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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ADSL (Introduction to ADSL Technology)
ความรูเกี่ยวกับ ADSL เบื้องตน
ADSL มาจากคําวา Asymmetric Digital Subscriber Line เปนเทคโนโลยีของ Modem แบบใหม ที่เปลี่ยนโฉมหนา
ของสายโทรศัพทที่ทําจากลวดทองแดง ใหเปนเสนสัญญาณนําสงขอมูลความเร็วสูง โดย ADSL สามารถจัดสงขอมูลจากผู
ใหบริการดวยความเร็วมากกวา 6 Mbps ไปยังผูรับบริการ หมายความวา ผูใชบริการสามารถ Download ขอมูลดวยความเร็วสูง
มากกวา 6 Mbps ขึ้นไปจากผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือผูใหบริการขอมูลทั่วไป (สวนจะไดความเร็ว กวา 6 Mbps หรือไมก็
ขึ้นอยูกับผูใหบริการ รวมทั้งระยะทางการเชื่อมตออีกดวย) ความเร็วขณะนี้ มากเพียงพอสําหรับงานตางๆ ดังตอไปนี้
 งาน Access เครือขาย อินเทอรเน็ต
 การใหบริการแพรภาพ Video เมื่อรองขอ (Video On Demand)
 ระบบเครือขาย LAN
 การสื่อสารขอมูลระหวางสถานที่ทํางานกับบาน (Telecommuting)
ประโยชนจากการใชบริการ ADSL
 ทานสามารถคุยโทรศัพทพรอมกันกับการ Access ใชงานอินเทอรเน็ตไดพรอมกัน ดวยสายโทรศัพทเสนเดียวกัน โดย
ไมหยุดชะงัก
 ทานสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตดวยความเร็วเปน 140 เทาเมื่อเทียบกับการใช Modem แบบ Analog ธรรมดา
 การเชื่อมตออินเทอรเน็ตของทานจะถูกเปดอยูเสมอ (Always-On Access) ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากการสงถายขอมูลถูก
แยกออกจากการ เรียกเขามาของ Voice หรือ FAX ดังนั้นการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของทานจะไมถูกกระทบกระเทือน
แตอยางใด
 ไมมีปญหาเนื่องสายไมวาง ไมตอง Log On หรือ Log off ใหยุงยากอีกตอไป
 ADSL ไมเหมือนกับการใหบริการของ Cable Modem ตรงที่ ADSL จะทําใหทานมีสายสัญญาณพิเศษเฉพาะเพื่อ
เชื่อมตอกับ อินเทอรเน็ต ขณะที่ Cable Modem เปนการ Share ใชสายสัญญาณกับผูใชคนอื่นๆ ที่อาจเปนเพื่อนบาน
ของทาน
 ที่สําคัญ Bandwidth การใชงานของทานจะมีขนาดคงที่ (ตามอัตราที่ทานเลือกใชบริการอยูเสมอ) ขณะที่ขนาดของ
Bandwidth ของการเขารับบริการ Cable Modemหรือการใชบริการ อินเทอรเน็ตปกติของทาน จะถูกบั่นทอนลงตาม
ปริมาณการใชงาน อินเทอรเน็ตโดยรวม หรือการใชสาย Cable Modem ของเพื่อนบานทาน
 สายสัญญาณที่ผูใหบริการ ADSL สําหรับทานนั้น เปนสายสัญญาณอิสระไมตองไป Share ใชงานกับใคร ดวยเหตุนี้
จึงมีความนาเชื่อถือ และมีความปลอดภัยสูง
อัตราความเร็วในการรับสงขอมูลบน ADSL
ADSL ที่วาทํางานเร็ว นั้นเร็วเทาใดกันแน กอนอื่นมาทําความเขาใจกอนวา ADSL มีอัตราความเร็วขึ้นอยูกับชนิด
ดังนี้
 Full-Rate ADSL เปน ADSL ที่มีศักยภาพในการสงถายขอมูลขาวสาร ที่ความเร็ว 8 เมกกะบิต ตอวินาที
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 G.Lite ADSL เปน ADSL ที่สามารถสงถายขอมูลขาวสารไดสูงถึง 1.5 เมกกะบิตตอวินาที ขณะที่กําลัง Download
ความเร็วขนาดนี้ คิดเปน 25 เทาเมื่อเทียบกับการใช Modem แบบ Analog ขนาด 56K และคิดเปน 50 เทาเมื่อเทียบกับ
การใช Modem ความเร็ว 28.8K
 ผูใหบริการ ADSL สามารถใหบริการ ที่ความเร็วต่ําขนาด 256K ดวยคาใชจายต่ํา
อัตราความเร็วขึ้นอยูกับ ระดับของการใหบริการ จากผูใหบริการ โดยปกติแลว Modem ที่เปนระบบ ADSL สามารถ
Download ขอมูลไดที่ความเร็ว 256 กิโลบิตตอวินาที ไปจนถึง 8 เมกกะบิตตอวินาที นอกจากนี้ มาตรฐาน G.lite ที่กําลังจะ
มาใหม สามารถใหบริการที่อัตราความเร็วเปน 1.5 เมกกะบิตตอวินาที ADSL สามารถทํางานที่ Interactive Mode
หมายความวา ที่ Mode การทํางานนี้ ADSL สามารถใหบริการรับสงขอมูล ที่ความเร็วมากกวา 640 Kbps พรอมกันทั้งขา
ไปและขากลับ
ขีดความสามารถของ ADSL
เทคโนโลยีของ ADSL เปนแบบ Asymmetric มันจะให Bandwidth การทํางานที่ Downstream จากผูใหบริการ ADSL
ไปยังผูรับบริการสูงกวา Upstream ซึ่งเปนการสงขอมูลจากผูใชบริการหรือลูกคา ไปยังผูใหบริการ(ดังรูปที่ 1 และ 2)

รูปที่ 1 แสดงความเร็วในการถายเทขอมูลแบบ Upstream/Downstream
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รูปที่ 2 แสดงเปรียบเทียบความเร็วของระบบ
วงจรของ ADSL จะเชื่อมตอ ADSL Modem ที่ทั้งสองดานของสายโทรศัพท ทําใหมีการสรางชองทางของขอมูล
ขาวสารถึง 3 ชองทาง ไดแก
 ชองสัญญาณ Downstream ที่มีความเร็วสูง
 ชองสัญญาณ ความเร็วปานกลางแบบ Duplex (สงไดทางเดียว)
 ชองสัญญาณที่ใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน
ชองสัญญาณ Downstream ความเร็วสูง มีความเร็วระหวาง 1.5-6.1 Mbps สวนอัตราความเร็วของชองสัญญาณแบบ
Duplex อยูที่ 16-640 Kbps นอกจากนี้ ในแตละชองสัญญาณยังสามารถแบงออกเปนชองสัญญาณยอยๆ ที่มีความเร็วต่ํา ที่
เรียกวา Sub-Multiplex ไดอีกหลายชอง ADSL Modem สามารถใหอัตราความเร็วการสงถายขอมูลมาตรฐานเทียบเทา North
American T1 1.544 Mbps และ European E1 2.048 Mbps โดยผูใชบริการสามารถเลือกซื้อบริการความเร็วไดหลายระดับ
ระยะทางและอัตราความเร็วของ
ADSL
ระยะทางมีผลตออัตราความเร็วในการใหบริการของ ADSL เปนอยางมาก โดยมีปจจัยหลายประการ เชน ขนาดความ
ยาวสาย ขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนลวด อุปกรณ Bridge Taps รวมไปถึงการกวนกันของอุปกรณ Cross-Coupled
ที่เปนเชนนี้ เนื่องจาก ความเสื่อมถอย (Attenuation) ของสัญญาณเกิดขึ้น เมื่อความยาวของสายทองแดงมีมากขึ้น รวมทั้งความถี่
ซึ่งคานี้จะลดลงเมื่อเพิ่มขนาดของสาย อยางไรก็ดี งาน Application ที่ตองใชบริการ ADSL สวนใหญ จะเปนพวก Compressed
Digital Video เนื่องจากเปนสัญญาณประเภททํางานแบบเวลาจริง (Real-Time) ดวยเหตุนี้ สัญญาณ Digital Video เหลานี้ จึงไม
สามารถใชระบบควบคุมความผิดพลาด แบบที่มีอยูในระดับของเครือขายทั่วไป ดังนั้น ADSL Modem จึงมีระบบ ที่เรียกวา
Forward Error Correction ซึ่งเปนระบบที่ชวยลดความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นโดยสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในหวงเวลาสั้นมาก
หรือที่เรียกวา Impulse Noise โดย ADSL Modem จะใชวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดที่ทํางานบนพื้นฐานของ การกําหนดให
มีการตรวจสอบสัญญาลักษณทีละตัว การทําเชนนี้ ก็ยังชวยให เปนการลด ปญหาการควบของสัญญาณรบกวนในสาย
การทํางานของ ADSL
หลักการทํางานของ ADSL ไมมีอะไรมาก เนื่องจากวา สายโทรศัพทที่ทําจากลวดทองแดง มี Bandwidth สูงคิดเปน
www.boonphakdee.com

4

ความรูคือพลัง ::: Knowledge

is Power

หลายๆ MHz ดังนั้น จึงมีการแบงยานความถี่นี้ออกเปนสวน เพื่อใชงานโดยวิธีการแบบที่เรียกวา FDM (Frequency Division
Multiplexing) ซึง่ เปนเทคนิคการแบงชองสัญญาณออกเปนหลายๆชอง โดยที่แตละชองสัญญาณจะมีความถี่ที่แตกตางกัน
ดังนั้น จะได Bandwidth ตางๆ ดังนี้
 ยานความถี่ขนาดไมเกิน 4 KHz ปกติจะถูกนํามาใชเปน Voice กับ FAX
 ยานความถี่ที่สูงกวานี้ จะถูกสํารองจองไวใหการรับสงขอมูล โดยเฉพาะ ซึ่งจะถูกแบงออกเปน หลายยานความถี่ เชน
ชองสัญญาณสําหรับ การรับขอมูลแบบ Downstream ตัวอยาง เชนการ Download ขอมูล สวนชองสัญญาณอื่นมีไว
สําหรับการสงขอมูลที่มีความเร็วต่ํากวา Downstream ซึ่งเรียกวา Upstream หรือสําหรับการ Upload ขอมูล เปนตน (ดู
รูปที่ 3 )

รูปที่ 3 ภาพแสดงการแบงยานความถี่ของ ADSL
สถาปตยกรรมการทํางานของเครือขาย ADSL
เทคโนโลยีของเครือขาย ADSL มิไดมีไวเพื่อการ Download ขอมูลจาก Web Page อยางรวดเร็วเทานั้น แตยังมี
ศักยภาพในการใหบริการสื่อสารในลักษณะ Broad Band สําหรับผูใชงานทั่วไป ซึ่งคําวา Broad Band ในที่นี้หมายถึง การ
ใหบริการสื่อสารที่มีความเร็วเกินกวา 1-2 Mbps ขึ้นไป (ดังรูปที่ 4)

รูปที่ 4 ภาพแสดงโครงสราง Infrastructure ของเครือขาย ADSL
รูปที่ 4 เปนการแสดงการเชื่อมตอ ADSL ในลักษณะเครือขาย Broad Band ซึ่งสถาปตยกรรมแบบนี้ เปนแบบเรียบ
งาย โดยผูเขารับบริการมีเพียง Modem ที่เปนระบบ ADSL เทานั้น เสียบเขากับ Connector ที่เปนอุปกรณเรียกวา Splitter หรือ
Filter ซึ่งมีลักษณะคลายเตาเสียบสายโทรศัพท ซึ่งจะมี Connector 2 ชอง โดยชองหนึ่งสําหรับเสียบสาย Modem ขณะที่อีกชอง
หนึ่งสําหรับเสียบเขากับสายโทรศัพท ตามปกติ และสามารถใชงานไดพรอมๆกัน บนสายโทรศัพทเสนเดียวกันเทานั้น (ADSL
www.boonphakdee.com

5

ความรูคือพลัง ::: Knowledge

is Power

Modem บางแบบสามารถติดตั้งเขากับสายโทรศัพทไดเลย ไมตองเชื่อมตอกับ Splitter) ลักษณะของตัว Splitter หรือ Filter ดัง
รูปที่ 5 และ 6

รูปที่ 5 ภาพแสดง อุปกรณ Splitter

รูปที่ 6 ภาพแสดงการเชื่อมตอระหวาง ADSL Modem ที่บาน
ผูใชบริการสามารถใชโครงขาย ADSL นี้เพื่อการ Access เขาไปขอรับบริการจากผูใหบริการ (Provider) เชน Internet
Provider หรือ ผูใหบริการ Video On Demand Server หรือผูใหบริการขอมูลตางๆ เปนตน
สถานที่ผูเขารับบริการ ADSL นั้น นอกจากจะตองมี ADSL Modem แลว ยังตองมี อุปกรณเล็กๆตัวหนึ่ง ซึ่งไดกลาว
มาแลวคือ Splitter หรือ Filter ซึ่งอุปกรณตัวนี้ จะทําหนาที่แยกสัญญาณเสียงที่มีความถี่ไมเกิน 4 KHz สําหรับการสง Voice
เชนการพูดคุยโทรศัพท สวนยานความถี่ที่เหลือ เชน 1-2 MHz ขึ้นไป จะถูกกันไวเพื่อการสงขอมูล (Upstream) และรับขอมูล
เขามา (Downstream) โดยที่ Splitter สามารถแยกสัญญาณทั้ง 3 ออกจากกัน ดังนั้นทานสามารถคุยโทรศัพทขณะที่ยังสามารถ
Download ขอมูลจาก อินเทอรเน็ตพรอมกันได สวนที่ศูนยบริการระบบ ADSL นั้น เราเรียกวา CO หรือ Central Office ซึ่งอาจ
เปนของผูใหบริการ ADSL หรือไมก็อาจเปนชุมสายโทรศัพทเสียเองก็ได จะทําหนาที่รับเอาสัญญาณ Voice Services (เสียงพูด
โทรศัพท) เขามาที่ตัว Voice Switch ซึ่งอาจรวมทั้ง Data ก็ได โดย สัญญาณทั้งสองจะมาสิ้นสุดที่อุปกรณที่เรียกวา Splitter ชุด
ใหญที่ศูนยใหบริการแหงนี้ ลักษณะนี้จะเห็นไดวา เสนทาง Local Loop (เสนทางการเชื่อมตอระหวางผูใหบริการกับ
ผูรับบริการ) จะไปสิ้นสุดที่ Access Node แทนที่จะเปน CO Switch (คําวา Access Node ในที่นี้หมายถึงอุปกรณที่ใชเพื่อสลับ
สัญญาณ ADSL หรือที่เรียกวา DSLAM (DSL Access Multiplexer สวน CO Switch หรือ Voice Switch หมายถึงระบบสลับ
สัญญาณเพื่อใหบริการระบบโทรศัพท) หนาที่ของ DSLAM ไดแกการสลับสัญญาณ ADSL ที่เขามาพรอมๆกันหลายชอง โดย
ผานเขามาทางชุด Splitter ในศูนยผูใหบริการ ใหสามารถออกไปที่ เอาทพุท ปลายทาง ซึ่งในที่นี้ไดแก ผูใหบริการระบบ
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เครือขายตางๆ เชน ISP หรือผูใหบริการ Video On Demand หรือศูนยใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ หรือ สํานักงานใหญของ
หนวยงานธุรกิจภาคเอกชนก็ได (ดังรูปที่ 7)

รูปที่ 7 ภาพแสดงลักษณะของ DSLAM
สรุปสวนประกอบของระบบ ADSL
ADSL มีสวนประกอบที่ใชทํางานดังตอไปนี้
 ADSL Transceiver Unit Central Office (ATU-C) เปนอุปกรณที่ติดตั้งในศูนยใหบริการ ADSL ใชเพื่อรับสง
ขอมูลระหวาง ผูใชบริการผานศูนย อุปกรณนี้ อาจเปน Splitter ที่เชื่อมตอเขากับ DSLAM
 ADSL Transceiver Unit Remote Office (ATU-R) หรือที่เรียกวา ADSL Modem
 Splitter - เปน Filter แบบ Low Pass Filter เพื่อใชแยกสัญญาณ POT (Plain Old Telephone - ระบบโทรศัพท
ทั่วไป) จาก ADSL
 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) - สามารถทําการ Multiplex สัญญาณที่เขามาทางสาย
ทองแดง เขาเปน 1 ATM Mode Fiber รวมทั้งยังมี ATU-C ใน Frame เดียวกัน (ดูรูปที่ 10)

แหลงขอมูล : http://www.bcoms.net/adsl/adsl.asp
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