


ระบบ WISP แบบเต็มรปูแบบ 
คอืเปิดระบบ Airmax ซึง่จะ 
ท ำใหส้ำมำรถรองรับไดถ้งึ 
300users แบบ Airmax 
หรอืท ำงำนภำยใต ้
โปรโตคอล 
TDMA นัน้เอง 
 
TDMA = Time Division 
Multiple Access  
หรอืจะเรยีกวำ่เป็น GMS กไ็ด ้
ซึง่เป็นระบบกำรแบง่เวลำกนั
ใชใ้นชอ่งสญัญำณ 



ผูท้ีจ่ ำท ำ Full WISP ควรเลอืกใชค้วำมถีย่ำ่น 5GHz 
เพรำะในเมือ่เปิด Airmax แลว้ Notebook กจั็บสญัญำณไมไ่ดอ้ยูแ่ลว้ 



Ubiquiti Airmax Sector Antenna, 90° หรือ 120° 5GHz 



รปูแบบกำรท ำงำนแบบ Full WISP(AIRMAX ยำ่น 5GHz) 







ระบบ Wireless-N ปรกต ิ

• ใชว้ธิกีำร Modulate แบบ  

– BPSK (Binary Phase Shift Keying) 

– QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 

– 16-QAM (16-Quadrature Amplitude 
Modulation)  

– สงูสดุ 64-QAM (64-Quadrature Amplitude 
Modulation 

• ใชเ้ทคนคิกำรจัดกำร OFDN (Orthogonal Frequency 
Division Multiplex) 



ระบบ Wireless-N Airmax 
• ใชว้ธิกีำร Modulate แบบ  

– BPSK (Binary Phase Shift Keying) 

– QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 

– 16-QAM (16-Quadrature Amplitude 
Modulation)  

– สงูสดุ 64-QAM (64-Quadrature Amplitude 
Modulation 

• ใชเ้ทคนคิกำรจัดกำร OFDN (Orthogonal Frequency 
Division Multiplex) 

• ใชโ้ปรโตคอลแบบ TDMA (Airmax enable) 

 



ตวัอยา่งการเล่น Airmax 

• วดิโีอแรกเป็นกำรทดลองปิดกำรท ำงำนของ Airmax (AirMAX 
OFF) จ ำลองกำรท ำงำนเหมอืน Wireless-N ธรรมดำ 

http://www.youtube.com/watch?v=X18xkv6lLNI 

 

 

• วดิโีอแรกเป็นกำรเปิดกำรท ำงำนของ Airmax (AirMAX ON) 

http://www.youtube.com/watch?v=lkD6HX0uIhk 
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AIRMAX คืออะไร 
Airmax คอืระบบที ่ทำง UBiQuiTi พยำยำมผักดนัใหห้ลำยๆ คนไดรู้จ้กั ทัง้ๆ ทีร่ะบบ Airmax ก็คอื

กำรปรับโปโตคอลเป็นแบบ TDMA คลำ้ยๆ กบัทีอ่ยูใ่นมอืถอืของเรำๆ ทำ่นๆ นี่เอง ระบบ TDMA 
ถกูรวมเขำ้ไปอยูใ่นอปุกรณ ์Wireless ของคำ่ยโมโตนำนแลว้ซึง่สนิคำ้ของคำ่ยน้ีกก็ำรันตรเีรือ่ง
รำคำมำนำนเชน่กนั แตท่ีน่่ำเสยีดำยก็คอืมันไมไ่ดถ้กูบรรจอุยูใ่นมำตรำฐำน IEEE ซึง่อำจเป็น
เพรำะตน้ก ำเนดิของระบบ Wireless ไมไ่ดถ้กูออกแบบมำเพือ่ใชง้ำนหนักเชน่ปัจจบุนั แตด่ว้ย
คณุสมบตัทิีด่ขีองมัน ทำงคำ่ย UBIQuiTi จงึน ำมำบรรจใุนสนิคำ้ตระกลู M ของเขำทัง้หมด เพือ่
หวังตลำดผูใ้หบ้รกิำรหรอื WISP และกำรท ำระบบ PtMP (1 จดุไปหลำยๆ จดุ) แตด่ว้ยควำมทีว่ำ่
มันเป็นระบบทีท่ ำออกมำขำยเพยีงเจำ้เดยีวก็เลยตอ้งผลกัดนั กนัหนักหน่อย เพรำะเมือ่ระบบนี้ยงั
ไมไ่ดก้ำรรับรองมำตรำฐำน IEEE ทำงคำ่ยอืน่ๆ ก็เลยไมผ่ลติกนั ดงันัน้ระบบ Airmax จงึเสมอืน
เป็นกำรบงัคับใชผ้ลติภัณฑข์องคำ่ยเดยีว 

 สว่นกำรท ำงำนแบบ TDMA นัน้คงตอ้งวำ่กนัยำวหน่อย ทำ่นสำมำรถถำมคร ูGoogle ไดค้รับ   

 แตท่ ัง้น ีท้ ัง้น ัน้ขอเสรมิอกีหนอ่ยคอื ถา้ไมต่อ้งการเซตระบบเป็น Airmax คอืตอ้งการเซต
ระบบเป็นแบบ Wireless-G/N ธรรมดาก็ปิด Function Airmax ที ่Tab แรกไปก็เทา่น ัน้ 
เพราะถา้ไมปิ่ดมนัเครือ่ง Notebook หรอื Wireless-USB ท ัว่ๆ ไปจะเชือ่มตอ่ไมไ่ด ้
 - Channel width = 20MHz (หมายถงึการเซตใหม้นัรองรบัระบบ Wireless 
G(54 Mbps) และ N(65Mbps) นะครบั 
 - Channel width = 40Mhz (หมายถงึการเซตใหม้นัรองรบัระบบ Wireless-N 
เทา่น ัน้ ตวั Client ทีเ่ป็น b/g จะเชือ่มตอ่ไมไ่ด)้ 

 



ขอ้ดีของ Airmax 

• รองรับ User จ ำนวนมำกๆ ไดด้ ี(Up to 300 Subscriber/base 
station) 

• ท ำควำมเร็วไดส้ม ่ำเสมอ 

• คำ่เวลำ Latency ต ่ำ 

• ท ำควำมเร็วไดส้งู ยิง่กวำ่มำตรฐำน Wireless-N (IEEE 802.11 N) 

• มอีปุกรณร์องรับกำรใชง้ำนหลำยรุน่ตำมระยะทำงทีต่อ้งกำร 

• สำมำรถท ำระยะทำงไดส้งูถงึ 7 กม. (ขึน้อยู่กบัทกัษะกำรตดิตัง้และอุปกรณ์ทีเ่รยีกใช)้ 

• ลดปัญหำเรือ่งระดบัสญัญำณไมด่เีพรำะทกุๆ จดุตอ้งตัง้เสำขึน้มำ
รับสญัญำณ 



ขอ้เสียของ Airmax 

• ลงทนุสงูกวำ่ระบบ Hotspot ปกต ิ

• User/Client หรอื Subscriber ตอ้งใชอ้ปูกรณข์อง UBiQuiTi 
เทำ่นัน้ 

• อปุกรณนั์น้ตอ้งรองรับ Protocol Airmax (2.4GHz/5GHz) 

• ใครจะเป็นผูรั้บภำระคำ่อปุกรณแ์ละคำ่ตดิตัง้ ณ. ต ำแหน่ง Station 
แตล่ะที ่

• ไมส่ำมำรถใชอ้ปุกรณม์ำตรฐำน Wireless-G/N ทั่วๆ ไปได ้



Pico M2HP 

Pico M2HP 

Pico M2HP 

ทวนสัญญาณแบบ WDS 

กำรท ำระบบ Wireless แบบทวนสญัญำณ ซึง่คณุจะเห็นได ้
วำ่เป็นรปูแบบพืน้ฐำนใชใ้นยำมจ ำเป็น แตถ่ำ้คนเกำะแตล่ะจดุ 
มำกๆ ก็จะท ำใหร้ะบบอดืไดค้รับ 



LOCO M5 

LOCO M5 

LOCO M5 

Pico M2HP 

Pico M2HP 

Pico M2HP 

Sector + Rocket M5 

สำมำรถท ำไดร้อบตวั ตำมทศิทำงของสำยอำกำศ 



LOCO M5 

LOCO M5 

LOCO M5 

Pico M2HP 

Pico M2HP 

Pico M2HP 

NanoStation M5 

ท ำเฉพำะทศิทำงของสำยอำกำศ หรอืขยำยไดต้ำมแหลง่ลกูคำ้ 



LOCO M5 

LOCO M5 

LOCO M5 

Pico M2HP 

Pico M2HP 

Pico M2HP 

Rocket M5 

NanoStation M5 

LOCO M5 

AirGrid M5-HP 



เปรียบเทียบ 
แบบ wifi ทัว่ๆ ไป 
ขอ้ดี 
 - ลงทุนต ่า 
 - ติดตั้งง่าย 
 - ท  าระยะทางไดดี้พอสมควร 
ขอ้เสีย 
 - รองรับ User ไดน้อ้ย 
 - ระบบจะอืด-ชา้ กรณีคนใชง้านมาก 
 - หาสถานท่ีทวนสัญญาณ 

แบบ Airmax 
ขอ้ดี 
 - รองรับ user ไดม้าก 
 - สญัญาณดีทุกจุด 
 - ท  าระยะทางไดดี้มาก 
ขอ้เสีย 
 - ลงทุนสูง (ISP & User) 
 - ตอ้งติดตั้ง CPE ทุกจุด 

แบบ Semi-Airmax 
ขอ้ดี 
 - รองรับ user ไดม้ากพอสมควร 
 - สญัญาณดี 
 - ท  าระยะทางไดดี้ 
 - ลงทุนต่อขยายไดต้ามสภาวะ user 
ขอ้เสีย 
 - ควรท าสถานี hotspot ให้ดีเพ่ือลดปัญหา 
 กวนใจ 
 - สถานท่ีติดตั้งตอ้งเอ้ืออ านวยกบัจุดปล่อย 
 สัญญาณยอ่ย 


