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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการออกแบบและทดลองระบบการเข้ารหัสคอนโวลูชนั (Convolutional code) เพื่อแก้ไขบิตผิดพลาดโดย
ใช้อุ ปกรณ์ ลอจิ กแบบโปรแกรมได้ (Field programmable gate array: FPGA) ส าหรั บการสื่ อสารเชิ งแสงที่ มองเห็ นได้ใต้น้ า
(Underwater visible light communication: UVLC) โดยใช้อลั กอริ ทึมวิเทอบิ (Viterbi algorithm) สาหรับการถอดรหัสเพื่อแก้ไขบิต
ผิดพลาด ส่ วนของเครื่ องส่ งถูกวางไว้ใต้น้ าโดยใช้ค่าอุณหภูมิในน้ า และค่าพีเอช (pH) เป็ นตัวอย่างในการศึกษาการรับส่ งข้อมูล
เชิ งแสงใต้น้ าไร้สายโดยใช้แอลอีดี (Light emitting diode: LED) ที่กาลังงาน 10W และอัตราบอด (Baud rate) สู งสุ ดเท่ากับ 9,600
b/s (baud per second) ส่ วนที่เครื่ องรับก็จะใช้อวาแลนช์โฟโตไดโอด (Avalanche photodiodes: APD) ที่มีแถบสัญญาณเท่ากับ 25
MHz สาหรับการแปลงสัญญาณเชิงแสงให้เป็ นสัญญาณทางไฟฟ้า APD จะถูกใช้ตวั รับแสงพร้อมกันที่เครื่ องรับทั้งหมด 4 ตัวและ
สัญญาณจาก APD จะถูกนาไปขยายด้วยออปแอมป์ เบอร์ OPA2380 เพื่อให้ได้แรงดันไม่ต่ ากว่า 3.3V เนื่ องจากเป็ นแรงดันที่
ESP8266 WiFi ทางานได้ ลาดับสุ ดท้าย ข้อมูลค่าอุณหภูมิและพีเอชที่ตรวจรู ้ได้น้ ี จะถูกส่ งไปยังเครื่ องแม่ข่ายคลาวด์ NETPIE
และแสดงผลบนเว็บไซต์ เพื่อยืนยันการทางานของระบบผลการทดลองที่ จะทาการบันทึ กและแสดงผลต่อเนื่ อง 240 นาที ที่
ระยะทาง 1.5 m โดยมี อตั ราบิ ตผิดพลาดเท่ากับ 1.4 × 10-3 จากผลการทดลองพบว่าการเข้ารหัสคอนโวลูชันสามารถแก้ไขบิ ต
ผิดพลาดได้ และระบบสามารถทางานได้ดีแสดงค่าที่ตรวจรู ้ได้ตลอด การทดลองนี้เป็ นการทดลองบนเวลาจริ ง (Real Time)
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คาสาคัญ: การสื่ อสารใต้น้ า, การสื่ อสารเชิงแสงที่มองเห็นได้สาหรับการส่งข้อมูลค่า pH และ อุณหภูมิ, การเข้ารหัสคอน
โวลูชนั ด้วยใช้, อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้

Abstract
In this work, the error-correcting code, namely convolutional code, is developed and implemented using field-programmable
gate array (FPGA) is proposed for underwater visible light communication (UVLC). The Viterbi decoding using the trellis diagram
is used. The transmitter is located underwater with 10w LED and the baud rate is 9,600 b/s, which is compatible with the UART
communication protocol. Four avalanche photodiodes with a bandwidth of 25 MHz is used to convert the light signal to an electrical
signal at the receiver. Additionally, the output signal from the APDs is amplified by using OPA2380. The input voltage target is 3.3v,
which is suitable for the ESP8266. Additionally, the measured data send to NETPIE for presented on the website in the following. To
verify the system performance, the measurement data is recorded for 240 minutes with a communication distance of 1.45m. The bit
error rate is 1.4 × 10 -3; therefore, the system can correct the error and show it on NETPIE correctly. The data is measured in real-time.
Keywords: underwater communication, visible light communication for sending pH and temperature values, convolutional
code using field programmable gate array

1. บทนา
ในการเลี้ยงสัตว์น้ าเศษฐกิจ คุณภาพและสิ่ งแวดล้อมของ
น้ าเป็ นปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ การควบคุ ม คุ ณ ภาพของน้ าให้
เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดและมากที่สุด ทั้งนี้
การควบคุมต่าง ๆ จาเป็ นต้องใช้ระบบการสื่ อสารทั้งแบบมี
สาย ( Line communication: LC) แ ละ ไร้ สาย ( Wireless
communication: WC) อย่ างไรก็ ดี หากสามารถควบคุ มด้ วย
ระบบไร้สายได้ อาจทาให้มีความยืดหยุ่นและไม่เป็ นอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเทียบกับการใช้บุคลากรสารวจและ
ไม่สัมผัสโดยตรง สาหรับการสื่ อสารไร้สายประกอบไปด้วย
ระบบการสื่ อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ (Radio frequency: RF) และ
การสื่ อสารเชิ งแสงไร้ สาย (Optical wireless communication:
OWC) หรื อในบางการนาไปใช้งานอาจรวมไปถึงระบบการ
สื่ อสารเชิ งแสงที่ มองเห็ นได้ ด้ ว ยตา เปล่ า (Visible
communication: VLC) [1],[2]
สาหรับการสื่ อสารใต้น้ าจากการศึกษาและเปรี ยบเทียบทั้ง
ระบบ RF และ OWC พบว่ า ระบบ RF มี แ ถบสั ญ ญาณ
(Bandwidth signal) น้อยกว่ า OWC ซึ่ งมี ขนาดประมาณ 100
KHz มี ค่ า การลดทอนสู งมาก (High loss) [1] ส่ ว น VLC
สามารถรองรับความเร็ วของระบบสื่ อสารได้ถึงระดับกิกะบิต
(Giga bit per second) [3] ทาให้มีความน่ าสนใจเป็ นอย่างมาก
ทั้งนี้แสงที่ใช้สาหรับการสื่ อสารใต้น้ านิยมใช้แสงสี น้ าเงิน สี

ฟ้า เนื่องจากมีอตั ราการลดทอนในน้ าน้อยที่สุด [4] ดังนั้นหาก
นาแสงสี ฟ้ามาใช้สาหรั บการส่ งข้อมูลข่าวสารเพื่ อควบคุ ม
และส่ งข้อมู ลที่ ได้จากอุ ปกรณ์ ตรวจรู ้ (Sensor) คุ ณภาพน้ า
พร้ อมกับนามาบูรณาการเข้ากับอินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง
(Internet of Thing: IoT) ได้อีกด้วย จึงเป็ นระบบที่น่าสนใจมาก
อย่างไรก็ดีการศึกษาและวิจยั งานวิจยั ดังกล่าวยังมีอยูน่ ้อยมาก
เช่ น A. Schuster [5] น าเสนอการตรวจวัดคลื่ นหั วใจ และ
อุณหภูมิร่างกายสาหรั บนักประดาน้ า (Aquanaut) แต่การส่ ง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวยังใช้สายทองแดงนาสัญญาณ ไปยัง
ตัวรับที่ผิวน้ าจากนั้นส่ งสัญญาณไปยังเครื่ องแม่ข่ายคลาวด์
(Cloud Server) ด้วยระบบ IoT ด้วยบลูทูธ (Bluetooth) เมื่อไม่
นานมานี้ มีงานวิจัยที่ริเริ่ มศึ กษาระบบการนาเอาการสื่ อสาร
VLC สาหรับการสื่ อสารใต้น้ าโดยใช้แสงสี ฟ้า [6] โดยใช้ค่า
อุณหภูมิในน้ า และค่า pH เป็ นตัวอย่างในการศึกษาระบบการ
สื่ อสารข้อมูล และใช้สัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (Non returnto-zeros: NRZ) อย่ า งไรก็ ดี จ ากการศึ ก ษา พบว่ า ยัง มี บิ ต
ผิดพลาดจึงจาเป็ นต้องส่งซ้ าหลายรอบ
บิตผิดพลาดในระบบสื่ อสารการเป็ นอาดูโนที่หลี กเลี่ ยง
ไม่ ได้ แต่ สามารถแก้ไขได้ โดยที่ การแก้ไขบิ ตผิ ดพลาดมี
หลายเทคนิคเช่น รหัสคอนโวลูชนั (Convolution code) [7],[8]
รหัสรี ด–โซโลมอน (Reed-Solomon) [9] และการเข้ารหัสยุค
ใหม่ เช่ น รหั สพาริ ตี เช็ กความหนาแน่ นต่ า (Low Density
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Parity Check: LDPC) [10] อย่างไรก็ดีบทความนี้ นาเสนอการ
ออกแบบการเข้ารหั ส คอนโวลู ชั น ส าหรั บการแก้ไขบิ ต
ผิดพลาดที่เครื่ องรับสาหรับการสื่ อสารเชิ งแสงใต้น้ า โดยใช้
อุ ปกรณ์ ลอจิ กแบบโปรแกรมได้ (Field programmable gate
array: FPGA) เนื่องจากเป็ นการเข้ารหัสที่ได้รับความนิยมและ
มี ค วามซั บ ซ้ อ นต่ า อย่ างไรก็ ดี RS-code และ LDPC code
สามารถน ามาใช้ได้และอาจมี ประสิ ท ธิ ภาพมากกว่ า แต่ มี
ความซับซ้อนสู ง และใช้ลอจิกเกตมากกว่า ทั้งนี้ในบทความนี้
ใช้ค่า pH และอุณหภูมิ เป็ นตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพ
น้ า ที่เครื่ องส่ งใช้ LED สี ฟ้าขนาด 10W ความเร็ วที่ใช้ในการ
สื่ อสาร (Baud rate) ระหว่างภาคส่ งและภาครับเท่ากับ 9,600
บิ ตต่ อวิ นาที และการกล้ าสั ญญาณที่ ใช้คื อ OOK (On-off
keying) ที่ เครื่ องรั บใช้ APD (avalanche photodiode) ที่ มี แถบ
ความถี่เท่ากับ 25 MHz จานวน 4 ตัว สาหรับการรับสัญญาณ
แสงและแปลงเป็ นสัญญาณทางไฟฟ้ า ผลการตรวจรู ้ ค่า
ต่ าง ๆ จะถู กน าไปแสดงผ่ านทางเว็ บ ไซต์ NETPIE โดย
เว็บไซต์สามารถแสดงผลผ่านทางอุปกรณ์ที่สามารถเชื่ อมต่อ
อินเทอร์ เน็ตได้ทุกชนิด ผ่านการสื่ อสารแบบวายฟาย (Wi-Fi)
แต่จาเป็ นต้องทาการล็อคอินเพื่อเข้าถึงข้อมูล และระยะทาง
การสื่ อสารระหว่างภาคส่ งและภาครับโดยรวมอยูท่ ี่ 1.2 เมตร

ที่เครื่ องส่ งประกอบไปด้วยอาดูโน (Arduino) สาหรับตัว
ประมวลผลสาหรั บสัญญาณจากอุปกรณ์ ตรวจรู ้ ที่ นามาใช้
เป็ นตัวอย่าง คือ pH และอุณหภูมิ จากนั้นสัญญาณจะถูกส่ งไป
ยัง FPGA สาหรับทาการเข้ารหัสคอนโวลูชนั ก่อนส่งไปยังตัว
ขับโหลด LED แสงสี ฟ้าขนาด 10W ส่วนวงจรขับโหลด LED
แสดงได้ดงั เอกสาร [6]
ที่เครื่ องรับความเข้มแสงที่ APD รับได้สามารถอธิ บายได้
ตามกฎของเบียร์ (Beer’s law) ได้ดงั สมการที่ (1) [7]

2. ระบบใช้ ในการทดลอง
วิธีดาเนินการวิจยั สาหรับการสร้างระบบการสื่ อสารใต้น้ า
โดยใช้การเข้ารหั สคอนโวลู ชัน แสดงได้ดังรู ปที่ 1 โดย
ประกอบไปด้วยเครื่ องส่งและเครื่ องรับ

𝐼 = 𝑅 ⋅ 𝐼0 𝑒𝑥𝑝(−𝑒(𝜆) ⋅ 𝑑)

(1)

เมื่ อ I คือความเข้มแสงที่ รับได้ I 0 คือความเข้มแสงที่ ต้น
ทางเครื่ องส่ ง และ R คื อ ค่ าความไวของ APD 𝑒(𝜆) =
𝑎(𝜆) + 𝑏(𝜆) เมื่ อ 𝑎(𝜆) คือค่าสัมประสิ ทธิ์ การดู ดกลื นแสง
(Absorption coefficient) และ 𝑏(𝜆) คื อ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ การ
กระจัดกระจายของแสง (Scattering coefficient) โดยทัว่ ไปค่า
ดู ดกลื นแสงในน้ าสะอาดมี ค่ า 𝑎(𝜆) เท่ ากับ 0.053 m-1 และ
-1
𝑏(𝜆) เท่ า กั บ 0.003 m [11] ส่ ว น 𝑑 คื อ ระยะทาง ดั ง นั้ น
สั ญญาณที่ รั บได้ที่ เครื่ องรั บ 𝑦(𝑡) สามารถอธิ บายได้ ดั ง
สมการที่ (2)
𝑦(𝑡) = 𝐼 ⋅ 𝑥(𝑡) + 𝑛(𝑡)
(2)
โดยที่ 𝑥(𝑡) คือสัญญาณที่ตอ้ งการจะส่ งที่เครื่ องส่ ง โดย
ในที่ น้ ี คื อสั ญญาณไม่ กลับคื นสู่ ศู นย์ (non return-to-zeros)
𝑛(𝑡) คือสัญญาณรบกวนในระบบทั้งเครื่ องรั บและเครื่ องส่ ง
อย่างไรก็ดี สัญญาณไฟฟ้าที่รับได้ถูกขยายเพื่อให้ได้แรงดันที่
เหมาะสมกับ ESP8266 WiFi เพื่อนาไปบันทึกไว้ที่เครื่ องแม่
ข่าย NETPIE และแสดงผลค่าที่ตรวจรู ้ได้ต่อไป

รูปที่ 1 ระบบที่ใช้ในการพิจารณาสาหรับการนาการเข้ารหัสโคโวลูชนั นอลมาใช้งานจริ งสาหรับการสื่ อสารใต้น้ า
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3. การออกแบบรหัสการคอนโวลูชันโดยใช้ FPGA
รหัสคอนโวลูชนั ประกอบไปด้วยการเข้ารหัส โดยการ
ประมวลผลการเข้า รหั ส ที่ ภ าคส่ ง และการถอดรหั ส ที่
ภาครับแสดงได้ดงั ที่จะกล่าวดังต่อไปนี้
3.1 การสร้ างการเข้ ารหัสคอนโวลูชัน FPGA
การเข้ารหัสคอนโวลูชนั ที่ภาคส่ ง ประกอบไปด้วยชิฟต์เร
จิสเตอร์ (shift register) โดยมีแผนพังการทางานแสดงได้ดงั รู ป
ที่ 2 สัญญาณเอาต์พุตที่ ได้จากการเข้ารหัสประกอบไปด้วย
สัญญาณ 𝐶0 และ 𝐶1 ตามลาดับ จากนั้นสัญญาณดังกล่าวถูก
เรี ยงต่อกันโดยให้ 𝐶1 ถูกส่ งออกก่อนต่อด้วย 𝐶0 โดยใช้วงจร
มัลติเพล็กซ์ (Multiplexer) ทั้งนี้ 𝐶0 และ 𝐶1 สามารถหาค่าได้
ดังสมการที่ (3) [9]
𝐶0 = 𝑑𝑖𝑛 ⊕ 𝐷0 ⊕ 𝐷1
𝐶1 = 𝑑𝑖𝑛 ⊕ 𝐷1

(3)

เมื่ อ 𝐶0 คื อ เอาต์ พุ ตล าดับแรก 𝐶1 คื อ เอาต์ พุ ตล าดับ
ถัดไป ⊕ คือ การบวกแบบมอดูโลสอง (Modulo-2 adder) 𝑑𝑖𝑛
คือ สถานะข้อมูลบิตอินพุต 𝐷0 คือ สถานะข้อมูลที่ได้จากการ
เลื่อนบิตลาดับหนึ่ง และ 𝐷1 คือ สถานะข้อมูลที่ถูกเลื่อน
ลาดับที่สอง จากสมการที่ (8) สามารถสร้างด้วย FPGA แสดง
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ได้ ดั ง รู ป ที่ 2 โดยที่ วงจรส าหรั บ ชิ ฟ ต์ เ รจิ สเตอร์ ใ ช้ ดี ฟ
ลิ ปฟล็อป (D Flip-flop) ส่ วน การบวกแบบมอดู โลสองใช้
วงจร เอ็กซ์คลูซีฟออร์ (XOR) สุ ดท้ายก่อนส่ งสัญญาณที่ ถูก
เข้ารหัส 𝐶1 ออกไปก่อน ตามด้วย 𝐶0 โดยใช้วงจรมัลติเพล็กซ์

รูปที่ 2 วงจรเข้ารหัสโคโวลูชนั นอล
3.2 การถอดรหัสคอนโวลูชัน
ในบทความนี้ อัลกอริ ทึมวีเทอร์ บิ (Viterbi algorithm) [9]
แบบมี การตัดสิ นใจอย่างหยาบ (Hard decision) ถู กน ามาใช้
ถอดรหัสโดยใช้แผนภาพตามไดอะแกรมเทรลลิ ส (Trellis
diagram) แสดงได้ดงั รู ปที่ 3 จากรู ปพบว่ามีจานวนสถานะที่
เป็ นไปได้ ท้ ั ง หมด 4 สถานะ เนื่ อ งจากใช้ ข้ อ ก าหนด 3
(Constrain 3) และมี เส้ นทางการเปลี่ ยนแปลงเส้ นทางอยู่ 8
เส้นทาง สาหรับอินพุตเป็ นบิต ‘0’ และ ‘1’

รูปที่ 3 แผนภาพไดอะแกรมเทรลลิส
อัลกอริ ทึมวีเทอร์ บิ ท าการค านวณหาจ านวนข้อมู ลบิ ต
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนขั้น ณ เวลาปั จจุบนั แทน
ด้วย G ไปยังขั้นถัดไป แทนด้วย 𝛤 ′ ทั้ง 4 สถานะ โดยประกอบ
ไปด้วยดังนี้ คือ 𝑎 = 00 𝑏 = 10 𝑐 = 10 𝑑 = 11 แต่ละขั้น
แทนด้วย 𝑡𝑖 เมื่ อ 𝑖 = 1,2,3. .. และทุ กสถานะพิ จารณาบิ ต

อินพุตเปรี ยบกับสถานะบิ ต จานวนค่าที่ ต่างกัน เรี ยกว่า ค่า
แฮมมิง (Hamming)
โดยการหาค่ า แฮมมิ ง และเก็ บ ค่ าจ านวนข้ อ มู ล บิ ต
ผิดพลาดที่นอ้ ยที่สุด ถูกกาหนดให้เป็ นเส้นทางที่มีความน่าจะ
เป็ นไปได้สูงสุ ดที่บิตจะถูกต้อง สุ ดท้ายทาการเลือกบิตข้อมูล
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ข่าวสารโดยการเลื อกสถานะที่ ให้ ค่าบิ ตผิดพลาดน้อยที่ สุด
ย้อนกลับโดยใช้อินพุตของเส้นทางที่มีความบิตผิดพลาดน้อย
ที่สุดเป็ นตัวเลือก หรื อเป็ นคาตอบของการถอดรหัส
จากไดอะแกรมเทรลลิสพบว่ามีการประมวลผล 3 ขั้นตอน
แสดงได้ตามรูปที่ 3 และแต่ละขั้นตอนใช้การประมวลผลเพียง
2 บิต ประกอบไปด้วย ขั้นตอนที่ 1 คานวณ
ค่าแฮมมิงระหว่างบิตอินพุตบิตกับบิตประจาสถานะ โดย
ใช้เอ็กซ์คลูซีฟออร์ ขั้นตอนที่ 2 เก็บค่าแฮมมิ งที่ คานวณได้
ของแต่ ละสถานะและทุ กขั้น ti โดยใช้ ชิ ฟต์ -เรจิ สเตอร์
ขั้นตอนที่ 3 เลือกเส้นทางย้อนกลับตามค่าแฮมมิงที่น้อยที่สุด
จากที่กล่าวมาสามารถพิจารณาได้จากรู ปที่ 3 พบว่าเส้นทางที่
ได้คือเส้นทางตามลูกศร โดยเอาต์พุตสุ ดท้ายมีค่าเท่ากับ 1 1 0
1 1 ตามลาดับ
สาหรับการนาการถอดรหัสคอนโวลูชนั มาใช้งานจริ งด้วย
FPGA สามารถแสดงวิ ธี การท างานแสดงได้ ดั ง รู ป ที่ 4
ประกอบด้วยสัญญาณอินพุตแทนด้วย 𝐷𝑖𝑛 ขนาด 2𝐿บิต เมื่อ
𝐿 คื อ ขนาดขั้น ที่ ใ ช้ ใ นการถอดรหั ส แต่ ล ะวิ เ ทอร์ บิ คอร์
(Viterbi core) ซึ่ งเป็ นหน่ วยประมวลผลหลัก และใช้ในการ
คานวณหาค่าแฮมมิ งและเลื อกเส้นทางที่ให้ค่าแฮม-มิ งน้อย
ที่สุด สัญญาณเอาต์พุตแต่ละวิเทอร์บิคอร์คือสถานะทั้งหมด 4
สถานะ ของแต่ละขั้น ส่วนเอาต์พุตที่ได้คือเอาพุตที่ได้จากการ
เลือกเส้นทางที่มีค่าแฮมมิงน้อยที่สุดและมีเพียงเส้นทางเดี ยว
โดยเลือกจากเส้นทางตามอินพุตที่ให้แฮมมิงน้อยที่สุด แทน

รูปที่ 4 วงจรถอดรหัสโคโวลูชนั นอล

4. การติดตั้งอุปกรณ์
การติ ด ตั้ ง ระบบการสื่ อสารไร้ ส ายเชิ ง แสงใต้ น้ า
ประกอบไปด้วย 3 ส่ วน คือภาคส่ ง (Transmitter : Tx) วางไว้
ใต้น้ า ช่องสัญญาณ (Channel) ใต้น้ า ภาครับ (Receiver: Rx)
วางไว้ที่ผิวน้ า แสดงได้ดงั รู ปที่ 5 ประกอบ จากรู ปไปด้วย
ส่ วนของภาคส่ ง ท าการตรวจรู ้ ข้อมู ลใต้น้ าโดยใช้โมดู ล
ตรวจรู ้ ค่ า อุ ณ หภู มิ และโมดู ล ตรวจรู ้ ค่ า pH ซึ่ งการ
ประมวลผลอ่ า นค่ า ตรวจรู ้ จ ากโมดู ล ด้ว ยบอร์ ด อาดู โ น
จากนั้นส่ งค่าตรวจรู ้ ที่ได้ ไปเข้ารหัสคอนโวลูชัน โดยใช้
FPGA (CMOD S6) ทั้ง นี้ อัต ราบอดส ารหั บ ระบบสื่ อ สาร
ระหว่างอาดูโนไปยัง FPGA มีค่าเท่ากับ 9,600 b/s (baud per
second) หลังจากการเข้ารหัสสัญญาณที่ได้ประกอบไปด้วย
สองบิตตามสมการที่ (8) ดังนั้นจึงต้องใช้ความเร็ วของอัตรา
บอดสองเท่าในการส่งข้อมูล คือ 19,200 (9,600 × 2) b/s

ด้ วย Dout โปรดพิ จ ารณารู ป ที่ 3 ประกอบ ส่ วนอิ น พุ ต
ประกอบไปด้วยบิต ‘0’ และ ‘1’ เท่านั้น

รูปที่ 5 การติดตั้งระบบการสื่ อสารไร้สายเชิงแสงใต้น้ า
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สัญญาณที่ ได้จากการเข้ารหัสจะถูกส่ งไปยังวงจรขับ
โหลดแอลอีดีที่ประกอบไปด้วยทรานซิ สเตอร์ (Transistor)
เบอร์ NSS1C201LT1G เพื่อให้แอลอีดีส่องสว่างติดดับตาม
สัญญาณข้อมูล แอลอีดีเลือกใช้ แสงสี ฟ้าที่มีความยาวคลื่น
ประมาณ 430–500 นาโนเมตรเนื่ องจากแสงสี ฟ้ามี ค่าการ
ล ด ท อ น ใ ต้ น้ าต่ า จ า ก นั้ น ส่ ง ข้ อ มู ล ท า ง แ สง ผ่ า น
ช่องสัญญาณใต้น้ าและอากาศ ในการทดลองนี้ใช้ตกู้ ระจก
ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 2 เมตร สู ง 1 เมตร และอากาศ
จากขอบกระจกถึง APD ระยะทาง 1 เมตร (100 เซนติเมตร)
ส่ วนของภาครั บ ใช้อ วาแลนซ์ โ ฟโตไดโอด (Avalanche
Photodiode: APD) เป็ นตัวรับแสง เพื่อแปลงสัญญาณแสง
เป็ นสัญญาณทางไฟฟ้า สัญญาณทางไฟฟ้าที่ได้จะส่ งไปยัง
วงจรขยายสั ญ ญาณโดยใช้อ อปแอมป์ (Op-Amp) เบอร์
OPA2380 เพื่อขยายสัญญาณโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 3.3 โวลต์
และสั ญ ญาณถู ก ส่ ง ไปยัง วงจรเพิ่ ม ระดับ แรงดัน ไฟฟ้ า
กระแสตรง (DC Offset) ระหว่าง 1.10 โวลต์ ถึง 1.32 โวลต์
เพื่ อ เพิ่ ม ระดับ แรงดัน ไฟฟ้ า ของสั ญ ญาณที่ รั บ ได้ใ ห้ อ ยู่
ในช่วง ระดับการแปลความหมายระหว่างบิต “0” และ “1”
ของ FPGA คือ 1.4 โวลต์ ขึ้นไป โดยที่สัญญาณที่ถูกเพิ่ม
ระดับแรงดันถูกนาไปประมวลผลการถอดรหัสข้อมูลด้วย
FPGA (Nexy4 DDR)
จากนั้น ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการถอดรหั ส จะถู ก ส่ ง ไปยัง
บอร์ ด ESP8266 WiFi ด้ ว ยอั ต ราบอด 9,600 b/s เพื่ อ
แสดงผลค่ า pH และค่ าอุ ณหภู มิ ไปยัง เว็บ ไซต์ NETPIE
หรื อแสดงผลบนจอแสดงผล (Serial monitor) และเพื่ อ
ตรวจสอบหาค่า
ประสิ ท ธิ ภาพ BER ของระบบ งานวิ จัย นี้ จึงเลื อกใช้
บอร์ ด Arduino MEGA 2560 เพื่อคานวณหาค่า BER ที่ได้
จากการเข้ารหัสพร้อมแสดงผลผ่านพอร์ ตอนุกรม (Serial)
ต่อไป

5. ผลการทดลอง
ในหัวข้อ นี้ จะกล่ าวถึ ง ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภาพ
ระบบการสื่ อ สารไร้ ส ายเชิ ง แสงใต้น้ า ที่ น าเสนอ โดย
แบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ การแก้ไขบิตผิดพลาด และผล BER
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อายไดอะแกรม และการทดสอบระบบเวลาจริ ง ดังที่ จะ
กล่าวดังต่อไปนี้
5.1 ผลการแก้ ไขบิตผิดพลาดของวงจรการเข้ ารหัส และ
ถอดรหัส
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการแก้ไขบิตผิดพลาดของ
วงจรการเข้ารหัส และถอดรหัสแสดงได้ดังรู ปที่ 6 โดย
กาหนดให้ขอ้ มูลสาหรับทดสอบเป็ นตัวอย่างคือ ตัวอักษร
“A” ในรู ปแบบรหัส ASCII (American Standard Code for
Information Interchange) เลขฐานสองจานวน 8 บิต คือ 1 0
0 0 0 0 1 0 จากนั้นเพิ่มส่ วนหัวและท้ายสาหรับบิตเริ่ มต้น
และบิตหยุดสาหรับการสื่ อสารแบบอนุ กรม รวมทั้งหมด
10 บิต เมื่อนาไปเข้ารหัส จะได้ บิตข้อมูลดังนี้

รูปที่ 6 สัญญาณอินพุต และเอาต์พุตจากวงจรการถอดรหัส
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 จานวน 20 บิต
เพื่อการทดลองการแก้ไขในการทดลองนี้ กาหนดให้มีบิต
ผิดพลาดจานวน 2 บิต ดังนี้ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 (ตัว หนาเป็ นข้อ มู ล ที่ ก าหนดให้ ผิ ด ) จากนั้น น า
ข้อมูลเข้าวงจร
การถอดรหั ส คื อ สั ญ ญาณอิ น พุ ต เพื่ อ ตรวจสอบ
สัญญาณเอาต์พุตหลังจากถอดรหัสสัญญาณ พบว่าสัญญาณ
เอาต์พุตสามารถแปลความหมายเป็ น “A” กลับได้ถูกต้อง
คือ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 แสดงได้ดงั รูปที่ 6
5.2 ผลของอายไดอะแกรมและอัตราบิตผิดพลาด
หัวข้อนี้ จะกล่าวถึ งผลอายไดอะแกรม (Eye diagram)
แสดงได้ดัง รู ป ที่ 7 และผลของประสิ ท ธิ ภ าพอัต ราบิ ต
ผิ ด พลาด (Bit error rate: BER) จากการทดลองเวลาจริ ง
แสดงดังรู ปที่ 8 โดยพิจารณาผลของระยะทาง และจานวน
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APD เป็ น 1 2 3 และ 4 ตัวตามลาดับ โดยการส่ ง ข้อ มูล
ข่าวสารทั้งหมด 5,000 บิตตามระบบที่ใช้ในการพิจารณา
ตามหัวข้อที่ 4
จากรู ปที่ 7 กาหนดให้ระยะห่ างระหว่างเครื่ องส่ งและ
เครื่ องรับมีระยะทาง 150 cm โดยพบว่าความกว้างของตา
อายไดอะแกรมส าหรับ 4 APDs เปิ ดมากกว่า ตาของ
เครื ่ อ งรับ ที ่ม ี 1 APD โดยจากผลของอายไดอะแกรม
สามารถยืนยันต่อยอดในรู ปของ BER ได้ดงั แสดงตาม

รู ปที่ 8 จากผลการทดลองเมื่อระยะทางการรับส่ ง ข้อ มูล
เพิ่มขึ้นส่ งผลให้ BER สู งขึ้น เนื่องจากพลังงานจากแสง
LED ที่ตกกระทบ APD มีพลังงานลดลงตามระยะทางการ
รับ ส่ ง ข้อ มูล ท าให้กาลัง งานของสัญ ญาณรบกวน เช่น
การกระเจิงของแสง ส่ งผลต่อสัญญาณ มีค่าเพิ่มมากขึ้ น
ทั้งนี้เมื่อเพิ่มจานวน APD เป็ น 4 ตัว เพื่อเพิ่มระดับแรงดัน
ที่รับ ได้ใ ห้มีค่า มากขึ้น และ BER ที่ 150 cm มีค่าเท่ากับ
1.4 × 10 -3 สาหรับ APD 4 ตัว และ 2 × 10 -1 สาหรับ APD
1 ตัว ตามลาดับ

(ก)
(ข)
รูปที่ 7 อายไดอะแกรมที่ระยะทาง 150 cm สาหรับ ก. สาหรับ APD เพียงตัวเดียว และ ข. APD 4 ตัว ตามลาดับ (ก) APD
เพียงตัวเดียว (ข) APD 4 ตัว

รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ของระยะทาง ต่อ BER ที่APD
1 2 3 และ 4 ตัว
สุ ด ท้ายแสดงผลค่า pH และ อุณหภูมิ ได้ถูกต้อ งดัง
แสดงด้วยเวลาจริ งดังแสดงได้ดงั รู ปที่ 9 ทั้งนี้ยงั แสดงผลเ

ปรี ยบเทียบกับอุปกรณ์ม าตรฐานจากบริ ษทั Milwaukee
KIT - Martini meter และเมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากตัวตรวจ
รู ้พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันโดยมีค่าความผิดพลาดอุณ หภูมิ
และ pH เท่ากับ 0.37% และ 19.6% ตามลาดับ ทั้งนี้ในการ
ทดลองทาการเปิ ดเครื่ อ งให้ทางาน 4 ชม. ต่อ เนื่อ งไม่มี
หยุด
จากผลการทดลองสามารถยืนยันได้ว่า ระบบสามารถ
สื ่ อ สารและแก้ไ ขบิต ผิด พลาดได้จ ริ ง ท าให้ส ามารถ
พัฒ นาต่อ ยอดให้ส ามารถสื ่ อ สารให้ไ กลมากขึ้ น และ
สามารถใช้ร่วมกับระบบอินเทอร์ เน็ตใต้น้ าของสรรพสิ่ ง
(Internet of Underwater Things: IoUT) [12] หรื อ ระบบ
การทดสอบตัวกลางและหรื อช่องสัญญาณใต้น้ า เพื่อบ่ง
บอกถึงคุณลักษณะตัวกลางที่ตอ้ งการจะทดสอบดังแสดง
ใน [13]
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รูปที่ 9 กราฟแสดงค่า pH และค่าอุณหภูมิ บนเว็บไซด์ NETPIE เปรี ยบเทียบเครื่ องมือวัด Milwaukee KIT - Martini meter

6. สรุป
บทความนี้ นาเสนอการแก้ไขบิ ตผิดพลาดโดยใช้การ
เข้า รหั ส คอนโวลู ชัน โดยใช้ FPGA จากผลการทดลอง
อัลกอริ ทึมที่นาเสนอ สามารถแก้ไขบิตผิดพลาดได้ ดี โดย
ค่า BER ลดลงเมื่อเพิ่มจานวน APD สาหรับ APD 4 ตัว ที่
ระยะทาง 1.5 เมตร มี ค่ า BER 1.4 × 10 -3 ทั้ง นี้ ระบบการ
สื่ อ สารเชิ ง แสงใต้น้ า ยัง สามารถแสดงและบัน ทึ ก ค่ า ตัว
ตรวจรู ้ อุณหภูมิ และ พีเอช บนเว็บไซด์ NETPIE โดยใน
บทความนี้ บั น ทึ ก ไว้ท้ ั ง หมด 240 นาที เพื่ อ แสดงผล
ย้อนหลังบนระบบ IoT ได้ จากการทดลองเป็ นการทดลอง
บนระบบเวลาจริ ง ทาให้มีความน่ าเชื่ อถือและต่อยอดให้
สามารถนาไปใช้จริ งได้ตาม บ่อเลี้ยงสัตว์น้ าได้จริ งและเป็ น
เทคโนโลยีใหม่อีกด้วย

[3]

[4]
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