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จากนั้นจะกล8าวถึงกระบวนการวัดและทดสอบค8าPIM ไปจนถึงการวิเคราะห-จุดที่เกิดPIM วิธีการแก7ปwญหา
เพื่อให7ค8าPIM อยู8ในช8วงที่ยอมรับได7 โดยวิธีการวัดและค8าที่ยอมรับได7เปyนไปตามมาตรฐาน IEC 62037
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Abstract
This paper describes the problem of the passive intermodulation(PIM) in mobile
communications. We focus the problem occure between the transmitter and antennas at
tee base station. The paper start from the theory of intermodulation , importance and effect
in mobile channels. Then we measurement PIM level and find the problem solving
methods. Finally we got the PIM level that can acceptable due to IEC 62037 standard.
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1. บทนํา

2. ทฤษฎีของการเกิดพาสสิพอินเตอรGมอดูเลชัน
( Passive Intermodulation : PIM )

พ า ส สิ พ อิ น เ ต อ ร- ม อ ดู เ ล ชั น ( Passive
Intermodulation: PIM ) ได7ถูกจัดให7เปyนปwญหาที่ส8งผล
กระทบอย8างมีนัยยะสําคัญในระบบสื่อสารมานานร8วม 50 ป!
แล7ว ปรากฏการณ-นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีสัญญาณมากกว8
ญญาณมากกว8าสอง
สัญญาณ หรือสองแถบความถี่ ส8งผ8านไปยังรอยต8อที่ไม8เปyน
เชิงเส7น (nonlinear junction) ทําให7เกิดความถี่ใหม8ขึ้นมา
หลายความถี่ ที่เปyนส8วนผสมของความถี่เริ่มแรก ในยุคที่
เทคโนโลยีของระบบโทรศัพท-เคลื่อนที่พัฒนาขึ้นกว8าในยุค
ต7น ๆ PIM เปy นค8 าที่ สํ าคั ญมากที
ากที่ จ ะต7 องนํ ามาพิ จ ารณา
ออกแบบระบบ วัดและทดสอบเมื่อมีการติดตั้งระบบ ยิ่ง
เทคโนโลยีพัฒนาสูงขึ้น จาก 2G , 3G จนถึง 4G ในปwจจุบัน
การใช7 ง านสเปกตรั ม ของความถี่ ความจุ ช8 อ งสั ญ ญาณ
ความเร็ว ความเชื่อถือได7ต7องสูงขึ้น เพื่อให7รองรับแอพพลิเค
ชันระดับสูง เช8น การดาวโหลดวิดีดีโอ การถ8ายทอดสด หรือ
การสื่อสารสองทางแบบเสมือนจริง เปyนต7น เนื่องจาก PIM
จะกระทบต8 อ คุ ณ ภาพการให7 บ ริ ก าร โดยจะไปรบกวน
ช8 อ งสั ญ ญาณระหว8 า งเครื่ อ งโทรศั พ ท- กั บ สถานี ฐ าน
โดยเฉพาะช8องสัญญาณอัพลิงก-ไปยังสถานีฐาน การวัดค8า
PIM จะทําให7เราสามารถหาจุดที่ทําให7เกิดปwญหาความไม8
หา
เปyนเชิงเส7นนั้น ว8ามาจากจุดไหนและแก7ไขให7ลดลงให7อยู8ใน
ระดับที่ย อมรับได7[1] บริษัท Summitekเปy
Summitek นบริ ษัทแรกที่
พัฒนาเครื่องวัด PIM ขึ้นในป! 1996 และเปyนผู7นําที่มีส8วน
ร8วมในการกําหนดมาตรฐานในการวัดและทดสอบค8า PIM
ปwจจุบัน International Electrotechnical Commission
(IEC) ได7กําหนดมาตรฐานวิธีการวัดค8า PIM ไว7 ตาม
มาตรฐาน IEC 62037 (1999) ปwจจุบันมีการปรับปรุงเปyน
IEC 62037-1(2012)โดยมี
โดยมี ห ลั ก การวั ด เบื้ อ งต7 น คื อ ส8 ง
สัญญาณคลื่นสองความถี่ มีกําลัง 20W
W หรือ 43 dBmเข7า
ไปในระบบ จากนั้นวัดสเปกตรัมของสัญญาณที่ถูกสร7างขึ้น
ใหม8ว8ามีความแรงอยู8ในระดับที่ยอมรับได7หรือไม8

2.1 ความหมายของ PIM
PIM เปyนรูปแบบการเพี้ยนของสัญญาณจากผล
การเกิด Intermodulation ที่อุปกรณ- Passive ที่ไม8เปyนเชิง
เส7น (Non-linear device) เช8น filters, combiners,
surge protectors, cable และ สายอากาศ เมื่อสัญญาณ
RF กําลังสูงตั้งแต8สองความถี่ขึ้นไปถูกป<อนเข7ามาในระบบ
ของสายส8งและสายอากาศ จะเกิดการผสมกันของความถี่
เหล8านี้ที่อุปกรณ-ไม8เปyนเชิงเส7น เกิดเปyนความถี่อื่นๆขึ้นมา
(Spurious signal) ซึ่งไม8เปyนที่ต7องการ อาการหลายๆอย8าง
ที่เปyนตัวบ8งชี้ว8ามีปwญหา PIM เกิดขึ้นเปyน ดังนี้[2]
• เครื่องรับลดความไวลง (Noise
Noise floor ถูกยกขึ้น)
• Rx diversity alarms
• มีความถี่อื่นเกิดขึ้นในด7านเครื่องส8ง
• การเรียกเข7าตกลงมาก หรือ เรียกไม8เข7าเลย
เ หรือทั้งสอง
อย8าง
• อัตราข7อมูลลดลง Bit error rate เพิ่มขึ้น
• พื้นที่การให7บริการของ Cell site หดตัวลง
• ได7รับแจ7งการรบกวนจากสถานีฐานข7างเคียง
2.2 รอยตอไมเป€นเชิงเสน (Non--linear junction)
ปwญหาหลักๆในการเกิด PIM คือความไม8เปyนเชิงเส7นของ
รอยต8อในสายเคเบิ
ายเคเบิ้ลจากเครื่องส8งไปยังสายอากาศ ที่ต7อง
ผ8านขั้วต8อ รอยต8อเปyนจํานวนมาก
วนมาก ความหมายทางไฟฟ<าคือ
รอยต8อเหล8านั้นทําให7กระแสและแรงดันไม8เปลี่ยนแปลงแบบ
เปyนเชิงเส7นระหว8างกัน

รูปที่ 1 ลักษณะความเปyนเชิงเส7นและไม8เปyนเชิงเส7นของ
รอยต8อ
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จากรูปที่ 1 จะเห็นว8าหน7น7าสัมผัสที่เรียบสนิทจะให7รอยต8อที่
เปyนเชิงเส7น ดังนั้นรอยต8อต8างๆต7องมีการบีบขันให7แน8น ถ7า
มีการบัดกรีหรือเชื่อมต7องทําให7แนบสนิท การมีรอยร7าว การ
มีออกไซด- การโค7ง งอที่ มากเกิน ไป เศษวัสดุ หรื อการใช7
ขั้วต8อที่มีวัสดุคนละชนิดล7วนแต8เปyนสาเหตุในการเกิด PIM
ได7ทั้งสิ้น ดังที่แสดงในรูปที่ 2
2.3 การคํานวณทางคณิตศาสตรGผลลัพธG
Intermodulation (IMx) ของความถี่ F1 และ
F2 กําหนดความถี่สองความถี่ส8งจากเครื่องส8งเข7าไปในสาย
ส8 ง สั ญ ญาณ ผ8 า นขั้ ว ต8 อ ต8 า งๆที่ ไ ม8 เ ปy น เชิ ง เส7 น ไปยั ง
สายอากาศ จะเกิด PIM ค8าต8างๆดังรูปที่ 3 ค8าที่ต7อง
พิ จ ารณาคื อ ค8 า PIM ลํ า ดั บ ที่ 3 (3rd
Order
Intermodulation : IM3)เนื
เนื่ อ งจากมี กํ า ลั ง แรงที่ สุ ด
โดยเฉพาะแถบด7านต่ําเนื่องจากเปyนแถบที่ไปกวนสัญญาณ
อัพลิงก-จากเครื่องโทรศัพท-มือถือมายังสถานีฐาน ค8าความถี่
ของ IM 3 จะเปyนไปตามสมการที่ 1 [3]

รูปที่ 3 สเปกตรัมความถีเ่ มื่อเกิด PIM
ตัวอย8างเช8น หาค8า IM3 เมื่อ F1 = 1930 MHz และ F2 =
1990 MHz จะได7 IM3 = 2F1 – F2 = 2(1930) – 1990
= 1870MHz (อยู
อยู8ภายในย8านความถี่ด7านรับ)หรือ IM3 =
2F2 – F1 = 2(1990) – 1930 = 2050MHz (ไม8
( อยู8ภายใน
ย8านความถี่ด7านรับ)

3. กระบวนการวัดและทดสอบ
3.1 การวัดคา VSWR และ Noise floor
การวัดและทดสอบค8า PIM ในบทความนี้จะใช7เครื่องมือที่
ออกแบบมาสําหรับวัดค8า PIM โดยเฉพาะ ก8อนที่จะทําการ
วัดค8า PIM จะต7องผ8านการวัดทดสอบ Line sweep เปyน
การวัดตรวจสอบ Impedance matching ของระบบสาย
ส8งและสายอากาศ ทั้งนี้ก็เพื่อให7แน8ใจว8าอุปกรณ-ทุกตัวที่ต8อ
ในระบบอยู8ในสภาพถูกต7องสมบูรณระบบสายส8งและ
สายอากาศที่ดจี ะต7องมีค8า PIM ต่ํามาก และ Line sweep
คือค8า VSWR ต่ํา หรือReturn loss สูง ในการวัดทดสอบ
จะต7องทําให7ค8า PIM ≤ - 100 dBmและ
dBm ค8า VSWR ≤ 1.3:1
หรือ Return Loss ≥ 18 ดังตารางที่ 1 [4]

รูปที่ 2 ลักษณะการเกิดคุณสมบัตทีทิ ่ไี ม8เปyนเชิงเส7น
IM3= 2F1 – F2 หรือ(IM3) = 2F2 – F1

(1)
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ตารางที่ 1ความหมาย VSWR และ Return Loss
VSWR Return รายละเอียด
Loss (dB)
1.0 : 1 ∞
Match สมบูรณ-แบบ
ไม8สามารถทําได7ในทางปฏิบตั ิ
1.1 : 1 26.4
Match ดีมาก
มีค8า Reflect เกิดขึ้นเล็กน7อย
1.3 : 1 17.692
ค8า match ที่พอยอมรับได7
ค8า reflect ที่พอยอมรับได7
8.7 : 1
∞ : 1

2.006
0

เกิด miss match รุนแรง
มีค8า reflect เกิดขึ้นมาก

รูปที่ 4 การวัดค8า PIM ในหน8วย dBmและ dBc

ลัดวงจรหรือวงจรเป…ด
เครื่องส8งไม8สามารถทํางานได7

จากนั้นจะทําการวัด Noise floor การวัดนี้ใช7
สําหรับการตรวจพิสูจน-การรบกวนด7านรับ (Rx) ก8อนทําการ
วั ด ในการวั ด นี้ จ ะไม8 ส8 ง ความถี่ วั ด ทดสอบออกไป (Tx
power Off) เปyนการตรวจสอบการรบกวนที่มาจาก
ภายนอก ณ ความถี่ IM ที่จะใช7ในการวัดทดสอบ ค8าปกติ
ของ Noise floor ประมาณ –130 dBm
3.2 การวัดคาพาสสิพอินเตอรGมอดูเลชันเทียบกับเวลา
(PIMvsTime)
หน8 ว ยวั ด กํ า ลั ง dBmและ dBcหน8
dBc ว ยกํ า ลั ง เปy น
dBmอ7อ7างอิงมาจากหน8วย มิลลิวัตต- หรือ dBcเมื่อเทียบกับ
ระดั บ กํ า ลั ง ส8 ง ของความถี่ ที่ ส8 ง เข7 า ไปทดสอบ (Carrier
frequency)
ถ7ากําลังส8งของ Tx1 และ Tx2 เปyน 20
วัตต- (43 dBm) ถูกส8งเข7าระบบสายส8งและสายอากาศ
ของสถานีฐาน (Base station) โทรศัพท-เคลื่อนที่ และ
ก8อให7เกิด Intermodulation ลําดับที่สาม (3rd order) มี
ค8าเปyน -105.6 dBmเมื
เมื่อเขียนอยู8ในรูปของหน8วย dBcจะ
ได7เปyน - 105.6dBm – 43 dBm = -148.6 dBcดัง
เครื่องวัดในรูปที่ 4 และแถบเสปกตรัมในรูปที่ 5สามารถ
เขียนสูตรความสัมพันธ-ได7เปyน
dBm)= PIMpower(dBc) (2)
PIMที่วัดได7(dBm)– กําลังส8ง(dBm)=

รูปที่ 5 สเปกตรัมของช8องสัญญาณ Uplink เมื่อเกิด PIM
3.3 การวัดคา Distance to PIM (DTP)
การวัด Distance to PIM (DTP) เปyนการแสดง
ตําแหน8งที่เกิด Intermodulation ว8าห8างจากเครื่องส8งที่วัด
ทดสอบเปyนระยะทางเท8าไร ขนาดของ PIM ที่เกิดขึ้นกี่
dBmหรือ dBcควรทําการวัดค8า Noise floor ก8อนที่จะทํา
การวั ด เพื่ อ ตรวจสอบว8 า มี สั ญ ญาณภายนอกจากเครื
ญาณภายน
่อง
โทรศัพท-เคลื่อนที่ อาจเข7ามารบกวนการวัด PIM ที่ความถี่
3rd order หรือ IM3 ถ7าพบว8ามีการรบกวนสูง ควรต7อง
ปรับเปลี่ยนความถี่ F1 หรือ F2 เพื่อที่จะให7ความถี่ IM3
เลื่อนออกไปด7วย ดังรูปที่ 6
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PIM ที่ระยะ 4.63 เมตร PIM ที่เกิดมีค8า -86.3 dBmเกินค8า
มาตรฐานที่ ต7 อ งน7 อ ยกว8 า -100
100 dBmจากการตรวจสอบ
ระยะที่เกิดปwญหาคือ ระยะที่ 4.63
63 เมตรจากเครื่องมือวัดค8า
PIM พบว8ามีการต8อ Dummy load พบว8าเปyนอุปกรณ-ที่
ไม8ได7มาตรฐาน มีความเปyนนอนลิเนียร-มาก ซึ่งทําให7เกิดค8า
PIM สูง ในสายส8ง

รูปที่ 6 การวัดในโหมด Distance to PIM (DTP)

4.การวัดและการแกปyญหา PIM
การวัดค8า PIM ในปwจจุบันมีความสําคัญมากใน
ระบบโทรศั
โทรศัพท-เคลื่อนที่ บริษัทต8างๆ ไม8ว8าจะเปyน DTAC ,
TRUE หรือ AIS ต8างก็พบปwญหาการรบกวนลักษณะนี้ใน
เครือข8ายโทรศัพท-เคลื่อนที่ของบริษัท เช8น การรบกวนใน
สถานีฐานที่ติดตั้งตามตึกต8างๆ มีการเดินสายสัญญาณใน
อาคารมากมายหลายชั้ น ในบทความนี้ จ ะขอเสนอการ
แก7 ปw ญ หาในไซท- ง านสองแห8
แห8 ง เพื่ อ ให7 เ ห็ น ลั ก ษณะการ
รบกวนที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง โดยจะแสดงไซท- ง านของเครื อ ข8 า ย
โทรศัพท-เคลื่อนที่DTACที่ตึกระสา2 ถนนพหลโยธิน 19 และ
เครือข8ายโทรศัพท-เคลื่อนที่AIS ที่ตึกศูนย-ราชการแจ7งวัฒนะ
เปyนตัวอย8างเพื่อแสดงวิธีการแก7ปwญหา

รูปที่ 7 โครงสร7างระบบสายส8งของ DTAC ที่ Rasa tower2
จึงทําการทดลองเปลี่ยนจาก Dummy load เปyน Low
PIM load พบว8าค8า PIM ลดลงอยู8ในเกณนเก มาตรฐานที่ 111.22 dBmรูปที่ 8 แสดงกล8องรวมสายสั
งรวม
ญญาณที่ระยะ
4.36 เมตร

4.1 เครือขายโทรศัพทGเคลื่อนที่ DTAC ที่ตึกระสา2
โดยเครือข8ายเซ็คเตอร-หลักที่พบปwญหา ดังรูปที่ 7
ปwญหาณ จุดนี้เปyนปwญหาเฉพาะจุดที่ไม8ซับซ7อนมากนัก
จากไดอะแกรมจะเห็นว8าจากเครื่องส8งสัญญาณ
DTAC จะมี 3 carriers คือคลื่น 900 , 1800 และ 2100
MHzจากนั้นรวมสัญญาณกันที่ตัว Triplexzerและจะมี
Triplexzer
การ
รวมสั ญ ญาณของ TRUE
อี ก ครั้ ง ด7 ว ยวงจร Hybrid
coupling เปyนการใช7ระบบสายอากาศร8วม Distribute
antenna system (DAS)
เริ่มแรกได7ทําการวัดค8า
PIM ที่สายอากาศพบว8าไม8เกินเกณฑ-มาตรฐาน ปwญหา
น8าจะอยู
า จะอยู8 ใ นระบบสายส8 ง จากการตรวจวั ด ด7ว ยเครื่ อ งมื อ
ทดสอบมีPIM พบปwญหาที่ TR2 ค8า DTP ระยะทางที่เกิด

รูปที่ 8 แสดงกล8องรวมสายสัญญาณที่ระยะ 4.36 เมตร
4.2 เครือขายโทรศัพทGเคลื่อนทีAIS
A่ IS ที่ตึกศูนยGราชการ
เครือข8าย AIS ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ 80 ชันษา
ศูนย-ราชการ แจ7งวัฒนะ มีจํานวน 9 ชั้นใช7เปyนสํานักงาน
ของส8วนราชการต8างๆ มีจํานวน 4 Core คือ Core S3 ,
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แยกออกเปyน 8 Trunk ดังแสดงใน Trunking diagram รูป
ที่ 10ในตารางที่ 2 จะแสดงให7เห็นถึงการทํารายงานการวัด
PIM อย8 างละเอี ย ด เปy น รายงานที่ ส8งให7
ใ กั บฝš า ยเทคนิ ค
ต8างประเทศโดยขึ้นกับความต7องการของบริษัทลูกค7า (AIS )

S4, E1, E2 ตัวสถานีฐาน (Base
Base station) ติดตั้งอยู8ที่ชั้น
ดาดฟ<า ดังรูปที่ 9

ตารางที่ 2 PIM Report Table
Out

To

Core
S

Floor

Coverage

PIM

Put
dBc

รูปที่ 9 ไดอะแกรมสถานีฐาน

DTP
Meter

1

PT
2C

3

4

4,3,2,1

-114

45.1

2

PT
1C

4

9

9,8,7,6,5

-96.7

46.4

3

PS
69C

3

9

9,8,7,6,5

-118

32.2

4

PS
67C

4

4

4,3,2,1

-125.1

48.4

Out

To

Core
E

Floor

Coverage

PIM
dBc

Put

DTP
Meter

1

PT
3C

1

9

9,8,7,6,5

-134.0

24

2

PT
4C

2

9

9,8,7,6,5

-126.5

20

3

PS
73C

1

4

4,3,2,1

-142.0

37.2

4

PS
77C

2

4

4,3,2,1

-119.5

27.6

1

PT3C

1

9

9,8,7,6,5

-134.0

24

เนื่องจากผลการวัดทั้ง 9 ชั้น มีค8าการแสดงผล ตลอดจนการ
แก7ปwญหาในแต8ละจุดเปyนจํานวนมาก ไม8สามารถแสดงผล
การวั ด ได7 ห มดทั้ ง ตึ ก จึ ง ขอนํ า เสนอผลการวั ด และการ

รูปที่ 10 Trunking diagram ตึกเฉลิมพระเกียรติ 80ชันษา

แก7ปwญหาในบางจุดเท8านั้นคือ

ลักษณะของ Transmission network
ork เปyนแบบ Share
site มี 4 ผู7ให7บริการคือ AIS,DTAC , TRUE และ TOT มี
สายอากาศทั้งหมด 201 ตัว จาก Base จะมี สายเคเบิล
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4.2.1 หอง Core S3

ตารางที่ 4 ค8า PIM Core S3 หลังการแก7ไข
PT2C, PS5C,PS6C 2 Intermodulati
Output Power =

on Level

40 dBm

(dBc)

วัดรวมชั้น9 Core S3

-143.7dBc
143.7dBc
@36M(34dBm)

รูปที่ 11 ไดอะแกรมชั้น 9 Core S3
S

Output PT2C , 7 Ant ซึ่งมี 3 Output ไปยัง PT2C 1
Out put,PT2C,PS5C,PS4C,PS6C แจกจ8ายสัญญาณไป
ตารางที่ 3 ค8า PIM Core S3 ก8อนการแก7ไข
Intermodulation
Level
(dBc)

Coverage
area floor

วัดรวม (ชั้น
9-5 Core S3)
วัด (ชั้น 9
Core S3)
วัดรวม (ชั้น
8,7,6,5 Core
S3)
วัด (ชั้น 7
Core S3)
วัด (ชั้น 6
Core S3)
วัด (ชั้น 5
Core S3)

-114@ 45.1M

Area core
S3
Area core S3

-107.6@ 45.6M
-120.9@ 46.5M

Area core
S3

-104.6@ 42.7.6M

Area core S3

-99@ 37.1M

Area core S3

-104.2@ 42.7M

Area core S3

floor

Area
core S3

ตามเคเบิลที่กระจายบนชั้น9 และ ชั้น 8,7,6,5 Core S3
บริเวณ สํานักงาน ชั้น 9 สายอากาศ จํานวน 7 ตัว ได7ข7อ
มูลค8า Intermodulation ก8อนการแก7ไข ดังตารางที่ 3ส8วน
ตารางที่ 4 เปyนค8าการวัดหลังทําการแก7ไขแล7ว
การตรวจสอบและการแก7ไขห7อง Core S3
S สรุปได7ดังนี้
1. เปลี่ยน Right angle connector จํานวน 9 ตัวที่ ชั้น 9
2. การเข7าหัว Connector ของสาย Cable feeder ½”
โดยทั่วไปมีสภาพดี ส8วน Cable feeder 7/8” บางหัวเข7า
ไม8ดี ขันไม8แน8นทําให7เกิดค8า PIM สูง ซึ่งทําการแก7ไขโดยเข7า
หัว Connector ใหม8 และขันให7แน8นพอดีโดยใช7ประแจ
Torque นอกจากนี้มีสายอากาศบางตัวที่สาย Jumper พับ
งอ เปyนสาเหตุทําให7เกิด Intermodulation ซึ่งก็ได7แก7ไข
ไม8ให7เกิดการพับงอ
3. เปลี่ยน Power Splitter 4 way จํานวน 1 ตัวที่ PS 6C
4. เปลี่ยน Right angle connector จํานวน 9 ตัวที่ ชั้น 9
5. การเข7าหัว Connector ของสาย Cable feeder ½”
โดยทั่วไปมีสภาพดี ส8วน Cable feeder 7/8” บางหัวเข7า
ไม8ดี ขันไม8แน8นทําให7เกิดค8า PIM สูง ซึ่งทําการแก7ไขโดยเข7า
หัว Connector ใหม8 และขันให7แน8นพอดีโดยใช7ประแจ
Torque นอกจากนี้มีสายอากาศบางตัวที่สาย Jumper พับ
งอ เปyนสาเหตุทําให7เกิด Intermodulation รูปที่ 12 แสดง
ให7เห็นถึงการแก7
รแก7ไขการเข7าหัวสายนําสัญญาณทีไ่ ด7รับการ
แก7ไขแล7ว

เข7าสํารวจและทํา PIM Test ที่ห7อง Core S3 อยู8ชั้น 9 ที่

PT2C,
PS5C,PS6C
2

Area
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ตารางที่ 5 ค8า PIM Core E1 ก8อนการแก7ไข
PS22C ,

Intermodulation Area

PS62C,PS61C,PS63C

Level (dBc)

floor
E1

วัดรวม(ชั้น

Area

- 119.3 @ 37 M

core

9,8,7,6,5Core E1)

E1

รูปที่ 12 ลักษณะการต8อ Cable feeder เข7ากับ Power
Splitter

วัดรวม (ชั้น 9 Core

- 128.5 @ 32.6

Area

E1)

M

core
E1

4.2.2 หองCore E1

วัดรวม (ชั้น8,7,6,5

- 115.3 @ 41.6

Area

Core E1)

M

core
E1

ตารางที่ 6 ค8า PIM Core E1 หลังการแก7ไข
PS22C ,
Intermodulation Area
PS62C,PS61C,
PS63C
รูปที่ 13 ไดอะแกรมชั้น 9 Core E1

วัดรวม (ชั้น9, Core
E1)

เข7าสํารวจและทํา PIM Test ที่ห7อง Core E1 อยู8

Level (dBc)

floor
E1

-142.8
142.8 @ 30.6 m Area
core E1

ชั้น 9 ที่ Output PS22C, 7 Ant ซึ่งมี 3 Output ไปยัง
PS62C, PS61C, PS63C, แจกจ8ายสัญญาณไปตามเคเบิลที่

E1 ปได7ดังนี้
การตรวจสอบและการแก7ไขห7อง Core E1สรุ
1. เปลี่ยน Right angle connector จํานวน 8 ตัวที่ ชั้น 9
2. การเข7าหัว Connector ของสาย Cable feeder ½”
โดยทั่วไปมีสภาพดี ส8วน Cable feeder 7/8” บางหัวเข7าไม8
ดี ขันไม8แน8นทําให7เกิดค8า PIM สูง ซึ่งทําการแก7ไขโดยเข7าหัว
Connector ใหม8 และขันให7แน8นพอดีโดยใช7ประแจTorque
ระแจ
นอกจากนี้มีสายอากาศบางตัวที่สาย Jumper พับงอ เปyน
สาเหตุทําให7เกิด Intermodulation ซึ่งก็ได7แก7ไขไม8ให7เกิด
การพับงอส8วนใหญ8 ที่สายอากาศติดตั้งที่หน7าลิฟต-ค8าไม8ดี

กระจายบนชั้น9 และ ชั้น 8,7,6,5 Core S4 บริเวณ
สํานักงาน ชั้น 9 สายอากาศ จํานวน 6 ตัว ได7ข7อมูลค8า
Intermodulation ก8อนการแก7ไข ดังตารางที่ 5ส8วนตาราง
ที่ 6 เปyนค8าหลังการแก7ไข
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ซั บ ซ7 อ นกว8 า นี้ ม าก เกิ ด ขึ้ น หลายๆจุ ด หลายๆตํ า แหน8 ง
หลายๆเซคเตอร- บางอาคารต7องมีการตรวจวัดและแก7ปwญหา
นานนับเดือน อย8างเช8นอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ชันษา
ต7องใช7เวลาในการตรวจวัด ค7นหาและแก7ไขถึง 15 วัน ต7อง
มีก ารวิ เ คราะห- ไ ดอะแกรมระบบสายส8
บสายส8 งในอาคารเพื่ อ หา
ระยะ DTP ปwญหาที่พบก็มีหลากหลายแตกต8างกันไป เช8น
คอนเน็คเตอร-ไม8ได7มาตรฐาน คนละชนิด หลวมคลอน เกิด
ออกไซน- นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารวางตํ า แหน8 ง อุ ป กรณ- ไ ป
รบกวนกับระบบอื่น เปyนต7น
การแก7ปwญ หา PIM ในการตั้งสถานี ฐานนะบบโทรศัพ ทเคลื่อนที่ ปwจจุบันยังใช7
งใช7วิธีวัดและหาจุดที่เกิด เพื่อแก7ไขการ
เชื่อมต8อของสายส8งบริเวณนั้นเปyนจุดๆไป ขณะเดียวกันก็มี
งานค7 น คว7 า วิ จั ย อี ก มากมายเพื่ อ หาวิ ธี แ ก7 ปw ญ หาให7 มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รูปที่ 14 สายส8งที่ต8อกับสายอากาศถ7ถ7าสายสัญญาณตัวใน
ยาวเกินไปก็ทําให7เกิด PIM ได7

5. สรุปผลการวัดและการแกปyญหา
ปwญหา PIM ที่เกิดขึ้นภายในระบบสายส8งและ
สายอากาศของ DTAC ที่ตึกระสามีมีค8าไม8เกินระดับที่ยอมรับ
ได7 โดยอ7างอิงจากการตรวจวัดผล Noise floor ค8า PIM ที่
ตรวจวัดได7 ณ ขณะนั้นอยู8ในข7อกําหนด ดังนั้นปwญหา PIM ที่
เกิดขึ้นนั้นจึงอยู8ในระบบโครงข8าย สาเหตุหลักของปwญหา
PIM ที่เกิดขึ้นมาในระบบโครงข8าย นั้นมาจากใช7 Dummy
load จึงไม8ควรนํา Dummy load ไปต8อใช7ในระบบ
โครงข8าย เพราะจะส8 งผลให7เกิด ปwญหา ขึ้นมาในระบบได7
ควรเปลี่ยนมาใช7 Low PIM load
ตัวอย8างที่ตึกระสาเปyนปwญหาที่ไม8ซับซ7อน มี PIM ที่
ตําแหน8งเดียว แต8โดยส8วนมากตามอาคารต8
มากตามอาคารต8างๆ จะมี PIM ที่
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