ความรูเกี่ยวกับการรังวัดดวยดาวเทียม GPS
รวบรวมโดย
นฤมล ชมแสง1
ดาวเทียมเริ่มเขามามีบทบาทในการทํางานรังวัดมาตั้งแตป พ.ศ. 2510 พัฒนาการของงาน
รังวัดดาวเทียมมีอยางตอเนื่อง และรวดเร็วควบคูกับพัฒนาการทางอีเล็กทรอนิกส ระบบดาวเทียม
เพื่องานรังวัดที่รูจักกันอยางแพรหลายมี 2 ระบบ คือระบบทรานซิต (Transit) และระบบจีพีเอส
(GPS)
ระบบทรานซิ ต (Transit) ได รั บ การพั ฒ นาโดยห อ งปฏิ บั ติ ก ารฟ สิ ก ส ป ระยุ ก ต แ ห ง
มหาวิทยาลัยจอหนฮอปกินส ตั้งแตตอนเริ่มตนของยุคอวกาศ และยังคงใชงานไดเรื่อยมาจนถึงป
พ.ศ. 2538
ระบบจีพีเอส (GPS) ยอมาจากGlobal Positioning System เปนระบบที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัย
ความรู และประสบการณที่สะสมมาจากระบบทรานซิต ในป พ.ศ. 2521ไดมีการสงดาวเทียมขึ้นไป
ในวงโคจรเพื่อทดสอบความเปนไปไดหาขอบกพรอง และพัฒนาอุปกรณตางๆใหสมบูรณขึ้น
จนกระทั่งได ขอสรุปวา ระบบจีพีเอส (GPS) นี้จะเปนประโยชนตอการหาตําแหนงทั้งบน และ
เหนือพื้นผิวโลกอยางมาก ปพ.ศ. 2532 จึงไดเริ่มสงดาวเทียมสําหรับการใชงานขึ้นไปและทยอย
สงไปเรื่อยๆ จนครบสมบูรณตามระบบที่ไดออกแบบไวใน ปลายป พ.ศ.2534 อยางไรก็ตาม
แผนการสงดาวเทียมใหครบสมบูรณ ประสบอุปสรรคหลายประการทําใหการสงดาวเทียมรุนที่ 2
ใหครบ 24 ดวง ลาชามาจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2537 สําหรับดาวเทียมในระบบทรานซิตไดถูก
ยกเลิกไป
ระบบดาวเทียมจีพีเอส (Global Positioning System)
GPS เปนระบบดาวเทียมเพื่อใชในการนําหน (navigation) ซึ่งออกแบบ และจัดสรางโดย
กองทัพสหรัฐอเมริกา โดยใชสัญญาณจากดาวเทียม NAVSTAR (Nvaigation Satellite Timing and
Ranging) ประกอบดวยดาวเทียมจํานวน 24 ดวง โคจรรอบโลก วันละ 2 รอบ ดาวเทียมเหลานี้สง
สัญญาณที่เปนคลื่นวิทยุ และมีขอมูลที่เปนรหัสและอื่น ๆ ผสมมาดวย เปนผลทําใหสามารถนํา
ขอมูลการรับสัญญาณ GPS ไปคํานวณหาตําแหนงไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในทุกสภาพอากาศ และ
ทุกแหงบนพื้นผิวโลก หรือที่ระดับเหนือขึ้นไป และสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานรังวัด
(surveying) ที่เปนการหาตําแหนงที่มีความถูกตองสูงไดอีกดวย ซึ่งการใชประโยชนในงานรังวัดนี้
เปนการประยุกตใชที่นอกเหนือความคาดหมายจากวัตถุประสงคเดิมเมื่อตอนเริ่มออกแบบระบบ
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เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย 7 ว หัวหนาสวนเทคโนโลยีการสํารวจและผลิตขอมูลภูมิสารสนเทศที่ 1
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

GPS แบงระบบออกเปน 3 สวน คือ
1. สวนอวกาศ ประกอบดวยดาวเทียม 24 ดวง โคจรใน 6 ระนาบๆ ละ 4 ดวง ระนาบทั้ง
หกทํามุมเอียงกับระนาบศูนยสูตร 55 องศา และทํามุมระหวางกัน 60 องศา ดาวเทียมเหลานี้อยูสูง
จากผิวโลก 20,200 กิโลเมตร ซึ่งใชเวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง และมีเวลาอยูเหนือเสน
ขอบฟาแตละสถานที่ราว 5 ชั่วโมง จากการออกแบบกลุมดาวเทียมในลักษณะนี้ ทําใหมีดาวเทียม
อยางนอย 4 ดวงอยูบนฟาที่ทุกๆ จุดบนพื้นผิวโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
บนดาวเทียมมีชุดของนาฬิกาอะตอมมิคซึ่งมีแหลงกําเนิดความถี่เปนรูบิเดียม 2 เรือน
และซีเซียม 2 เรือน ทําใหเวลามาตรฐานของดาวเทียมมีความถูกตองสูงมาก นอกจากนี้นาฬิกาชุดนี้
ยังใชในการควบคุมความถี่ของคลื่นสง และรหัสที่ใชในระบบดาวเทียม GPS ทั้งหมด ความถี่
พื้นฐานที่สรางขึ้นคือ 10.23 MHz คลื่นวิทยุที่ดาวเทียม GPS สงออกมาเปนคลื่นในชวงที่เรียกวา
L-band มี 2 ความถี่คือ คลื่น L1 ที่ความถี่ 1575.42 MHz เปน154 เทาของความถี่พื้นฐาน มีความ
ยาวคลื่นเปน 19 เซนติเมตร และคลื่น L2 ที่ความถี่ 1227.60 MHz เปน 120 เทาของความถี่พื้นฐาน
มีความยาวคลื่นเปน 24 เซนติเมตร

วงโคจรของดาวเทียม GPS
คลื่นสงวิทยุถูกผสมดวยรหัสที่เปนขอมูลของดาวเทียม รวมทั้งเวลาที่มีความถูกตองสูง
สิ่งตางๆ เหลานี้ถูกนํามาใชประโยชนในการหาพิกัดตําแหนง รหัสที่ใชใน GPS เปนรหัส
เลขฐานสอง (binary) ที่สรางดวยสูตรทางคณิตที่แนนอน เรียกวา pseudo - random noise (PRN)
ดาวเทียมแตละดวงจะมี PRN ประจําตัวที่ไมเหมือนกัน
รหัสที่ใชมี 2 ชนิด คือ รหัส C/A (coarse/acquisition) และรหัส P (precision) รหัส C/A
มีความถี่เปน 1/10 ของความถี่พื้นฐาน คือ 1.023 MHz ความยาวคลื่นเปน 300 เมตร มีคาบเปน
1 ใน 1000 วินาที คือในชวงเวลา 1 วินาที จะสรางรหัส C/A ที่มีรูปแบบเหมือนกันซ้ําถึง 1000
ครั้ง การตรวจสอบรูปแบบของรหัส C/A จึงทําไดงายและรวดเร็วมาก รหัส C/A เปดใหทุกคน

สิ่งที่ถูกผสมมาพรอมคลื่นสงทั้งสองความถี่อีกอยางหนึ่ง คือ ขอมูลดาวเทียมสําหรับใช
ในการคํานวณหาตําแหนง ขอมูลเหลานี้ประกอบดวย อีฟเมอริสดาวเทียม เวลามาตรฐานของ
ดาวเทียม พฤติกรรมของนาฬิกาบนดาวเทียม และสถานภาพของระบบดาวเทียม อัตราเร็วที่ใชใน
การสงขอมูลดาวเทียม คือ 50 bps (bits per second) หรือ 50 ตัวอักษรตอวินาที
2. สวนควบคุม รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของระบบทั้งหมด มีหนาที่ปรับปรุงให
ขอมูลดาวเทียมมีความถูกตองทันสมัยอยูต ลอดเวลา สวนควบคุมประกอบดวย สถานีควบคุมหลัก
สถานีติดตาม และสถานีรับสงสัญญาณ สถานีควบคุมหลักตั้งอยูที่ฐานทัพอากาศ Falcon ใกลเมือง
โคโลราโดสปริงส ประเทศสหรัฐอเมริกา สถานีติดตามดาวเทียม 5 แหง กระจายอยูรอบโลก
ทําการรังวัดติดตามดาวเทียมอยูตลอดเวลา
ไดแก
ที่หมูเ กาะควาจาเลียนของฟลิปปนส
หมูเกาะดิเอโกการเซียในมหาสมุทรอินเดีย
หมูเกาะแอสแซงซั่นในมหาสมุทรแอตแลนติก
หมูเกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟก และโคโลราโดสปริงสดวย ขอมูลที่รังวัดไดจากสถานีติดตาม
ดาวเทียมจะถูกสงผานมายังสถานีควบคุมหลักเพื่อทําการประมวลผลหาวงโคจรของดาวเทียม
ดวงตาง ๆ เมื่อพยากรณตาํ แหนงของดาวเทียมลวงหนา ก็จะจัดสงขอมูลที่ไดปรับปรุงใหทันสมัย
แลวนี้พรอมกับขอมูลเวลา และขอมูลอุตุนิยมวิทยาไปยังสถานีรับสงสัญญาณ
3
แหง
ที่หมูเกาะควาจาเลียน หมูเกาะดิเอโกการเซีย และหมูเ กาะแอสแซงชั่น เพื่อสงไปเก็บบันทึกไว
บนดาวเทียมตอไป เวลาที่ถูกตอง และเทีย่ งตรงมีความสําคัญตอการทํางานของ GPS เปนอยางยิ่ง
เวลาที่ใชในการอางอิงสําหรับระบบดาวเทียม GPS เรียกวาเวลา GPS
3. สวนผูใช หมายถึงผูที่ใชประโยชนจากระบบดาวเทียม ซึ่งจะตองมีเครื่องรับสัญญาณ
และเครื่องคํานวณสําหรับการหาตําแหนง

หลักการหาตําแหนงจากการวัดระยะทาง
ดาวเทียมที่ใชประโยชนในการหาตําแหนงเปนดาวเทียมที่โคจรอยูรอบโลก คือ ดาวเทียม
จะเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา จากคาที่วัดไดที่สถานีติดตามดาวเทียมที่กระจายอยูทั่วโลก จะทําใหรูวา

การวัดระยะทางไปยังดาวเทียม เรียกวา เรนจิง (ranging) การหาตําแหนงจากการ
วัดระยะทางเพียงอยางเดียวตองวัดไปยังดาวเทียมอยางนอย 3 ดวงพรอม ๆ กัน ระยะทางทั้ง 3
จะตองไมใชเสนที่อยูบนระนาบเดียวกันดวย ระยะทาง P1i ที่วัดจากจุด i ไปยังดาวเทียมดวงที่หนึ่ง
ทําใหเรารูวาตําแหนงของจุด i ที่ตองการหาอยูบนพื้นผิวทรงกลมที่มีรัศมี pi เชนเดียวกันระยะทาง
P2i ไปยังดาวเทียมดวงที่สองทําใหรูวาตําแหนงของจุด i อยูบนพื้นผิวของทรงกลมที่มีรัศมี P2i
ทรงกลมที่สองตัดกับพื้นผิวทรงกลมแรกเกิดเปนรอยตัดรูปวงกลม จึงจํากัดขอบเขตความเปนไปได
ของตําแหนงจุด i ใหแคบลง เหลือเพียงตําแหนงที่เปนรอยตัดรูปวงกลมเทานั้น สําหรับระยะทาง P3i
ไปยังดาวเทียมดวงที่ 3 ก็ใหขอมูลเชนเดียวกับระยะทาง 2 เสนแรก คือ ทําใหรูวาตําแหนงของจุด i
จะอยูบนพื้นผิวของทรงกลมที่มีรัศมี P3i ทรงกลมทั้งสามนี้จะตัดกันเปนรอยตัดรูปวงกลม ซึ่งให
ตําแหนงที่เปนไปไดของจุด i เพียงจุดเดียว ตําแหนงของจุด i นี้ คือตําแหนงของจุดที่ตองการหา
นั่นเอง

รูปการหาตําแหนงโดยการวัดระยะทางไปยังดาวเทียม 3 ดวงพรอม ๆ กัน
การหาตําแหนงของจุด i ดังกลาวขางบนเปนการอธิบายวิธีการเชิงเรขาคณิต สําหรับวิธีเชิง
วิเคราะหเราสามารถมองเห็นไดอยางงาย ๆ ดังนี้
ให (X1,Y1,Z1) เปนตําแหนงของดาวเทียมดวงที่หนึ่ง
(X2,Y2,Z2) เปนตําแหนงของดาวเทียมดวงที่สอง
(X3,Y3,Z3) เปนตําแหนงของดาวเทียมดวงที่สาม

และ (Xi,Yi,Zi)
เปนตําแหนงของจุด i
ระยะทางที่วัดไปยังดาวเทียมมีความสัมพันธกับตําแหนงของดาวเทียมและจุด i ดวยสมการ
Pji =

(Xj – Xi)2 + (Yj – Yi)2 + (Zj – Zi)2
j = 1, 2, 3

จะเห็นไดวาในสมการขางบนนี้ มีตัวไมรูคา 3 ตัว คือ คาพิกัด Xi,Yi และ Zi ถาเราวัด
ระยะทางไปยังดาวเทียม 3 ดวง และรูตําแหนงของดาวเทียมที่เราวัดระยะไปนั้น ก็สามารถสราง
สมการได 3 สมการ จึงเกิดเปนระบบสมการที่มีสมการ 3 สมการและตัวไมรูคา 3 ตัว สามารถแก
สมการหาผลของตัวไมรูคาได
ในการวัดระยะไปยังดาวเทียม GPS โดยใชรหัส C/A นั้น จะมีความคลาดเคลื่อนที่เปนคา
ตางของเวลาดาวเทียมกับเวลาของเครื่องรับ ที่มีขนาดใหญมาก ความคลาดเคลื่อนนี้เปนความ
คลาดเคลื่อนจากการที่เราไมสามารถตั้งเวลาของเครื่องรับใหตรงกับเวลาของดาวเทียมได ทําให
ความคลาดเคลื่อนนี้ อยูในคาของระยะ pji ที่วัดมาได ดังนั้น ถาคํานึงถึงความคลาดเคลื่อนดังกลาว
ระยะที่ถกู ตอง ก็คือ
Rji = Pji - CB
เมื่อ CB เปนความคลาดเคลื่อนของการที่เวลาดาวเทียมและเวลาเครื่องรับไมตรงกัน เชนเดียวกับ
สมการ

Pji – CB =

(Xj – Xi)2 + (Yj – Yi)2 + (Zj – Zi)2
j = 1, 2, 3

3. ความคลาดเคลื่อนในงานรังวัดดาวเทียม GPS
ในการวัดปริมาณทุกชนิด ยอมมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูในคาที่วดั ไดเสมอ ขนาดของ
ความคลาดเคลื่อนจะใหญหรือเล็กขึ้นอยูกบั อุปกรณ วิธีการ และสภาพแวดลอมในขณะทําการวัด
เมื่อจะนําคาทีว่ ัดไดมาใช เราจําเปนตองกําจัดความคลาดเคลื่อนเหลานั้นใหหมดไปหรือเหลือนอย
ที่สุดเทาที่จะทําได
ในงานรังวัดดาวเทียม ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น อาจพิจารณาแยกไดเปน 3 กลุม คือ
ความคลาดเคลื่อนวงโคจรและความคลาดเคลื่อนนาฬิกาดาวเทียม ความคลาดเคลื่อนของการหักเห
ในชั้นบรรยากาศและการเกิดคลื่นสะทอน ความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาเครื่องรับ

3.1 ความคลาดเคลื่อนวงโคจรดาวเทียมและความคลาดเคลื่อนนาฬิกา มีสาเหตุมาจาก
วงโคจรดาวเทียมที่ไดมาจากขอมูลที่รับสัญญาณไดนนั้ เปนวงโคจรที่ไดจากการคํานวณลวงหนา
โดยอาศัยรูปจําลองของแรงตาง ๆ ที่กระทําตอดาวเทียม รูปจําลองที่ใชอาจจะไมถูกตองหรือไม
ละเอียดเพียงพอเมื่อเทียบกับแรงจริง ๆ ที่กระทําตอดาวเทียมในขณะทําการวัด ดังนั้น ตําแหนง
ของดาวเทียมจากอิฟเมอริสดาวเทียมที่สงลงมาพรอมสัญญาณดาวเทียมนั้นจึงไมถกู ตอง
ความคลาดเคลื่อนวงโคจรแยกไดเปนองคประกอบในแนวรัศมี (radial) และแนวสัมผัสในทิศ
ทางการโคจรและในทิศทางขวางการโคจร (along and across track) องคประกอบในแนวรัศมีมีผล
โดยตรงตอการวัดซูโดเรนจ ซึ่งมีผลตอการหาตําแหนงสัมบูรณมากกวาการหาตําแหนงสัมพัทธ
เพราะในการหาตําแหนงสัมพัทธนั้น ความคลาดเคลื่อนวงโคจรจะมีผลตอจุดปลายทั้งสองของเสน
ฐานในลักษณะที่คลายคลึงกันและมีขนาดใกลเคียงกัน ความคลาดเคลื่อนที่เหลืออยูในการคํานวณ
เสนฐานจึงนอยมาก
เมื่อกลาวถึงเวลา GPS หมายถึงเวลาที่ใชเปนมาตรฐานอางอิงในระบบ GPS สถานีควบคุม
หลัก (Master Control Station) เปนผูทําหนาที่เฝาระวังและรักษาเวลา GPS ใหมีความถูกตองและ
เที่ยงตรง โดยปกติเวลา GPS และเวลามาตรฐานสากล (UTC) จะถูกรักษาใหตางกันไมเกิน 100
ns (10-7 วินาที)
เวลาดาวเทียม หมายถึง เวลาที่อานไดจากนาฬิกาของดาวเทียมบนดาวเทียมแตละดวง มี
มาตรฐานความถี่อะตอมที่เปนรูบิเดียม 2 เครื่อง และซีเซียม 2 เครื่อง เวลาดาวเทียมอางอิงมาจาก
คาเฉลี่ยของมาตรฐานความถี่ 4 เครื่องนี้ สถานีควบคุมหลักสามารถควบคุมเวลาดาวเทียมใหตา ง
จากเวลา GPS ไมเกินกวา 1 ใน 1000 วินาที (1 ms) และควบคุมความถี่ใหมีความถูกตองถึง 10-9
สําหรับเครื่องรับสัญญาณ ไมมีความจําเปนตองการมาตรฐานความถี่ที่มีคุณภาพสูงมาก
ทั้งนี้เพราะเวลาที่ถูกตองหาไดจากสัญญาณดาวเทียมที่มีเวลาจากนาฬิกาดาวเทียมอยู
ในทันทีที่
เครื่องรับสัญญาณสามารถถอดรหัสไดกจ็ ะรูเวลา GPS ดังนั้น ความมีเสถียรของแหลงกําเนิด
ความถี่สําหรับนาฬิกาเครื่องรับจึงไมสูงเหมือนนาฬิกาดาวเทียม
3.2 ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการหักเหในชั้นบรรยากาศและการเกิดคลื่นสะทอน
บรรยากาศหรืออากาศที่หอหุมโลกอยู เปนสวนผสมของกาซตาง ๆ ซึ่งสวนใหญ
ประกอบดวย
กาซไนโตรเจนและออกซิเจน อากาศที่บริเวณใกลพื้นดินจะมีความหนาแนนมาก สวนที่ระดับสูง
ขึ้นไป ความหนาแนนอากาศจะบาง หรือเจือจางลง บรรยากาศของโลกถูกแบงออกเปนหลายชัน้
แตละชั้นมีคณ
ุ สมบัติแตกตางกัน
1. โทรโพสเฟยร (Troposphere) เปนบรรยากาศที่ติดอยูกับพืน้ โลก ขอบเขตของโทรโพส
เฟยรในบริเวณศูนยสูตรสูงถึง 16-17 กิโลเมตร สวนในบริเวณขั้วโลกสูง 8-10 กิโลเมตร เปนชัน้
ที่มีปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน ฝน เมฆ พายุ อุณหภูมิของบรรยากาศในชั้นนี้จะลดลงราว
6.5 องศาเซลเซียส ทุก ๆ ความสูง 1 กิโลเมตร

2. โทรโพพอส (Tropopause) อยูตอชั้นโทรโพสเฟยร
3. สตราโทสเฟยร (Stratosphere) เปนชัน้ ที่อุณหภูมิไมลดลงตามความสูง บรรยากาศใน
ชั้นนี้คอนขางเรียบและไมคอยมีความปนปวนมาก ในชัน้ นี้เริ่มมีกาซโอโซน ซึ่งสามารถดูดซับรังสี
อุลตราไวโอเลตไวไดมาก
4. สตราโทพอส (Stratopause) สูงจากพื้นดินราว 55 กิโลเมตร
5. เมโซสเฟยร (Mesosphere) อยูสูงจากพืน้ ดินราว 70-80 กิโลเมตร เปนชั้นที่อุณหภูมิ
ของ
บรรยากาศจะลดลงตามความสูงอีก ที่สุดเขตนี้ อุณหภูมเิ ย็นราว 140 องศาเซลเซียส
6. เทอรมอสเฟยร (Thermosphere) อุณหภูมิจะรอนขึน้ อยางรวดเร็วตามความสูง ความ
รอนที่เกิดจากปรมาณูออกซิเจนซึ่งดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย กาซในบรรยากาศมี
การแตกตัวเปนอิเล็กตรอนและไอออน
7. เอกโซสเฟยร (Exosphere) อยูในระดับที่สูงกวา 800 กิโลเมตร บรรยากาศในชั้นนี้มี
ปรมาณูหรืออณูของกาซอยูแ ยกกัน และไมคอยจะมีการปะทะกัน
ในชั้นบรรยากาศที่รังสีอุลตราไวโอเลตแยกปรมาณูของกาซออกเปนไอออน
ซึ่ง
ครอบคลุมบริเวณ ตั้งแตระดับความสูงราว 50 กิโลเมตร จนถึง 1000 กิโลเมตร มีชื่อเรียกวา ไอโอ
โนสเฟยร (ionosphere) ซึ่งรวมชั้นบรรยากาศเมโซสเฟยรและเทอรมอสเฟยร
ชั้นบรรยากาศที่มีผลตอการหักเหคลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือทําใหเสนทางการเคลื่อนที่ของ
คลื่นเบี่ยงเบนไปคือ ชั้นไอโอโนสเฟยรและชั้นโทรโพสเฟยร
คลื่นสะทอน (Multipath) หมายถึง การแพรกระจายของคลื่นที่มีการสะทอนตั้งแตหนึ่ง
ครั้งขึ้นไป พื้นผิวที่สะทอนอาจจะอยูในแนวดิ่ง ราบ หรือเอียงก็ได เชน ผนังตึก ถนน ผิวน้ํา
หรือยานพาหนะ คลื่นสะทอนมีผลกับทั้งรหัสและคลื่นสง ผลที่มีตอรหัส P มีขนาดเปน 100 เทา
ของคลื่นสง ผลของคลื่นสะทอนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดคลื่นหลุด (cycle slip) เพราะชองรับ
สัญญาณไมสามารถล็อกสัญญาณดาวเทียมไวได ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่มีตอคลื่นสง L1 มี
ขนาดราว 5 ซม. คาบของการเกิดคลื่นสะทอนเปน 15 นาที ดังนั้น การรังวัดเปนเวลานานจะทํา
ใหผลของคลื่นสะทอนลดลง อยางไรก็ดี เทคนิคของการรังวัดบางวิธีไมสามารถวางเสาอากาศทิ้ง
ไวเปนเวลานาน ๆ ได เราจึงตองหลีกเลี่ยงการรับสัญญาณที่มีคลื่นสะทอนโดย เลือกจุดวาง
เครื่องรับที่ไมมีพื้นผิวสะทอนอยูใกลเคียง เลือกเสาอากาศที่ออกแบบเฉพาะ เชน เสาอากาศที่มี
แผนกราวนดใชวัสดุที่ดูดซับคลื่นวางรอบเสาอากาศ
3.3 ความคลาดเคลื่อนของเครื่องรับ
ความคลาดเคลื่อนของเครื่องรับมีสาเหตุมาจากหลายสวน ไดแก noise ในการวัด
ของเครื่อง

รับ bias ระหวางชองรับสัญญาณ การประวิงของเฟส ความไมเสถียรของออสซิลเลเตอร (ความ
ไมเสถียรของออสซิลเลเตอรคือ ความคลาดเคลื่อนนาฬิกาของเครื่องรับ) จุดศูนยกลางเฟสของเสา
อากาศ noise ในการวัดขึ้นอยูกับความแรง ของสัญญาณที่รับได หรืออัตราสวนระหวางสัญญาณ
กับ noise (S/N ratio) วิธีการที่ใชในการประมาณขนาดของ noise คือ 1% ของคาความยาวคลื่นของ
สัญญาณที่กําลังวัด สําหรับสัญญาณ GPS จะได
รหัส C/A λ = 300 ม.
noise = 3 ม.
รหัส P λ = 30 ม.
noise = 30 ซม.
คลื่นสง λ = 20 ซม.
noise = 2 มม.
ในเครื่องรับรุนใหมสามารถทําให noise ในการวัดเฟสคลื่นสงลดลงมาเหลือนอยกวา 1
มม. สวนการวัดรหัสอยูระดับเซนติเมตรเทานั้น การวัดรหัสโดยมีคา noise ต่ํานี้ มีความสําคัญใน
การหาคาเลขปริศนาในทันที
เครื่องรับสัญญาณที่มีชองรับสัญญาณหลายชอง เวลาประวิงชองสัญญาณที่ผานชองแตละ
ชองจะไมเทากัน เนื่องจากตองเดินทางผานอุปกรณอีเล็กทรอนิกสที่ไมเหมือนกัน ผูผลิตเครื่องรับ
จะพยายามวัดสอบเพื่อชดเชยความแตกตางเหลานี้ ความคลาดเคลื่อนของเฟสคลื่นสง 5 องศา มีคา
เทากับความยาว 2.5 มม. เครื่องรับที่ใชชองรับสัญญาณแบบสับเปลี่ยนเร็วและแบบมัลติเพล็กซจะ
ไมมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก bias ระหวางชองรับสัญญาณนี้
การประวิงของเฟสขึ้นอยูกับความแรงของสัญญาณ ความแรงของสัญญาณที่ตางกันจะทํา
ใหเกิดการประวิงของเฟสทีต่ างกัน ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้จะ
ลดลงถาเลือกใชดาวเทียมตางกันหลาย ๆ ดวงในการคํานวณตําแหนง
ในการรังวัดดาวเทียม ตําแหนงที่ทําการวัดคือ จุดศูนยกลางเฟสเชิงไฟฟาของเสาอากาศ
ซึ่งจะแปรเปลีย่ นไปตามความเขมและทิศทางของสัญญาณที่เขามายังเสาอากาศ
ในงานรังวัดที่
ตองการความถูกตองสูง จึงตองมีการจัดใหเสาอากาศวางตัวอยูใ นทิศทางเดียว ความคลาดเคลื่อน
เนื่องจากจุดศูนยกลางเฟสลดลงไดดว ยการออกแบบเสาอากาศใหดี
เสาอากาศรุนใหมจะมีการ
แปรเปลี่ยนของจุดศูนยกลางในระดับของมิลลิเมตรเทานั้น
4. เรขาคณิตดาวเทียม
ในการออกแบบระบบดาวเทียม GPS นั้นไดกําหนดใหมีดาวเทียมอยางนอย 4 ดวง
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไมวาจะอยูที่ใดบนพื้นผิวโลกอยูแลว อยางไรก็ดีจากอัลมาแนกดาวเทียม
ซอฟตแวรสวนใหญจะสามารถตรวจสอบไดวาจะมีดาวอยูในทองฟากีด่ วงที่เวลาตาง ๆ อัลมาแนก
ดาวเทียมไดมาจากการนําเครื่องรับดาวเทียมไปรับสัญญาณดาวเทียม และอัลมาแนกที่ใชไมควรมี
อายุเกินกวา 90 วัน
ดาวเทียมที่นํามาใชในการรังวัดจะตองเปนดาวเทียมที่ใชการได (healthy) ในบางครั้ง
ดาวเทียมมีการปรับเปลี่ยนวงโคจร ซึ่งจะเปนชวงเวลาทีด่ าวเทียมใชงานไมได (unhealty) ถาเรามี
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู ในการวางแผนก็สามารถตัดดาวเทียมทีใ่ ชการไมไดนี้ออกไป

สิ่งที่ตองคํานึงถึงอีกอยางหนึง่ คือ สิ่งกีดขวางในทิศทางตาง ๆ ตรงจุดที่นําเครื่องรับไปวาง
ในกรณีนี้ทําใหตองเลือกเวลาในการทํางานรังวัดใหเหมาะสม เพื่อจะไดมจี ํานวนดาวเทียมพอกับ
ความตองการ เรขาคณิตดาวเทียมหรือตําแหนงดาวเทียมกับจุดทีว่ างเครื่องรับ มีผลตอความถูกตอง
ของตําแหนงเครื่องรับที่คํานวณได PDOP (ยอมาจาก Position Dilution of Preccision) คือ คาใชใน
การบงชี้วาความถูกตองของตําแหนงจะมีมากนอยเพียงใด
ในการคํานวณ DOP เปนอัตราสวนระหวางความถูกตองของตําแหนงกับความถูกตองของ
การวัดระยะ นั่นคือ
σ = DOP σ0
เมื่อ σ คือความถูกตองของตําแหนง และ σ0 คือความถูกตองของการวัดระยะ จะเห็นไดวาความ
ถูกตองของตําแหนงเครื่องรับที่คํานวณได นอกจากจะขึ้นอยูก ับความถูกตองของการวัดระยะทาง
ไปยังดาวเทียมแลว ยังขึ้นอยูกับเรขาคณิตของดาวเทียมในขณะทําการรังวัดอีกดวย ตัวอยางเชน
ถาเราเลือกเครื่องรับเครื่องหนึ่งและวิธีการวัดระยะแบบหนึ่ง
ดวยเครื่องมือและวิธีการวัดอัน
เดียวกันนี้ จะใหคาความถูกตองของการวัดระยะทางทีเ่ ทากัน สมมุติเปน 10 เมตร ถาเรขาคณิต
ดาวเทียมในขณะวัดมีคา DOP เปน 2 ความถูกตองของตําแหนงที่คํานวณไดจะเปน 20 เมตร แต
ถาเรขาคณิตดาวเทียมมีคา DOP เปลี่ยนเปน 5 ความถูกตองของตําแหนงที่คํานวณไดจะเปน 50
เมตร ดังนั้นคา DOP สูงจึงไมเหมาะที่จะทํางานรังวัดดาวเทียม ควรเลือกชวงเวลาทํางานที่มคี า
DOP ต่ํา ๆ
DOP
HDOP
VDOP
PDOP
TDOP
GDOP

มีหลายแบบ ขึ้นอยูกับคาที่เราตองการใช
บงชี้ความถูกตองของตําแหนงทางราบ
บงชี้ความถูกตองของตําแหนงทางดิ่ง (ความสูง)
บงชี้ความถูกตองของตําแหนงในสามมิติ
บงชี้ความถูกตองของเวลาที่ไดจากการรับสัญญาณดาวเทียม และ
บงชี้ความถูกตองโดยรวม

DOP แบบตาง ๆ มีความสัมพันธกัน คือ
(PDOP)2 = (HDOP)2 + (VDOP)2
(GDOP)2 = (PDOP)2 + (TDOP)2
5. การทํางานรังวัดภาคสนาม
การปฏิบัติงานรังวัดดาวเทียมในสนาม แบงไดตามประเภทของเครื่องรับที่นํามาใชในการ
หา

ตําแหนง
5.1 การทํางานดวยเครื่องรับแบบนําหน
เครื่องรับแบบนําหน (navigation receiver) รับสัญญาณที่เปนคลื่นวิทยุจากดาวเทียม
ใน
ขณะเดียวกันก็สรางรหัส C/A ขึ้นมาเปรียบเทียบกับรหัสที่ถอดไดจากสัญญาณ เมื่อเปรียบเทียบได
รหัสที่ตรงกัน จะทําใหรูเวลาที่คลื่นวิทยุใชในการเดินทางจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ ซึ่งเมื่อเอา
ความเร็วของคลื่นวิทยุคณ
ู เขาไปก็จะไดระยะทางระหวางดาวเทียมกับเครื่องรับที่เรียกวา ซูโดเรนจ
(Pseudorange) ในการหาตําแหนงแบบสามมิติจะตองวัดระยะทางไปยังดาวเทียมพรอมกัน 4 ดวง
ปรกติเครื่องรับแบบนําหนจะมีชองรับสัญญาณที่คอยติดตามดาวเทียมไดมากกวา 4 ดวง ในกรณีทมี่ ี
ดาวเทียมอยูใ นทองฟามากกวา 4 ดวง เครื่องรับจะเลือกดาวเทียม 4 ดวง ที่มีรูปลักษณเชิงเรขาคณิต
ที่ดีที่สุด หรือมีคา PDOP ต่ําที่สุดมาใชในการคํานวณตําแหนงของเครือ่ งรับ
- การหาตําแหนงของจุดเดียว (point positioning) วิธีนี้ใชเครื่องรับแบบนําหนเพียง
เครื่องเดียว ไปวางที่จดุ ตองการหาตําแหนง เมื่อเครื่องรับสามารถรับสัญญาณดาวเทียมไดครบ 4
ดวง ก็แสดงคาพิกัดไดในทันที คาพิกัดตําแหนงของเครื่องรับจะเปนตําแหนงสัมบูรณ ที่เครื่องรับ
แสดงใหเห็นไดทันทีที่รับสัญญาณ
การวัดระยะทางไปยังดาวเทียมหนึ่งดวง นํามาเขียนสมการไดหนึง่ สมการ ถาวัดไปยัง
ดาวเทียม 4 ดวง ก็เขียนสมการได 4 สมการ และมีตัวไมรูคา 4 ตัว นั่นคือ คาพิกัดตําแหนงของ
เครื่องรับ 3 ตัว และความคลาดเคลื่อนเนือ่ งจากเวลาเครื่องรับ และดาวเทียมไมตรงกันอีก 1 ตัว ซึ่ง
เมื่อนํามาแกหาผล โดยวิธีการทางพีชคณิต ก็จะไดคาของตัวไมรูคา นอกจากนั้นแลว ก็ยังสามารถ
คาดคะเนความคลาดเคลื่อนของตัวไมรูคาเหลานี้ไดอีกดวย
ความถูกตองของการหาตําแหนงจุดเดี่ยวโดยใชรหัส C/A อยูในเกณฑ ± 10 ถึง 25
เมตร แตดว ยนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่ตองการใหความถูกตองของการหาตําแหนงจุดเดียวลดลง
จึงเกิดมี “การเลือกปฏิบัติ” (Selective Avialability) ซึ่งนิยมเรียกยอ ๆ วา SA เมื่อมีการใชการเลือก
ปฏิบัติจะทําใหความถูกตองของการหาตําแหนงของจุดเดียวเปน ± 50 ถึง 100 เมตร การเลือก
ปฏิบัติเปนวิธกี ารทําใหจดุ เริม่ ตนของสัญญาณกับเวลาเริ่มตนที่บอกมาในขอมูลดาวเทียมไมตรงกัน
ซึ่งมีเทคนิคที่จะทําได 2 แบบ คือ การเปลี่ยนแปลงตัวเลขในอีฟเ มอริสดาวเทียม และการทําให
นาฬิกาดาวเทียมมีความไมเสถียร ผลที่เกิดจากการใชเทคนิคทั้งสองก็คือ ความคลาดเคลื่อนของซู
โดเรนจที่วดั ได ซึ่งจะทําใหการคํานวณตําแหนงของเครื่องรับคลาดเคลื่อนตามไปดวย การเลือก
ปฏิบัติไมไดใชกับดาวเทียมทุกดวงในระบบ
- การหาตําแหนงแบบสัมพัทธ
การหาตําแหนงแบบสัมพัทธ (relative positioning) บางคนใชคําวา differential positioning
เปนวิธีการหาตําแหนงเปรียบเทียบกันระหวางจุดสองจุด วัตถุประสงคของการหาตําแหนงแบบ
สัมพัทธ คือ ตองการใหความถูกตองของตําแหนงเครื่องรับดีขึ้นกวาการหาตําแหนงของจุดเดียว

การหาตําแหนงแบบสัมพัทธนี้ตองใชเครื่องรับแบบนําหนตั้งแตสองเครื่องขึ้นไป เครื่อง
หนึ่งจะวางรับสัญญาณที่หมุดหลักฐานซึ่งรูหรือถือวารูตําแหนงแลว หมุดหลักฐานนี้เรียกวา สถานี
ฐาน (base station) เครื่องรับที่เหลือนําไปวางตามจุดที่ตองการหาตําแหนงเปรียบเทียบกับสถานี
ฐาน หลักการทํางานของการหาตําแหนงแบบสัมพัทธคือ เครื่องรับที่สถานีฐานและจุดที่ตองการ
ทราบจะตองรังวัดไปยังดาวเทียมกลุมเดียวกันขณะเวลาเดียวกัน
ในกรณีที่เครื่องรับมีชองรับที่
ติดตามดาวเทียมไดมากกวา 4 ดวง แตการคํานวณตําแหนงของเครื่องรับใชดาวเทียมเพียง 4 ดวง
เทานั้น จะตองควบคุมใหเครื่องรับใชดาวเทียมชุดเดียวกันในการคํานวณตําแหนงดวย
โดยเหตุที่ความคลาดเคลื่อนอยางมีระบบ (systematic error) เชน ความคลาดเคลื่อนวง
โคจร ความคลาดเคลื่อนในชั้นบรรยากาศ เปนตน มีผลตอซูโดเรนจ และการคํานวณตําแหนง
ในลักษณะที่คลายกันและมีขนาดเทา ๆ กัน เมื่อคํานวณคาตางของตําแหนงทั้งสอง ความคลาด
เคลื่อนมีระบบเหลานี้ จึงหักลางกันไปจนเกือบหมด ความถูกตองของการหาตําแหนงแบบสัมพัทธ
นี้อยูในเกณฑ ± 2 ถึง 5 เมตร
การเลือกปฏิบัติที่มีผลทําใหความถูกตองของการหาตําแหนงจุดเดี่ยวลดลงจาก ± 10 ถึง
25 เมตร มาเปน ± 50 ถึง 100 เมตร นั้น จะไมมีผลตอการหาตําแหนงแบบสัมพัทธ เพราะเมื่อใช
การเลือกปฏิบัติกับดาวเทียมจะมีผลเสมือนเกิดความคลาดเคลื่อนของวงโคจร ดังนั้น ในการ
คํานวณคาตางของตําแหนง
ความคลาดเคลื่อนที่มีผลตอตําแหนงทั้งสองจึงหักลางกันหมดได
ความถูกตองของการหาตําแหนงสัมพัทธยงั คงเปน ± 2 ถึง 5 เมตร
5.2 การทํางานรังวัดดวยเครื่องรับแบบรังวัด
การทํางานของเครื่องรับแบบรังวัด มีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การใชคลื่นสงวัดระยะแทนการใชรหัส C/A วัดระยะ ทําใหการวัดระยะมีความ
ถูกตองมาก
ขึ้นเปนพันเทา เห็นไดอยางงาย ๆ จากความยาวคลื่นสง L1 ที่ยาว 19 ซม. เทียบกับความยาวหนึ่ง
ตัวอักษรของรหัส C/A ที่ยาว 300 เมตร ก็เหมือนกับการใชไมบรรทัดที่มีการแบงขีดไวถี่หาง
ตางกันมากมาวัดระยะทาง
2.
การใชวิธีการวัดแบบสัมพัทธเปนวิธีการขจัดความคลาดเคลื่อนแบบมีระบบ
(systematic errors) ที่อยูในขอมูลหรือที่เกิดขึ้นในการวัดระยะทางใหหมดไปหรือลดนอยลงได
ดวยเหตุนี้ ความคลาดเคลื่อนทางตําแหนงจึงลดลง
3. การวัดระยะดวยคลืน่ สง เครื่องรับสัญญาณวัดระยะระหวางเครื่องรับกับดาวเทียม
ไดเพียงบางสวนเทานั้น จําเปนตองอาศัยการประมวลผลชวยหาระยะที่ขาดหายไป ขอเท็จจริงคือ
เมื่อแรกรับสัญญาณดาวเทียมได การวัดระยะดวยคลืน่ สงเปนการสรางคลื่นที่มีความถี่ใกลเคียงกับ

การทํางานรังวัด GPS ดวยเครื่องรับแบบรังวัด สามารถทําได 5 วิธี คือ
5.2.1 การรังวัดแบบสถิต (Static Survey)
การรังวัดแบบสถิต
เปนวิธีพื้นฐานของการวัดระยะโดยใชคลื่นสง
เปนการ
ทํางานโดยใชเครื่องรับตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป โดยมีเครื่องรับหนึ่งเครื่องไปวางอยูท ี่จุดรูตําแหนง
แลว สวนเครื่องที่เหลือวางไวที่จดุ ที่ตองการหาตําแหนงเพิ่มเติม โดยปกติเครื่องรับจะตองวางไวไม
นอยกวาหนึ่งชั่วโมง เพือ่ ใหมีขอมูลของการวัดระยะที่เพียงพอจะประมวลผลหาจํานวนคลื่นเต็ม
รอบที่ไมสามารถวัดได โดยหลักการแลววิธีการนีใ้ ชหาตําแหนงสัมพัทธระหวางจุดสองจุดที่อยู
หางกันเปนระยะพัน ๆ กิโลเมตรได แตการใช ซอฟตแวรของโรงงานผลิตเครื่องรับนั้น ระยะหาง
สูงสุดที่ใหความถูกตองไดตามขอกําหนดของเครื่องรับจะอยูรวม 20-30 กิโลเมตร เทานั้น
5.2.2 การรังวัดแบบจลน (Kinematic Survey)
การรังวัดแบบจลน พัฒนาขึ้นมาเพื่อใหสามารถหาตําแหนงของจุดที่
ตองการได
เร็วขึ้น คือจะใชเวลาในการรับขอมูล ณ จุดที่ตองการในเวลาไมถึงหนึ่งนาที แตวิธีการนี้มีจุดดอยคือ
เมื่อเริ่มระบบการทํางาน (initialization) แลว เครื่องรับจะตองรับสัญญาณตอเนื่องจากดาวเทียม
อยางนอย 4 ดวง ตลอดเวลา แมกระทั่งในขณะทีก่ ําลังเคลื่อนยายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ถา
หากรับสัญญาณดาวเทียมไดนอยกวา 4 ดวงเมื่อไร จะตองทําขั้นตอนของวิธีการเริ่มงานใหมอกี ครั้ง
หนึ่ง แลวจึงไปรังวัดที่จดุ อืน่ ๆ ตอไปอีก ในการรังวัดแบบจลนนี้ เครื่องรับเครื่องหนึ่งจะถูกวาง
ไวที่จดุ อางอิงที่รูตําแหนงแลวตลอดเวลา เครื่องอื่นๆ เมื่อทําขั้นตอนวิธีการเริ่มงานแลว จึงนําไป
วางตามจุดที่ตอ งการหาตําแหนง
5.2.3 การรังวัดแบบกึ่งสถิต (Pseudostatic Survey)
การรังวัดแบบกึ่งสถิตเปนทางเลือกที่อยูระหวางการรังวัดแบบสถิตและ
การรังวัด
แบบจลน การรังวัดแบบสถิตตองใชเวลาในการรังวัดแตละจุดนานเปนชั่วโมง สวนการรังวัดแบบ
จลนมีขอจํากัดที่ตองรับสัญญาณดาวเทียมใหไดอยางนอย 4 ดวง ตลอดเวลารวมทัง้ ในขณะที่กําลัง
เคลื่อนยายระหวางจุดดวย และตองเริ่มระบบการทํางานใหมเมื่อเริ่มตนทําการรังวัดในแตละคาบ
ทํางาน

5.2.4 การรังวัดแบบสถิตอยางเร็ว (Rapid Static Survey)
การรังวัดแบบสถิตอยางเร็ว มีวิธีการทํางานเหมือนกันการรังวัดแบบสถิต
ธรรมดา
แตตองการขอมูลนอยกวา เพื่อนํามาประมวลผลหาจํานวนคลื่นเต็มรอบ ในการหาตําแหนงของจุด
ที่อยูหางจากจุดอางอิงไมเกิน 5 กิโลเมตร จะใชเวลาในการเก็บขอมูลราว 10 นาที วิธีการที่ใชใน
การประมวลผลวิธีรังวัดแบบสถิตอยางเร็วจะแตกตางจากวิธีรังวัดแบบสถิตธรรมดา ตามปรกติจะ
ใชไดสําหรับจุดที่อยูหางจากจุดอางอิงไมเกิน 15 กิโลเมตร
5.2.5 การรังวัดแบบจลนในทันที (Real Time Kinematic Survey)
การรังวัดแบบจลนในทันที รูจักกันในชือ่ ยอวา RTK เปนวิธีการ
ทํางานรังวัด
แบบจลนนนั่ เอง แตแสดงผลลัพธคือ คาพิกัดตําแหนงไดทันทีที่ทําการรังวัด โดยเหตุที่การทํางาน
ยังเปนการหาตําแหนงแบบสัมพัทธ หมายความวา ขอมูลจากทั้งสองจุดตองนํามาประมวลผล
รวมกัน ดังนั้น จึงตองใชคลื่นวิทยุในการรับสงขอมูลระหวางกัน เนื่องจากจุดอางอิงเปนจุดรู
ตําแหนงอยูแลว ในการทํางานแบบ RTK นี้ จึงเปนการสงขอมูลที่รับสัญญาณดาวเทียมไปยังจุดที่
ตองการหาตําแหนง เครื่องรับที่จุดตองการหาตําแหนงจะรับขอมูลแลวนําไปประมวลผล แลว
แสดงคาพิกัดไดอยางรวดเร็วในทันที ระยะหางระหวางจุดที่ใชทํางานไดไมเกิน 15 กิโลเมตร
นอกจากนี้ยังขึน้ อยูกับกําลังของคลื่นวิทยุทใี่ ชในการรับสงขอมูลระหวางกัน
จากการยกเลิกการใช SA ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2000 ไดมีการทดสอบการหาตําแหนง
ในทันที พบวา ความถูกตองของตําแหนงอยูในระดับไมเกิน 10 เมตร
การเปลี่ยนแปลงที่จะทําใหการใชประโยชนจาก GPS ดียิ่งขึ้นคือ การที่จะผสมรหัส C/A
ในคลื่นสง L2 ในการนี้จะทําใหเครื่องรับแบบมือถือที่ปจจุบันวัดระยะจากรหัส C/A ในคลื่นสง L1
ไดเพียงความถี่เดียว จะวัดระยะจากรหัส C/A ในคลื่นสง L2 ไดดว ย ผลดีที่ตามมาคือ จะทําให
สามารถคํานวณความคลาดเคลื่อนของการวัดระยะทางทีเ่ กิดขึ้นในชั้นไอโอสเฟยรได และคาดวา
การคํานวณตําแหนงในทันทีของเครื่องรับแบบมือถือจะมีความถูกตองดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ แผนการที่จะสงดาวเทียม GPS รุน 2F ขึ้นไปในวงโคจรในป 2005 โดยเพิ่ม
การสงสัญญาณในคลื่นความถี่ที่สามหรือ L3 ใหพลเรือนไดใชดวย ก็จะเปนประโยชนตอการหา
ตําแหนงมากยิง่ ขึ้น ทั้งเรื่องความถูกตองของตําแหนงทีด่ ีขึ้น และระยะเวลาที่ใชเก็บขอมูลเพื่อการ
คํานวณตําแหนงที่ลดนอยลง
นอกจากนี้
ยังคาดหมายวา การคํานวณวงโคจรซึ่งเปนขอมูลสําคัญในการคํานวณหา
ตําแหนงของเครื่องรับนั้น จะมีเทคนิคที่ทําไดรวดเร็วขึ้นและมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลทํา
ใหการหาตําแหนงของเครื่องรับถูกตองยิ่งขึ้นตามมาดวย
สรุปโดยรวมคือ แนวโนมของการ

องคการทําแผนที่ กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Defense Mapping
Agency หรือ DMA) ไดพัฒนาการสรางพื้นฐานทีจ่ ะใชเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยงพื้นหลักฐาน
ทองถิ่นที่มีอยูเปนจํานวนมากเขาดวยกัน เรียกวา World Geodetic System มาตั้งแตป 1960
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ไดประกาศใชพนื้ หลักฐานมาแลว 4 อัน คือ WGS60, WGS66, WGS72
และ WGS84 ในการเปลี่ยนแปลงแตละครั้งจะไดพื้นหลักฐานทีม่ ีคุณสมบัติทางเรขาคณิตและ
กายภาพใกลเคียงกับโลกมากยิ่งขึ้น ในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งก็จะบอกความสัมพันธระหวางพื้น
หลักฐานอันเดิมกับอันใหม รวมทั้งการแปลงคาระหวางพืน้ หลักฐานทองถิ่นกับพื้นหลักฐานอัน
ใหม ที่รูความสัมพันธกับพืน้ หลักฐานอันเดิม
คาพิกัดของดาวเทียมในระบบ GPS อยูในระบบพิกัด WGS84 พื้นหลักฐาน WGS84 เปน
พื้นหลักฐานทีม่ ีจุดศูนยกลางรูปทรงรีอยูที่ศูนยมวลสารของโลก
ในปจจุบนั งานรังวัดในประเทศไทยใชพื้นหลักฐานอินเดียน 1975 การใชประโยชนจาก
งานรังวัดดวยดาวเทียม GPS ในประเทศไทยจึงจําเปนตองแปลงคาจากพื้นหลักฐาน WGS84 ให
เปนพื้นหลักฐานอินเดียน 1975 เสียกอน
การแปลงคาพิกัดระหวางพืน้ หลักฐานมีหลายวิธี คือ
วิธีทางตรง
1. ก็โดยใชพารามิเตอร 5 ตัว ที่กําหนดพืน้ หลักฐาน คือ คาครึ่งแกนยาวทรงรี a คาเยื้อง
ศูนย C2 คาเลื่อนตามแนวแกน X Y Z เปนพารามิเตอรในการแปลงคา
2. ใชระบบพิกัดฉากสามมิติซึ่งเปนวิธที ี่สะดวกในการคํานวณโดยอาศัยสมมุติฐานที่วา
พื้นหลักฐานอันหนึ่งเปรียบเสมือนระบบพิกัดฉาก 3 มิตอิ ันหนึ่ง ดังนั้นการแปลงคาพิกัดจากระบบ
พิกัดหนึ่งไปสูร ะบบพิกัดอีกอันหนึ่ง ความแตกตางระหวางพื้นหลักฐาน 2 อัน จึงเกิดจากจุดกําเนิด
ของระบบพิกดั เปนคนละจุด แกนทั้งสามของระบบพิกัดไมขนานกัน และมาตราสวนความยาวที่
ใชวัดระยะในระบบทั้งสองไมเหมือนกัน จึงมีพารามิเตอร 7 ตัว นํามาใชเปนพารามิเตอรในการ
แปลงคา คือ คาเลื่อนตามแนวแกน X Y Z คาหมุนรอบแกน X Y Z และคาตางมาตราสวนระหวาง
ระบบพิกัด
วิธีทางออม
โดยการแปลงคาผานพื้นหลักฐานที่รูความสัมพันธของพื้นหลักฐานนั้น กับพื้นหลักฐานที่
ตองการแปลงคาไป และพื้นหลักฐานที่จะใชคา ซึ่งก็ไดแก แปลงคา WGS84 ผาน WGS72 ซึ่งพื้น
หลักฐาน WGS72 เปนพื้นหลักฐานอางอิงของดาวเทียมในระบบทรานซิต และไดใชเปนพืน้
หลักฐานของดาวเทียมระบบ GPS ในระยะแรก ๆ เมื่อใช WGS84 นอกจากจะมีความสัมพันธกบั
WGS 72 แลว ยังมีความสัมพันธกับพืน้ หลักฐานทองถิ่นอื่นดวย โดยอาศัยหมุดหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบทรานซิต ดังนั้น การหาความสัมพันธระหวาง WGS84 กับ อินเดียน 1975 จึงอาจ
ใชความสัมพันธกับ WGS 72 เปนตัวเชื่อมโยง

