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บทคัดยอ 
ในงานวิจัยฉบับนี้ นําเสนอเครื่องสงแบบใหมที่สามารถเลือกพัลลไดสําหรับการสื่อสารระบบอัลตราไวด

แบนด การออกแบบพัลลสําหรับระบบอัลตราไวดแบนดมีความสําคัญและมีการศึกษาอยางมากมายในงานวิจัยที่
ผานมา งานวิจัยเรื่องการออกแบบพัลลสวนใหญจะเนนออกแบบใหพัลลมีพลังงานอยูภายใตคาพลังงานมาตรฐานที่
ถูกกําหนดโดยคณะกรรมาธิการสื่อสารแหงประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นแลว การออกแบบพัลลสามารถ
ออกแบบพัลลเพื่อแกปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นได เชน การออกแบบเพื่อลดการรบกวนระหวางระบบสื่อสารอัลตราไวด
แบนดกับระบบสื่อสารแบบแบนดแคบ การออกแบบพัลลเพื่อแกปญหาเรื่องไทมิงจิตเตอร หรือการออกแบบพัลล
เพื่อใหมีการใชประโยชนของพลังงานภายใตมาตรฐานที่กําหนดใหไดมากที่สุด ดังนั้น จะเห็นวาถาเครื่องสงมี
ความสามารถในการเลือกพัลลใหเหมาะกับสภาพแวดลอม และเหมาะกับปญญา ก็จะทําใหระบบสื่อสารอัลตราไวด
แบนดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสนับสนุนแนวความคิดนี ้งานวิจัยชิ้นนี้จึงเลือกพัลลมา 3 ชนิด คือ พัลลโมโนไซเคิล
ที่ถูกสเกลคาพลังงาน พัลลที่มีกําลังเหมาะสมที่สุด และพัลลที่มีความทนทานตอการเกิดไทมิงจิตเตอรที่เหมาะสม
ที่สุด โดยพัลลทั้ง 3 ชนิดนี้มีความสามารถในการทํางานที่คาสัญญาณรบกวนที่แตกตางกัน ดังนั้น หากเครื่องสง
ทราบคาสัญญาณรบกวนในระบบ ก็สามารถเลือกพัลลที่เหมาะสมกับสภาพนั้นๆ ได การที่จะทราบคาสัญญาณ
รบกวนทําไดโดยการประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนที่เครื่องรับ โดยการประมาณความแปรปรวน
ของสัญญาณรบกวนในงานวิจัยนี้ทําโดยใชวิธีลีสสแควร ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเครื่องสงที่นําเสนอมี
ประสิทธิภาพดีกวาเครื่องสงปกติทั่วไป 
 
คําสําคัญ :  ระบบอัลตราไวดแบนด  การประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน  ไทมิงจิตเตอร  
 

Abstract 
In this paper, we proposed the novel selected pulse transmitter for ultra-wideband (UWB) 

communication. The UWB pulse shape designs have been proposed in many literatures. All of pulses 
present their power transmission pulses meeting to the Federal Communications Commission (FCC) 
mask. Additionally, some pulse types also created for solving another problem e.g., the pulse give the 
high bandwidth efficiency, the pulse is timing jitter tolerance or the pulse is narrow-band interference 
suppression. Thus, if we can put the right pulse to the right problem, the UWB systems have more 
success communication. To confirm our idea, we choose the scaled monocycle pulse, the power 
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optimized pulse and the jitter optimized pulse to experiments with our simulations. These pulses can 
work under different noise environments. So, we can choose these pulses if we have known the noise 
values in each situation. The noise value can be found by using noise variance estimation. In this paper, 
we estimate the noise variance passing through the Least-square (LS) algorithm. Our simulation results 
show that the performance of our transmitter is better than the conventional transmitter. 
 
Keywords :  Impulse-radio, Ultra-wideband, Noise variance estimation, Timing jitter, Pulse shape design 
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คํานํา 
ในปจจุบัน การสื่อสารระบบอัลตราไวดไดรับความสนใจมาก เนื่องจากเปนการสื่อสารระบบที่เหมาะ

สําหรับ การสื่อสารไรสายระยะสั้น การสื่อสารที่ตองการสงขอมูลดวยอัตราความเร็วสูง นอกจากนั้น ระบบอัลตรา
ไวดแบนดยังมีขอดีอื่นๆ อีก เชน เปนระบบที่มีคาความหนาแนนของพลังงานต่ําจึงทําใหไมเกิดการรบกวนกับ
ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่มีในปจจุบัน มีการใชพลังงานในการสงสัญญาณต่ําทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่ใชไดนาน 
ทนทานตอเฟดดิงในชองสัญญาณแบบมัลติพาธทําใหระบบสามารถใชประโยชนของมัลติพาธได ราคาของตนทุนใน
การผลิตต่ําและขนาดของอุปกรณมีขนาดเล็กดวย ในป ค.ศ. 2002 คณะกรรมาธิการสื่อสารแหงสหรัฐอเมริกา[1] ได
ออกมาตรฐานของขอบเขตคาความหนาแนนของกําลังงานสําหรับระบบอัลตราไวดแบนดขึ้นมา เพื่อปองกันไมให
ระบบอัลตราไวดแบนดไปรบกวนระบบสื่อสารอื่นๆ ที่มีในปจจุบัน การที่จะควบคุมคาความหนาแนนของกําลังงาน
ใหอยูภายใตคามาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการออกแบบรูปรางของพัลลที่ใชในการสงขอมูลของระบบสื่อสารอัล
ตราไวดแบนด 

เนื่องจากคาพลังงานที่ใชสงในระบบอัลตราไวดแบนดนี้มีคาต่ํา ซึ่งอยูในระดับสัญญาณรบกวนของระบบ
อื่นๆ ดังนั้น การใชพลังงานตามคามาตรฐานที่กําหนดใหคุมคามากที่สุด จึงเปนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่สามารถแกไขได
ดวยการออกแบบรูปรางพัลล ดังนั้น งานวิจัยสวนหนึ่งจะทําการออกแบบรูปรางพัลลใหมีประสิทธิภาพการใชกําลัง
งานภายใตมาตรฐานใหไดมากที่สุด [2, 3] แตปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เรื่องของไทมิงจิตเตอร ไทมิงจิต
เตอรเปนปรากฏการณที่นาฬิกาของเครื่องรับและเครื่องสงไมตรงกัน ทําใหเกิดปญหาการเชื่อมตอที่ตรงเวลากัน และ
ยิ่งไปกวานั้น ระบบอัลตราไวดแบนดมีความกวางของพัลลเปนหนวยนาโนวินาที ดังนั้น การเกิดความผิดพลาดของ
การทํางานไมตรงกันของนาฬิกาของเครื่องสงและเครื่องรับเพียงเล็กนอย ทําใหเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร
ไดมาก ซึ่งการแกปญหาของไทมิงจิตเตอรอีกทางหนึ่ง ก็คือแกดวยการออกแบบรูปรางพัลลใหมีความทนทานตอการ
เกิดไทมิงจิตเตอรนั่นเอง [4, 5] 

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวา การออกแบบรูปรางพัลลเปนสิ่งสําคัญในระบบอัลตราไวดแบนด ยิ่งไป
กวานั้น จุดประสงคของการออกแบบรูปรางพัลลยังมีหลายๆ จุดประสงค ขึ้นอยูกับปญหาที่ตองการแกไข ดังนั้น 
หากเครื่องสงสามารถเลือกชนิดของพัลลที่เหมาะสมตอสภาพแวดลอมนั้นๆ ได จะทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงในการ
สื่อสารได เพื่อสนับสนุนแนวคิดนี ้งานวิจัยนี้ ไดพิจารณาพัลล 3 ชนิดที่พิจารณาใน [5] ไดแก โมโนไซเคิลพัลลที่ถูก
สเกลคากําลังงาน (The scaled monocycle pulse) พัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุด (The power optimized pulse) 
และพัลลที่มีความทนทานตอการเกิดไทมิงจิตเตอรที่เหมาะที่สุด (The jitter optimized pulse) พัลลทั้ง 3 ชนิดนี้มี
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ขอดีและขอเสียแตกตางกันดังนี้ โมโนไซเคิลพัลลที่ถูกสเกลคากําลังงาน เปนพัลลที่นิยมใชในการทดสอบระบบอัล
ตราไวดแบนดมากที่สุดเนื่องจากเปนพัลลที่สรางงายทั้งทางทฤษฏีและทางปฏิบัต ิพัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุดเปน
พัลลที่นําเสนอโดย X. Wu และคณะ ตั้งแตป 2006 [2] พัลลชนิดนี้มุงเนนที่จะออกแบบรูปรางพัลลเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพการใชงานของกําลังงานภายใตคามาตรฐานสูงที่สุด พัลลชนิดสุดทายคือ พัลลที่มีความทนทานตอการ
เกิดไทมิงจิตเตอรที่เหมาะที่สุด พัลลชนิดนี้ถูกเสนอโดยกลุมงานวิจัยของพวกเราตั้งแตป 2008 [4] โดยจุดมุงหมาย
ของพัลลชนิดนี้คือ นอกจากจะมีคากําลังงานอยูภายใตคามาตรฐานที่กําหนดแลว ยังมีความทนทานตอการเกิดไท
มิงจิตเตอรอีกดวย  

การที่จะออกแบบเครื่องสงใหสามารถเลือกพัลลที่เหมาะกับสภาพแวดลอมแตละสถานการณไดนั้น 
เครื่องสงจะตองมีตัวแปรที่เชื่อมตอคุณลักษณะของพัลลแตละชนิด นอกจากนั้น ยังตองมีคาเกณฑที่ใชวัดในการ
เลือกชนิดพัลลของตัวแปรที่เชื่อมตอคาคุณลักษณะของพัลลแตละชนิดอีกดวย พัลลทั้ง 3 ชนิดที่เลือกนํามา
พิจารณา ไดถูกพิจารณาแลวจากงานวิจัย [4] ซึ่งสามารถสรุปไดวา พัลลทั้ง 3 ชนิดมีตัวแปรที่เชื่อมคุณลักษณะของ
พัลลทั้ง 3 ชนิดคือ คาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน เนื่องจากวาผลการทดลองที่แสดงใน [4] พบวา หาก
ระบบทําการทดสอบภายใตระบบที่ไมมีสัญญาณรบกวนเลย พัลลชนิดโมโนไซเคิลที่ถูกสเกลคากําลังงานจะทํางาน
ไดดีที่สุด ไมวาระบบนั้นจะมีไทมิงจิตเตอรหรือไมก็ตาม แตหากระบบที่พิจารณามีสัญญาณรบกวน โมโนไซเคิลพัลล
ที่ถูกสเกลคากําลังงานจะทํางานไดแยที่สุด เนื่องจากโมโนไซเคิลพัลลที่ถูกสเกลคากําลังงานมีประสิทธิภาพการใช
พลังงานภายใตมาตรฐานต่ํา แตสําหรับพัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุดสามารถทํางานไดดีที่สุดในสภาวะที่สัญญาณ
รบกวนภายในระบบมีคามากๆ แตขอเสียของพัลลชนิดนี้คือ หากระบบมไีทมิงจิตเตอรขึ้น ประสิทธิภาพของระบบจะ
ลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากผลของไทมิงจิตเตอร พัลลชนิดสุดทาย คือ พัลลที่มีความทนทานตอการเกิดไทมิงจิต
เตอรที่เหมาะที่สุด เปนพัลลที่สรางเพื่อใหมีความทนทานตอการเกิดไทมิงจิตเตอร แมระบบจะเกิดไทมิงจิตเตอรขึ้น 
ประสิทธิภาพของระบบจะลดลงไมมาก แตขอเสียของระบบนี้คือ ทนทานตอสัญญาณรบกวนไดนอยกวาพัลลชนิด
พัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุด  

ดังนั้น ในงานวิจัยชิ้นนี้ ที่เลือกพิจารณาพัลลทั้ง 3 ชนิดที่กลาวมาแลว คาตัวแปรรวมที่เชื่อมตอ
คุณลักษณะของพัลลทั้ง 3 ชนิดที่นํามาใชในการตัดสินใจในการเลือกชนิดพัลลของเครื่องสงที่นําเสนอไดแก คา
สัญญาณรบกวนที่อยูในระบบ โดยคาสัญญาณรบกวนนี้สามารถหาไดโดยการทําการประมาณคาความแปรปรวน
ของสัญญาณรบกวนทางฝงเครื่องรับ เมื่อทําการประมาณไดแลวจึงสงกลับมายังเครื่องสงเพื่อใชในการเลือกชนิด
พัลลที่เหมาะสมตอไป การประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนในงานวิจัยชิ้นนี้ เลือกวิธีการประมาณ
แบบลีสสแควรเนื่องจากวิธีการประมาณแบบลีสสแควรเปนเทคนิคการประมาณที่งายที่สุด ทายที่สุดแลว ผลการ
ทดลองแสดงใหเห็นวา เครื่องสงแบบใหมมีประสิทธิภาพดีกวาเครื่องสงแบบปกต ิ

 
อัลตราไวดแบนดพัลล 

ระบบอัลตราไวดแบนดเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความสนใจอยางรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากการอนุญาติการใช
งานแถบความถี่ขนาดใหญถึง 7.5 GHz ในยานความถี่ 3.1 - 10.6 GHz ของคณะกรรมาธิการสื่อสารแหง
สหรัฐอเมริกา โดยระบบจะมีแถบความถี่กวางมาก ซึ่งแถบความถี่ของระบบอัลตราไวดแบนดจะไปซอนทับกับระบบ
ที่มีอยูเดิม แตจะมีพลังงานอยูในระดับของสัญญาณรบกวน (Noise Floor) คือประมาณ -41.3 dBm  
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จากงานวิจัยที่ [4] ไดทําการเปรียบเทียบพัลลที่นําเสนอคือ พัลลที่มีความทนทานตอการเกิดไทมิงจิตเตอร
ที่เหมาะที่สุดกับพัลลอีกสองชนิดคือ โมโนไซเคิลพัลลที่ถูกสเกลคากําลังงานและพัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุด แลว
สรุปไววา พัลลทั้ง 3 ชนิดนี้มีความสามารถในการใชงานภายใตเงื่อนไขที่แตกตางกันคือ โมโนไซเคิลพัลลที่ถูกสเกล
คากําลังงานเปนพัลลที่ทนทานตอการเกิดไทมิงจิตเตอรไดดีภายใตเงื่อนไขที่วา ไมมีสัญญาณรบกวนภายในระบบ 
สวนพัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุดสามารถทํางานไดแมวาระบบจะมีคาสัญญาณรบกวนสูงแตหากระบบเกิดไทมิง-
จิตเตอรขึ้น ประสิทธิภาพของระบบในการใชพัลลชนิดนี้จะลดลงอยางรวดเร็ว นั่นหมายความวาพัลลชนิดนี้มีความ
ออนแอเมื่อระบบมีไทมิงจิตเตอรเกิดขึ้น แตพัลลชนิดสุดทายคือ พัลลที่มีความทนทานตอการเกิดไทมิงจิตเตอรที่
เหมาะที่สุดสามารถทํางานได ในการทดลองของงานวิจัยนี้จึงเลือกใชพัลลทั้ง 3 ชนิดในการทดสอบ 
 

เครื่องสงที่นําเสนอ 
ในหัวขอนี้จะทําการกลาวถึงขั้นตอนการทํางานของเครื่องสงที่นําเสนอ พรอมรายละเอียดของระบบที่

พิจารณาและเทคนิคการประมาณสัญญาณรบกวนที่ใชในงานวิจัยนี้ จากรูปที่ 1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของขั้นตอน
การทํางานของเครื่องสงที่นําเสนอ ระบบนี้ประกอบดวยระบบสื่อสาร 2 ฝงคือเครื่องสงและเครื่องรับ เครื่องสงจะทํา
การสงขอมูล 2 ชนิดคือ ขอมูลไพลอต และขอมูลขาวสาร ขอมูลไพลอตเปนขอมูลที่ไมมีการมอดูเลต ฝงรับจะทราบ
คาของขอมูลชนิดนี้อยูแลว โดยขอมูลชนิดนี้มีไวใชในขั้นตอนการประมาณสัญญาณรบกวน เมื่อเครื่องรับไดรับ
ขอมูลชนิดนี้จะทําการประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน เมื่อไดคาความแปรปรวนแลว เครื่องรับจะ
สงคาความแปรปรวนที่ประมาณไดสงกลับมายังเครื่องสง หลังจากที่เครื่องสงทราบคาความแปรปรวนของสัญญาณ
รบกวนแลวเครื่องสงจะทําการเลือกชนิดพัลลที่เหมาะสมกับสภาพของคาสัญญาณรบกวนนั้นๆ ในกระบวนการสง
ขอมูลที่ตองการสื่อสาร ดังนั้น เครื่องสงใหมที่นําเสนอนาจะมีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากกวาเครื่องสงชนิดเดิมที่
ไมสามารถเลือกชนิดของพัลลได 

 
รูปที่ 1  แสดงบล็อกไดอะแกรมของเครื่องสงที่นําเสนอ 

 
ระบบที่พิจารณาในงานวิจัยนี้ 

ในงานวิจัยนี้ เราพิจารณาระบบภายใตการจําลองชองสัญญาณของ the Saleh-Valenzuela ตาม
มาตรฐาน IEEE802.15.3a ชนิด CM2 [6] ที่มีการสงขอมูลแบบ non-line of sight ระยะ 4 เมตร โดยสัญญาณ
รบกวนในงานวิจัยนี้เปนแบบ additive white Gaussian noise (AWGN) ที่มีคาเฉลี่ยเปนศูนยและมีคาความ
แปรปรวน 2

nσ  เครื่องสงจะมีการสงขอมูล 2 ชนิด คือ ขอมูลไพลอตและขอมูลขาวสาร โดยขอมูลสวนไพลอตใชใน
ขั้นตอนการประมาณสัญญาณรบกวนที่ฝงเครื่องรับ ขอมูลไพลอตเปนขอมูลที่ไมมีการมอดูเลตและมีคาของบิต
ขอมูลเปน 1 เสมอ และในที่นี้เราใชรูปรางพัลลชนิด พัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุดในการสงขอมูลแบบไพลอต 
เนื่องจากชนิดของรูปรางพัลลไมสงผลตอการประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน (ดูผลการทดลองรูป
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ที่ 2 ในหัวขอ 4 ) สวนรูปรางพัลลที่จะใชในการสื่อสารของขอมูลขาวสารจะเลือกได 2 แบบคือ พัลลที่มีพลังงานที่
เหมาะที่สุดและพัลลที่มีความทนทานตอการเกิดไทมิงจิตเตอรที่เหมาะที่สุด โดยการจะเลือกใชพัลลชนิดไหนขึ้นกับ
สภาพแวดลอมนั้นวามีสัญญาณรบกวนมากหรือนอย ขอมูลขาวสารสมมติใหมีการมอดูเลตแบบ antipodal pulse 
amplitude (PAM) โดยมีชองสัญญาณเปนแบบมัลติพาธ สัญญาณขอมูลที่รับเขามาทางฝงเครื่องรับสามารถเขียน
ไดเปน 

                  ( ) ( ) ( )f j c
j

r t Ebp t jT c T n t
∞

=−∞

= − − +∑                                               (1) 

เมื่อ j  เปนลําดับของเฟรม fT เปนความกวางของเฟรม E  เปนคาพลังงานของแตละพัลล ( )p t  เปนอัลตราไวด
แบนดพัลลซึ่งในงานวิจัยนี้มี 2 แบบอยางที่กลาวไปแลว cT  คือความกวางของชิป และ { }1, 1b∈ − เมื่อขอมูลที่สง
เปนขอมูลขาวสารและ 1b = เมื่อขอมูลที่สงเปนขอมูลไพลอต ( )n t  คือ สัญญาณรบกวนแบบ AWGN ที่มีคาเฉลี่ย
เปนศูนย คาความหนาแนนของพลังงานแบบสองขางเปน 0 / 2N และมีคาความแปรปรวน 2

nσ  สวนรหัส 
{ }0,1, , 1j hc N∈ −K  มีการกําหนดใหกับผูใชแตละคนเพื่อปองกันการชนกันขอบสัญญาณ (ในกรณีที่มีผูใช

หลายคน) และเพื่อใหสัญญาณมีคาความหนาแนนของพลังงานสเปคตรัมมีลักษณะเรียบ โดยที่ /h f cN T T=  คือ
จํานวนของรหัสตอเฟรม 
 
การประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน 

ในหัวขอนี ้จะกลาวถึงเทคนิคการประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนโดยในงานวิจัยนี้เลือก
เทคนิคการประมาณเปนลีสสแควร เนื่องจากเปนวิธีที่งายและสะดวกในการใชงาน ชวงของขอมูลที่ทําการประมาณ
คาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนคือ ชวงขอมูลไพลอต การประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน
จะสามารถทําไดโดยการพิจารณาผานทางโดเมนความถี่ ดังนั้น สัญญาณที่รับเขามาทางเครื่องรับในโดเมนความถี่
สามารถเขียนไดเปน 

 

),()()()( fWfPfHfR +=  1,...,0 −= Nf                                        (2) 
 

เมื่อ ( ) [0],..., [ ],..., [ 1]]TH f H H f H N= − เปนเวคเตอรของชองสัญญาณทางโดเมนความถี ่ ขอมูลชวง
ไพลอตในทางโดเมนความถี่สามารถเขียนในรูปเวคเตอรไดเปน ( ) [0],..., [ ],..., [ 1]]TP f P P f P N= −  และ 
เวคเตอรของสัญญาณรบกวนแบบ additive white Gaussian noise (AWGN) ที่มีคาเฉลี่ยเปนศูนยและคาความ
แปรปรวน 22

ww Nσσ =  เขียนไดเปน ( ) [0],..., [ 1]]TW f W W N= − ดังนั้น การประมาณคาความแปรปรวนของ
สัญญาณรบกวนดวยวิธีลีสสแควรสามารถหาไดจาก  

∑
−

=

−=
1

0

22 )()(ˆ)(1ˆ
N

f
w fPfHfR

N
σ                                   (3) 

เมื่อ ( )Ĥ f  คือ ชองสัญญาณที่ไดจากการประมาณ โดยในงานวิจัยนี้เพื่อความงายของระบบ เราจะสมมติวา
เครื่องรับทราบชองสัญญาณทั้งทางโดเมนเวลาและโดเมนความถี ่ 
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ผลการวิจัย 
ในหัวขอนี้ เราจะแสดงผลการทดลองของเครื่องสงที่นําเสนอเปรียบเทียบกับเครื่องสงปกติ เครื่องสงที่

นําเสนอมีขั้นตอนที่สําคัญคือ การประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน จากที่กลาวไปแลวในหัวขอที่ 3 
วาการประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนหาไดจากสมการที่ (3) โดยพัลลที่ใชในงานวิจัยนี้มีทั้งหมด 
3 ชนิดคือ โมโนไซเคิลพัลลที่ถูกสเกลคากําลังงาน พัลลที่มีพลังงานที่เหมาะที่สุด และพัลลที่มีความทนทานตอการ
เกิดไทมิงจิตเตอรที่เหมาะที่สุด การทดลองในงานวิจัยนี้เรื่องการประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน
แบงไดเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการทดสอบความแตกตางของรูปรางพัลลสงผลตอคาความผิดพลาดของการ
ประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน สวนที่สองเปนการหาคาเกณฑระดับ (Threshold) เพื่อใชในการ
ตัดสินใจวาจะเลือกพัลลชนิดไหนเปนพัลลในการสงขอมูลขาวสาร จากนั้นทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
เครื่องสงที่นําเสนอกับเครื่องสงปกติที่มีการสงพัลลชนิดเดียว 

 

 
รูปที่ 2  แสดงคาความผิดพลาดของการประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนของพัลลทั้ง 3 ชนิดเทียบ

กับคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนจริง 
 

จากรูปที ่2 แสดงคาความผิดพลาดของการประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนของพัลลทั้ง 
3 ชนิด จากผลการทดลองพบวา คาความผิดพลาดของพัลลทั้ง 3 ชนิดมีคาเทากัน ดังนั้น เราสามารถสรุปไดวาชนิด
ของพัลลไมไดสงผลตอความแมนยําในการประมาณคาความผิดพลาดของคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวน  

รูปที ่3 แสดงคาความผิดพลาดของบิตขอมูลเมื่อทําการสงดวยเครื่องสงที่นําเสนอ โดยแตละรูปทําการตั้ง
คาเกณฑระดับของคาความแปรปรวนไวที ่ - 1 0 2 . 8 3 ,  - 1 1 2 . 8 3  และ - 1 2 2 . 8 3  d B m / M H z  ตามลําดับ 
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  (ก) 

 

 
  (ค) 

 

 
(ข) 

 
 
รูปที่ 3  แสดงคาความผิดพลาดของบิตขอมูล

เมื่อทําการสงดวยเครื่องสงที่นําเสนอเมื่อ
ตั้ ง ค า เ กณฑ ร ะ ดั บ ข อ ง ค า ค ว า ม
แปรปรวนไวที ่

 (ก) -102.83 dBm/MHz 
 (ข) -112.83 dBm/MHz 
 (ค) -122.83 dBm/MHz 

คาเกณฑระดับนี้ใชในการตัดสินใจเลือกชนิดพัลลที่จะใชสงขอมูลขาวสาร โดยหากคาความแปรปรวนที่ประมาณคา
ไดมีคาต่ํากวาคาเกณฑระดับพัลลที่มีความทนทานตอการเกิดไทมิงจิตเตอรที่เหมาะที่สุดจะถูกเลือก เพราะพัลล
ชนิดนี้ถึงแมจะทนทานตอการเกิดไทมิงจิตเตอรแตก็ไมสามารถใชงานไดหากระบบมีสัญญาณรบกวนที่สูง ในอีก
กรณีคือ เมื่อคาการประมาณคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนสูงกวาคาเกณฑระดับพัลลที่มีพลังงานที่เหมาะ
ที่สุดจะถูกเลือกใหใชเปนพัลลในการสงขอมูลขาวสาร นอกจากนั้น เรายังทําการทดสอบคาความผิดพลาดของบิต
ขอมูลภายใตคาไทมิงจิตเตอรตางๆ ดวย หลังจากสังเกตผลการทดลองจากรูปที่ 3 เราสามารถสรุปไดวาคาเกณฑ
ระดับที่เหมาะสมคือคา -122.83 dBm/MHz เนื่องจากคาเกณฑระดับนี้ทําใหคาความผิดพลาดของบิตขอมูลมีคา
เรียบไมเกิดการกระโดดของขอมูล 

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องสงที่นําเสนอกับเครื่องสงปกติที่ไมมีการเลือกชนิด
พัลลสง จากรูปจะพบวา คาความผิดพลาดของบิตขอมูลของเครื่องสงที่นําเสนอมีคาดีกวาเครื่องสงปกต ิซึ่งสามารถ
สรุปไดวา เครื่องสงที่นําเสนอมีประสิทธิภาพดีกวาเครื่องสงปกต ิ
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  639 

 
 

รูปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบคาความผิดพลาดของบิตขอมูลเมื่อทําการสงดวยเครื่องสงที่นําเสนอกับเครื่องสงปกติ
ที่ไมสามารถเลือกพัลลสงได เมื่อตั้งคาเกณฑระดับของคาความแปรปรวนไวที ่-122.83 dBm/MHz 

 

สรุปผลการทดลอง 
งานวิจัยฉบับนี้นําเสนอเครื่องสงแบบใหมสําหรับระบบอัลตราไวดแบนดที่พิจารณาผลของไทมิงจิตเตอร 

โดยเครื่องสงที่นําเสนอสามารถเลือกชนิดของพัลลที่ใชในการสงขอมูลขาวสารได โดยขั้นตอนในการเลือกชนิดของ
พัลลพิจารณาจากคาความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนตามสภาพแวดลอมที่พิจารณา การทราบคาความ
แปรปรวนสามารถหาไดจากการประมาณดวยเทคนิคลีสสแควร จากผลการทดลองพบวา ประสิทธิภาพของเครื่องสง
ที่นําเสนอมีประสิทธิภาพดีกวาเครื่องสงแบบปกติที่ไมสามารถเลือกพัลลที่เหมาะสมตอสภาพแวดลอมได 
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