บทที่ 3
สื่อสัญญาณในการส2งข5อมูล
การสื่อสารทุกชนิดเป1นการนำข4อมูลจากผู4ส:งไปยังผู4รับให4ครบถ4วนและถูก ต4อ ง
จำเป1นต4องอาศัยสื่อกลาง (Medium) ในการเชื่อมต:อ สื่อกลางจะทำหน4าที่เป1นเส4นทางเดิน
ของของข4 อ มู ล แสดงดั ง รู ป ที ่ 3.1 เช: น การสื ่ อ สารทางโทรศั พ ทW จำเป1 น ต4 อ งอาศั ย
สายโทรศัพทWเป1นสื่อกลางในการส:งสัญญาณคลื่นเสียงจากผู4ส:งไปยังผู4รับ เป1นต4น สื่อกลาง
ในการส:งสัญญาณเป1นปZจจัยหนึ่งที่สำคัญในการกำหนดประสิทธิภาพของการสือ่ สาร เช:น
ความเร็วในการส:งข4อมูล ปริมาณของข4อมูลที่สามารถส:งได4ในหนึ่งหน:วยเวลา และคุณภาพ
ในการส:งข4อมูลด4วย เพราะสัญญาณที่ส:งผ:านสื่อกลางแต:ละชนิด จะเกิดการสูญเสียความ
เข4มของสัญญาณระหว:างเส4นทางการสื่อสารไม:เท:ากันนั่นเอง

รูปที่ 3.1 ภาพรวมของการเชื่อมต:อสื่อกลางในการรับส:งข4อมูล
สำหรั บ สื ่ อ กลางในการรั บ ส: ง ข4 อ มู ล (Transmission Medium) ระหว: า ง
คอมพิวเตอรWนั้นสามารถแบ:งได4เป1น 2 ประเภทคือ สื่อกลางแบบมีสาย (Guide media)
และสื่ อกลางแบบไร4สาย (Unguided media) ดัง นั้นบทนี้ จะได4อธิ บายถึงประเภทของ
สื่อกลางสำหรับรับส:งข4อมูล พร4อมทั้งคุณสมบัติของสื่อกลางในแต:ละชนิดด4วย
3.1 สื่อกลางแบบมีสาย (Guide media)
สื่อกลางแบบมีสายจะเป1นสื่อกลางซึ่งอาศัยวัสดุที่จับต4องได4เป1นตัวกลางในการ
ส:ง ผ:านสัญ ญาณ เช:น สายทองแดง สายคู:ตีเ กลียว (Twisted pair) สายใยแก4วนำแสง
(Fiber optic) เป1นต4น
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3.1.1 สายคู:ตีเกลียว (Twisted Pair)
สายคู:ตีเกลียวเป1นสายสัญญาณที่ประกอบด4วยสายทองแดงหลายเส4นที่จะจับ
ถูก จับ เป1นคู: โดยคู:ส ายแต:ล ะคู:จ ะถูก พันบิ ดเป1นเกลีย ว เพื่อ ลดการรบกวนของคลื่ น
แม:เหล็กไฟฟtาจากคู:สายข4างเคียงภายในสายสัญญาณเดียวกันหรือจากภายนอก เช:น เครื่อง
ถ:ายเอกสารที่ตั้งอยู:ใกล4 ๆ เป1นต4น ทำให4สามารถส:งข4อมูลได4ด4วยความเร็วสูง สายคู:ตีเกลียว
สามารถใช4รับส:งข4อมูลจำนวนมากเป1นระยะไกลได4หลายกิโลเมตร เป1นที่นิยมใช4กันอย:าง
กว4างขวางเนื่องจากราคาไม:แพง ใช4ส:งข4อมูลได4ดี และมีน้ำหนักเบา
สายคูต: ีเกลียวยังสามารถแบ:งออกได4เป1น 2 ประเภทคือ สายคู:ตีเกลียวแบบไม:
ปtองกันสัญญาณรบกวนหรือแบบไม:หุ4ม ฉนวน (Unshielded Twisted Pair : UTP) และ
สายคู:ตีเกลียวแบบปtองกันสัญญาณรบกวนหรือแบบหุ4มฉนวน (Shielded Twisted Pair :
STP)
1) สายคู:ตีเ กลียวแบบไม:ป tอ งกันสัญญาณรบกวน หรือ แบบไม:ห ุ4ม ฉนวน
(Unshielded Twisted Pair : UTP)
สายคู:ตีเกลียวแบบไม:ปtองกันสัญญาณรบกวน หรือแบบไม:หุ4มฉนวนเรียก
สั้น ๆ ว:า สายยูทีพี (UTP) เป1นสายที่ใช4ในระบบโทรศัพทW มีหลายเส4น ซึ่งแต:ละเส4นจะมีสีที่
แตกต:างกันไป และตลอดทั้งเส4นจะถูกหุ4มด4วยพลาสติก (Plastic cover) ดังรูปที่ 3.2 เป1น
สายที่ได4รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาถูกและติดตั้งได4ง:าย
สายยูทีพีที่ใช4ในระบบโทรศัพทWจะใช4ลวดทองแดง 2 เส4นหรือ 4 เส4นต:อเข4ากับ
หัวต:อ RJ11 ส:วนสายยูทีพีที่ใช4เป1นสื่อกลางการสือ่ สารข4อมูลผ:านคอมพิวเตอรWประกอบด4วย
ลวดทองแดง 8 เส4นต:อเข4ากับหัวต:อแบบ RJ45

รูปที่ 3.2 สายคู:ตีเกลียวแบบไม:หุ4มฉนวน (Unshielded Twisted Pair : UTP)
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2) สายคู : ต ี เ กลี ย วแบบปt อ งกั น สั ญ ญาณรบกวน หรื อ แบบหุ 4 ม ฉนวน
(Shielded Twisted Pair : STP)
สายคู:ตีเกลียวแบบปtองกันสัญญาณรบกวน หรือแบบหุ4มฉนวนเรียกสั้น ๆ
ว:า สายเอสทีพี (STP) เป1นสายที่มีลักษณะคล4ายกับสายยูทีพี แต:มีฉนวนปtองกันสัญญาณ
รบกวนที่เป1นโลหะถักเป1นร:างแหโลหะ หรือฟลอยดW ซึ่งร:างแหนี้จะมีลักษณะเป1นเกราะใน
การปtองกันสัญญาณรบกวนต:าง ๆ ที่เรียกว:า ชิลดW (Shield) แสดงดังรูปที่ 3.3 สายสัญญาณ
ชนิดนี้จะถูกนำมาใช4ในกรณีที่ต4องการเชื่อมต:อสัญญาณในระยะทางที่ไกลเกินกว:าระยะทาง
ที่จะใช4สายยูทีพีได4

รูปที่ 3.3 สายคู:ตีเกลียวแบบมีหมุ4 ฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP)
3.1.2 สายโคแอกเชียล (Coaxial cable)
สายโคแอกเชียล (Coaxial cable) เป1นสายนำสัญญาณที่ตัวสายประกอบด4วย
ลวดทองแดงที่เป1นแกนกลางและเป1นแกนหลักหนึ่งเส4น แล4วหุ4มด4วยฉนวนที่เป1นพลาสติก
เพื่อปtองกันกระแสไฟฟtารั่ว ส:วนชั้นนอกจะหุ4มด4วยโลหะ หรือฟลอยดWที่ถักเป1นร:างแหเพื่อ
ปtอ งกันสัญญาณรบกวนของคลื่นแม:เหล็ก ไฟฟtาและสัญญาณรบกวนอื่น ๆ แล4วจะหุ4ม
ชั้นนอกสุดด4วยฉนวนพลาสติก ดังรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 สายโคแอกเชียล (Coaxial cable)
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สายโคแอกเชียลที่ใช4มี 2 แบบคือ สายโคแอกเชียลแบบหนา (Thick) และสายโค
แอกเชียลแบบบาง (Thin) เป1นสายนำสัญญาณที่ต:อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศนW หรือ
สายเคเบิลทีวี สายโคแอกเชียลที่นำมาใช4กับระบบเครือข:ายมักจะใช4กับเครือ ข:ายอิเ ธอเน็ต
(Ethernet) แบบเดิ ม ซึ ่ง สามารถใช4 เ ชื ่อ มต:อ ระหว:างคอมพิวเตอรWได4โ ดยตรงไม:ต4อ งใช4
อุปกรณWรวมสาย (Hub)
3.1.3 สายใยแก4วนำแสง (Fiber optic cable)
สายใยแก4วนำแสง (Fiber optic cable) เป1นสายสัญญาณที่นำส:งสัญญาณ
แสงที่วิ่งผ:านท:อแก4วหรือท:อพลาสติกทีม่ ีขนาดเล็กซึ่งเป1นแกนกลาง (Core) ที่ถูกหุ4มด4วยเจล
หรือพลาสติกเรียกว:า แคล็ดดิง (Cladding) เพื่อปtองกันการสูญเสียของสัญญาณ และหุ4ม
อีกชั้นด4วยฉนวนเพื่อปtองกันการกระแทกหรือแตกหัก ดังรูปที่ 3.5 (a-b)

(a)

(b)
รูปที่ 3.5 (a-b) สายใยแก4วนำแสง (Fiber optic cable)
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การรับส:งข4อมูลผ:านสายใยแก4วนำแสงนั้น จะไม:ได4ใช4สัญญาณไฟฟtาเหมือนสายสื่อ
สัญญาณชนิดอื่น ๆ แต:จะใช4แสงที่มีความเข4มสูง เช:น แสงเลเซอรW ส:งผ:านไปในเส4นใยแก4ว
นำแสงโดยอาศัยหลัก การหักเหของแสง และใช4แคล็ดดิงเป1นตัวสะท4อ นแสง ทำให4แสง
สามารถเดินทางไปจนถึงปลายทางได4 ดังนั้นข4อดีของสายในแก4 วนำแสง คือสามารถส: ง
สัญญาณได4ระยะทางไกลโดยไม:มีสัญญาณรบกวน ทำให4มีความผิดพลาดในการรับส:งข4อมูล
ต่ำมาก อีกทั้งยังสามารถรับส:งข4อมูลได4ด4วยความเร็วสูง มีความปลอดภัยในการรับส:งข4อมูล
สูง สามารถส:งข4อมูลได4ในปริมาณที่มาก จึงเหมาะที่จะใช4สำหรับการเชื่อมต:อคอมพิวเตอรW
ต4นทางกับคอมพิวเตอรWปลายทางระหว:างอาคาร ระหว:างเมือง และถูกนำไปใช4เป1นสายแกน
หลัก (Backbone cable) ในการเชื่อมโยงเครือข:ายต:าง ๆ เข4าด4วยกัน
สื่อกลางแบบมีสายที่กล:าวมาข4างต4นมีคุณสมบัติเ ฉพาะ และการนำไปใช4ง านที่
แตกต:างกัน ซึ่งอาจจะขึ้นอยู:กับความเร็วที่ต4องการรับส:งข4อมูล หรือระยะทางที่ต4องการใช4
เชื่อมโยงเพื่อรับส:งข4อมูล เป1นต4น ดังนั้นจึงสามารถสรุปได4ดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 คุณสมบัตแิ ละการนำไปใช4งานของสายสื่อสารแบบมีสายแต:ละชนิด
ชนิดของสื่อกลาง ความเร็วสูงสุด
1. สายยูทีพี

1 Gbps

ระยะทาง

การนำไปใช5งาน

ใช4 เ ชื ่ อ มต: อ อุ ป กรณW
เ ค ร ื อ ข : า ย ห รื อ
คอมพิวเตอรWเข4ากับ LAN
ไม:เกิน 100 เมตร ที่ใช4ในปZจจุบัน

2. สายเอสทีพี

155 Mbps

ปZจ จุบันไม:นิยมนำมาใช4
งาน เนื่องจากราคาสูง

3. สายโคแอกเชียล

10 Mbps

ไม:เกิน 500 เมตร ใช4 เ ป1 น สายแกนหลั ก
สำหรับ LAN และใช4เป1น
สายนำสั ญ ญาณภาพ
เสียง และโทรทัศนW

4. สายใยแก4 ว นำ
แสง

100 Gbps

มากกว:า 2
กิโลเมตร

ใช4 เ ป1 นสายแกนหลัก ใน
ระบบเครื อ ข: าย หรือ ใช4
สำหรับเชื่อมโยงระหว:าง
เครือข:ายที่อยู:ห:างไกล
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3.2 สื่อกลางแบบไร5สาย (Unguided media)
การสื่อสารแบบไร4สายเป1นสื่อกลางที่ไม:ใช4วัสดุใด ๆ ในการนำสัญญาณแต:จะอาศัย
คลื่นแม:เหล็กไฟฟtาเป1นสื่อกลางนำสัญญาณ ซึ่งคลื่นแม:เหล็กไฟฟtาที่นำมาใช4ในการสื่อสาร
นั้นมีหลายชนิดแตกต:างกันโดยแบ:งตามช:วงความถี่ดังรูปที่ 3.6 การสื่อสารแบบไร4สายมี
ความนิยมมากขึ้น เนื่องจากไม:จำเป1นต4องติดตั้งสายสัญญาณ ทำให4เกิดความสะดวกสบาย
มากขึ้น อีกทั้งมีความคล:องตัวสูงในการใช4งานในสถานที่ทตี่ ิดตั้งสายสัญญาณลำบาก

รูปที่ 3.6 ช:วงความถี่ของสัญญาณที่ใช4ในการสื่อสารแบบไร4สาย
สื ่ อ กลางของการสื ่ อ สารไร4 ส ายเช: น อิ น ฟราเรด (Infrared : IR) ไมโครเวฟ
(Microwave) คลื ่ น วิ ท ยุ (Radio wave) และดาวเที ย มสื ่ อ สาร (Communications
satellite) เป1นต4น
3.2.1 อินฟราเรด (Infrared : IR)
อินฟราเรด (IR) เป1นสื่อ กลางที่ใช4ก ับ การสื่ อ สารระยะสั ้นหรื อ เครื อ ข: า ย
ระยะใกล4 และไม:มีสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวนระหว:างผู4ส:งสัญญาณและผู4รับสัญญาณ
การเดินทางของสัญญาณในการสื่อสารด4วยสื่อสัญญาณประเภทนี้จะเป1นเส4นตรง เช:น การ
ส:งสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลไปยังเครื ่องรับวิทยุหรื อโทรทัศนW การเชื่อมต:อระหว:าง
คอมพิวเตอรWโดยผ:านพอรWตไออารWดีเอ (The Infrared Data Association : IrDA)
3.2.2 ไมโครเวฟ (Microwave)
ไมโครเวฟ (Microwave) เป1นสื่อ กลางที่ใช4กับการสื่อสารเพื่อ รับ ส:งข4อมูล
ในช:วงระยะสั้น ๆ และมีล ัก ษณะเป1นแนวเส4นตรงไม:สามารถหักเลี้ยวหรือ อ4อ มโค4งได4
เช:นเดียวกับการสื่อสารด4วยอินฟราเรด ดังนั้นจึงจำเป1นต4องมีสถานีรับส:งข4อมูลเป1นระยะ ๆ
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เพื่อรับส:งข4อมูลเป1นช:วง ๆ และรับส:งข4อมูลต:อกันไปจากสถานีรับส:งข4อมูลต4นทางจะกระทัง่
ถึงสถานีรับส:งปลายทาง ดังรูปที่ 3.7

รูปที่ 3.7 การสื่อสารด4วยระบบคลื่นไมโครเวฟ
สำหรับ การสื่อสารระยะทางไกล ๆ อาจจะเกิดสัญ ญาณรบกวน ดัง นั้นในการ
สื่อสารด4วยไมโครเวฟจะตั้งสถานีรับส:งสัญญาณไว4บนที่สูง เช:น ตึกอาคารสูง หรือยอดเขา
เพื่อหลีกเลี่ยงการชนสิ่งกีดขวางของแนวการเดินทางสัญญาณ ซึ่งสัญญาณรบกวนอาจจะ
เกิดจากสภาพอากาศ เนื่องจากสภาพอากาศมีผลต:อการส:งคลื่นไมโครเวฟพอสมควร เช:น
สภาพอากาศที่มี ฝ น หรือ หมอก เป1นต4น ทำให4ส ถานีร ับ ส:ง ข4อ มูล ด4วยคลื่นไมโครเวฟ
จำเป1นต4องมีเครื่องรับสัญญาณและขยายสัญญาณที่แตกต:างกันดังรูปที่ 3.8

(a)

(b)

รูปที่ 3.8 ลักษณะของตัวเครื่องรับสัญญาณ และส:งสัญญาณ (a) แบบจาน (b) แบบเขา
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การส:งข4อมูลผ:านสื่อกลางชนิดนี้เหมาะกับการส:งข4อมูลในพื้นที่ห:างไกลกันมาก ๆ
และไม:สะดวกในการวางสายสัญญาณ ซึ่งสถานีรับส:งสัญญาณแต:ละสถานีสามารถวางห:าง
กันได4ถึง 80 กิโลเมตร

3.2.3 คลื่นวิทยุ (Radio wave)
คลื่นวิทยุ (Radio wave) เป1นสื่อกลางทีส่ :งสัญญาณไปในอากาศ โดยสามารถ
ส:งในระยะทางได4ทั้งใกล4และไกล คลื่นวิทยุนั้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟtาใน
สายอากาศ ทำให4เกิดคลื่นแม:เหล็กไฟฟtากระจายออกไปรอบ ๆ สายอากาศในลักษณะทุก
ทิศทุก ทาง (Omni-directional) ดัง รูป ที่ 3.9 ดัง นั้นการรับ สัญ ญาณคลื่นวิท ยุของเสา
อากาศไม:จำเป1นต4องตั้งให4ตรงกับเสาส:งสัญญาณ เสาส:งสัญญาณจะมีตัวกระจายสัญญาณ
(Broadcast) ส:งไปยังเสารับสัญญาณ และใช4คลื่นวิทยุในช:วงความถี่ต:าง ๆ กันในการส:ง
ข4อ มูล เช:น การสื่อ สารระยะไกลในการกระจายเสียงวิ ท ยุร ะบบเอเอ็ม (Amplitude
Modulation : AM) และระบบเอฟเอ็ม (Frequency Modulation : FM) หรือการสื่อสาร
ระยะใกล4โดยใช4ไวไฟ (Wi-Fi) และบลูทูธ (Bluetooth)

รูปที่ 3.9 เสารับส:งคลื่นวิทยุทสี่ :งสัญญาณในลักษณะทุกทิศทุกทาง (Omni-directional)
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การแพร:กระจายของคลื่นวิทยุจะมีรูปแบบของการแพร:กระจายอยู: 3 รูปแบบ ดัง
รูปที่ 3.10 ได4แก:
1) การแพร:ก ระจายตามพื ้ นดิ น (Ground propagation) เป1 น วิ ธ ีก ารส:ง
คลื่นวิท ยุความถี่ต่ำ (น4อ ยกว:า 2 MHz) ไปตามแนวความโค4ง ของโลก หรือ ตามผิวดิน
ระยะทางในการเดินทางของคลื่นวิทยุขึ้นอยู:กับกำลังส:งของเครื่องส:ง นั่นคือถ4าสถานีส:งมี
เครื่องส:งกำลังส:งสูง ก็จะทำให4สามารถส:งคลื่นวิทยุไปได4ระยะทางที่ไกล

(a)

(b)

(c)

รูปที่ 3.10 ลักษณะการแพร:กระจายของคลื่นวิทยุ (a) การแพร:กระจายตามพื้นดิน (b) การ
แพร:กระจายตามท4องฟtา (c) การแพร:กระจายระดับสายตา
2) การแพร:กระจายตามท4องฟtา (Sky propagation) เป1นวิธีการส:งคลื่นวิทยุ
ความถี่สูง (2-30 MHz) ไปบนท4องฟtาในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟ˜ยรW (Ionosphere) และ
จะถูกสะท4อนมายังพื้นโลกอีกครั้ง ซึ่งจะทำให4สามารถส:งสัญญาณได4ในระยะทางที่ ไกล
มากกว:าการแพร:กระจายตามพื้นดิน
3) การแพร:กระจายระดับสายตา (Line-of-sight propagation) เป1นวิธีการ
ส:งคลื่นวิทยุความถี่สูง (มากกว:า 30 MHz) ในแนวเส4นตรงระหว:างเสาสัญญาณและตัวรับ
สัญญาณ โดยจำเป1นจะต4องติดตั้งเสาอากาศที่มีความสูงเพียงพอในการรับส:งสัญญาณ เพื่อ
หลีกเลี่ยงแนวความโค4งของโลก
3.2.4 ระบบดาวเทียม (Satellite System)
การสื่อสารโดยใช4ระบบดาวเทียม (Satellite System) ที่โคจรอยู:เหนือพื้นโลก
ประมาณ 35,600 กิโลเมตรหรือสูงกว:าสำหรับทำการสื่อสาร โดยทำหน4าที่เป1นทั้งสถานีรับ
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และสถานีส:งข4อมูล และมีการสื่อสารแลกเปลีย่ นข4อมูลกับสถานีรับส:งข4อมูลอยู:บนพื้นดินอีก
ด4วย โดยสถานีภาคพื้นจะมีการส:งข4อมูลไปยังดาวเทียมเรียกว:า อัปลิงคW (Uplink) แล4วส:ง
ข4อมูลจากดาวเทียมกลับมายังสถานีภาคพื้นเรียกว:า ดาวนWลิงคW (Downlink) ที่เป1นผู4รับ
ปลายทางอีกครั้งหนึ่ง ดังรูปที่ 3.11 ลักษณะของการสื่อสารผ:านระบบดาวเทียมเหมาะ
สำหรับการติดต:อสื่อสารระยะไกล ที่ระบบการสื่อสารแบบอื่น ๆ เข4าถึงลำบาก เช:น การ
เดินเรืออยู:กลางทะเล

รูปที่ 3.11 การรับส:งสัญญาณผ:านดาวเทียม
สัญ ญาณรบกวนและสภาพอากาศก็นับ ว:ามีผ ลต:อ การรับ ส:ง ข4อ มูล จากสถานี
ภาคพื้นกับดาวเทียมพอสมควร ดังนั้นหากสภาพอากาศมีความแปรปรวนก็อาจจะรบกวน
สัญ ญาณให4ผิดเพี้ยนไปได4 แต:โ ดยทั่วไปแล4วดาวเทียมจะถูก ออกแบบมาให4ชดเชยการ
รบกวนของสภาพอากาศที่แปรปรวน เช:น ฝน หรือหมอก เป1นต4น
เทคโนโลยีที่สื่อสารผ:านดาวเทียมในปZจจุบันที่นิยมใช4กันคือ เทคโนโลยีจีพีเอส
(Global Positioning System : GPS) เป1นเทคโนโลยีที่ท ำให4ทราบตำแหน:ง ที่อยู:บ นพื้น
โลกซึ่งสามารถนำมาประยุกตWใช4งาน เช:น ระบบนำทางของรถยนตWที่ติดตั้งอุปกรณWจีพเี อส
นอกจากนี้ในปZจจุบันยังมีการนำอุปกรณWจีพเี อสติดตั้งในระบบโทรศัพทWแบบเคลือ่ นที่อีกด4วย
3.2.5 ระบบเซลลWลูล:ารW (Cellular System)
ระบบเซลลWลูล:ารW (Cellular System) เป1นเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง
ของระบบการสื ่ อ สารโทรศั พ ทW เ คลื ่ อ นที ่ (Mobile Phone Communication) จะใช4
คลื่นวิท ยุความถี่สูง ส:งสัญญาณสื่อสารกันระหว:างเครื่อ งโทรศัพทWและเสารับสัญญาณ
(Tower) ที่อยู:ในรัศมีการติดต:อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต:ละเสาสัญญาณครอบคลุมว:า
เซลลW (Cell) สัญญาณการสื่อสารระหว:างโทรศัพทWแต:ละเซลลW จะถูกส:งต:อจากเสารับส:ง
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สัญญาณเข4าสู:เครือข:ายระบบโทรศัพทWที่เชื่อมต:อเสาสัญญาณทั้งหมดเข4าด4วยกันโดยสาย
สื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารด4วยระบบเซลลWลูล:ารW จะประกอบไปด4วยส:วนประกอบหลัก ๆ 3
ส:วนได4แก:
1) ชุมสายโทรศัพทWเคลื่อนที่ (Mobile Telephone Exchange : MTX หรือ
Mobile Station Control : MSC) มีหน4าที่ควบคุมกรทำงานของชุมสายทั้งหมด ได4แก: การ
ตัดต:อ การค4นหา เลขหมาย การเลือกเส4นทางรวมทั้งส:งสัญญาณต:าง ๆ เป1นต4น
2) สถานีฐาน (Base Station : BS หรือ Base Transceiver Station : BTS)
หรือ เรียกว:า เซลลW (Cell) มีห น4าที่ร ับ ส:ง สัญ ญาณกับ โทรศั พ ทWเ คลื ่อ นที ่ เพื่อ ทำการ
ติดต:อ สื่อ สารและถ:ายทอดสัญญาณไปยัง ชุม สายโทรศัพทWเคลื่อนที่ สถานีฐานนี้มีการ
กระจายอยู:ตามจุดต:าง ๆ ในพื้นที่ที่ให4บริการ แสดงดังรูป 3.12
3) โทรศัพ ทWเ คลื่อ นที่ (Mobile Station : MS) หมายถึง อุป กรณWส ื่อ สาร
เคลื่อนที่ที่ทำหน4าที่รับส:งสัญญาณระหว:างผู4รับกับผู4ส:ง

รูปที่ 3.12 ส:วนประกอบของการสื่อสารระบบเซลลWลูล:ารW
เมื่อผู4ใช4งานโทรศัพทWมีการเคลื่อนที่ออกจากเซลลWหนึ่ง ไปยังเซลลWอื่น ๆ สัญญาณ
การเชื่อมต:อของโทรศัพทWจะถูกส:งต:อไปยังเสารับส:งสัญญาณของเซลลWต:อไปเรื่อย ๆ แสดง
ดังรูปที่ 3.13 โดยทั่วไปแล4วเซลลWหนึ่งๆ จะสามารถครอบคลุมรัศมีการสื่อสารได4ไกลหลาย
กิโลเมตร
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(a)

(b)

รูปที่ 3.13 การย4ายเซลลWหนึง่ ไปยังอีกเซลลWหนึง่ (a) ก:อนที่มจี ะมีการเปลี่ยนเซลลW (b) หลัง
มีการเปลีย่ นเซลลW

