ระบบการจัดการขอมูลบนดาวเทียม และ ระบบตรวจวัดติดตาม
On Board Data Handling Subsystems
Telemetry and Telecommand
เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ระบบการจัดการขอมูลบนดาวเทียม จะจัดการกับขอมูลที่เกิดขึ้นบนดาวเทียมซึ่งมีทั้งที่ตองจัดเก็บ นําสงลงมายังพื้นโลก
หรือรับขอมูลจากสถาณีภาคพื้นดิน ขอมูลเหลานี้จะถูกประมวลผลโดยคอมพิวเตอรภายในตัวดาวเทียมหรือ On Board Computer
(OBC) หากจําเปนตองสงถายขอมูลกับโมดูลอื่นๆก็สามารถทําไดผานระบบคอมพิวเตอรเน็ต นอกจากนั้นแลว OBC ยังสามารถ
ควบคุมการทํางานของโมดูลตางๆผานทางเทเลคอมมานโมดูลไดอีกดวย
องคประกอบของระบบการจัดการขอมูลบนดาวเทียมประกอบดวยสวนของฮารดแวรไดแก
» หนวยประมวณผลกลาง (Central Processing Module )
» หนวยความจํา (Memory Module)
» หนวยรวบรวมขอมูลเทเลมิตรี (Telemetry Acquisition Module )
» หนวยสื่อสาร (Communication Module)
สวนของซอฟแวร (OBCDH SOFTWARE) ประกอบดวย
» ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ซึ่งมีหนาที่
ควบคุมการดําเนินการของโปรแกรมประยุกต ( controls the Application Programs execution)
เชื่อมตอระหวางโปรแกรมประยุกต กับ ฮารดแวร (interface between Application Programs and
hardware)
เชื่อมตอระหวางโปรแกรมประยุกตตางๆเขาดวยกัน (communication and synchronization among
Application Programs)
» โปรแกรมประยุกต (Application Programs)ที่สนับสุนหนาที่ของ OBCDH
ระบบปฏิบัติการของ OBCDH ประกอบดวย
» Process Management การจัดการกับกระบวนการตางๆวาจะใหหยุดดําเนินการหรือเริ่มตนใหม
» Process Scheduling การจัดลําดับงานตางๆที่จะตองทํา
» Process Communication and Synchronization การเชื่อมตอกันระหวางกระบวนการซึ่งอาจตองมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลกัน
» Time Management: หนวงเวลาของบางขบวนการไปชวงเวลาหนึ่ง
» Device Management ตอบสนองตอสัญญาณจากอุปกรณตางๆ
» Error Handling จัดการกับขอผิดพลาดที่ตรวจจับไดจาก วงจรตรวจจับขอผิดพลาดเชน watch dog timer ,
RAM error
โปรแกรมประยุกตของOBCDH ( OBCDH Application Programs)
» โปรมวิเคราะหเทเลคอมมาน(TC Analysis Program: ) ทํากาวิเคราะห TC ที่รับมา เพื่อจะไดสงตอใหกับ โป
รมแกรมประยุกตอนื่ ๆของ OBCDH
» TM Format Generation Program: จัดรูปแบบใหกับ TM ที่รับมาเพื่อสงลงไปยังสถาณีภาคพืน้ ดิน
» TM Data Acquisition Program: รวบรวมขอมูล TM จากระบบตางๆบนดาวเทียมมาบันทึกไวเพื่อสงตอใน
ภายหลัง
» On/Off Command Generation Program: รับคําสั่งจากโปรแกรมประยุกตอื่นๆเพื่อนําเนินการเปดปดระบบ
ที่ตองการ

»
»
»

Time Tagged Command Generation Program:ดําเนินการกับ TC ที่ระบุเวลาในการเริ่มดําเนินการ
Housekeeping Program: รวบรวมเหตุการณหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบตางๆเก็บไวเพื่อดําเนินการใน
ภายหลัง
Diagnosis Program:

On Board Computers (OBC)
มีหนาที่หลักคือ
• เฝาดูการทํางานและสุขภาพของดาวเทียม (Monitor Functions & Health)
• จัดลําดับการทํางานของโมดูลตางๆ และคอยสนับสนุนการทํางานของ Payload
• ควบคุมการทรงตัวของดาวเทียม (Attitude Control)
• จัดการกับระบบกําลัง (Power System Management)
• จัดเก็บและประมวลผลขอมูล (Data Logging and Processing)
• สนับสนุนระบบสื่อสาร (Communication Support)
OBC CPUs Example
ตัวอยางไมโครโปเซสเซอร Intel 80C186 และ 80386EX ซึ่งมีสมรรถณแตกตางกันโดยที่ 80386EX จะมีสมรรถณสูงกวามี
ความซับซอนมากกวาแตก็ใชพลังงานมากกวาดวยเชนกัน
Communication Network

บนดาวเทียมมักจะมีระบบสื่อสารในรูปแบบของเครื่อขายหรือ Network เชน CAN หรือ Control Area Network และ DASH ซึ่ง
จะเชชื่อมตอ module ตางๆเขาดวยกัน ใหสงขอมูลถึงกันได
• Transmitter Receiver
ตัวอยางของ เครื่องรับสงสัญญาณวิทยุของกระสวยอวกาศ

•
•

Telemetry
ตัวอยาง Telemetry ของระบบ สื่อสารของMars Global Surveyor 1996-11-07

จะเห็น TM ของหลอดสุญญากาศ TWTA1 และ TWTA2 ของเครื่องสงวิทยุซงึ่ บอกอุณหภูมิ กระแส และแรงดันไฟฟา สวน MOT1
จะบอกระดับสัญญาณวิทยุที่รับไดในหนวย dBm
•

Telemetry

เทเลมิตรีโมดูลจะทําการรับขอมูลทั้งที่เปนสัญญาณดิจิตอลและอะนาลอก จากระบบตางๆ โดยจะแปลงสัญญาณอะนาลอกใหเปน
ดิจิตอลกอนที่จะสงกลับมายังสถาณีภาคพื้นดิน
การแปลงสัญญาาณอะนาลอกเปนสัญญาณดิจิตอล สัญญาณอะนาลอกจะถูกตรวจวัดระดับเปนขั้นๆไป คาของระดับสัญญาณที่ได
จะถูกแปลงเปนเลขฐานสอง เชน สัญญาณระดับ 7 จะมีคา เปน 0111 สวน สัญญาณระดับ 8 จะมีคา เปน 1000 เปนตน เมื่อนํา
ขอมูลรัดับสัญญาณมาเรียงตอกันก็จะไดชุดของตัวเลขดิจติ อลซึ่งแทนระดับของสัญญาณอะนาลอก

Asynchronous Data format

ขอมูเทเลมิตรีมักจะอยูในรูปแบบอะซิงโครนัส กลาวคือจะมีการสงขอมูลดิจติ อลตอเนื่องกันยาวๆเปนชุดๆไป โดยที่ในแตชุด
ขอมูลจะมีการเพิ่มเติมสวนเริ่มตนและสวนทายเพิ่มเขาไปเพื่อชวยในการรับสงขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
แลวก็ยังมีการ เขารหัสสัญญาณเพื่อตรวจจับขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นดวย ซึ่งในบางกรณีก็สามารถที่จะแกไขขอมูลที่ผิดให
กลับคืนมาไดดวย

•

การตรวจวัดติดตามระยะไกล

ตัวอยางของการตรวจวัดระยะไกลเชนการตรวจติดตามการยายถิ่นหากิจของสัตวเชน นก กวาง ปลาวาฬ หรือการรวบรวม
ขอมูลจากทุนลอยน้ํากลางมหาสมมุทร ซึ่งตรวจวัดกระแสน้ํา อุณภูมิ และ ความเร็วลม การติดตามการเคลื่อนไหวของขบวน
รถสินคา นักสํารวจ นักแลนเรือ หรือ ติดตามสภาวะของภูเขาไฟ

•

Telecommand

ตัวอยางของเทลเคอมมานโมดูล

คุณสมบัติของ Command Receiver
» มีความปลอดภัย มักจะเปนความลับ เพื่อปองกันการถูกโจรกรรม
» สามารถสั่งงานไดทุกภาวะและทิศทาง เพราะในบางครั้งดาวเทียมอาจไมไดหันจานสายอากาศเขาหาโลก
» มีชองทางสื่อสารไดหลายชองทางทั้งใน สภาวะปกติ และ สภาวะไมปกติ เผื่อเอาไวในกรณีที่บางชองทางเกิด
ปญหา
» สามารถสั่งงานโมดูลตางๆไดทั้งทางตรงและทางออม
» มีระบบสํารอง
» มีความนาเชื่อถือสูง
»
Telecommand Block Diagram

ตัวอยางของระบบการทํางานของเทเลคอมมาน จะเห็นวา สามารถที่จะสั่งการผาน เครื่องรับวิทยุ Rx0 หรือ OBC ก็ได โดยมี
ตัวถอดรระหัสคําสัง่ อยู 3 ชุด แตละชุดสามารถสั่งการไปยังเปาหมายไดสองชองทางคือ ชุด A และ B

Example ชุดคําสั่ง
» เปด-ปด Transmitter
» หมุนโซลาเซลเขาหาดวงอาทิตย
» เปลี่ยนความเร็ว Momentum wheel
» เปลี่ยนชองความถีว่ ิทยุสื่อสาร
» เปลี่ยนกําลังสงวิทยุ
» ถายรูป
TC มักจะอยูในรูปแบบของ Asynchronous Data คือ มีชดุ คําสั่งสั้นๆ 8-10 บิท สงตอเนื่องกันหลายๆชุดขอมูล

แต TC ก็สามารถอยูในรูปแบบ synchronous ไดดวย การถอดระหัสคําสั่งมักจะใช microcontroller หรือ FPGA ในการถอดรหัส
คําสั่ง โดยที่ในแตละชุดถอดรหัสก็จะมี วงจรWatchdog คอยตรวจจับความผิดปกติในการทํางานของชุดถอดรหัสเอง และจะรีเซ็ต
ตัวเองเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น

