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รายละเอียดการประดิษฐ 
 
ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ  
“ระบบอานคามิเตอรไฟฟาอัตโนมัติผานสายไฟแรงดันต่ําท่ีมีระบบทวนสัญญาณ” 
 5 
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ 

ปจจุบันการบันทึกขอมูลการใชไฟฟาของผูใชไฟฟาทําโดยการสงเจาหนาท่ีออกไปอานคาการใชไฟฟาตามบาน
เรือน ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองและงายตอการเกิดขอผิดพลาด จึงไดมีความพยายามใชเทคโนโลยีการสื่อสารผานทางสายไฟ 
(Power Line Carrier) มาใชในการสงขอมูล Spread Spectrum เปนเทคนิคการ modulate สัญญาณแบบหนึ่งท่ีนํามาใชใน
การสื่อสารผานทางสายไฟ โดยมาตรฐาน CEBus เปนมาตรฐานที่ใชเทคนิค carrier-sense multiple-access / collision 10 
detection - contention resolution" (CSMA/CD-CR) มาใชรวมกับการ modulate แบบ Spread Spectrum เพ่ือใชใน
การติดตอสื่อสารระหวางเครื่องใชไฟฟาภายในบาน และเปนเทคนิคที่ระบบอานคามิเตอรอัตโนมัติผาน Spread 
Spectrum Power Line Carrier ใชในการสงขอมูลการใชไฟฟาของเครื่องมิเตอรไฟฟา รายละเอียดดังกลาวไดมีการเปด
เผยไวในสิทธิบัตรเลขที่ GB2094598  และ EP0178804A2  

ปญหาหนึ่งของระบบการอานมิเตอรไฟฟาโดยอัตโนมัติก็คือการนําขอมูลการใชไฟฟาซึ่งถูกแปลงใหอยูในรูป15 
ของดิจิตอลแลวสงกลับมายังศูนยรวบรวมขอมูล ซึ่งจําเปนจะตองมีระบบสื่อสารระยะไกล (WAN) จากศูนยควบคุมขอ
มูลไปยังมิเตอรแตละตัว ทําใหไมเปนการประหยัด จึงจําเปนจะตองมีอุปกรณรวบรวมขอมูล เพ่ืออานขอมูลการใชไฟฟา
มาในเครือขายทองถ่ิน (LAN) แลวสงใหศูนยรวบรวมขอมูลอีกทีหนึ่ง ระบบอานคามิเตอรอัตโนมัติผาน Spread 
Spectrum Power Line Carrier ไดใช Spread Spectrum Power Line Carrier ในสวนที่เปนระบบสื่อสารทองถ่ิน (LAN) 
และใช เครือขาย PSTN เปนระบบสื่อสารระยะไกล (WAN) ระบบดังกลาวไดมีการเปดเผยไวในสิทธิบัตรเลขท่ี  20 
US4,161,720 และ US4,396,915 นอกจากนี้ยังมีอนุสิทธิบัตรในประเทศไทยเลขที่ 516 เลขที่คําขอ 0103000298 
ก็ไดระบุถึงระบบดังกลาว  

ในสวนของการตรวจสอบการหมุนของจานหมุนเพ่ือคํานวณการใชไฟฟาโดยใชการสะทอนแสงไดมีการระบุไว
ในสิทธิบัตร JP2000241468   คําขอสิทธิบัตรการประดิษฐในประเทศไทยเลขที่คําขอ 028248 และอนุสิทธิบัตรไทย
เลขที่ 516 เลขที่คําขอ 0103000298 25 

อยางไรก็ตาม ปญหาที่เกิดจากการสงขอมูลผานสายไฟแรงดันต่ําคือสัญญาณที่จะถูกลดทอนเมื่อระยะทางใน
การสงมีระยะทางไกล มีความพยายามในการแกปญหาดังกลาวโดยการกําหนดเวลาในการสงเม่ือแรงดันในสายไฟเขาใกล
ศูนย ดังระบุในอนุสิทธิบัตรในประเทศไทยเลขที่ 516 เลขที่คําขอ 0103000298 
 
สาขาวทิยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ 30 
วิศวกรรมไฟฟา 
 
ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ 

ระบบอานคามิเตอรอัตโนมัติผานสายไฟแรงต่ํา(Power Line) เปนระบบอานคาการใชไฟฟาอัตโนมัติ  โดยการ
อานจํานวนรอบการหมุนของจานหมุน เพ่ือนําไปคํานวณเปนคาการใชไฟฟา กอนที่จะสงขอมูลผานสายไฟแรงต่ําโดยใช35 
เทคนิค Spread Spectrum Power Line Carrier และเครือขายการสื่อสาร เชน PSTN, Leased Line, Radio Trunk เขาสู
ศูนยเก็บขอมูล เพ่ือนาํไปคํานวณการชําระเงิน โดยจะประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ รีโมทเทอรมินอลยูนิต 
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(Remote Terminal Unit), คอนเซนเทรเทอรยูนิต (Concentrator Unit)และ ศูนยเก็บขอมูลกลาง ปญหาหนึ่งในการสง
เนื่องจากการสงสัญญาณผานสายไฟแรงดันต่ําคือสัญญาณที่จะถูกลดทอนเมื่อระยะทางในการสงมีระยะทางไกล การ
ประดิษฐนี้ไดมีความพยายามแกปญหาดังกลาวโดยมีระบบการทวนสัญญาณในอุปกรณอานคามิเตอรไฟฟาแตละเครื่อง 
ซึ่งจะทําการทวนสัญญาณและสงตอไปยังเครื่องรับปลายทาง ปญหาที่เกิดเนื่องจากการมีระบบทวนสัญญาณคือการ
กําหนดเวลาและการกําหนดใหอุปกรณทวนสัญญาณแตละตัวทําการสงและรับไดอยางเหมาะสม รายละเอียดดังกลาวได5 
กลาวถึงไวในหัวขอของรายละเอียดการประดิษฐ 

คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ 
รูปที่ 1 เครือขายของเครื่องอานมิเตอรไฟฟาในการสงผานขอมูลระหวาง อุปกรณตนทาง (master module) ผาน สวน

ทวนสัญญาณ(repeater module)    และมี สวนรับขอมูล (receiver module) เปนตัวรับและสงขอมูลกลับ  
รูปที่ 2 วิธีในการตรวจสอบขอมูลเพ่ือกําหนดให สวนทวนสัญญาณ(repeater module) ท่ีตองการเทานั้นเปนตัวขยาย10 

สัญญาณและสงขอมูล 
รูปที่ 3 วิธีตรวจสอบขอมูลและรับคําสั่งโดย สวนรับขอมูล (receiver module)   
รูปที่ 4 วิธีตรวจสอบขอมูลและรับคําสั่งโดย อุปกรณตนทาง (master module) 
รูปที่ 5 ระบบของศูนยกลางเครื่องอานไฟฟาอัตโนมัติ 
รูปที่ 6. รูปแสดง Spread Spectrum Carrier Chirp 15 
รูปที่ 7 แสดง Packet Timing ท่ีใชในการสื่อสาร 
รูปที่ 8 แสดงการเขารหัสแบบ Amplitude Shift Keying (ASK) 
รูปที่ 9 แสดงการเขารหัสแบบ Phase Reverse Keying (PRK) 
รูปที่ 10 แสดงระบบอานคาการใชไฟฟาอัตโนมัต ิ
รูปที่ 11 แสดงโครงสรางทาง Hardware ของ รีโมทเทอรมินอลยูนิต (Remote Terminal Unit) 20 
รูปที่ 12 แสดงโครงสรางทาง Hardware ของ คอนเซนเทรเทอรยูนิต (Concentrator Unit) 

การเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐโดยสมบูรณ 
ระบบการอานมิเตอรไฟฟาโดยอัตโนมัติไดแกปญหาการลดทอนของสัญญาณระหวางอุปกรณปลายทาง 2 

อุปกรณ โดยการเพิ่มฟงกชันการทวนสัญญาณ (Repeating) เขาไวในอุปกรณปลายทางแตละตัว เพ่ือใหอุปกรณปลาย
ทางแตละตัวทําหนาท่ีถายทอดคําสั่งจากตนทางไปยังปลายทางที่อยูไกลเกินระยะทํางานปรกติได โดยอัลกอริทึมที่ใชใน25 
การทวนสัญญาณจะไมทําใหเกิดการทวนสัญญาณไปยังอุปกรณท่ีไมใชปลายทาง 

การทํา Function Repeater ใน Power line carrier 
การออกแบบ protocol จะตองแกปญหาดังนี้ 
1 สวนรับขอมูล (receiver module) จะตองทราบวาจะเอาขอมูลของ Repeater ตัวไหนมาประมวลผล 
2 สวนทวนสัญญาณ(repeater module) จะตองทราบวาเมื่อใดจึงจะสงขอมูล 30 

สําหรับรูปแบบขอมูลท่ีสงจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 <stx> <packet length><brt><rt><<src ID><des ID><packet ><crc> 
โดยที่  
1. <stx>            =  start of text  ประกอบดวย 
       1.1 master send 35 
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       1.2 receiver module send   
2. <packet length>  = length of(<packet length> + <brt>+<rt>+<src ID>+<Des ID>+<packet>) 
3. <brt>   = backup route table 
4. <rt>            =  route table  
5. <src ID>      =  source ID     5 
6. <des ID>  = destination ID     
7. <packet>   
9. <crc>  = sum of ( <packet length> +<brt>+<rt>+ <src ID> + <des ID> + <packet>) 
 

โดยมีเงื่อนไขคือหมายเลขประจําตัวของ Repeater (Repeater ID)ตัวที่อยูใกล อุปกรณตนทาง (master 10 
module) จะตองมีคานอยกวาตัวที่อยูไกลดังตัวอยางรูปที่ 1   สมมุติวาเราตองการสงขอมูลไปที่ สวนรับขอมูล (receiver 
module) หมายเลข 5 ซึ่งจะตองให สวนทวนสัญญาณ(repeater module)ท่ี 2 และ 7 ทํางานดังนั้นเราจะเซตใหบิทที่ 2 
และ7 ใน<brt>และ<rt> เปน 1(ตําแหนงบิทจะแทนRepeater ID นับบิทขวาสุดเปน 1) ดังนั้น master จะสงขอมูลดังนี้ 
 

Master => <stx><packet length><0x0042><0x0042><src ID><0x05><packet><crc> 15 
 

เม่ือ สวนทวนสัญญาณ(repeater module) รับขอมูลนี้จะทําการตรวจสอบเงื่อนไขดังรูปที่ 2 จากรูปดังกลาว Repeater 
หมายเลข n จะทําการตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับโดยนํา <stx> มาเปรียบเทียบกับคาท่ีกําหนดไวกอนเพ่ือตรวจสอบวาขอมูล
มาจาก Master หรือ Receiver ถาขอมูลมาจาก master ใหนํา <rt> มา AND กับ 12 )1( −−n  ถาเทากับ 0 ให set ใหบิตที่ 
n ของ <rt> เปน 0 และทําการสงขอมูลดังนั้นจากตัวอยางในรูปที่ 1 จะมีเฉพาะ สวนทวนสัญญาณ(repeater module) 2 20 
เทานั้นที่จะสงขอมูลไปยัง สวนทวนสัญญาณ(repeater module) อ่ืนตอไป 

 
สวนทวนสัญญาณ(repeater module) 2 => <stx><packet length><0x0042><0x0040><cmd 

byte><srcID><0x05><packet><crc> 
 25 
ในทํานองเดียวกันเมื่อ สวนทวนสัญญาณ(repeater module) 7 รับขอมูลจาก สวนทวนสัญญาณ(repeater 

module) 2 ก็จะสงขอมูลตอดังนี้ 
 

สวนทวนสัญญาณ(repeater module) 7 => <stx><packet length><0x0042><0x0000><cmd 
byte><srcID><0x05><packet><crc> 30 

 
เม่ือ สวนรับขอมูล (receiver module) รับขอมูลมาจะตรวจสอบเงื่อนไขดังรูปที่ 3 ดังนั้นเมื่อ สวนรบัขอมูล 

(receiver module) รับขอมูลจะมีเฉพาะ module 5 เทานั้นที่ตอบกลับ 
 
สวนรับขอมูล (receiver module)  5 => <stx><packet length><0x0042><0x0000><cmd byte ><src 35 
ID><0x05><packet> <crc> 



 หนาที่ 4 ของจาํนวน 8 หนา 

 
 เม่ือ สวนทวนสัญญาณ(repeater module)  7 ก็จะทําการตรวจสอบขอมูลดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งจะตรวจสอบขอ
มูลท่ีไดรับโดยนํา <stx> มาเปรียบเทียบกับคาท่ีกําหนดไวกอนเพ่ือตรวจสอบวาขอมูลมาจาก Master หรือ Receiver ถา
ขอมูลมาจาก Repeater  ก็จะนํา <brt> มา AND nx 21000 −  ถาเทากับ 0 ให set ใหบิตที่ n ของ <brt> เปน 0 และทํา
การสงขอมูลไปยัง Repeater อ่ืนไหรือ Master ตอไป 5 
 
สวนทวนสัญญาณ(repeater module)  7 => <stx><packet length><0x0002><0x0000><cmd byte ><src 
ID><0x05><packet><crc> 
 

ในทํานองเดียวกันเมื่อ สวนทวนสัญญาณ(repeater module) 2 รับขอมูลจาก สวนทวนสัญญาณ(repeater 10 
module) 7 ก็จะสงขอมูลตอดังนี้ 

 
สวนทวนสัญญาณ(repeater module)  2 => <stx><packet length><0x0000><0x0000><cmd byte ><src 
ID><0x05><data><crc> 
 15 

เม่ือ  อุปกรณตนทาง (master module) รับขอมูลจะตรวจสอบเงื่อนไขดังรูปที่ 4 จะเห็นวา อุปกรณตนทาง 
(master module) รับขอมูลท่ีสงมาจาก สวนทวนสัญญาณ(repeater module) 2 เทานั้น 

การสื่อสารภายในเครือขายของระบบอานมิเตอรไฟฟาอัตโนมัติโดยใช Spread Spectrum Power Line Carrier 
จะเปนไปในลักษณะ Polling โดย CU จะสงขอมูลมาสอบถาม RTU ภายในเครือขาย ซึ่ง RTU แตละตัว จะมีเลขประจํา
ตัว (ID Number) ท่ีแตกตางกัน เม่ือ RTU ไดรับขอมูลและตรวจสอบ ID Number แลวพบวาเปน ID Number ของมัน20 
เอง ก็จะทํา Decryption ขอมูล กอนนําขอมูลไปดําเนินการและตอบกลับมายัง CU ซึ่งขอมูลท่ีสงออกมาก็จะผานการ 
Encryption กอนเชนกัน เพ่ือความปลอดภัยของขอมูล 
ขอมูลท่ีไดจากระบบอานคามิเตอรไฟฟาอัตโนมัติ นอกจากจะนํามาคํานวณคาไฟฟาแลว ยังสามารถนํามาเปนขอมูลใน
การวางแผนการผลิตไฟฟา ใหเหมาะสมกับความตองการ เทคโนโลยีท่ีใชคือ Powerline Spread Spectrum Carrier 
Technology เปนวิธีหนึ่งของ Spread Spectrum Communication เหมาะสมกับเครือขายแบบ Carrier Sense Multiple 25 
Access เพราะทําใหเกิดความปลอดภัยในการสื่อสารขอมูล และสามารถสื่อสารผานสื่อท่ีมีชองสัญญาณแคบได โดยจะสง
ขอมูลแบบอนุกรม มีการ Synchronize แบบ Self Synchronization ซึ่งจะใช หนึ่งชวงความถี่กวาด (frequency sweep) 
หรือ Chirp ทําหนาท่ีเสมือนพาหะ โดยแตละ Chirp จะมีรูปแบบเฉพาะ เปนที่เขาใจของอุปกรณทุกตัวในเครือขาย ใน 
Chirp หนึ่ง ๆ จะมีชวงความถี่ระหวาง 100 ถึง 400 kHz  ในชวงเวลา 100 uSec โดยเริ่มกวาดความถี่จาก 200 ถึง 
400 kHz และจาก 100 ถึง 200 kHz ดังรูปที่ 6  ขอมูลท่ีจะสงออกโดยใช SSC Chirp ในแตละ packet จะแบงเปนสาม30 
สวน คือ preamble, packet body และ CRC โดยมี Packet Timing ดังรูปที่ 7 สวนของ Preamble เปนสวนเริ่มตนของทุก 
ๆ packet ประกอบดวย pseudo-random pattern ของ “0” และ “1” จํานวน 8 บิต แลวตามดวย Preamble_EOF ใน
สวน Preamble นี้จะใชการเขารหัสแบบ Amplitude Shift Keying (ASK) ดังรูปที่3 ซึ่งขอมูล “1” จะถูกแทนดวย 
Superior Stage (appearance of Chirp) หรือ Inferior Stage (disappearance of chirp) จํานวน 1 stage และขอมูล “0” 
จะถูกแทนดวย Superior หรือ Inferior stage จํานวน 2 stage ซึง่ในแตละ stage จะมีความกวาง 114 uSec  ประกอบ35 
ดวย Chirp(100 uSec) และชองวาง (14 uSec)  preamble จะใชเพ่ือตรวจสอบวามีอุปกรณอ่ืนใชชองสัญญาณอยูหรือ
ไม โดยตรวจสอบจากชวง Inferior Stage วามีการแทรกสอดโดย Chirp จากอุปกรณอ่ืน สวนของ packet body จะเปน
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สวนของขอมูล ใชการเขารหัสแบบ Phase Reverse Keying (PRK)ดังรูปที่4  ซึ่งจะใช Superiorφ1 และ Superiorφ2 ซึ่ง
ตางเฟสซึ่งกันและกัน 180 องศา เพ่ือแยกขอมูลแตละบิต โดยขอมูล “1” จะแทนดวย Superior Stage จํานวน 1 stage 
(100 uSec)  และขอมูล “0” จะแทนดวย Superior Stage จํานวน 2 stage (200 uSec) เม่ือขอมูลสิ้นสุด packet จะถูก
ตอทายดวย EOP สวนของ CRC จะอยูสวนทายของ packet เปน code ขนาด 16 บิต ขณะที่สงขอมูล CRC จะถูกคํานวณ
จาก packet body แลวใสลงใน packet ตอจาก EOP และทันทีท่ีฝายรับไดรับ packet จะทําการตรวจสอบ preamble_EOF 5 
เพ่ือใชสําหรับคํานวณสถานะของ Superiorφ1 ถาเปน “0” ตอง complement ขอมูลท่ีรับมากอน จากนั้นจึงนํามาคํานวณ 
CRC เพ่ือตรวจสอบอีกที 
 
โครงสรางของระบบอานคาการใชกระแสไฟฟาอัตโนมัต ิ
โครงสรางโดยรวมของระบบมี 3 สวน คือ รีโมทเทอรมินอลยูนิต (Remote Terminal Unit), คอนเซนเทรเทอรยูนิต 10 
(Concentrator Unit) และ ศูนยเก็บขอมูลกลาง  โดยมีการเชื่อมโยงกันดังรูปที่ 10 
รีโมทเทอรมินอลยูนิต (Remote Terminal Unit) (RTU) - จะถูกบรรจุอยูภายในมิเตอรไฟฟา สวนฮารดแวรท่ีทําเพ่ิม
เติมขึ้นนี้ จะอานคาการใชไฟฟาจากการหมุนของจานโลหะที่ติดแถบสีดําไว คาการใชไฟฟาท่ีอานไดจะถูกเก็บในหนวย
ความจําแบบ EEPROM ซึ่งอางอิงกับเวลาจาก Real Time Clock เม่ือมีการถามขอมูลจาก คอนเซนเทรเทอรยูนิต 
(Concentrator Unit)ผานมาทางสายสงกําลังไฟฟา ตัว PL-Transceiver ก็จะนํา Spread Spectrum Chirp มาเปลี่ยนเปน15 
ขอมูลคําถาม จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีตองการทราบจากหนวยความจําตอบกลับยังคอนเซ็นเตรเตอรผานทาง PL-
Transceiver  
 
คอนเซนเทรเทอรยูนิต (Concentrator Unit)(CU) - จะติดตั้งอยูในบริเวณหมอแปลงไฟฟา เพ่ืออานขอมูลการใชไฟ
ฟาจากมเิตอร ท่ีกระจายออกไปทั้ง 3 เฟส ของระบบไฟ ซึ่งใชการสื่อสารขอมูลผานทาง Power Line โดยเทคโนโลยี 20 
Spread Spectrum Carrier ขอมูลการใชไฟฟาจากมิเตอรในเครือขาย จะถูกนํามาเก็บใน Flash Memory เม่ือทางศูนยเก็บ
ขอมูลตองการทราบขอมูลการใชไฟฟา ก็จะสอบถามมายัง CU โดยผาน PSTN, Leased Line หรือ Mobile Telephone 
Network (ในสองกรณีแรกจะตองติดตั้ง Modem เพ่ิมเติมทั้งทางศูนยเก็บขอมูล และ CU สวนในกรณีหลังจะตองมี RF 
Module ตอรวมกันกับ Modem ดวยในลักษณะเดียวกัน) โดยการเชื่อมตอระหวาง Modem หรือ RF Module กับ CU จะ
ใชการสื่อสารแบบอนุกรม (RS232) ในการรับสงขอมูล 25 
 
ศูนยการเก็บขอมูลการใชไฟฟา (AMR Center) – ทําหนาท่ีเก็บขอมูลการใชไฟฟา ท่ีไดรับจาก คอนเซนเทรเทอรยูนิต 
(Concentrator Unit)มาเก็บในฐานขอมูล เพ่ือทําการคํานวณและทําใบเรียกเก็บเงิน ตลอดจนทําสถิติของขอมูล เพ่ือวาง
แผนกําลังการผลิตกระแสไฟฟา ในสวนของการสอบถามขอมูลจาก คอนเซนเทรเทอรยูนิต (Concentrator Unit)จะทํา
โดยการหมุนโมเด็ม ผานเครือขาย PSTN หรือ Media อ่ืนๆ เชน leased line, Mobile Network เพ่ือสอบถามไปยัง คอน30 
เซนเทรเทอรยูนิต (Concentrator Unit)ทุกตัวภายในเครือขาย  
 
รายละเอียดการทํางานของรีโมทเทอรมินอลยูนิต (Remote Terminal Unit) 

ในสวนนี้จะกลาวถึงการออกแบบฮารดแวรภายในมิเตอร ฮารดแวรท่ีทําเพ่ิมเติมขึ้นนี้ จะอานคาการใชไฟฟาจาก
การหมุนของจานโลหะที่ติดแถบสีดําไว โดยใช Photoreflective Sensorทําการตรวจวัดการหมุนของจานออกมาเปน35 
จํานวนพัลส จากนั้นจึงแปลงเปนคาการใชไฟฟา คาท่ีอานไดจะถูกเก็บในหนวยความจําแบบ EEPROM ซึ่งอางอิงกับเวลา
จาก Real Time Clock เม่ือมีการถามขอมูลจากคอนเซ็นเตรเตอรผานมาทาง PL-Transceiver ก็จะนําขอมูลท่ีตองการ
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ทราบจากหนวยความจําตอบกลับยังคอนเซ็นเตรเตอรผานทาง PL-Transceiver เชนกัน โดย RTU จะมีโครงสรางดังรูปที่ 
11 ซึ่งฮารดแวรภายในตัวมิเตอรแบงออกเปนสวนสําคัญ 3 สวน มีหลักการทํางานดังนี้ 

- วงจรอินเตอรเฟซสายสงกําลัง (Power line Interface Circuit) 
วงจรในสวนนี้ทําหนาท่ีเชื่อมโยง เพ่ือการรับ-สงขอมูลระหวาง MCU กับ Power line Busโดยจะใช Power 

Line Network Interface (SSC-P200) เปนตัวกลาง ในสวนของการเชื่อมโยงกับ MCU (Host  Interface) จะกระทํา5 
ผาน SPI Bus  โดย Host จะทําหนาท่ีสรางสัญญาณ Serial Clock ซึ่งจะใชในการสงผานขอมูลแบบอนุกรม โดยที่ SSC-
P200 จะใหการ Service กับ Host หลังจากตอบ Interrupt กลับไปยัง Host แลว และในสวนที่เชื่อมโยงกับ Power Line 
Bus (Medium Interface) ขอมูลจาก Host จะถูกเปลี่ยนเปน Analog Data โดย SSC-P200 เพ่ือการสงผานขอมูลใน 
AC Power Line ซึ่งสามารถแบงไดเปนวงจรดานสง และวงจรดานรับ 

สําหรับวงจรทางดานสง เม่ือ SSC-P200 ทําการ Convert Digital Data เปน Spread Spectrum Carrier 10 
“Chirps” ตาม Request ของ Host แลว ก็จะสงออกทางขา SO เขาสูสวนของTransmit Pre-filter ซึ่งภายในประกอบดวย 
AC Coupling , Filter, Buffer Amplifier ซึ่งเปนวงจรขยายแบบ Low Output Impedance เพ่ือใหสามารถขับสัญญาณไป
ยัง Chirp Filter ได และ Chirp Filter ซึ่งเปน 3 Pole Low Pass Filter เพ่ือใหมีเพียง Chirps เทานั้นที่ผานออกไปยัง AC 
Power Line (จากขอกําหนดของ FCC ขนาดของสัญญาณรบกวนตองนอยกวา 1mV RMS ในชวงความถี่ 535-1705 
kHz)   15 

หลังจากสวน Transmit Pre Filter แลวChirp จะถูกสงไปยัง Power Line Media Interface (SSC-P111) ซึ่ง
ภายใน SSC-P111 นี้จะเปนวงจรขยายสัญญาณ ใหมีระดับสัญญาณเพิ่มขึ้น 2 เทา หลังการขยาย Chirp จะถูกกรอง ท่ี
จุดนี้จะมี TVS diode ตอไวเพ่ือลดสัญญาณรบกวนชั่วขณะ กอนผานเขา Power Line Coupling Circuit ลงสู Power Line 
Bus  ซึ่งOutput ของ SSC-P111 จะถูก Enableโดยขา TS ซึ่งสั่งมาจาก SSC-P200 ในขณะที่ทําการสงขอมูลเทานั้น 
สําหรับวงจรดานรับ SSC Chirps จาก Power Line Bus จะผานวงจร Power Line Coupling Circuit ซึ่งเปน Band Pass 20 
Filter แบบ passive 6 pole LC Filter ในชวงความถี่ 100-400kHz โดยจะลดทอนแถบความถี่ท่ีไมตองการลงประมาณ 
30 dB(ท่ี F<40KHz และ  F>1MHz) แลวสงตอไปยัง Input Buffer ทําการขยายสัญญาณ Chirps ดวยเกณฑการขยาย 
20 dB และคาความไวเพิ่มเปน 1mVp-p ยังผลใหสามารทนตอสัญญาณรบกวนไดดีขึ้น  กอนเขาไปยังขา SI ของ SSC-
P200 เม่ือ SSC-P200 ไดรับ Chirps แลว จะทําการ Request มายัง Host โดยผานทาง Interrupt เพ่ือให Host นําขอมูล
ไปดําเนินการตอไป 25 
 

- วงจรควบคุม 
วงจรในสวนนี้ จะมี MCU  ทําหนาท่ีหลักในการควบคุม และสงผานขอมูลใน วงจร เปน MCU ท่ีมี 

Flash Memory ขนาด 4 Kbyte ใชเปน Program Memory, (RAM) 128 byte ใชเปน Data Memory และมี Port ขนาด 
8 bit จํานวน 2 พอรท สวนคาการใชไฟฟาจะถูกบันทึกใน EEPROM ขนาด 4k*8  ซึ่งจะติดตอกับ MCU ในรูปแบบของ 30 
SPI Bus คือสัญญาณ SI, SO, SCLK และ CS โดยตําแหนงท่ีบันทึกขอมูล จะถูกอางอิงกับเวลา จาก Real Time Clock 
ซึ่งติดตอกับ MCU ในลักษณะ Serial และในกรณีท่ีไฟฟาดับ RTC จะถูก Backup โดย Super Cap หรือ battery เพ่ือให
คาเวลาเปนไปอยางถูกตอง เม่ือไฟฟากลับมาเปนปกติอีกครั้ง 

สวนที่ทําการนับจํานวนรอบของจานหมุนภายในมิเตอร จะใช Opto Reflection Sensor จํานวน 2 ตัว ทําหนาท่ี 
Detect แถบดํา (ไมเกิดการสะทอน) ท่ีติดไวใตจานหมุน ซึ่งจํานวนพัลซท่ีไดก็จะเทากันกับ จํานวนรอบของการหมุน โดย35 
ฝง input ของ Opto Reflection Sensor (LED) จะถูกขับโดย MCU (P1.3) เปนพัลซแคบ ๆ ผาน Darlington 
Transistor เพ่ือขยายกระแส ท้ังนี้เพ่ือลดการรบกวนจากแสงภายนอก (Ambient Light) และชวยใหประหยัดพลังงาน



 หนาที่ 7 ของจาํนวน 8 หนา 

มากกวา ขับ LED ดวยกระแสคงที่ และสาเหตุท่ีใช Opto Reflection Sensor จํานวน 2 ตัว ก็เพ่ือท่ีจะตรวจทิศทางการ
หมุนของจาน เพ่ือตรวจสอบการลักลอบใชไฟฟา และในกรณีท่ีเกิดความเสียหายขึ้นกับ Photoreflection Sensor ตัวใดตัว
หนึ่ง อีกตัวยังคงทําหนาท่ีนับจํานวนรอบตอไปได 

 - วงจรแหลงจายกําลัง 
สวนแหลงจายแรงดันสามารถจายแรงดันสองระดับ คือ 5 และ 10 โวลท โดยสามารถรับแรงดันไฟสลับอินพุท5 

ในชวง 38-375 วงจรหลักท่ีใชเปน PWM Switching Regulator เปน PWM Switching โดยจัดวงจรเปนแบบ Buck 
Regulator (Step Down)  
 
การทํางานของหนวยคอนเซนเทรอเทอร (Concentrator Unit) 
ดังท่ีแสดงรายละเอียดในรูปที่7 10 
 
การใชงาน 

ในสวนนี้จะกลาวถึงการออกแบบคอนเซ็นเตรเตอร ซึ่งคอนเซ็นเตรเตอรนี้จะติดตั้งอยูในบริเวณหมอแปลงไฟ
ฟา เพ่ืออานขอมูลการใชไฟฟาจากมิเตอร ท่ีกระจายออกไปทั้ง 3 เฟส ของระบบไฟ ซึ่งใชการสื่อสารขอมูลผานทาง 
Power Line โดยเทคโนโลยี Spread Spectrum Carrier ขอมูลการใชไฟฟาจากมิเตอรในเครือขาย จะถูกนํามาเก็บใน 15 
Flash Memory เม่ือทางศูนยเก็บขอมูล ตองการทราบขอมูลการใชไฟฟา ก็จะสอบถามมายัง คอนเซนเทรเทอรยูนิต 
(Concentrator Unit)โดยผาน PSTN, Leased Line หรือ Trunk โดยการเชื่อมตอระหวาง Modem กับ คอนเซนเทรเทอร
ยูนิต (Concentrator Unit)จะใช Serial Port (RS232) ในการรับสงขอมูล  
 
ตัวควบคุม 20 

สวน Controller ทําหนาท่ีในการควบคุมการทํางานของสวนตางๆในระบบ โดยใชชิปไมโครคอนโทรลเลอร
ตระกูล MCS-51  
 
นาฬิกาแบบเรียลไทม (Real Time Clock (RTC)) 

RTC ทําหนาท่ีเปนฐานเวลาของระบบ  25 
อินเตอรเฟซแบบอนุกรม (Serial Interface) 

การเชื่อมตอแบบอนุกรมทําหนาท่ีในการรับและสงขอมูลแบบอนุกรมที่ความเร็ว (Baud rate) 9600 บิตตอ
วินาที เพ่ือติดตอกับศูนยกลางการเก็บขอมูล โดยผานโมเด็มกอนเขาเครือขายขอมูล การรับสงขอมูลแตละครั้งจะสงขอ
มูลทีละ 10 บิตซึ่งประกอบไปดวยบิตเริ่มตนของขอมูล 1 บิต บิตขอมูล 8 บิต (รับและสงบิตต่ําสุดกอน) และบิตสิ้นสุด
ของขอมูลอีก 1 บิต 30 

 
แหลงเก็บความจําแบบแฟลช (Flash Memory Storage) 
สวน Flash Memory Storage ใช ในการจัดเก็บขอมูลการใชไฟฟา  
 



 หนาที่ 8 ของจาํนวน 8 หนา 

อินเตอรเฟซสายสงกําลัง (Power Line Carrier Interface) 
ในสวนนี้จะมีวงจรทั้งหมด 3 ชุด โดยแตละชุดแบงออกเปน 2 สวนใหญ คือ Host Interface และ Medium 

Interface ในสวน Host Interface จะมี P200 ทําหนาท่ีในการติดตอกับ MCUผานทางขาสัญญาณ SDI และ SDO ใน
ลักษณะของ SPI Bus โดย MCU จะสรางสัญญาณนาฬิกาเพ่ือใชในการรับและสงขอมูลไปยังขาสัญญาณ SCLK 
 5 
ในสวน Medium Interface P111 จะรับสัญญาณจากขา SO ของ P200 โดยสัญญาณจะผานวงจรขยายกอนมาถึง P111 
และจะถูกสงจาก P111 ไปยังสวน Medium Coupling เพ่ือสงสัญญาณออกไป AC Line ในการรับสัญญาณจาก AC Line 
P111 สัญญาณอนาลอกจะรับมาจากสวน Medium Coupling เขามายังสวนกรองสัญญาณชนิด Bandpass ท่ีความถี่ 100 
– 400 MHz แลวถึงถูกสงไปยังขา SI ของ P200 ตอไป 
 10 
แหลงจายกําลัง (Power Supply) 

Power Supply จะตอกับ AC Line ท้ัง 3Phase ผานทางทรานฟอรเมอร 3 ตัวเพ่ือแปลง AC 220 V ไปเปน 
AC 12 V ปอนเขาสู Rectifier และ Filter แรงดันไฟตรงที่ไดจากแตละเฟส จะถูกตรวจสอบ วาขาดหายไปหรือไม แลว
แสดงผลโดย LED และยังฟองกลับไปให MCU ทราบอีกดวย จากนั้นแรงดันไฟตรงที่ไดจากแตละเฟสก็จะถูกนํามารวม
เขาดวยกัน ผานไดโอดเพื่อปองกันแรงดันยอนกลับ จากนั้นจึงผานเขาวงจร Linear Regulator โดยใช IC Regulator เพ่ือ15 
ใหไดแรงดัน 10 โวลท จากนั้นก็ผานเขาสู 7805 สําหรับแรงดัน 5 โวลท เพ่ือเปนแหลงจายไปใหกับบอรด 
 
รายละเอียดการทํางานของศูนยการเก็บขอมูลการใชไฟฟา (AMR Center) 

AMR Center จะเปนระบบที่ติดตั้งอยูท่ีศูนยการเก็บขอมูลการใชไฟฟา โดยจะติดตอกับ คอนเซนเทรเทอรยูนิต 
(Concentrator Unit)เพ่ือรวบรวมขอมูลการใชไฟฟาเพ่ือสงไปประมวลผลตอไป 20 
 
AMR Center ประกอบดวยระบบตางๆดังนี้  ดูรูปที่ 5 

แอปปลิเคช่ันเซิฟเวอร (Application Server) – เปนระบบหลักในการควบคุมการทํางานของทั้งระบบ 
เซิฟเวอรส่ือสาร (Communication Server) – ทําหนาท่ีเปนตัวจัดสรรทรัพยากรที่ใชในการติดตอสื่อสาร
ระหวาง AMR Center กับ คอนเซนเทรเทอรยูนิต (Concentrator Unit) 25 
บริการดานความปลอดภัย (Security Service) – ทําหนาท่ีดูแลการเขาใชระบบ และระบบรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ  
บริการดานบันทึกเหตุการณ (Event Logging Service) – ทําหนาท่ีบันทึกเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้นใน
ระบบ 
บริการดานกําหนดกําหนดการ (Scheduling Service) – ทําหนาท่ีใหบริการในการกําหนดกําหนดการที่30 
จะให AMR Center เริ่มรวบรวมขอมูลการใชไฟฟาจาก คอนเซนเทรเทอรยูนิต (Concentrator Unit) 
เอเอ็มอารไคลแอนท (AMR Client) – เปนสวนที่ติดตอกับผูใชในระบบแบบ Client/Server 

 
วิธีการประดษิฐที่ดีที่สุด 
 ดังท่ีไดกลาวไวแลวในขางตน 35 



 หนาที่ 1 ของจาํนวน 1 หนา 

บทสรุปการประดิษฐ 
ระบบอานคามิเตอรไฟฟาอัตโนมัติประกอบดวย3 สวนคือ รีโมทเทอรมินอลยูนิต (Remote Terminal Unit), คอน

เซนเทรเทอรยูนิต (Concentrator Unit)และศูนยเก็บขอมูลกลางโดย รีโมทเทอรมินอลยูนิต (Remote Terminal Unit) จะทํา
หนาท่ีบันทึกการใชไฟฟาโดยการยิงแสงเปนพัลสแคบๆเพ่ือวัดรอบการหมุนของจาน คอนเซนเทรเทอรยูนิต 
(Concentrator Unit)ทําหนาท่ีรวบรวมการใชไฟฟาของ รีโมทเทอรมินอลยูนิต (Remote Terminal Unit) ทุกตัวในเครือขาย5 
มาเก็บไวเม่ือทางศูนยเก็บขอมูลกลางตองการทราบขอมูลการใชไฟฟาของ รีโมทเทอรมินอลยูนิต (Remote Terminal 
Unit) ตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัว ก็จะสอบถามมายัง CU โดยผาน PSTN, Leased Line หรือ เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 
(Mobile Telephone Network) สวนศูนยเก็บขอมูลกลางทําหนาท่ีเก็บขอมูลการใชไฟฟา ท่ีไดรับจาก คอนเซนเทรเทอรยู
นิต (Concentrator Unit)มาเก็บในฐานขอมูล เพ่ือทําการคํานวณและทําใบเรียกเก็บเงิน ตลอดจนทําสถิติของขอมูล  เพ่ือ
ปองกันการลดทอนของสัญญาณในสายไฟแรงดันต่ําเครื่องอานคามิเตอรไฟฟาอัตโนมัติผานสายไฟแรงดันต่ําจึงมีระบบ10 
ทวนสัญญาณในแตละเครื่องและมีวิธีในกําหนดเวลาและการกําหนดใหอุปกรณทวนสัญญาณแตละตัวทําการสงและรับได
อยางเหมาะสม 
 



 หนาที่ 1 ของจาํนวน 1 หนา 

ขอถือสิทธ ิ
 

1. ระบบอานคามิเตอรไฟฟาอัตโนมัติท่ีสามารถรับสงขอมูลกับอุปกรณภายนอกผานสายไฟแรงดันต่ํา ซึ่ง
ประกอบดวยอุปกรณเชิงแสงเพ่ืออานรอบการหมุนของจานหมุนที่อยูภายในมิเตอรไฟฟาและสงขอมูล
การใชไฟฟาท่ีอานไดโดยวิธีการมอดูเลตสัญญาณขอมูลดังกลาวผานสายไฟแรงดันต่ํา มีลักษณะ5 
เฉพาะคือ ประกอบดวยระบบการทวนสัญญาณที่มีสวนทวนสัญญาณ(repeater module) และสวน
รับขอมูล (receiver module) โดยที่สวนทวนสัญญาณทําหนาท่ีรับสัญญาณจาก อุปกรณตนทาง 
(master module)หรือสวนรับขอมูลหรือสวนทวนสัญญาณอื่นและตรวจสอบขอมูลเพ่ือพิจารณาวาจะ
หยุดสงขอมูลหรือขยายสัญญาณดังกลาวและสงขอมูลตอไปยังอุปกรณตนทางหรือสวนรับขอมูลหรือ
สวนทวนสัญญาณอื่น ในสวนรับขอมูลจะทําหนาท่ีตรวจสอบขอมูลหรือคําสั่งท่ีไดรับจากอุปกรณตน10 
ทางโดยผานอุปกรณทวนสัญญาณจํานวนหนึ่ง เพ่ือพิจารณาวาจะหยุดสงขอมูลหรือจะทําตามคําสั่งท่ีได
รับและสงขอมูลกลับไปยังอุปกรณตนทาง 

2.  ระบบอานคามิเตอรไฟฟาอัตโนมัติตามขอถือสิทธิท่ี 1 มีวิธีการตรวจสอบขอมูลท่ีสงมาจากอุปกรณ
ตนทาง (master module) โดยสวนทวนสัญญาณ ขอมูลท่ีไดรับโดยสวนทวนสัญญาณดังกลาวจะได
รับการตรวจสอบเพื่อพิจารณาวาขอมูลมาจากอุปกรณตนทางหรือสวนรับสัญญาณและจะทําการอานขอ15 
มูลดังกลาวเพ่ือพิจารณาวาจะทําการสงขอมูลนั้นตอไปหรือหยุดการสงขอมูลนั้น 

3. ระบบอานคามิเตอรไฟฟาอัตโนมัติตามขอถือสิทธิท่ี 2 วิธีการตรวจสอบขอมูลท่ีสงมาจากอุปกรณตน
ทางโดยสวนทวนสัญญาณ สวนทวนสัญญาณจะนําขอมูลบางสวนของขอมูลท่ีไดรับจากอุปกรณตน
ทางมาทําการ AND กับ 12 1 −−n  เพ่ือพิจารณาวาจะทําการสงขอมูลนั้นตอไปหรือหยุดการสงขอมูล
นั้น 20 

4. ระบบอานคามิเตอรไฟฟาอัตโนมัติตามขอถือสิทธิท่ี 1 มีวิธีการตรวจสอบขอมูลท่ีสงมาจากสวนรับ
สัญญาณ(receiver module) โดยสวนทวนสัญญาณ ขอมูลท่ีไดรับโดยสวนทวนสัญญาณดังกลาวจะ
ไดรับการตรวจสอบเพื่อพิจารณาวาขอมูลมาจากอุปกรณตนทางหรือสวนรับสัญญาณและจะทําการอาน
ขอมูลดังกลาวเพ่ือพิจารณาวาจะทําการสงขอมูลนั้นตอไปหรือหยุดการสงขอมูลนั้น 

5. ระบบอานคามิเตอรไฟฟาอัตโนมัติตามขอถือสิทธิท่ี 4 วิธีการตรวจสอบขอมูลท่ีสงมาจากสวนรับ25 
สัญญาณโดยสวนทวนสัญญาณ สวนทวนสัญญาณจะนําขอมูลบางสวนของขอมูลท่ีไดรับมาทําการ 
AND กับ nx 21000 −  เพ่ือพิจารณาวาจะทําการสงขอมูลนั้นตอไปหรือหยุดการสงขอมูลนั้น 

6. ระบบอานคามิเตอรไฟฟาอัตโนมัติตามขอถือสิทธิท่ี 1 สวนรับขอมูลซึ่งไดรับขอมูลท่ีสงผานสวนทวน
สัญญาณจํานวนหนึ่งจะทําการตรวจสอบขอมูลเพ่ือพิจารณาวาขอมูลนั้นตองการสงมาที่สวนรับขอมูล
ดังกลาวหรือไม หากขอมูลนั้นตองการสงมายังสวนรับขอมูลตามทกํีาหนดไวจริง สวนรับขอมูลดัง30 
กลาวก็จะทําตามคําสั่งท่ีไดรับและสงขอมูลกลับไปโดยผานสวนทวนสัญญาณที่อยูในมิเตอรไฟฟา
อัตโนมัติอ่ืนๆ เพ่ือขยายสัญญาณและสงผานขอมูลไปยังอุปกรณตนทาง 

7. ระบบอานคามิเตอรไฟฟาอัตโนมัติตามขอถือสิทธิท่ี 1 อุปกรณตนทางซึ่งไดรับขอมูลท่ีสงผานสวน
ทวนสัญญาณจํานวนหนึ่งจะทําการตรวจสอบขอมูลเพ่ือพิจารณาวาขอมูลนั้นตองการสงมาที่อุปกรณ
ตนทางหรือไม หากขอมูลนั้นตองการสงมายังอุปกรณตนทาง อุปกรณตนทางดังกลาวก็จะนําขอมูลท่ี35 
ไดรับไปประมวลตอไป 



 หนาที่ 1 ของจาํนวน 7 หนา 
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 หนาที่ 2 ของจาํนวน 7 หนา 
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 หนาที่ 3 ของจาํนวน 7 หนา 
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 หนาที่ 4 ของจาํนวน 7 หนา 

 
 

stx=receiver
module  send

brt=0

รับpacket

End

Y

N

 
 

รูปที่ 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 
 
 
 

CORBA 

AMR Client AMR Client AMR Client 

บริการดานความปลอดภัย
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 หนาที่ 5 ของจาํนวน 7 หนา 
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 หนาที่ 6 ของจาํนวน 7 หนา 
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 หนาที่ 7 ของจาํนวน 7 หนา 
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