีความทนทานตอสัญญาณรบกวนต่ํา เรา
สามารถสรุปไดวา การประมาณคาตัวแปร TOA แบบสองตัวแปรมีความทนทานตอคาสญัญาณรบกวนไดดีกวาการ
ประมาณคาตัวแปร TOA แบบหนึ่งขั้นตอน และหากพิจารณาเปรียบเทียบในกรณีวิธีการประมาณคาตัวแปร TOA 
ที่ใชชนิดพัลลที่แตกตางชนิดกัน พบวาคา RMSE ของพัลลแบบพัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุดมีคาต่ําสุดเมื่อเทียบ
กับพัลลชนิดอื่นๆ นั่นหมายความวา พัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุดมีประสิทธิภาพดีที่สุด สาเหตุที่เปนเชนนี้
เนื่องมาจากพัลลชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการทนทานตอสัญญาณรบกวนสูงที่สุด ดังนั้น พัลลชนิดนี้จึงเหมาะที่จะ
นํามาใชเปนพัลลที่ทําการสงบิตขอมูลขาวสารมากที่สุดสําหรับระบบ UWB แตภายในเงื่อนไขที่วาเฉพาะระบบที่ไม
มีไทมิงจิตเตอร [11] 
 

  
 (ก) (ข) 

รูปที่ 4   คาความผิดพลาดเฉลี่ยกําลังสอง (RMES) ของการประมาณคาตัวแปร TOA ดวยวิธี  
(ก) หนึ่งข้ันตอน    (ข) สองข้ันตอน 

 
รูปที่ 5 แสดงคาความผิดพลาดของบิตขอมูล (BER) ในกรณีที่เลือกพัลลในการสงขอมูลขาวสารเปนพัลล 

ที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุดทั้งในกรณีที่ทําการประมาณคาตัวแปร TOA แบบหนึ่งขั้นตอนและแบบสองขั้นตอน จาก
รูปที ่5 (ก) เปนการเปรียบเทียบคา BER ของการประมาณคา TOA แบบหนึ่งขั้นตอนทั้งแบบละเอียด (MES – solid 
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line) และแบบหยาบ (Block – dot line) จะเห็นวาคา BER ของทั้งสองวิธีมีคาเทากัน สวน รูปที่ 5 (ข) เปนการ
เปรียบเทียบคา BER ในกรณีที่ทําการประมาณคาตัวแปร TOA แบบสองขั้นตอนทั้งแบบตัด 1 ครั้ง ตัด 2 ครั้งและ 
ตัด 3 ครั้ง ผลปรากฏคลาย รูปที่ 5 (ก) คือคา BER ของการประมาณทั้ง 3 กรณีมีคาเทากัน แตหากพิจารณาการ
เปรียบเทียบคา BER ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการประมาณคา TOA (TOA Es) และในกรณีที่สมมุติวาเครื่อง
รับทราบคาตัวแปร TOA (no TOA Es) จะเห็นวาคา BER ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการประมาณคาตัวแปร 
TOA มีคามากกวากรณีที่สมมติวาประมาณคาตัวแปร TOA ถูกคอนขางมาก ซึ่งหมายความวา ความผิดพลาดของ
การประมาณคาตัวแปร TOA มีผลสําคัญตอระบบสื่อสาร UWB หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา หากระบบมี
ความสามารถที่จะประมาณคาตัวแปร TOA ไดถูกตองก็จะยิ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบสื่อสาร UWB 
ได 

 
รูปที่ 5  คาความผิดพลาดของบิตขอมูลขาวสารเมื่อใชพัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุด เมื่อทําการประมาณคา TOA 

(ก) แบบหนึ่งขั้นตอน  (ข) แบบสองขั้นตอน 
 

สรุปผลการทดลอง 
งานวิจัยฉบับนี้ ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมาณคาตัวแปรแบบ TOA ทั้งแบบหนึ่ง

ขั้นตอนและแบบสองขั้นตอน การวัดประสิทธิภาพทําการวัดทั้งเวลาในกระบวนการประมาณคา TOA ของแตละวิธี 
คาความผิดพลาดของการประมาณคา TOA และ คาความผิดพลาดของบิตขอมูลขาวสาร นอกจากนั้น ในงานวิจัย
ฉบับนี้ ยังแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของคาความผิดพลาดของการประมาณคา TOA ผานคาความผิดพลาดของบิต
เทียบกับกรณีที่ไมคิดคาความผิดพลาดของการประมาณคา TOA ซึ่งจะเห็นวา การประมาณคา TOA มี
ความสําคัญตอประสิทธิภาพของระบบสื่อสารแบบ UWB  

 

(ก) 

(ข) 
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