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การพัฒนาเครื่องควบคุมตาแหน่ งจานรับสั ญญาณดาวเทียมอัตโนมัติ
จ่าสิ บตรี ณัฐพล ดีเนียม
จ่าสิ บตรี ฐิติศกั ดิ์ ศรี จนั ลา
นายพรทิวา ภูกองเพชร
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บทคัดย่อ

*******งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาเครื่ องควบคุ มตาแหน่ งจานรับสัญญาณดาวเทียมอัตโนมัติเป็ น
งานวิจยั เชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการหาตาแหน่งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบอัตโนมัติ
โดยประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับเข็มทิศดิจิตอล และ GPS ประกอบด้วยส่ วนควบคุ ม
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR ATmega128 โดยรับค่าจากส่ วนอินพุต ซึ่ งมี GPS เป็ น
เซ็นเซอร์ ระบุตาแหน่ง เข็มทิศทิศดิจิตอลเป็ นเซ็นเซอร์ วดั มุมเงย - มุมส่ าย และแป้ นควบคุมเป็ นชุ ด
ปรับความละเอียดของสัญญาณภาพ หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่ งไปยังส่ วนเอาต์พุต เพื่อ
แสดงผลที่จอแสดงแบบ LCD สเต็ปปิ้ งมอเตอร์ ขนาด 12 โวลต์ / 1.5 แอมแปร์ จานวน 2 ตัว
ควบคุ มมุมเงย ( แกน x ) และมุ มส่ าย ( แกน y ) เมื่ อระบบเริ่ มทางานจานดาวเที ยมจะหมุ นหา
สัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 โดย GPS และเข็มทิศทิศดิจิตอลเป็ นตัวระบุหาตาแหน่งและสเต็ปปิ้ ง
มอเตอร์ จะทาการปรับมุมเงยและมุมส่ ายให้ได้ตาแหน่งที่ตอ้ งการ จากการทดลองได้ทาการทดลอง
ให้จานดาวเทียมหมุนหาสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 แบบอัตโนมัติ ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
พิษณุโลก และนครปฐม จานวนจังหวัดละ 15 ครั้ง ในตาแหน่งที่ต่างกัน ผลปรากฏว่า คุณภาพของ
สัญญาณภาพที่รับได้ คือ 35-60 เปอร์ เซ็นต์ 65-80 เปอร์ เซ็นต์ และ 60-79 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
คุ ณภาพของสัญญาณภาพที่ต่างกัน เพราะเข็มทิ ศทิ ศดิ จิตอลมี สัญญาณรบกวนในบริ เวณที่ มีคลื่ น
ความถี่สูง
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1.*บทนา
*******ปัจจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเข้ามาแทนที่สายอากาศทาให้การรับ
สัญญาณโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายทั้งจานย่านความถี่ ซี ยแู บนด์ และ
จานย่า นความถี่ เคยูแบนด์ เนื่ องจากการติ ดตั้งจานรั บสัญญาณดาวเที ยมในแต่ละครั้ งจะมี ความ
ยุง่ ยากในการหามุมเงยและมุมส่ ายของดาวเทียมแต่ละดวง ทาให้เสี ยเวลาในการติดตั้งหากต้องการ
ย้ายที่ติดตั้งไปสถานที่อื่นๆหรื อติดตั้งบนรถโดยสารท่องเที่ยวก็จะทาให้การติดตั้งแต่ละครั้งมีความ
ยุง่ ยากและเสี ยเวลาเป็ นอย่างมาก
*******ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นปั ญหาดังกล่ าวจึ งได้สร้ างเครื่ องควบคุ มตาแหน่ งจานรั บสัญญาณดาวเที ยม
อั ต โนมั ติ ที่ ส ามารถติ ด ตั้ งการรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มได้ ง่ า ยสะดวกและรวดเร็ วโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ มาควบคุมสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ ท้ งั มุมเงยและมุมส่ าย โดยการโปรแกรมมุมเงยใน
แต่ละจังหวัด เมื่อต้องการติดตั้ง ก็สามารถกดโปรแกรมได้ในแต่ละจังหวัดและกดปุ่ มหามุมส่ ายเพื่อ
รับสัญญาณภาพได้อย่างรวดเร็ วและชัดเจน
2.*แผนผังการทางานของงานวิจัย

เซ็นเซอร์ ระบุตาแหน่ ง
จอแสดงผล
เซ็นเซอร์ วดั มุมเงย.

ไมโครคอน
โทรลเลอร์

เซ็นเซอร์ วดั มุมส่ าย

วงจรควบคุม
มุมส่ ายมอเตอร์

วงจรควบคุม
แป้นควบคุม

มุมเงยมอเตอร์
รู ปที่ 2.1 แผนผังการทางานของระบบ

มอเตอร์

มอเตอร์
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*******การออกแบบการพัฒนาเครื่ องควบคุมตาแหน่งจานดาวเทียมอัตโนมัติ ไปตามทิศต่าง ๆ
นั้นจะเป็ นการควบคุ มมาจากชุ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega 128 เป็ นตัวควบคุมในการ
สัง่ งานไปควบคุมชุดสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ ท้ งั 2 ตัว ที่ทาหน้าที่เป็ นมุมเงย มุมทิศทาง ซึ่ งสามารถควบคุม
ได้ท้ งั อัตโนมัติและควบคุมด้วยมือ ดังรู ปที่ 2.1
2.1*ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega 12

รู ปที่ 2.2 ระบุตาแหน่งการเชื่ อมต่ออุปกรณ์เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega 128
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จากรู ปที่ 2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega 128 มีข้ วั ต่อสัญญาณของพอรต
I/O จาก MCU นั้นจะถูกออกแบบและจัดเตรี ยมไวผ่านทาง ขั้วต่อแบบ IDC-Header ขนาด 10 Pin
(2X5) จานวน 6 ชุ ด คือ PA,PB,PC,PD,PE,PF

ตามลาดับ โดยที่ ข้ วั ต่อสัญญาณแต่ละชุ ดจะ

ประกอบไป ด้วยสัญญาณของ I/O ที่เชื่ อมต่อมาจากขาสัญญาณ ของ MCU โดยตรงทั้งหมด โดย
จุดเชื่ อมต่อมีดงั นี้ Port A เชื่ อมต่อกับชุดควบคุมสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ ท้ งั 2 ตัว, Port B เชื่ อมต่อกับ
จอแสดงผล, Port D เชื่อมต่อกับเข็มทิศดิจิตอล และ Port F เชื่อมต่อกับแป้ นควบคุมการทางาน
2.2*วงจรรับสั ญญาณ GPS

รู ปที่ 2.3 วงจรรับสัญญาณ GPS เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega 128
*******วงจรรับสัญญาณ GPS มี Port RS232 เพื่อเชื่ อมต่อสัญญาณเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์
AVR AT mega 128 โดยต่อ Port TX ของวงจรรับสัญญาณ GPS เข้า Port RX ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega 128 และ ต่อ Port RX ของวงจรรับสัญญาณ GPS เข้า
Port TX ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega 128 ดังรู ปที่ 2.3
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2.3*โมดูลควบคุมองศามุมเงยและมุมส่ าย

รู ปที่ 2.4 โมดูลควบคุมองศามุมเงยและมุมส่ ายเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ATmega128
เป็ นการเชื่ อมต่อข้อมูลแบบ Inter integrate Circuit Bus (12C) 2 wire serial interface
ใช้ไฟได้ต้ งั แต่ 2.7V – 5V ซึ่ งเกี่ ยวข้อกับ Position Control ในแนวหมุนส่ าย โดยตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega128 จะมีหน้าที่เป็ น Master ส่ วน IC Compass จะเป็ น slave
โดยหากเป็ นการเรี ยกข้อมูลในการอ่านค่ามุมจากตัวโมดูล ตัวโมดูลจะส่ งข้อมูลมาเป็ น 16 bits
มาให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega128 ซึ่ งจะส่ งข้อมูลเป็ นค่ามุม โดยมีความละเอียดมุม
เป็ นจุดทศนิยม 1 ตาแหน่งคือ ตั้งแต่ 0.0 – 359.9 องศา โดยค่ามุมที่ได้จาก IC Compass จะเทียบกัน
ระหว่างทิศเหนื อของโลกกับทิศเหนื อบนโมดู ล IC Compass

ทาการเชื่ อมต่อสัญญาณเข้ากับ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega128 โดย Port TX และ Port RX ของเข็มทิศดิจิตอล
ต่อเข้า Port D ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega128 ต่อเข้าที่ขา PD2 และ ขา PD3
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega128 ดังรู ปที่ 2.4
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2.4*วงจรแป้นควบคุมการทางาน

รู ปที่ 2.5 วงจรแป้ นควบคุมการทางานเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega 128
จากรู ปที่ 2.5 วงจรแป้ นควบคุมการทางาน ต้องการแรงดันไฟฟ้ า +5V เพื่อควบคุม
การทางานของวงจร นาวงจรเชื่ อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega 128 ที่ Port F
โดยกาหนดสวิตซ์ 1 ต่อเข้า PF1, สวิตซ์ 2 ต่อเข้า PF0, สวิตซ์ 3 ต่อเข้า PF3, สวิตซ์ 4 ต่อเข้า
PF2, สวิตซ์ 5 ต่อเข้า PF6, สวิตซ์ 6 ต่อเข้า PF5,
2.5*โมดูลแสดงผล GLCD5110

รู ปที่ 2.6 โมดูลจอแสดงผล GLCD5110 เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega 128
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ส่ วนประกอบในชุ ด แผงวงจร GLCD5110, คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวผูแ้ ถวเดียว 8 ขา 1
ตัว, คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมียแถวเดียว 8 ขา 1 ตัว โมดูล GLCD5110 จะเชื่ อมกับ Port B
ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR AT mega 128 โดยขา 3 ต่อกับ PA0, ขา 4 ต่อกับ PA6, ขา 5
ต่อกับ PA7, ขา 6 ต่อกับ PA2, ขา 7 ต่อกับ PA1, ดังรู ปที่ 2.6
2.6*โมดูลควบคุมสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ มุมเงยและมุมส่ าย

รู ปที่ 2.7 โมดูลควบคุมสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ มุมเงยและมุมส่ าย
โมดู ล ควบคุ มสเต็ป ปิ้ งมอเตอร์ มุ ม เงยและมุ ม ส่ า ย โดยใช้ไ อซี ท้ งั 2 ตัว คื อ เบอร์
L297 และเบอร์ 7408 วงจรนี้ ตอ้ งการแรงดันไฟฟ้ า +5V จะเชื่ อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์
AVR AT mega 128 ที่ Port A โดยสเต็ปปิ้ งมอเตอร์ มุมเงยจะต่อกับ PA0 และ PA2 ส่ วนสเต็ป
ปิ้ งมอเตอร์ มุมส่ ายจะต่อกับ PA1 และ PA3 ดังรู ปที่ 2.7
2.7*สเต็ปปิ้ งมอเตอร์
2.7.1 สเต็ปปิ้ งมอเตอร์ มุมส่ าย สามารถควบคุมการเคลื่อนได้รอบตัว 0 – 360 องศา มีหน้าที่
การทางานเป็ นมุมส่ าย ควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติ โดยใช้แรงดัน 12 โวลต์ กระแส 1.5 แอมป์
ดังรู ปที่ 2.8

รู ปที่ 2.8 สเต็ปปิ้ งมอเตอร์ มุมส่ าย
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2.7.2 สเต็ปปิ้ งมอเตอร์ มุมเงย สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ 0 – 90 องศา มีหน้าที่การทางาน
เป็ นมุมเงย ควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติ โดยใช้แรงดัน 12 โวลต์ กระแส 1.5 แอมป์ ดังรู ปที่ 2.9

รู ปที่ 2.9 สเต็ปปิ้ งมอเตอร์ มุมเงย
2.8*ชุ ดแหล่ งจ่ ายไฟ

รู ปที่ 2.10 ชุดแหล่งจ่ายไฟ
ชุ ดแหล่งจ่ายไฟนี้ จะใช้ Switching 12 V 5 A ต่อเข้ากับวงจรปรับระดับแรงดันไฟฟ้ า
12 V เหลือ 5 V และนาแรงดันไฟฟ้ า 5 V จ่ายให้วงจรต่างๆ ที่อยูใ่ นเครื่ องควบคุมตาแหน่งจาน
รับสัญญาณดาวเทียมอัตโนมัติ ดังรู ปที่ 2.10
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3. ผลการทดลอง
*******จากการทดลองคุ ณภาพสัญ ญาณภาพที่ รับ ได้ ทดลองจาก 3 สถานที่ ไ ด้แก่ จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร, จังหวัดพิษณุ โลกและจังหวัดนครปฐม โดยทาการทดลองจังหวัดละ 15 ครั้ ง
ซึ่ งผลการทดลองเมื่อทดลองที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร คุณภาพสัญญาณภาพที่รับได้ ประมาณ
35% - 60% จังหวัดพิษณุ โลก คุณภาพสัญญาณภาพที่รับได้ ประมาณ 65% - 80% และจังหวัด
นครปฐม คุณภาพสัญญาณภาพที่รับได้ ประมาณ 60% - 79%
*******หมายเหตุ เงื่อนไขการทดลองแต่ละครั้งจะขยับตาแหน่งของเครื่ องควบคุมตาแหน่ง
จานรับสัญญาณดาวเทียมอัตโนมัติไม่อยูท่ ี่เดิมเสมอ
4. สรุ ปผลการทดลอง
จากการท างานวิจยั โครงงานเครื่ องควบคุ มตาแหน่ งจานรั บ สัญญาณดาวเที ย มอัตโนมัติ
สามารถควบคุมการทางานในแบบควบคุมด้วยมือตามเงื่อนไขได้ท้ งั 2 แกน ( แกน X แกน Y ) ได้
แบบอิสระ ตามความต้องการของผูใ้ ช้และในการควบคุมจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบอัตโนมัติ
เมื่ อ ท าการทดลองคุ ณ ภาพสั ญ ญาณภาพที่ รั บ ได้ ทดลองจาก 3 สถานที่ ไ ด้ แ ก่ จ ั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร จังหวัดพิษณุ โลกและจังหวัดนครปฐม โดยทาการทดลองจังหวัดละ 15 ครั้ ง
ซึ่ งผลการทดลอง เมื่อทดลองที่ กรุ งเทพมหานครคุณภาพสัญญาณภาพที่รับได้ ประมาณ 35% 60% พิษณุ โลก คุณภาพสัญญาณภาพที่รับได้ ประมาณ 65% - 80% และนครปฐม คุณภาพ
สัญญาณภาพที่รับได้ ประมาณ 60% - 79% จากการทดลองจะเห็ นได้ว่าการทดลองที่จงั หวัด
กรุ งเทพมหานครคุ ณภาพสัญญาณภาพที่รับได้ค่อนข้างต่ า แต่การทดลองที่จงั หวัดพิษณุ โลกและ
จังหวัดนครปฐม คุ ณภาพสัญญาณภาพที่ รับได้สูงกว่า ที่ เป็ นเช่ นนั้นเพราะ ในจังหวัดกรุ งเทพมี
สัญญาณรบกวนมากกว่าจังหวัดพิษณุ โลกและจังหวัดนครปฐม หากสัญญาณภาพที่ได้รับไม่ชดั เจน
สามารถควบคุมด้วยมือปรับแต่งมุมเงยและมุมส่ ายได้เพื่อการรับสัญญาณได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
5. ข้ อเสนอแนะ
*******ในการเปิ ดใช้งานเครื่ องควบคุ มตาแหน่ งจานรับสัญญาณดาวเทียมอัตโนมัติในแต่ละครั้ง
ควรหลี กเลี่ ยงพื้นที่ ที่มีคลื่นความถี่สูง เพราะคลื่นความถี่สูงจะรบกวนการหาทิศทางของเข็มทิศ
ทิศดิจิตอล ทาในสัญญาณภาพที่รับได้ มีคุณภาพต่า

