การสื่อสารผานดาวเทียม
หนาที่ของดาวเทียม
ดาวเทียมจะมีหนาที่หลักอยู 2 ประการ คือ
1. รับสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดิน
2. ขยายและสงสัญญาณกลับมายังสถานีภาคพื้นดิน
สวนประกอบของดาวเทียมมีอยู 4 สวนใหญๆ คือ
1. จานสายอากาศรับ-สงสัญญาณ (Receive / Transmit Antenna) ทําหนาที่รวมสัญญาณและสงกลับ
มายังพื้นโลก
2. ชองสัญญาณดาวเทียม (Transponder) ทําหนาที่ขยายสัญญาณ
3. แผงรับพลังงานแสงอาทิตย (Solar panel) ทําหนาที่แปลงพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา
สําหรับปอนใหกับอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิคส
4. สวนขับเคลื่อนดาวเทียม ทําหนาที่ขับเคลื่อนดาวเทียมใหอยูในตําแหนงวงโคจร ซึ่งจะตองใชเชื้อเพลิงใน
การขั บ เคลื่ อ น โดยอายุ ก ารใช ง านของดาวเที ย มจะขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง ที่ ส ง ขึ้ น ไปพร อ มกั บ
ดาวเทียม

โครงสรางของดาวเทียมไทยคม 2 รุน HS-376
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ยานความถี่ดาวเทียม
ดาวเทียมจะสงสัญญาณกลับมายังพื้นที่ใหบริการ โดยใชความถี่ที่ไดจัดสรรไวในแตละยานความถี่ที่ไมถูก
รบกวนโดยสภาพภูมิอากาศ หรือแสงอาทิตย ซึ่งสามารถแบงยานความถี่ดาวเทียมไดดังนี้
1. S-Band มีความถี่ในชวง 2.5 ถึง 2.6 GHz
2. C-Band มีความถี่ในชวง 3.7 ถึง 4.2 GHz
3. Ku-Band มีความถี่ในชวง 10.95 ถึง 12.75 GHz
4. Ka-Band มีความถี่ในชวง 18.3 ถึง 22.2 GHz

แถบแสดงความถี่ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา

สําหรับประเทศไทยนั้น ยานความถี่ที่ใชงานจะอยูในชวง C-Band และ Ku-Band สวนการรับ-สงสัญญาณ
นั้น ประเทศไทยตั้งอยูเหนือเสนศูนยสูตร แตตําแหนงตางๆ ของดาวเทียมสื่อสารทั้งหมดจะอยูในแนวเสนศูนยสูตร
การตั้งจานสายอากาศรับ-สงสัญญาณดาวเทียมจึงตองหันหนาจานสายอากาศไปยังทิศใต โดยที่ตําแหนงวงจร
โคจรของดาวเทียมไทยคม 2 จะอยูที่ตําแหนง 78.5 องศาตะวันออก ดังนั้นจะตองหันหนาจานสายอากาศไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต โดยอานพิกัดมุมกวาด (มุม Azimuth) จากทิศเหนือตามเข็มนาฬิกาไปที่ 229-256 องศา และ
อานพิกัดมุมเงย (มุม Elevation) ไปที่ 53-65 องศา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดที่ตั้งของสถานีรับ-สงสัญญาณดาวเทียม
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ดาวเทียมไทยคมทั้งสองดวงขณะอยูในวงโคจร

ความถี่ขาขึ้นและขาลง
ดาวเทียมสื่อสารแตละดวงนั้น เปนเสมือนกับสถานีทวนสัญญาณ หรือที่เรียกวา รีพีตเตอร (Repeater)
ซึ่งติดตั้งอยูสูงมากถึง 35,786 กิโลเมตรจากพื้นโลกระดับน้ําทะเล จึงตองทําหนาที่เปนทั้งเครื่องรับและเครื่องสง
เพื่อติดตอกับสถานีภาคพื้นดิน โดยสถานีภาคพื้นดินจะสงสัญญาณในชวง “ขาขึ้น” ที่ความถี่หนึ่งซึ่งเรียกวา Up
link frequency ไปใหดาวเทียมเมื่อดาวเทียมไดรับสัญญาณก็จะขยายสัญญาณและสงสัญญาณในชวง “ขาลง”
อีกความถี่หนึ่งซึ่งเรียกวา Down link frequency กลับมายังสถานีภาคพื้นดิน
ชองสัญญาณดาวเทียม
ดาวเทียมทุกดวงจะมีชองสัญญาณสําหรับใชสื่อสารซึ่งเรียกวา ทรานสพอนเดอร (Transponder) ซึ่งมี
หลายยานความถี่ โดยดาวเทียมดวงหนึ่งๆ อาจจะมีชองสัญญาณไดมากถึง 24 ทรานสพอนเดอร และในแตละท
รานสพอนเดอรสามารถใชงานพรอมกันไดหลายรูปแบบ เชน การถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมไป
พรอมกับการรับ-สงสัญญาณโทรศัพทติดตอพรอมกันไดจํานวนมาก และ/หรือ สงสัญญาณวิทยุใหกับเครือขาย
หรือขาวสารเทเลเท็กซ (Teletext) หรือขอมูลทางคอมพิวเตอร (Data Communication) ก็ยอมกระทําได
สัญญาณความถี่ในทุกๆ ทรานสพอนเดอร จะมีการจัดขั้วของคลื่น (Polarization) ไวใหมีทั้งขั้วแนวตั้ง
(Vertical) และขั้วแนวนอน (Horizontal) เพื่อใหสามารถขยายจํานวนชองสัญญาณใหมากขึ้นจากเดิมไดโดยไม
เกิดการรบกวนสัญญาณ (Interference) กันเองและไมมีผลกระทบจากสภาพของอวกาศ
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รูปผังความถี่ดาวเทียมไทยคม
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พื้นที่ใหบริการ (Footprint)
พื้นที่ใหบริการเปนลักษณะของสัญญาณที่สงลงมาครอบคลุมพื้นโลก ดาวเทียมแตละดวงจะมีพื้นที่
ใหบริการตางกันขึ้นอยูกับยานความถี่ของดาวเทียมดวงนั้นๆ โดยสัญญาณจะมีความเขมที่สุดตรงจุดศูนยกลาง
และจะคอยๆ จางลงเมื่อออกหางจากจุดศูนยกลาง
การสงสัญญาณในยานความถี่ C-Band จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ใหบริการไดกวาง เชน ดาวเทียมไทย
คมสามารถสงสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ไดมากถึง 126 ประเทศ
สวนการสงสัญญาณยานความถี่ Ku-Band จะครอบคลุมพื้นที่ใหบริการไดนอยกวา แตจะมีความแรงของ
สัญญาณสูงกวา สามารถใชจานขนาดเล็กรับสัญญาณได

รูปพื้นทีใ่ หบริการของดาวเทียมไทยคม

สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน (Satellite Earth Station)
สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน เปนสวนประกอบสําคัญในการสื่อสารผานดาวเทียมที่ทําหนาที่ติดตอกับ
ดาวเทียมและเชื่อมตอกับผูใชงาน เชน ระบบสื่อสารขอมูลเครือขายคอมพิวเตอร ระบบโทรศัพท หรือระบบ
ถายทอดสัญญาณโทรทัศน เปนตน
4

สถานี ด าวเที ย มภาคพื้ น ดิ น ในป จ จุ บั น ได รั บ การพั ฒ นาให ใ ช เ ทคโนโลยี ใ นระบบดิ จิ ต อล ทํ า ให มี
ความสามารถสูงขึ้น เชน สามารถสงขอมูลไดดวยความเร็วสูง ในขณะที่ขนาดของอุปกรณที่ใชมีขนาดเล็กลง และ
สามารถทํางานในสภาพแวดลอมทั่วไปได
โครงสรางของสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน แบงไดเปน 4 สวนหลักๆ คือ
1. อุปกรณจานสายอากาศ (Antenna subsystem)
2. อุปกรณเครื่องรับ-สงความถี่วิทยุ (RF subsystem)
3. อุปกรณแปลงสัญญาณคลื่นวิทยุ (IF subsystem)
4. อุปกรณ MODEM (MOdulator / DEModulator)

จานรับสงสัญญาณดาวเทียมแบบแคสซีเกน

ลําคลื่นดานขางของจานรับสงสัญญาณ และรูปแบบของลําคลื่นทางอุดมคติที่แผกระจายออกจากจาน
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อุปกรณจานสายอากาศ (Antenna subsystem)
จานสายอากาศซึ่งใชสําหรับการสื่อสารผานดาวเทียมเปนสวนสําคัญสําหรับการรับสงสัญญาณอยาง
มาก เนื่องจากสัญญาณที่สงขึ้นดาวเทียมตองถูกสงขึ้นไปเปนลําคลื่นที่แคบตรงไปยังตําแหนงดาวเทียมไดอยาง
ถูกตอง จานสายอากาศตองมีความสามารถในการรวมพลังงานไปในทิศทางที่ตรงกับตัวดาวเทียมดวยเชนกัน
และในทํานองเดียวกันจานสายอากาศตองมีความสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมที่ไดพลังงานที่สูงพอสําหรับ
การใชงานในภาครับดวย จานสายอากาศนี้จะตองถูกออกแบบใหมีสัญญาณรบกวนต่ํา และตองมีสญ
ั ญาณทีแ่ พร
ออกดานขางของจาน (Side Lobe) ต่ํา เพื่อไมใหรบกวนดาวเทียมดวงที่อยูใกลกัน
ลักษณะทั่วไปของจานสายอากาศ ประกอบดวย 3 สวนหลักๆ คือ
1. แผนสะทอนคลื่น (Reflector) มีลักษณะเปน Parabola ซึ่งจะทําหนาที่สะทอนคลื่นที่รับได
รวมเขาไวที่จุดโฟกัสในดานรับ และทําหนาที่สะทอนคลื่นที่สงออกจากจุดโฟกัสเปนลําออกไปยัง
ดาวเทียม
2. อุปกรณรับและปอนสัญญาณ (Antenna feed) เปนอุปกรณที่ติดตั้งที่ตําแหนงจุดโฟกัสของจาน
สายอากาศ ซึ่งทําหนาที่กระจายคลื่นที่มาจากเครื่องสงไปยังแผนสะทอนคลื่น และรับคลื่นที่
สะทอนมาจากแผนสะทอนคลื่นเขาภายในตัว feed ซึ่งภายใน feedhorn จะมีอุปกรณที่เรียกวา
OMT (Orthogonal Mode Transducer) ซึ่งทําหนาที่แยกคลื่นดานรับและดานสงออกจากกัน
เพื่อปองกันมิใหเกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน ดังนั้นสัญญาณในดานสงและสัญญาณในดานรับ
จะมีขั้วสัญญาณ (Polarize) ที่ตางกัน เชน ในการสงสัญญาณที่มีขั้วแบบเชิงเสน (Linear
Polarization) สัญญาณจะถูกสงขึ้นตัวดาวเทียมโดยใชขั้วหนึ่ง (Vertical หรือ Horizontal) และ
รับสัญญาณจากดาวเทียมอีกขั้วหนึ่ง (Horizontal หรือ Vertical) เปนตน โดยชนิดของ Antenna
feed มีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ Linear feed และ Circular feed
3. อุปกรณลดการรบกวนจากดานสง (Transmit reject filter) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่เปน
Bandpass filter ซึ่งยอมใหสัญญาณคลื่นความถี่ดานรับใหผานไปได และกันสัญญาณที่มี
ความถี่ดานสง ไมใหยอนเข าไปยังภาครับสัญญาณ เพื่อปองกันอุปกรณดานรับที่ทํางานกับ
สัญญาณที่มีกําลังต่ําเกิดความเสียหายจากกําลังสงของอุปกรณเครื่องสง
อุปกรณเครื่องรับ-สงความถี่วิทยุ (RF subsystem)
การสื่อสารผานดาวเทียมทํางานไดโดยคลื่นความถี่วิทยุในยานความถี่ตางๆ เชน ยานความถี่ C-Band ใช
สัญญาณที่มีความถี่ 6/4 GHz เปนตน ดังนั้นอุปกรณที่ใชตองสามารถใชงานไดในยานความถี่นั้นๆ ดวยอุปกรณ
ในภาคนี้จะทําหนาที่รับสงสัญญาณความถี่วิทยุที่ใชงานเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย
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1. Low Noise Amplifier (LNA) เปนสวนที่ใชสําหรับขยายสัญญาณที่รับจากจานดาวเทียม ซึ่ง
สัญญาณดังกลาวจะมีกําลังงานเมื่อรับไดที่จานสายอากาศต่ํามาก ดังนั้น สัญญาณดังกลาวตอง
ไดรับการขยายกําลังขึ้นเพื่อสงตอไปยังภาครับอื่นตอไป เครื่องขยายในสวนนี้ตองมีสัญญาณ
รบกวนต่ํา สามารถขยายสวนที่เปนสัญญาณแทจริง และตัดสวนที่เปนสัญญาณรบกวนออกไป
2. High Power Amplifier (HPA) เปนเครื่องขยายสัญญาณกําลังสูงสําหรับสถานีภาคพื้นดิน ทํา
หนาที่ขยายสัญญาณวิทยุยานความถี่ดาวเทียมเพื่อสงขึ้นไปยังดาวเทียม เครื่องขยายสัญญาณ
ประเภทนี้มีดวยกันหลายชนิด เชน
a. TWTA (Traveling Wave Tube Amplifier) ใชหลักการถายเทพลังงานที่เกิดจาก
อิเลคตรอนที่สรางขึ้นภายในหลอดสุญญากาศชนิดพิเศษ (TWT) โดยสัญญาณที่ถูก
ขยายนั้นถูกสงผานเขาไปยังหลอด TWT โดยผานอุปกรณที่เรียกวา Helix ชุดขยาย
สัญญาณชนิดนี้จะใชงานกับสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินทั่วไปที่มีกําลังสงระหวาง 50500 วัตต
b. Klystron Amplifier เปนเครื่องขยายกําลังสูงเชนเดียวกับ TWTA แตใหกําลังขยายสูง
กวาและมีประสิทธิภาพสูงกวา แตใหความกวางแถบคลื่นความถี่ (Bandwidth) ไดแคบ
กวา เหมาะสําหรับการใชงานที่ไมตองการความยืดหยุนในการเปลี่ยนแปลงความถี่ เชน
สถานีสงสัญญาณโทรทัศน เปนตน เครื่องขยายชนิดนี้มีกําลังสงระหวาง 1-3 กิโลวัตต
c. Solid State Power Amplifier (SSPA) เปนเครื่องขยายชนิดที่ใชทรานสซีสเตอรชนิด
GaAs FET ซึ่งใหประสิทธิภาพในการขยายที่สูงกวา TWTA มาก แตมีขอเสียที่ยังไม
สามารถสร า งให มี กํ า ลั ง สู ง ๆ ได นิ ย มนํ า มาใช กั บ สถานี ภ าคพื้ น ดิ น ขนาดเล็ ก อย า ง
แพรหลายในปจจุบัน
อุปกรณแปลงสัญญาณคลื่นวิทยุ (IF subsystem)
ประกอบดวยอุปกรณ 2 สวนดวยกัน คือ
1. Up Converter Part ทําหนาที่แปลงสัญญาณยานความถี่ IF (70 MHz / 140 MHz) ซึ่งรับจาก
Satellite Modem ใหเปนความถี่ดาวเทียมในยานที่ใชงานกับระบบดาวเทียมตางๆ เชน ยาน
ความถี่ C-Band (5925-6425 MHz) จากนั้นสัญญาณที่ไดรับการแปลงความถี่แลวจะถูกสงตอ
ใหภาคขยายสัญญาณกําลังสงสูง เพื่อสงไปยังดาวเทียมตอไป
2. Down Converter Part ทําหนาที่แปลงสัญญาณความถี่ที่ไดรับจาก LNA ซึ่งเปนยานความถี่ของ
ดาวเทียม เชน C-Band (3700-4200 MHz) ไปเปนยานความถี่ IF (70 MHz / 140 MHz) เพื่อสง
ตอใหกับภาค Demodulator ของ Satellite Modem ตอไป
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อุปกรณ MODEM (MOdulator / DEModulator)
ทําหนาที่แปลงขอมูลที่ตองการสงผานระบบสื่อสารผานดาวเทียมใหอยูในรูปของสัญญาณคลื่นวิทยุ
(Modulation) เพื่อสงสัญญาณดังกลาวไปยังดาวเทียม และในทางกลับกันก็ทําการแปลงสัญญาณคลื่นวิทยุที่มี
ขอมูลผสมอยูใหไดเปนขอมูลออกมา (Demodulation) เพื่อนําไปใชงานตอไป สําหรับสถานีดาวเทียมในปจจุบัน
จะทํางานโดยรับขอมูลที่เปนดิจิตอล ที่เราเรียกวา สัญญาณ Baseband ขอมูลขาวสารที่ผูใชตองการสงผาน
สถานีดาวเทียมระบบดิจิตอลนี้จะถูกเปลี่ยนใหเปนขอมูลดิจิตอล เชน สัญญาณเสียงจากระบบโทรศัพท หรือ
เสียงสําหรับสถานีวิทยุ เปนตน
กอนที่นําสัญญาณ Baseband ซึ่งอยูในรูปดิจิตอลมาสงในระบบสื่อสารผานดาวเทียม จะตองทําการ
ผสมกับคลื่นพาห (Carrier) เพื่อใหอยูในรูปของสัญญาณวิทยุอนาล็อค (70 MHz / 140 MHz) กอน จึงสงผานไป
ในภาค up/down converter และภาคขยายสัญญาณ เพื่อสงไปยังดาวเทียมตอไป
อุปกรณรวมสัญญาณ (Multiplexer : MUX)
เปนอุปกรณที่ทําหนาที่รวมสัญญาณขอมูลจากแหลงตางๆ (หลายๆ ชองสัญญาณ) ทั้ง Voice และ Data
ใหสามารถรับ-สงไดพรอมกัน หรือสงผานสายสงเสนเดียวกน
ขั้วสัญญาณ (Polarization)
คือเทคนิคในการสงสัญญาณที่สามาถเพิ่มจํานวนชองสัญญาณใหมากขึ้นจากชองสัญญาณที่มีอยู โดย
การกําหนดใหความถี่ในแตละชองของดาวเทียมคาบเกี่ยวกัน และกําหนดใหมีขั้วสัญญาณที่ตางกัน เพื่อปองกัน
การรบกวนกันเอง ดวยวิธีการดังกลาวทําใหเราสามารถจัดสรรจํานวนชองสัญญาณไดมากขึ้น ซึ่งแบงออกไดเปน
2 ประเภท ดังนี้
1. ขั้วสัญญาณแบบเชิงเสน (Linear Polarization) แบงออกเปน แนวตั้ง (Vertical) และ แนวนอน
(Horizontal) โดยพิจารณาจากแกนขั้วรับสัญญาณของ Feedhorn โดยทั้งสองขั้วนี้จะทํามุมกัน 90 องศา
ดาวเทียมที่ใชการรับ-สงแบบนี้ไดแก ดาวเทียมไทยคม เปนตน

ลักษณะสัญญาณที่มีขั้วคลื่นเปนแบบเชิงเสน (Linear Polarization) ทัง้ แบบแนวตัง้ (Vertical) และแนวนอน (Horizontal)
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2. ขั้วสัญญาณแบบหมุนสัญญาณ (Circular Polarization) แบงออกเปน หมุนตามเข็มนาฬิกา (Right
hand) และ หมุนทวนเข็มนาฬิกา (Left hand) ดาวเทียมที่ใชการรับ-สงแบบนี้ ไดแก ดาวเทียมอินเทล
แซท เปนตน

ลักษณะสัญญาณที่มีขั้วคลื่นเปนแบบหมุน (Circular Polarization) ทั้งแบบตามเข็ม (Right hand) และทวนเข็ม (Left hand)
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