หลักการเรดาร (RADAR Principles )
เวลาสอน 9 ชั่วโมง
วัตถุประสงค
z เพื่อให นักเรียนไดรูถึง หลักการเบื้องตนของเรดาร
z เพื่อให นักเรียนไดรูถึง สวนประกอบของเรดาร และหนาที่ โดยสังเขป
z เพื่อให นักเรียนไดรูถึง ขีดจํากัดภายใน และภายนอกระบบ ของเรดาร
z เพื่อให นักเรียนไดรูถึง การแบงประเภทของเรดาร
z เพื่อให นักเรียนไดรูถึง หลักการทํางานเบื้องตน ของเรดารชนิดตางๆ
z เพื่อให นักเรียนไดรูถึง การประยุกตใชงานเรดาร
กลาวนํา
1. RADAR มาจากคําวา “Radio Direction and Ranging ” ซึ่งเปนขอความที่
อธิบายถึงหนาที่หลักของเรดาร ในตอนเริ่มแรกของการคิดคนมีจุดประสงคที่จะพัฒนาอุปกรณที่มี
ขีดความสามารถในการคนหาเปาอากาศยานที่จะเขามาคุกคามในระยะไกล ๆ เพื่อจะใหมีเวลาที่จะ
ปองกันตัวเอง หรือตอตานภัยคุกคามเหลานั้น สวนขีดความสามารถที่ไดรับการพัฒนาในระยะ
ตอมาคือความสามารถในการหาระยะทาง และทิศทางของเปาหมายซึง่ เปนประโยชน ในการขยาย
แนวปองกันใหมากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีกาวหนาขึ้นมีผลทําใหเรดาร เปนทีย่ อมรับทั้งงานดาน
พลเรือน และทหาร โดยพลเรือน มีการประยุกตใชอยางกวางขวาง เชน การพยากรณอากาศ การใช
เปนอุปกรณชว ยในการเดินเรือฯลฯ สวนในทางทหาร เรดารเปนอุปกรณที่สําคัญ ในการแจงเตือน
ภัยทั้ง ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ
จุดเดนประการหนึ่งของเรดาร คือ เปนอุปกรณที่มีขีดความสามารถ ในการตรวจจับ
เปาขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงในระยะไกล ไมวาจะเปนเวลากลางวัน หรือกลางคืน รวมทั้งในขณะที่
ทัศน-วิสัยเลว หรือแมแตในสนามรบที่เต็มไปดวยกลุม ควัน กระสุน และระเบิด อยางไรก็ตาม
เรดารเปนอุปกรณที่มีการแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic) ทําใหอาจถูกจับการแพรคลื่น
จากฝายตรงขาม สวนพนักงานผูใชเครื่องจะตองมีความชํานาญในการแปลความหมายจากจอภาพ
ซึ่งเปนจุดออนของเรดารเมื่อเทียบกับอุปกรณตรวจการณประเภทอื่น ถึงกระนัน้ เรดารก็ยังเปนที่
ยอมรับในการปฏิบัติภารกิจดานการทหาร เนื่องจากสนองตอบความตองการทางดานยุทธวิธี และ
ยุทธศาสตร ในปจจุบันไดรบั การพัฒนาใหมีคุณลักษณะพิเศษโดยเนนหนาทีก่ ารทํางานเฉพาะอยาง
นอกจากนั้นมีการพัฒนาใหเรดารมีขีดความสามารถในการใหขอมูลรายละเอียดของเปาอีกมากมาย
เชน การคํานวณตําบลที่ของเปาลวงหนา สรางเปาจําลอง สรางแผนที่จําลองบันทึกเสนทางเคลื่อนที่
ของเปาที่ผานมาแลวการพิสจู นฝายเปาโดยการแปลความหมายบนจอเรดารเปนความคาดหวังสูงสุด
ในการออกแบบคุณลักษณะเรดารซึ่งเปนงานที่ทาทายวิศวกรที่ออกแบบเรดารในปจจุบนั

• ลักษณะที่สําคัญของระบบเรดารในปจจุบัน
• สามารถคนหาเปา จากสัญญาณเรดารเพียงเล็กนอย ที่สะทอนกลับมาเขา
สายอากาศหลังจากกระทบวัตถุบนพื้นโลก

• วิเคราะหและประเมินผลระยะทางจากการคํานวณเวลาทีส่ ัญญาณเรดารที่
เดินทางไปกระทบวัตถุบนพืน้ โลกแลวเดินทางกลับมาเขาสายอากาศและผานกระบวนการตาง ๆ
ในเครื่องรับ

• วิเคราะหทิศทางของเปา จากการออกแบบสายอากาศใหบังคับลําคลื่น
สัญญาณเรดารใหเปนลําแคบๆ (Pencil-Shaped) สวนทิศทางของเปาจะถูกประเมินผลเมื่อ
สายอากาศหมุนผานวัตถุนั้น

• พิสูจนทราบเปาที่เคลื่อนที่และไมเคลื่อนที่ โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยน
แปลงความถี่เมื่อสงออกไป และความถี่ทสี่ ะทอนกลับเขามาโดยใชหลักการ “Doppler effect”
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปของคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
z เรดารสามารถหา ระยะและ ทิศทางได เนื่องมาจาก คุณสมบัติในการแพรคลื่น
แมเหล็กไฟฟาซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
z เคลื่อนที่เปนแนวเสนตรง ดวยความเร็วสม่ําเสมอ แตอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางเล็กนอย เนื่องจากสภาพอากาศ
z คลื่นแมเหล็กไฟฟา เดินทางในอากาศดวยความเร็ว เทากับความเร็วแสง
z 300,000 กิโลเมตร ตอ 1 วินาที หรือ
z 186,000 ไมล ตอ 1 วินาที (Statue Mile) หรือ
z 162,000 ไมล ตอ 1 วินาที ( Nautical Mile) หรือ 328 หลา/1 μsec
z 1 Nautical Mile ตอ 12.2 μsec
3. ลักษณะการสะทอน ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Reflection of Electromagnetic Waves)
z คลื่นแมเหล็กไฟฟา จะสะทอนกลับมายังจุดกําเนิดของสัญญาณ เมื่อเดินทางไป
กระทบกับวัตถุตางๆบนพื้นโลกที่อยูในแนวทาง ของคลื่นแมเหล็กไฟฟานั้น
4. หลักการทํางาน ของเรดาร
z เรดารสงคลื่นวิทยุออกไปเปนหวงคลื่น(Pulse) หรือ คลื่นตอเนื่อง (Continuous
Wave- CW) จากเครื่องสงกําลังสูง
z สายอากาศเรดาร จะบังคับทิศใหหวงคลื่นเหลานั้นเดินทางออกไป ในทิศทางที่
ตองการ โดยปกติ สายอากาศจะหมุนรอบตัว หรือ เปน Sector
z หวงคลื่นที่เดินทางในอากาศ เมื่อกระทบกับวัตถุใดๆที่อยูในแนวทาง กําลังงาน
ของคลื่นบางสวน จะสะทอนกลับมาเขาสายอากาศ
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กําลังงานที่สายอากาศดักรับได จะถูกสงไปประมวลผลใน ภาครับของเรดาร
หลังจากนัน้ จะสงสัญญาณที่ประมวลผลแลว ไปแสดงภาพ (Echo) ในจอภาพ (Displays) แบบ
ตางๆตามประเภท และภารกิจของเรดาร
z

5. สวนประกอบของเรดาร
zModulator/Synchronizer
z เครื่องสง(Transmitter)
z เครื่องรับ และ/สวนประเมินผล (Receiver and Processor)
z ระบบสายอากาศ(Antenna Systems)
z สวิทซควบคุมการทํางานสายอากาศ(Duplexer)
z จอภาพ(Display)
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5.1 Modulator/Synchronizer กําหนดชวงเวลาในการสง Pulse และชวงเวลาใน
การรับสัญญาณ และการแสดงภาพ รวมทั้งเชื่อมตอการทํางานของระบบเรดาร
5.2 เครื่องสง (Transmitter) ผลิตคลื่นแมเหล็กไฟฟา ในรูปแบบ Pulse ที่มีกําลัง
สงสูง ในยานความถี่ (1-100 GHz) แพรคลื่นออกทางสายอากาศ กําลังสงของเครื่องสงจะสูงเทาใด
ขึ้นอยูกับชนิดของเรดารและระยะในการคนหาเปา หากระยะในการคนหาไกลกําลังสงจะตองสูง
กําลังสงของเรดารอาจมาจากเครื่องสงเครื่องเดียว หรือจากเครื่องรับ - สง หลาย ๆ ชุด แตละชุดจะ
ใชความถี่ตางกัน โดยเครื่องรับ - สง แตละชุดจะสงสัญญาณไปยังสายอากาศในชุดของมัน บาง
กรณีเครื่องรับ - สง ทุกชุดอาจตอทางออก (Output) รวมกัน เปน NETWORK ซึ่งจะมีผลใหกําลัง
งานที่แพรออกทางสายอากาศสูงขึ้นการใชเครื่องรับ - สง และสายอากาศในลักษณะนี้เรียกวา
“Phased Array Antenna“ ซึ่งเปนสายอากาศเรดารที่ติดประจําที่ ไมมีการหมุนแตอยางใด การกวาด
ของลําคลื่นเปนการกวาดทางอิเล็กทรอนิกส
5.3 เครื่องรับ และสวนประเมินผล(Receiver and Processor) หนาที่หลักของ
เครื่องรับเรดารคือ
แยกสัญญาณรบกวนทีไ่ มตองการ ออกจากสัญญาณที่สะทอนกลับเขามา
หลังจากกระทบวัตถุตาง ๆ ในรัศมีการตรวจการณ และขยายสัญญาณที่มี กําลังงานนอยใหมีกําลัง
มากพอที่จะประเมินผล พรอมทั้งใหรายละเอียดของเปา และขอมูล เพิ่มเติมที่ตองการใหปรากฏ
เปน Echo และขอมูลบนจอเรดาร PPI (Plan position Indicator)
5.4 สายอากาศ (Antenna)
สวนประกอบสายอากาศ

ทอนําคลื่น (Wave Guide)
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• ทอนําคลื่น (Wave Guide)
o Pulse ที่ผลิตในเครื่องสง หรือ Pulse ที่รับกลับเขามา หลังจาก
กระทบวัตถุบนพื้นโลกแลวจะผานทอนําสัญญาณ (Wave Guide) ไปสูสายอากาศเพื่อสงออกอากาศ
หรือเครื่องรับเพื่อประเมินผล
o ขนาดของ Wave guide จะขึน้ อยูกับความถี่ของสัญญาณเรดาร
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ขึ้นอยูกับความยาวคลื่นนัน่ เอง ตามปกติจะเทากับ λ/2
o เรดารที่ใชความถี่สูง ความยาวคลื่นจะต่ํา Wave-guide จะมีขนาด
เล็ก เรดารที่ใชความถี่ต่ํา ความยาวคลื่นจะมาก Wave-guide จะมีขนาดใหญ
o ขนาดของความยาวคลื่นมีสว นสัมพันธโดยตรงกับ ขนาดของ
Wave Guide ดังนั้น หากเรดารใชความถีส่ ูงมาก ๆ Wave-guide จะมีขนาดเล็กทําใหการผลิตทําได
ยากและราคาสูง
o ปจจุบันมีการพัฒนาใหมีการใชเคเบิล (Cable) ในกรณีทเี่ รดารใช
ความถี่สูงแตอยางไรก็ตาม Wave-guide ยังคงมีใชอยูในกรณีที่ปองกันการสูญเสียกําลังงานในสาย
• หนาที่ของสายอากาศ
z ขณะสง Duplexer อยูในตําแหนง TX ในขณะทีP
่ ulse จากเครื่องสงจะ
เดินทางผานทาง Wave Guide หรือ Cable ไปยัง Feed Horn เพื่อสงสัญญาณไปที่ Reflectorเพื่อรวม
สัญญาณใหเปนรูป Pencil Shape และสงออกอากาศ
z ขณะรับ Duplexer อยูในตําแหนง RX สัญญาณที่สะทอนกลับมาจาก
เปาจํานวนนอยๆ จะไปกระทบ Reflector เพื่อรวมสัญญาณ และสงสัญญาณนั้นเขาทาง Feed Horn
เพื่อสงสัญญาณผานทาง Wave Guide ไปประมวลผล และแสดงภาพ บนจอภาพตอไป
5.5 Duplexer เปน Switch ควบคุมจังหวะการเปด และ ปด ของสายอากาศ ให
ตรงกับจังหวะที่เครื่องสง และ เครื่องรับทํางาน ซึ่งเปนอุปกรณหลักที่ทําให เรดารสามารถใช
สายอากาศเดียวกันทั้ง รับ และ สง
5.6 สวนแสดงภาพ(Display)

• สัญญาณเรดารที่สะทอนกลับมาเขาสายอากาศ และผานกระบวนการตางๆ
ในภาครับแลว ขอมูลของเปาจะถูกสงมาทีส่ วนแสดงภาพ

• โดยทั่วไป จอภาพจะมีลักษณะจอกลมจุดศูนยกลางจะเปนจุดเริ่มตนของ
เสนกวาด (Sweep) เสนกวาดนี้จะหมุนกวาดรอบจอเรดารและสัมพันธกับ สายอากาศจอภาพจะ
เคลือบดวยสาร Phosphor เพื่อใหเกิดเรืองแสง เมื่อเสน Sweep หมุนผานเปาตาง ๆ บนจอภาพ เรา
เรียกจอภาพชนิดนีว้ า PPI (Plan Position Indicator)
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• ขอมูลทางระยะของเปา คือ ระยะทางจากจุดศูนยกลางของจอภาพไปยังเปา
ที่ตองการวัดระยะทางที่ไดจะขึ้นอยูก ับ มาตราสวนระยะ(Range Scale) ที่เลือกใชในขณะนัน้

• ขอมูลทางแบริ่ง ไดจากการออกแบบสายอากาศใหบังคับลําคลื่นเรดาร ให
เปนลําคลื่นแคบ ๆ(Pencil - Shaped) ทิศทางของเปาจะไดจากการประเมินผลเมื่อสายอากาศหมุน
ผานวัตถุนั้น โดยสามารถหาแบริ่งได 000 – 359 รอบจากจอเรดาร เปนแบริ่งจริงเมือ่ ตอวงแบริ่ง
ของเรดารเขากับ เข็มทิศไยโร และจะเปนแบริ่งสัมพันธเมื่อ วงแบริ่งของเรดารใช 000 องศา เปน
ทิศอางอิงกับหัวเรือ

• ขอมูลทางระยะ และแบริ่งจะใชจดุ ศูนยกลางของจอภาพเปนจุดอางอิง ซึ่ง
จุดศูนยกลางของเรดารจะแสดงที่ตั้งของสถานีเรดารปจจุบันระบบ Digital ไดรับการพัฒนา ทําให
สวนแสดงภาพ ของเรดารสามารถ สรางภาพจาก Software Computer ซึ่งเรียกจอภาพแบบนีว้ า
Synthetic Display จอภาพแบบนี้อาจมี ลักษณะเปนจอสี่เหลี่ยมก็ได ขอมูลที่แสดงบนจอภาพแบบนี้
จะแสดงไดทั้ง ขอมูลที่เปนตัวเลข หรือตัวอักษร รวมถึงสามารถสรางแผนที่ หรือที่เรียกวาระบบ
ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) หรือการประเมินผลอื่นๆอีกมากมาย

• สวนแสดงภาพของเรดารไดพัฒนาอยางตอเนื่อง ปจจุบันเรดารบางชนิด
ใชจอภาพแบบLCD (Liquid Crystal Display) ซึ่งทําใหเรดารมีขนาดเล็ก และประหยัดพลังงาน
จอภาพ (Display)

6. คุณลักษณะเฉพาะของเรดาร(Radar Parameters)
zความถี่คลื่นพาห (Carrier Frequency)
zอัตราการทวนซ้ําสัญญาณ(Pulse Repetition Frequency – PRF /
Pulse Repetition Rate - PRR)
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zPulse Repetition Time - PRT
zRest Time
zPulse Width
zBeam Width
zคุณลักษณะเฉพาะของสายอากาศเรดาร

6.1 ยานความถี่ของเรดาร(Carrier Frequency) มีผลตอการทํางานขอเรดาร ดังนี้
z ขนาดของสายอากาศ
z ความถี่ต่ํา ขนาดสายอากาศจะใหญขึ้น
z ความถี่สูง ขนาดสายอากาศจะเล็กลง
z ระยะในการตรวจจับเปา
z ความถี่ต่ํา ระยะการตรวจจับจะไกลขึ้น
z ความถี่สูง ระยะการตรวจจับจะลดลง เนื่องจากการ Attenuation
แถบความถี่เรดาร
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การใชงานทางยุทธวิธี
z Frequency Agility เรดารที่มีระบบเปลี่ยนความถี่ เมื่อถูกกอกวนทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือ การแกปญหาอัตราผิดทางระยะ(Unambiguous Range) เมื่อเรดารใช PRF สูง
ทําใหสัญญาณที่สะทอนกลับมาถูกหักลางโดย Pulse ที่สงออกไปใหม (ไมสามารถรับได Pulse ตอ
Pulse หรือรับไดบางไมไดบา ง) และ Blind Speed (เรดาร แบบ MTI เมื่อความเร็วของเปา เทากับ
ความถี่ Doppler ที่เปลี่ยนไป และ PRF จะดูเหมือนเปาไมเคลื่อนที่ ตองออกแบบ PRF ใหสูงจนไมมี
อากาศยานใดจะทําความเร็วได
z PRF Staggerการเปลี่ยนคาPRF ที่แนนอน ใชแกปญหาBlind Speed
z PRF Jitter การเปลี่ยนคา PRF แบบสุม เปนมาตรการ ECCM และ
แกปญหา Blind Speed รวมทั้ง อัตราผิดของเรดารดวย
z Frequency Diversity คือการกําหนดใหเรือแตละลําในกองกําลัง ใช
ความถี่ตางๆกันโดยพยายาม ใหกระจายตลอดแถบความถี่เรดาร(RF Spectrum) เพื่อใหขาศึก มี
ความยากลําบากในการใชมาตรการ ECM เนื่องจาก ตองใชอุปกรณ และเวลาในการดําเนินการมาก
และประสิทธิภาพในการ รบกวนก็จะไมดี (Swept Jamming) นอกจากนั้นยังมี ผลดีตอฝายเราคือ
z กําหนดภารกิจของเรือใหเหมาะสมกับอุปกรณที่ติดตั้งภายในเรือ
z กําหนดสถานีใหเหมาะสมกับอุปกรณ
z มีประสิทธิในการปองกัน หนวยหลัก (Main Body)
ความถี่ของเรดารประเภทตางๆ
z

6.2 อัตราการทวนซ้ําสัญญาณ (Pulse Repetition Frequency/Pulse Repetition
Rate) จํานวน Pulse ของเรดารที่สงออกอากาศใน 1 วินาที (How Often the Transmitter is turn on
each second)
• ในขณะใดขณะหนึ่งเรดารมไิ ดสง Pulse เพียง Pulse เดียวเพื่อคนหาเปาแต
เรดารจะสงPulse จํานวนมากมายภายใน 1 วินาที เพื่อเปนการยืนยันการตรวจจับเปาในครั้งแรก ๆ
อัตราการสงซ้ํานี้เรียกวา Pulse Repetition Frequency (PRF) หรือ Pulse Repetition Rate (PRR)
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• เปาที่อยูใกลเรดารสัญญาณเรดารจะใชเวลาสั้นในการสะทอนกลับมา
หลังจากที่ Pulse ถูกสงไปแลวสวนเปาที่อยูไกล ๆ สัญญาณเรดารจะใชเวลาในการเดินทางกลับมา
นานขึ้นตามลําดับ
• เปาที่อยูในระยะไกลจะมีขนาดของ Echo เล็กกวาเปาที่อยูใกลเนื่องจาก
เมื่อสัญญาณเรดารเดินทางไป ไกล ๆ กําลังงานของสัญญาณก็จะลดลงรวมทั้งถูกดูดกลืน โดยให
กําลังงานที่สะทอนกลับเขามาเหลือนอย ทําให Echo มีขนาดเล็กตามไปดวย
• ระยะหางของเวลาในการสงสัญญาณเรดารแตละครั้งจะตองสัมพันธกับ
ระยะเวลาในการเปด – ปด Duplexer SW โดยพิจารณาจากระยะเวลาของ Pulse ที่ถูกสงออกไปรวม
กับ ระยะเวลาของสัญญาณเรดารที่สะทอนกลับเขามาทีร่ ะยะไกลสุดของเรดารนั้น
• เรดารที่มีระยะตรวจการณไกลจะมี PRF ต่ํา เพื่อใหสัญญาณเรดารมีเวลา
เดินทางไปและกลับมาเขาเครื่องรับสัมพันธ กับการทํางานของ Duplexer SW เรดารที่มีระยะตรวจ
การณไกลอาจจําเปนตองใช PRF สูงก็ได เพื่อใชในการตรวจจับเปาที่มีความเร็วสูง แต Duplexer
ตองออกแบบเพื่อปองกันการหักลางสัญญาณเรดารที่สงออกไป และสะทอนกลับเขามา (Duplexer
Effect)

อัตราการทวนซ้ําสูงขึ้น (Higher PRF)
z ความนาเชื่อถือในการคนหาเปาสูงขึ้น เนื่องจากจํานวนครั้งของการ
สะทอนกลับของสัญญาณมากขึ้น
z ระยะทางในการคนหาเปาลดลง อัตราผิดทางระยะสูงขึ้น
z Multi-PRF
z สนับสนุน มาตรการ ECCM
z แกปญหาอัตราผิดทางระยะ
z แกปญหา Blind Speed
z
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อัตราการทวนซ้ําของสัญญาณเรดาร(PRF/PRR)

องคประกอบของสัญญาณเรดาร

6.3 Pulse Repetition Time (PRT) ชวงเวลา ระหวางจุดเริม่ ตนของ Pulse หนึ่ง จนถึง
จุดเริ่มตนPulse ตอไป หรือ เทากับ PRT = 1/PRF (μsec) หรือ PRT = PW + Rest Time
6.4 Rest Time (RT) คือชวงเวลา ระหวาง Pulse ซึ่งเปนชวงเวลาที่ เครือ่ งรับของเรดาร รับ
สัญญาณที่สะทอนมาจากเปา (Echo)
6.5 Pulse Width/Pulse Length
z ชวงเวลาที่เครือ
่ งสงเรดาร แพรคลื่นออกอากาศ มีหนวยเปน Microseconds

• การออกแบบใหชวงเวลาการสง Pulse ของเรดารนาน กําลังงานการแพรคลื่น
เรดาร ก็จะสูงขึ้นซึ่งจะมีผลทําใหขยายระยะทางในการคนหาเปา

• การออกแบบใหชวงเวลาการสงนานเกินกวาความจําเปน ก็จะมีผลเสียในการ
แยกเปาทางระยะ คือ เมื่ออากาศยานหลายลําอยูในระยะใกลกัน เปาเหลานั้นก็จะปรากฏเปน Echo
เดียวกัน นั่นคือทําใหประสิทธิ์ภาพในการแยกเปาทางระยะลดลง รวมทั้งทําใหประสิทธิภาพในการ
ตรวจจับเปาระยะใกลสุดเสียไปดวย เนื่องจาก ถามีเปาในระยะใกลกับเรดารมากๆ สัญญาณที่
สะทอนกลับมาจากเปา จะมาเขาสายอากาศเรดารในขณะที่เครื่องสงกําลังทํางานอยู (เนื่องจากเรดาร
มีชวงเวลาสงนาน) จะมีผลทําใหไมมี Echo ปรากฏบนจอ PPI

• Pulse Length หรือ Pulse Width มีผลตอการแยกเปาทางระยะ และ ขีด
ความสามารถในตรวจจับเปาระยะใกลสุด
z Short Pulse
z ระยะการตรวจการณลดลง (พลังงานในการแพรคลื่นต่ํา)
z การแยกเปาทางระยะ ดีขึ้น
z ระยะใกลสุดในการตรวจจับ นอย
z Long Pulse
z ระยะการตรวจการณ มากขึน
้ (พลังงานในการแพรคลื่นสูง)
z การแยกเปาทางระยะ ไมดี
z ระยะใกลสุดในการตรวจจับ มาก
Pulse Width/Pulse Length

Pulse width กับการแยกเปาทางระยะ

6.6 Beam Width
z เปนผลมาจากการออกแบบสายอากาศ มีทั้งHorizontal Beam Width และ
Vertical Beam Width เพื่อใหเหมาะสมกับ วัตถุประสงคในการใชงาน
z เปนองคประกอบหลักในการกําหนดความกวางของลําคลื่นเรดาร ซึ่งมีผลตอ
คาความถูกตอง ในการแยกเปาทางแบริ่งของเรดาร
z Beam Width แคบ แยกเปาทางแบริ่งไดดี
z Beam Width กวาง งายตอการใช มาตรการตอตาน อิเล็กทรอนิกส (ECM) ของ
ขาศึก
z กําหนดกําลังงานของลําคลื่นเรดาร
z Beam Width แคบทําให Antenna Gain และกําลังสงสูง
z Beam Width แคบ ความถี่ตอ
 งสูงทําให ระยะการตรวจจับลดลง เนื่องจาก
Attenuation
z ขนาดของสัญญาณที่สะทอนกลับมาจากเปา จะเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของ
สายอากาศสัมพันธกับตําบลที่ของเปา ตําแหนงของตําบลที่เปาตั้งฉากกับแกนกลางของลําคลื่น
เรดาร(Axis) เปนจุดที่ สัญญาณที่สะทอนกลับเขามามีกําลังสูงสุด

การแยกเปาทางแบริ่ง

6.7 สายอากาศเรดาร (Antenna)
z Antenna Scan Rate (Antenna Rotation Rate)
z แบบของการกวาด(Scan Type)
z แบบหมุนรอบตัว (Circular)
z แบบเปนภาค (Sector)
z Lope Switching (Sequential Lobbing)
z Conical
z Spiral
z Phase Array
6 . 7 . 1 อัตราการหมุนของสายอากาศ ( A n t e n n a S c a n R a t e ) เรดารทั่วไป
สายอากาศจะหมุน 360° รอบตัว หรือหมุนเปน Sector ทางแนวตัง้ หรือ แนวนอน Vertical
/ Horizontal) อัตราหมุนของสายอากาศจะตองสัมพันธกับ PRF และ Beam Width เพื่อใหจํานวน
รอบการหมุนของสายอากาศ กับ จํานวนครั้งที่สัญญาณเรดารไปกระทบเปาเหมาะสมกับประเภท
ของเรดารนั้น

Antenna Scan Rate

6.7.2 แบบการหมุนสายอากาศ
Circular Scan

• กวาดรอบทิศ (Circular) เพื่อคนหาและวัดแบริ่งระยะรอบตัวใชกับ เรดาร
ตรวจการณทางอากาศ และเรดารตรวจการณพื้นน้ํา

Helical Scan

• การคนหาเปาในแนวระดับ(Vertical Axis) โดยหมุนทั้ง Reflector และ
Feed Horn อยางตอเนื่อง และเพิ่มระดับความสูงอยางชา ๆ ลักษณะคลายกนหอย ใชในการคนหา
และติดตามเปาอากาศยาน เมื่อคนหาเปาทีต่ องการได จะเปลี่ยนการคนหาในแนวระดับ เปนการ
ติดตามเปาแบบ Conical Scan
Vertical /Horizontal Sector Scan

• กวาดในแนวดิง่ (Vertical Sector) สําหรับคนหาวัดมุมกระดก และระยะ
เปาในพืน้ ที่จํากัด
• กวาดเซ็กเตอรในแนวนอน (Horizontal Sector) สําหรับคนหา วัดแบริ่ง
และระยะเปาในพื้นที่จํากัด

Lobe Switching (Sequential Lobing)

• Lobe Switching จะเปลี่ยนBeam จากตําแหนงหนึ่งไปอีกตําแหนงหนึง่
โดยไมมีการแพรคลื่น โดยระหวางที่เปลี่ยนตําแหนงของ Lobe จะใหเหลื่อมกันเพื่อไมใหเกิด
ชองวางในการหาขอมูลเปา สวนการนําสายอากาศเขาหาเปาคงเหมือนกับ Conical Scan คือหมุน
สายอากาศในลักษณะที่จะได Echo จากเปาที่แรงเทากันทุกครั้ง
Conical Scan

• การกวาดแบบนี้เรดารจะชี้สายอากาศไปที่เปา แลวหมุน Beam เปนวงกลม
รอบๆเปารัศมีประมาณ 3 องศา ถาสายอากาศชี้ตรงเปาพอดี เปานั้นจะอยูก ึ่งกลางวงกลมที่ Beam
หมุนไป และเมื่อเรดารสงขอมูลไปใหคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรจะรูวาสายอากาศชี้ตรงเปาแลว
และจะพยายามรักษาตําแหนงนี้เอาไว และจะถือวาเรดารได “Lock On” เปาไดแลว แตถาเปา
เคลื่อนที่ออกจากกึ่งกลางวงกลมที่ Beam หมุนอยู ระหวางที่ Beam ชี้ตรงเปา Echo ก็จะเขม แต
ในขณะที่ Beam ชี้ไมตรงเปา Echo ก็จะมีความเขมทีแ่ ตกตางกันไปตาม ความใกลหรือไกลจาก
ศูนยกลางของ Beam จากเปา

Lobe on Receive Only (LORO)
Conical Scan on Receive Only (COSRO)

• การทํางานแบบLobe Switching และConical scan อาจถูกการใชมาตรการ
กอกวนได ถาขาศึกรูลักษณะการหมุนของBeam และชวงเวลาในการหมุนใน 1 รอบ วิธีการกอกวน
คือเมื่อขาศึกไดรับ Pulse จากเรดารแลว ฝายขาศึกจะบันทึกFinger Printไว แลวรอเวลาชั่วขณะหนึง่
แลวสงสัญญาณที่มีลักษณะใกลเคียงกับสัญญาณเรดารของเรามากที่สุด กลับไปอีก เนื่องจาก
สัญญาณที่สงออกไปใหมมคี วามเขมมากกวาสัญญาณทีส่ ะทอนกลับจากการกระทบเปา
ทําให
เครื่องรับของเรดารเราไดรับขอมูลไมถูกตอง เนื่องจากเปาจริงไดเคลือ่ นที่ไปแลว จึงมีการพัฒนา
โดยการใชLobe Switching และ Conical Scan เฉพาะภาครับ หรือ เรียกวา Lobe on Receive Only
(LORO) และ Conical Scan on Receive Only (COSRO) โดยภาคสงใชสายอากาศแยกอีกชุดหนึ่ง
(BI-Static Radar) และจี้ตามเปาตามขอมูลที่ไดรับจาก สายอากาศภาครับซึ่งหมุนแบบ Lobe
Switching และ Conical Scan
6.7.3 Phase Array Antenna สายอากาศแบบ Phased Array Antenna คือระบบ
สายอากาศเรดารที่มีสายอากาศ Dipole ขนาดเล็กจํานวนหลายพัน Elements ติดตั้งบนแผง
สายอากาศเดียวกัน สายอากาศแบบ Phase Array Antenna ไมมี Reflector แตจะใช สายอากาศ
Dipole ขนาดเล็กเหลานั้นแพรคลื่น และรับสัญญาณที่สะทอนกลับเขามา Phase Array Antenna จะ
มีประสิทธิภาพในการบังคับทิศ และประสิทธิภาพในการแพรคลื่นในเวลาเดียวกัน โดยทีต่ ัว
สายอากาศจะไมมีอัตราผิดทาง แมคคานิกสและแรงตานจากลมหรือสภาพอากาศ Radar Bore sight
ของ Beam หลักของ Phase Array Antenna จะเกิดขึน้ เมื่อBeam ของสัญญาณของทุก Elements
ของ สายอากาศ In-Phase กันและพุงออกอากาศในการกําหนดทิศทางของ Radar Bore sight จะตอง
กําหนดให สวนประกอบของสายอากาศมี Phase แตกตางกันตามทิศทางลําคลื่นที่ตองการการ
คนหาเปาใน Sector ที่ตองการจะเกิดขึ้น เมือ่ มีการควบคุมให จํานวนและ ตําบลที่ของ Elements ใน
สวนที่ตองการให Radar คนหาเปา นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมใหเรดาร ทํางานพรอมกันหลาย

หนาที่ไดดัวย เชน ให Track เปา และคนหาเปาในทิศทางตางๆ กัน โดยอาศัยหลักการขางตน
(Multi Function Phase Array Radar)
การกําหนดทิศทางของ Radar Bore sight

Multi Mode Phase Array Antenna

• หลักการเปลี่ยน Phase
o Phase Time Delay Scanning มีความสลับซับซอน น้ําหนักมากและมี
คาใชจายสูงใชวงจร Variable Time Delay นํามาใส ดานหนาของ Element (Dipole) สายอากาศทุก
Element เพื่อหนวงเวลาการสงคลื่นที่สงออกไป

o Frequency scanning เปนหลักการที่งายที่สดุ มีคาใชจายนอย นํา feed
Element วางเรียงตามWave Guide ที่คดเคี้ยว ซึ่งมีการกําหนดความถี่กลางไว ความถี่อาจสูงกวา
หรือ ต่ํากวาความถี่กลางที่กาํ หนดคลื่นที่สง ออกไปจะเปลี่ยน Phase ทําใหเกิด Beam ที่ทํามุมตางๆ
กับ Bore Sight ของเรดารเหมาะสําหรับเรดาร 3 มิติ โดยการกวาดทางแบริ่งจะใชทางแมคคานิกส
สวนในทางระดับ ใช Frequency Scanning
Frequency Scanning

o Phase Scanning
z สัญญาณจาก เครื่องสงเรดาร จะผานวงจร Phase Shift กอนที่จะ
เดินทางไปถึง Element ของสายอากาศ การเปลี่ยน Phase ในแตละ Element ทําไดโดยการเปลี่ยน
Phase ของพลังงานที่สงเขาไปใน แตละ Element แตมีราคาสูงเนื่องจากจะตองมีวงจร Phase Shift
ในทุกๆ Element แตสามารถที่จะทํางานไดหลายหนาทีพ่ รอมกัน เชน Track เปา คนหาเปาใน
Sector และทิศทางตางๆ กัน หรือเรียกวา Multi-Function Phase Array Antenna
6.7.4 Monopulse Radar คือ การคนหาเปา โดยการกวาดที่ใหขอมูลทาง ระยะ
แบริ่ง และ ความสูง(มุมกระดก)ของเปาจาก Pulse เพียง Pulse เดียว ในเรดารแบบ Monopulse นั้น
Pulse ที่สงออกไปจะถูกแบงเปน 4 สวนเทาๆ กัน และทุกสวนจะ In phase กัน ในแตละSector จะ
ใช Feed Horn แยกกัน Wave Guide จะถูกแบงออกเปน 4 สวนโดยปอนสัญญาณเพือ่ สงออก และ
รับสัญญาณที่สะทอนกลับเขามาแยกกัน เรดารจะเปรียบเทียบความเขมของสัญญาณ ในแตละ Feed
Horn กับแกนของสายอากาศ ที่สัมพันธกับตําบลที่เปาและปรับทิศทางใหอยูใ นตําแหนง Lock On
เรดารแบบ Monopulse ขอมูลเปาจะไดจากการสง Pulse ออกไป Pulse ตอ Pulse ซึ่งแตกตางจาก
ขอมูล ที่ไดจากเรดารที่ใช การScan ในการคนหาเปาจะไดเปาเมื่อ สายอากาศหมุนผานเปาแลว
เทานั้น

MonoPulse Radar

W

คาทางระยะ R+W+G+B
คาทางแบริง่
(R+G) – (W+B) = 0 (ไมมีอัตราผิด)
คาทางความสูง (R+W) – (G+B) = 0 (ไมมีอัตราผิด)
7. การวัดระยะทาง ของเรดาร Pulse ของเรดาร เดินทางในอากาศ ดวยความเร็วคงที่ เทากับ
ความเร็วแสง162,000 Nm/Sec หรือ 328 y/μsec ระยะทางของเรดาร ไดจากการประมวลผล เวลาที่
Pulse เดินทางไปกระทบเปา และสะทอนกลับมาที่เรดารRadar Timing System จะตองปรับคาเปน
ศูนยทุกครั้งที่ เรดารเริ่มสง Pulse เพื่อใหผลในการประเมินคาของระยะทางมีคาที่ถกู ตอง
8. การหาระยะไกลสุดของเรดาร
z ระยะไกลสุดทีเ่ รดารสามารถตรวจจับไดขน
ึ้ อยูกับ PRF
z PRF ของเรดารตองยอมให สัญญาณเรดารที่แพรคลื่นออกไปเดินทางไปจนถึง
ระยะไกลสุด และสัญญาณที่สะทอนกลับเดินทางมาถึงเครื่องรับเรดารสัมพันธกับการทํางานของ
Duplexer ซึ่งจะตองอยูในตําแหนง RX
z ถา PRF เพิ่มขึน
้ PRT จะตองลดลง ทําใหระยะการตรวจจับ ของเรดารลดลง
ดวย ดังนัน้ จึงมี สูตรที่ใชในการหาระยะไกลสุดของเรดาร 2 สูตร

ระยะไกลสุดของเรดาร =

PRT (µsec)
12.2

หรือ

ระยะไกลสุดของเรดาร =

82000
PRF

ตัวอยางการหาระยะไกลสุดของเรดาร
**เรดาร มี PRF 500 PPS และ PRT 2000 μs หาระยะไกลสุด**
สูตรแรก

ระยะไกลสุดของเรดาร =

PRT (µsec)
12.2

=

2000 (µsec)
12.2

= 164 Nm
สูตรสอง

ระยะไกลสุดของเรดาร =

82000
PRF

=

82000
500

= 164 Nm
หมายเหตุ
*12.2 μs มาจาก คลื่นวิทยุใชเวลาเดินทางได 1 nm (Round Trip) หรือ 328 หลา/μsec X 6.1ตอเที่ยว
**82000 nm/sec มาจาก แสงเดินทางได 162,000 nm/sec โดยที่ 82,000 nm คือระยะทางจริงที่
สัญญาณเรดาร เดินทางเทีย่ วเดียว ใน 1 วินาที
การคํานวณระยะทาง เรดารจะคิดจากระยะทางเที่ยวเดียว หรือ 162000/2 = 82000 หลา
การคํานวณเวลา เรดารจะคิดเวลาที่สัญญาณเรดารเดินทาง ไป- กลับ (Round Trip)
9. ระยะใกลสุด ที่สามารถตรวจจับเปาได
z ถาหากเปาอยู ใกลกับเรดารมากเกินไปจนทําให สัญญาณที่สะทอนกลับมาจาก
เปาเดินทางมาถึงเรดาร กอนที่เครื่องสงจะหยุดทํางาน สัญญาณที่สะทอนกลับมานั้น จะไมสามารถ
ปรากฏบนจอภาพได
z Pulse Width จะตองออกแบบใหมีความเหมาะสม ดังนี้
z ชวงเวลาการสงจะตองนานพอ ที่จะทําให Pulse มีพลังงานมากพอที่จะ
เดินทางไปถึง และมีพลังงานเหลือพอที่จะสะทอนกลับจาก เปาที่ ระยะไกลสุดที่เรดารสามารถ
ตรวจจับได
z ชวงเวลาการสงจะตองสั้นพอ ที่จะสามารถรับสัญญาณที่สะทอน
กลับมาจากเปาที่อยูใกลกับเรดาร ไดอยางเหมาะสม

การคํานวณหาระยะใกลที่สุดของเรดาร
z ระยะใกลสุด ที่เรดารสามารถตรวจจับ ไดขึ้นอยูกับ Pulse width หาไดโดยใช สูตร
ระยะใกลสุด = PW (μs) X 164
*** ถาเรดารมี PW 5 μs ระยะใกลสุดของเรดาร คือ
PW x 164 = 5 x 164 = 820 หลา
เปาที่อยูระยะใกลกวา 820 หลาจะตรวจจับไมได
หมายเหตุ คลื่นวิทยุเดินทางได 164 หลา/μsec (328 หลา ไป- กลับ)
10. การวัดแบริ่ง ของเรดาร
z สายอากาศเรดารสวนใหญจะเปนแบบบังคับทิศ ทําใหกาํ ลังสูงสุดถูกสงออกไป
ในทิศทางนัน้ นอกจากนั้นยังมีหนาที่รับสัญญาณที่สะทอนกลับมาจากวัตถุตางๆในทิศทางที่วัตถุ
นั้นอยู
z กําลังสะทอนสูงสุด จะเกิดขึน
้ เมื่อสายอากาศชี้ตรงวัตถุที่จะทําการวัดแบริ่ง
(บีมสายอากาศเรดาร ตั้งฉากกับวัตถุที่ทําการวัด)
z การวัดแบริ่งเปา ไดจากการหมุนสายอากาศรอบตัว หรือเปนSector เพื่อให
สายอากาศเรดารแพรคลื่นออกไปในมุมตางๆ และรับสัญญาณที่สะทอนกลับมาที่เรดาร
หมายเหตุ คลื่นแมเหล็กไฟฟาจะสะทอนกลับมายังตนกําเนิดเสมอ
11. ผลกระทบภายนอก ที่มผี ลตอการทํางานของเรดาร
z สัญญาณที่สะทอนจากผิวน้ํา (Sea Return)
z Line of sight
z การวางตัว และขนาดของเปา
z ระยะทางจากเปา
z สภาพชั้นบรรยากาศ (Atmospheric Condition)
z Refraction
z Diffraction
z Attenuation
z Trapping
z ลักษณะอุตุนยิ ม (Weather)

11.1 Sea Return (Sea Clutter) คลื่นเรดารบางสวนที่แพรคลื่นออกอากาศ จะไป
กระทบพื้นน้ํารอบๆเรือ ดังนั้นจะมีกําลังงานบางสวน สะทอนกลับมาเขาสายอากาศเรดาร และทํา
ใหเกิดเปาคลายกับเปาจริง รอบจุดศูนยกลางของจอภาพ ทําใหเกิดการสับสนระหวางเปาจริง และ
เปาที่เกิดจาก SEA Return

11.2 Refraction การโคงงอของคลื่นเรดาร เนื่องจากความหนาแนนของชั้น
บรรยากาศ จึงทําใหขอบฟาเรดารไกลกวาขอบฟา(มองดวยสายตา)ประมาณ1.25เทา ความถี่สูงมี
ผลกระทบจาก Refraction นอยกวาความถีต่ ่ํา

11.3 Diffraction การที่คลื่นเรดารโคงงอ ออมสวนหลังของเปาและเขาไปในบริเวณ
Radar Shadow ความถี่ต่ําเกิด Diffraction ไดงายกวาความถี่สูง Diffraction อาจทําใหเรดาร ตรวจจับเปา
เรือ ที่อยูดานหลังเกาะ หรือ อากาศยานทีบ่ ินอยูดานหลังยอดเขาได

11.4 Attenuation การที่กําลังงานของคลื่นเรดาร ลดลงเนื่องจากการกระจายตัวของ
คลื่น (Scattering) ขณะเดินทางผานชั้นบรรยากาศ ทําใหสญ
ั ญาณที่สะทอนกลับมาจากเปามีกําลังออน
ลง กาซและไอน้ําในชั้นบรรยากาศ มีสวนดูดกลืน (Absorb) พลังงานคลื่นเรดารดวย คลื่นเรดารทมี่ ี
ความถี่สูง จะถูก Attenuation มากกวา คลืน่ เรดารที่มีความถี่ต่ํา
11.5 Trapping (Duct) เปนการกระจายตัวของคลื่นเรดารในลักษณะผิดปกติ อุณหภูมิ
และความชืน้ ในบรรยากาศมีอิทธิพลอยางสูง ตามปกติอุณหภูมิ และ ความชื้นจะลดลงตามความสูง แต
ในบางโอกาส อุณหภูมิจะลดลงตามความสูงในระยะแรก และกลับเพิ่มขึน้ ภายหลังเรียกวา
“Temperature Inverse” สวนความชื้นจะลดลงอยางทันทีทันใด เรียกวา“Moisture Lapse” เหตุการณ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ อุณหภูมิ และ ความชืน้ เชนนี้ ทําให คลื่นเรดารหักเหไปไกล หรือ ใกล กวาปกติ
ชวงที่เกิดเชนนี้ เรียกวา Duct
Duct ระดับต่ํา

Duct ระดับสูง
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11.6 ลักษณะอุตุนิยม (Weather) สภาพอากาศเชน เมฆ หมอก ฝน ลูกเห็บ จะทําให
ประสิทธิภาพในการใชงานเรดารลดลง เนื่องจากสัญญาณเรดารที่ไปกระทบกับ เมฆ หรือ หมอกจะทํา
ใหเกิดภาพบนจอภาพ คลายเกาะ หรือฝง ทําใหพนักงานเกิดการสับสนระหวางเปาที่เปนพื้นดิน หรือ
เปาที่เปนเมฆ หมอก เปารบกวนเหลานี้จะทราบไดโดยการสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่โดยปกติจะ
เคลื่อนที่ไปตามลง
12. การแบงประเภทเรดาร แบงตามลักษณะการติดตั้งอุปกรณ
zMono-Static Radar
zBi-Static Radar
zMulti-Static Radar
12.1 Mono-static Radar เครื่องสงและเครื่องรับ จะประกอบเปนชุดรวมกันอยูใน
บริเวณเดียวกัน ชวงจังหวะในการสงและการรับ (Timing method) จะเปนไปตามลักษณะการทํางาน
ของเรดารพื้นฐาน

12.2 Bi-Static Radar เครื่องสงและเครื่องรับจะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ระบบ
เรดารแบบนี้ จะปองกันการกอกวนทางอิเล็กทรอนิกส (ECM) และการกอกวนทางแมกคานิกส เชน
(chaff) รวมทั้งปองกันจรวดอากาศสูพื้นทีน่ ําวิถีดว ยสัญญาณเรดาร {ARM (Anti-radiation missile) }
Bi-Static Radar จะใชตดิ ตั้งที่หัวจรวดนําวิถีแบบ SEMI - Active โดยเครื่องสงจะอยูที่ฐานบนพื้นดิน
สวนเครื่องรับจะอยูบริเวณหัวจรวด
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12.3 Multi-static Radar เปนการพัฒนา Bi-static Radar โดยใหมีเครื่องรับและ
เครื่องสงเรดารในระบบเดียวกันจํานวนมาก โดยปกติจะประกอบดวยสถานีสง 1 แหง สถานีรับ 3 – 4
แหง การเชื่อมตอขอมูลระหวางสถานีรับ และศูนยควบคุม ซึ่งภาพทั้งหมดที่ตรวจจับเปาได โดยสถานี
รับจะมาปรากฏบนหนาจอ Computer จะใชระบบ Data Link หรือ Fiber Optic Cable เพื่อเปนการ
เสริมสรางระบบตรวจการณใหมีประสิทธิภาพและการปองกันการกอกวนทาง อิเล็กทรอนิกส และแมก
คานิกส รวมทัง้ การจูโจมลักษณะตางๆ ของฝายตรงขาม
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13.แบงตามลักษณะการทํางานของระบบ
zPrimary Radar
zSecondary Radar
13.1 Primary Radar เครื่องสงจะสงสัญญาณเรดาร ไปกระทบกับวัตถุบนพื้นโลก
แลวสะทอนกลับมาเขาเครื่องรับ และนําไปประเมินผลเพื่อใหเกิดเปน Echo ไปปรากฏบนจอ PPI โดย
ทิศทางของเปาจะไดจากมุมที่สะทอนกลับมาเขาสายอากาศและขอมูลรายละเอียดอื่นๆ ของเปาจะได
จากการประเมินผลจากสัญญาณ ที่สะทอนกลับมาเขาเครื่องรับ

13.2 SecondarySurveillance Radar หรือ IFF เครื่องสง ของ Interrogator จะสง
สัญญาณถามไปเขาเครื่องรับของTransponder ซึ่งจะมีผลทําใหสัญญาณนี้ไปกระตุนการทํ
างานของ

เครื่องสงของ Transponder ใหสงสัญญาณตอบ ตามทีก่ ําหนดไวลว งหนาแลว ใหไปเขาเครื่องรับของ
Interrogator สัญญาณตอบนีจ้ ะใหขอมูลเกีย่ วกับความสูง หมายเลขของเปา และความเร็ว รวมถึงภารกิจ
ของพาหนะทีต่ ิดตั้งอุปกรณนี้
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Secondary surveillance Radar/IFF

14. แบงตามลักษณะการแพรคลื่น
zPulse Radar
zContinuous Wave Radar (CW)
14.1 Pulse Radar Pulse Radar จะสงคลื่นแมเหล็กไฟฟา ในรูปแบบหวงคลื่นสัน้ ๆ(Short
Pulse) แยกแตละ Pulse ดวย Rest Time (Listen) การประมวลผล สัญญาณที่สะทอนกลับหลังจาก
สะทอนเปา จะเกิดขึ้นในชวงนี้ สวนระยะทางของเปาขึ้นอยูกับ เวลารวมของ Pulse ที่สะทอนกลับมา
เขาสายอากาศเรดาร

14.2 CW Radar เครื่องสงจะสงคลื่นแมเหล็กไฟฟาตลอดเวลา มีผลทําใหเครื่องรับตอง
ทํางานตลอดเวลาเชนกันเครื่องสง – เครื่องรับ และสายอากาศ ตองแยกจากกัน (Bi-Static Radar) เพื่อลด
ปญหา การรบกวนระหวางคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่สงออกไปกับ สัญญาณที่สะทอนกลับเขามา(Blind) ให
ขอมูลเฉพาะทิศทางการเคลื่อนที่เทานั้น (ไมมีStart-Stop Pulse) สามารถแยกเปาที่มีการเคลื่อนที่ได
(Doppler) โดยอาศัยหลักการ เปาที่มีการเคลื่อนที่ ความถี่ที่สะทอนกลับมา จะเปลี่ยนแปลงไปจาก
ความถี่สง ซึ่งคุณลักษณะนี้ สามารถนําไปใชในการแยกเปาเคลื่อน(Motion Target Indicator – MTI)CW
Radar ที่มีการผสมคลื่นแบบ FM(FMCW) สามารถ หาระยะทางไดเชนเดียวกับ Pulse Radar เนื่องจากมี
Time Delay ที่ใชในการตรวจสอบเวลาที่ คลื่นแมเหล็กไฟฟาเดินทางไป และสะทอนกลับมา

15.แบงตามภารกิจของเรดาร
zSurveillance Radar
zFire Control Radar
15.1 Search Radar/Surveillance Radar วัตถุประสงคเบื้องตน คือคนหา และตรวจ
การณเปาอากาศยาน และ เรือ
z มีคุณลักษณะ ดังนี้
z พื้นที่ตรวจการณ 360 องศา
z แสดงภาพบนจอแสดงภาพ แบบใดแบบหนึ่ง
z ใหขอมูลในรูปแบบ เรดาร 2 มิติ ซึ่งใหขอมูล เกี่ยวกับ ระยะ และ แบริง่
ในขณะที่ เรดาร 3 มิติ ใหขอมูลเกี่ยวกับ ระยะ แบริ่ง และ ความสูง และถายทอดขอมูลเปา
เบื้องตน ใหระบบเรดารควบคุมการยิงติดตาม และสงคารายละเอียดใหระบบ การอาวุธ เพื่อยิง
ทําลายเปา
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15.2 Fire Control Radar วัตถุประสงคเบื้องตน คือติดตามเปาเพื่อใหไดตําบลที่ ที่
ถูกตอง เพื่อสงตอใหระบบอาวุธประเภทตางๆ ที่ตอเชื่อมกับเรดารควบคุมการยิงนัน้ ใหเล็งตรงไปยัง
เปาที่กําหนด เรดารควบคุมการยิง ตองรับขอมูลพื้นฐานของเปา จากเรดารตรวจการณ 2 มิติ หรือ 3 มิติ
ตามปกติการถา ยทอดขอมูล จาก เรดารตรวจการณ 2 มิติจะใชเวลานานกวา เรดาร 3 มิติ เรดารควบคุม
การยิงมีวิธกี ารติดตามเปา 2 แบบ คือ
o Constant Error Tracking System ติดตามเปาไดครั้งละ 1 เปา เชน
Conical Scan, Lobe Switching และ Monopulse Radar, LORO และ COSRO ติดตามเปาในลักษณะ
ไลตามเปา เนื่องจากระบบประมวลผล จะเปรียบเทียบอัตราผิดระหวางตําบลที่ของเปากับแกน
สายอากาศเรดาร (Radar Bore sight) แลวจึง ปรับแตงแกนสายอากาศเพื่อติดตามเปา
o Error Free Tracking System ติดตามเปาไดครั้งละหลายเปา เชน
Track While Scan Radar ติดตามเปา โดยใชคอมพิวเตอรทํานายตําบลที่ของเปาครั้งตอไป โดยไม
จําเปนตองหันสายอากาศตรงไปยังเปา หรือเรียกวา Track While Scan Radar หลักการของ Track
While Scan คลายการทําโจทย กระดานหน คือ หากทราบตําบลที่ของ M 1 และ M 2 เราก็สามารถหา
M 3 ได ดังนั้นจึงสามารถติดตามเปาไดหลายเปาพรอมกัน
16. ปุมควบคุม ที่มีผลตอการตัดสัญญาณรบกวน
z ATC (Automatic Tune Control) ปรับแตงความถี่ที่ เปลี่ยนแปลงไปจากที่
เครื่องสง สงออกไปใหถูกตองโดยอัตโนมัติ
zOn ตลอด ยกเวนเวลา Tune เครื่อง
z STC (Sensitivity Tune Control) ลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจาก คลื่น(Sea
Return) โดยทัว่ ไปประสิทธิภาพสูงสุดไมเกิน 5,000 หลา
z IAGC (Instantaneous Automatic Gain Control) ลดความเขมของ
สัญ ญาณที่เ กิ ด จากเป าที่ มีข นาดใหญ เพื่อ ใ หสามารถ คน หาเปาที่มี ข นาดเล็ก ที่อยูใ นบริเ วณนั้น ได
หลังจากสถานการณผานไปจะกลับไปอยูในสภาพเดิมโดยอัตโนมัติเชน เมฆหนาใหญ แนวชายฝง
z FTC (Fast Time Constance) ลดชวงเวลาในการแสดงผล เปาที่มีขนาดใหญ
เพื่อเปดโอกาสใหเปาที่มีขนาดเล็กมีการแสดงผลนานขึ้น
หมายเหตุ
ความแตกตางของ IAGC กับ FTC คือ
z IAGC มีผลตอขนาดความเขมของสัญญาณ(Amplitude)
z FTC มีผลตอชวงเวลาในการแสดงภาพบน PPI (Video)
z IAGC และ FTC เรียกอีกอยางหนึ่งวา Anti-Jam Circuit มีประสิทธิภาพใน
การ ลดสัญญาณที่เกิดจากการถูก กอกวน (Jamming)
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θ ปุมควบคุมเมื่อ สัญญาณรบกวนมีความเขมมาก
z CFAR (Constant False Alarm Rate ) ลดความไวของเครื่องรับ และรักษาระดับ
ความแรงของสัญญาณ ที่รับเขามาใหคงที่เพื่อสงตอใหสวนแสดงภาพ พรอมทั้งเพิ่มขีดความสามารถใน
การตรวจจับเปาใน Sector ที่มี Noise Jammer
z ANL (Automatic Noise Level) ใชปองกัน Noise Jammer เปาขนาดเล็กอาจ
จางหาย เมื่อใชปุมควบคุมนี้
z MG (Manual Gain) ปุมควบคุมนี้มีความออนตัว ในการใชงานเนื่องจากพนักงาน
เปนผูควบคุมเอง
z AGC (Automatic Gain Control) รักษาระดับความแรงของสัญญาณที่รับเขามา
ใหคงที่เพื่อสงตอใหสวนแสดงภาพ ใชปอ งกันการกอกวนดวยChaff และการกอกวนที่มีลักษณะเปน
ฉากกําบัง (Active Masking)
z LOG ( Logarithmic Receive) เหมือน AGC แตมีวงจรกรอง ใหสัญญาณรบกวน
ลดลง ใชปุมควบคุมนี้เพื่อแกไข สัญญาณรบกวนที่เกิด ที่ Side Lobe
z ในขณะที่มีเมฆ หมอก พายุฝน หรือสภาพอากาศในหนารอน จะมีผลทําให
ประสิทธิภาพของเรดารลดลงแตอยางไรก็ตาม เรายังมีวิธีการแกไ ขเพื่อใหเรดารยังคงใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ การใช Mode Circular Polarization ซึ่งมีผลทําใหเรดารสามารถแยกเปาที่เกิดจาก
เมฆฝนหรือสภาวะอากาศอืน่ ๆ ออกจากเปาที่สะทอนกลับจากการกระทบวัตถุบนพืน้ โลก แตจะทําให
ความเขมของ Echo ของเปาลดลง 3 – 5 db ซึ่งบางครั้งหากเมฆมีความหนามากๆ อาจใช Mode นี้ไม
ไดผล
z Mode Log FTC (Logarithmic Receiver Response with Fast Time
Constant) จะมีผลใหสามารถแยกเปาทีเ่ กิดจาก เมฆฝน ไดดีและไมทําใหความเขมของ สัญญาณลดลง
ดวย นอกจากนั้นยังสามารถใชแทน Circular Polarization ไดทุกกรณี โดยเฉพาะเมื่อเกิดอากาศปน ปวน
( Air Turbulence ) แตอาจทําใหเปาที่ตอ งการหายไปพรอมกับเปาทีไ่ มตองการโดยเฉพาะเมื่อเกิดพายุ
ฝนหนัก ๆ
• ปุมควบคุม Weather Background Video สามารถแยกเปาที่ตองการ ออกจากสภาวะ
อากาศที่เลวรายได โดยขณะที่ใช Mode นี้ Echo ของเมฆ จะปรากฏเฉพาะที่บริเวณขอบดานนอก
เทานั้น สวนบริเวณดานในของเมฆจะไมปรากฏใหเห็นเปน Echo บนจอเรดาร
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17. การประยุกตใชงาน RADAR
17.1 Air Traffic Control RADAR Systems
zAir Surveillance RADAR (ASR) เปนเรดาร ตรวจการณระยะปานกลาง
ระยะประมาณ 60ไมล จากสนามบิน เจาหนาที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ใชติดตามอากาศยาน และ
แนะนําเข็ม และความสูงที่ปลอดภัย ในการเขาสูสนามบิน
Air Surveillance Radar

• Precision Approach RADAR เปนเรดารที่เจาหนาที่ควบคุมการจราจรทาง
อากาศจะควบคุม และนําอากาศยานลงสูสนามบิน สวนใหญจะสรางภาพจําลองของสนามบิน และ
ตําบลที่เครื่องชวยในการเดนิ อากาศ และจุดอางอิงที่สําคัญไวในจอภาพเรดาร เพื่อความสะดวกในการ
ควบคุมอากาศยาน

Precision Approach Radar
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17.2 Battle Field Surveillance RADAR (BSR) การวางกําลังและการเคลื่อนที่
ของกองกําลังขาศึก เปนขอมูลสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินยุทธวิธี และสั่งการในสนามรบของฝายเรา
เรดารจึงมีสวนสําคัญในการคนหาตําแหนงการวางกําลัง และการติดตามการเคลื่อนไหวของ กองกําลัง
ขาศึกตลอดเวลา และทุกสภาวะอากาศ BSR แบงออกเปน 2 ชนิด
• Short range BSR มีระยะในการคนหาเปาประมาณ 30 – 40 กม. ซึ่งเรดาร
ชนิดนี้อาจจะเปน แบบ Portable หรือติดตัง้ บนพาหนะก็ได เรดารแบบนี้สามารถใชในการคนหาเปา
เคลื่อนที่ พิสูจนทราบเปา เปนบุคคลเปนกลุมหรือคนเดียว เปาพาหนะและเฮลิคอปเตอรรวมทั้งใชใน
การตรวจกระสุนตกดวย ใชความถี่ระหวาง 10 – 20 GHZ ( J Band) ใชกําลังสงนอย พลังงานไดมาจาก
แบตเตอรี่ ใช PRF สูง
•Long range BSR หรือ Air borne BSR ใชในการคนหาเปาในระยะมากกวา
100 กม.สวนมากจะติดตั้งบนอากาศยานหรือบนดาวเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการณ
คุณภาพของเปาที่แสดงบนจอภาพสามารถทําไดโดยใช Synthetic Aperture Radar (SAR) เรดารแบบนี้
สามารถคนหาเปาเคลื่อนที่และใหขอมูลเปนภาพถายสถานการณบนจอเรดาร (Radar photographs)
•Short range และLong range BSR เปนการคนหาเปาบนพื้นดิน ดังนั้น
อุปสรรคที่ทําให ประสิทธิภาพในการคนหาเปาลดลงคือ สภาพภูมิประเทศ เชน ภูเขา หรือสิ่งกอสราง
ตาง ๆ ซึ่งสะทอนเปาไดด ีกวาวัตถุที่กําลังคนหาอยู
• อุปสรรคขางตนสามารถแกไขโดยใช
1) Doppler Processing ซึ่งจะทําใหเรดารสามารถแยกเปาที่
เคลื่อนที่ออกจากวัตถุที่ไมเคลื่อนที่
2) Synthetic Aperture radar (Digital Radar) เปนเรดารที่มี
Beamขนาดเล็กสัญญาณที่ไดจากBeamเหลานั้น สามารถแกปญหาเปาที่อยูภายใตสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ และอื่นๆที่ปกคลุม ซึ่งทําใหการตรวจจับทําไดยาก โดยแนวความคิดทีน่ ํามาใชคือ Bean
ขนาดเล็กเหลานั้น จะตรวจจับเปาแตละเปาเปนสวนๆตามขนาดของ Beam แลวนําสัญญาณที่สะทอน
จากเปาทีละสวนนัน้ มารวมกันเปนภาพใหมอีกทีหนึ่ง เรียกอีกอยางหนึ่งวา Synthetic Display ซึ่งทําให
การแยกเปาที่เคลื่อนที่ออกจากเปาที่ไมเคลือ่ นที่ดียิ่งขึ้น สิ่งนี้ทําไดโดยการขยายสัญญาณ ที่สะทอนกลับ
เขามา โดยใช Software computer มีผลทําให เปาที่แสดงผลบนจอภาพ รวมทั้งขอมูลตางๆ จะแสดงเปน
ตัวเลข หรือตัวอักษร นอกจากนั้นเมื่อมีภัยคุกคามตางๆ เกิดขึ้นจะมีสัญญาณเตือนภัย มีผลทําใหลดภาระ
ของพนักงานเรดารลงมาก
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Battle Field Surveillance RADAR (BSR)

17.3 Weapon Location RADAR (WLR) ใชในการหาขอมูลการโคจรของกระสุนปนใหญ
หรือจรวดนําวิถี เพื่อใหคอมพิวเตอรคํานวณหาฐานยิงของอาวุธเหลานั้น โดยใชการคํานวณแนวทาง
โคจรของกระสุนปนใหญยอ นกลับไปยังฐานยิง(Back Extrapolation)
Weapon Location RADAR (WLR)
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17.4 Air Defense RADAR มีวัตถุประสงคหลักในการคนหา และทําลายอากาศยาน
หรือจรวดนําวิถีระยะปานกลาง และระยะไกลของขาศึก กอนที่จะมาทําลายพื้นที่สําคัญทาง
ยุทธศาสตรของฝายเรา โดยภารกิจทั้งสองนัน้ สามารถอธิบายไดดังนี้
o การคนหา (Detection) จะตองทําการคนหาอากาศยานหรือภัยคุกคามให
เร็วที่สุดเทาทีจ่ ะทําได เพื่อเปดโอกาสใหฝายเรามีเวลาพอที่จะประสานการปฏิบัติ ในการทําลายภัย
คุกคามเหลานัน้ เนื่องจากภัยคุกคามทางอากาศมีแนวโนมที่จะใชความเร็วสูงในการจูโ จม ดังนั้นระบบ
เรดารที่ใชในการคนหาเปาจะตองมีระยะในการคนหาเปาไกลที่สุดเทาที่จะทําได
o การทําลาย (Destruction) กระบวนการในการทําลายภัยคุกคามทาง
อากาศยานของขาศึกจะตองเกิดขึ้นทันที ที่มีการตรวจจับเปาเหลานั้นได การทําลายอากาศยานขาศึกใน
ระยะไกล อาจจะใช บ.สกัดกัน้ ของฝายพันธมิตร หรือ บ.สกัดกั้นของเราเองแลวแตกรณี
o การทําลายขาศึกในระยะใกล จะตองแนใจวา ไมมี บ.สกัดกัน้ ของฝายเรา
อยูในพืน้ ที่สําคัญ (Vital Area) SAM (Surface to Air missiles) หรือ ปนตอสูอากาศยาน AAA (AntiAircraft Artillery) จะตองถูกนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีทใี่ ชอากาศยานเขาสกัดกั้น จะตองมี
การติดตามเปาหมายอยางตอเนื่องและแมนยํา รวมทั้งตองนําอากาศยานเขาทําลายเปาหมายในตําบลที่ ที่
ไดเปรียบใน การตอตี สําหรับระบบ AAA ขอมูลตําบลที่ของเปาจะไดจากการ Tracking ของเรดาร
ควบคุมการยิง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบ ปองกันภยั ทางอากาศ (Air Defense Systems)
• Air Defense radar (AD Radar) สามารถแบงตามระยะการคนหาเปาไดดังนี้
o เรดารตรวจการณทางยุทธศาสตร (Strategic Radar) มีรัศมีในการ
ตรวจจับเปาระยะทางเปนพันๆกิโลเมตรเพื่อตรวจจับภัยคุกคามที่เปนจรวดนําวิถีขามทวีป
{Intercontinental Ballistic Missile ICBM)}
หรือจรวดทีย่ ิงมาจากฐานยิงที่ติดตั้งในเรือดําน้ํา
{Submarine Launched Ballistic Missile (SLBM)} โดยทั่วไปเปนการคนหาเปาจากระบบตรวจการณที่
ติดตั้งบนดาวเทียม หรือ HF Radar- OTHR (Over the Horizontal Radar)
• เรดารตรวจการณระยะไกล (Long Range Radar ) มีระยะในการ
คนหาเปาประมาณ 200 ไมลทะเล ( 370 กม.) ขึ้นไป การคนหาโดยใชเรดารแบบนี้จะเปนการคนหา
อากาศยานขาศึก หรือ จรวดนําวิถีระยะไกล
• เรดารตรวจการณระยะปานกลาง ( Medium Range Radar ) มี
ระยะในการคนหาเปา ประมาณ 100 ไมลทะเล ( 185 กม.) การคนหาเปาของเรดารแบบนี้ จะเปนการ
คนหาเปาอากาศยาน หรือ จรวดเรดารตรวจการณระยะใกล ( Short Range Radar ) มีระยะการคนหา
เปาประมาณ 30 ไมลทะเล ( 55 กม.) ลงมา
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17.5 เรดารเตือนภัยลวงหนา (Airborne Early Warning - AEW) ตามปกติ ระบบ
ปองกันภัยทางอากาศ หมายรวมถึง ระบบตรวจการณภยั คุกคามทางอากาศ ระยะไกล และจรวดนําวิถีที่
บินต่ําเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเรดารตรวจการณทางอากาศที่ติดตัง้ บนพื้นดิน ซึ่งเรดารประเภทนี้
จะมีขีดจํากัดทางแนวนอน (Horizon - limited) เนื่องจากสวนโคงของโลก และสภาพทางภูมิประเทศ
ปญหาในการตรวจจับเปาอากาศยานและจรวดนําวิถีทบี่ ินต่ํานี้ สามารถแกไขไดโดยใช ระบบ AEW ซึ่ง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับเปา ในแนวขนานกับพืน้ โลกได 300 – 400 กม. เนื่องจากเปน
การคนหาเปาจากระดับสูง (Bird – Eye view) ดังนั้นระบบ AEW จึงสามารถตรวจจับเปาอากาศยาน
และจรวดนําวิถีที่บินต่ําและแจงเตือนภัยใหมีการสกัดกัน้ ไดในระยะไกล ๆ

ในชวงแรกระบบ AEW มีราคาคอนขางสูง เพราะตองใชอากาศยานที่มีขนาดใหญ รวมทั้ง
อุปกรณประกอบอื่นๆ ที่มีราคาสูงดวย แตในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบ AEW โดยใช Phased –
Array Radar จะมีราคาถูกกวามาก รวมทั้งการติดตั้งสายอากาศก็สะดวกเพราะไมมีสวนที่เคลื่อนไหว
และมีน้ําหนักเบาอีกดวย นอกจากนัน้ ระบบ AEW สมัยใหมยังทําหนาที่เปน AEW & C ( AEW
Command and Control ) ไดอีกดวย
18. แนวความคิดในการพัฒนาเรดารในอนาคต
• เรดารระบบเดียว สามารถเปลี่ยนภารกิจโดยการปรับแตง Parameter ของเครื่องสง
และ เครื่องรับโดยอัตโนมัติไปยังภารกิจตามตองการ เชน เปลี่ยนParameter จากเรดารตรวจการณทาง
อากาศระยะไกล มาเปนระยะปานกลาง และระยะใกลตามลําดับ นอกจากนัน้ ยังสามารถเปนเรดาร
ควบคุมการยิงไดอีกดวย
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• ในปจจุบนั มีเรดารที่มีลักษณะการทํางานอเนกประสงคซึ่งสามารถเปลี่ยน
Parameter จากเรดารตรวจการณระยะไกล มาเปนเรดารควบคุมการยิงเชน RADAR ของระบบ Patriot
และ Radar AN/Spy-1ของ ระบบ AGIS เปนตน
Phase Array Radar

เอกสารอางอิง
RADAR
AIR DEFFENCE
ATP ( ASR – 8)
OPERATION SPECIALIST
น.ต. จิรภัส ศิลปกุล
หัวหนาหมวดสื่อสาร กองฝกศูนยยุทธการ
กองการฝกกองเรือยุทธการ
มีนาคม 2550

BRASSEY VOL 9
BRASSEY
TAXAS INSTRUTMENT
1 ,2 , 3
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สงครามอิเล็กทรอนิกส (EW-ELECTRONIC WARFARE)
วัตถุประสงค

1. เพื่อใหนักเรียนไดรูถึงหลักการสงครามอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2. เพื่อใหนักเรียนรูจักนําหลักการสงครามอิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชงานดาน
ยุทธการ
3. เพื่อใหนักเรียนใชเปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต

เนื้อเรื่อง
กลาวนํา
การสงครามอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส คื อ การนํ า มาตรการต า งๆมาใช ต อ ต า น การใช อุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสของฝายขาศึก และเพิ่มประสิทธิภาพการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสของฝายเดียวกัน
เพราะเหตุวาในปจจุบัน การควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการของผูบังคับบัญชาระดับตาง ๆ รวมถึง
การติดตามการเคลื่อนไหวของกําลั งฝายเดีย วกัน และฝายขาศึก จําเปน ตองอาศัยการแพรคลื่น
แมเหล็กไฟฟาทั้งสิ้น เชนการใชเครื่องรับ-สงวิทยุในการสั่งการเรือที่ปฏิบัติภารกิจในทะเล และ
การใชเรดารตรวจการณทางอากาศหรือเรดารตรวจการณพื้นน้ํา สอดสองการลวงล้ํานานน้ําหรือ
นานฟาแลวแตกรณี
สงครามอิเล็กทรอนิกสเกิดจากการนําเอาคุณลักษณะของคลื่นแมเหล็กไฟฟามาวิจัยและ
พัฒนาเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ เชน วิทยุ เรดาร และอีกฝายหนึ่งพยายามคิดแกหรือ
พยายามหาหนทางในการไมใหอีกฝายหนึ่งใชประโยชนจากการแพรคลื่นจากอุปกรณนั้นๆ อยาง
เต็มประสิทธิภาพ สงครามอิเล็กทรอนิกสเริ่มมีการพัฒนาอยางจริงจังตั้งแตมีการพัฒนาเรดารใน
สงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ปจจุบันการสงครามอิเล็กทรอนิกสกลายเปนกิจกรรมที่สําคัญใน
การปฏิบัติการทางทหารทุกสาขาการพัฒนาทางการสงครามอิเล็กทรอนิกสทั้งดานเทคโนโลยีและ
การนํามาประยุกตใชทางยุทธการจึงดําเนินไปอยางไมหยุดยั้งจนทําใหประเทศเล็กๆไมอาจติดตาม
ความเจริญกาวหนาไดทันประเทศที่เจริญทางดานเทคโนโลยีตลอดจนนํามาประยุกตใชทางยุทธการ
อยางจริงจัง
1.Electromagnetic Spectrum
1.1 Electromagnetic Spectrumประกอบดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่และความ
ยาวคลื่ น แตกต า งกั น ซึ่ ง ครอบคลุ ม ตั้ ง แต คลื่ น แสงที่ ต ามองเห็ น อั ล ตราไวโอเลต อิ น ฟราเรด
คลื่ น วิทยุ โทรทั ศน ไมโครเวฟ รังสี เอกซ รั งสีแ กมมา เป นตน ดั งนั้ นคลื่น แม เหล็ก ไฟฟา จึงมี
ประโยชนมากในการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้งทางการแพทย คลื่นแมเหล็กไฟฟาเหลานี้ มี
ความถี่ที่ตอเนื่องกันเปนชวงกวางเราเรียกชวงความถี่เหลานี้วา ""สเปกตรั
สเปกตรัมมคลื
คลื่น่นแม
แมเเหล็
หล็กกไฟฟ
ไฟฟาา””
และมี ชื่ อ เรี ย กช ว งต า ง ๆ ของความถี่ ต า งกั น ตามแหล ง กํ า เนิ ด และวิ ธี ก ารตรวจวั ด คลื่ น คลื่ น

แมเหล็กไฟฟาชนิดตาง ๆ ในสเปกตรัมมีสมบัติที่สําคัญเหมือนกันคือ เคลื่อนที่ไปดวยความเร็ว
เทากับแสงและมีพลังงานสงผานไปพรอมกับคลื่น สงครามอิเล็กทรอนิกสมีความเกี่ยวของกับ การ
นําคลื่นแมเหล็กไฟฟามาใชประโยชน ดังนั้นกอนที่จะศึกษาเรื่อง สงครามอิเล็กทรอนิกส เราควร
เรียนรูเรื่อง Electromagnetic Spectrum กอน เนื่องจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แตละประเภทไดมี
การกําหนดยานความถี่ใหอยางชัดเจน การพิสูจนทราบความถี่ของอุปกรณที่ตรวจจับได จะเปน
แนวทางเบื้องตนในการวิเคราะหวาอุปกรณเหลานั้นคืออะไร ใชในทางทหาร หรือ พลเรือน มีขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพของระบบเปนอยางไร

1.2 คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นมีชื่อเรียกดังนี้
1) คลื่นวิทยุมีความถี่ชวง 104 - 109 Hzใชในการสื่อสาร คลื่นวิทยุมีกาสง
สัญญาณ 2 ระบบคือ
(1) ระบบAM(Amplitude Modulation)มีชวงความถี่550–1600 kHz
สื่อสารโดยใชคลื่นเสียงผสมเขาไปกับคลื่นวิทยุเรียกวา "คลื่นพาหะ" โดย Amplitude ของคลื่น
พาหะจะเปลีย่ นแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียง ในการสงคลื่นระบบ A.M. สามารถสงคลื่นไดทั้งคลื่น
ดินเปนคลื่นที่เคลื่อนที่ในแนวเสนตรงขนานกับผิวโลก และคลื่นฟาโดยคลื่นจะไปสะทอนที่ชนั้
บรรยากาศไอโอโนสเฟยร แลวสะทอนกลับลงมา จึงไมตองใชสายอากาศตั้งสูงรับ

(2) ระบบ FM (Frequency Modulation) มีชวงความถี่ 88 - 108 MHz
สื่อสารโดยใชคลื่นเสียงผสมเขากับคลื่นพาหะโดยความถีข่ องคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตาม
สัญญาณคลื่นเสียง ในการสงคลื่นระบบ F.M. สงคลื่นไดเฉพาะคลื่นดินอยางเดียว ถาตองการสงให
คลุมพื้นที่ตองมีสถานีถายทอดและเครื่องรับตองตั้งเสาอากาศสูงๆ

2) คลื่นโทรทัศนและไมโครเวฟมีความถี่ชวง 108 – 1012 Hz มีประโยชน
ในการสื่อสาร แตจะไมสะทอนที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยร แตจะทะลุผานชั้นบรรยากาศไป
นอกโลก ในการถายทอดสัญญาณโทรทัศนจะตองมีสถานีถายทอดเปนระยะ ๆ เพราะสัญญาณ
เดินทางเปนเสนตรง และผิวโลกมีความโคง ดังนั้ นสัญญาณจึงไปได ไกลสุ ดเพียงประมาณ 80
กิโลเมตรบนผิวโลก อาจใชไมโครเวฟนําสัญญาณจากสถานีสงไปยังดาวเทียม แลวใหดาวเทียมนํา
สัญ ญาณส ง ต อ ไปยั ง สถานี รั บ ที่อ ยูไ กล ๆ เนื่อ งจากไมโครเวฟจะสะท อนกั บ ผิ ว โลหะได ดี จึ ง
นําไปใชประโยชนในการตรวจหาตําแหนงของอากาศยาน เรียกอุปกรณดังกลาววา เรดาร โดยสง
สัญญาณไมโครเวฟออกไปกระทบอากาศยาน และรับคลื่นที่สะทอนกลับจากอากาศยาน ทําให
ทราบระยะหางระหวางอากาศยานกับแหลงสงสัญญาณไมโครเวฟ

3) รังสีอินฟาเรด (Infrared rays)มีชวงความถี่ 1011 - 1014 Hz หรือ
ความยาวคลื่นตั้งแต 10-3 - 10-6 เมตร ซึ่งมีชวงความถี่คาบเกี่ยวกับไมโครเวฟ รังสีอินฟาเรดสามารถ
ใชกับฟลมถายรูปบางชนิดได และใชเปนการควบคุมระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลกับเครื่องรับ
โทรทัศนได

4) แสง (Light) มีชวงความถี่ 1014Hz หรือความยาวคลื่น 4x10- -7x10-7 เมตร
เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดเดียวที่ตาของมนุษยสามารถมองเห็น รุงกินน้ําเปนตัวอยางของสเปคตรัม
ของแสงที่สายตามนุษยมองเห็นได ซึ่งสีแดงเปนสีที่มีความยาวคลื่นมากที่สุด

5) รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet rays) หรือ รังสีเหนือมวง มีความถี่
ชวง 1015 - 1018 Hz เปนรังสีตามธรรมชาติสวนใหญมาจากการแผรังสีของดวงอาทิตย ซึ่งทําใหเกิด
ประจุอิสระและไอออนในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร รังสีอัลตราไวโอเลต สามารถทําใหเชื้อ
โรคบางชนิดตายได แตมีอันตรายตอผิวหนังและตาคน

6)รังสีเอกซ (X-rays) มีความถี่ชวง 1016 - 1022 Hz มีความยาวคลื่นระหวาง
10-8 – 10-13 เมตร ซึ่งสามารถทะลุสิ่งกีดขวางหนา ๆ ได หลักการสรางรังสีเอกซคือ การเปลี่ยน
ความเร็วของอิเล็กตรอน มีประโยชนทางการแพทยในการตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะภายใน
รางกาย โดยใชคุณสมบัติในการ ดูดซับพลังงานคลื่นX-Ray ของกระดูกและฟนที่มีมากกวาผิวหนัง
และเหงือ โดยที่พลังงานX-Ray สามารถทะลุผานผิวหนังและเหงือกไดแตกระดูกและฟนจะดูดซับ
พลังงานเอาไว ในวงการอุตสาหกรรมใชในการตรวจหารอยราวภายในชิ้นสวนโลหะขนาดใหญ ใช
ตรวจหาอาวุ ธ ป น หรื อ ระเบิ ด ในกระเป า เดิ น ทางและศึ ก ษาการจั ด เรี ย งตั ว ของอะตอมในผลึ ก

7) รังสีแกมมา(-rays) มีสภาพเปนกลางทางไฟฟา มีความถี่สูงกวารังสีเอกซ เปน
คลื่นแมเหล็กไฟฟาทีเ่ กิดจากปฏิกิริยานิวเคลียรและสามารถกระตุน ปฏิกิริยานิวเคลียรได มีอาํ นาจทะลุ
ทะลวงสูง

2. การสงครามอิเล็กทรอนิกสแบงออกเปน ๓ มาตรการ คือ
2.1 มาตรการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส (ESM–Electronic Support Measure)
2.2 มาตรการกอกวนทางอิเล็กทรอนิกส (ECM – Electronic Countermeasures)
2.3 มาตรการตอบโตการกอกวนทางอิเล็กทรอนิกส (ECCM - Electronic Counter
Countermeasures)

3. มาตรการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส (ESM) เปนมาตรการที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการเพื่อคนหา ดักรับ กําหนดตําบลที่ และวิเคราะหคลื่นแมเหล็กไฟฟาของฝายขาศึก เพื่อ
นํามาใชประโยชนในการสนับสนุน มาตรการ ECM และ ECCM เนื่องจากเครื่องมือตรวจจับการ
แพรคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดเปรียบทางระยะมากถึง ประมาณ 1.5 ถึง 2 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับเรดาร
เพราะวาเรดาร ทุกประเภทจะมีขอจํากัดทางเทคนิคเชน การทํางานโดยใชคลื่นทางตรง หรือที่
เรียกวา Line Of Sight รวมทั้งมีการใชเครือ่ งสงที่มีกําลังสูง จึงทําใหเครื่องมือตรวจจับการแพรคลื่น
สามารถตรวจจับการแพรคลืน่ ได กอนที่ขาศึกจะใชเรดารตรวจพบเรา ซึ่งเราเรียกวา การไดเปรียบ
ทางระยะ (Range Advantage) ทั้งนี้การไดเปรียบทางระยะจะขึน้ อยูก ับ Radar Cross Section ,
ความสูงของสายอากาศ , ความไวของเครื่องดักรับ , ความถี่ , กําลังสง ,ความไวของเครื่องเรดาร ,
สภาพอากาศรวมทั้ง ความชํานาญของพนักงาน
3.1 วัตถุประสงคในการใชมาตรการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส
1) ทําใหรูขอ มูลทางยุทธการ ที่เกี่ยวของกับการวางกําลังและการวาง
ระบบอาวุธของขาศึก
2) ทําใหรูขอมูลทางยุทธการที่เกี่ยวของกับ การประกอบกําลังและการ
เคลื่อนยายกองกําลังของขาศึก
3) ทําใหสามารถกําหนดแนวทาง ที่จะใชในการตอตาน และทําใหระบบ
ควบคุมอาวุธของฝายขาศึกลมเหลว
4) ทําใหรูขอมูลทางยุทธการที่เกี่ยวกับ ยุทธวิธีในการปฏิบัติ และกําลังรบ
ของขาศึก
5) ทําใหรูขอมูลทางยุทธการของขาศึก ที่เกี่ยวของกับขีดความสามารถ
ดานสงครามอิเล็กทรอนิกสของขาศึก และสามารถจัดทําเปนฐานขอมูล เพื่อใชสนับสนุนมาตรการ
ECM และ ECCM
3.2 การดําเนินการในมาตรการสนับสนุน ทางอิเล็กทรอนิกส
1) คนหา/ดักรับ การแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟาของขาศึก
2) กําหนดตําบลที่ และการติดตามความเคลื่อนไหวของขาศึกอยาง
ตอเนื่อง
3) วิเคราะหสัญญาณจาก พารามิเตอรตางๆ เพื่อระบุลักษณะของภัย
คุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น การวิเคราะหนี้ตองใชรวมกับทําเนียบกําลังรบทางอิเล็กทรอนิกส (EOB Electronic Order of Battle)
4) บันทึกขอมูลทั้งภาพ และเสียงจากอุปกรณตรวจจับการแพรคลื่น เพื่อ
รวบรวมเปนฐานขอมูลสําหรับใชในการวิเคราะหและศึกษาหาขอมูลรายละเอียดสัญญาณคลื่น
แมเหล็กไฟฟาของขาศึกเพิ่มเติม ในอนาคต

3.3 อุปกรณที่ใชในมาตรการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส
1) วิทยุหาทิศ และ อุปกรณหาทิศการแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟาของขาศึก
(Radio Direction and Finder – RDF / Direction Finder – DF)
(1) ดักรับการติดตอสื่อสารและหาทิศ สถานีที่แพรคลื่น
แมเหล็กไฟฟาของขาศึกในยานความถี่ HF/VHF/UHF ทําใหทราบตําบลที่การวางกําลัง ใหขอมูลทั้ง
ทิศทาง และ ตําบลที่สถานีสื่อสารที่ทําการแพรคลื่นอยู
(2) ทํางานโดยอิสระ(Stand Alone) กรณีที่ทําการดักรับ และหา
ทิศสถานี ที่ทําการแพรคลื่นทํางานเปนเครือขาย (Network) กรณีที่ทาํ การหาตําบลที่ ของ สถานีที่
ทําการแพรคลื่น
(3) วิเคราะหโครงสรางการสื่อสารของขาศึก ทําใหทราบการ
ประกอบกําลัง และการเคลื่อนกําลังของขาศึก
(4) ประกอบดวย เครื่องรับ ระบบประมวลผล (Processor)
และระบบสายอากาศ (Antenna Subsystems) สายอากาศแบบ Omni directional ใชตรวจจับ
สัญญาณและ Parameter สวนสายอากาศแบบ Monopulse ใชในการหาทิศทาง
RDF และ DF

2) Electronic Support Measures Systems
(1) ใชในการคนหา ระบุทิศทาง วิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะของ
สัญญาณ (Parameter) พิสูจนทราบภัยคุกคาม และประเภทของอุปกรณที่มีการแพรคลื่น
แมเหล็กไฟฟาโดยทั่วไปอยูในยานความถี่ ระหวาง 2 MHz – 18 Ghz
(2) เปนฐานขอมูลและจัดเก็บ Parameter ของอุปกรณที่มีการแพร
คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Freq , PRF , PW, Power Output etc.) ของยานรบแตละลํา (Finger Print) และ
นํามาใชเปนฐานขอมูลดานสงครามอิเล็กทรอนิกสใน มาตรการ ECM และ ECCM

(3) มีการแสดงผลบนจอภาพ และ มีเสียงสัญญาณเตือนทีแ่ ตกตางกัน
ตามประเภทของภัยคุกคาม และอุปกรณทมี่ ีการแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟาแตละประเภท
(4) ทํางานรวมกับ ระบบ ECM แบบActive ECM (Repeater
Jamming) และ แบบ Passive (Chaff, Flare) โดยการสง Finger Print ของอุปกรณที่มกี ารแพรคลื่นฯ
ของยานรบแตละลํา หรือ อาวุธนําวิถี แตละประเภท ใหระบบปองกันตนเองระยะประชิด (CIW)
หรือ ระบบ ECMดําเนินการตอไป

ESM System

3) เครื่องมือตรวจจับการแพรคลื่นเรดาร (RWR– Radar Warning
Receiver)
(1) คนหาคลื่นเรดารในยานความถี่ระหวาง 2 – 18 GHz
(E Band – J Band) เปรียบเทียบสัญญาณที่ตรวจจับได กับสัญญาณที่บันทึกไวในฐานขอมูลของ
ระบบ พรอมทั้งวิเคราะหคุณลักษณะของสัญญาณ ระบุประเภทของภัยคุกคาม,ทิศทางสัมพันธ และ
แยกประเภท วาเปนเรดารแบบใดเชน Continuous Wave Radar หรือ Pulse Radar ฯลฯ
(2) ทราบโครงสรางการวางกําลังของขาศึก และภัยคุกคามที่
กําลังจะเกิดขึน้ สัญญาณเตือนมีลักษณะแตกตางกันอยางชัดเจน เพือ่ เตือนภัยใหผูควบคุมยานรบ
ทราบวาเปนภัยคุกคามประเภทใด เชน สัญญาณเรดารจากหัวจรวดนําวิถีแบบ Active จะมีเสียงสูง
เปนดังชวงๆ และดังถี่ขึ้นตามลําดับเมื่อระยะทางใกลกับยานเชื่อมตอเขากับระบบปองกันภัยระยะ
ประชิด (Close in Weapons – CIW) และ Decoy เพื่อปองกันยานรบในระยะอันตราย

Radar Warning Receiver
4) Laser Warning Receiver-LWR
(1) เปนอุปกรณตรวจจับ พลังงาน และทิศทางของสัญญาณ
Laser {ยานVisible Light (1015 Hz - 1,000,000 GHz)}ที่สะทอน จากอุปกรณชี้เปาดวย Laser ,
อาวุธนําวิถีดวย Laser ฯลฯ
(2) วิเคราะหประเภทของภัยคุกคาม และสงตอไปยังระบบ
ปองกันตัวระยะประชิด (CIW)ของยานรบ เพื่อปลอยเปาลวง , Smoke Screen หรือ ยิงทําลายภัย
คุกคามนั้น พรอมทั้งแจงเตือนไปยังฝายเดียวกันเพื่อใหดําเนินการ มาตรการ ECM ตอไป
(3)แสดงผลบนจอภาพ(Display) และมีระดับ เสียงสัญญาณเตือน
ที่แตกตางกัน เพื่อใหผูควบคุมยานทราบวาเปนภัยคุกคามประเภทใด

Laser Warning Receiver

5) ระบบตรวจจับรังสีความรอนของอาวุธนําวิถี (ระบบนําวิถีแบบ
Passive) และ ยานรบของขาศึก ระบบนี้จะตรวจจับพลังงานความรอน ที่แผรังสีมาจากวัตถุเหลานั้น
เชนความรอนจากเครื่องจักรของเรือ, ทอไอเสียของอากาศยาน หรือ อาวุธนําวิถี ฯลฯ

Infrared Surveillance Radar
3.4 การวิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะตางๆของเรดาร ที่ตรวจจับได(Radar
Characteristic / Finger Prints) เรดารแตละเครื่องจะถูกออกแบบมาเพื่อใชในภารกิจตางกันไป
โดยมีคุณสมบัติในเรื่องของความถี่ , กําลังสง , Pulse Length, Beam width อัตราความเร็วในการ
หมุนของสายอากาศ และแบบของการหมุนของสายอากาศที่แตกตางกัน ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะทํา
ใหเราทราบวาเปนเรดารประเภทใด ติดตั้งบนยานพาหนะประเภทใด มีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใด รวมทั้งทราบจุดออนของเรดารเหลานั้นดวย เราสามารถนํามาใชรวมกับ EOB (Electronic
Order of Battle) ซึ่งเปนเอกสารที่รวบรวม จากการใชมาตรการขาวกรองสัญญาณ (Signal
Intelligence – SIGINT)และ มาตรการ ESM ของหนวย ที่เกี่ยวของ ทั้งเรือ บก และอากาศยาน
รวมทั้งหนวยขาวกรอง มีการบันทึก ขอมูลลักษณะเฉพาะฯ ของเรือตาง ๆทั้งของฝายเดียวกัน และ
ฝายตรงขาม พรอมทั้งมีการระบุชื่อเรือ และประเภทของเรือวาเปนเรือประเภทใด ขอมูล
ลักษณะเฉพาะของเรดารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของ เรือแตละลํานี้ เรา เรียกอีกอยางหนึง่ วา
Finger Prints ซึ่งขอมูลจากฐานขอมูลนีจ้ ะทําใหเราทราบทันทีวา ภัยคุกคามเปนภัยคุกคามจากเรือ
ชื่อ อะไร ของประเทศใด มีขีดความสามารถทางดานยุทธการมากนอย เพียงใดคุณสมบัติตางๆของ
เรดาร ควรทราบมีดังนี้
1)) ความถี่ (Carrier Frequency)
(1) ความถี่ต่ําใชกับเรดารตรวจการณระยะไกล เนื่องจากสูญเสีย
พลังงานในการแพรคลื่นนอย รวมทั้งหักเหไดงายกวาความถี่สูง
(2) ความถี่สูง ใชกับเรดารตรวจการณระยะใกล และเรดารควบคุมการ
ยิง เนื่องจากบังคับทิศไดงายกวา และหักเห เมื่อกระทบชั้นบรรยากาศยากกวาความถี่ต่ํา รายละเอียด
ความถี่ดูไดจากตาราง

2) อัตราการหมุนของสายอากาศ (Antenna Scan Rate) อัตราการหมุน
ของสายอากาศเรดารสามารถนํามาใชในการพิสูจนทราบ โดยพิจารณาจากอัตราการหมุนและ
ลักษณะการหมุน เชนเรดารที่ใชในการคนหาเปาระยะไกล สายอากาศเรดารจะหมุนชา เนื่องจาก
สัญญาณเรดารจะตองใชเวลาในการเดินทางไปกระทบเปา และเวลาที่สัญญาณสะทอนกลับมาเขา
เครื่องรับนาน ในทางตรงขาม เรดารที่คนหาหรือติดตามเปาระยะใกลสายอากาศจะหมุนคอนขาง
เร็ว เชนเรดารควบคุมการยิง เพราะจะตองติดตามเปาอยางตอเนื่องเพื่อจะไดมีขอมูลมากพอที่จะ
สงไปใหคอมพิวเตอรประมวลผลและสงคา ไปใหอาวุธระบบตางๆรายละเอียดตามรูป

3) อัตราการทวนซ้ําของสัญญาณ ( PRF – Pulse Repetition Frequency)
ขณะใดขณะหนึ่งเรดารมิไดสง Pulse เพียง Pulse เดียวเพื่อคนหาเปา แตเรดารจะสง Pulse จํานวน
เปนพัน ๆครั้งใน 1 วินาที เพื่อเปนการยืนยันการตรวจจับเปาในครั้งแรก ๆ เราเรียกจํานวนครั้งของ
การสงซ้ําสัญญาณเรดารใน 1 วินาที วา “Pulse Repetition Frequency - (PRF)” หรือ “Pulse
Repetition Rate – PRR)” ระยะหางของเวลาในการสงสัญญาณเรดารแตละครั้งจะตองสัมพันธกับ
ระยะเวลาในการ เปด – ปด Duplexer SW โดยพิจารณาจากระยะเวลาของ Pulse ที่ถูกสงออกไป
รวมกับ ระยะเวลาของสัญญาณเรดารที่สะทอนกลับเขามาที่ระยะไกลสุดของเรดารนั้น อัตราการ
ทวนซ้ําของเรดารควบคุมการยิงจะเร็วมาก รายละเอียดดูจากตาราง

ความกวางของหวงคลื่น (PW-Pulse Width หรือ Pulse Length) คือ
ชวงเวลาที่ เครื่องสงทํางาน มีหนวยเปน μsec (Microseconds) เปนตัวกําหนดความสามารถในการ
แยกเปาทางระยะและกําหนดระยะไกลสุดของเรดาร หรือความสามารถของเรดารในการแยกเปาที่
อยูใกลกันนอยที่สุดใน แบริ่งเดียวกัน ออกจากกัน การออกแบบใหความกวางของพัลสมากเกิน
ความจําเปน จะมีผลเสียในการแยกเปาทางระยะ คือ เมื่ออากาศยานหลายลําอยูในระยะใกลกัน เปา
เหลานั้นก็จะปรากฏเปน Echo เดียวกัน นั่นคือทําใหประสิทธิ์ภาพในการแยกเปาทางระยะลดลง
รวมทั้ ง ทํ า ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจจั บ เป า ระยะใกล สุ ด เสี ย ไปด ว ย เนื่ อ งจากถ า มี เ ป า ใน
ระยะใกลกับเรดารมากๆ สัญญาณที่สะทอนกลับมาจากเปา จะมาเขาสายอากาศเรดารในขณะที่
เครื่องสงกําลังทํางานอยู (เนื่องจากเรดารมีชวงเวลาสงนาน) จะมีผลทําใหไมมี Echo ปรากฏบนจอ
PPI เรดารควบคุมการยิงจะมี Pulse Width แคบ
4)

5) ความกวางของลําคลื่น (Beam Width) มีผลตอการแยกเปาทางแบริ่ง
เรดารจะแพรคลื่นออกทางสายอากาศเปนลําคลื่นแคบ ๆ (Pencil – Shaped) ดังนัน้ การออกแบบ
สายอากาศที่ดี จะทําใหไดลําคลื่นแคบ ๆ และ Beamwidth ที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหเรดารมีประสิทธิ์
ภาพในการแยกเปาทางขาง (Bearing) เมื่อเปาจํานวนมากอยูในตําบลที่ใกลเคียงกัน เรดารที่ตองการ
ความละเอียดในการแยกเปาสูง จะมี Beam Width แคบ
- ความกวางของลําคลื่น ขึ้นอยูกับขนาดของสายอากาศและความถี่
- ความกวางของลําคลื่นทางตั้งเปนตัวกําหนดการแยกเปาทางความสูง
- ความกวางของลําคลื่นทางแนวนอนเปนตัวกําหนดการแยกเปาทางแบริ่ง

6) กําลังสง (Power Output) คือพลังงานที่ใชในการสงหวงคลื่น ถา Peak
Power สูง ระยะในการตรวจจับก็จะไกลขึน้
7) ลักษณะการกวาดของสายอากาศเรดาร มีหลายแบบดวยกัน ซึ่งในที่นี้
จะกลาวเฉพาะที่ใชกนั โดยทั่วไปในเรดารประเภทตางๆในปจจุบนั เทานั้น ในเบือ้ งตนการวิเคราะห
ลักษณะการกวาดของสายอากาศเรดาร ทําใหทราบประเภทของเรดารได
ก. กวาดรอบทิศ (Circular) เพื่อคนหาและวัดแบริ่งระยะ
รอบตัวใชกับเรดารตรวจการณทางอากาศ และเรดารตรวจการณพื้นน้าํ

ข. กวาดในแนวนอน (Horizontal Sector) สําหรับคนหาและ
วัดแบริ่ง-ระยะเปาในพื้นทีจ่ าํ กัด
ข. กวาดในแนวดิง่ (Vertical Sector) สําหรับคนหาและวัด
มุมกระดก-ระยะเปาในพืน้ ทีจ่ ํากัด

ง. การกวาดของสายอากาศแบบ คงที่ (Steady) เปนการกวาดของสาย
อากาศในลั ก ษณะจ อ ไปยั ง เป า มั ก ใช กั บ เรดาร ค วบคุ ม การยิ ง และเรดาร ที่ หั ว จรวดนํ า วิ ถี ตั ว
สายอากาศจะไมเคลื่อนที่แตจะ หมุนที่ตัว Feeder แทน

จ. การกวาดแบบราสเตอร (Raster) เปนการกวาดบีมสายอากาศใน
ลักษณะคลายการกวาดหนาจอโทรทัศน โดยบีมจะกวาดในทางระดับ และกวาดยกขึน้ ในมุมตางๆ
กันทีละนอยลักษณะจอจะเปนสี่เหลี่ยม ใชกับเรดารคนหาเปาอากาศยาน

ฉ. การกวาดแบบกนหอย (Spiral) เปนการกวาดลักษณะมวนเปน
วงกลมคลายกนหอย มักใชกบั เรดารที่ติดตัง้ บนอากาศยาน

ช. Conical Scan การกวาดแบบนี้เรดารจะจี้สายอากาศไปที่เปาและหมุน
Beam เปนวงกลมรอบๆ เปารัศมีไมเกิน 3 องศา ถาสายอากาศชี้ตรงเปาพอดี เปานั้นจะอยูกึ่งกลาง
วงกลมของBeam และ เมื่อเรดารสงขอมูลไปใหคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรจะรูวาสายอากาศชี้ตรง
เปาแลว และจะพยายามรักษาตําแหนงนี้เอาไว และจะถือวาเรดารได “Lock On” เปาไดแลว ใชกับ
เรดารควบคุมการยิง

4. เรดารประเภทตางๆ
4.1 เรดาร ๒ มิติ ( 2-D - Two Dimension Radar)
1) เรดารพื้นน้ํา (Surface Radar) ระยะตรวจจับเปาขึ้นอยูกับระยะ
ขอบฟา จะใชความถี่สูง เพื่อใหมีขีดความสามารถในการตรวจจับเปาเล็ก ๆได ใช Pulse Width สั้น
Beam Width กวาง PRF สูง
2) เรดารตรวจการณทางอากาศ (Air Search Radar) ใชความถี่ต่ํา
เพื่อใหตรวจจับไดระยะไกล Pulse Width ยาว Beam Width แคบ และ PRF ต่ํา อาจใชการกวาด
สายอากาศแบบ Vertical Sector
3) เรดารวัดความสูง (Height Finding Radar) ออกแบบเพื่อหา
ความสูงของเปาอากาศยาน ใชความถี่สูงกวาเรดารอากาศเพราะไมจําเปนตองตรวจจับในระยะไกล
Pulse Width และ กําลังสงนอยกวาเรดารอากาศ เรดารประเภทนี้ Horizontal Beam Width แคบมาก
เพราะตองการความละเอียดในการหาความสูง ใหขอมูลทางความสูงให บ.ขับไล และ ปอนมุม
กระดกให เรดารควบคุมการยิง
4) ขอสังเกตคุณลักษณะของเรดารคนหา ชนิด ๒มิติทั้ง ๓
ประเภทสรุปไดดังนี้
(1) Horizontal Beam Width ไมควรกวางมากเพราะจะทําให
การแยกเปาทางขาง(แบริ่ง)ไมดี และจะทําใหเปาที่ปรากฏบนจอภาพใหญกวาความเปนจริง

(2) Vertical Beam Width ของเรดารอากาศยิ่งกวางจะยิง่ ทําให
การตรวจจับเปาอากาศยานที่บินสูงไดดี
4.2 เรดาร ๓ มิติ (Three Dimension Radar - 3 – D) คือ เรดารที่มีขีด
ความสามารถในการคนหาเปาไดทั้ง แบริง่ ระยะ และ ความสูง ซึ่งมีความจําเปนสําหรับเรดาร
ตรวจการณทางอากาศในปจจุบัน ในอดีตตองใชเรดารตวั หนึ่งหาขอมูลทางแบริ่งและระยะ สวนอีก
ตัวหนึ่งสําหรับหาความสูง ซึ่งในทางปฏิบัติจะไมทันเหตุการณ เนือ่ งจากอากาศยานที่เขามาโจมตี
จะตองเปลี่ยนเข็ม ความเร็ว และความสูงตลอดเวลา และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเข็ม ความเร็ว และ
ความสูงเรดารทั้ง ๒ ตัวจะตองหาขอมูลใหมทุกครั้งซึ่งจะทําใหเสียเวลาในการสงขอมูลระหวาง
เรดารทั้ง ๒ ตัว เหตุผลดังกลาวทําใหมีการพัฒนาเรดาร ๓ มิติขึ้นมา เพื่อใชเรดารเพียงตัวเดียวใน
การหาขอมูลทั้ง ทางแบริ่ง ระยะ และความสูง เรดาร ๓ มิติแบงออกอยางกวางๆ ได ๒ แบบคือ
1) ¨¦³°`pP`

2) เรดาร ๓มิตแิ บบ Stacked Beam เรดารแบบนี้จะสงหวงคลื่น
ดวยความถี่ตางๆกันหลายความถี่ในแนวดิ่ง จนกลายเปน Vertical Beam จากมุมต่ําไปจนถึงมุม
สูงขึ้นตามลําดับ สายอากาศหมุนแบบรอบทิศ หรือ Sector เมื่อเปาอากาศยานบินผาน หวงสัญญาณ
เรดารความถี่ใด เรดารกจ็ ะคํานวณไดวาอากาศยานนั้นบินสูงเทาใด เรดาร ๓ มิตแิ บบ Stacked
Beam เปนทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปเนื่องจากสามารถ นํา บ.ขับไลเขาสกัดกั้น เปาอากาศยานที่เปนภัย
คุกคามไดอยางแมนยํามาก

3) เรดาร ๓ มิติแบบ Frequency Scanning หรือ Frescan เรดารแบบ
นี้มีลักษณะการกวาดของสายอากาศ ๒ ลักษณะในสายอากาศเดียวกัน โดยสายอากาศจะหมุนรอบ
ทิศโดยใชมอเตอร เพื่อใหไดขอมูลทางระยะ และแบริ่ง ในขณะที่ Vertical Beam จะกวาดจาก
ลางสุดขึ้นไปบนสุด แลวสลับขึ้น-ลงอยางตอเนื่องโดยใชความถี่ตางๆกันการ กวาดของ Vertical
Beam จะใชการกวาดโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เมื่อรวมการกวาดของสายอากาศทั้งสองลักษณะเขา
ดวยกัน เราจะไดขอมูลทางระยะ และแบริง่ จาก สายอากาศแบบหมุนรอบทิศ สวน ความสูง จะได
ขอมูลจากการกวาดแบบ Vertical Sector โดยBeamมีรูปรางกลมเล็ก เมื่อเปาถูกตรวจจับดวยความถี่
ใด เรดารกจ็ ะประเมินผลและใหขอมูลของเปานั้น เปนแบริ่ง ระยะ และความสูง

4.3 เรดารติดตามเปา และ เรดารควบคุมการยิง (Tracking Radar – Fire Control
Radar) คือเรดารที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเปาไดตลอดเวลา และจะตองสามารถ
คํานวณ เข็ม และความเร็วของเปาจากขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไดดวย จึงจะสามารถสงขอมูลของเปาทัง้
แบริ่ ง ระยะ และความสู ง ให กั บ ระบบอาวุ ธ ต า งๆ หรื อ ให ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เป า ให กั บ
ผูบังคับบัญชาเพื่อเตรียมการในการสั่งการเขาสกัดกั้นเปานั้น การติดตามเปาดังกลาวมีวิธีการอยู ๒
แบบคือ
1) Continuous Tracking (Constant Error Tracking System) ใช
สําหรับติดตามเปาเพียงเปาเดียว ในการติดตามเปาดวยเรดารประเภทนี้ Beamเรดารตองอยูที่เปา
เพียงเปาเดียว โดยจะใชวิธที ําให Beam ของสายอากาศ หมุนรอบ ๆเปาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปาอยู
ที่ศูนยกลางของ Beam ตลอดเวลา ทุกครั้งที่เปาเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนยกลางของ Beam
พื้นที่หนาตัดของเปาจะนอยลง Echo เปาก็จะจางลง ขอมูลที่ไดก็จะเริ่มผิดพลาด ระบบประเมินผล
ก็จะปรับใหสายอากาศกวาดไปดักหนา เพือ่ ใหเปาอยูกลาง Beam ตอไป ขณะที่เปาอยูกลาง Beam
จะถือวา เรดาร “Lock On” เปานั้น ระบบการกวาดของสายอากาศเรดารแบบ Continuous Tracking
มีการกวาดหลายแบบ แตละแบบจะกวาดเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของเปาอยางตอเนื่องเพื่อ ใหได
ขอมูลที่ทันสมัย ตลอดเวลา
(1) Lobe Switching Beamของเรดารจะหมุน เปนวงกลม
ตลอดเวลาอยางตอเนื่อง โดยที่Lobe Switching จะเปลี่ยนBeamจากตําแหนงหนึ่งไปอีกตําแหนง
หนึ่งโดยไมมีการแพรคลื่น ระหวางที่เปลี่ยนตําแหนง Lobe จะเหลื่อมกันเพื่อไมใหเกิดชองวางใน
การหาขอมูลเปา การนําสายอากาศเขาหาเปาทําไดโดยระบบคอมพิวเตอรจะนําขอมูลที่ไดรับจาก
การสะทอนกลับมาครั้งกอนหนา มาแกอัตราผิดและสงคาใหสายอากาศหมุนในลักษณะที่จะทําให
ได Echo จากเปาที่แรงเทากันทุกครั้ง

(2) Conical Scan การกวาดแบบนี้เรดารจะชี้สายอากาศไปที่เปา
แลวหมุน Beam เปนวงกลมรอบๆ เปารัศมีประมาณ 3 องศา ถาสายอากาศชี้ตรงเปาพอดี เปานั้นจะ
อยูกึ่งกลางวงกลมที่ Beam หมุนไป และเมื่อเรดารสงขอมูลไปใหคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรจะรูว า
สายอากาศชี้ตรงเปาแลว และจะพยายามรักษาตําแหนงนี้เอาไว และจะถือวาเรดารได “Lock On”
เปาไดแลว แตถาเปาเคลื่อนที่ออกจากกึ่งกลางวงกลมที่ Beam หมุนอยู จะถือวาเรดารถูก “Break
Lock On” แลว ระหวางที่ Beam ชี้ตรงเปา Echo ก็จะเขม แตในขณะที่ Beam ชี้ไมตรงเปา Echo ก็
จะมีความเขมที่แตกตางกันไปตามความ ใกลหรือไกลจากศูนยกลางของ Beam จากเปา

(3) Conical Scan on Receive Only (COSRO)และ Lobe Switching

การทํางานแบบ Lobe Switching และ Conical scan อาจถูกกอกวน
ได ถาขาศึกรูลกั ษณะการหมุนของ Beam และชวงเวลาในการหมุนใน 1 รอบ วิธีการกอกวนคือเมื่อ
ขาศึกไดรับ Pulse จากเรดารแลว ฝายขาศึกจะรอเวลาชั่วขณะหนึง่ แลวสงสัญญาณที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับสัญญาณเรดารของเรากลับไปอีก ทําใหเครื่องรับของเรดารเราไดรับขอมูลไมถูกตอง
เนื่องจากเปาจริงไดเคลื่อนที่ไปแลว จึงมีการพัฒนาโดยการใช Lobe Switching และ CONSCAN
เฉพาะภาครับ โดยภาคสงใชสายอากาศแยกอีกชุดหนึ่ง (BI-Static Radar) เรียกเรดารแบบนีว้ า
Lobe Switching On Receiver Only LORO) และConical scan on receive only(COSRO)
แลวแตแบบของการกวาด (Scan) ซึ่งถือวาเปน Passive Scan
On Receiver Only (LORO)

(4) Track While Scan –TWS (Error Free Tracking
System)สามารถติดตามเปาไดครั้งละหลายๆ เปาพรอมกันโดยมีหลักการทํางานคลายกระดานหน
นั่นคือถารู M1 และ M2 ก็สามารถจะหา M……ได เรดารแบบ TWS จะใชขอมูลของเปา ๒ ๓ ครั้งเปนอยางนอยในการคํานวณหาเข็มและความเร็วเปาโดยสงขอมูลตําบลของเปาที่ไดแตละ
ครั้งไปใหคอมพิวเตอรทําการคํานวณ นอกจากนั้นยังสามารถคํานวณหาตําบลที่ ของเปาลวงหนาได
อีกดวย

5. มาตรการกอกวนทางอิเล็กทรอนิกส (ECM) เปนมาตรการปองกันหรือลดขีด
ความสามารถในการใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาของฝายขาศึก ดวยการรบกวน (Jamming) และ การลวง
(Deception) วัตถุประสงคที่สําคัญของระบบ ECM คือ การทําลายการหาขอมูลของฝายตรงขามหรือ
การ ทําใหฝายตรงขามไดขอมูลที่ผิดพลาดไปใชงาน

5.1 วัตถุประสงคของมาตรการกอกวนทางอิเล็กทรอนิกส (ECM)
1) เพื่อปองกัน หรือลดประสิทธิภาพในการติดตามเปาฝายเดียวกันจากฝายขาศึก
2) ลดประสิทธิภาพในการประมวลผลของระบบควบคุมการยิงอาวุธของขาศึก
3) ลดประสิทธิภาพในการควบคุม บังคับบัญชา
4) สรางเปาลวง เพื่อลวงเลียนระบบควบคุมการยิงอาวุธของขาศึก
5) ลดประสิทธิภาพ ระบบเดินเรือของขาศึก
6) เปนภัยคุกคามระบบพิสูจนฝายของขาศึก ดวยการกอกวนระบบIFF
7) ลดประสิทธิภาพ ระบบศูนยรวบ(Electro-Optical)
5.2 ยุทธวิธีที่ใชในการกอกวนทางอิเล็กทรอนิกส
1) Self-Screen Jammer
(1) เปนการกอกวนโดยใชอุปกรณที่เรือ หรืออากาศยานติดตั้งไว ทําการ
Jamming เพื่อปองกันตัวเองจากอาวุธนําวิถี
(2) ผลของการJamming จะมีผลกระทบถึงระบบSensor ของทั้งฝายเดียวกันและ
ฝายขาศึก เนื่องจากอุปกรณเหลานี้ใชพารามิเตอรใกลเคียงกัน
2) Stand-Off Jammer
(1) ใชนอกระยะตรวจจับของระบบควบคุมอาวุธของขาศึก
(2) ใชเพื่อเปนฉากปองกันกองกําลังโจมตี จากระบบควบคุมอาวุธของขาศึก
(3) ปลอดภัยจากอาวุธนําวิถีชนิด Home-on Jam(HOJ)

3) Stand-Forward Jammer
(1) เปนการJamming ที่อยูระหวางระบบควบคุมอาวุธของขาศึกและ
กองกําลังโจมตี
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(2) เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากเขาใกลระบบควบคุมอาวุธของ
ขาศึก และไมจําเปนตองใชกําลังในการ Jamming มากนัก
(3) ผลเสียคือ จะเปนอันตรายกับหนวยที่เขาไปดําเนินการ Jamming
จาก อาวุธนําวิถี ชนิด HOJ (Home-on Jam) และ ARM(Anti-Radiation Missile)
5.3 กรรมวิธีในการกอกวนทางอิเล็กทรอนิกส(Jamming Techniques) แบงเปน 3 แบบ คือ
1) Spot Jamming หมายถึงการกอกวนเฉพาะความถี่ที่ฝา ยขาศึกใชงาน ตอง
ทราบพารามิเตอรและ ความถี่ ที่แนนอน เพื่อประสิทธิภาพในการกอกวน

2) Barrage Jamming หมายถึงการกอกวนยานความถี่ ที่กวางในเวลาเดียวกัน

3) Swept Jamming หมายถึง การใชยานความที่ ที่แคบ แตกวาดไปมา ใหครอบ
คลุมยานความถี่ที่กวางโดยการปรับความถี่โดยอัตโนมัติ
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5.4 แบบของการกอกวน (Types of Jamming) การกอกวน (Jamming) หมายถึงการสง
คลื่นความถี่สงู หรือการกระทําอื่นใดที่ไมมีการแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟา เพื่อวัตถุประสงคที่จะทําให การ
ทํางานของ เรดารหรือ อุปกรณที่มีการแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟาของขาศึก เกิดการสับสน หรือประสิทธิภาพ
ในการทํางานลดลง แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
1) การกอกวนทางอิเล็กทรอนิกส(Electronic Jamming) “Active ECM”
หมายถึงการสรางสัญญาณรบกวนที่ทําใหเกิดความสับสน ในการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของฝายขาศึก
ซึ่งวิธีที่ใชกันอยางไดผลคือ การกอกวนแบบ Noise Jamming ซึ่งแบงออกเปน Radar Noise Jamming และ
Communication Jamming
(1) Radar Noise Jamming คือการแพรคลื่นที่มีการผสมสัญญาณรบกวนเขา
ไปในเครื่องสงเรดารของขาศึก ซึ่งจะมีผลทําใหสัญญาณรบกวนบัง Echo เปาขนาดเล็กอยางสมบูรณ และจะ
ลดความเขมของ Echo เปาที่มีขนาดใหญลงไปบางสวน หากมีการใชการรบกวนทีแ่ รงๆ จะทําใหสัญญาณ
รบกวนเกิดขึ้นทั้ง Main Lobe และ Side Lobe ซึ่งจะทําใหสัญญาณรบกวนกระจายทัว่ ทั้ง จอ PPI Radar
Noise Jamming จะทําใหขา ศึกสับสน และลดประสิทธิภาพในการใชงาน แตในทางกลับกันอาจมีผลทําให
ฝายขาศึกรูถึงการเขามาของฝายเรานอกระยะการคนหาของเรดาร เนือ่ งจากสัญญาณรบกวนที่เรากระทําขึ้น
นอกจากนั้นผลเสียที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งคือ จอ PPI ของเรือหรืออากาศยานฝายเราอาจถูกรบกวน
เชนเดียวกับเรือของฝายขาศึก เนื่องจากสัญญาณรบกวนจะแพรคลื่นเขาไปใน Side Lobe ของเรดารฝาย
เราดวย วิธแี กการกอกวนแบบ Noise Jamming ทําไดงายคือ การลดเกณฑ(Gain)ของเครื่องรับลง ซึ่งใน
ปจจุบันเรดารอาจจะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อไดรับสัญญาณรบกวน และเมื่อ เรือหรืออากาศยานที่ถกู รบกวน
ลดเกณฑของเครื่องรับลงระดับหนึ่ง จอ PPI ของเรือที่ถูกรบกวนจะปรากฏเปนแถบหนาๆ ในทิศทางที่ถูก
รบกวนซึ่งหมายถึงการเปดเผยตําบลที่ของเรือหรืออากาศยานที่สงสัญญาณกอกวน หากเปนกอกวนสัญญาณ
เรดารของอาวุธนําวิถีที่สามารถเปลี่ยนการนําวิถีเปนแบบ Home – On – Jamได ก็จะเกิดอันตรายอยางใหญ
หลวงตอเรือ หรือ อากาศยานที่ใชการกอกวนชนิดนี้

Radar Noise Jamming
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แถบแสงสวางในรูปแสดงตําบลที่เรือ หรืออากาศยานที่สงสัญญาณ
รบกวน เมื่อฝายถูกรบกวน ลด Gain ของเครื่องรับ

ตัวอยางการกอกวนทางอิเล็กทรอนิกส
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(2) Communication Jamming คือการแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ผสม ดวย
สัญญาณรบกวนเขา ไปในวงจรสื่อสารของขาศึก วัตถุประสงคเพื่อรบกวนและทําใหเกิดสับสนในวงจร แต
ประสิทธิภาพจะมากเมื่อรบกวนในระยะใกล
(3) ลักษณะการกอกวนการติดตอสื่อสาร
- Noise การสุม (Random) แพรคลื่นวิทยุแบบ AM และ FM เพื่อ
กอใหเกิด สัญญาณ รบกวน
- Saw การแพรคลื่นวิทยุแบบ FM เพื่อกอใหเกิดเสียงรัวๆ (Audio
Warble)

-

Random saw เหมือน Saw

แตมี การสุม เปลี่ยนความถี่อยางไมมี

ระบบ
- Random Keying การรบกวนโดยใชสัญญาณ CW
- Bagpipes สัญญาณรบกวนแบบ AM เพื่อกอใหเกิดเสียง หลายๆ เสียง
การรบกวนแบบนี้ มีประสิทธิภาพมาก สําหรับ การรบกวน การติดตอทางวิทยุโทรศัพท
5.5 มาตรการลดการสะทอนคลื่นเรดาร (Radar Cross Section Reduction) เปน
Passive ECM (Anti-Radar Measures) มีวัตถุประสงค เพื่อลดพื้นทีส
่ ะทอนคลื่นเรดาร โดยออกแบบยาน
รบ ใหมี พื้นทีใ่ นการสะทอนคลื่นเรดารใหนอยที่สุด(Stealth Techniques) มีวิธีการดําเนินการดังนี้
- การลดการสะทอนคลื่นเรดารโดยการจัดรูปราง ใหมีสวนโคงมนมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได และจะตองมีพื้นที่นอยทีส่ ุดที่จะสะทอนคลื่นเรดาร
- การใชวัสดุทดี่ ูดซับคลื่นเรดารเชนวัสดุประเภทไดอิเลคตริค หรือวัสดุที่
มีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก เชน เฟอรไรทมาหอหุมภายนอกของเรือ หรืออากาศยาน ซึ่งวัสดุเหลานีจ้ ะเปลี่ยน
พลังงานวิทยุใหเปนพลังงานความรอน

5

การลวง (Deception)
6.1 ประเภทการลวง
1) การลวงที่ใชอุปกรณ ที่มกี ารแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟา(Active Deception)
(1) การลวงการติดตอสื่อสาร (Communication Deception) สงขาวลวง
เขาไปในวงจรสื่อสารของขาศึกโดยตรง เพื่อใหเขาใจผิดวาเปนขาวจริง หรือ สงขาวลวงเขาไปในวงจร
สื่อสารของฝายเรา เพื่อหวังผลใหขาศึกดักรับ และคิดวาเปนขาวจริง ประสิทธิภาพในการลวงจะสูงขึ้นเมื่อ
ใชการลวงหลายระบบพรอมกัน
6.

(2) การสงซ้ําสัญญาณการแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟาของฝายขาศึก (Repeater
คือการสงซ้ํา ความถี่ IR , Laser หรือ Active Radar ของ ระบบนําวิถีจรวดนําวิถี ใหเร็ว หรือ
ชากวา ตําบลที่จริงของยานรบโดยการลวงทางระยะ และ การลวงทางมุม
- การลวงทางระยะ(Range Deception) หรือ Range Gate Pull Off
- RGPO / Range Gate Stealing คือการสงสัญญาณลวงดวยการซ้ําสัญญาณเรดารของขาศึก สัญญาณ
ลวงจะมีความแรงมากกวาเนือ่ งจากเปนสัญญาณที่สงจากเครื่องสงโดยตรง (สัญญาณที่สงซ้ํานี้จะตอง มี
ลักษณะเหมือนPulseของRadar มากที่สุด) พรอมทั้งหนวงเวลาใหชาหรือเร็ว กวาเปาจริงเล็กนอย หลังจาก
นั้นก็สงสัญญาณนั้นออกไปใหม
เนื่องจากสัญญาณที่เราสงออกไปมีความแรงมากกวาสัญญาณจริงและ
หนวงเวลาใหชาลง หรือเร็วกวาเปาจริงเล็กนอย จึงทําใหเรดารของขาศึก เปลี่ยนไป Lock onเปาลวงที่มี
ขนาดใหญกวาแตเกิดขึ้นชาหรือเร็วกวาเปาจริง มีผลทําใหเรดารขาศึกไมสามารถติดตามและ Lock On เปา
จริงไดทัน
*** หมายเหตุ การติดตามเปาทางระยะอาศัยหลักการ Range Gate ที่เรดารควบคุมการยิง(TWS) ผลิต Pulse
ในเครื่องรับ เพื่อใหเรดารติดตามเฉพาะเปาที่กําหนดเทานั้น โดยคอมพิวเตอรจะคํานวณชวงเวลาที่ตองการ
ที่ใหเครื่องรับของเรดารเปดในแตละรอบสายอากาศ (ชวงเวลาขึ้นอยูกับระยะทางของเปาที่จะติดตาม)
เพื่อใหเปาที่ติดตามถูกครอบโดย Range Gateตลอดเวลา สวนเปาที่อยูนอกRange Gate เรดารจะไมสามารถ
รับได (เครื่องรับปด) เพื่อปองกันการรบกวนการติดตามเปาที่กําหนด มีลักษณะการทํางาน 2 แบบ คือ
o การควบคุมดวยพนักงาน (Manual) พนักงานจะนําRange Gate (กรอบสี่เหลี่ยม)
ไปครอบเปาเพื่อสงขอมูลเปาใหระบบอาวุธ และตองเลื่อนRange Gate ตามเปาตลอดเวลาที่ track เปา
o การควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic Tracking) จะมีองคประกอบที่เกี่ยวของ 2
สวนคือ Early Gate และ Late Gate คอมพิวเตอรจะปรับ Early Gate และ Late Gate ใหไดรับความเขมของ
สัญญาณเทากัน เพื่อให Range Gate ครอบกลางเปาและสงขอมูลเปาใหระบบอาวุธถูกตอง หากเปาเริ่มจะ
เคลื่อนที่ออกนอก Range Gate ไปดานใดดานหนึ่ง คอมพิวเตอรจะประเมินผล และปรับแตง Early Gate
หรือ Late Gate ไปทางนั้น
Jammer)
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การลวงทางมุม (Bearing Deception) หรือ Angle Gate
Pull Off– AGPO มีลักษณะคลายกับ การลวงทางระยะ แตจะแตกตางกันที่ เราจะสงซ้ําสัญญาณเรดาร
ขาศึกเขาทาง Side Lobe (สัญญาณที่สงซ้ํา จะตองมีลักษณะเหมือนPulse ของRadarมากที่สุด) ซึ่งจะทําให
สายอากาศเรดารของขาศึกหันผิดทิศไป มีผลทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางแบริ่งและมุมกระดก โดยทั่วไป
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลวง จะใชการลวงทั้งทางระยะ และทางแบริ่งควบคูกันไป
*** หมายเหตุ การติดตามเปาเชิงมุม อาศัยหลักการที่มีลักษณะการติดตามเปา 2 แบบ คือ
1. ใชการเคลื่อนที่ของ Beam เรดาร ในรัศมีแคบๆ รอบๆเปา เพื่อแก อัตราผิดของตําบล
ที่เปา กับแกนของสายอากาศครั้งกอนหนา ทุกรอบสายอากาศ ทําใหเรดารสามารถ Lock On เปาตลอดเวลา
เชนหลักการของ Lobe Switching และ Conical Scan
2. ใชหลักการ Monopulse Radar ที่การคนหาเปา โดยการกวาดทีใ่ หขอมูลทาง ระยะ
แบริ่ง และ ความสูง(มุมกระดก)ของเปาจาก Pulse เพียง Pulse เดียวในเรดารแบบ Monopulse นั้น
Pulse ที่สงออกไปจะถูกแบงเปน 4 สวนเทาๆ กัน และทุกสวนจะ In phase กันในแตละSector จะใช
Feed Horn แยกกัน Wave Guide จะถูกแบงออกเปน 4 สวนโดยปอนสัญญาณเพื่อสงออก และรับ
สัญญาณที่สะทอนกลับเขามาแยกกัน
-

- การลวงทางมุมตอเรดาร Lobe Switching และ Conical Scan การ
ทวนซ้ํา และเพิ่มความเขมของสัญญาณลวง พรอมทั้งหนวงเวลา และสงสัญญาณลวงนั้นเขาไปใน
Lobe ของเรดารตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ (ตามรูปแบบการScan ของเรดารแตละชนิด) เมื่อเครื่องรับ
รับสัญญาณลวงได ก็จะปรับมุมสายอากาศผิดไปจากทิศทางที่เปาอยูจ ริง การคนหาเปาครั้งตอไป เรดาร
จะตองเริ่มกระบวนการคนหาเปาใหม
2) การลวงที่ใชอุปกรณ ที่ไมมีการแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Passive Deception)
เปนการกอกวนโดยไมมกี ารแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟา คือ
Chaff
Decoy
- Corner
- Gull
- Kite
- Flare
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(1) Chaff

- เปนแถบโลหะซึ่งมีความกวางเทากับ λ/2 ของความยาวคลื่น เรดาร
ขาศึกที่จะใชมาตรการลวง ใชบรรจุในกระสุนปนใหญ หรือ ในจรวด(Rocket) เปนอุปกรณที่ใชไดทั้ง
กอกวนทางอิเล็กทรอนิกส และ สรางเปาลวงเพื่อใหเรดารสับสน ดังนั้นกอนจะปลอยChaff ตองวางแผน
และกําหนดวัตถุประสงคใหแนนอนวา ตองการจะให Chaff กอตัวเพื่อวัตถุประสงคใด ปริมาณ และความ
หนาแนนในการใช Chaff แตละครั้งขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความถี่ของเรดาร ขนาดของกองกําลัง
และ ตําแหนงของเรือใน Screen
- การยิง Chaffบางครั้งจะใหเกิดเปน Echo บนจอเรดาร คลายเปา ๆ เดียว
โดยตองเวนชวงจังหวะใหพอเหมาะเพื่อใหพนักงานเรดาร สามารถแยก Echo เปาในกลุมChaff ที่ยิง
ออกไปเพื่อใหเสมือนเปนเปาจริง บางกรณี ตองการใหเปนแถบยาวบนจอเรดาร ก็จําเปน ตองยิงใหมี
ระยะหางอยางตอเนื่อง ตามแนวทางที่ตองการใหปรากฏ
-Chaff มีประสิทธิภาพ ในการใชสรางเปาลวงอากาศยาน และ เรดาร
ควบคุมการยิง หรือระบบนําวิถีของอาวุธปลอย เมื่อใชChaff ในวัตถุประสงคนี้ เราตองปลอยChaffแบบ
สุม และในชวงจังหวะที่เหมาะสม(Chaff C , Chaff D และ Chaff S ) เพื่อใหBreak Lock On หรือ
กอใหเกิดเปาลวงเพื่อใหเกิดสับสน
-Chaff ที่ใชในการลวงเปาอากาศยาน และ เรดารระบบนําวิถีของอาวุธ
ปลอยหากการกอตัวมีความหนาแนนมากพอ อาจมีผลทําใหลูกปนแบบเฉียดระเบิด(Proximity Fuze) หรือ
อาวุธนําวิถีระเบิดกอนถึงเปาจริง
- การใช Chaff ทางยุทธวิธี
• Confusion (Chaff –C) เพื่อใหพนักงานเรดารควบคุมการ
ยิง ของขาศึก สับสนเปาลวงที่เกิดขึ้น ทําใหเสียเวลาในการคนหาและ Lock On เปา จะปลอยเมื่อเรดาร
ควบคุมการยิงของขาศึกเริ่มเดิน กอนที่ขาศึกจะยิงอาวุธปลอยนําวิถี ระยะยิงหางเรือประมาณ 2000– 4000
เมตร
กลุมEcho เปาจํานวน4
นวน4เปาที่บริเวณเสน
Sweep เกิดจาก
การยิง Chaffจํานวน3
นวน3ลูกของเรือFrigate
ลําหนึ่ง
ภาพที่เห็นจะทําให เรดารฝายขาศึกเกิด
ความสับสนวา
EchoใดเปนเปาเรือFrigateที่แทจริง
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การนําเรือหลบหลีกหลังการยิง Chaff - C
2

Wind 15 KTS

ภัยคุกคาม

20 Knot

1

15 Knots

2
2

ตําแหนงที1่ เรือตรวจพบภัยคุกคามและยิงChaff เพื่อสรางเปาลวงเพื่อปกปดตําบลที่เรือ และเปลี่ยน
เข็มใหเรือแลนตามลม พรอมทั้งลดความเร็วของเรือลงใหเทากับความเร็วของลม
ตําแหนงที2่ Chaffที่ยิงขึ้นไปเริ่มเกาะตั
เกาะตัวเปนเมฆหนา เรือจึงเปลี่ยนเข็มและรักษาความเร็วใหเรือแลน
อยูในบริเวณกลุมเมฆ ที่เกิดขึ้นจากการยิง Chaff หลังจากนั้นจึงแลนเรือหลบหนี

•

เพื่อใหระบบนําวิถีของอาวุธปลอย
ขาศึกสับสน โดยเปาลวงที่เกิดจาก Chaff –D นี้ ไมจําเปนตองมี RCS ใหญเทาเปาจริง แตตองปลอยที่
ระยะ และทิศทางที่เหมาะสม (ประมาณ 1000 เมตรจากเรือยิง) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะยิง
ในชวงที่ ระบบนําวิถีของอาวุธปลอยกําลังคนหาเปา
Distraction (Chaff –D)

• Seduction (Chaff –S) เพื่อใหระบบนําวิถีของอาวุธ
ปลอย ซึ่ง Lock On เปาแลว เปลี่ยนไป Lock On เปาลวงแทน เปาลวงตอง RCS และความเขม
มากกวาเปาจริง ระยะยิงที่เหมาะสมจะตอง ใกลเคียงหรือนอยกวา Pulse Width ของ เรดารระบบ
นําวิถีของอาวุธปลอยถึงเรือเปา (very close -- less than a missile radar pulse width -- to the
Chaff ลอยผานเรือ ระบบนําวิถีของอาวุธ
target ship.) โดยยิงChaff ในทิศลมจริงและให
ปลอยจะ Lock On เปาที่ใหญกวา
การหลบหลีกอาวุธนําวิถีโดยใช Chaff - S

ตําแหนงที1่ เรดารที่หัวจรวดนําวิถี Lock on เปาเรือได
1
ตําแหนงที2่ เรือสรางเปาลวงในทิศทางที่จรวดนําวิถีเขามา และเปลี่ยนเข็มแลนทวนลม เรดารที่หัวจรวดเริ่มเปลี่ยนเปนLock On ที่เปาลวง
Wind
ตําแหนงที3่ จรวดนําวิถีติดตามเปาลวงขณะที่เรือแลนออกนอกรั2ศมีการคนหาของเรดารของจรวด
นําวิถี

1

3

3

2
3

2

1
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(2) Decoy เปนอุปกรณที่ใชในการสรางเปาลวงเพื่อใหเรดารขาศึกสับสน

และประเมินคาวาเปน ยานรบประเภทตางๆตามลักษณะการลวง
- Corner Reflector เปนแถบสะทอนคลื่นเรดาร ใชติดตามมุมตางๆ
ของเรือ หรือทุนลอยน้ํา เมื่อเรดารขาศึกตรวจพบสัญญาณที่สะทอนกลับไปเขาเครื่องรับ จะปรากฏเปนเปาที่
มีขนาดใหญกวาความเปนจริง
- Gull เปนวัสดุสะทอนคลื่นเรดารติดไวกับทุนลอยน้ํา เพื่อสรางเปาลวง
ใหขาศึกคิดวาเปนเรือ
-Kite เปนวัสดุสะทอนคลื่นเรดาร ติดไวกับลูกบอลลูน เพื่อสรางเปาลวง
ใหขาศึกคิดวาเปน เครื่องบิน
Passive Deception

Flare

(3) Flare เปนวัสดุความรอนที่อยูในยานความถี่ Infra-red (10 12 - 10 14 Hz

หรือ 3 Micron) ที่เกิดจากแมกนิเซีย่ ม ทีถ่ ูกปลอยในทิศทางที่ทําใหยานรบปลอดภัยจากการทําลายของ
จรวดนําวิถีดว ยความรอนเนือ่ งจากระบบนําวิถีของจรวดจะโคจรเขาหาเปาลวงที่มีความเขมของ
สัญญาณมากกวา
10

7.มาตรการตอบโตการกอกวนทางอิเล็กทรอนิกส (ECCM) เปนมาตรการที่จะรักษาขีด
ความสามารถในการใชพลังงานแมเหล็กไฟฟาของฝายเรา อยางมีประสิทธิภาพแมวาจะถูกฝายตรงขาม
กอกวน โดยทั่วไประบบ ECCM จะถูกออกแบบมาพรอมกับเครื่องเรดารแลวเพื่อเปนการปองกันการ
รบกวนทางอิเล็กทรอนิกส แบงได 2 ประเภท คือ
7.1 การปองกันการตรวจจับการแพรคลื่น (ANTI-ESM)
1) การใชมาตรการควบคุมการแพรคลื่น (Emission Control-EMCON)
เชนการงดใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาบางประเภท เชน เรดาร หรือ การสงวิทยุ ตามหวงเวลาที่กําหนด หรือ งด
การแพรคลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกชนิดตามคําสั่ง หรือในพืน้ ที่ ที่กําหนด แตการงดการแพรคลื่นเปนเวลานานๆ
อาจเปนผลเสียในการปฏิบัติภารกิจ หรือ ความปลอดภัย ในการเดินเรือ หรือเดินอากาศ
2) การหลบหลีกทางยุทธวิธี เชน การบินต่ําเพื่อหลบการตรวจจับของ
เรดารหรือใชการเดินเรือ หรือ เดินอากาศใกลฝง หรือ เกาะเพื่อใหเปากลมกลืนกับแนวขอบฝง
7.2การใชมาตรการลดประสิทธิภาพการกอกวนทางอิเล็กทรอนิกสของขาศึก
(ANTI-ECM)
1) การใชเรดาร ที่มีระบบเปลี่ยนความถี่เมื่อถูกรบกวน หรือตามชวงเวลา
ที่เหมาะสม(Frequency Agility) การใชระบบเรดารทแี่ ยกเครื่องรับ และ เครื่องสงออกจากกันเพือ่ ปองกัน
การกอกวน (Bi-Station Radar) รวมทั้งการใช Automatic Gain Control (AGC) เมื่อทราบวาถูกรบกวน
2) การใชเครื่องรับ-สงวิทยุแบบ Frequency Hopping หรือการใชระบบ
การรหัสที่เหมาะสมในวงจรสื่อสาร
3) การฝกพนักงานใหมคี วามชํานาญและรูจักรูปแบบการรบกวนชนิด
ตางๆ รวมทั้งฝกแกไขปญหาเฉพาะหนาใหเกิดความชํานาญ
4) การตอบโตการใช Chaff โดยการสังเกตทิศทางและความเร็วลม วามา
ทางทิศใดและความเร็วเทาใด หากเปาเคลื่อนที่ไปในทิศทางและความเร็วใกลเคียงกับลม ก็สามารถพิจารณา
เบื้องตนวา เปนเปาลวง
5) อันตรายที่เปนภัยคุกคามตอระบบเรดารที่รายแรงคือ Anti-radiation
Missile (ARM) เพราะฉะนั้นหากเราใชเรดารที่สามารถตรวจจับ ARMได(Infrared Seveillance Radar หรือ
Laser Warning receiver) เราสามารถตอบโตโดยใชเปาลวงทางอิเล็กทรอนิกส เชนการสรางเครื่องสงเรดาร
ขนาดเล็กเพื่อทําการแพรคลื่นขณะถูกตอตาทางอิเล็กทรอนิกส และเลิกเครื่องสงเรดารจริง เพื่อสรางความ
สับสนใหระบบSensor ของ ARMที่มีตอเรดารจริง
6) การใชอาวุธนําวิถีแบบ Home-on Jam (HOJ) เพื่อทําลายเรือ หรือ
เครื่องบิน ที่ทําการกอกวนทางอิเล็กทรอนิกสตอฝายเรา
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8.วงจรตางๆของของเรดารที่ใชในมาตรการ ECCM
ปรับแตงความถี่ที่ เปลี่ยนแปลงไปจาก
ที่เครื่องสง สงออกไปใหถกู ตองโดยอัตโนมัตO
ิ N ตลอด ยกเวนเวลา Tune เครื่อง
2) STC (Sensitivity Tune Control) ลดสัญญาณรบกวนทีเ่ กิดจาก คลื่น(Sea
Return) ในระยะไมเกิน 5,000 หลา
3) IAGC (Instantaneous Automatic Gain Control) ลดความเขมของ
สัญญาณที่เกิดจากเปาที่มีขนาดใหญ เพื่อใหสามารถ คนหาเปาที่มีขนาดเล็กที่อยูใ นบริเวณนั้นได หลังจาก
สถานการณผานไปจะกลับไปอยูในสภาพเดิมโดยอัตโนมัติเชน เมฆหนาใหญ แนวชายฝง
1) ATC (Automatic Tune Control)

4) FTC (Fast Time Constance)

ลดชวงเวลาในการแสดงผล เปาที่มีขนาด

ใหญ เพื่อเปดโอกาสใหเปาที่มีขนาดเล็กมีการแสดงผลนานขึ้น
*** ความแตกตางของ IAGC กับ FTC คือ
-IAGC มีผลตอขนาดความเขมของสัญญาณ(Amplitude)
-FTC มีผลตอชวงเวลาในการแสดงภาพบน PPI (Video)
5) IAGC และ FTC เรียกอีกอยางหนึ่งวา Anti-Jam Circuit มีประสิทธิภาพ
ในการ ลดสัญญาณที่เกิดจากการถูก กอกวน (Jamming)
6) CFAR (Constant False Alarm Rate ) ลดความไวของเครื่องรับ และ
รักษาระดับความแรงของสัญญาณใหคงที่ พรอมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับเปาใน Sector
ที่มี Noise Jammer
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7) ANL (Automatic Noise Level) ใชปองกัน Noise Jammer

เปาขนาดเล็ก

อาจจางหาย เมือ่ ใชปุมควบคุมนี้
8) MG (Manual Gain)

ปุมควบคุมนี้มีความออนตัว ในการใชงานเนื่องจาก

พนักงานเปนผูควบคุมเอง
รักษาระดับความแรงของสัญญาณที่
และการกอกวนทีม่ ีลักษณะเปนฉากกําบัง(Active

9) AGC (Automatic Gain Control)

รับเขามา ใหคงที่ ใชปองกันการกอกวนดวย Chaff
Masking)

เหมือน AGC แตมีวงจรกรอง ให
สัญญาณรบกวนลดลง ใชปมุ ควบคุมนี้เพือ่ แกไข สัญญาณรบกวนที่เกิด ที่ Side Lobe
10) LOG (Logarithmic Receive)

…………………………………………………………….

บรรณานุกรม

1. อทร. ๕๘๐๑

ทฤษฎีสงครามอิเล็กทรอนิกส
2. Electronic Warfare ของ Brassey’s
3. Naval Command and Control ของ Brassey’s
น.ต. จิรภัส ศิลปกุล หน.หมวดสื่อสาร แผนกสื่อสาร
กองฝกศูนยยทุ ธการ กองการฝกกองเรือยุทธการ
มิ.ย. 2550
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เครื่องมือพิสูจนฝาย
ความมุงหมาย
ก. เพื่อใหนักเรียนรูจักเครื่องมือพิสูจนฝาย ในอดีตและปจจุบัน
ข. เพื่อใหนกั เรียนรูจักระบบ IFF เบื้องตน
ค. เพื่อใหนกั เรียนรูจักขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการพิสจู นฝาย
เนื้อเรื่อง
1. เครื่องมือพิสูจนฝายแบงออกกวาง ๆ ได 2 แบบ ตามรูปแบบของการรบ คือ
1.1 การรบแบบประจัญบาน หรือการรบที่อยูในระยะสายตา
1) เครื่องแบบ การทาสีตามตัว เชน อินเดียนแดง หรือ คนปาในแอฟริกา
2) รูปแบบของอาวุธหรือสีของอาวุธ เชน รูปแบบของดาบ กระบี่ หรือปน
3) การใชสัญญาณผาน (สัญญาณฝาย) เชนการถาม อยางหนึ่ง แตตองตอบ
อีกอยางหนึ่งตาม ตกลงกันไว
4) ธงสี หรือ ธงเครื่องหมายตางๆ เชน ธงชาติธงราชนาวี หรือธงพาณิชยนาวี
5) พลุสีตาง ๆ เพื่อแสดงตําบลที่ของฝายเดียวกัน
1.2 การรบสมัยใหม เครื่องบิน และพาหนะอื่นๆ ทําใหการรบเกิดขึ้นใน
ระยะไกลๆ ไมสามารถมองเห็น ดวยตาเปลา จึงทําใหการพัฒนา วิธีการในการพิสูจนฝายให
ทันสมัยขึ้น
1) การสอบถามแผนบินทางขายการสื่อสาร เชน การสอบถามแผนบิน
ทางขายวิทยุ
2) การดักรับการติดตอสื่อสารของขาศึก ดวย มาตรการดักรับการแพร
คลื่นอิเล็กทรอนิกส ESM (Electronic Support Measure) เพื่อใหไดตําบลที่ของขาศึก แลวทําการ
พิสูจนทราบหรือดําเนินการตามขั้นตอนที่ เหมาะสม
3) การกําหนดพื้นที่หามบินในตําบลที่สําคัญทางยุทธศาสตร และ ยุทธวิธี
โดยกําหนดเพดานบิน และ ทิศทางบิน รวมถึงเวลาหามบินผานใหเครื่องฝายเดียวกันทราบ
4) การติดวัสดุสะทอนคลื่นเรดารในตําแหนงตาง ๆ ของอากาศยาน หรือ
พาหนะอื่น ๆ เชน ที่ปลายปก แพนหาง หรือ ที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม
5) กําหนดทาทางบิน เชน บินเปนวงกลมวนทางซาย หรือ ขวา การโครง
ปก รวมทั้งลักษณะอื่นๆ ตามที่ไดมีการกําหนดไวลวงหนา
6) กําหนดเครื่องหมายพิเศษใหเห็นเดนชัด เชน รูปธงชาติบนหลังคา
สะพานเดินเรือของเรือรบ และ เครื่องหมายตามปก และ แพนหางของอากาศยาน
7) ใชเครื่องบินหรือ เรือรบ ทําการพิสูจนฝาย
8) ใชระบบพิสูจนฝาย (IFF-Identification Friend or Foe)

หมายเหตุ ในการพิสูจนฝา ยวา เปนอากาศยาน หรือ เรือของขาศึก หรือฝายเดียวกันนั้นจะตองผาน
ขั้นตอนการพิสูจนทราบหลายขั้นตอน เชน เริ่มจากเครือ่ งมือพิสูจนฝาย ที่มีขีดความสามารถในการ
พิสูจนทราบไกลที่สุด หากไมไดรับคําตอบ หรือ การพิสูจนทราบยังไมแนชัด ใหใชอุปกรณพิสูจน
ฝายชนิดอื่น ตามลําดับจนพิสูจนทราบแนนอนแลวจึงเขาดําเนินการสกัดกั้น หรือ ยกเลิกการสกัด
กั้น เชน ใชเรดารตรวจการณระยะไกล รวมกับระบบ IFF หากไมไดสัญญาณตอบที่ถูกตอง หรือ
ไมไดรับการตอบเลย ใหใชอุปกรณหรือวิธีการอื่น เชน การตรวจสอบแผนบิน เพราะเหตุผลของ
การไมตอบอาจเปนเพราะอุปกรณขัดของ
2. ระบบพิสูจนฝาย IFF (Identification Friend or Foe)
2.1 เปนเครื่องมือทางทหารและพลเรือน ทางทหารเรียกอุปกรณนวี้ า “IFFIdentification Friend or Foe” หรือทางพลเรือนเรียกอุปกรณนี้วา Secondary Surveillance Radar
(SSR) ซึ่งโดยปกติจะทํางานรวมกับระบบ RADAR หรือ Primary Radar โดยติดสายอากาศรวมกัน
Refractor ของเรดาร
สายอากาศIFF หรือ SSR

Feed Horn ของ

2.2 เรดารแบงตามลักษณะการทํางานได 2 ประเภท คือ
1) Radar หรือ Primary Radar คือเครื่องสงจะสงหวงคลื่นวิทยุ (Pulse)
ออกไปในอากาศดวยยานความถี่ของเรดาร (ประมาณ 1 – 100 GHz) เมื่อหวงคลื่นวิทยุที่สงออกไป
ไปกระทบวัตถุบนพื้นโลก ก็จะสะทอนกลับมาเขาเครื่องรับ เครื่องรับก็จะประเมินผล และสงไปที่
ภาคแสดงผล (Display Unit) เพื่อเปลี่ยนเปนสัญญาณภาพ หรือ Echoไปปรากฏบนจอภาพ หรือ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา จอ PPI (Plan Position Indicator)

2 ) SSR หรือ IFF มีหลักการทํางานคือ เครื่องสงของ Interrogator จะสง
สัญญาณถามไปเขาเครื่องรับของ Transponder ซึ่งจะทําใหสัญญาณนี้ ไปกระตุน การทํางานของ
เครื่องสงของ Transponder ใหสงสัญญาณตอบ ตามทีก่ ําหนดไวลว งหนาแลว ใหไปเขาเครื่องรับ
ของ Interrogator สัญญาณตอบนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับความสูง หมายเลขของเปา และความเร็ว
รวมทั้งขอมูล อื่นๆที่จําเปน รวมถึงภารกิจของพาหนะทีต่ ิดตั้งอุปกรณนี้

3. วัตถุประสงคในการพัฒนา IFF/SSR
3.1 พิสูจนทราบเปาที่ตรวจจับไดดว ย Radar วาเปนฝายเดียวกันหรือฝายขาศึก
3.2 ติดตามและควบคุมอากาศยานฝายเดียวกัน
4. พัฒนาการของระบบ IFF
4.1 IFF Mark X เปน IFF ที่ไดรับการพัฒนาในชวงแรก สัญญาณตอบจาก
Transponder ยังไมมี Information Pulse (Pulse Train/Pulse Group) ดังนั้นสัญญาณตอบจาก
Transponder จะตอบแต Mode เทานั้น เมื่อสัญญาณตอบตรงกับ Mode ที่ Interrogator ถามก็แสดง
วาเปนฝายเดียวกันจึงไมสามารถตอบสนองวัตถุประสงคในการพิสูจนฝายไดอยางแทจริง สัญญาณ
ตอบจาก Transponderในรุนนี้ Mode 1 และ Mode 3 จะมี Pulse เดียว สวนใน Mode 2 สัญญาณ
ตอบจะ มี 2 Pulse หางกัน 16 μsec
4.2 IFF Mark X (SIF) (Selective Identification Feature ) ไดรับการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจนฝายโดยการเพิ่ม Information Pulse (Pulse Train/Pulse Group ใน
สัญญาณตอบจาก Transponder เพื่อใชแสดงฝาย แสดงภารกิจ แจงขอมูลตางๆที่สําคัญ เชน เข็ม
ความเร็ว และ ความสูง เพื่อควบคุมอากาศยานฝายเดียวกัน IFF Mark X(SIF) มี Code ใน Mode
ตางๆ ดังนี้
Mode 1
32 Code
Mode 2
4096 Code
Mode 3
64 Code
4.3 IFF Mark X (A) คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป เหมือน IFF Mark X (SIF) ยกเวน
Mode 3 มี 4096 Code ในสวนของ SSR(Secondary Surveillance Radar)Mode C มีการแจงความสูง
ของอากาศยานโดยใช Barometer วัดความกดอากาศและแสดงความสูงของอากาศยานโดยอัตโนมัติ
4.4 IFF Mark XII (AIMS – Air Traffic Control Radar Beacon IFF MK XII
Systems) มีคุณลักษณะเฉพาะทั่วไปเหมือน IFF Mark X (A) แตมีการเพิ่ม Mode 4 ซึ่งเปน Mode ที่
ใชในยุทธวิธีทางทหารของประเทศสหรัฐ และ กลุมพันธมิตร NATO โดยมีวัตถุประสงค 2
ประการ คือ
4.4.1ใชในการควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC) ทั้งอากาศยานของ
ทหารและพลเรือน ควบคูไปกับการพิสูจนฝาย อากาศยาน และเรือ
4.4.2 เขารหัส Information Pulse ถาTransponder ไมสามารถถอดรหัส
หรือ ตอบสัญญาณถามจาก Interrogatorได แสดงวาเปนฝายขาศึก (Active Interrogation)
เนื่องจาก Mode นี้มีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจนฝายวาเปนฝายเดียวกันหรือไมเทานั้น

5. Mode ที่ใชใน IFF และ SSR Mode ตางๆที่ Interrogator ใชในการถาม (Pulse - Code)
ทั้งของทางทหารและพลเรือน ถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อใหไดรับสัญญาณตอบ (Information Pulse) จาก
Transponder ตามที่กําหนดไวลวงหนา ดังนี้
5.1 Mode ของ IFF ใชทางทหาร
 Mode 1 แสดงภารกิจของยานที่ติดตั้ง
 Mode 2 แสดงลักษณะเฉพาะของยาน (PI – Personal Identification)
เชน แสดงหนวยตนสังกัด ในระดับตางๆของเรือ และเครื่องบิน ตามตําแหนงของ Code ที่กําหนดไว
 Mode 3 ใชในการควบคุมการจราจรทางอากาศ (ATC) ทั้งทางทหาร
และพลเรือน
 Mode 4 เปน Secure Mode ใชในการ ยืนยันการเปนฝายเดียวกัน
(Active Interrogation) โดยการเขา รหัส Information Pulse (Encode)
 Mode 5 (IFF Mk XII (A) เปน Secure Mode เพิ่มขีดความสามารถของ
Mode 4 ในการรักษาความปลอดภัย การพิสูจนทราบ การเปนฝายเดียวกัน (Active Interrogation)
5.2 Mode ของ SSR ใชทางพลเรือน
 Mode A เปน Modeพื้นฐานที่ใชงานใน SSR และมีลักษณะการใชงาน
เหมือน IFF Mode 3ดังนั้นจึงเรียก Mode การทํางานนีว้ า “Mode 3/A”
 Mode B มีการใชงานนอย และ ไมสามารถจะใชงานรวมกัน IFF ของ
ทางทหารได
 Mode C เชื่อมตอเขากับเครื่องวัดความสูง (Barometric Altimeter
Digitizer) ของอากาศยาน ใชในการแจงความสูงของอากาศยาน ทั้งทหาร และพลเรือน(ทางทหาร
ใชพิสูจน โดยให บ. หรือ ฮ.ระดับความสูงที่กําหนด)
 Mode D กําหนดความหมายขึ้น ตามวัตถุประสงคของแตละประเทศ
ไมใชในทางสากล
 Mode S (Selection) Mode นี้ พัฒนาขึ้นมาเนื่องจาก Mode A ไม
สามารถ กําหนดลักษณะเฉพาะ (Name) ใหกับอากาศยานจํานวนมากที่บิน เขามาในพื้นที่บริการ
ของสนามบินไดเพียงพอ อาจกอใหเกิดปญหาการกําหนดลักษณะเฉพาะซ้ํา เพราะ Mode A
สามารถกําหนด Codeไดเพียง 4096 Code เทานั้น Mode S จะกําหนดลักษณะเฉพาะของ อากาศ
ยานแตละลํา ที่มีเสนทางบินสากลไดครบทุกลํา (24-bit addresses are allocated to every airframe
by their registering authority) โดยแตละประเทศจะไดรับจํานวน Code ไมเทากัน นอกจากนั้น
Mode S ยังใชในการ Down Link และ Up Link ขอมูลที่สําคัญจากอากาศยาน เชน ประเภทของ

อากาศยาน ตําบลที่ ความเร็ว การขอรับการสนับสนุนเรื่องตางๆ เมื่ออากาศยานลงจอดแลว ฯลฯ
ใกลเวลาจริง (Real Time) กับ หอควบคุมการบิน
6.สวนประกอบหลักของระบบ IFF ที่ควรทราบมีอยู 4 สวน คือ
6.1 Interrogator หรือ เครื่องสงสัญญาณถาม เปนเครื่องรับ-สงหวงคลื่นวิทยุยาน
ความถี่ UHF ซึ่งปกติจะติดตั้งในเรือ หรือ หนวยบกทําหนาที่สงสัญญาณถาม แบงออกเปน 5 Mode
คือ Mode 1 , Mode 2 , Mode 3/A, Mode 4 และ Mode C

Interrogator

Interrogator Control
6.2 Transponder หรือเครื่องสงสัญญาณตอบ เปนเครื่องรับ-สงหวงคลืน่ วิทยุเชน
เดียวกัน แตจะติดตั้งบนอากาศยาน หรือเรือรบทําหนาที่ สงสัญญาณตอบการถามของ Interrogator
โดยที่การตอบจะตอบเปน Pulse Group หรือ Information Pulse

Transponder Set

Transponder Control

6.3Video Decoder เปนอุปกรณที่ทํางานรวมกับ Interrogator มีหนาที่ เปรียบ
เทียบสัญญาณหวงคลื่นวิทยุที่สัญญาณตอบมาจาก Transponder
Read Gate
Mode # 1
ตั้งคาความสูง ใชใน Mode # C
SAL (Selected Altitude

Mode # 2
Mode #

Challeng
I/P – X

สายอากาศแบบบังคับทิศ (Directional Antenna) และสายอากาศแบบไม
บังคับทิศ (Omni-directional Antenna)
สายอากาศIFF แบบไมบังคับทิทิศศ
6.4

สายอากาศ IFF แบบบังคับทิศ
ติดรวมกับ สายอากาศ เรดาร

4. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบ IFF

7. ระบบ IFF จะมีการถามเปน Mode คือ Mode 1 , Mode 2 , Mode 3/A , Mode 4 และ Mode
C ความแตกตางของแตละ Mode จะขึ้นอยูกับ Fix Pulse 2 Fix Pulse (รายละเอียดจะกลาวภายหลัง)
โดยมีรายละเอียดการใชงานในแตละ Mode ทั้งทางทหารและพลเรือน ดังนี้
7.1 Mode 1ใชในยุทธวิธีทางทหารเทานั้น โดยทั่วไปจะแสดงภารกิจของหนวยที่
ติดตั้ง (นักบินสามารถปรับแตง Code ใน Mode นี้ได)
7.2 Mode 2 ใชในยุทธวิธีทางทหารเทานัน
้ (นักบินไมสามารถปรับแตง Code ใน
Mode นี้ได) ปกติจะแสดงหมายเลขของอากาศยาน หรือ เรือ
7.3 Mode 3/A ใชทั้งทางทหารและพลเรือน
7.4 Mode 4 ใชทางยุทธวิธีทางทหารของสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
ปองกันการถอดรหัส IFF (โดยใช Read-Gate หรือ Manual) จากฝายขาศึก การถามและการตอบ
จะตองเขารหัส Information PulseในMode นี้ จะมีระยะหางระหวาง Fix Pulse มากกวาMode อืน่
เพื่อบรรจุขอมูลรหัสลับและสัญญาณ Synchronizationเพื่อแสดงให Transponderทราบวา สัญญาณ
ถามนี้ เปนการเขารหัสลับ Transponder ก็จะประเมินผลโดยใชสวนที่มีหนาที่ในการถอดรหัสลับ
และสงสัญญาณตอบโดยเขารหัสลับเชนกัน(กรรมวิธีทกี่ ลาวขางตนเปนการดําเนินการโดยอัตโนมัติ
ภายในเครื่อง) ถาTransponder ไมสามารถถอดรหัสหรือ ตอบสัญญาณถามจาก Interrogator ได
แสดงวาเปนฝายขาศึก (Active Interrogation) เนื่องจาก Mode มีวตั ถุประสงคเพื่อพิสูจนฝายวา
เปนฝายเดียวกันหรือไมเทานัน้
7.5 Mode 5(IFF Mk XII (A) เปน Secure Mode เพิ่มขีดความสามารถของ Mode 4
ในการรักษาความปลอดภัย การพิสูจนทราบ การเปนฝายเดียวกัน (Active Interrogation) โดยการใช
รหัสที่แปลง ภาษาธรรมดาใหเปนรหัส (Cryptographic) จึงสามารถใชงานรวมกับ ระบบตรวจ
การณที่เปน Passive เชน Thermal Image, ระบบชี้เปาดวย Laser รวมทั้งระบบการรับรองฝายตาม
เวลาของแตละวัน(Time of day Authentication) โดยแบงขอมูลในการพิสูจนฝาย เปน 4 ระดับ คือ
 ระดับ 1 พิสูจนทราบการเปนฝายเดียวกัน(Active Interrogation)
และ การแสดงหมายเลขของยานรบ (Platform Identification Number - PIN)
 ระดับ 2 การแสดงตําบลที่เปน Lat/Long โดยระบบจะตอเชื่อม
กับ GPS
 ระดับ 3 การพิสูจนทราบเปนกลุม (Selective Interrogation)
 ระดับ 4 การแลกเปลี่ยนขอมูลที่สําคัญ เชนรหัสภารกิจ รหัส
ประเทศ ฯลฯ

Mode C เปนMode ที่อากาศยานใชแสดงความสูง โดยMode C จะเชื่อมตอกับ
เครื่องวัดความสูงของอากาศยาน (Aircraft Altimeter) สามารถวัดความสูงไดตั้งแต -1000 ถึง
+126,700 ฟุต
 การแสดงคาความสูงบนจอ PPI จะประเมินคาความสูง ไดที่ Video
Decoder โดยการใชปุม SAL (Selected Altitude Layer) On/OFF Sw. รวมกับ Low Sw. และ
Up Sw. ซึ่งสามารถประเมินความสูงของอากาศยานไดละเอียดถึง 100 ฟุต
 ปุม SAL 99+ /OFF/-1K Sw. จะกําหนดขีดจํากัดดานบน และ
ดานลางอยางคราว ดังนี้
 ตั้งปุมควบคุมไวที่ 99+ ขีดจํากัดดานลางจะเริ่มตัง้ แต คา
ความสูงที่ Low Sw. ตั้งไว จนถึงขีดจํากัดดานบนสุด คือ 126,700 ฟุต
 ปุมควบคุมไวที่ -1K ขีดจํากัดดานลางจะเริ่มตั้งแต -1,000
ฟุต จนถึงคาความสูงดานบนที่ UP Sw. ที่ตั้งไว
7.6

7.7

Interrogator สามารถกําหนด การตอบสัญญาณถามของ Transponder

ของเรือ หรืออากาศยานที่ ระบุไ ด เมื่อมีเ รื อ หรืออากาศหลายลําอยูใ นบริเ วณเดี ย วกัน ผ านทาง
Video Decoder โดยใช ปุม I/P Sw. ซึ่งเปน Spring Load เมื่อกดแลวจะดีดกลับไปตําแหนง
ปกติโดยอัตโนมัติ หลังจากกดปุมนี้แลวจะมี สัญญาณ 2 แถบ นานประมาณ 20 วินาที เรือและ
อากาศยานที่เ กี่ย วข อ งจะต องติด ตอสื่อสารทางวิทยุ โทรศัพ ทไ ด โ ดยการสั่ง SquawkI/P(IdentIdentification of Position) ใน Mode 2 และMode 3/A ในกรณีของอากาศยาน การ Ident อาจ
กระทําโดยใช Microphone ของนักบิน โดยทุกครั้งที่นักบิน ติดตอกับหนวยใด ก็จะปรากฏเปน
สัญญาณ 2 แถบหลัง Echo ของเรดาร
7.8 การตอบของ Transponder จะตอบเปน Pulse Group หรือ Code(Information
Pulse)โดยจะมีเลข 4 หลัก เริ่มจาก 0000 - 7777 ใน Mode 2 ,Mode 3/A และ Mode C รวมเปน Code
ในแตละ Mode คือ 4096 Code สวนใน Mode 1 จะมีเลข 2 หลัก คือ00 - 73 Code ในการและตอบ
จะตองตั้ง Code ตามที่นัดหมายกันไว
8 หลักการทํางานของระบบ IFF หรือ SSR
8.1 Interrogator ขณะสงสัญญาณถาม
1) Toggle Switch ที่ Decoder อยูที่ตําแหนง Challenge
2) สัญญาณถามจะสง เปนหวงคลื่นวิทยุความถี่ 1030 MHz (ยาน UHF)
ผานสายอากาศ ซึ่งปกติจะติดตั้งรวมกับเรดาร และติดตัง้ สายอากาศรวมกัน ในการเดินอากาศอาจ
ติดตั้ง เฉพาะ SSR อยางเดียวก็ได

3) การสงสัญญาณถามจะสงในขณะที่ Primary Radar ทํางาน หรือ ปดอยู
ก็ได โดยจะมีขอแตกตางเฉพาะ Echo ของเปาที่ปรากฏบนจอ PPI หรือไมเทานั้น สวน Echo ของ
IFF จะปรากฏเหมือนกัน ทั้ง2กรณี
4)การสงสัญญาณถาม แบงออกเปน 5 Mode คือ Mode 1, Mode 2 ,Mode
3/A , Mode 4 และMode C ความแตกตางของแตละ Modeจะอยูที่ความหางของ Fix Pulse 2 Fix
Pulse คือ P1 และ P3 ดังนี้
1) Mode 1
P1 หางจาก P3
3 µsec
2) Mode 2
P1 หางจาก P3
5 µsec
3) Mode 3
P1 หางจาก P3
8 µsec
4) Mode 4
P1 หางจาก P4
Synchronous Pulse 4 Pulse
ตามดวยPulse Code 32 Pulse Code (Information Pulse)
5) Mode C
P1 หางจาก P3
21 µsec

8.2 Transponder หรือเครื่องตอบ เปนเครื่องรับ - สงหวงคลื่นวิทยุ โดยปกติจะ
ติดตั้งบนอากาศยาน หรือ เรือรบ ทําหนาที่สงสัญญาณตอบโดย Transponder จะตอบเปน Pulse
Group หรือ Information Pulse ( A1 , A2 , A4 , B1 , B2, B4 ,C1,C2 , C4 , D1 , D2 และ D4 รวม
เปน 12 Pulse) โดยจะมีเลข 4 ตัว กําหนดให A เปนหลักพัน , B เปน หลักรอย , C เปนหลัก สิบ
และ D เปน หลักหนวย
1) Mode 1 จะมีเลข 2 หลัก คือ 00 – 73(A1 , A2 ,A4 , B1 และ B2) ตั้ง
สัญญาณตอบได 32 Code
2) ใน Mode 2 และ Mode 3/A จะมีตวั เลข 4หลัก คือ 0000 – 7777 มี
Information Pulse ครบทุกตัว ตั้งสัญญาณตอบได 4096 Code

3) Mode 4 ใชทางยุทธวิธีทางทหารของสหรัฐอเมริกา และประเทศใน
สนธิสัญญา NATOโดยมีวตั ถุประสงค เพื่อปองกันการ ถอดรหัส IFF(โดยใช Read-Gate หรือ
Manual) จากฝายขาศึก การถามและการตอบจะตองเขารหัสลับ ในMode นี้ จะมีระยะหางระหวาง
Fix Pulse มากกวา Mode อื่น เพื่อบรรจุขอมูลรหัสลับและสัญญาณ Synchronizationเพื่อแสดงให
Transponderทราบวา สัญญาณถามนี้ เปนการเขารหัสลับ Transponderก็จะประเมินผลโดยใชสวนที่
มีหนาที่ในการถอดรหัสลับ และสงสัญญาณตอบโดยเขารหัสลับเชนกัน (กรรมวิธีที่กลาวขางตน
เปนการดําเนินการโดยอัตโนมัติภายในเครื่อง) ถาTransponder ไมสามารถถอดรหัสหรือ ตอบ
สัญญาณถามไดแสดงวาเปนฝายขาศึก ( Mode 4 เปนคําถามที่เนนคําตอบวาเปนฝายเดียวกันหรือไม
เทานั้น)

4) ใน Mode C จะมีInformation Pulse ครบเวน D1 ทําใหสามารถตั้ง
สัญญาณตอบได 1,280 Code เทานั้น
5) Transponder สามารถจะสงสัญญาณเพื่อแสดงตําบลที่ของอากาศยาน
หรือ เรือ ในกรณีที่มีเรือและอากาศยานหลายลําปรากฏบนจอ PPI และใช Code เดียวกัน โดยการ
ผลักปุม Iden/Mic ( ที่ ตําแหนง MIC จะเปนการแสดงตําบลที่ของอากาศยานในขณะที่นักบินกด
Key พูดวิทยุโทรศัพท) ที่ Transponder Control ไปตําแหนง Ident และหนวยที่ถามตองตั้ง Switch
I/P/X ที่ Video Decoder ไปไวตําแหนง I/P เมื่อตั้งSwitch ตางๆ เรียบรอ ยแลว Echo ของ IFF จะไป
ปรากฏบนจอ PPI เปน 2 แถบหางกันประมาณ 1 ไมล นาน 20 วินาที
6) ในการถามและตอบ จะตองตั้ง Mode ใน Interrogator และ ตั้ง
สัญญาณตอบ Pulse Group (Information Pulse ) ตามที่นัดหมายกันไว

8.3 Video Decoder เปนสวนประกอบหลักของ IFF ที่ทํางานรวมกับ Interrogatorใชในการ
ถาม(Challenge) การตั้ง Mode และ Code รวมทั้งการเลือก ลักษณะของ Echo ตางๆ ของ IFF ให
ปรากฏบนจอ PPI
1) Video Decoder เปนอุปกรณที่ตอเชื่อม กับ Interrogator มีหนาที่
เปรียบเทียบสัญญาณหวงคลืน่ ที่ตอบมาจาก Transponder
2) Video Decoder สามารถตั้ง Code ตางๆ ตามที่ไดนัดหมายกันไว และ
สามารถรับสัญญาณตอบจาก Transponder ได 2 อยางคือ
(1) ตําแหนง Code สัญญาณที่รับจาก Transponder ทุก Code จะ
ปรากฏหลัง Echo เปน Pulse Group (Slash)ตาม Code ที่ตั้งไว Transponder
(2) ตําแหนง Decoder ตําแหนงนี้ Video Decoder จะแปลง
สัญญาณตอบจาก Transponder เฉพาะสัญญาณตอบ ที่ตงั้ Code ตามที่นัดหมายกันไวเทานัน้ โดย
สัญญาณตอบจาก Transponder จะปรากฏหลัง Echo เปนแถบสัญญาณภาพหนา 1 แถบ (หากมีการ
Squawk I/P จะมี 2 แถบ) ถาตั้ง Code ไมตรง จะไมปรากฏภาพ สัญญาณใด ๆ หลัง Echo
3) กรณีที่ไมทราบ Code ของสัญญาณตอบ พนักงานสามารถถอดรหัส
จาก Pulse Group ที่ปรากฏหลัง Echo ได โดยตั้ง Video Decoder ไวตาํ แหนง Code แตในปจจุบันมี
เครื่องถอดรหัส(Read Gate)ประกอบอยูก บั Video Decoder
4 ) Video Decoder สามารถเลือกชนิดของการใชงานไดดังนี้
(1) Passive Decoder เปนการตรวจสอบสัญญาณ ตอบเมื่อตั้ง
Video Decoder ไวที่ Decode ถาตั้ง Mode และ Code ตรงกัน ก็จะผลิตสัญญาณเปน แถบหลัง Echo
เรดาร ถาไมตรงก็จะไมมี สัญญาณ IFF ปรากฏ Switch Code/Off/Decode จะอยูที่ตําแหนง Decode
(2) Bracket Decode เปนการเปรียบเทียบชวงเวลาระหวาง
F1(Start Pulse) และ F2(stop Pulse)ของสัญญาณตอบ วาเทากับ 20.3 µsec หรือไม ถาถูกตองก็จะ
ผลิต Bracket Output Pulse ขึ้นมา 1Pulse หลัง Echo เปา ถาไมถูกตองอาจแสดงวา เปนสัญญาณ
รบกวนก็ได
(3) Codeเมื่อ เราตั้ง Switch ที่ Video Decoder ไวตาํ แหนงนี้
สัญญาณตอบทุกสัญญาณที่ไดรับ จะปรากฏบนจอPPI เปน Information Pulse หลัง Echo เรดาร ทุก
Code และ Mode
(4) I/P Decode เมื่อตองการทราบตําบลที่ของ อากาศยาน หรือ
เรือเมื่อตั้งรหัสตรงกันหลายลํา เรือหรือเครื่องบินตองผลัก Switch /Off/X ไวตําแหนง I/P เรือหรือ
เครื่องบิน ที่ Squawk Ident มาจะปรากฏเปนแถบหลัง Ehco เปาอีกแถบหนึ่ง (ปกติจะมี 1 แถบ)
นาน 20 วินาที

(5) X-Pulse เมื่อตองการพิสูจนทราบวาเปนเปา เครื่องบินบังคับ
วิทยุ (Drone) หรือ ไม
5) การแสดงภาพบนจอ PPI แบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1)Raw Video Display เปนการถามในขณะที่ Video Decoder
ตั้งอยูตําแหนง Code การแสดงภาพสัญญาณตอบจะแสดงเปนขีด (Slash) ของ Information Pulse
ทุก Pulse หลังเปาเรดาร
2) Decode Video Display เปนการถามในขณะที่ Video Decoder
ตั้ง Switch อยูที่ Decoderสัญญาณ IFF จะปรากฏ หลังเปาเรดารเฉพาะ เมื่อตั้ง Mode และ Code
ตรงกันเทานัน้ โดยจะปรากฏเปนแถบ 1 แถบ

ระบบ IFFที่ตดิ ตัง้ ในจรวด
ประทับบา STRINGER

9. สัญญาณตอบจาก Transponder ใหขอมูลที่เปนประโยชนดังนี้
1. ติดตามเปา 9.1 ตามเปาฝายเดียวกันไดอยางตอเนื่อง
9.2 ทราบภารกิจของฝายเดียวกันจากสัญญาณตอบ(mode 1,2และ 3/A)
9.3 ทราบความสูงของอากาศยาน(mode C)
9.4 ทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพน้ํามันเชือ้ เพลิง, สถานภาพอาวุธ , เข็ม ,
ความเร็ว และขอมูลทางยุทธวิธีอื่นๆ
9.5 ติดตามสถานภาพของฝายเดียวกัน โดยเฝาสังเกตจากสัญญาณฉุกเฉินตางๆใน
Mode 1 และ 3/A
9.6 พิสูจนฝายเชิงรุกโดยการเขารหัสลับ ใน Mode 4
10. ขีดจํากัดการใชงานของระบบ IFF ตามทฤษฎี ระยะทางในการแพรคลื่นของ
Interrogator จะมีรัศมีมากกวา 100 ไมลขึ้นไปสําหรับ สถานีบกหรือเรือ กับอากาศยาน และ 30 ไมล
สําหรับ เรือหรือบก กับเรือ แตอยางไรก็ตามมีปจจัยหลายอยางที่เปนอุปสรรคที่ทําใหประสิทธิภาพ
การใชงาน ระบบ IFF หรือ SSR ลดลง คือ
10.1 ประสิทธิภาพของInterrogator (Hardware)
10.2 ประสิทธิภาพของ Transponderที่ติดตัง้ บนเรือ หรืออากาศยาน
10.3 ระยะขอบฟา (Line of Sight) เนื่องจาก ระบบIFF ทํางานในยานความถี่ UHF
10.4 การวางตัวและ สภาพทางภูมิศาสตรของตําบลที่เปาขณะถูกถาม
10.5 ตําบลที่ของสายอากาศ ทั้งของ Interrogator และ Transponder

สัญญาณรบกวนที่เกิดในระบบ IFF มี 2 ชนิด คือ
8. 11.1 FRUIT (Fault Reply Unsynchoneous to Interrogator Transmission) เปน
การรบกวน ทีเ่ กิดจากการทีม่ ีเรือหรืออากาศยานหลายลําอยูในบริเวณเดียวกัน และในชวงเวลาหนึง่
มีสัญญาณถามจากหนวยหลายหนวย ตอเรือ หรือ อากาศยานลําเดียวกัน ทําใหสัญญาณตอบไป
ปรากฏบน PPI ของเรือถาม แตละลําซอนทับกัน
11.2 Gable เกิดจากสัญญาณตอบจากเปา 2 เปา ที่อยูในแบริ่ง และ ระยะใกลเคียง
กัน ทําใหเกิดการซอนทับกันบางสวนหรือ ทั้งหมด
12. หลักปฏิบัตใิ นการหมายรูพ
 ิสูจนฝายที่ควรทราบ
12.1 อากาศยานตองแสดงฝายใหเรือทราบกอนเสมอ
12.2 อากาศยานและหนวยพื้นดินตองรับผิดชอบในการแสดงฝายตามแต
สถานการณ คือ
1) อากาศยานตองพิสูจนทราบหนวยพืน้ ดินกอนเขาโจมตี
2) อากาศยานตองแสดงฝายใหหนวยพื้นดินทราบเมื่อถูกถาม หรือ เมื่อถูก
โจมตี
12.3 เรือดําน้ําตองแสดงฝายใหเรือผิวน้าํ และ อากาศยาน
12.4 เรือเล็กตองแสดงสัญญาณฝายกอนเรือใหญ เวนแตในกรณีทัศนวิสัยเลว เรือ
ใหญซึ่งมีอุปกรณดีกวาจะตองเปนฝายแสดงฝายกอน
13. ระบบ IFF ใน ทร. ปจจุบันมีการ กําหนดตารางรหัส ,วิธีการใชและความหมาย ไวใน
อทร.3201(เอกสารประกอบการฝก กร. การสื่อสาร – อิเล็กทรอนิกส) ดังนี้
13.1 MODE 1 แสดงหนวยตนสังกัดเรือ อากาศยาน ตามการจัดกําลังปกติ ระดับ
กองเรือ หรือฝูงบิน ( มีเลข 2 ตัว )
13.2 MODE 2 มีเลข 4 ตัว
1) เลขตัวแรก แสดงหนวยตนสังกัดเรือ อากาศยานตามการจัดกําลังปกติ
2) เลขตัวที่ 2 แสดงหมูเรือ หรือ ฝูงบิน
3) เลขตัวที่ 3 แสดงหมายเลขเรือ หรือ ประเภทของอากาศยาน
4) เลขตัวที่ 4 ไมไดแสดงความหมายใด
13.3 MODE 3 มีเลข 4 ตัว
1) ในกิจของทหาร สามารถใชไดตั้งแต 5100 ถึง 7177 แตใน ทร. ไดรับ
อนุมัติใหใชในชวง 5200-5277, 5300-5377 และ 5400-5477
2) ใชแสดง เรือ อากาศยานในหนวยเฉพาะกิจ
3) ตัวเลขสามตัวแรก แสดงหนวยเฉพาะกิจ ตัวที่สี่ ไมไดแสดง
ความหมายใด
11.

13.4 MODE C ใชบอกความสูงของอากาศยาน มีหนวยเปน พันฟต และใชพิสูจน
ฝาย โดยให บ. หรือ ฮ. บินในระดับความสูงที่กําหนด
14. ทาบินสําหรับแสดงวาเปนฝายเดียวกัน เมื่อถูกขอใหพิสูจนฝาย
14.1 ทาบินที่ 1
ทาบิน 1
เลี้ยวขวา ทําวงกลม 1 รอบ แลวกลับเขาแนวบินเดิม

14.2 ทาบินที่ 2
ทาบิน 2
เลี้ยวซาย ทําวงกลม 1 รอบ แลวกลับเขาแนวบินเดิม

14.3 ทาบินที่ 3
ทาบิน ที่ 3
เลี้ยวขวา ทํามุมประมาณ 90 องศา บินตรงประมาณ 1 นาที
แลว เลี้ยวซายประมาณ 90 องศา แลวกลับเขาแนวบินเดิม

14.4

ทาบินที่ 4
ทาบิน ที่ 4
เลี้ยวซาย ทํามุมประมาณ 90 องศา บินตรงประมาณ 1 นาที
แลว เลี้ยวขวา ประมาณ 90 องศา แลวกลับเขาแนวบินเดิม

15. กฎปฏิบตั ใิ นการใช IFF
15.1 ถามิไดสั่งการเปนอยางหนึ่งอยางใด ใหเลือกใชเลขรหัส IFF ตาม
ตารางรหัส IFF ที่ กําหนดไวใน อทร.3201
15.2 การใช IFF ตองสอดคลองกับ EMCON Plan
15.3 การพิสูจนทราบ โดย IFF ปกติจะใชรวมกับการสือ
่ สารทางวิทยุ
คือเมื่อหนวยถามและ หนวยตอบติดตอสื่อสารกันไดแลว โดยใชคําพูดดังนี้
หนวยถาม
“Squawk Mode………...” หรือ “Squawk Ident”
หนวยตอบ ผลัก SW. เลือก Mode ที่จะตอบการถาม ที่ Transponder Control Unit ตามที่
ฝายถาม กําหนด (ตองตั้ง รหัส IFF ตามที่กําหนดไวในคําสั่งยุทธการกอนออกเรือ)
หนวยถามสั่งเลิก Squawk
“เลิก”
ถารหัส IFF ที่ตอบตรงตามที่สั่งการไว จะมีแถบหนาจํานวน 1 แถบปรากฏหลัง Echo เปา
หากเปนการ Squawk Ident ถารหัส IFF ที่ตอบตรง จะมีแถบหนาจํานวน 2 แถบ
ปรากฏหลัง Echo เปา ที่ Squawk Ident ตอบ
16. รหัสฉุกเฉิน สากล ทหาร/พลเรือน
-2700 คนหาและชวยเหลือ
-7500 มีการจี้เครื่องบิน (Hi-Jack)
-7600 การสื่อสารขัดของ
-7700 เครื่องยนตขัดของ
-7177 S O S ( เหตุอันตรายอับจน )
-4 X ฉุกเฉินทางทหาร
------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง
1. SECODARY SURVEILLANCE (SSR) FORMAL TRAINING
(TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED)
2. คําแนะนําปฏิบตั ิการสื่อสารประจํา ที่ 1/2535 เรื่อง การหมายรูพสิ ูจนฝายรวม
ของ บก.ทหารสูงสุด
3. อทร. 3201 เอกสารประกอบการฝก กร. การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
น.ต. จิรภัส ศิลปกุล
หัวหนาหมวดสื่อสาร กองฝกศูนยยุทธการ กฝร.
เมษายน 2550

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนได รูถึงแนวความคิดในการพัฒนาระบบ GMDSS
2. เพื่อใหนักเรียนได รูถึงอุปกรณตางๆที่ใชงานในระบบ GMDSS
3. เพื่อใหนักเรียนได รูถึงเขตพื้นที่ทะเล และ ขอกําหนดในการติดตั้งอุปกรณ
4. เพื่อใหนักเรียนได รูถึงขั้นตอนและวิธีการใชงานระบบ GMDSS
ความเปนมา
นับตั้งแตป ค.ศ. 1959 เปนตนมา องคการทางทะเลของโลก หรือ IMO - International
Maritime Organization และมวลประเทศสมาชิก โดยการประสานงานอยางใกลชิดกับ สหภาพ
โทรคมนาคมสากล หรือ ITU - International Telecommunication Union กับคณะกรรมการ
บริหารความถี่วิทยุสากล หรือ CCIR - International Radio Consultative Committee กับอีก
หนวยงานสากลอื่น ๆ อาทิเชน องคการอุตุนิยมวิทยาแหงโลก หรือ WMO -World
Meteorological Organization, องคการอุทกศาสตรสากล หรือ IHO - International Hydrographic
Organization , สถาบันการสื่อสารทางทะเลผานดาวเทียม หรือ INMARSAT - International
Maritime Satellite Organization และระบบดาวเทียมรวม COSPAS-SARSAT ไดใชความพยายาม
รวมกันพัฒนาและจัดรูปแบบ ระบบความปลอดภัยและแจงเหตุภยั พิบตั ิทางทะเลทั่วโลก
ซึ่งในที่สุดของผลการทํางานรวมกัน ไดกอใหเกิดขอบังคับที่จะตองสงเสริมและบังคับใช
สําหรับ ระบบความปลอดภัยและแจงเหตุภัยพิบตั ิทางทะเลทั่วโลก หรือ GMDSS - Global
Maritime Distress and Safety System ระหวางป ค.ศ. 1992 และ 1999.

1. การพัฒนาระบบ GMDSS ตองดําเนินการคนหาและชวยเหลือ (SAR-Search and Rescue)โดย
หนวยงานบนฝงในลําดับแรก
สวนเรือในทะเลจะเขาดําเนินการชวยเหลือเมื่ออยูใกลที่เกิดเหตุ
รวมทั้งระบบ GMDSSจะตองติดตั้งอุปกรณที่มีความทันสมัยที่สุด และจะตองมีการประสานงานกับ
หนวยงานการคนหาและชวยเหลืออยางใกลชิด
2. ระบบ GMDSS คือ ระบบสื่อสารระหวางเรือ กับฝง และเรือกับเรือ ที่ทํางานอัตโนมัติผานระบบสื่อสาร
ดาวเทียมและDSC (Digital Selective Calling) ที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนระบบเดิม ที่การแจงขาว
ขึ้นอยูกับ
 ระบบวิทยุโทรเลข (CW-Morse Code) ความถี่ 500 KHZ
 ระบบวิทยุโทรศัพทยานความถี่ MF ความถี่ 2182 KHz และ ยานความถี่ VHF (Maritime
Band) 156.80MHz (CH16)
 ระบบCW และวิทยุโทรศัพท ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 150ไมล ทําใหเรือที่ประสบภัย
ไมไดรับการชวยเหลือจากเรือ หรือสถานีฝง หากเรือเหลานั้นอยูน อกรัศมีการแพรคลื่นวิทยุ
3. ประโยชนที่ไดรับจาก ระบบ GMDSS
3.1 การคนหาและชวยเหลือ (SAR-Search and Rescue)จะดําเนินการ และประสานงานโดย
สถานีฝงเปนลําดับแรก เนื่องจาก มีอุปกรณและขีดความสามารถในการประสานงานดี สวนเรือจะ
ดําเนินการชวยเหลือเมื่ออยูใกลเรือเกิดเหตุ และไมเปนอุปสรรคตอการชวยเหลือของสถานีฝง
3.2 เรือและสถานีฝงติดตั้งอุปกรณสื่อสารของระบบGMDSS โดยเรือไมจําเปนตองพึง่ พา
ความชวยเหลือจากเรือที่เดินทางผานขณะเกิดเหตุ
3.3 ขาวของเรือที่ประสบภัย จะกระจายไปยังสถานีตางๆ หลายชองทางพรอมกัน ทําให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโลก
4. ขีดความสามารถของอุปกรณสื่อสารที่ตดิ ตัง้ ในเรือ
4.1 ขาวการประสบภัยจาก เรือ ถึง ฝงจะตองดําเนินการสงอยางอิสระ จากระบบสื่อสาร ที่
แตกตางกันอยางนอย 2 ระบบพรอมกัน
4.2 รับขาวการประสบภัยจากสถานีฝงได พรอมทั้งสามารถ สง และ รับขาวแจงภัย
ระหวางเรือ กับ เรือ
4.3 ประสานงานการ รับ และสงขาว การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลได
4.4 สามารถรับ และ สงขาวในพื้นทีเ่ กิดเหตุไดตลอดเวลา
4.5 รับ และ สงสัญญาณการแสดงตําบลที่ (Locating Signal)
4.6 สามารถรับ และ สงขาวเกี่ยวกับ การบริหารจัดการทัว่ ไปของเรือได
5. ระบบ GMDSS เปนระบบที่ IMO (International Maritime Organization) และ SOLAS (Safety of
Life at Sea) กําหนดใหเรือโดยสารและ เรือสินคาทุกลําที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดไวตองติดตั้ง

ระบบสื่อสาร ประเภทตางๆ ตามเสนทางเดินเรือที่จดทะเบียนไวใหแลวเสร็จสิ้นสมบูรณ “ภายใน 1
ก.พ. 2542”
6. เรือเดินทะเล ที่ตองปฏิบตั ิตามขอกําหนดนี้ คือ
6.1เรือสินคาที่มีระหวางขับน้ํา ตั้งแต 300 ตันกรอสขึ้นไป ที่มีเสนทางเดินเรือในนานน้ํา
สากล หรือ ทะเลเปด
6.2เรือโดยสารทุกลํา ที่บรรทุกผูโดยสารตั้งแต 12 คนขึ้นไป ที่มีเสนทางเดินเรือในนานน้ํา
สากล หรือ ทะเลเปด
6.3เรือประมงที่มีระหวางขับน้ําตั้งแต 300 ตันกรอสขึ้นไป ตองติดตัง้ ระบบNAVTEX และ
นํา EPIRB (406 MHz) ไปกับเรือดวย รวมทั้งตองมี วิทยุมือถือยาน VHF (DSC)ไมนอยกวา 3เครื่อง
และ SART(Search and Rescue Radar Transponder)บรรจุอยูในแพชูชพี ดวย
7. อุปกรณสื่อสารที่ใชในระบบ GMDSS
7.1 ระบบ DSC (Digital Selective Calling)
7.2 ระบบ NBDP (Narrow Band direct Printing Telegraphy)
7.3 เครื่อง รับ - สง วิทยุยาน MF/HF(DSC)
7.4 เครื่อง รับ - สง วิทยุประจําที่และวิทยุมือถือ ยาน VHF (DSC)
7.5 ระบบ NAVTEX (Navigation Telex System)
7.6 ระบบ Inmarsat C
7.7 ระบบ EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon)
7.8 ระบบ SART (Search and Rescue Radar Transponder)
8. แนวความคิดของระบบ DSC
8.1 เปนการสงขอมูลแบบ Digital Code โดยใช MMSI เปนลักษณะเฉพาะของ สถานีสง
และ รับ หรือ กลุมสถานี
8.2 สง และ รับ สัญญาณแจงเหตุอันตรายอับจน รวมทั้งการตอบรับทราบ เมื่ออยู ในฐานะ
ที่จะเขาชวยเหลือได โดยไมกีดขวางหนวยงานอื่นที่อยูใ นฐานะที่จะเขาชวยเหลือไดดีกวา
8.3 ถายทอดสัญญาณแจงเหตุอันตรายอับจน เมื่อสถานีนนั้ ไมอยูใ นฐานะที่จะดําเนินการ
ชวยเหลือได แตทราบเหตุการณที่เกิดขึน้ และในขณะนัน้ ไมมีสถานีใดตอบรับทราบ หรือ เขา
ชวยเหลือ
8.4 ประกาศแจง เหตุฉุกเฉิน(Urgent) หรือขาวเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ (Safety)
8.5 ใชในการเรียกขั้นตน และกําหนดชองความถี่ในการทํางานกับสถานีใดสถานีหนึ่ง
หรือ กลุมสถานี ในลักษณะรับ-สงขาวทั่วไป ในรูปแบบ วิทยุโทรศัพท หรือ TELEX
9. ลักษณะการตอเชื่อมของ ระบบ DSC ขอมูลจากDSCจะเชื่อมตอ ถึง สถานีเดียว , กลุมสถานี หรือ
ทุกสถานี โดยอัตโนมัติ ขอมูลจาก DSCอาจปรากฏในจอภาพ หรือ พิมพขอมูลออกมา โดยใช

MMSI (Maritime Mobile Service Identity) ที่ประกอบดวยตัวเลข 9 ตัว(ประเทศไทย 567 XXXXXX
สําหรับการติดตอทางวิทยุโทรศัพท และ 456XXXXXX สําหรับการติดตอทาง Telex(NBDP) เปน
ลักษณะเฉพาะของ สถานี หรือกลุมสถานีกรณีที่ของ Distress จะสงขาวถึงทุกสถานีโดยอัตโนมัติ
10. ความถี่ ที่ใชในชองทํางานDSC









2187.5

kHz

8414.5

kHz

4207.5

kHz

6312

kHz

12 577

kHz

16 804.5

kHz

156.525

MHz

(MF)

(HF)

(VHF Channel 70)

11. DSC คือ การเรียกที่ ประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังนี้
11.1 สัญญาณแจงเหตุอันตรายอับจน (Distress)
11.2 สัญญาณฉุกเฉิน (Urgency)
11.3 สัญญาณเพื่อความปลอดภัย (Safety)
11.4 การปฏิบัติงานตามปกติ (Routine)
12. ระบบ NBDP (Narrow Band Direct Printing Telegraphy) คือ การสงและ รับโทรพิมพ หรือ
Telexผานคลื่นวิทยุ ระหวางเรือ กับ สถานีฝง แบงการทํางานเปน 2 Mode
 Mode A (ARQ-Automatic Reception Request Mode) คือการสง Telex จาก เรือ ถึง ฝง เพื่อให
สถานีฝง เชื่อมตอกับชุมสายTelex บนบกอืน่ ๆ
 Mode B (FEC -Forward Error Correction Mode) เปนTelex ที่สถานี ฝง สงถึง เรือ หรือกลุม
สถานีเรือ ในแบบการกระจายขาว

ระบบ NBDP

13. เครื่อง รับ - สง วิทยุยาน MF/HF(DSC) มีระบบ DSC สําหรับชองรับและสงที่ความถี่ 2187.5
kHz., 4207.5 kHz., 6312 kHz., 8414.5 kHz., 12577.0 kHz. และ 16804.5 kHz. มี BUILT IN TWO
TONE ALARM และมีระบบวิทยุโทรศัพท ตลอดจนระบบ NBDP (Narrow Band Direct Printing
Telegraphy) มีสายอากาศ 2 ชุด สําหรับ ทํางานแบบ Duplex**สามารถรับสัญญาณ DSC ไดอยาง
อิสระ ขณะที่รบั -สงขาวอยู
เครื่อง รับ - สง วิทยุยาน MF/HF(DSC)

14. เครื่องวิทยุรับ-สงยานความถี่ VHF มีระบบ DSCที่ Channel 70(156.525 MHz) และมีระบบ
พื้นฐานที่ใชในการติดตอสื่อสารในยานความถี่ Marine time Band (156 – 174 MHz) มีสายอากาศ
2 ชุด สําหรับ ทํางานแบบ Duplex สามารถรับสัญญาณ DSC ไดอยางอิสระ ขณะที่รับ-สงขาวอยู
15. เครื่องรับ-สงวิทยุมือถือ ตามขอกําหนดของระบบGMDSSที่มีประจําเรือชวยชีวิต ตองมี
คุณสมบัติกันน้ําและแรงกระแทก ใชเพื่อติดตอกับเรือกูภัย หรือ เรือเดินทะเลในบริเวณใกลเคียงกับ
ตําบลที่ของเรือชวยชีวิตอยู สําหรับเรือขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไปตองมีอยางนอย 3 ชุด สําหรับเรือ
ขนาดต่ํากวา 500 ตันกรอสตองมีอยางนอย 2 ชุด
เครื่อง รับ - สง วิทยุประจําที่และ วิทยุมือถือ ยาน VHF (DSC)

16.ระบบสารสนเทศเพื่ อ ความปลอดภั ย ในการเดิ น เรื อ (NAVTEX-Navigation
Telex
System)NAVTEX คือระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ เปนเครื่องรับขาวสารเพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินเรือ(MSI-Maritime Safety Information) แบบอัตโนมัติ โดยใช ระบบ
TELEX รับสัญญาณยาน MF คลื่นความถี่ 518 kHz แบงทะเลทั่วโลกออกเปน 16 เขต คือ
NAVAREA I – NAVAREA XVI ขาวสารที่ไดรับจะเปนขอมูลการเดินเรือหรือคําเตือนลักษณะ
อุตุนิยมวิทยาตางๆ รวมทั้งขาวสารการคนหาและชวยเหลือเรือที่ประสบอันตราย เรือเดินทะเลทุกลํา
จะตองติดตั้ง NAVTEX

NAVTEX และการแบงพื้นที่บริการ

17. Inmarsat C มีความสามารถอันหนึ่ง ทีเ่ รียกวา “EGC-Enhance group calling” ซึ่งสามารถ
กระจายขาวไปยังสถานี ในพื้นที่บริการของระบบ Inmarsat โดย EGC แบงบริการออกเปน 2
ประเภทคือ
Fleet Net การรับ และ สงขาวสารเกี่ยวของกับบริการดานการคาทั่วไปไมเกี่ยวของ
กับ ระบบ GMDSS
Safety Net ซึ่งเกีย่ วของกับระบบGMDSS โดยตรงเปนการสงขาวสารเพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ (MSI) เชนเดียวกับ NAVTEX เรือเดินทะเลตองติดตั้ง เมื่ออยูนอก
เขตบริการของ NAVTEX

Inmarsat C

18. ทุนแสดงตําบลที่ฉุกเฉิน EPIRB(Emergency Position-Indicating Radio Beacon )เปนทุน
สัญญาณที่มีเครื่องสงวิทยุอยูภ ายในเมื่อเริ่มสงสัญญาณ
(Activate)
จะสงสัญญาณแสดง
ลักษณะเฉพาะของเรือตอเนื่องอยางนอย 48 ชั่วโมง EPIRBจะทํางานโดยอัตโนมัติ (Hydro-Static
Release) เมื่อเรือจมลง ในระดับความลึกประมาณ 3-10ฟุต สามารถคนหาได โดยอากาศยาน และ
ดาวเทียมรวม ทั้งสามารถแจงขอมูลรายละเอียดของเปาไดมากกวาทุน แสดงตําบลที่แบบอื่น เชน
สามารถแจงขอมูลเพิ่มเติมให
RCCทราบเชนประเทศที่เรือหรืออากาศยานจดทะเบียนจํานวน
ผูโดยสารที่อยูบนเรือ หรืออากาศยาน เปนตน
18.1 EPIRB ที่ใชในปจจุบนั ไดเริ่มนําเอาระบบความถีค่ ู (Dual Frequency) 121.5 / 406
MHz มาใชงานอยางแพรหลายเพราะสะดวกในการใชงาน ตลอดจนรุน ใหมๆ ที่มีการใสภาค GPS
(Global Positioning System) หรือระบบแจงตําบลที่ดาวเทียมลงในเครือ่ ง EPIRB
18.2 Inmarsat E หรือ L Band EPIRB (1544.5 MHz) จะสงขอมูลที่ประกอบดวย ขอมูล
ตําบลที่จาก ระบบ GPS และขอมูลรายละเอียดอื่นๆผานดาวเทียม Inmarsat ไปยังศูนย ประสานงาน
และชวยเหลือผูประสบภัย (RCC) เพื่อประสานการชวยเหลือกับหนวยงานที่เกีย่ วของตอไป

EPIRB

19. ทุนเรดาร (SART-Search and Rescue Radar Transponder) เปน Secondary Radar ติดตั้งในเรือ
ใหญ หรือในแพชูชีพ ทํางานในยานความถี่ 9 GHz(X Band) ซึ่งเปนยานความถี่ของ เรดารเดินเรือ
หลักการทํางานคือ เมื่อไดรบั สัญญาณ(Pulse)จากเรดารเดินเรือ สัญญาณ นั้นจะไปกระตุนเครื่องสง
ของSARTใหสงสัญญาณตอบเปน รหัส(Code) 12 จุด ไปปรากฏบนจอเรดาร ของเรือหรืออากาศ
ยานที่กําลังทําการคนหา ใหทราบตําบลที่ของเรือ หรือ แพชูชีพที่ประสบภัย ทํางานดวย แบตเตอรี่
อายุใชงานประมาณ 96 ชม.

ทุนเรดาร (SART-Search and Rescue Radar transponder)

20. ขอกําหนดการติดตั้งอุปกรณสื่อสารระบบ GMDSS ภายใตขอกําหนดของระบบ GMDSS การ
ติดตั้งอุปกรณสื่อสารในเรือ จะขึ้นอยูกับรัศมีการเดินทางของเรือลํานั้นๆ ไมไดขึ้นอยูกับขนาดของ
เรือเหมือนกอนหนานี้
พื้นที่ A1 ( Sea Area A1) หางฝง 20 – 30ไมล ติดตั้ง เครื่องรับ-สงยาน ความถี่ VHF และ
สงขาวแจงเหตุ ผานระบบ DSC
พื้นที่ A2 ( Sea Area A2 ) หางฝง100-150ไมล ติดตั้งเครื่องรับ-สงยานความถี่ MF รับ-สง
ขาวดวยระบบวิทยุโทรศัพท และสงขาวแจงเหตุ ผานระบบ DSC
พื้นที่ A3 ( Sea Area A3 ) ตองการระบบสื่อสารระยะไกล ติดตัง้ เครื่องรับ-สงวิทยุยาน
ความถี่ HFสงขาวดวยระบบวิทยุโทรศัพทและสงขาวแจงเหตุ ผานระบบ DSC รวมทั้งตองมีระบบ
Telex (NBDP) ในกรณีที่อยูใ นพื้นที่บริการของ ระบบ INMARSAT จะตองติดตั้งระบบ Inmarsat C
เมื่อไมมีระบบNAVTEX (ระหวาง Latitude 70 องศาเหนือ และ 70องศาใต)
พื้นที่ A4 ( Sea Area A4 ) อยูนอกพืน้ ที่บริการระบบ INMARSAT หรืออยูบริเวณขั้วโลก
เหนือ และใตติดตั้งเครื่องรับ-สงวิทยุยานความถี่ HF สงขาวดวยระบบวิทยุโทรศัพทและสงขาวแจง
เหตุ ผานระบบ DSC รวมทั้งตองติดตั้งระบบTelex (NBDP) และตองติดตั้งระบบ NAVTEX เมื่อ
อยูในพืน้ ที่บริการ
ขอกําหนดอุปกรณในการติดตั้งเครื่องมือสือ่ สารระบบGMDSS

21. ขอกําหนดเพิ่มเติมในการติดตั้งอุปกรณสื่อสาร เรือที่มีระวางขับน้าํ 300 ตันกรอส กับ เรือ
บรรทุกน้ํามันขนาด 300.000 ตัน อาจติดตั้งอุปกรณสื่อสารเหมือนกัน เมื่อมีรัศมีการเดินทาง
เหมือนกัน เรือที่มีรัศมีเดินทางในเขต A2 , A3 หรือ A4 จําเปนจะตองติดตั้งอุปกรณสื่อสาร ที่
จะตองติดตั้งประจําเรือที่จดทะเบียนในพืน้ ที่A1ดวยเสมอเชน เรือที่มรี ัศมีเดินทางใน พื้นที่ A3
จะตองติดตั้งวิทยุ
VHF(DSC)
MF/HF (DSC)

Inmarsat C
Telex
22. เครื่องมือสื่อสารระบบ GMDSS ที่จะตองติดตั้งในเรือ ที่เดินทางเขต พื้นที่ตางๆ
22.1 พื้นที่1 (Sea Area1)
 เครื่องรับสงวิทยุขาย VHF พรอมดวยระบบ DSC จํานวน 1 เครื่อง
 เครื่องรับขาว NAVTEX จํานวน 1 เครื่อง
 กระโจมสงสัญญาณผานดาวเทียม EPIRB จํานวน 1 เครือ่ ง
 กระโจมสงสัญญาณเรดาร Radar Transponder เรือขนาดต่ํากวา 500 ตันกรอส

จํานวน 1 เครือ่ ง เรือขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไป จํานวน 2 เครื่อง
 เครื่องรับสงวิทยุขาย VHF กันน้ําไดแบบมือถือตามกฎ GMDSSจํานวน 3 เครื่อง

หรือ 2 เครื่องตามขนาดของเรือ
22.2 พื้นที่2 (Sea Area2)
เครื่องรับสงวิทยุขาย VHF พรอมดวยระบบ DSC จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องรับขาว NAVTEX จํานวน 1 เครื่อง
กระโจมสงสัญญาณผานดาวเทียม EPIRB จํานวน 1 เครือ่ ง
กระโจมสงสัญญาณเรดาร Radar Transponder เรือขนาดต่ํากวา 500 ตันกรอส
จํานวน 1 เครือ่ ง เรือขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไป จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องรับสงวิทยุขาย VHF กันน้ําไดแบบมือถือตามกฎ GMDSS จํานวน 3 เครื่อง
หรือ 2 เครื่องตามขนาดของเรือ
เครื่องรับสงวิทยุขาย MF/HF พรอมดวยระบบ DSC
22.3 พื้นที่3 (Sea Area3)
 เครื่องรับสงวิทยุขาย VHF พรอมดวยระบบ DSC จํานวน 2 เครื่อง
 เครื่องรับขาว NAVTEX จํานวน 1 เครื่อง
 กระโจมสงสัญญาณผานดาวเทียม EPIRB จํานวน 1 เครือ
่ง
 กระโจมสงสัญญาณเรดาร Radar Transponder เรือขนาดต่ํากวา 500 ตันกรอส

จํานวน 1 เครือ่ ง เรือขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไป จํานวน 2 เครื่อง
 เครื่องรับสงวิทยุขาย VHF กันน้ําไดแบบมือถือตามกฎ GMDSSจํานวน 3 เครื่อง

หรือ 2 เครื่องตามขนาดของเรือ

 เครื่องรับสงวิทยุขาย MF/HF พรอมดวยระบบ DSC และ NBDP (Telex) Functions

และเครื่องพิมพขาวพรอม Modem จํานวน 1 เครื่อง
 เครื่องรับขาว MSI (Marine Safety Information) หรือ EGC receiver ขาย HF (อาจ

ติดตั้งรวมอยูใ น Inmarsat-C) จํานวน 1 เครือ่ ง
 เครื่องสื่อสารผานดาวเทียม INMARSAT-C จํานวน 1 เครื่อง

22.4 พื้นที่4 (Sea Area4)
 เครื่องรับสงวิทยุขาย VHF พรอมดวยระบบ DSC จํานวน 2 เครื่อง
 เครื่องรับขาว NAVTEX จํานวน 1 เครื่อง
 กระโจมสงสัญญาณผานดาวเทียม EPIRB จํานวน 1 เครือ
่ง
 กระโจมสงสัญญาณเรดาร Radar Transponder เรือขนาดต่ํากวา 500 ตันกรอส

จํานวน 1 เครือ่ ง เรือขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไป จํานวน 2 เครื่อง
 เครื่องรับสงวิทยุขาย VHF กันน้ําไดแบบมือถือตามกฎ GMDSS จํานวน 3 เครื่อง

หรือ 2 เครื่องตามขนาดของเรือ
 เครื่องรับสงวิทยุขาย MF/HF พรอมดวยระบบ DSC และ NBDP (Telex) Functions

และเครื่องพิมพขาวพรอม Modem จํานวน 2 เครื่อง
 เครื่องรับขาว MSI (Marine Safety Information) ขาย HF (อาจติดตั้งรวมอยูใน

เครื่องรับสงวิทยุขาย MF/HF) จํานวน 2 เครื่อง
23. การใชงานระบบ GMDSS ประเทศไทย มี กรมการขนสงทางอากาศ กระทรวงคมนาคม เปน
ศูนยประสานงานการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย “ปฏิบัติงานตลอด 24
ชั่วโมง” แมวา ขอกําหนดในการติดตั้ง ระบบ GMDSS ไมไดบังคับใชกับเรือรบ แต ทร.ไดตดิ ตั้ง
ระบบ GMDSS ไวที่ กภ.1 และเรือรบเกือบทุกลํา เพือ่ ใชประสานงานการคนหาและชวยเหลือฯ
และเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินในขณะปฏิบัติราชการในทะเล
3 ตัวแรก เปนชื่อประเทศทีส่ ถานีฝงหรือเรือจดทะเบียนไว
6 ตัวหลัง แสดงชื่อเรือ หรือ สถานีฝง
ประเทศไทยไดรับการจัดสรรใหใช 567XXXXXX สําหรับการติดตอสื่อสารทาง
วิทยุโทรศัพทยานความถี่ MF/HF และ VHF
456XXXXXX สําหรับการติดตอสื่อสารทาง ระบบTelex (NBDP)
24. เมื่อพบเห็นอากาศยานหรือเรือประสบภัย แจงขาวตอศูนยประสานงานการคนหาและชวยเหลือ
ฯ กรมการขนสงทางอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง

24.1 แจงโดยตรง
ทางโทรศัพท

หมายเลข 0-2286 0506, 0-2286 0594

ทางโทรสาร

หมายเลข 0-2287 3186

24.2 แจงผานที่ทําการไปรษณียทุกแหง ของบริษัทไปรษณียไทย จํากัด โดยไดรับการ
ยกเวนไมตองเสียเงินคาธรรมเนียมการแจงขาวเกีย่ วกับอากาศยานหรือเรือที่ประสบภัย โดยจาหนา
ดังนี้
ศูนยประสานงานการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
กรมการขนสงทางอากาศ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
25. วิธีการแจงขาวเมื่อพบเห็นอากาศยาน หรือเรือที่ประสบภัย ลักษณะของขาวอากาศยานและเรือ
ที่ประสบภัย ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน สี และลักษณะของอากาศยานหรือ ชนิด (เรือโดยสาร
, เรือสินคา, เรือบรรทุกน้ํามัน) ขนาด ชื่อ และสัญชาติของเรือ
ตําบลที่อยูของอากาศยานหรือเรือที่ประสบภัย อาจกําหนดโดยแลตกิจูดและ ลองกิจูด
หรือระบุเปนระยะทาง และแบริ่ง จากจุดตําบลที่สําคัญเดนชัดใกลเคียงในพื้นทีภ่ ูมิประเทศ
สภาพลักษณะคลื่น ทิศทาง และความเร็วลมในทะเล
เวลาที่พบเห็นเหตุการณ
สภาพลักษณะ จํานวนบุคคลที่พบเห็น (ตาย บาดเจ็บ หรือบาดเจ็บสาหัส)
การใหความชวยเหลือในเบือ้ งตน
26. ระเบียบปฏิบัติการสื่อสารดวย DSC ในยานความถี่ MF/HF และ VHF
26.1 การสงสัญญาณแจงภัย (Distress Alert)
การสงสัญญาณแจงภัย DSCแสดงวา นายเรือ ของเรือที่กําลังตกอยูในภาวะ
อันตรายคับขันนั้น ตองการความชวยเหลือโดยดวน
สัญญาณแจงภัย DSC จะสงใหไกลที่สุดเทาที่จะทําไดและตองสงโดยวิธกี าร
สื่อสารมากกวาหนึ่งวิธี โดยมีขอมูลเหลานี้สงรวมไปดวย
ตําบลที่ครั้งสุดทาย
เวลา (UTC) ที่เกิดเหตุ
ขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับตําบลที่ และ เหตุที่เกิดขึ้นจะถูกสงโดยอัตโนมัติ (เมื่อ
เชื่อมตอระบบ GPSเขากับระบบสื่อสารที่มี DSC และมีการปอนขอมูลเกี่ยวกับเหตุทเี่ กิดขึ้นเพิ่มเติม
กอนการสง)

26.2 เมื่อมีเวลาในการปอนขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลที่สงไปกับสัญญาณแจงภัยควรจะ
ประกอบดวย
ประเภทของเหตุการณทเี่ กิดขึ้น(Nature of Distress) เชน ไฟไหมเรือ คนตกน้ํา
หรือ เรือกําลังจะจม
ตําบลที่ครั้งสุดทายของเรือ (หากระบบGPS ตอเขากับ ระบบDSCก็จะแสดงโดย
อัตโนมัติ)
เวลา(UTC) ที่เกิดเหตุ
ความถี่ และวิธีการสื่อสารที่จะใชในการสื่อสารแจงภัย
26.3 การตอบรับทราบสัญญาณแจงภัย DSC โดยปกติเปนหนาที่ของสถานีบนบกเทานั้น
เรือที่เดินทางอยูในรัศมีการทํางานของสถานีบกมากกวาหนึ่งสถานี อาจตอบรับทราบสัญญาณแจง
ภัยได เมื่อรอเวลาให ผานไป มากกว า 3 นาที เพื่อ ใหโอกาสสถานีบนบกเหล านั้น ทํ าการตอบ
รับทราบกอนสถานีเรือ เมื่อไดรับสัญญาณแจงภัย DSC จะตองดําเนินการดังนี้
ปรับแตงอุปกรณสื่อสารใหพรอมที่จะรับ ขาวแจงภัยที่จะสงตอมาภัยหลัง
สงขาวรับทราบสัญญาณแจงภัยนั้น โดยใชความถี่รับ-สงขาวแจงภัย ทาง
วิทยุโทรศัพท ในยานความถีเ่ ดียวกับที่รับขาวแจงภัย เชนความถี่ 2182 KHz หรือ
156.80MHz(CH16)
26.4 การตอบรับทราบสัญญาณแจงภัยDSC ดวยความถีแ่ จงภัยทางวิทยุโทรศัพท มี
รายละเอียดดังนี้
Mayday
MMSI ของเรือที่ประสบอันตราย (3ครั้ง)
This is
MMSI/นามเรียกขาน/หรือการแสดงอื่น ของเรือที่ตอบรับทราบ(3ครั้ง)
Received Mayday
ตัวอยาง การตอบรับทราบสัญญาณแจงภัย DSC

Mayday
567999999 567999999 567999999
This is
567480915 567480915 567480915 (หรือนามเรียกขานหรือ การแสดงอื่นๆ 3
ครั้ง)

Receive Mayday
Over

26.5 หลังจากทิ้งชวงเวลาไวระยะหนึ่งแลวยังไมมีสถานีบกใดตอบรับทราบ เรือที่รับ
สัญญาณแจงภัยได ตองสงการตอบรับทราบ โดยใช ระบบ DSC(MF-2187.5 KHz และ
VHF(CH70)โดยเลือก Format Knowledge หนาเครื่องDSC โดยมี แบบฟอรม ขาวดังนี้
MMSI ของเรือที่ประสบภัย
ประเภทของภัยที่เกิดกับเรือ (Nature of Distress)
ตําบลที่ของเรือที่ประสบภัย
เวลา(UTC) ที่ประสบภัย
รูปแบบของการรับ-สง ขาวแจงภัย
ขอมูลทั้งหมดจะถูกสงไปพรอมกันดวย ระบบ DSC
26.6 เรือที่ตอบรับทราบสัญญาณแจงภัย โดยระบบDSC จะตองรีบแจงใหสถานีฝง หรือ
สถานีปลายทาง ภาคพื้นดิน (CES-Coast Earth Station) ทราบทันทีดวยอุปกรณสื่อสารรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึง่ วา ตนไดตอบรับทราบสัญญาณแจงเหตุนั้นแลว
26.7 การรับ-สงขาวแจงภัย(Distress Traffic) หลังจากตอบรับทราบสัญญาณแจงภัยแลว
จะเริ่มทําการรับ-สงขาวแจงภัย ทางวิทยุโทรศัพท ดวยความถี่ที่ใชในสื่อสารแจงภัย 2182 KHz และ
156.80 MHz (CH16) ดังนี้
Mayday
This is
MMSI และ นามเรียนขาน หรือการแสดงอยางอื่นของเรือที่ประสบภัย
ตําบลที่ของเรือที่ประสบภัย
ประเภทภัยทีเ่ กิดขึ้น และความชวยเหลือที่ตองการ
ขอมูลอื่นๆที่จําเปน เพื่อใหความชวยเหลือสะดวกขึ้น

ขาวแจงภัย
MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY,
This is
Thaisamut, Thaisamut, Thaisamut.
MAYDAY
Thaisamut /MMSI 567999999,
Position 12. 04.6’ North 100. 18.8’ East.
Ship has taken on water and in danger of capsizing, I require
immediate assistance,
4 persons on board, are taking to life craft, Over.”

26.8 Distress Card เรือทุกลําควรจัดทํา Distress Card ไวประจําหองสื่อสารเพื่อสามารถ
นํามาใชไดทันทีเมื่อมีเหตุจําเปน
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
This is
……………(ชื่อเรือ 3 ครั้ง)
MAYDAY
……………../………….(ชื่อเรือและนามเรียกขาน)
Position………………….(ตําบลที่เกิดเหตุ)
Problem…………………(เหตุการณที่เกิด)
Request…………………(ความชวยเหลือที่ตองการ)
26.9 การถายทอดสัญญาณแจงภัยDSC (DSC Distress Relay Alert) การถายทอดสัญญาณ
แจงภัยDSC แทน สถานีที่ประสบภัย จะตองพิจารณาดังนี้
เรือที่ประสบภัยไมสามารถ สงขาวแจงภัยดวยตัวเอง
นายเรือพิจารณาแลววา จําเปนตองถายทอดสัญญาณแจงภัยDSC
ขั้นตอนการถายทอดสัญญาณแจงภัยDSC มีขั้นตอนดังนี้
ปรับเครื่องสงไปที่ชองความถี่แจงภัย DSC 2187.5 KHz /VHF156.525(Ch70)
เลือก Distress Relay Call ที่หนาเครื่อง DSC
การปอนขอมูลรายละเอียดในเครื่อง DSC
MMSI ของเรือที่ประสบภัย
ประเภทของ ภัยที่เกิดขึ้น
ตําบลที่ของเรือที่ประสบภัย
เวลา(UTC) ที่เกิดเหตุ
รูปแบบและความถี่ ในการรับ-สงขาวแจงภัย
สงขาวแจงภัย (Send หรือ Call)
26.10 การตอบรับทราบ การถายทอดสัญญาณแจงภัยDSC จากสถานีบนบกหลังจากที่
สถานีบกไดตอบรับทราบ สัญญาณแจงภัยแลว สถานีบกจะตองสงขอมูลที่รับออกไปอีกครั้งใน
รูปแบบการถายทอดสัญญาณแจงภัยDSC โดยจาหนาถึง ทุกสถานี หรือ กลุมสถานีที่กําหนด และมี
รูปแบบของขาวดังนี้
ALL Station This is MMSI (ของสถานีฝง)
MMSI ของเรือที่ประสบภัย
ประเภทของ ภัยที่เกิดขึ้น

ตําบลที่ของเรือที่ประสบภัย
เวลา(UTC) ที่เกิดเหตุ
รูปแบบและความถี่ ในการรับ-สงขาวแจงภัย
สงขาวแจงภัย (Send หรือ Call)
26.11 เรือที่รับการถายทอดสัญญาณแจงภัยDSC จากสถานีบก ไดจะตองดําเนินการ สงการ
ตอบรับทราบขาวนั้น ทางวิทยุโทรศัพท ดวยความถี่ที่ใชในการแจงภัย ในยานเดียวกับที่รับขาว การ
ถายทอดได คือ 2182KHzและ 156.80MHz(CH16)
ขั้นตอนการตอบรับทราบมีดังนี้
Mayday
MMSI ของสถานีบกที่ทําการถายทอดขาว(3 ครั้ง)
Received Mayday
27. การสงขาวฉุกเฉิน (Urgent Communication) การสงขาวฉุกเฉิน มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
สงประกาศแจงขาวฉุกเฉิน ดวยความถี่DSC ชอง2187.5 KHz และ156.525MHz(CH70)
สงขาวฉุกเฉิน ดวยความถี่การสื่อสารประสบภัยทางวิทยุโทรศัพท 2182KHz และ
156.800MHz(Ch16)
27.1 การเรียกแจงขาวฉุกเฉิน จาหนาถึง สถานีใดสถานีหนึ่ง All Ship , All Ship ในพื้นที่
ที่ระบุ(All Ship in Sattahip Area), Group Shipและ อาจระบุความถี่ที่จะใชในการสงขาวฉุกเฉินรวม
ไปดวย โดยมีขั้นตอนดังนี้
ปรับเครื่องสงไปที่ชองเรียกแจงภัย DSC 2187.5 kHz/,156.525MHz (CH70)
เลือกรูปแบบการจาหนา All Ship , Area Call ,Individual Call etc.
ปอนขอมูลในระบบ DSC ดังนี้
MMSI ของสถานีที่ตองการแจงขาว
Urgent
กําหนด ชองความถี่ที่จะใชในการรับ- สงขาว และเลือก Radiotelephony
กดปุม Send หรือ Call
27.2 ขั้นตอนการสง ขาวฉุกเฉิน ปรับเครื่องรับ-สงไปที่การทํางานแบบวิทยุโทรศัพท ชอง
ความถี่ 2182KHz และ/หรือ156.800MHz(Ch16) รูปแบบของขาวฉุกเฉิน
PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
All Station หรือระบุ สถานี
This is
MMSI และ C/S ของสถานีที่สงขาว
ขอความขาวฉุกเฉิน

ขาวฉุกเฉิน
"Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan. This is Thaisamut, a Navy Blue 5 metre red half
cabin cruiser.
I am 3 miles off the west end of Samui Island. We have been disabled by a wave
and require a tow. There are four people onboard. Over."

27.3 การรับขาวฉุกเฉิน เรือหรือสถานีที่ไดยินขาวฉุกเฉินที่จาหนาถึงAll Ship ไมตองตอบ
รับทราบการเรียกDSCนั้น แตใหปรับเครื่องรับ-สงวิทยุโทรศัพทไปที่ความถี่ที่ระบุในประกาศแจง
ขาวฉุกเฉินทีจ่ ะสงตามมา
28. การสงขาวเพื่อความปลอดภัย (Safety Communication) การสงขาวเพื่อความปลอดภัย มี
ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
สงประกาศแจงขาวเพื่อความปลอดภัย ดวยความถี่ DSC ชอง2187.5 KHz และ
156.525MHz(CH70)
สงขาวเพื่อความปลอดภัยดวยความถี่การสื่อสารประสบภัยทางวิทยุโทรศัพท
2182KHz และ 156.800MHz(Ch16)
28.1 การเรียกแจงขาวเพื่อความปลอดภัย จาหนาถีง สถานีใดสถานีหนึ่ง All Ship , All Ship
ในพื้นที่ ที่ระบุ(All Ship in Sattahip Area), Group Shipและ อาจระบุความถี่ที่จะใชในการสงขาว
เพื่อความปลอดภัย รวมไปดวย โดยมีขั้นตอนดังนี้
ปรับเครื่องสงไปที่ชองเรียกแจงภัย DSC 2187.5 kHz/,156.525MHz (CH70)
เลือกรูปแบบการจาหนา All Ship , Area Call ,Individual Call etc.
ปอนขอมูลในระบบ DSC ดังนี้
MMSI ของสถานีที่ตองการแจงขาว
เลือก Safety
กําหนด ชองความถี่ที่จะใชในการรับ- สงขาว และเลือก Radiotelephony
กดปุม Send หรือ Call
28.2 ขั้นตอนการสง ขาวเพื่อความปลอดภัย ปรับเครื่องรับ-สง ใหทํางานแบบวิทยุโทรศัพท และ
เปลี่ยนชองหรือความถี่ ตามที่ระบุไวในประกาศแจง รูปแบบของขาวเพื่อความปลอดภัย

Securite Securite Securite
All Station หรือระบุ สถานี
This is
MMSI และ C/S ของสถานีที่สงขาว
ขอความขาวเพื่อความปลอดภัย

ขาวเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
"Securite, Securite, Securite, all ships, all ships, all ships.
This is Bangkok Radio, Bangkok Radio, Bangkok Radio,
for a renewal of a strong wind warning please switch to channel VHF 67. Out."

28.3 การรับขาวเพื่อความปลอดภัย เรือหรือสถานีที่ไดยนิ ขาวเพื่อความปลอดภัยที่ จาหนาถึง All
Ship ไมตองตอบรับทราบการเรียกDSCนัน้ แตใหปรับเครื่องรับ-สงวิทยุโทรศัพทไปที่ความถี่ที่ระบุ
ในประกาศแจงขาว เพื่อความปลอดภัยที่จะสงตามมา
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