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คานา
ตาราเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจากการปรับปรุงตาราเรียนของหนังสือชุดวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แปลจากหนังสือ Fundamentals of Electronics, Navpers 9340 A ของ
สหรัฐนาวี โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือได้พิมพ์ขึ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยผ่านการ
ทดลองใช้กับนักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์) ของ
โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา หลังจากนั้นจึงปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา ให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็น ตาราประกอบการเรียนการสอนวิชา ระบบเรดาร์ เนื้อหาในเล่มมี
จานวน 9 บท ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดของวิชาทั้งหมด ประกอบด้วย : หลักการทางานของเรดาร์
ประเภทของเรดาร์ องค์ประกอบการทางานของเรดาร์ ระบบสายอากาศ เครื่องส่งเรดาร์ เครื่องรับ
เรดาร์ จอแสดงผลเรดาร์ ระบบพิสูจน์ฝ่าย และการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะใช้เป็น
ตาราประกอบการเรียนการสอนแล้ว ของกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือแล้ว ยังสามารถใช้เป็นตารา
ประกอบการเรียนวิชาระบบเรดาร์ ในหน่วยงานที่ใช้อุปกรณ์เรดาร์ในการทางาน รวมทั้งเป็นตารา
สาหรับผู้สนใจทั่ว ๆ ไปได้อีกด้วย
ขอขอบคุณนักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์) ที่
ได้เสนอแนะข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุง ตาราเล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากการ
ทดลองใช้ที่ผ่านมา และขอขอบคุณภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ที่ให้การสนับสนุนการเรียบเรียงตาราเพื่อใช้ในหลักสูตร
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หลักการทางานของเรดาร์
บทที่ 1 หลักการท
างานของเรดาร์of radar
Principles
เนงง
บทนา
เรดาร์ เ ป็ น ค าย่ อ ของ Radio Detection and Ranging เรดาร์ คื อ เครื่ อ งประดิ ษ ฐ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง อาจจะใช้ ค้ น หาปรากฏการณ์ ข องวั ต ถุ ต่ า ง ๆ เช่ น เครื่ อ งบิ น หรื อ เรื อ
ไม่ว่าจะอยู่ ในความมืด หมอก หรือพายุ เพื่อที่จะแสดงปรากฏการณ์เหล่านั้น เรดาห์อาจจะใช้
กาหนดทิ ศทางและระยะทาง (Direction) และระยะห่ าง (Range) ในระบบเรดาห์ แ บบพิ เศษ
ยั ง ก าหนดความสู ง (Elevation) และความเร็ ว (Speed) อี ก ด้ ว ย มั น เป็ น พั ฒ นาการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2
พัฒนาการของเรดาร์ เกิดขึ้นจากความจาเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนั่นก็คือ
ความต้องการค้นหาข้าศึกก่อนที่ข้าศึกจะค้นพบเรา หลักการเบื้องต้นต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับหน้าที่ และ
ความสัมพัน ธ์อย่ างง่าย ๆ และดูเหมือนว่ากรณีที่ประสบกับความยุ่งยากสลับซับซ้อนเข้าไปใน
วงจรไฟฟ้า ของเรดาร์อาจจะแก้ปัญหาแยกแยะและทาความเข้าใจได้ โดยใช้ตรรกะวิทยาเกี่ยวกับ
หน้าที่ของวงจรต่าง ๆ ตามลาดับ
ค.ศ. 1886 Heinrich Rudolf Hertz (ผู้คิดค้นคลื่นวิทยุ) ได้ค้นพบคุณสมบัติสะท้อนของ
คลื่นวิทยุ
ค.ศ. 1922 NRL (U.S.Naval Research Laboratory) ได้สาธิตการตรวจจับตาแหน่งของ
เรือโดยใช้ RADAR
ค.ศ. 1935 กองทัพอังกฤษสามารถใช้ RADAR ตรวจจับเครื่องบินได้
ค.ศ. 1954 RADAR ถูกนาไปใช้ในการพยากรณ์อากาศในอเมริกาเป็นครั้งแรก
ค.ศ. 1977 สหรัฐฯ เริ่มมีการใช้เครื่องบินติดตั้งระบบ RADAR พิสัยไกล
ค.ศ. 2011 รัสเซียสามารถพัฒนา RADAR ซึ่งตรวจจับขีปนาวุธที่อยู่ห่างออกไปถึง 6,000
กิโลเมตร
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หลักการทางานของเรดาร์
หลักการทางานของเรดาร์คล้ายคลึงกับการทางานของเสียงสะท้อน หรือการสะท้อนคลื่น
1. การสะท้อนคลื่นเสียง
ถ้าบุคคลหนึ่งตะโกนเข้าไปที่หน้าผา หรือพื้นที่ผิวสะท้อนคลื่นเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะ
ได้ ยิ น เสี ย งตะโกนของเขากลั บ มาในทิ ศ ทางจากหน้ า ผา แท้ จ ริ ง แล้ ว อะไรท าให้ เ กิ ด เสี ย งนั้ น
ต้นกาเนิดเสียงเกิดขึ้นโดยเสียงตะโกนผ่านอากาศไปกระทบกับหน้าผา ที่นั่นคลื่นเสียงจะสะท้อน
กลับ และบางส่วน จะกลับไปยังจุดเดิม ซึ่งบุคคลนั้นสามารถได้ยินเสียงสะท้อน บางครั้งเราอาจจะ
ได้ ยิ น เสี ย งสะท้ อ นหลั ง จากเวลาที่ ได้ ต ะโกนไปแล้ ว เพราะว่ า คลื่ น เสี ย งเดิ น ทางผ่ า นอากาศ
ประมาณ 1,100 ฟุตต่อวินาที บุคคลซึ่งอยู่ไกลจากหน้าผามากกว่าจึงต้องใช้เวลานานกว่า
ถ้าบุ คคลหนึ่ งอยู่ ห่ างจากหน้าผา 2,200 ฟุตต่อวิ นาที เมื่อเขาตะโกนไปแล้ ว ประมาณ4
วินาทีผ่านไป เขาจึงจะได้ยินเสียงสะท้อน นั่นก็คือใช้เวลา 2 นาที เพื่อให้คลื่นเสีย งไปถึงหน้าผา
และ 2 วินาที สาหรับการกลับมาของเสียง
ถ้าสร้างอุปกรณ์บังคับทิศทางในการส่งและรับคลื่นเสียง ด้วยหลักการของเสียงสะท้อนพร้อม
ด้วยความรู้ของความเร็วแสงของคลื่นเสียง จะทาให้สามารถใช้กาหนดทิศทาง ระยะทางและความ
สูงของหน้าผา ดังภาพที่ 1-1

ภาพที่ 1-1 หลักการของเสียงสะท้อนพร้อมด้วยความรู้ของความเร็วแสงของคลื่นเสียง
เครื่องส่งเสียงซึ่งสามารถจ่ายพัลส์ของพลังงานเสียง สามารถจะอยู่ที่จุดโฟกัสของรีเฟลตเตอร์
(Reflector) ซึ่ งจะแผ่ รั งสี บี ม ส์ (Beam) ของเสี ย ง เครื่อ งรั บเสี ย งอาจจะเป็น ไมโครโฟนบัง คั บ
ทิศทางอย่างสูงอยู่ทางด้านในของรีเฟลตเตอร์ (ณ จุดโฟกัส และหันหน้าเข้าหารีเฟลตเตอร์) เพื่อ
เพิ่มผลผลิตในการบังคับทิศทางไมโครโฟน ต่อผ่าน แอมปลีไฟร์ไปยังลาโพง

2. การสะท้อนของคลื่นวิทยุ
เครื่องเรดาร์ทั้งหมดทางานเหมือนกับหลั กการของคลื่นเสียงที่ได้อธิบายมาแล้วมากที่สุด
อย่างไรก็ตามคลื่นวิทยุ เอ็กซ์ตรีมลี่ ไฮท์ฟรีเควนซี่ (Extremely High Frequency) ถูกใช้แทนคลื่น
เสียง พลังงานที่ส่งออกจากสถานีเรดาร์ ดังรูปที่ 1-2 คล้ายกับส่งออกโดยเครื่องส่งวิทยุธรรมดา

ภาพที่ 1-2 การสะท้อนของคลื่นวิทยุ
สถานีเรดาร์มีลักษณะพิเศษดีเลิศอย่างหนึ่ง แตกต่างจากวิทยุ คือ รับสัญญาณของตัวมันเอง
โดยจะส่งพัลส์สั้น ๆ และรับคลื่นสะท้อนของมัน แล้วส่งพัลส์ใหม่ และรับคลื่นสะท้อนตัวนั้นอีกโดย
เกิดส่งออกและกลับ มาของคลื่ น ซ้า ๆ จานวน 60 ถึง 4,000 ครั้ง ต่อวิ นาที โดยขึ้ นอยู่กับการ
ออกแบบของเครื่อง ถ้าคลื่นส่งออกส่งไปในที่ว่าง จะไม่มีพลังงานสะท้อนกลับมายังรีชีพเวอร์ คลื่น
และพลังงานที่เกิดขึ้น จะเดินทางไปในที่ว่างอย่างง่ายดายและสูญหายไป
อย่างไรก็ตาม ถ้าคลื่นกระทบกัน วัตถุอย่างหนึ่ง เช่น เครื่องบินดัง เรือ สิ่งก่อสร้างหรือ ภูเขา
ส่วนหนึ่งพลังงานก็จะถูกส่งกลับมาเป็นคลื่นสะท้อน ถ้าวัตถุนั้นมี ขนาดใหญ่โดยเปรียบเทียบกับ
ความยาวเสี้ ยวคลื่ นของพลังงานทรานสมิทเตอร์ เสี ยงสะท้อนแรง (แต่เป็นเพียงส่ว นหนึ่งของ
พลังงาน ทรานสมิทเตอร์) จะกลับมายังสายอากาศ ถ้าวัตถุมี ขนาดเล็กพลังงานจะสะท้อนกลับมา
น้อยและเสียงสะท้อนจะอ่อน
คลื่นวิทยุเดินทางด้วยความเร็วของแสง ประมาณ 182,000 ไมล์บกต่อวินาที หรือ 162,000
ไมล์ทะเลต่อวินาที คลื่นวิทยุสามารถเดินทางรอบโลกในเวลาประมาณ 21,370 ไมล์ทะเล คลื่นวิทยุ
สามารถเดินทางรอบโลกในเวลาประมาณ 114,400 s (ไมโครวินาที ) หรือน้อยกว่า 1/7 ของ
วิ น าที การเดิน ทางรอบโลก 15 รอบ ใช้เวลา 2 วิ นาที กว่ า ๆ จานวนนี้ คือ 2,000,000 s
พิจารณาถึง ดวงจันทร์ ระยะทางจากพื้นโลกประมาณ 206,000 ไมล์ทะเล (240,000 ไมล์บก)
สัญญาณเรดาร์เดินทางจากโลกไปยังดวงจันทร์ และสะท้อนกลับมาโลกใช้เวลาประมาณ 2 1/2
วินาที
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คลื่นวิทยุแบบคลื่น UHF และ SHF ส่วนใหญ่ได้รับผลสาแดงเพียงเล็กน้อยจากบรรยากาศ
แถบโมสเฟียของโลก และเดินทางเป็นเส้นตรง อย่างไรก็ตามมันเป็นไปได้ที่จะวัดเวลาการเดินทาง
ไปกลั บ ระหว่างพัล ส์ส่ งและพัล ส์รั บด้ว ยความถูกต้องมากที่สุดถึง 1/10 ล้านวิ นาที ( 1  107 )
รูปร่าง เวลา และการแสดงของพัลส์เหล่านี้เป็นผลสาเร็จได้ด้วยจานวนของวงจรพิเศษและอุปกรณ์
ต่าง ๆ
สายอากาศบั งคับ ทิศทางถูกใช้โ ดยบริภัณฑ์ส่ งเรดาร์และรับพลั งงานในบีมส์ แคบ ๆ ซึ่ง
กาหนดพอใช้ได้ ดังนั้นเมื่อทาการรั บสัญญาณสายอากาศสามารถจะหมุนจนกระทั่งรับสัญญาณได้
สูงที่สุด ทิศทางของเป้าจึงถูกกาหนดโดยตาแหน่งของสายอากาศ
สัญญาณสะท้อนโดยเครื่องรับเรดาร์จะปรากฏเป็นเครื่องหมายแสงสว่าง เรียกว่า บรอลส
ซิลสโคป โดยที่สโคปนี้จะทาเครื่องหมายด้วยสเกลเป็นไมล์ (หลา) หรือองศา หรือทั้ งสองอย่าง
เนื่องจาก ตาแหน่งของสัญญาณของสโคป จะทาให้ผู้สังเกตการณ์สามารถจะบอกระยะทางและ
แบริ่งของ เป้าที่ค่าคงที่ได้
ระยะ ทิศทาง ความสูง ซึ่งสัมพันธ์กับระบบเครื่องเรดาร์
1. การกาหนดระยะของเรดาร์
การกาหนดระยะของเรดาร์ หมายถึง เพื่อกาหนดระยะทางและทิศทางของหน้าผาจะต้อง
ทาการอย่างใดอย่างหนึ่งกับทรานสมิทเตอร์ (Transmitter) จนกระทั่งเส้นเดินทางของบีมส์เสียง
ทรานสมิทเตอร์ และเสียงสะท้อนรีซีฟเวอร์ใกล้ที่จะทับกันมากที่สุด ซึ่งอาจจะทับกันสนิท
ถ้าสามารถใช้รีเฟลตเตอร์แบบเดียวกันทั้ งทรานสมิทเตอร์และรีเฟลตเตอร์ ดังที่ใช้ในแบบ
เรดาห์ เมื่อ กระทาการอย่ างใดอย่ างหนึ่ง จนกระทั่ งได้ รับ ค่า สู ง สุ ดของเสี ยงสะท้ อนระยะทาง
แนวราบไปยังหน้าผาสามารถคานวณได้โดยการคูณ 1/2 ของเวลาที่สูญเปล่าไปในหน่วยวินาทีกับ
ความเร็วแสงของเสียง จะได้เป็นระยะทางที่แท้ตามความยาวของเส้น RA ดังภาพที่ 1-3

ภาพที่ 1-3 การกาหนดระยะของเรดาร์

ถ้ารีเฟลตเตอร์มีสแกลเป็นรูปวงกลมซึ่งทาเครื่องหมายเป็นองศาและถ้ามันหมุนไปพร้อมกับ
เข็มทิศอย่างถูกต้อง ทิศทางหรือ แอซิมัท (Azimuth) ของหน้าผาสามารถหาได้ดังนั้น ถ้ามุมแสดง
ที่สเกลเป็น 45 องศา หน้าผาก็จะอยู่ห่างจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากตาแหน่งของรีชีพเวอร์
2. การหาทิศทางของเรดาร์
การหาทิศทางของเรดาร์ หรือเรี ยกอีกอย่างว่าการให้รายละเอียดของมุมทิศ (BEARING
RESOLUTION) ของระบบเรดาร์ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดความกว้ า งของล าคลื่ น จากสายอากาศ
การให้ ร ายละเอี ย ด (RESOLUTION) ของขนาดอุ ป การณ์ เ รดาร์ หมายถึ ง ความสามารถใน
การแสดงว่ารูปร่างของเป้าหมายขนาดใหญ่ การที่จะแสดงรายละเอียดของเป้าหมายขนาดใหญ่ ๆ
ได้ดีนั้น จะต้องใช้ลาคลื่นที่มีพื้นที่หน้าตัดเล็กกว่าพื้นที่ของเป้าหมายมาก ๆ และระยะเวลาของ
พัลส์จะต้องสั้นมาก ๆ
การจัดหามุมทิศของเป้าหมายโดยเรดาร์นั้นจะบอกในรูปของตาแหน่งเชิงมุม โดยที่มุมวัดนี้
จะวัด โดยเทียบกับทิศทางเหนือจริง (TRUE NORTH) ซึ่งจะให้ค่าเป็นมุมทิศจริง (TRUE BEARING)
หรืออาจวัดเทียบกับตาแหน่งของเรือ หรืออากาศยานที่ติดตั้งเรดาร์นั้น ซึ่งจะได้มุมแบบRELATIVE
BEARING ก็ได้การวัดมุมที่สัญญาณเอคโค่สะท้อนกลับมา
3. การหาความสูงของเรดาร์
เพื่อกาหนดความสูงของเรดาร์ ดังภาพที่ 1-4 สายอากาศของทรานสมิทเตอร์และรีชีพเวอร์
จะถูกกระดกขึ้นจากตาแหน่งของแนวนอน ขณะที่ยังชี้อยู่ในทิศทางเดิมครั้งแรกจะยังคงได้ยินเสียง
สะท้อน แต่เวลาว่าจะเพิ่มมากขึ้นทีละน้อย เมื่อมุมมองความสูงเพิ่มขึ้นมุมจะถูกค้นพบได้เมื่อ
ไม่ป รากฏเสี ยงสะท้อน นี่ ก็คือ มุมซึ่งเสียงผ่านไปเหมือนยอดของหน้าผา ดั้งนั้น จึ งไม่สะท้อน
กลับมายังรีชีพเวอร์ เราสามารถจะคานวณโดยการใช้อัตราส่วนของตรีโกณมิติ
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ประโยชน์จากการใช้งานระบบเรดาร์และบริภัณฑ์
นักวิทยาศาสตร์ของกองทัพเรือเป็นผู้ริเริ่มในการค้นคว้าการใช้ประโยชน์ของเรดาร์ทาง
ปฏิบัติการใช้ประโยชน์ที่สาคัญที่สุด คือการค้นหา และการทาลายข้าศึก ด้วยอาวุธอันนี้ยังคงเป็น
สิ่งที่สาคัญที่สุดของกองทัพเรือในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ของเรดาร์ในด้านอื่น ๆ อีกดังนี้
เรดาร์กาหนดความเร็วบนไฮจ์เวบต่าง ๆ เพื่อควบคุมการจราจร
เรดาร์พยากรณ์อากาศ
เรดาร์เดินเรืออากาศพาณิชย์
เรดาร์รักษาความปลอดภัยของยวดยานทางอากาศและเรือสินค้าต่าง ๆ ให้พ้น จากอันตราย
จากการชนกันเมื่อไม่มีเรดาร์เอกเทศที่สามารถให้ข่าวสารตามความต้องการสาหรับทั้งกองทัพได้
หมด จึงต้องออกแบบเรดาร์หลาย ๆ ชั้น หลาย ๆ แบบ แต่ละแบบของเรดาร์เหล่านี้ หรื อการแบ่ง
พวกมีข้อจากัด และความสามารถตามความประสงค์ซึ่งสร้างขึ้นเรดาร์ใช้บนเรือแบ่งโดยทั่วไป
เป็น 3 พวก คือ เรดาร์ค้นหา เรดาร์ควบคุมการยิงและเรดาร์แบบพิเศษ
เรดาร์ค้นหาแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ เรดาร์ค้นหาแบบอากาศและเรดาร์ค้นหาทางผิวพื้น
บริภัณฑ์เหล่านี้ใช้เพื่ อเตือนภัยล่วงหน้าและสาหรับการเดินเรือทั่วไป เรดาร์ค้นหาผลิตการค้นหา
ด้ว ยระยะทางสู งสุ ดโดย ไม่ค านึ งถึ งองศาที่ ถูกต้ องและให้ ร ายละเอี ยดต่ าง ๆ มากนัก เรดาร์
การควบคุ ม การยิ ง ส่ ว นเดี ย วกั น กั บ ระบบควบคุ ม การยิ ง จะใช้ ห ลั ง จากได้ ต าแหน่ ง ของเป้ า
โดยเรดาร์ค้นหาแล้ว เรดาร์แบบพิเศษ ใช้สาหรับความมุ่งหมายหลายประการ ซึ่งรวมทั้งการจดจา
หรือแยกแยะว่าข้าศึกหรือพวกเดียวกัน (IFF) การควบคุมภาคพื้นดินและการควบคุมการเข้าไปใกล้
เรือบรรทุกเครื่องบิน (GCA และ CCA ตามลาดับ) อัตราระยะทางหรือความเร็วและการค้นหา
ความสูง
1. เรดาร์ค้นหา (Search Radar)
เรดาร์ค้นหาใช้สาหรับข่ายการเตือนภัยล่วงหน้า ไม่ต้องการระยะทางหรือทิศทาง
มากนักแต่ต้องการความสามารถที่จะแสดงตาบลของเป้าด้วยระยะทางไกลพบสมควร ดังนั้น
เรดาร์ ค้ น หานี้ ต ามปกติ ต้ อ งออกแบบให้ มี พ าวเวอร์ สู ง บี ม ส์ มี มุ ม กว้ า ง และพั ล ส์ วิ ล ธ์ ( Pulse
widths) ยาวพอสมควร ความสามารถในการแสดงทิ ศทางและระยะที่ ถูก ต้ อ ง (Resolution)
ไม่ค่อยดีเหมือนเรดาร์ที่ใช้ในกิจการอื่น เช่น เรดาร์การยิง
บริภัณฑ์เรดาร์ในแต่ละแบบได้ออกแบบตามความมุ่งหมายที่กาหนด เรดาร์ค้นหาทาง
อากาศไม่สามารถเพียงพอสาหรับการค้นหาผิวพื้นหรืออื่น ๆ แต่ละแบบเหล่านี้อาจจะใช้ในกรณี
ฉุกเฉินเป็นเรดาร์ควบคุมการยิง แต่ไม่สามารถให้ส่วนประกอบของทิศทาง ระยะ และตาแหน่งมุม
ด้วยองศาที่ถูกต้องเหมือนกันกับเรดาร์ที่ออกแบบไว้เพื่อความมุ่งหมายนี้ได้โดยเฉพาะได้

2. เรดาร์ค้นหาทางอากาศ (Air Search Radar)
หน้าที่หลักของเรดาร์ค้นหาทางอากาศ คื อ ค้นหาและแสดงระยะทางและทิศทาง
ของเป้าเครื่องบินในระยะไกล รอบทิศทาง (306 องศา) เพื่อให้ได้การสั่งระยะทางเกล โดยการจาง
หายน้ อยที่สุ ด พัล ส์ กว้ าง (2-4 s ) และพาวเวอร์ค่า ยอดสู งเพื่ อช่ว ยการค้นหาเป้า เล็ ก ๆ ใน
ระยะทางระยะไกล การทบทวนห้วงคลื่น (PRT) มีอัตราต่าเพื่อให้มีผลในการวัดระยะทางได้สูงสุด
บีมส์ของล าคลื่นทางแนวตั้งต้องกว้างเพื่อช่วยในการค้นหาเป้าจากผิวพื้นสั มพันธ์กับมุมทางสู ง
ได้ผลดี และชดเชยระดับการโคลงของเรือ ความกว้างของบีมส์แนวนอนปานกลาง เพื่อให้การวัด
ทิศทางและระยะได้ผลพอสมควร ขณะที่ค้นหาไปรอบ ๆ 360 องศา
3. เรดาร์ค้นหาทางผิวพื้น (Surface Search Radar)
หน้าที่หลักของเรดาร์ทางผิวพื้นคือ ค้นหาแสดงระยะทางและทิศทางอันถูกต้องของ
เป้าทางผิวพื้นรอบ 360 องศา ภายในระยะทางระดับสายตาของสายอากาศเรดาร์
เมื่อระยะทางสูงสุดของเรดาร์ค้นหาทางผิวพื้นถูกจากัดโดยเส้นขอบฟ้า ความถี่สูง
(X-Band) จึงถูกใช้เพื่อทาให้ เกิดการสะท้อนกลั บสู งสุ ดจากเป้าที่มีพื้นที่ส ะท้อนกลับน้อย เช่น
เสากระโดงเรือ หรือกล้องเทอรีสโคปของเรือดาน้า แบนด์วิคช์ของพัลส์แคบ (0.37 -2 s ) เพื่อให้
เกิดองศาของการวัดระยะและทิศทางได้ในระยะใกล้ อัตราทบทวนพัลส์ (PRF) สูง (600 - 1,000)
เพื่อให้มองเห็นเป้าในจอได้ชัดเจนที่สุด พาวเวอร์ค่ายอดปานกลาง เพื่อให้สามารถค้นหาเป้าเล็ก ๆ
ในระดับเส้นสายตาได้ บีมส์ทางแนวตั้งกว้าง 10 - 30 องศา เพื่อชดเชยระดับการโคลงของเรือ
ตนเอง และเพื่อค้น หาเครื่ องบิ น ที่บิ น อยู่ในความสูงต่า ๆ บีมส์ ทางแนวนอนแคบ (1-3 องศา)
เพื่อให้ได้การวัดระยะทางและแบริ่งมีความถูกต้อง
4. เรดาร์ควบคุมการยิง (Fire Control Radar)
หน้าที่หลักของเรดาร์ควบคุมการยิง คือ รับสัญญาณตัวเดิมที่ค้นหา และกาหนดจาก
เรดาร์ ผิว พื้น และแสดงระยะทางแบริ่ งพร้อมทั้งตาแหน่งมุมอันถูกต้องในระยะยิง สายอากาศ
มีความสามารถที่จะอยู่ในตาแหน่งระดับคงที่ เพื่อชดเชยระดับการโคลงของเรือตนเอง ความถี่
ที่ใช้จ ะใช้ความถี่สูงเพื่อให้ บีมส์ แคบลง โดยเทียบกับสายอากาศขนาดเล็ ก ค้นหาเป้าด้ว ยพื้นที่
สะท้อนเล็ก ๆ และให้รายละเอียดสาหรับเป้าทั้งหมด พัลส์วิคช์แคบมาก ทาให้การวัดระยะทาง
ใกล้ ๆ ได้ผลดีเลิศอัตราของพัลส์ทบทวนสูงทาให้เห็นการแสดงเป้าได้ชัดเจน เมื่อความกว้างของ
พัล ส์ วิคช์แคบเมื่อไม่ต้องการระยะทางไกลจึงใช้พาวเวอร์ค่า ยอดต่า ทาให้ อุปกรณ์ที่ใช้เล็ กลง
โดยรักษาพาวเวอร์ค่าเฉลี่ยต่า บีมส์คลื่นแคบทั้งทางแนวตั้งและทางแนวนอน ทาให้ได้แบริ่งและ
ตาแหน่งโดยถูกต้อง
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5. เรดาร์เครื่องบิน (Airborne Radar)
บริภัณฑ์เรดาร์สาหรับเครื่องบินเป็นแบบเหมือนกับที่ใช้บนบกหรือใช้ในเรือโดยทั่ว ๆ
ไป เว้นแต่ขนาดต้องเล็กกว่าเท่านั้น เรดาร์ค้นหาและเรดาร์ควบคุมการยิงใช้ในเครื่องบินทั้งสอง
อย่ า ง เรดาร์ เ ครื่ อ งบิ น ท าให้ ส ามารถเพิ่ ม ระทางค้ น หาโดยขยายระยะทางได้ ม ากขึ้ น เพราะ
เส้นระดับสายตาจะมากขึ้น เมื่อเครื่องบินอยู่ในระยะสูง
ข่าวเรดาร์ที่รับบนเครื่องบิน อาจจะถ่ายทอดโดยเครื่องส่งวิทยุไปยังสถานที่อื่น ๆ
บนเรือหรือที่ไหนก็ได้ ดังนั้นจึงจะทาให้ระยะทางเพิ่มขึ้น
6. บริภัณฑ์ช่วยเหลือ (Auxiliary Equipment)
ความต้อ งการที่ จ ะแยกเป้ าที่ รับ ได้ ว่า เป็น พวกเดีย วกัน หรื อข้ าศึ ก เป็ นสิ่ งจ าเป็ น
ส าหรั บ ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งหนึ่ ง ส าหรั บ การแยกแยะว่ า เป็ น พวกเดี ย วกั น หรื อ ศั ต รู
(Identification, Friend) ระบบ IFF จึงใช้เพื่อจุดประสงค์มีบริภัณฑ์ช่วยเหลือนี้สามารถที่จะบอก
ได้ว่าลักษณะของเป้าหมายที่ได้รับโดยเรดาร์นั้นเป็นมิตรหรือศัตรูได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
บริภัณฑ์ระบบ IFF ประกอบด้วยรูป 2 กลุ่ม ซึ่งแต่ละรูปมี 2 ยูนิท โดยที่ยูนิททั้งสอง
นั่นคือ
6.1 ทรานสมิทเตอร์ - รีชีพเวอร์ อยู่ในเรดาร์
6.2 รีชีพเวอร์ -ทรานสมิทเตอร์ อยู่ในยานของพวกเดียวกัน
กลุ่มของทรานสมิทเตอร์ - รีชีพเวอร์จะเป็น Recognition set และ รีชีพเวอร์ ทรานสมิทเตอร์ จะเป็น Identification และเป็น Transponder ด้วย
เมื่อพนักงานเรดาร์ได้รับเป้าที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นพวกเดียวกันหรือศัตรูเขา
ก็จะเปิดกลุ่มแรก (Identification) ทางาน เครื่องส่งสัญญาณก่อนจะส่งเป็นแบบพัลส์มีลักษณะ
เป็ น โค๊ต (Challenging pulses) เครื่ อ งรั บ ของ Transponder จะรั บ พัล ส์ เ หล่ า นี้ และกระตุ้ น
สั ญ ญาณตอบโต้ อั ต โนมั ติ ต ามที่ พ นั ก งานของพวกเดี ย วกั น ทราบได้ ว่ า เป็ น มิ ต ร เครื่ อ งส่ ง
ของ Transponder จะปล่อยสัญญาณตอนนี้ ซึ่งจะถูกรับของ Identification และจะส่งไปปรากฏ
บนจอเรดาร์เพื่อ การพิจารณาจอที่แสดงอาจเป็นจอเดียวกับจอเรดาร์หรืออาจจะแยกต่างหาก
7. ข่าวสารที่ผลิตได้โดยเรดาร์ (Information Produced by Radar)
เรดาร์เพิ่มความสามารถของการเดินเรือ โดยช่วยให้เกิดพาวเวอร์ใหม่และความสามารถต่อ
ความรู้สึกของมนุษย์ โดยไม่ต้องคานึงถึงสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เช่น ความมืด หมอก พายุ หรือ ควัน
เรดาร์ แ สดงให้ เ ห็ น การปรากฏต าแหน่ ง ที่ วั ต ต์ เ กิ น กว่ า ระยะทางการมองเห็ น ธรรมดา แสดง
ระยะทางและแบริ่งด้ว ยความถูกต้องแน่นอน เรดาร์ใช้ในการค้นหาสิ่งที่อยู่ในความมืดรอบ ๆ
เครื่องบิน เรือ ผืนแผ่นดิน เมฆ และอันตรายเกี่ยวกับการเดินเรือต่าง ๆ
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2

ประเภทของเรดาร์
Type of radar
บทที่ 2 ประเภทของเรดาร์
เนงง
บทนา
การสังเกตการณ์ครั้งแรกของคลื่นวิทยุสะท้อนได้กระทาขึ้นในสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1532
โดย Dr.A.H.Taylor ณ สถาบั น วิ จั ย ของฐานทั พ เรื อ ดร.เทเลอร์ สั ง เกตุ ไ ด้ ว่ า เรื อ ที่ ผ่ า นระหว่ า ง
ทรานสมิทเตอร์และรีชีพเวอร์จะสะท้อนคลื่นบางส่วนไปยังทรานสมิทเตอร์ ระหว่าง ค.ศ. 1523-1530
หลักการอันนี้ได้ทาการค้นคว้าก้าวหน้าไปมาก เพื่อค้นหาวัตถุซึ่งปกติจะถู กพรางโดย ควัน หมอก ฅ
โดยความร่ ว มมือ ระหว่ างช่ว งเวลาเดีย วกั นนี้ DR.Bfett และ DR.TUVE แห่ ง Carnegie institute
published ได้รายงานการสะท้อนของพัลส์ส่งจากชั้นไฟฟ้าในแอทโมสเฟียข้างบน สิ่งนี้ได้ชักนาให้
เกิดการประยุกต์หลักการในการค้นหาเครื่องบินประเภทต่างๆ และได้มีการทดลองต่อไปอย่างอิสระ
ด้วยความสุดยอด ใน ค.ศ.1936 กองทัพบกสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบพัฒนาการของเรดาร์เตื อนภัย
สาหรับฝั่งทะเลชายแดน ในปลาย ค.ศ. 1940 อังกฤษได้ พัฒนาเรดาร์ถึงจุดที่สามารถทาให้เครื่องบิน
ของข้าศึกตกลงมาเป็นจานวนมาก ด้วยปืนที่ควบคุมด้วยระบบเรดาร์อย่างถูกต้อง ในต้นปี ค.ศ.1941
อังกฤษและอเมริกาได้ร่วมกันพัฒนาการของเรดาร์ และได้พัฒนาเกี่ยวกับเคาน์เตอร์ด้วย จนกระทั่งใน
ปี ค.ศ. 1941 จึงสามารถใช้ประโยชน์ เรดาร์ได้อย่างใหญ่หลวงในการวิจัยหลายประเภท และศูนย์
พัฒนาการทั่วประเทศ
ประเภทการใช้งานของเรดาร์
1. เรดาร์แบบ CW (Continuous Wave Radar)
คอนตินิว อัส -เวฟ ที่ใช้ค้นหาเป้า โดยใช้หลักของ MFEKCT ความถี่ของคลื่ นสะท้อน
เรดาร์ จ ะเปลี่ ย นไปเมื่ อ วั ต ถุ ซึ่ ง รี เ ฟลก คลื่ น สะท้ อ นถอยห่ า งออกไปจากทรานสมิ ท เตอร์ เ รดาร์
การเปลี่ยนแปลงในความถี่นี้เรียกว่า Doppler effect ผลแสดงที่คล้ายคลึงกันนี้เหมือนกับระดับเสียง
ของรถไฟที่วิ่งเข้ามาใกล้ หู จะมีร ะดับ สู ง ผลแสดงตรงข้าม (ระดั บเสี ยงลดลงจะเกิดขึ้น เมื่อรถไฟ
เคลื่อนที่ห่างออกไปจากผู้ฟัง
เรดาร์ที่ใช้ประยุกต์ผลสาแดงนี้จึงวัดความแตกต่างของความถี่ระหว่าง ทรานสมิทเตอร์
และพลังงานสะท้อน ดังนั้นจึงสามารถใช้ค้นหาความเร็วและเป้าเคลื่อนที่ได้ วิธีการนี้จะทางานได้ดีกับ
เป้าที่เคลื่อนที่ได้เร็วแต่จะไม่ได้ผลเมื่อเป้าเคลื่อนที่ช้าหรืออยู่กับที่ ดังนั้นเรดาร์แบบ CW จึงมีข้อจากัด
ในการใช้งาน
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1.1 การเกิด Frequency Doppler
Frequency Doppler หมายถึงปรากฏการณ์ที่เมื่อเราส่งความถี่หนึ่งไปกระทบวัตถุ
ที่เคลื่อนที่แล้วรับความถีท่ ี่สะท้อนกลับมาความถี่นั้นจะเปลี่ยนไป

ภาพที่ 2-1 การเกิด Frequency Doppler
ระยะห่างระหว่างเสาอากาศกับเป้าหมาย สามารถคานวณได้จากช่วงเวลาระหว่างการ
ส่งคลื่น จนถึงการรับคลื่นที่สาท้อนกลับมา สาหรับการคานวณ ทิศทางและความสูงของเป้าหมาย หา
ได้จากทิศทางของเสาอากาศ ในขณะที่จับเป้าหมายได้ และลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น ๆ ว่ามี
การเคลื่อนไหวอย่างไร เช่น ห่างออกไป หรือใกล้เข้ามา โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคลื่นความถี่
ที่ส่ ง ออกไป กับ คลื่ น ความถี่ส ะท้ อนกลั บมา เรี ยกว่า ปรากฏการณ์ด อปเปอร์ (Doppler effect)
จากภาพที่ 2-1 จะสามารถอธิบายได้ว่าเมื่ อเรายืนอยู่ข้างถนนแล้วมีรถพยาบาลเปิดสัญญาณฉุกเฉิน
วิ่งผ่านเราจะได้ยินความถี่เสียงนั้นแตกต่างกันออกไป ตามระยะใกล้ไกล)
1.2 หลักการทางานของเรดาร์แบบ CW
ความถี่ของเสียงกระทบกับเสียงจะมีความถี่อะไรก็ตามจะเกิดความถี่เปลี่ยนไปในเรดาร์
ถ้าส่งความถี่  F0  ไปกระทบเป้าที่เคลื่อนที่ความถี่ที่รับ  f 0  จะเปลี่ยนไป ถ้าวัตถุวิ่งเข้าหาความถี่
รับ  f 0  จะสูงขึ้น ถ้าวัตถุวิ่งออกความถี่ที่รับ  f 0  จะต่าลง นั่นคือ fd = ผลต่างของ F0 กับ f 0
1.2.1 การหาความเร็ววัตถุ
การหาความเร็ววัตถุสามารถหาได้จาก
Fd 

เมื่อ

Vt  F0
Vs

Fd คือ Doppler Frequency (Hz)
f 0 คือ Receiver Frequency (Hz)
Vt คือ Target Velocity 3 108 ( m/Sec.)

VS  C คือ ความเร็วของวัตถุ
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เมื่อสัญญาณสะท้อนกลับมายังเรดาร์ จะได้
Fd  2Vt 

เมื่อ

Vt 

F0
Vs

Fd  Vs
2  F0

Fd คือ Doppler Frequency (Hz)
F0 คือ Transmitter Frequency (Hz)
f 0 คือ Receiver Frequency (Hz)
Vt คือ Target Velocity 3 108 ( m/Sec.)

VS  C คือ ความเร็วของวัตถุ

ตัวอย่างที่ 2.1 ถ้าเรดาร์ส่งที่ความถี่ 10 GHz เครื่องเรดาร์จับความเร็วรถยนต์ได้ความถี่ fd
เท่ากับ 2 kHz จงหาความเร็วรถยนต์
วิธีทา

จากสูตร Fd  2Vt 

F0
Vs

ข้อมูลที่ทราบคือ fd  2kHz และ Vs  3 108
หาความเร็วรถยนต์ได้จาก Vt 

Fd Vs

F0 2

2 103 3 108


m/s
11010
2
2 103 3 108


 60  60 Km/h
1, 000 2 1010
 108 Km/h

1.3 Block Diagram ของเรดาร์แบบ CW
TX=Fo

CW
OSCILLATOR

TX
Fo

RX=Fo

RX
Fd=Fo-fo

fd

Frequency
Countor

ภาพที่ 2-2 CW Radar Block Diagram

Indicator
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จากภาพที่ 2-2 Block Diagram แสดงการท างานของเรดาร์ แ บบ CW โดย CW
Oscillator จะผลิตความถี่เรดาร์แบบต่อเนื่อง (FO) ส่งให้กับภาคเครื่องส่ง (Transmitter) เพื่อขยาย
สัญญาณให้สูงขึ้นและส่งออกด้วยสายอากาศส่ง เมื่อสัญญาณเรดาร์ (RX) กระทบวัตถุและสะท้อนกลับ
ทางสายอากาศรับเข้าที่เครื่องรับซึ่งจะนาความถี่ส่งและความถี่รับมาหักล้างออกเป็นความถี่ผลต่าง
หรื อ fd จากนั้ น จะส่ ง ให้ กั บ ส่ ว นของ Frequency Counter เพื่ อ แปลง fd เป็ น ความเร็ ว แล้ ว
แสดงผลในภาค Indicator
การประยุกต์ใช้งานของเรดาร์แบบ CW ได้แก่ เครื่องวัดความเร็วของกระสุนปืนหรือ
ตรวจจับความเร็วของตารวจอย่างไรก็ตามการวัดความเร็วของเรดาร์นี้จะวัดความสัมพัทธ์กับเรดาร์
หรือความเร็วที่วิ่งเข้าหาหรือวิ่งออกจากเรดาร์โดยตรงเท่านั้นจึงจะได้ความเร็วที่ถูกต้องหากวัตถุวิ่งที่
มุมต่างออกไปจะอ่านได้ค่าความเร็วไม่ ถูกต้องเช่นตาม ภาพที่ 2-3 นั่นคือ รถวิ่งด้วยความเร็ว 105
กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เรดาร์ตรวจจับความเร็วของตารวจทามุมห่างออกไป 17.5 องศาทาให้เรดาร์
อ่านความเร็วได้ 100 กิโลเมตรต่อชั่งโมง ซึ่งเป็นความเร็วสัมพัทธ์ที่รถยนต์กระทาต่อเรดาร์

ภาพที่ 2-3 ผลการวัดความสัมพัทธ์ที่รถยนต์กระทาต่อเรดาร์
2. เรดาร์แบบ FM-CW (Frequency Modulation - Continuous Wave)
ฟรีเควนซี่ – เมดูเลชั่น (FM) พลังงานเครื่องส่งจะแปรผันต่อเนื่องและเป็นช่วงเวลาเท่า
ๆ กัน ตลอดแบรนด์ความถี่ที่กาหนด ความถี่ชั่วขณะของพลังงานจะถูกแผ่รังสีโดยสายอากาศ ดังนั้น
ความแตกต่างจากความถี่ชั่วขณะก็จะถูกรับโดยสายอากาศ
เรดาร์ แ บบ FM-CW เป็ น เรดาร์ ที่ ใ ช้ วั ด ความสู ง ของเครื่ อ งบิ น กั บ ภู มิ ป ระเทศ
(Geographic Level) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Altitude Meter (Geographic Level) ซึ่งแตกต่าง
การวัดความสูงโดยใช้ Barometer ซึ่งใช้วัดความสูงเทียบกับระดับน้าทะเล (Sea Level) ในปัจจุบัน
เทคโนโลยี ทางด้าน Signal Processor สูงขึ้นทาให้สามารถแก้บัญหาการเกิด Doppler เนื่องจากเป้า
เคลื่อนที่ได้ ทาให้พัฒนาเป็นเรดาร์แบบ LPI (Low Probability of Intercept Radar) ซึ่งเป็นเรดาร์
กาลังงานต่ายากต่อการถูกตรวจพบ
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2.1 หลักการทางานของเรดาร์แบบ เรดาร์แบบ FM-CW
หลักการทางาน ของ FM เรดาร์ทางานโดยอาศัยการเปลี่ยนความถี่ส่งแล้วนาผลต่าง
ระหว่ า งความถี่ รั บ และส่ ง มาเปรี ย บเที ย บกั บ ผลต่ า งของเวลาในช่ ว งความถี่ จ ะน ามาหาระยะ
(เรดาร์ชนิดนี้ใช้เฉพาะ วัดระยะห่างของวัตถุที่อยู่กับที่เพราะถ้าวัตถุเคลื่อนที่จะทาให้เกิด Frequency
Doppler)

ภาพที่ 2-4 การเปลี่ยนของความถี่ส่งแปลผันตามค่าของ Saw-tooth
2.2 Block Diagram ของเรดาร์แบบ FM-CW
TX=Fo

TX

Fo

Modulator
Oscillator

t

Time
Calculator

Sawtooth
Generator

Fo

RX=fo

RX

fo

Beat
Frequcncy

Indicator

ภาพที่ 2-5 FM Radar Block Diagram
จากภาพที่ 2-5 สามารถอธิบายการทางานของเรดาร์แบบ FM-CW โดย Saw-tooth
Generator ทาหน้าที่ผลิตรูปคลื่นฟันเลื่อยทาการมอทดูเลทกับตัวความถี่จาก CW Oscillator เป็น
ความถี่เรดาร์ซึ่งความถี่จาก CW Oscillator จะแปลผันจากต่าไปสูงตามค่าของ Saw-tooth สัญญาณ
ของความถี่เรดาร์ ( F0 ) ที่ได้จ ะส่ งไปให้ภ าคเครื่องส่ง (TX) ทาหน้าที่ข ยายสั ญญาณ ให้สู งขึ้นและ
ทาการส่งออกอากาศไปโดยความถี่ของการส่งจะสูงขึ้นด้วยอัตราที่คงที่
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เมื่ อ สั ญ ญาณเรดาร์ ไปกระทบวัต ถุ แ ละสะท้ อ นกลั บ มายั ง เรดาร์ ( f 0 ) ผ่ านเข้า มาที่
เครื่องรับขยายสัญญาณให้สูงขึ้นและส่งต่อให้กับ Beat Frequency ทาการเปรียบเทียบความถี่ของ
สัญญาณที่ส่งปัจจุบัน ( F0 ) กับความถี่ส่งแรกที่รับกลับเข้ามา ( f 0 ) เพื่อหาค่าเวลาการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างความถี่ที่ส่งปัจจุบันกับความถี่ที่รับกลับเข้ามา t เราสามารถนาค่านี้มาคานวณหาระยะห่าง
ของวัตถุจากเรดาร์ได้จาก
R

C  t
2

เมื่อ R คือ ระยะจากเรดาร์ถึงวัตถุ
8
C คือ ความเร็วแสง 300 10 เมตรต่อวินาที
t คือ ระยะเวลาที่เดินทางไปและกลับ
3. เรดาร์แบบ Pulse Modulator
Pulse Modulator เป็น เรดาร์ ทีใ ช้กั นแพร่ห ลายมากที่ สุ ด หลั กการท างานโดยการ
ส่งความถี่แบบห้วงพัลส์ เมื่อพัลส์ไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนกลับมาช่วงเวลาตั้งแต่ส่งออกไปจะถึง
สะท้อนกลับมาถึงเครื่องรับจะนาค่าที่ได้ไปคานวณหาระยะทาง
3.1 หลักการทางานของเรดาร์แบบ Pulse Modulator
พั ล ส์ - โมดู เ ลชั่ น (PM) ในวิ ธี ก ารนี้ พลั ง งานความถี่ วิ ท ยุ จ ะถู ก ส่ ง ออกไปเป็ น
พัลส์สั้น ๆ ซึ่งระยะเวลาของพัลส์ประมาณ 0.1 ถึง 50 s ถ้าเครื่องส่งถูกปิดก่อนที่พลังงานสะท้อน
กลับจากเป้า รีชีฟเวอร์ก็สามารถที่จะสามารถที่จะแยกพัลส์ส่งและพัลส์รับได้ พลังจากคลื่นสะท้อน
ทั้งหมดกลับมาแล้วทรานสมิทเตอร์ ก็สามารถที่จะส่งอีกสลับกันเรื่อย ๆ ไป Output ของรีซีพเวอร์
ถูกประยุ กต์เข้ าที่อิน ติเกเตอร์ (Indicator) ซึ่งจะวัดเวลาหยุดพักระหว่างพลั งงานแสงและคลื่ น ที่
สะท้อนกลั บ มา เพราะว่าพลั งงานเดินทางด้วยอัตราความเร็ว คงที่ ครึ่งหนึ่งของเวลาพักระหว่าง
Output พัลส์และพัลส์สะท้อนทาให้สามารถวัดระยะการเดินทางของพัลส์ไปยังเป้าหมายได้ เพราะว่า
วิธีการนี้ไม่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของความถี่ของทรานสมิทเตอร์และสัญญาณที่กลับมา หรือการ
เคลื่อนที่ของเป้า ประสบการณ์ยุ่งยากต่างๆ เหมือนวิธีการ CW และ FM-CW จึงไม่เกิดขึ้น ดังนั้น
วิธีการพัลส์โมดูเลชั่น จึงใช้ในกิจการทหารเกือบทั้งหมด
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3.2 Block Diagram ของเรดาร์แบบ Pulse Modulator

ภาพที่ 2-6 Pulse Modulator Block Diagram
3.2.1 Synchronizer หรือ Timer
Synchronizer ทาหน้ าที่ผ ลิ ตสั ญญาณ Trigger เพื่อกระตุ้นให้ ส่ ว นต่าง ๆ
ของระบบเรดาร์ ทางานสั มพัน ธ์ถูกต้อง เช่น ในภาคเครื่องส่ งจะมี Trigger มากระตุ้นให้ ส่ ว นของ
Modulator ท างานผลิ ต พั ล ส์ ล บส่ ง ให้ ห ลอดแมกนี ต รอนผลิ ต อาร์ เ อฟพั ล ส์ อ อกอากาศไปและ
รั บ สั ญ ญาณสะท้ อ นกลั บ มาเข้ า เครื่ อ งรั บ และแปลงเป็ น สั ญ ญาณวิ ดี โ อส่ ง ให้ กั บ ภาพแสดง
จะมีเวลาส่วนหนึ่งเสียไประหว่าง การเดินทางของคลื่นจากเครื่องส่งไปสายอากาศจนกลับมาถึงภาค
แสดง ในส่วนของภาคแสดงจะถูกกระตุ้นด้วย Trigger เช่นกันแต่จะมีเวลาต่างออกไปเช่นอาจจะมา
ก่อนวิดีโอเตรียมพร้อมให้มีการแสดงภาพพร้อมกันที่ระยะศูนย์
3.2.2 Transmitter (ภาคเครื่องส่ง)
Transmitter ทาหน้าที่ผลิต RF High Power ส่งให้กับสายอากาศโดยได้รับ
Trigger มาจาก Synchronizer เพื่อให้เริ่มการทางาน
3.2.3 Duplexer
Duplexer ทาหน้าที่แยกการรับและส่งเรดาร์โดยใช้สายอากาศเดียวกัน โดยใช้
ปิดเครื่องรับขณะทาการส่งและใช้เปิดเครื่องรับหลังจากการส่งสิ้นสุด
3.2.4 Antenna
Antenna ท าหน้ า ที่ ส่ ง และรั บ พลั ง งาน RF โดยเปลี่ ย นพลั ง งาน RF เป็ น
พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และรับพลังงานคลื่นแม่เหล็กที่สะท้อนวัตถุต่าง ๆ กลับมาเปลี่ยนเป็น
พลั ง งาน RF ส่ ง ผ่ า น Duplexer ไปให้ กั บ ภาค Receiver นอกจากนี้ ข้ อ มู ล ต าแหน่ ง สายอากาศ
จะถูกส่งไปยังภาคแสดงด้วยเพื่อให้ผลของภาพแปลความหมายตรงกับตาแหน่งสายอากาศจริง
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3.3.5 Receiver
ภาคเครื่องรับทาหน้ าที่รับสัญญาณสะท้อนผ่านสายอากาศและ Duplexer
ทาการขยายให้สูงขึ้นทาการดีมอดูเลตแปลงเป็นสัญญาณวิดีโอส่งให้กับภาค Display
3.3.6 Display
ทาหน้าที่แสดงภาพกราฟฟิกส์ เพื่อแปลความหมายเป็นระยะทิศทางหรือ
ความสูงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเรดาร์และความต้องการการแสดงภาพ
การใช้งานของเรดาร์
ในการทางานของเรดาร์ประเภทใด ๆ ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้งานเน้นหนักเฉพาะไปในด้านนั้นแล้ว
จึงออกแบบการทางานให้เป็นไปตามต้องการโดยการนาค่ากาหนดต่าง ๆ มาเป็นองค์ประกอบเช่น
1. เรดาร์ค้นหา (Search Radar)
เรดาร์ค้นหาเป็นเรดาร์สาหรับใช้เพื่อการค้นหาที่เป็น เรือวัตถุใด ๆ ทั้งบนพื้นน้าและบน
อากาศในการออกแบบต้องกาหนดค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ให้เหมาะสมซึ่งอาจแยกได้เป็น
1.1 เรดาร์ ค้น หาทางอากาศ (Air Search Radar) หน้า ที่ห ลั ก ของเรดาร์ค้น หาทาง
อากาศ คือ ค้นหาและแสดงระยะทางและทิศทางของเป้าเครื่องบินในระยะไกล รอบทิศทาง (360
องศา) เพื่อให้ได้การสั่งระยะทางไกล ๆ โดยการจางหายน้อยที่สุด มีคุณสมบัติทั่วไป คือ
1.1.1 ใช้ความถี่ต่า (Low Frequency) เพื่อลดการจากหายของสัญญาณ
เนื่องจากสภาวะอากาศรวมทั้งด้วยความถี่ที่ต่าทาให้อุปกรณ์ที่ใช้มีขนาดใหญ่รองรับการส่งกาลังงาน
ได้สูง
1.1.2 พัลส์กว้าง (2-4 s ) และพาวเวอร์ค่ายอด (High Power) จะมีค่าสูง
เพื่อเพื่อช่วยการค้นหาเป้าเล็กๆในระยะทางระยะไกล ๆ
1.1.3 การตรวจจับระยะไกล (Long Range) เพื่อใช้ในด้านการเตือนภัยทาง
อากาศหรือป้อนค่าระบบเครื่องควบคุมการยิง
1.1.4 ความถี่ PRF มีค่า ต่าเพื่ อให้ ไ ด้ PRT ที่ย าวสามารถรอรับ สั ญญาณ
สะท้อนกลับได้นานและไกล
1.1.5 ความเร็ว รอบสายอากาศมีค่าต่า (Low ASR) เนื่องจากต้องรอรับ
สัญญาณสะท้อนกลับที่นานจากค่า PRF ต่า
1.1.6 สายอากาศมีขนาดใหญ่ (Big Antenna) เนื่องจากใช้ความถี่ต่าจึงไม่
สามารถใช้ติดตั้งในเรือ ขนาดเล็กได้ บีมส์สายอากาศทางแนวตั้งมีค่าสูงตั้งแต่ผิวน้าจนถึงมุมประมาณ
70 องศา เพื่อคอบคุมการตรวจจับเป้าอากาศยาน
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1.2 เรดาร์ค้นหาทางพื้นผิว (Surface Search Radar)
หน้าที่หลักของเรดาร์ทางผิวพื้น คือ ค้นหาแสดงระยะทางและทิศทางอันถูกต้องของ
เป้ าทาง ผิ วพื้น รอบ 360 องศา ภายในระยะทางระดับสายตาหรือขอบฟ้าของสายอากาศเรดาร์
มีคุณสมบัติทั่วไป คือ
1.2.1 ใช้ความถี่สูง (High Frequency) จึงถูกใช้เพื่อทาให้เกิดการสะท้อนกลับสูงสุด
จากเป้าทีม่ ีพื้นที่สะท้อนกลับน้อย เช่น เรือ เสากระโดง หรือกล้อง เทอรีสโคปของเรือดาน้า
1.2.2 พัลส์วิดมีค่าแคบ (0.37 -2 s ) เพื่อให้จับเป้าในระยะใกล้ๆได้และสามารถแยก
เป้าทางระยะได้
1.2.3 กาลังงานส่งออกมีค่าปานกลาง (Medium Power) เนื่องจากใช้ตรวจจับเป้า
ภายใต้ขอบฟ้าเพื่อให้สามารถค้นหาเป้าเล็ก ๆ ได้
1.2.4 ความถี่ PRF มีค่าสูงเพื่อให้ได้ค่าทวนซ้าที่สูงหรือให้ได้การ Update การเปลี่ยน
เป้าที่ดี
1.2.5 ความเร็วรอบสายอากาศมีค่าปานกลาง (Medium ASR) เนื่องจากต้องผลการ
เปลี่ยนแปลงของเป้า
1.2.6 สายอากาศมี ข นาดเล็ ก (Small Antenna )เนื่ อ งจากใช้ ค วามถี่ สู ง สามารถ
ใช้ติดตั้งในเรือขนาดเล็กได้ บีมส์ทางแนวตั้งกว้าง 10 - 30 องศา เพื่อชดเชยระดับการโคลงของเรือ
ตนเอง และเพื่อค้นหาเครื่องบินที่บินอยู่ต่า ๆ บีมส์ทางแนวนอนแคบ (1-3 องศา) เพื่อให้ได้การวัด
ระยะทางและแบริ่งดีถูกต้อง
2. เรดาร์ควบคุมการยิง (Fire Control Radar)
2.1 เรดาร์ค้นหา(Search Radar)
หน้ าที่หลั กของเรดาร์ทางผิ วพื้นคือ ค้นหาแสดงระยะทางและทิศทางอัน
ถูกต้องของเป้าทางผิวพื้นรอบ 360 องศา ตั้งแต่เป้าพื้นน้าจนถึงเครื่องบินหรือ อาวุธปล่อยเพื่อส่งต่อ
เป้าให้กับTracking Radar หรือป้อนค่าให้กับปืนเพื่อยิงเป้าพื้นน้า เรดาร์ค้นหามีคุณสมบัติทั่วไป คือ
2.1.1 ใช้ความถี่สูง (High Frequency) เพื่อการสะท้อนของวัตถุหรือเป้า
ขนาดเล็กได้ดี และอุปกรณ์มีขนาดเล็ก
2.1.2 ก าลั ง งานส่ ง ออกมี ค่ า ปานกลาง (Medium Power) เนื่ อ งจากใช้
ในการตรวจจับเป้าขนาดเล็กในระยะปานกลาง (Medium Range) หรือระดับสายตา
2.1.3 ความถี่ PRF มีค่าสูงเพื่อให้ได้ค่าทวนซ้าที่สูงหรือให้ได้การ Update
การเปลี่ ย นเป้ า ที่ ดี ค วามเร็ ว รอบสายอากาศมี ค่ า สู ง (High ASR) เนื่ อ งจากต้ อ งการติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงของเป้าเช่นเครื่องบินหรืออาวุธปล่อยที่มีความเร็ว
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2.1.4 สายอากาศมี ขนาดเล็ ก (Small Antenna) เนื่องจากใช้ความถี่สู ง
สามารถใช้ติดตั้งในเรือขนาดเล็กได้ บีมส์สายอากาศทางแนวตั้งกว้างเพื่อคอบคุมเป้าตั้งแต่พื้นน้าจนถึง
การตรวจจับเป้าอากาศยานทางมุมสูงมุมทางแนวนอนแคบเพื่อความถูกต้องทางแบริ่งสะท้อนที่ดี
2.2 เรดาร์ติดตามเป้า (Tracking Radar)
หน้าที่ของ Tracking Radar คือทาการหันติดตามเป้าเพื่อให้ได้ความถูกต้องทั้ง
ระยะและทิศทางที่ถูกต้องสาหรับป้อนค่าให้กับระบบอาวุธเช่นปืนหรืออาวุธปล่อย เรดาร์ติดตามเป้า
มีคุณสมบัติทั่วไป คือ
2.2.1 ใช้ความถี่สูง (High Frequency) เพื่อการสะท้อนของวัตถุหรือเป้า
ขนาดเล็กได้ดีอุปกรณ์มีขนาดเล็ก
2.2.2 กาลังงานส่งออกมีค่าปานกลาง (Medium Power) เนื่องจากใช้ใน
การตรวจจับเป้าขนาดเล็ก ในระยะปานกลาง (Medium Range) หรือระดับสายตา
2.2.3 ความถี่ PRF มีค่าสูงเพื่อให้ได้ค่าทวนซ้าที่สูงหรือให้ได้การ Update
การเปลี่ยนเป้าที่ดีสายอากาศชี้คงที่ติดตามเป้าสามารถหมุนติดตามเป้าได้ 360 องศาและมุมแนวตั้ง
สูงสุดเพื่อคอบคุมการติดตามเป้าให้ได้ทุกทิศทาง
2.2.4 สายอากาศมีขนาดเล็ก (Small Antenna)เนื่องจากใช้ความถี่สูง บีมส์
สายอากาศแคบเพื่อความถูกต้องของทิศทางทั้งแนวตั้งและแนวนอน
2.3 เรดาร์เดินเรือ (Navigation Radar)
เรดาร์เดินเรือจะใช้ความถี่สูง (High Frequency) จึงถูกใช้เพื่อทาให้เกิดการ
สะท้อนกลับสู งสุ ดจากเป้ าที่มีพื้น ที่สะท้อนกลับน้อย เช่น เรือ ทุ่นสั ญญาณต่าง ๆ ความถี่สูง เช่น
ย่ า น X band ช่ ว ยท าให้ ส ามารถลดขนาดของอุ ป กรณ์ ล งสามารถติ ด ตั้ ง บนเรื อ ขนาดเล็ ก ได้
เรดาร์เดินเรือ มีคุณสมบัติทั่วไป คือ
2.3.1 พัลส์วิดมีค่าแคบ (0.07 -1.0 s ) เพื่อให้จับเป้าในระยะใกล้ ๆ ได้
และสามารถแยกเป้าทางระยะได้
2.3.2 กาลังงานส่งออกมีค่าต่า 4-25 KW เนื่องจากใช้ตรวจจับเป้าภายใต้
ขอบฟ้าเพื่อให้ สามารถค้นหาเป้าเล็ก ๆ ได้เพื่อจุดประสงค์ห ลั กเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
กาลังส่งยังมีผลต่อขนาดของเครื่อง หากเป็นเล็กต้องลดกาลังส่งลงในเรือใหญ่มีพื้นที่มากพอทีจะติดตั้ง
เครื่องใหม่มากกว่ากาลังที่มากจะทาให้จับเป้าได้ไกลกว่าและสามารถที่จะทะลุผ่านฝนหรือหมอกได้
ดีกว่า
2.3.3 ความถี่ PRF มีค่าสูงเพื่อให้ได้ค่าทวนซ้าที่สูงหรือให้ได้การ Update
เป้าที่ดีในการใช้งานจะมีการเปลี่ยนค่า PRF ตามระยะที่เหมาะสม
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2.3.4 ความเร็วรอบสายอากาศมีค่าปานกลางประมาณ 24- 30 รอบต่อนาที
เนื่องจากต้องผลการเปลี่ยนแปลงของเป้า
2.3.5 สายอากาศมี ขนาดเล็ ก (Small Antenna) เนื่องจากใช้ความถี่สู ง
สามารถใช้ติดตั้งในเรือ ขนาดเล็กได้ บีมส์ทางแนวตั้งกว้าง 20 - 30 องศา เพื่อชดเชยระดั บการโคลง
ของเรือตนเองบีมส์ทางแนวนอนแคบ (0.7- 4 องศา) เพื่อให้ได้การวัดระยะทางและแบริ่งดีถูกต้อง
2.4 เรดาร์ควบคุมทางอากาศ (Air Control Radar)
เรดาร์ควบคุมทางอากาศ ทาหน้าที่ตรวจอากาศยานรอ 0 3+บนสนามบิน
เพื่อควบคุมความปลอดภัยให้เดินอากาศหรือการควบคุมจราจรทางอากาศตามปกติคอบคุมเนื้อพื้นที่
รอบสนามบิน โดยหลักทั่วไปจะมีคุณลักษณะและการทาหน้าที่ในการค้นหาเช่นเดียวกับ Air Search
Radar แต่ระยะตรวจจับใกล้กว่าซึ่งมีผลให้สามารถใช้ความถี่ของ PRF และรอบสายอากาศที่มีค่าสูง
กว่าเพื่อการ Update เป้า
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3

องค์ประกอบการทางานของเรดาร์
The
of the radar
เนงง function
บทที่ 3 องค์ประกอบการท
างานของเรดาร์
บทนา
การใช้งานส่วนใหญ่ของระบบเรดาร์โดยเฉพาะระบบเรดาร์ในเรือเกือบทั้งหมด จะใช้หลักการ
ของพั ล ส์ - โมดู เ ลชั่ น ซึ่ ง ผู้ เ รี ย นมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งท าความเข้ า ใจในหลั ก ของการท างานของ
พัลส์ – โมดูเลชั่น ว่าต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะที่มีผล
ต่อการทางานของระบบเรดาร์ การกาหนดค่าที่ใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของระบบเรดาร์
นั้น ๆ
อัตราทวนซา (Repetition Frequency :PRF)
1. ความหมายของ Pulse Repetition Frequency (PRF)/Pulse Repetition Time (PRT)
อัตราทวนซ้า Pulse Repetition Time (PRT) หมายถึง อัตราการส่ง RF Pulse เรดาร์
ต่อหน่วยของเวลา เช่น 1000 ครั้งต่อวินาที (1000 Hz) ซึ่งระยะความห่างของการส่งแต่ละครั้งจะถูก
เรียกว่า Pulse Repetition Time (PRT) โดยค่าของ PRF และ PRT เป็นค่าส่วนกลับซึ่งกันและกัน
นั่นคือ PRF= 1/PRT หรือ PRT = 1/PRF โดยสามารถแสดงดังภาพที่ 3-1

ภาพที่ 3-1 ระยะเวลาการรับ
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2. การกาหนดระยะไกลสุด
ในการทางานของเรดาร์แบบ พัลส์-โมดูเลชั่น จะทาการส่งอาร์เอฟพัลส์ ออกอากาศไป
และรอรับสัญญาณสะท้อนกลับมาแล้วทาการหาเวลาที่เสียไปในการคานวณหาระยะ การรอรับ
สัญญาณการสะท้อนกลับจะกระทาหลังจากที่เรดาร์สิ้นสุดการส่งจนถึงเวลาที่ส่งใหม่และถูกเรียกว่า
เวลาหยุดรับ (Listening Time หรือ Receiving Time) ภาพที่ 3-1 หากนานเกินไปจะมีผลต่อการนับ
จานวน หรือการตรวจจับสัญญาณเพื่อความเชื่อถือที่ถูกต้อง
การ Update หากมีจานวนมากหรือถี่เกินไปจาให้ระยะการรอรับสัญญาณสั้นเกินไป
นั่นคือระยะเวลาความหากของการส่งแต่ละครั้ง (PRT) เป็นตัวกาหนดระยะไกลสุดของเรดาร์
ระยะไกลสุดของเรดาร์

PRT
12.2 sec.

ไมล์

ตัวอย่าง 3-1 ถ้าหากเรดาร์เครื่องหนึ่งมีความถี่ PRF เท่ากับ 1000 Hz จะมีระยะไกลสุดเท่าใด
PRT 

1
1

PRF 1000 Hz

1106

sec ond
1000 106
 1000 second
PRT
ระยะไกลสุดของเรดาร์ 
12.2 Sec.


1000
 81.96
12.2

3 การ Up Date เป้า
ในการส่งเรดาร์แต่ละครั้งจะได้รับข้อมูลเป็นสัญญาณสะท้อนกลับของเป้าต่าง ๆ หากมี
จานวนการส่งมากจะทาให้ได้รับผลของข้อมูลจานวนมากตามไปด้วยนั่น หมายถึง หากมีการ
เปลี่ยนแปลง ของเป้าเช่นเครื่องบินจะได้รับการปรับปรุงข้อมูล (Up Date) ตามค่าของความถี่ PRF
แต่การกาหนดให้มีค่า PRF ที่สูงกว่าเพื่อการ Up Date เป้าจะทาให้มีผลกระทบโดยตรงต่อระยะไกล
สุดของเรดาร์ด้วย ดังนั้น การจะกาหนดค่าของความถี่ของ PRF ไว้ที่เท่าไรขึ้นอยู่กับประเภทและการ
ใช้งานของระบบเรดาร์
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4. Ambiguous Range ระยะที่ถูกต้องของเรดาร์

ภาพที่ 3-2 การเกิดระยะที่ไม่ถูกต้องของเรดาร์
Ambiguous Range หมายถึง ระยะที่ไม่แน่นอนเชื่อถือไม่ได้เนื่องจากการสะท้อนของเป้า ใน
การส่งครั้งแรงที่มีความแรงไปปรากฏที่การรับหลังจากการส่งครั้งที่ 2 ตามภาพที่ 3-2 การส่งของ
เรดาร์แต่ล ะครั้ งห่ างกัน 300 กิโ ลเมตร ในภาพจะมีเป้าจริงอยู่ที่ระยะ 200 กิโ ลเมตรและที่ 400
กิโ ลเมตร ดังนั้ น หลั งจากการส่ งครั้งแรกจะปรากฏสั ญญาณสะท้อนกลั บที่ร ะยะ 200 กิโ ลเมตร
แต่ด้วยความแรงของสัญญาณเป้าที่ระยะ 400 กิโลเมตรจะเกิดที่ระยะ 100 กิโลเมตรหลังจากส่ง
ครั้งที่ 2 แต่ความจริงเป็นสัญญาณสะท้อนที่เกิดจากการส่ งครั้งแรก เมื่อเป็นเช่นนี้จะเป้าในจอที่ระยะ
100 กิ โ ลเมตรด้ ว ยจึ ง ถู ก เรี ย กว่ า ระยะ Ambiguous Range เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ต้ อ งการในระบบเรดาร์
แต่ถ้ าเราเปลี่ ย นช่ว งความห่ างของการส่ งแต่ ล ะครั้งไม่เ ท่ากั น (Stager PRF) จะทาให้ เป้ าที่ร ะยะ
400 กิโลเมตร จะปรากฏที่หลังการส่งครั้งที่ 2 มีระยะไม่เท่ากัน (น้อยกว่าหรือมากกว่า 100 กิโลเมตร)
แต่เป้าที่ระยะ 200 กิโลเมตรยังปรากฏระยะเดิมรวมทั้งระยะอื่น ๆ ภายในช่วงระหว่างการส่งครั้งแรก
กับครั้งทีส่ ่อง (Unambiguous Range) เป้าที่เกิดขึ้นไม่แน่นอนจะถูกระบบเรดาร์กาจัดออกไป
ความกว้างของพัลส์ส่ง Pulse Width (PW)
1. ความหมายของ Pulse Width (PW)
Pulse Width หมายถึง ความกว้างของพัลส์ส่งเรดาร์ซึ่งภายในบรรจุความถี่ของเรดาร์
ที่ทาการส่ง โดยที่การส่งนั้นเริ่มตั้งแต่ขอบหน้าของพัลส์จนถึงของหลังของพัลส์ส่ง

ภาพที่ 3-3 ระยะใกล้สุดของเรดาร์
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2. การกาหนดระยะใกล้สุด
ในขณะที่เรดาร์ทาการส่งอยู่ภายในระยะความกว้างของ PW ด้วยเวลาการส่งที่สั้นและ
รับที่ยาวจึงสามารถที่จะใช้สายอากาศเดียวกันได้โดยใช้ Duplexer เป็นสวิทซ์เลือกระหว่างการรับ
และส่ งไปยั งเครื่ องส่ งและเครื่ องรับ ดังนั้ นกาลั งงาน RF จากเครื่องส่ งจะส่ งผ่ าน Duplexerไปยัง
สายอากาศเครื่ องรั บ จะถูกปิ ดอยู่ จ นสิ้ น สุ ดการส่ งแล้ วสายอากาศจึงต่อมายังเครื่องรับ ดังนั้น ใน
ระหว่างการส่งอยู่เรดาร์จะไม่สามารถรับสัญญาณได้จนกว่าจะสิ้นสุด จะต้องมีเวลาการเปลี่ยนแปลง
สายอากาศจากส่งมาเป็นการรับ โดย Duplexer ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางานได้เร็วกว่า แต่
ก็ยังมีเวลาในการคืนตัวของอุปกรณ์ Recovery Time ดังนั้น ระยะใกล้สุดที่เรดาร์ไม่สามารถจับเป้า
ได้คือ
C  PW  Re cov ery time 
2
ความเร็วแสงเท่ากับ 3 108 เมตร/วินาที

R min 

เมื่อ

C

ความกว้างของพัลส์ส่ง
Recoverytime  เวลาคืนตัวชอง Duplexer
หรือ ระยะใกล้สุด   PW  Re cov ery time  150
3. การแยกเป้าทางระยะ (Range Resolution)
พัลส์ของเรดาร์ที่ส่งออกไปมีความกว้างเท่ากับ PW เมื่อสัญญาณเรดาร์ส่งไปกระทบเป้า
ขอบแรกจะเริ่มสะท้อนกลับมาเรื่อยไปจนถึงของสุดท้ายสิ้นสุดพัลส์ส่งระหว่างขอบแรกและขอบหลัง
PW 

ของสัญญาณที่สะท้อนกลับเป็นเวลาที่เสียไปเท่ากับ

PW  C
2

ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีเป้าสองเป้าอยู่ใกล้กันน้อยกว่า ความกว้างของ PW
เรดาร์จะไม่สามารถแยกเป้าที่อยู่ในแบริงเดียวกันได้ Range Resolution
Range Re solution  PW 150 เมตร

ภาพที่ 3-4 เป้าสองเป้าที่ห่างกันน้อยกว่าความกว้างของ PW

27

ภาพที่ 3-5 เป้ามีระยะห่างกันเกินกว่าความกว้าง PW
จากภาพที่ 3-4 เป้าสองเป้าที่ห่างกันน้อยกว่าความกว้างของ PW หรือความกว้างของ
พัลส์ส่งทาให้ไม่สามารถแยกเป้าได้เนื่องจากขอบหลังของพัลส์ส่งยังไม่พ้นจากเป้าแรกแต่ขอบหน้าของ
พัลส์ส่งไปกระทบเป้าที่สองแล้วทาให้สัญญาณสะท้อนของทั้งสองเป้ารวมต่อกันทาให้มองเห็นเป็นเป้า
เดียวกันแต่ในภาพที่ 3-5 เป้ามีระยะห่างกันเกินกว่าความกว้าง PW ขอบหลังของพัลส์ส่งสิ้นสุดจาก
เป้าแรกไปแล้วจึงจะไปกระทบเป้าที่สอง จึงทาให้สามารถมองเห็นแยกเป็นสองเป้าได้
4. กาลังงานค่าเฉลี่ย
ตามที่กล่าวมาแล้วว่าพัลส์วิด คือ ค่าความกว้างของพัลส์ส่งในส่วนเรดาร์แบบพัลส์มอท
ดูเลเตอร์มีการส่งและหยุดภายในช่วง PRT กาลังงานที่ถูกใช้ไปเฉลี่ยในหนึ่ง PRT จะถูกเรียกว่ากาลัง
งานค่าเฉลี่ย ดังนั้นหากพัลส์กว้างค่าเฉลี่ยกาลังงานจะสูงขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยกาลังงานสูงขึ้นทาให้เกิดกลุ่ม
กาลังงานที่ให้มีผลทาให้ระดับสัญญาณสะท้อนกลับใหญ่ขึ้น จะได้ระยะที่ไกลมากขึ้นด้วย แต่การที่จะ
ทาให้พัลส์ส่งกว้างขึ้นจะมีมีโดยตรงต่อระยะใกล้สุดด้วย
ความถี่ของเรดาร์ (Radar Frequency)
1. ย่านความถี่ของเรดาร์
ในการเลือกใช้ความถี่ของเรดาร์ได้แบ่งออกเป็นย่านต่าง ๆ โดยในปัจจุบันแบ่งออกเป็น
สองรูปแบบได้แก่ Old Microwave Band ซึ่งเป็นชื่อเรียกการใช้งานทั่วไป และ NATO Frequency
ซึ่งเรียกชื่อใช้งานในกลุ่ม NATO หรือประเทศแถบยุโรป

ภาพที่ 3-5 ย่านความถี่ของเรดาร์
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ย่านความถี่ของเรดาร์แบ่งออกเป็น 8 แบบได้แก่
1. UHF Band ใช้ในเรดาร์ที่ระยะไกลมาก ๆ เช่น Warning Radar ใช้พลังงานสูง และ
ใช้ สายอากาศที่มขี นาดใหญ่
2. L Band ใช้ ม ากที่ สุ ด ในเรดาร์ ค้ น หาระยะไกล เนื่ อ งจากมี ก ารลดทอนในชั้ น
บรรยากาศ Atmosphere ต่าและไม่มีการลดทอนจาก Rain Clutter
3. S Band เป็นความถี่ที่ใช้ในเรดาร์ระยะปลานกลาง ใช้ในเรดาร์ควบคุมเครื่องบิน
แต่มีปัญหาด้าน Blind Speed ในระบบ MTI
4. C Band ใช้ในเรดาร์ค้นหาระยะปานกลาง มีขนาดที่เล็กลงเนื่องจากความถี่ที่สูงขึ้น
เริ่มมีปัญหากับชั้นบรรยากาศ Atmosphere
5. X Band เป็นย่านความที่ใช้งานกว้างขวางมากที่สุดเนื่องขนาดเล็ก ในการใช้งานมี
ปัญหาเรื่องการลดทอนใน Atmosphere สูงทั้งด้าน Rain Clutter และมีข้อดีในด้านการแยกแยะเป้า
(Resolution) ได้ดี
6. Ku Band ใช้งานในเรดาร์ Weapon Navigation System ใช้กับการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม
7. K Band เป็นย่านความถี่ที่ไม่ค่อยพบเห็นการใช้งานเนื่องจากมี่การลดทอนของ
Atmosphere สูงมากโดยเฉพาะความถี่ประมาณ 23.6 GHz จะถูกดูดกลืนโดยหมอกควันไม่สามารถ
ใช้งานได้เลย
8. Ka Band ใช้งานในด้าน High accuracy Navigation
2. คุณลักษณะของความยาวคลื่นเรดาร์
ความถี่ (f) ของเรดาร์คือหน่วยของเวลาการกลอกตัวของคลื่นต่อหน่วยวิ นาที (Hz) ซึ่ง
จะมีค่าส่วนกลับของเวลา นั่นคือ
f 

1
T

จากสมการสามารถอธิ บายได้ ว่า ความถี่มีความสั มพันธ์กับความยาวคลื่ น กล่ าวคื อ
ความถี่  f  มีค่าเท่ากับความเร็ว  v  ของคลื่นหารด้วยความยาวคลื่น  (lambda)
f 

โดยที่

V



ความถี่ของคลื่นในเวลาหนึ่งวินาที
8
V  ความเร็วแสงเท่ากับ 300 10 เมตรต่อวินาที
  ความยาวคลื่น คือ ระยะการเดินทางของคลื่นในเวลาหนึ่งไซเกิล
f 
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3. ขนาดอุปกรณ์
การใช้งานของเรดาร์มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งานในส่วนหนึ่งซึ่งต้องเลือก คือ
ย่านความถี่ซึ่งได้กล่าวมาแล้วมาแล้ว ข้างต้นในความถี่ที่ใช้งานนั้นเกี่ยวข้องกับ ขนาดอุปกรณ์ด้ว ย
เนื่องจากตัวผลิตความถี่ สายส่งหรือสายอากาศต้องทางานสัมพันธ์กัน เช่น ขนาดโครงสร้างหลอด
แมกนี ตรอนมี ขนาดใหญ่ผ ลิ ตความถี่ ต่า การส่ งกาลั ง งานผ่ านสายส่ งหรือท่อเวฟไกด์ต้อ งมี ขนาด
0.53 - 0.8 ความยาวคลื่นเป็นต้น
ตัวอย่าง 3-2 หากเปรียบเทียบความถี่เรดาร์ระหว่างความถี่ 3 GHz และความถี่ 10 GHZ จะ
เป็นดังนี้
เมื่อ

ความถี่ 3 GHz

เมื่อ

ความถี่ 10 GHz

V
F
3 108 1


เมตร
3 109 10
100

 10 เซนติเมตร
10
V

F
3 108
3


เมตร
9
10 10 100
300

 3 เซนติเมตร
100



จะเห็นได้ว่าในเรดาร์ที่ใช้ความถี่ต่าจะมีความยาวคลื่นมากเช่นที่ความถี่ 3 GHz จะมี
ความยาวคลื่น เท่ากับ 10 เซนติเมตร ซึ่งจะขนาดอุปกรณ์ที่ใหญ่กว่าเมื่อมีขนาดใหญ่ย่อมรองรับกาลัง
งานส่งได้สูงสามารถจับได้ระยะไกล ๆ ในขณะที่ถ้าเรดาร์ใช้ความถี่ 10 GHz จะมีความยาวคลื่น 3
เซนติเมตร จะทาให้มี ขนาดอุปกรณ์ที่เล็กกว่าทาให้รับกาลังงานส่งได้น้อยกว่าระยะการตรวจจับจะ
น้อยกว่า
4. การลดทอนเนื่องจากความถี่
ในการแพร่คลื่ นของเรดาร์ที่ใช้ในย่านต่าง ๆ นั้นความถี่ที่ต่ากว่าจะมีการลดทอนใน
อากาศ น้อยกว่าในขณะที่ความที่ที่สูงกว่าจะมีการลดทอนในอากาศที่สูงกว่าจากรูปที่ 3-6 แสดง
การลดทอนของคลื่นความถี่ต่าง ๆ ในอากาศ
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ภาพที่ 3-6 การลดทอนของคลื่นในอากาศ
จากภาพที่ 3-6 ในเส้ น สี เขี ยวแสดงให้ เห็ น ว่าการลดทอนของคลื่ นถูกลดทอนโดย
การแพร่ ก ระจายของโมเลกุ ล ในอากาศ ที่ ค วามถี่ ต่ ากว่ า 1 GHZ จะมี ก ารลดทอนน้ อ ยกว่ า
0.01 dB/km และที่ความถี่ 10 GHz จะมีการลดทอน เกือบ 0.1 dB/km ในขณะความถี่ประมาณ
23.6 GHz จะมีการลดทอนมากกว่า 1 dB/km เนื่องจากละอองน้าในอากาศ และเมื่อภาวะอากาศ
มี เมฆ หมอกหรื อ ฝนตกยิ่ ง ท าให้ ก ารลดทอนของสั ญ ญา ณหรื อ คลื่ น เรดาร์ ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น
ในการเลือกใช้งานย่านความถี่ต้องเลือกตามความเหมาะสมหากต้องการจับได้ระยะไกลการจางหาย
น้อย ต้องใช้ย่านความถี่ต่าเช่น L band (1-2 MHz) อุปกรณ์มีขนาดใหญ่จะไม่สามารถติดตั้งในเรือ
ขนาดเล็กได้ ในขณะที่ถ้าใช้ความถี่สูงถึงจะมีผลการกระทบจากอากาศ เมฆ หรือฝน มากกว่า เช่น
จากภาพที่ 3-6 ความถี่ 5 MHz ในสภาวะฝนตกหนั ก (Heavy Rain) การลดทอนจะมี ม ากกว่ า
10 dB/km ดังนั้น ในการใช้งานเรดาร์หากต้องการตรวจจับเป้าในสภาวะที่มีฝ นหากจาเป็นต้องใช้
ความถี่สูงต้อง เพิ่มกาลังส่งให้สูงพอที่จะผ่านฝนทั้งไปและกลับ
กาลังส่งของเรดาร์ (Radar Power)
1. ความต้องการของ Radar Power
ด้วยหลักการของระบบเรดาร์ คือ หลักการหาระยะวัตถุด้วยการสะท้อนของคลื่นเรดาร์
นั่นคือ เรดาร์ต้องส่งกาลัง RF ซึ่งสายอากาศจะเปลี่ยนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกอากาศไป และ
รับสั ญญาณสะท้อนกลับ เข้ามา การที่เป้ าอยู่ที่ระยะไกล ๆ จะต้องส่งกาลั งงานที่สูงมากเพื่อ จะมี
สัญญาณท้อนกลับมาพอที่เครื่องรับเรดาร์จะสามารถจับสัญญาณสะท้อนกลับนั้นได้
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2. กาลังค่ายอด (Peak Power)
กาลังงานที่ส่งออกไปจะเป็นกลุ่มของ RF Pulse ที่มีความกว้างของการส่งคือค่าความ
กว้างของ Pulse Width (PW) ค่าสู งสุดของกาลั งงานที่ส่งถูกเรียกว่ากาลั งงานงานค่า ยอด (Peak
Power)ตามภาพที่ 3-7 สามารถอธิบายได้ว่าค่าความกว้างของ PW ระดับของกาลังงานค่ายอดเป็น
ตัว แปลที่ ส าคั ญ ต่ อ ระยะไกลสุ ด ของเรดาร์ เ นื่ อ งจากหากมี ค่ า สู ง สั ญ ญาณสะท้ อ นจะกลั บ มาแรง
ซึ่งจะสามารถสะท้อนเป้าเล็ก ๆ ที่อยู่ไกล ๆ ได้ และเป็นสาหรับกาหนดการออกแบบของอุปกรณ์
ว่าสามารถที่จะทนการทางานได้
Peak Power(

)

Average Power(
Pulse Repetition Time
PW

ภาพที่ 3-7 ความสัมพันธ์ของค่ากาลังงานเรดาร์
3. กาลังส่งค่าเฉลี่ย (Average Power)
เครื่องส่งเรดาร์จะจ่ายพลังงานอาร์เอฟ ในรูปพัลส์ที่ สั้นมากและจะถูกปิดระหว่างพัลส์
กาลังงานที่ใช้ประโยชน์ ของเครื่ องส่งถูกบรรจุอยู่ในพัลส์ ที่ แพร่กระจายของกาลั งงานค่ายอดของ
ระบบกาลั งงาน ตามปกติวัดค่าเฉลี่ ยต่อความสั มพันธ์ของช่ว งเวลาเพราะว่าเครื่องส่ งถูกหยุดพัก
ส าหรั บ เวลาที่ ย าวนานโดยเที ย บกับ เวลาท างาน ก าลั งงานเฉลี่ ย (Average Power) ถูก แจกจ่ า ย
ระหว่างการทางาน 1 ไซเกิล โดยเกี่ยวข้องกับกาลังงานค่ายอดระหว่างเวลาส่ง
ความสัมพันธ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างกาลังงานค่าเฉลี่ยที่สิ้นเปลืองต่อช่ วงความยาวของเวลา
และกาลังงานค่ายอดที่พัฒนาระหว่างการส่ง เวลาทั้งหมดของการทางาน 1 ไซเกิล คือส่วนกลับของ
PRF แฟกเตอร์จานวนคงที่อย่างอื่น ความกว้างของพัลส์ (PW) มาก กาลังงานค่าเฉลี่ยจะมีค่าสูงและ
การทบทวนพัลส์ (PRT) เป็นเวลานาน กาลังงานค่าเฉลี่ยจะมีค่าต่า ดังนั้น
Average Power
Pulse Width

Peak Power
Pulse Re petition Time

เมื่อ

คือ กาลังงานค่าเฉลี่ย
Pulse Width คือ ความกว้างของพัลส์
Peak Power คือ กาลังงานค่ายอด
Pulse Re petition Time คือ เวลาการทบทวนพัลส์
Average Power
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4. Duty Cycle
ไซเกิลการทางานของเครื่องส่งเรดาร์สามารถจะอธิบายในเรื่องของเศษส่วนของเวลา
รวมทั้งหมด ซึ่งพลังงานอาร์เอฟถูกแพร่รัศมี เวลาอันสัมพันธ์นี้เรียกว่า Duty Cycle และอาจแสดงได้
ดังนี้
Pulse Width
Pulse Re petition Time

Duty Cycle 

เมื่อ

คือ ความกว้างของพัลส์
Pulse Re petition Time คือ เวลาการทบทวนพัลส์
ตัวอย่างที่ 3-3 ค่า Duty Cycle ของเรดาร์ที่มี PW = 2 ไมโครเซกัลป์ และ PRF = 500 Hz
Pulse Width

1
PRF
1

วินาที
500

PRT 

PRT  500  2000

Duty Cycle 

ไมโครเซกัล

Pulse Width
Pulse Re petition Time


2 106
2000 106

 0.001

ตัวอย่างที่ 3-4 กาหนดให้เรดาร์มี Peak Power = 200 KW ดังนั้นช่วงเวลา 2 ไมโครเซกัลป์
ของกาลังงานค่ายอด 200 KW ที่จ่ายให้กับสายอากาศ เวลาที่เหลือจากการส่ง 1998 ไมโครเซกัล
กาลังงานทางออกจะมีค่าเป็นสูญ โดยที่
Average  PeakPower  Duty Cycle
  200 103   0.001
 200 วัตต์

ด้ว ยเหตุ ที่กาลั งส่ งของเรดาร์ ค่าของ Peak Power จะมี ค่าสู งและแคบมาก ในการ
ตรวจสอบกาลังส่งเรดาร์จึงวัดอ้างอิงจากค่า Average Power โดยใช้อุปกรณ์ Power Sensor ร่วมกับ
Power Meter แล้วคานวณหาค่า Peak Power ดังนี้
Peak Power 

Pulse Re petition Time  Average Power
Pulse Width

33
ตัวอย่างที่ 3-5 กาหนดค่า Average Power  1Kw. Pulse
Pulse Width  1.2 Sec. จะค่า Peak Power เท่าไร

Re petition Time  1000Hz

1
PRF
1

1000
1
106


Sec.
1000 106

PRT 

 1000 Sec.
Average Power
Pulse Width
จากสมการ

Peak Power
Pulse Re petition Time
Average Power  Pulse Re petition Time
Peak Power 
Pulse Width
จะได้
1000 106 1103
1.2 106
1000 103

 833333.3
1.2

Peak Power 

วัตต์

Peak Power  833.3 กิโลวัตต์

ความเร็วของรอบสายอากาศ (Antenna Scan Rate)
ในระบบเรดาร์ค้นหาของเรดาร์จาเป็นต้องให้สายอากาศเรดาร์หมุนกวาดรอบตัว 360 องศา
ความเร็วของการหมุนมีค่าแตกจ่างกันไปเรดาร์ควบคุมการยิงต้องการรอบการหมุนของสายอากาศเร็ว
เพื่อต้องการ Update เป้า หากหมุนสายอากาศช้าจะไม่สามารถตามเป้าได้ทัน สาหรับเรดาร์ตรวจ
การณ์ระยะไกลต้องหมุนช้าเพื่อรอรับสัญญาณสะท้อนกลับก่อนที่สายอากาศจะหมุนเลยไป ถ้าเรดาร์
แบบหนึ่งมีความเร็วรอบสายอากาศ 20 รอบต่อนาที และมีค่า PRF เท่ากับ 1000 ครั้งต่อวินาทีทาให้
ในหนึ่งรอบสายอากาศเรดาร์จ ะใช้เวลา 60 วิ นาทีหารด้ว ย 20 รอบต่อนาทีจะได้เท่ากับ 3 วินาที
ดั ง นั้ น ในหนึ่ ง รอบสายอากาศเครื่ อ งส่ ง ของเรดาร์ จ ะท าการส่ ง ได้ เ ท่ า กั บ ค่ า PRF คู ณ ด้ ว ยเวลา
การหมุนหนึ่งรอบหรือเท่ากับ3 คูณด้วย 1000 เท่ากับ 3000 ครั้ง ในการการแพร่คลื่นของสายอากาศ
ถูกออกแบบให้ เป็ น แบบบั ง คับ ทิ ศทางโดยมีมุ มทางแนวตั้ งกว้ างเพื่อค้ นหาเป้า ตั้งแต่พื้น น้าจนถึ ง
70 องศา ส่วนบีมส์แนวนอน (Horizontal Beam Width) แคบเพื่อกาหนดทิศทางของเป้า ในการที่
เรดาร์ ห มุ น ผ่ า นเป้ า แต่ ล ะครั้ ง จะมี โ อกาสที่ เ รดาร์ จ ะส่ ง คลื่ น ไปกระทบเป้ า เป็ น จ านวนกี่ ค รั้ ง
(Hits per Scan) ขึ้นอยู่กับค่าของบีมส์ของสายอากาศ ค่า PRF และความเร็วของรอบสายอากาศ
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Hits / Scan 


  PRF
RPS  360

  PRF  60

RPM  360
  PRF

6 RPM

เมื่อ

คือ จานวนการหมุนของสายอากาศในหนึ่งนาที
 คือ บีมสายอากาศด้านแนวนอน
ตัวอย่างที่ 3-6 ถ้าบีมส์ของสายอากาศกว้าง 12 องศา จะมีผลทาให้โอกาสที่เรดาร์จะกระทบ
เป้าจานวนกี่ครั้ง
RPM

Hits / Scan 

  PRF

RPS  360
12 1000

 10
6  360

หากบีมส์สายอากาศ    กว้างจะมีช่วงเวลาตั้งแต่ขอบหน้าจนถึงของหลังนานสัมพันธ์กับรอบ
สายอากาศรูปที่ ในขณะเดียวกันหากเรดาร์มีความถี่ PRF ผ่านเป้านานจะทาให้ได้ค่า Hits per Scan
มาก ในกรณีถ้าหากสายอากาศหมุนเร็วจะได้การ Update เป้าแต่ละรอบดีอย่างเช่นเรดาร์ควบคุม
การยิ ง ท าให้ Hits per Scan จะลดลงอาจแก้ไ ขด้ ว ยการเพิ่ มค่ า PRF แต่ ร ะยะตรวจจั บ จะลดลง
ตามไปด้วย สาหรับเรดาร์ตรวจการณ์ระยะไกลที่ต้องใช้ค่า PRF ต่าจะแก้ไขด้วยการใช้รอบสายอากาศ
ที่มคี วามเร็วต่า ซึ่งตามปกติค่า Hits per Scan มีค่าไม่น้อยกว่า 10

ภาพที่ 3-8 บีมส์สายอากาศและ Hits per Scan
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ข้อจากัดการตรวจจับอื่น ๆ ของเรดาร์
1. คุณลักษณะของเป้า Radar Cross Section
Radar Cross Section (RSC) หมายถึงการวัดความสามารถในการสะท้อนคลื่น และ
การตรวจจับเป้าของเรดาร์ การวัดความสามารถการสะท้อนคลื่นมีหน่วยเป็นตารางเมตร เป้าที่มี RSC
ใหญ่จะสามารถถูกตรวจจับได้ง่ายค่าของ RSC ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลัก 6 ประการได้แก่
1.1 ชนิดของวัตถุเป้า วัตถุที่เป็นโลหะย่อมสะท้อนคลื่นได้ดีกว่าไม้หรือยาง
1.2 รูปร่างของวัตถุ รูปร่างที่แบนราบสะท้อนคลื่นได้ดีกว่าที่เป็นวัตถุทรงกลม
1.3 วัตถุที่ผิวเรียบ วัตถุที่มีผิวเรียบจะสะท้อนคลื่นไม่กระจัดกระจาย
1.4 วัตถุมีขนาดใญ่ ขนาดวัตถุที่ใหญ่กว่าจะสะท้อนคลื่นได้ดีกว่า
1.5 ทิศทางของคลื่น หากตั้งฉากจะสะท้อนคลื่นกลับไปหาเรดาร์ได้หากไม่ตั้งฉากจะไม่
สะท้อนกลับไปหาเรดาร์
1.6 ความถี่ของเครื่องส่ง ความถี่ที่สูงกว่ามีผลต่อขนาดของการสะท้อนคลื่นได้ดีกว่า
2. Shadow Zone
เป้าหรือวัตถุใด ๆ ที่ถูกบดบังหรือด้านหลังสิ่งกีดขวางจะไม่สามารถสะท้อนคลื่นกลับมา
หรือจับเป้าได้

ภาพที่ 4-9 การสะท้อนคลื่นกลับมาหรือจับเป้าได้
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3. ความโค้งของโลก
เนื่องจากโลกมีลักษณะทรงกลมระหว่างเรดาร์เป้าและวัตถุเป้าจะถูกบดบังโดยความโค้ง
ของโลกสามารถคานวณได้ตามค่าด้านล้างทั้งนี้อาจมีปัจจัยผลการทบกับสะภาพอากาศที่จะทาให้
ระยะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. ระยะไกลสุดของเรดาร์ (D)
D  Maximum Range
D  1.1414  H t  H 0  Status miles
D  1.23  H t  H 0  Nautical Miles
D  1.25  H t  H 0  Nautical Miles

เมื่อ

Ht
H0

คือ ความสูงของสายอากาศเป็นฟุต
คือ ความสูงของเป้า

ภาพที่ 3-10 ความโค้งของโลก
5. การหักเหของคลื่น
เมื่อคลื่นเดินทางผ่านอากาศไปยังเป้าต้องอากาศที่มีความชื้นและความหนาแน่นของ
อากาศ ไม่เท่ากัน เช่น ในคลื่นแสงเมื่อใส่หลอดกาแฟหรือช้อนลงในแก้วน้าจะมองเห็นเหมือนกับว่า
หลอดกาแฟหรือช้อนนั้นหักงอเนื่องจากความหนาแน่นของน้าและอากาศมีค่าไม่เท่ากันคลื่นจะหักเห
ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่า
5.1 fraction Sub Re
การในงานเรดาร์บางครั้งพบว่าความสามารถในการตรวจจั บเป้าของเรดาร์
ลดลงทั้งที่ระบบเรดาร์ทางานปกติซึ่งจะสังเกตได้ชัดเจนเช่นในเวลาค่า สภาพอากาศที่ผิวพื้นหรือ
น้าทะเลร้อนกว่าอากาศด้านบนทาให้ความหนาแน่นของบริเวณพื้นผิวด้านล่างมีความหนาแน่นน้อย
กว่าด้านบนคลื่นจะหักเหเบนขึ้นด้านบนจะมีผลทาให้ระยะการตรวจจับของเรดาร์ล ดลงในสภาวะนี้
จะถูกเรียกว่า Sub Refraction ตามภาพที่ 3-11
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ภาพที่ 3-11 การเกิดสภาวะ Sub Refraction
5.2 Super Refraction
ในบางครั้งจะเกิดสะภาพอากาศด้านบนมีความร้อนมากกว่าบริเวณผิวพื้น
หรือน้าทะเล เช่น ในตอนเช้าน้าทะเลคายความเย็นหมดแล้วเริ่มมีแสงแดดเข้ามาทาให้อากาศด้านบน
เย็นกว่าด้านล่าง ทาให้ความหนาแน่นของบริเวณพื้นผิวด้านล่างมีความหนามากว่าด้านบนคลื่นจะหัก
เหเบนลงด้า นล่ างจะมีผ ลทาให้ ร ะยะการตรวจจับของเรดาร์เ พิ่มขึ้ นจะเรีย กสภาวะนี้ว่ า SuperRefraction ภาพที่ 3-12

ภาพที่ 3-12 การเกิดสภาวะ Super Refraction
5.3 Duct
อีกสภาวะหนึ่งความหนาแน่นของอากาศเหนือพื้นผิวและด้านบนมีค่าน้อย
น้อยกว่าตรงกลาง เมื่อคลื่นเรดาร์ถูกส่งผ่านเข้าไปในพื้นที่ตรงกลางคลื่นจะสะท้อนกลับไปมาที่ขอบ
ระหว่างความหนาแน่นที่น้อยกว่าด้านล่างและด้านบน คลื่นจะถูกผลักให้เดินอยู่ตรงกลางตลอดเวลา
เหมือนเดินทางเข้าไปในท่อ จะทาให้เรดาร์สามารถจับได้ระยะที่ไกลมากกว่าสภาวะอื่น ๆ และเรียก
สภาวะนี้ ว่า Ducting ตามภาพที่ 3-13
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ภาพที่ 3-13 การเกิดสภาวะ Ducting
6. การถูกรบกวน
6.1 การกวนจากธรรมชาติ (Sea Clutter/Rain Clutter)
ในระบบเรดาร์การกวนจากธรรมชาติเกิดขึ้นได้ในสองกรณีซึ่ง ได้แก่ การกวน
โดยความถี่และการทางานของระบบเรดาร์ เช่น การฟ้าร้องฟ้าฝาจะมีสัญญาณกวนเข้าไปในเครื่องรับ
ในกรณีที่สองเมื่อเกิดสภาวะที่มี เมฆ หรือฝน จะเกิดการสะท้อนกลับมายังเรดาร์ซึ่งอาจมีระดับสูงกว่า
เป้ าที่ต้องการตรวจจั บ ทาให้ มองไม่เห็ น เป้ านั้นจึงถูกเรียกว่า Rain Clutter และเมื่อทะเลมีคลื่ น
ในระยะใกล้ จ ะมีมุ มสะท้อ นที่ท าให้ สั ญญาณเรดาร์ส ะท้อ นกลั บมายัง เรดาร์ด้ ว ยระยะที่ใ กล้ ม าก
สัญญาณสะท้อนจะมีค่าแรงเหนือระดับปกติทาให้เห็นแต่สัญญาณที่สะท้อนของคลื่นทะเลนั้นจะถูก
เรียกว่า Sea Clutter
6.2 การกวนจากการสร้างขึ้น (ECM/Chaff)
ได้แก่ในสภาวะสงครามอิเล็กทรอนิกส์มีการต่อต้านการตรวจจับของเรดาร์
ด้วยเครื่องก่อนกวน ECM (Electronic Counter Measurement) เข้าเครื่องรับทาให้มองไม่เห็นเป้า
ซึ่งเรียกว่า Noise Jammer หรือทาการหลอกลวงการตรวจจับเป้าของเรดาร์ให้แปลความหมายผิดไป
เช่น Deception Jammer หรือ Chaff
7. กาลังส่งของเรดาร์
กาลังส่งของเรดาร์หากมีค่าสูงจะทาให้สัญญาณสะท้อนกลังมีค่าแรงทาให้มองเป็นเป้า
ได้ชัดเจนมากกว่า หรือ มีกาลังมากพอที่จะสะท้อนเป้าเล็ก ๆ ระยะไกล ๆ กลับมายังเรดาร์ได้
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8. ความไวเครื่องรับ (Sensitivity)
ความไวของเรดาร์ คือ ความสามารถในการรับสัญญาณสะท้อนกลับที่ค่าต่าที่สุดได้
หากระบบเรดาร์ยิ่งมีความไวสูงจะสามารถรับสัญญาณสะท้อนจากเป้าที่อยู่ไกล ๆ ได้นั่นหมายการเพิ่ม
ระยะตรวจจับด้วย ความไวของเครื่องรับมีผลโดยตรงจากการที่เครื่องรับสัญญาณสะท้อนของเป้า
ระดับต่า ๆ เข้ามาแล้วทาการขยายให้มากขึ้น จนพอต่อความต้องการ ในการขยายของสัญญาณนั้น
อาจจะขยายสัญญาณรบกวน (Noise) ต่าง ๆ เข้ามาด้วยสิ่งหนึ่งที่จะแสดงประสิทธิ ภาพการทางาน
ของเครื่องรับ คือ ความสามารถที่เลือกขยายสัญญาณเฉพาะที่ต้องการไม่ขยายสัญญาณรบกวน และ
แสดงค่าออกในรูปของ Noise Figure
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4

ระบบสายอากาศเรดาร์
Antenna radar system
บทที่ 4 ระบบสายอากาศเรดาร์
เนงง
บทนา
สายอากาศ (Antenna) มีหน้าที่ในการรวมและกาหนดทิศทางของคลื่นเรดาร์ที่ถูกส่งออกไป
โดยให้การสะท้อนทางกายภาพของจากเรดาร์ในแบบต่าง ๆ เช่น Parabolic, Parabolic Cylinder,
Cass grain และ Planar Array เป็นต้น โดยเสาอากาศแบบต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถปรับรูปร่างของ
แนวคลื่น (Beam shape) ให้เป็นไปตามที่ต้องการทั้งภาครับและภาคส่ง ทั้งนี้สัญญาณเรดาร์จะต้อง
สแกนให้ครอบคลุมห้วงอากาศที่ต้องการตรวจจับเป้าหมาย สาหรับเทคนิคการสแกนมีหลายประเภท
โดยวิธีการกลศาสตร์ (mechanical scan) และทางอิเล็กทรอนิกส์ (electrical scan) ดังนั้น รูปร่าง
และขนาดของเสาอากาศจะแตกต่างกันออกไป ตามบทบาท และเทคโนโลยีของเรดาร์
หลักการของสายอากาศเรดาร์ (PRINCUPER OF RADAR ANTENNA)
สายอากาศเรดาร์แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ สายอากาศแบบส่งคลื่นรอบตัว
(OMNI-DIRECTIONAL) และแบบส่ ง คลื่ น เป็ น ทิ ศ ทาง (DIRECTIONAL) สายอากาศแบบส่ ง คลื่ น
รอบตัว จะมีการส่งคลื่นวิทยุออกไปทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันดังความหมายของชื่อ สายอากาศ
แบบนี้มีการใช้น้อยในระบบเรดาร์สมัยใหม่ แต่ส่วนมากจะใช้ในอุปกรณ์วิทยุทั่ว ๆ ไป ในระบบ IFF
(Identification Friend of Foe) ในอุปกรณ์เครื่องรับของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER
MEASURE) เพื่อตรวจหาสัญญาณเรดาร์ของฝ่ายตรงข้าม สาหรับสายอากาศแบบส่งคลื่นเป็นทิศทาง
นั้ น จะส่ งก าลั งงานคลื่ น วิทยุ ออกไปในลั กษณะเป็น ล าคลื่ น (LOBES หรือ BEAMS) ตรงออกไปใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งขึ้นอยู่กับตาแหน่งของสายอากาศ ซึ่งในขณะนั้น ซึ่งบางครั้งรูปแบบของลาคลื่ น
อาจจะเกิดลาคลื่นเล็ก ๆ แพร่ออกมาด้วย แต่ลาคลื่นเล็ก ๆ เหล่านี้ปกติแล้วจะมีกาลังงานต่าและไม่มี
ผลกระทบต่อลาคลื่นหลัก ซึ่งลาคลื่นหลัก (Main Lobe) อาจมีความกว้างเป็นมุม 1 องศา หรือ 2
องศา ถึงหลาย ๆ องศาแล้วแต่วัตถุประสงค์ ของเรดาร์ในแต่ละประเภทกาลังงานของลาคลื่นหลักจะ
ถูกจากัดให้อยู่ ในมุมไม่กี่องศา ไม่ว่าจะใช้การส่งในแนวดิ่ง (VERTICAL PLANE) หรือในแนวระดับ
(Horizontal PLANE) หรือทั้งสองระนาบ ส่วนคลื่นที่เป็นลาเล็ก ๆ (MINOR LOBE) จะถูกจากัด ให้
เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อให้ลาคลื่นหลักมีกาลังงานสูงสุด
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คุณสมบัติของสายอากาศเรดาร์
สายอากาศเรดาร์ มีคุณสมบัติที่สาคัญ 2 ประการ คือ ความเป็นทิศทาง (DIRECTIVITY) ซึ่ง
หมายถึงความคมของลาคลื่นที่ส่งออกจากสายอากาศนั้น
ถ้าลาคลื่นแคบในแนวระดับหรือแนวดิ่ง ก็ตามเราจะเรียนสายอากาศนั้นว่าเป็นสายอากาศ
ที่มีความเป็นทิศทาง สูงในแนวระนาบนั้นและในทางกลับกัน ถ้าลาคลื่นกว้างในแนวระนาบใด ก็จะถือ
ว่าสายอากาศมีค่าความเป็นทิศทางต่าในแนวระนาบนั้น ๆ ด้วย เช่น ถ้าสายอากาศที่ส่งลาคลื่นแคบ ๆ
ในแนวระดับ (HORIZONTAL) และมีลาคลื่นในแนวดิ่ง (VERTICAL)กว้างก็กล่าวไว้ว่าสายอากาศนั้น
มีความเป็นทิศทางในแนวระดับ (HORIZITAL DIRECTIVITY) สูงและมีความเป็นทิศทางในแนวดิ่งต่า
(VERTICAL DIRECTIVITY) สายอากาศที่ มีค วามเป็ นทิ ศ ทางสู ง จะท าให้ เ กิ ดคลื่ นที่ แ คบ ซึ่ งท าให้
สามารถใช้กาลังส่งต่ากว่าในระยะทางเท่ากัน เนื่องจากกาลังงานของลาคลื่นไม่กระจัดกระจายออกไป
เป็ น บริ เวณกว้างและน าไปสู่ ส มบัติประการที่ส องของสายอากาศ ที่เรียกว่าอัตราการขยายกาลั ง
(POWER GAIN) และมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับค่าของทิศทาง (DIRECTIVITY)
POWER GAIN เป็นอัตราส่วนระหว่างกาลังงานที่จุดใดจุดหนึ่งของลาคลื่นที่ส่งจากสายอากาศ
หารด้ ว ย ก าลั งงาน ณ จุ ดเดีย วกั นที่ ส่ ง ออกจากสายอากาศแบบไดโพลเดี่ย ว (SINGLE DIPOLE)
ที่ติดตั้ง ในตาแหน่งเดียวกันและป้อนด้วยสัญญาณอย่างเดียวกันกับสายอากาศที่ต้องการทราบอัตรา
การขยาย (GAIN) นั้ น สายอากาศที่ มีค่ าความเป็น ทิศ ทางสู งก็ จะมีอั ตราการขยายกาลั ง สู ง และ
สายอากาศทีมี ความเป็นทิศทางต่าก็จะมีอัตราการขยายกาลังต่า ส่วนสายอากาศไดโพลที่ไม่มีตัว
สะท้อนคลื่น (REFLECTOR) นั้นจะมีอัตราการขยายกาลังเท่ากับหนึ่ง แต่ถ้านาสายอากาศไดโพลห
ลาย ๆ ชุดมาต่อขยายกัน ก็จะทาให้มีอัตราการขยายกาลังมากกว่าหนึ่งซึ่งค่าที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับค่า
ความเป็นทิศทางของไดโพลที่ขนานกันนั้น
การให้รายละเอียดทางมุมทิศ (Bearing Resolution) ของระบบเรดาร์จะขึ้นอยู่กับความกว้าง
ของล าคลื่ น ของสายอากาศ การให้ ร ายละเอี ย ด (Resolution) ของอุ ป กรณ์ เ รดาร์ หมายถึ ง
ความสามารถของเครื่ อ งเรดาร์ ในการตรวจรั บ และแสดงภาพของเป้ า หมายขนาดเล็ ก ๆ หรื อ
ความสามารถในการแสดงรูปร่างของเป้าหมายขนาดใหญ่ การที่จะแสดงรายละเอียดของเป้าหมาย
ขนาดใหญ่ ๆ ได้ ดี นั้ น จะต้ อ งใช้ ล าคลื่ น ที่ มี พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด เล็ ก กว่ า พื้ น ที่ ข องเป้ า หมายมาก ๆ และ
ระยะเวลาของพัลส์จะต้องสั้นมาก ๆ
การจัดหามุมทิศของเป้าหมายโดยเรดาห์นั้นจะบอกในรูปของตาแหน่งเชิงมุม โดยที่มุมที่วัดนี้
จะวัดโดยเทียบกับทิศเหนือจริง (True north) ซึ่งจะให้ค่าเป็นมุมทิศจริง (True bearing) หรืออาจวัด
เทียบกับตาแหน่งของเรือหรืออากาศยานที่ติดตั้งเรดาร์นั้น ซึ่งจะได้มุมแบบ Relative bearing ก็ได้
การวัดมุมที่สัญญาณเอคโค่สาท้อนกลับมา ทาได้โ ดยใช้คุณสมบัติเรื่องทิศทาง (Directional) ของ
สายอากาศ
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ระบบสายอากาศ หรือ สายอากาศเรดาร์ จะประกอบไปด้วย อุปกรณ์ตัวแพร่กระจายคลื่นตัว
สะท้อนคลื่น และตัวนาคลื่น (Director) เพื่อทาให้เกิดลาคลื่นแคบไปในทิศทางใด ทิศทางหนึ่งเท่านั้น
รู ปร่ างของสั ญญาณที่ถูกสร้ า งตามลั กษณะนี้จะเกิดเป็นล าคลื่ นที่มี กาลั งงานสู งสุ ด เป็นล าแคบ ๆ
พุ่งออกไปในทิศทางที่ต้องการรูปร่างของลาคลื่นที่ได้จากระบบสายอากาศจะเหมือนดัน ในขณะทาการ
ส่งและการรับสัญญาณ จึงสามารถใช้สายอากาศเดียวกันนี้ทั้งการส่งและการรับหรือทั้งสองอย่างก็ได้
สายอากาศในแบบง่ ายที่สุ ด ที่สามารถวัดหามุมหรือมุมทิศ (Bearing) คือ แบบที่ส่งคลื่นเป็น
ลาคลื่นเดียว (Single lobe) แล้วติดตั้งสายอากาศบนแท่นฐานที่หมุนได้ ทาให้ลาคลื่นส่งสามารถกวาด
ไปได้ทั่ วบริ เวณที่ต้องการตรวจรั บ จนกระทั่งเกิดสั ญญาณเอคโค่ส าท้ อนกลั บมา ก็ ทาให้ การปรั บ
ตาแหน่งของสายอากาศเพื่อให้รับสัญญาณได้แรงที่สุด

ภาพที่ 4-1 มุมของลาคลื่น
จากภาพที่ 4-1 แสดงรูปแบบในขณะการรับคลื่นของสายอากาศเรดาร์ทั่ว ๆ ไป ตามภาพ
จะแสดงถึงความแรงของสัญญาณที่รับได้ เมื่อสายอากาศและเป้าหมายทามุมในตาแหน่งต่างกันจะ
เห็นว่าสัญญาณที่รับได้จะแรงที่สุดเมื่อแนวแกนกลางของลาดับคลื่นส่งตรงไปยังเป้าหมายพอดี ความ
ไวในการรับ สัญญาณ (Sensitivity) ของระบบจะขึ้นอยู่กับ ขนาดความกว่างของมุมของลาคลื่ นส่ ง
พนักงานเรดาร์จะปรับตาแหน่งของสายอากาศให้ได้รับสัญญาณได้แรงที่สุด ถ้าความแรงของสัญญาณ
มีการเปลี่ยนแปลงไปมากในขณะที่สายอากาศหมุนหรือกวาดผ่านเป้าหมาย ที่มี ขนาดเล็ก ๆ จะทาให้
สามารถหาตาแหน่งของเป้าหมายได้แม่นยายิ่งขึ้น จากภาพที่ 4-1 ความแรงของสัญญาณ A และ B
จะแตกต่างกันน้อย แต่ถ้าให้ลาคลื่นส่งแคบลงอีกจะทาให้มีความแรงแตกต่างกันมากขึ้น และความ
แม่นยาจะเพิม่ ขึ้น
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ปัจจัยในการระบุตาแหน่งของวัตถุในอากาศอีกประการหนึ่งคือ ค่าของมุมเงยหรือความสูงของ
วัตถุนั้ น ก็ได้ ถ้าหาค่าใดค่าหนึ่ งได้ก็จะสามารถหาค่าของอีกตัว หนึ่งได้ โดยใช้สู ตรพื้นฐานในวิช า
ตรีโกณมิติ
วิธีหาค่าของมุมเงย หรือความสูงของเป้าหมายแสดงตามภาพที่ 4-2A ระยะห่างแบบเอียงหาได้
จากระยะทางของเป้าหมายที่แสดงให้เห็นทางจอเรดาร์ มุมเงยจะได้จากระบบสายอากาศ ดังแสดงใน
ภาพที่ 4-2B ระยะสูงจะเท่ากับระยะเอียง (Slant range) คูณด้วยค่าของมุมเงยของสายอากาศ

ภาพที่ 4-2 มุมเงยของลาคลื่น
สาหรับเครื่องเรดาร์ที่สายอากาศ สามารถทามุมเงยได้นั้นจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่คานวณ
ระยะสูงของเป้าหมายออกได้ แต่ในเครื่องเรดาร์ที่สายอากาศไม่มีการเคลื่ อนไหวทางมุมเงย (Air
search) ก็จะต้องใช้แผ่นแผนที่แสดงค่าความสูงไว้ประกอบเมื่อต้องการทราบความสูงของเป้าหมาย
ระบบเครื อ ข่ า ยเรดาร์ แ จ้ ง เตื อ น (Early warning nets) นั้ น จะไม่ ค านึ ง ถึ ง ความเที่ ย งตรง
ในเรื่องของระยะทางและมุมของเป้าหมายมากนักแต่จะเน้นไปในด้านความไกลของการตรวจจับ
มากกว่า นั่นคือ ระบบเรดาร์เหล่านี้จะถูกออกแบบให้มีกาลังสูง ๆ ลาคลื่นส่งกว้างและมีพัลส์ส่งกว้าง
(มีช่วงเวลาในการส่ง นาน) การให้ร ายละเอียดของเป้าหมาย คือความสามารถในการบอกตาแหน่ง
เชิงมุมและระยะห่างจะไม่แม่นยาเท่ากับระบบเรดาร์ที่ใช้ในการกิจอื่น เช่น เรดาร์ควบคุมการยิงระบบ
อาวุธ (Fire control radar)
เรดาร์ค้นหาทางอากาศ (Air search) จะใช้ในการตรวจจับและแสดงตาแหน่งของอากาศยานที่
เป็นเป้าหมาย ในระยะไกลด้วยมุม 360 องศา รอบตัวเพื่อค้นหาเป้าหมายตั้งแต่ระดับพื้นดินและสูงขึ้น
ไปในอากาศด้ ว ยจะต้อ งสามารถปฏิ บัติ ก ารได้อ ย่า งต่อ เนื่อ ง และมี คุ ณสมบั ติ ดัง ต่ อไปนี้ ความถี่
ค่อนข้างต่า ย่าน P หรือ L band, 30-1000 mc) เพื่อให้สัญญาณไปได้ไกลโดยมีการลดทอนต่ามีพัลส์
ส่งกว้าง (Wide pulse width: 2-4  S ) และกาลังสูง (High peak power) เพื่อให้สามารถตรวจจับ
เป้ าหมายที่มี ขนาดเล็ กและอยู่ในระยะห่ างมาก ๆ ได้ จะใช้การส่ งซ้าในอัตราต่า ๆ (Low pulse
repetition rate) เพื่อให้ได้ระยะทางไกลที่สุด ลาคลื่นส่งในแนงดิ่งมีความกว้างมาก เพื่อให้ตรวจจับ
เป้าหมายได้ที่ความสูง
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ตั้งแต่ระดับพื้นราบไปจนระยะสูงมากๆ ในอากาศและชดเชยอาการที่เรือเอียงหรือโยนตัวขึ้นลงตาม
คลื่ น (Compensate for the pitch and roll of the ship) ล าคลื่ น ส่ งในแนวระดั บ จะกว้ า งปาน
กลาง เพื่อให้รายละเอียดทางมุมทิศของเป้าหมายในระยะ 360 องศา รอบตัวได้ดีพอสมควร
เรดาร์ค้นหาทางภาคพื้น (Surface search radar) ใช้สาหรับหาตาแหน่งทิศทางและระยะห่าง
ของเป้าหมายทางภาคพื้นเป็นมุม 360 องศารอบตัว โดยจะค้นหาเป้าหมายในแบบระยะสายตา (line
of sight) ของสายอากาศ เนื่องจากระยะทางไกลสุดของเรดาร์ห่างทางภาคพื้น จะถูกจากัดด้วยความ
โค้งของผิวโลก (Radar horizon) จึงต้องใช้ความถี่ส่งผ่านสูงมาก (x-band) เพื่อให้สามารถตรวจจับ
ส่วนประกอบเล็ก ๆ ของเป้าหมายได้ เช่น ส่วนประกอบของหัวเรือ หรือ กล้องเปอร์ริสโคปของเรือดา
น้า เป็นต้น และจะต้องใช้พัลส์ส่ง แคบ (Narrow pulse width of 0.37-2  S ) เพื่อให้ใช้ค้นหาหรือ
ตรวจจับเป้าหมายในระยะใกล้ ๆ ได้ และให้รายละเอียดและความแม่นยาด้านระยะทางได้ดี ใช้อัตรา
ส่งคลื่น ซ้าสูง (high pulse repetition rate, 600-1000) เพื่อตรวจจับวัตถุเป้าหมายขนาดเล็ก ใน
ระยะระดับสายตา (line-of-sight) ได้ดี มีลาคลื่น ในแนวดิ่งกว้าง 10 - 30 องศา เพื่อชดเชยการเอียง
หรือโยนตัวของเรือ และเพื่อตรวจจับอากาศยานที่บินต่า ๆ ได้ลาคลื่นแคบในแนวระดับ 1-3 องศา
เพื่อการวัดมุมได้เที่ยงตรงและ ได้รายละเอียดทางมุมดีขึ้น
ระบบเรดาร์ที่จะบอกมุมของเป้าหมายได้จะต้องทราบทิศทางที่ส่งลาคลื่นออกไปวิธีที่ใช้ได้จาก
การใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนที่มุมได้ 360 องศา และมีอุปกรณ์ถ่ายทอดกาลังงานคลื่นเรดาร์ผ่าน
สายอากาศ ท่อนาคลื่น จานสะท้อนคลื่น ตัวนาคลื่นหรือตัวป้อนคลื่น (Feed horn)
สายอากาศแต่ละแบบจะต้องมีขี ดความสามารถในการรวบรวมกาลังงานและส่งเป็นลาคลื่น
ออกไปในอากาศ และต้องสามารถรับสัญญาณและเปลี่ยนรูปพลังงานส่งให้ภาครับทางานได้
ในทางปฏิ บั ติ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า จานรู ป พาราโบลาที ป รั บ แต่ ง จุ ด ป้ อ นสั ญ ญาณให้ เ หมาะสม
จะสามารถส่งคลื่นและรับคลื่นสะท้อนกลับเพื่อป้อนให้ภาครับรับได้ดี
ถ้าจานสะท้อนคลื่นรูปพาราโบลามีขนาดใหญ่เพียงพอจนทุกจุดบนจานมีระยะห่างจากจุดโฟกัส
หลายเท่า ของความยาวคลื่ น แล้ ว ทาให้ เ กิดสภาวะ Quasi-Optical ทาให้ ได้ล าคลื่ น มี ขนาดแคบ
(Narrow beam) ขนาดของจานสะท้อนคลื่ นที่ใช้ในทางปฏิบัติกับความถี่ไมโครเวฟจะมีเส้ นผ่ า น
ศูนย์กลางเท่ากับ 10 ถึง 20 เท่าของความยาวคลื่นนั้นจะทาให้เกิดลาคลื่นที่กว้างประมาณ 5 องศา
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ทฤษฎีเกี่ยวกับ Quasi-optical มักนามาใช้เสมอ ๆ ในการอธิบายหลักการของเรดาร์ คาว่า
Quasi หมายถึง คล้ายกับ หรือ เหมือนกับ เมื่อกล่าวถึงคลื่นไมโครเวฟที่เกิดจากเครื่องส่งเรดาร์ความถี่
สูง แสดงสภาวะเป็นคลื่น Quasi-optical นั้นจะหมายความว่าคลื่นเรดาร์ที่มองไม่เห็น นั้นมีการแสดง
ปฏิกิริยาเช่นเดียวกับคลื่นแสงที่ตามองเห็นได้ นั่นคือ ในการวางแผนสร้างอากาศยาน ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดันกล่าว จึงสามารถใช้สิ่งต่อไปนี้มาช่วยได้คือ (1) ตัวกลางในการแพร่คลื่นหรือการส่งคลื่น
(Radiator of Feed) ซึ่งเปรียบได้กับหลอดไฟในกระบอกไฟฉาย (2) จานสะท้อนคลื่นรูปพาราโบลา
(Parabola Reflector) ซึ่งเทียบได้กับกรวยฉาบเงินหรือตัวสะท้ อนในกระบอกไฟฉาย และ (3) วิธีที่
จะทาให้ลาคลื่นกวาดไปทางมุมราบหรือมุมเงย ตามภารกิจใช้งานของระบบเรดาร์นั้น ๆ
ตัวแพร่คลื่น (Radiator) อาจจะเป็นไปทั้งไดโพล (Dipole) หรือปลายท่อนาคลื่นที่ปกติ เรียกว่า
กรวยส่งคลื่น (Feed horn) ที่ติดตั้งอยู่ในตาแหน่งจุดโฟกัส (Focal point) ของ จานสะท้อนคลื่นรูป
พาลาโบลา คลื่นที่เดินทางออกจากจุดนี้ไปกระทบตัวสะท้อนคลื่นรูปพาราโบลาและเกิดการสะท้อน
ออกไปในรูปลาคลื่นแคบ ๆ คล้ายกับลาแสงของไฟฉาย

ภาพที่ 4-3 ตัวสะท้อนคลื่นแบบพาลาโบลา
จากภาพที่ 4-3 แสดงให้ เห็ น ถึง หน้าคลื่ นในแบบทรงกลมที่เดิน ทางออกจากตั ว แพร่คลื่ น
(Radiator) A ที่จุดโฟกัสของตัวสะท้อนแบบคลื่นรูปพาราโบลา เมื่อคลื่นกระทบผิวของตัวสะท้อนค
ลื่นมันจะสะท้อนตรงออกไป และรวมตัวกันเป็นลาคลื่นของกาลังงาน ตามภาพที่ 4-3 จะแสดง ให้เห็น
คลื่นทรงกลมจากข้างหน้าของตัวแพร่คลื่นที่เสริมกาลังกลับคลื่นที่เดินทางออกจากตัวสะท้อนคลื่น แต่
ในสายอากาศผ่านไมโครเวฟอาจจะไม่จริงเสมอไป เนื่องจากจานสะท้อนคลื่นรูปพาราโบลา ส่วนใหญ่
จะมีตัวสะท้อนคลื่นอีกชิ้นหนึ่งวางไว้ด้านหน้าของตัวส่งคลื่น (Radiator) เพื่อสะท้อนคลื่นกลับมายัง
จานรูปพาราโบลา ก่อนที่จะส่งเป็นลาคลื่นตรงออกไปอย่างแม่นยา เพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นรูปทรงกลม
ที่ไม่ได้โฟกัสออกไปในแนวลาคลื่น
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ภาพที่ 4-4 ลาคลื่นของจานสะท้อนคลื่นแบบพาลาโบลา
จากภาพที่ 4-4 แสดงรูปลาคลื่นในแนวราบ (Horizontal) และแนวดิ่ง (Vertical) ที่เกิดจาก
ตัวสะท้อนรูปพาราโบลา (Parabola Reflector) คลื่นที่สะท้อนออกไปจะเป็นคลื่นกาลังงานวิทยุ (RF)
ที่แคบมาก ดังนั้นจานสะท้อนคลื่นแบบพาราโบลาจะมีความแม่นยาสูงและมีค่าความเป็นทิศทาง
(Directivity) สูง
ตัวสะท้อนแบบพาราโบลานี้สามารถสร้างได้หลายรูปแบบดังแสดงในภาพที่ 4-5 รูปร่างของ
ตัวสะท้อนจะเป็นตัวกาหนดรูปร่างของลาคลื่นวิทยุ (RF) จานสะท้อนรูปพาราโบลาที่สมบูรณ์จะทาให้
เกิดลาคลื่นทีมีความกว้างในแนวราบและแนวดิ่งเท่ากัน ส่วนรูปทรงพาราโบลาในแบบอื่น จะให้ลา
คลื่นกว้างในแนวระนาบหนึ่งและแคบในอีกระนาบหนึ่ง ตัวสะท้อน จะรวมกาลังงานให้แคบในแนว
ระนาบ เนื่องจากตัวสะท้อนคลื่นถูกตักออกไปทาให้มีความแคบในแนวดิ่ง ดังนั้นลาคลื่นจะกระจาย
ออกในแนวดิ่งแทนที่จะถูกโฟกัสเพื่อใช้ในการตรวจจับทางมุมทิศได้อย่างถูกต้อง

ภาพที่ 4-5 จานสะท้อนของคลื่น
ลาคลื่นที่กว้างในแนวดิ่ง (Wide vertically) จะใช้ในการตรวจจับอากาศยานที่ความสูง
ในระดับต่าง ๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมุมเอียง (Tilt angle) ของสายอากาศ ตัวสะท้อนคลื่นแบบ
Truncated parabolic สามารถใช้เป็นแรดารวัดความสูงได้ การติดตั้งในแบบนี้ตัวสะท้อนคลื่นจะถูก
ยึดในลักษณะที่รูปทรงพาราโบลาอยู่ในแนวดิ่ง เนื่องจากจานสะท้อนจะแคบในแนวราบ ลาคลื่นจะ
กระจายออกในแนวราบ โดยไม่ถูกโฟกัสให้รวมกันจึงเกิดลาคลื่นรูปร่างคล้ายพัด(Fan shape beam)
ซึ่งใช้สาหรับการจัดการมุมยกได้อย่างแม่นยาและเนื่องจากลาคลื่นมีความกว้างมากในแนวนอน ทาให้
สามารถกวาดได้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างกว่า โดยใช้เวลาน้อยกว่าลาคลื่นที่มีลักษณะคล้ายปลายดินสอ
(Pencil like)
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ภาพที่ 4-7 พวยส่งคลื่น
ข้อควรระวังของสายอากาศ (Antenna Safety Precautions)
คลื่นวิทยุที่แพร่กระจายจากสายอากาศของเครื่องเรดาร์กาลังส่งสูง มีอันตรายต่อบุคคลหรือ
วัสดุอุปกรณ์ ที่เข้าไปสัมผัสกับลาคลื่น ในระยะใกล้กับสายอากาศ
วั ส ดุ ป ระเภท น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง น้ ามั น หล่ อ ลื่ น วั ต ถุ ร ะเบิ ด พลุ ส่ อ งแสง หรื อ เครื่ อ งอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ชนวนไฟฟ้านั้น ไม่ควรนาเข้ามาในระยะรัศมี 50 ฟุตของสายอากาศเรดาร์กาลังส่งสูง
ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องแน่ใจว่าได้หยุดการทางานของเครื่องส่งเรดาร์และต้องควบคุมอย่าง
ระมัดระวังตลอดเวลาที่มีวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ภายในรัศมี 50 ฟุตนั้น
พื้นที่อันตรายภายใต้รัศมีส ายอากาศของระบบเรดาร์ที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลจะต้องมี
การติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นอย่างเด่นชัด เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุงที่จะปฏิบัติงานกับสายอากาศเรดาร์
จะต้องตรวจสอบว่าไม่มีไฟแรงสูงจากภาคส่งตลอดเวลาที่การซ่อมบารุงกาลังดาเนินการอยู่
สายอากาศเรดาร์ที่ติดตั้งบนเรือ โดยมากมักติดตั้งบนจุดที่สูงที่สุดของเรือ หรือบนแท่น ขนาด
เล็กที่เสากระโดงเรือและสายอากาศเรดาร์นั้นก็มี ขนาดใหญ่พอสมควร ซึ่งส่วนมากจะยื่นเลยออกไป
นอกฐานที่ตั้ง จึงควรระมัดระวังถ้าสายอากาศมีการหมุน อาจถูกกระแทกลงมาได้ โดยที่สายอากาศที่
หมุนได้รอบตัวมักมีสวิทซ์สาหรับการหยุดการหมุนจึงควรใช้สวิทซ์ เพื่อหยุด การหมุนเสียก่อนที่จะ
ปฏิบัติงานกับส่วนประกอบอื่นใดของสายอากาศเรดาร์

5
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เครื่องส่งเรดาร์
บทที่ 5 เครื่องส่งเรดาร์Radar Transmitter
บทนา
เครื่องส่งเรดาร์ (Radar Transmitter) มีหน้าที่ผลิตคลื่นอาร์เอฟที่มีกาลังและความถี่สูงเพื่อส่งไป
ยังสายอากาศเป็นกาลังงานคลื่นแม่เหล็ กไฟฟ้าออกอากาศไป โดยจะมีการกาหนดทิศทางที่แน่นอน
เมื่อคลื่นนั้นไปกระทบกับเป้าและสะท้อนกลับยังสายอากาศและเครื่องรับของเรดาร์ระยะเวลาที่เสียไป
ของคลื่นที่เดินไปและกลั บจะนามาคานวณหาระยะทาง เพื่อให้ทราบตาแหน่งของเป้า ในการสะท้อน
คลื่นของเป้าหากเป้ามีขนาดเล็กการสะท้อนย่อมมีน้อยเมื่อมีระยะห่างสัญญาณสะท้อนอาจมีระดับต่าจน
เครื่องรับ ไม่สามารถจับสัญญาณนั้นได้ ด้งนั้น หากต้องการให้เรดาร์จับได้ระยะไกล ในส่วนหนึ่งของ
ระบบเรดาร์ต้องให้เรดาร์มีกาลังส่งที่สูงขึ้น เช่น ในระบบเรดาร์เดินเรือต้องการตรวจจับเป้าภายในระยะ
ขอบฟ้าสาหรับปลอดภัยในการเดินกาลังส่งตามปกติใช้ความถี่ย่าน X Band กาลังส่ง 25 KW แต่ถ้าหาก
เป็นเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ ที่ต้องการตรวจจับเครื่องบินที่มีพื้นที่การสะท้อนคลื่นเรดาร์ต่า (Low
Radar Cross Section) ให้ได้ในระยะไกล ๆ กาลังส่งของเรดาร์อาจเป็นหลายร้อยกิโลวัตต์ จนถึงหลาย
เมกะวัตต์ ส่วนการจะใช้เทคนิคใดในการสร้างเครื่องส่งขึ้นอยู่กับชนิดของเรดาร์ และการออกแบบของ
บริษัทผู้ผลิต
ชนิดและหน้าที่ของเครื่องส่งเรดาร์แบบของเครื่องส่งเรดาร์
ในการใช้งานของเครื่องส่งเรดาร์สามารถที่จะกาหนดเป็นสองรูปแบบคือชนิดที่เป็นแบบพัลส์แคบ
(Narrow Pulse) หรื อประเภทที่ใช้ห ลอดแมกนีตรอนและประเภทใช้พัลส์ กว้าง (Wide Pulse) หรือ
แบบไม่ใช้หลอดแมกนีตรอน
1. เครื่องส่งแบบ High Power Oscillator (HPO)
High Power Oscillator ได้แก่ เครื่องส่งชนิดที่ใช้หลอดแมกนีตรอนเป็นเครื่องส่งที่นิยม
ใช้มากที่สุด เช่น เรดาร์เดินเรือและเรดาร์ค้นหาทั่วไปโดยมีหลักการทางานในเบื้องต้นตามภาพที่ 5-1
เนื่องจากไม่ค่อยมีเรื่องยุ่งยากซับซ้อน
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ภาพที่ 5-1 HPO Transmitter
1.1 เครื่องส่งแบบ High Power Oscillator (HPO) ประกอบด้วย
1.1.1 Master Timer Synchronizer หรือ Trigger Unit เป็นหัวใจของระบบ
เรดาร์ทาหน้าที่ผ ลิตสัญญาณ Trigger หรือความถี่ PRF เพื่อกาหนดให้แต่ล ะส่ วนทางานร่วมจังหวะ
ตัวอย่างเช่น ป้อน กับ เครื่ องส่ งเพื่อผลิตอาร์เอฟพัลส์ ในขณะเดียวกันจะต้องส่ งให้ กับภาคการแสดง
(Display) ในส่วนของสองอุปกรณ์นี้จะมีเวลาในการประมวลผลต่างกันตัวอย่างเช่นหลังเครื่องส่งผลิต
อาร์เอฟพัลส์ต้องเดินทางสายส่งไปยังสายอากาศและเสียเวลาเดินทางกลับเช่นกันแต่การวัดระยะจะ
คานวณเวลาจากสายอากาศถึงเป้า ในส่วนของภาคการแสดงก็ต้องได้รับสัญญาณ Trigger เพื่อนามาทา
กระบวนการเตรียมการสร้างภาพ ให้พร้อมกับสัญญาณสะท้อนของเป้าที่รับเข้ามาจากเครื่องรับให้ได้
ระยะศูนย์ตรงกันดังนั้นในการใช้งานเวลาของ Trigger ของแต่ละส่วนจะไม่พร้อมกัน
1.1.2 Radar Modulator ในส่ ว นนี้ น อกจากจะรั บ Trigger ที่ มี ค่ า อั ต ราส่ ง
เท่ากับความถี่ PRF ในภาคจะทาหน้าที่ผลิตพัลส์ล บสูง (Modulator Pulse) โดยมีการกาหนดความ
กว้างของพัล ส์ เท่ากับ ความกว้างของ Pulse Width (ในปัจจุบัน ความกว้างของพัล ส์ วิด ท์มีค่าตั้งแต่
0.065 – 10.0 µ Second) พัลส์ลบสูงค่าที่ได้อาจเป็น – 15 KV. ถึง – 50KV หรือค่าอื่นแล้วแต่ความ
ต้องการของหลอดแมกนีตรอนซึ่งอยู่ในภาค High RF Oscillator เช่น หากมีกาลังส่งต่าไฟก็จะต่า หาก
กาลังสูงพัลส์นี้จะสูงตามไปด้วย ในภาค High Power Oscillator จะมีหลอดแมกนีตรอน ทาหน้าที่ผลิต
RF Pulse ส่งออกอากาศโดยผ่านท่อ Wave Guide
ในการใช้งานในปัจจุบัน เครื่องส่งที่ใช้หลอดแมกนีตรอนยังแบ่งออกเป็นเครื่องส่งแบบ
Line Pulse Modulator ซึ่งใช้งานกับเรดาร์ที่มีกาลังส่งสูงและแบบ MOS FET Modulator ซึ่งใช้งาน
กับเรดาร์ที่กาลังส่งไม่สูงมากนักเช่น เรดาร์เดินเรือเป็นต้น อย่างไรก็ตามหากต้องการให้มีกาลังส่งที่สูง
มากขึ้นเพื่อต้องจากจับได้ไกลจะต้องใช้ไฟแรงสูงและอุปกรณ์ที่ทนต่อไฟแรงสูงมาก
2. เครื่องส่งแบบ Line Pulsing Modulator
เครื่องส่งแบบ Line Pulsing Modulator เป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องและการดูแลรักษาน้อยสามารถที่จะทาให้มีพัลส์สูงหลาย ๆ สิบกิโลวัตต์และสามารถขับหลอด
แมกนีตรอน มีหน่วยเป็นเมกะวัตต์ มีรูปแบบการใช้งานจานวน 2 รูปแบบคือแบบอนุกรม (Serial) และ
แบบขนาน (Parallel) ดังภาพที่ 5-2
2.1 เครื่องส่งแบบ Line Pulsing Modulator มีส่วนประกอบดังนี้
2.1.1 Source ทาหน้าที่ จ่ายไฟสูงให้กับชิ้นส่วนเก็บไฟใน Modulator
2.1.2 Zch ทาหน้าที่เป็น Impedance รวมในทางผ่านประจุใยงานเก็บไฟ
2.1.3 Switch ได้แก่หลอด Thyratron หรือ SCR ใช้เพื่อให้ใยงานประจุไฟเมื่อสวิทซ์เปิด
และคายประจุ ใยงานเก็บไฟเมื่อสวิทซ์ทางาน
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2.1.4 Pulse Forming Network ท าหน้ า ที่ เ ก็ บ ไฟสู ง เพื่ อ สร้ า ง High Voltage Pulse
กาหนด Pulse Width จ่ายให้กับ Load
2.1.5 Load ได้ แ ก่ ขด Primary ของ Pulse Transformer ซึ่ ง จะท าการส่ ง ต่ อ ก าลั ง
ให้กับหลอดแมกนีตรอนผ่านทางขด Secondary

SERIAL LINE PULSE MODULATOR

PARALLEL LINE PULSE MODULATOR
ภาพที่ 5-2 Line Pulsing Modulator
2.1.6 สายส่งจาลอง
ลักษณะพิเศษบางอย่างของสายส่ง เช่น ไทม์ดีเลย์ พัลส์เชบปลิ่ง และการสะสม
พลังงาน สามารถ ที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในเครื่องเรดาร์ ความยาวทางฟิกสิกส์ของสายจริง ๆ ตาม
ความต้องการสาหรับการประยุกต์ที่เฉพาะเจาะจงอาจจะมากเกินกว่าที่จะใช้งานได้ ในกรณีนี้สายส่ง
จาลองอาจจะ สร้างขึ้นโดยขั้นแรกจะทาการ กาหนดค่า L และ C ในสายจริง และ รวมค่าส่วนประกอบ
เหล่านี้ลงในสายส่งจาลอง ดังนั้นสายจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเหมือนกับสายจริง การสร้างสายส่งจาลอง
แสดงใน ภาพที่ 5-3 ค่ารวมของ L และ C ที่ใช้ ใช้แทนค่าของ L และ C ที่เกิดขึ้นจริงในสาย

A

B

ภาพที่ 5-3 การสร้างสายส่งจาลอง
สายส่งจาลองจะผลิตดีเลย์ แคแรคเตอร์ริสติก เหมือนกันกับสายจริง โวลท์เตจ
ที่ประยุกต์ให้กับไลน์เทอร์มินัล ณ จุด A จะไปปรากฏที่ เทอร์มินัล ณ จุด B ดีเลย์โดยเวลาที่ไปกลับ
ซึ่งกาหนด โดยค่าของ L และ C ไทม์ดีเลย์อาจจะคานวณได้โดยการใช้สูตร
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Td  N LC

เมื่อ

คือ Delay Time ดีเลย์ไทม์เป็น นาที
N คือ จานวนไลย์เซคชั่น
L คือ อินดัคแตนซ์ เป็น เฮนรี ต่อ เซคชั่น
C คือ แคแปซิแตนซ์ เป็นฟาราด ต่อเซคชั่น
ตัวอย่างที่ 5.1 จากสายส่งจาลองซึ่งแสดงในภาพที่ 5-3 จะมีดีเลย์ไทม์เท่ากับเท่าใด
Td

Td  2 1104    4 108 
 2 4  1012

 4 106
 4 Second

EMF ซึ่งประยุกต์ให้แก่เทอร์มินัล ทางเข่าของสายจะไม่ปรากฏ ณ เทอร์มินัลทางออกจนกว่าเวลา
จะผ่านพ้นไป 4 ไมโครเซกกัน
เมื่ อ สายแสดงคุ ณ สมบั ติ เ ป็ น เหมื อ นวงจรขนาน Rch วิ ธี ก ารที่ จ ะก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข อง
อิมพีแดนซ์จะสามารถกาหนดโดยใช้สูตร
Z0 

เมื่อ

L
C

คือ เป็นคุณสมบัติของอิมพีแดนซ์ ในหน่วยโอห์ม (ohms)
L คือ เป็นอินดัคแตนซ์ต่อเซคชั่นในหน่วยเฮนรี่ (henrys)
C คือ เป็นแคแปซิเตอร์ในหน่วยฟาราด(Farads)
ตัวอย่างที่ 5.1 จากสายส่งจาลองซึ่งแสดงในภาพที่ 5-3 จะมีกาหนดคุณสมบัติของอิมพีแดนซ์
Z0

เท่าใด
Z0 

1104
4 108

 0.25  104
 5 10
 50ohms

ข้อสังเกต สถานะของเซคชั่นจะไม่เปลี่ยนค่า Z 0 เมื่ออัตราส่วนของ L และ C ไม่เปลี่ยนแปลง
สายจะคล้ ายกับ สายส่ งคู่ข นาน และกาหนดด้ว ยความถี่สู ง เมื่ อสายประกอบด้ว ยอินดัค แตนซ์และ
ค่าแปซิแตนซ์ ก็จะทาให้เกิดวงจรกรอง (Filter) ขึ้น ณ ความถี่สูงมาก ๆ สแควซ์เวฟพัลส์ เริ่มจะเกิด
ความเพี้ยน
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Rch

2.1.6.1 การประจุสายส่งปลายเปิด
วงจรประจุ DC ของสายส่งจาลองปลายเปิดแสดงในภาพที่ 5-4 a
คือค่ารีซอสซ์แตนซ์ภายในต้องกาหนด Z 0 ของสายปลายเปิด สามารถหาได้โดยใช้สูตร
Z0 

1104
1108

 102
100ohms

ไทม์ดีเลย์ (Td) สาหรับการเดินทางโดยเที่ยวเดียวคือ
Td  2 1104   1108 

 2 106  2 Second

การประจุ DC ตามลาดับจะเริ่มต้นเมื่อ S1 ถูกปิด เมื่อ Z0  Rch
ครึ่งหนึ่งของ Ebb จะถูกประยุกต์เข้าที่สาย ณ จุด (1) เซคชั่นแรกของสายประกอบด้วย L1 และ C1
จะประยุกต์เท่ากับ Ebb 2 Ebb/2 (50 V.) ณ Td / 2 หรือ 1 ไมโครเซกัน ดังภาพที่ 5-4 b ณ เวลานี้
จะวัดได้ 50 V. ณ จุด (1) และ (2) แต่โวลเตจ ณ จุด (3) จะเท่ากับศูนย์โวล 2 ไมโครเซกัลป์ หลังจาก
Ebb ถูกประยุกต์ให้กับวงจรเซคชั่นที่สองของสาย L2 และ C2 ประยุกต์เท่ากับ Ebb 2 หรือ 50 V.
ณ ชั่วขณะนี้จะวัดได้ 50 V. ณ จุด (1) (2) และ (3) คลื่นโวลท์เตจซึ่งเดินทางจากเทอร์มินัลทางเข้าไปยัง
เทอร์มินัลทางออกของสายเรียกว่า The Incident Wave
ขณะเมื่อสายประจุเท่ากับ Ebb 2 กระแสไฟประจุจะไหลผ่าน L1
และ C1 เวลาชั่วขณะ C2 จะประจุเท่ากับ 50 V. สนามแม่เหล็กรอบ L2 จะยุบตัวเพิ่มประจุให้กับ C2
เท่ากับ Ebb หรือ 100 V. ณ เวลาชั่วขณะนี้โวลท์เตจที่จุด (3) จะวัดได้ 100 V. นี่คือการเริ่มต้นของ
รีเฟลคเต็ดเวฟ (Reflected Wave) สายปลายเปิดขณะนี้ทาหน้าที่เหมืนต้นกาเนิด 100 V. และรีเฟลค
เต็ ด เวฟจะเดิ น ทางไปยั ง เทอร์ มิ นั ล ทางเข้ า เพิ่ ม ประจุ บ สายจาก 50 V. เป็ น 100 V. หลั ง จาก 3
ไมโครเวกัลป์ จะวัดที่จุด (1) ได้ 50 V. ขณะเมื่อวัดจุด (2) ได้ 100 V. และจุด (3) ได้ 100 V. ภาพที่ 5-4
d หลังจาก 4 ไมโครเซกัลป์จะวัดได้ที่จุด (1), (2) และ (3) ได้เท่ากับ 100V. และสายจะประจุเต็มเท่ากับ
Ebb เวลารวมทั้งหมดที่ต้องการประจุให้สายเท่ากับ Ebb จะเป็นสองเท่าของการเดินทางเที่ยวเดียว
หรือ 2 Td ประจุ ในสายปลายเปิดและมีโวลท์เตจสูงสุดเท่ากับ Ebb และกระแสไฟเท่ากับศูนย์
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ภาพที่ 5-4 วงจรการประจุไฟกระแสตรงสาหรับสาหรับสายส่งเปิดปลาย
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ภาพที่ 5-5 วงจรการประจุกระแสไฟตรงเรโซแนนท์

ภาพที่ 5-6 การประจุกระแสไฟตรงเรโซแนนท์ด้วยไดโอด

ภาพที่ 5-7 การคายประจุของสายเมื่อ Z0  Z R
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มันมีความจาเป็นที่ Z 0 และ Rch จะต้องเท่ากัน ถ้าสายประเต็ม
หลังจากหนึ่งอินซิเด้นท์และ รีเฟลคเต็ดเวฟ ถ้า Rch มากกว่า Z 0 โวลเตจที่ประยุกต์ให้กับสายจะน้อย
กว่า Ebb 2 และจะต้องการ อินซิเด้นท์และ รีเฟลคเต็ดเวฟ จานวนมากเอจะประจุสายให้ได้เท่ากับ
Ebb ถ้า Rch น้อยกว่าค่าของ Z 0 โวลเตจที่ประยุกให้กับสายจะมากกว่า Ebb 2 และสายจะออสซิเลท
เหนือและล่วงของค่า Ebb 2 ก่อนที่จะประจะจุให้ได้เท่ากับค่า Ebb
สายลัดปลายจะประจุในลักษณะอย่างเดียวกับกันเหมือนในภาพที่
5-7 ในสายลัดปลายอินซิเด้นท์ และ รีเฟลคเต็ดเวฟ จะเป็นคลื่นกระแสไฟแทนที่จุเป็นคลื่นโวลเตจ เมื่อ
สายลัดปลายประจุเต็มแล้ว กระแสจะสูงสุดและโวลเตจต่าสุด
2.1.6.2 การประจุดีซีเรโซแนนท์
วิธีการอย่างอื่น ของการประจุส ายส่ งจ าลอง ได้แสดงดังภาพที่
5-5a ในวงจรนี้ ส ายส่ ง จ าลองจะใช้ เ พื่ อ สะสมประจุ และตั้ ง ชื่ อ ว่ า Cst กระแสไฟประไหลผ่ า น
อินดัคเตอร์อนุกรม Lch อินดัคแตนซ์ของ Lch จะต้องมากกว่าอินดัคแตนซ์ที่ปรากฏใน Cst
เมื่อ S1 ถูกปิด Cst จะเริ่มต้นประจุให้ได้เท่ากับ Ebb กระแสไฟ
ประจุของ Cst ไหลผ่าน Lch ผลิตสนามแม่เหล็ก เมื่อ Cst ถูกประจุเท่ากับ Ebb สนามรอบ ๆ
Lch ยุบ ตั ว และเพิ่ มประจุ บน Cst ให้ได้ ป ระมาณ 1.9 Ebb ดัง ภาพที่ 5-5b ณ จุ ดนี้ ส น ามรอบ ๆ
Lch ได้ยุบตัวหมดแล้ว และ Cst จะคายประจุผ่านต้อนกาเนิด เมื่อ Cst และ Lch ประกอบเป็นเร
โซแนนท์อนุกรม โวลเตจที่ตกคร่อม Cst จะเป็นรูปของไซน์เวฟซุด (Damped Sine Wave) โดย Ebb
จะเป็นระดับอ้างอิงความถี่ของการออสซิเลทจะเกิดขึ้นกับค่าของ Lch และ Cst เวลาของการซุด
(Damping Time) จุขึ้นอยู่กับการสูญเสีย I 2 R ของวงจร ประโยชน์ของวิธีการประจุสายต่างๆในขนาด
ประจุของ Cst ปรากฏใน T1 ใน ภาพที่ 5-5b ถ้า ณ เวลาชั่วขณะนี่ Cst Cst ถูกปลดออกทางผ่าน
ประจุและต่อเข้ากับโหลด มันสามารถจะแจกจ่ายโวลเตจซึ่งมากกว่า Ebb ถึง 95 % ระบบนี้ต้องการ
เวลาที่แน่นอนมาก ถ้า S1 ถูกเปิดโดยอัตโนมัติ T1 Cst จะได้รับประจุเท่ากับ 1.9 Ebb
ในภาพที่ 5-6a สวิทซ์ถูกแทนที่โ ดยไดโอด D1 Cst ประจุผ่าน
D และ Lch เมื่อ Cst ถูกประจุให้เท่ากับ Ebb สนามรอบๆ Lch ยุบตัวประจุ Cst ให้ได้ประมาณ
1.8 Ebb ประจุบน Cst จะน้อยกว่าประจุที่ได้ในภาพที่ 5-6b เนื่องจากโวลเตจตกคร่อม D1 Cst
จะไม่สามารถคายประจุเนื่องจากไดโอด D1 และขณะนี้จะรับประจุ 1.8 Ebb จนกระทั่งจะได้รับทาง
คายประจุ
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2.1.6.3 การคายประจุของสายปลายเปิด
จากภาพที่ 5-7a แสดงรูปร่างของเคลื่อนที่ผลิต เมื่อสายส่งเทียบ
คายประจุให้กับโหลดซึ่ง มีอิมพีแดนท์ Z R เหมาะส่วนกับแคแรคเตอร์ริสติคอิมพีแดนซ์ Z 0 ของสาย
สมมุติให้สาย Z 0 ได้รับ ประจุโ วลเตจ ค่า Ebb แล้ ว และ S1 เปิดวงจร ณ เวลานี้โวลท์เตจทางสาย
เท่ากับ Ebb และโวลท์เตจโหลดเท่ากับศูนย์ S1 ถูกปิดวงจร ณ เวลา T0 ภาพที่ 5-7b ณ เวลาชั่วขณะ
นี้ โ วลท์ เ ตจ ทางสาย EZO จะตกลงเท่ า กั บ Ebb / 2 และโวลท์ เ ตจโหลด  EZR  จะสู ง ขึ้ น เท่ า กั บ
Ebb / 2 การเปลี่ยนแปลงนี้เท่ากันเพราะว่า Z 0 เท่ากับ Z R การคายประจุตามลาดับของสายคล้ายคลึง
กับการประจุตามลาดับ อินซิเด้นท์เวฟที่ประกฎจากเวลา T0 ถึง Td เป็นการคายประจุของสายครึ่งหนึ่ง
รีเฟลคเต็จ เวฟที่ปรากฏจาเวลา Td ถึง 2Td เป็นคายประจุที่สมบูรณ์ของสาย เมื่อ Z R เท่ากับ Z 0
โวลท์เตจเอ๊าท์พุท  EZR  จะเป็นพัลส์ที่มีแอมปลิจูดเท่ากับ Ebb / 2 และพัลส์วิดซ์ (PW) เท่ากับ 2Td
เมื่อโหลดอิมพีแดนซ์มากกว่าไลน์อิมพีแดนซ์จะปรากฏอินซิเด้นท์และรีเฟลคเต็จเวฟจานวนมาก
ก่อนที่สายจะคายปรุจุสมบูรณ์ พัลส์ที่ปรากฏคร่อมโหลดอิมพีแดนซ์ แสดงในภาพที่ 5-8
ข้อสังเกต
พัลส์วิดธ์ จะมากกว่าเวลาปกติ 2Td
เมื่อโหลดอิมพีแด้นซ์น้อยกว่าไลน์อิมพีแด้นซ์ โวลท์เตจจะน้อยกว่าโวลท์เตจทางสาย และหลังจาก
เวลาคายประจุของ 2T สายจะประจุอีกครั้งในขั่วตรงข้าม พัลส์ทางออกผลลัพธ์แสดงใน ภาพที่ 5-9 ข้อ
ควรจาอีกครั้งเวลาการคายประจุรวมมากกว่า 2Td
สายส่ งจาลองมีใช้มากมายในเครื่องรับและเครื่องส่งเรดาร์ ในเครื่องรับเรดาร์ใช้เพื่อจ่ายการ
ควบคุมไทม์ดีเลย์ สาหรับทริกเกอร์และสัญญาณวิดีโอ ในเครื่องส่งเรดาร์ใช้เป็นพัลส์ฟอร์มมิ่งเน็ทเวริค
(PFN) เพื่อ สะสมและปล่ อ ยพลั ง งานโงลท์เ ตจสู ง ในรู ป ของพั ล ส์ ไปยัง แมกนี ตรอน (ทานสมิ ทเตอร์
มาสเตอร์ออสซิลเลเตอร์เพาเวอร์แอมปลิไฟร์)
Ebb

PW

Ebb/2

0

T0 Td 2Td 3Td 4Td 5Td 6Td

ภาพที่ 5-8 กาลังดันห้วงเมื่อ

Z R  ZO
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Ebb
PW

PW

Ebb/2

0
T0 Td 2Td 3Td 4Td 5Td 6Td

ภาพที่ 5-9 กาลังดันห้วงเมื่อ Z R  Z O
2.1.7 สวิทซ์ชิ่งดีไวซ์ (Switching Devices)
หลั งจากพัล ส์ ทานฟอร์มมิ่ง เนเวิรคได้ รับการประจุ แล้ ว ต้องใช้ วิธีบางอย่า ง
เพื่อให้พัลส์ฟอร์มมิ่งเนทเวิรคคายประจุไหลผ่านโหลด สวิทซ์จะต้องมีความสามารถที่จะจัดการกับพัลส์
ที่มีความถี่ทวนซ้าสูง (PRF) และให้กระแสไหลผ่านซึ่งอาจจะเกิน 100 แอมแปร์ สวิทซ์ยังจะต้องแจกจ่าย
การควบคุมเวลาปิดและเปิดด้วยความถูกต้องอีกด้วย
วิธีการอย่างของสวิทซ์ชิ่งแสดงในภาพที่ 5-10a การอาร์คครั้งหนึ่งจะถูกผลิตขึ้น
เมื่ออิเล็ คโทรด หมุน ผ่ านเข้าไปใกล้ อีเล็ คโทรดประจาที่แต่ล ะครั้ง จานวนของอิเล็ คโทรดหมุนและ
ความเร็วของการหมุนจะเป็นตัวกาหนดจานวนการอาร์คต่ อวินาทีในชั่วขณะถ้าความเร็วของการหมุน
เป็น 6,000 รอบต่อนาที (600 รอบต่อนาที) และจานวนของอิเล็คโทรดเป็น 4 สวิทซ์จะเปิดและปิด 400
ครั้งต่อวินาที
วงจรมอทดูเลเตอร์ที่ใช้โรตารี่สปาร็คแก็บสวิทซ์ แสดงในภาพที่ 5-10b. พัลส์
ฟอร์มมิ่งเน็ตเวิร์คประจุเท่ากับต้นกาเนิดโวลท์เตจ เมื่ออิเล็คโทรดประจาที่อยู่ระหว่างอิเล็คโทรดหมุน
1 และ 2 พัล ส์ ฟอร์ มมิ่งเน็ ตเวิร์ คคายประจุผ่ านโหลดเมื่อมีอาร์ค ระหว่างอิเล็ คโทรดประจาที่ และ
อิเล็คโทรด หมุนหมายเลข 2 ไซเกิลจะรักษาการทบทวนระหว่างแต่ละเซทของอิเล็คโทรดหมุน โรตารีส
ปาร์คแก็ป ไม่ค่อยใช้งาน เพราะมีอายุสั้นและเวลาการไฟร์อิ่งไม่แน่นอน เวลาไฟร์อิ่งอาจจะแปลผันได้
เพราะการผุกร่อนของอิเล็คโทรด อุณหภูมิของอากาศ ความกดอากาศและความชื้น
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วิธีการสวิทซ์ชิ่งที่ดีแสดงว่าในภาพที่ 5-11 ในกรณีนี้หลอดไฮโดรเยนไธราทรอน
ถูกใช้เป็นสวิทซ์ ชิ่งดีไวซ์ ระหว่าง T1 ดังภาพที่ 5-12 หลอดไธราทรอนไม่คอนดัคท์ และ พัลส์ฟอร์มมิ่ง
เน็ ตเวิร์ค (ไลน์) จะประจุ โ ดยผ่ าน Lch และไดโอด พัล ส์ฟอร์มมิ่งเน็ทเวริค จะประจุประมาณ 1.8
ของต้นกาเนิดโวลท์เตจ ณ จุดเริ่มต้นของ T2 ทริกเกอร์พัลส์ ซึ่งร่ วมกับมาสเตอร์ไทเมอร์ ทริกเกอร์
จะถูกประยุกต์เข้าไปที่ กริดของหลอดไธราทรอน หลอดไธราทอนจะถูกขับให้คอนดัคท์ ทาให้สายคาย
ประจุไปยังโหลด เมื่อไลน์อิมพิแดนซ์ Z 0 ของสายใกล้ที่จะเหมาะส่วนกับโหลดอิมพิแดนซ์ Z R ครึ่งหนึ่ง
ของไลน์ โวลท์เตจจะตกคร่อมโหลด
ณ จุ ด สุ ด ท้ า ยของ T2 ตามปกติ จ ะก าหนดให้ โ หลดอิ ม พิ แ ดนซ์ Z R มี ค่ า
มากกว่าอิมพิแดนซ์ Z 0 เล็กน้อยมีผลทาการคายประของ PFN เร็วกว่าปกติเล็กน้อยและกาลังตกคร่อม
PFN จะเป็นขั้วตรงข้ามเป็นลบทาให้หลอดไธราทรอนจะดีไอออไนซ์ จากนั้นไลน์โวลท์เตจจะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วจนถึงค่า 1.8 Ebb จะเริ่มรอรับสัญญาณ ทริกเกอร์ใหม่อีกครั้ง ความกว้างของพัลส์ปรากฏ
ว่าคร่อมโหลดถูกกาหนดโดยดีเลย์ไทม์ สองเซกชั่นของสาย
ถ้ า มี อิ ม พิ แ ดนซ์ ไ ม่ เ หมาะส่ ว นเล็ ก น้ อ ย Z R  Z0 ระหว่ า งพั ล ส์ ฟ อร์ ม มิ่ ง
เน็ตเวิร์ค และโหลดสายจะประจุใหม่อีกครั้งอย่างน้อย ๆ ในทิศทางตรงกันข้าม ดังภาพที่ 5-9 ประจุ
ตรงกันข้ามนี้จะเพิ่มกระแสที่ไหลผ่าน Lch เป็นเหตุให้พัลส์ฟอร์มมิ่งเน็ตเวิร์ค โวลท์เตจเพิ่มขึ้นระหว่าง
ไซเกิลประจุปกติ พัลส์ฟอร์มมิ่งเน็ตเวิร์คค โวลท์เตจ จะรักษาการเพิ่มขึ้นระหว่างแต่ละไซเกิลจนกระทั่ง
เบรกดาวน์ของโหลดหรือการไธราทรอน

ภาพที่ 5-10 โรตารี่สปาร์คแกป
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ภาพที่ 5-11 วงจรมอทดูแตอร์ที่ใช้ไธราทรอนสวิทซ์

ภาพที่ 5-12 สายและกาลังดันโหลดสาหรับการทางานสองไซเกิล
บายพาสไดโอดและอินดัคเตอร์ ต่ออยู่ในแบบขนานกับหลอดไธราทรอน
เพื่อป้องกันการประจุกลับทางของสายบายพาสไดโอดจะคอนดัคท์แจกจ่ายทางของการค่ายประจุผ่าน
อิน ดัคเตอร์ กระแสไฟคายประจุ จ ะผลิ ตสนามแม่เหล็ กรอบ L1 เมื่อมี กระแสไฟคายประจุห ยุดลง
สนามรอบ ๆ L1 จะยุบตัว เป็นเหตุให้เกิดการประจุที่มีขั้วถูกต้องเล็กน้อยในพัลส์ฟอร์มมิ่งเน็ทเวริค
2.18 พัลส์ ทรานสฟอร์เมอร์ (Pulse Transformer)
L
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โหลดต่ออยู่กับไลน์ หรือ สโตเรจ จะประยุ กต์กับพัลส์ทรานสฟอร์เมอร์ หรือ
แมกนีทรอน (มาสเตอร์ ออสซิลเลเตอร์ เพาเวอร์ แอมปลิไฟร์) พัลส์ทรานสฟอร์เมอร์ใช้เพื่อ สเตฟ ไฮท์
โวลเตจพัลส์จ ากพัลส์ฟอร์มมิ่งเน็ตเวิร์ค และแจกจ่ายอิมพีแดนซ์ แมชชิ่ง ระหว่างแมกนีทรอน และ
ไลน์ พัล ส์ ฟอร์ มิ่ง ทรานสฟอร์ เมอร์ ต้องออกแบอย่างวิกฤต เพราะส่ ว นประกอบความถี่สู งในพัล ส์
ทางออก โดยที่ แกนประกอบด้ว ยวัส ดุแผ่ นบ่าง ๆ ที่มีการเป็นแม่เหล็ กต่าโดยปกติใช้ ซิลิ กอนสตีล
การคัปปลิ้งที่ใกล้กันระหว่างขดไพรมารี่และเซคกันดารี่จะลดทอนการรั่วไหลของอินดัคแตนซ์ เพื่อให้ได้
ขอบหน้าของพัลส์ทางเข้าชัน แคแปซิแตนซ์ของขดลวดภายในต่า เป็นข้อกาหนดเพื่อป้องกันการออสซิล
เลทความถี่สูง การคัปปลิ้งที่ชิดกันที่ได้รับระหว่างขดไพรมารี่ และเซคกันดารี่ กระทาได้โดยพันไพรมารี่
ทับลงบน เซคกันดารี่ และโดยการใช้ขาของแกนอันเดี่ยวกันทั้งสองขด ขดเซคกันดารี่ตามปกติจะพับ
แบบ ไพรมารี่ (Bifilar) หมายถึง 2 ไบฟิลลาร์เซคกันดารี่ แสดงในภาพที่ 5-13 ขดเซคกันดารี่ทาขึ้นด้วย
คอนดัคเตอร์หุ้มฉนวน 2 เส้น พันเคียงกันจนกระทั้งได้รับโวลเตจอย่างเดี่ยวกัน เหนี่ยวนาในแต่ละขดไบ
ฟิลลาร์ไวน์ดิ้งทาหน้าที่เหมือนขดเซคกันดารี่ 2 ขด ไบฟิลลาร์ไวน์ดิ้งปราศจากผลสาแดงต่อวงจรไฟจุดไส้

ภาพที่ 5-13 ไบฟิลาร์ เซกัลป์ดารี

ภาพที่ 5-14 อุปกรณ์ป้องกันซึ่งกับหลอดแมกนีตรอน
2.19 อุปกรณ์ป้องกัน (Protective Device)
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สถานะของโวลเตจเกินกาหนดมีโอกาสเกิดขึ้นในพัลส์ฟอร์มมิ่งเน็ตเวิร์ค ได้ สาย
จะประจุโวลเตจสูง กว่าปกติ และพัลส์ที่เป็นลบสูงเกินกาหนดจะถูกประยุกต์ไปยังหลอดแมกนีทรอนการ
เกิดโวลเตจเกิน กาหนดบ่อยครั้ง อาจจะทาให้เกิดการอาร์ค และทาความเสียหายให้หลอดแมกนีทรอน
จึงใช้สปาร์ทแก็ป (Spark Gap) ต่อคร่อมพัล ส์ทรานสฟอร์เมอร์ทางด้านเซคกันดารี่เพื่อป้องกันพัล ส์
ดวลเตจที่สูงเกิน กาหนดประยุกต์ไปยังหลอดแมกนีทรอนดังภาพที่ 5-14 ความกว้างของแก็ปตามปกติ
จะปรับแต่งให้ได้ค่าของโวลเตจที่กาหนด ซึ่งจะเกิดการอาร์คเมื่อโวลเตจเกินกาหนด
แคปซิแตนซ์สะพัด และอินดัคแตนซ์ที่รั่วไหลในวงจร พัลส์ทรานสฟอร์เมอร์
เซคกันดารี่จะผลิตการออสซิเลทอนุกรม (Serial) หลังจากได้ประยุกต์เมนพัลส์ไปแล้วดังภาพที่ 5-14b
ส่วนลบของรูปคลื่นนี้จะผลิตเอ๊าทพุทปลอมจากหลอดแมกนีทรอน ซึ่งสามารถจะลบล้า งระยะทางของ
เป้าใกล้ ๆ การออสซิเลทนี้จะไม่ผลิตระหว่างพัลส์ เนื่องจากการแจกจ่ายชั้นท์อิมพิแดนซ์ต่าเนื่องจากการ
คอนดัคท์ของหลอดแมกนีทรอน แดมปิ้ง ไดโอด (Damping Diode) ถูกต่อขนานกับหลอแมกนีทรอน
เพื่อลดทอนผลสาแดงของการออสซิเลทเหล่านี้ เมื่อเมนพัลส์ ลบถูกประยุกต์ ไปยังคาโทดของหลอด
แมกนีทรอนแดมปิ้ง ไดโอดไม่คอนดัคท์ แดมปิ้งไดโอดจะคอนดัคท์ระหว่างช่วงบวกของการออสซิเลท
ภาพที่ 5-14c ขนาน (Shunt) หลอดแมกนีทรอนด้วยอิมพีแดนซ์ต่าเป็นเหตุให้การออสซิเลททรุดลง
อย่างเร็วมาก
3. เครื่องส่งแบบ MOSFET Switch Modulator
เครื่องส่งแบบ MOSFET Switch Modulator มีการใช้งานในเรดาร์เดินเรือในปัจจุบันที่มี
ขนาดกาลังส่งไม่เกิน 25 KW หรือ 30 KW. เนื่องจากยังใช้กาลังดันไฟไม่สูงมากและอุปกรณ์ MOSFET
ยังมีข้อจากัดเรือ่ งกระแสและกาลังดันสูงสุดที่สามารถทาได้
3.1 เครื่องส่งแบบ MOSFET Switch Modulator มีส่วนประกอบดังนี้
3.1.1 Source ทาหน้าที่ จ่ายไฟสูงให้กับชิ้นส่วนเก็บไฟใน Modulator
3.1.2 Zch ทาหน้าที่เป็น Charge Impedance รวมในทางผ่านประจุใยงาน
เก็บไฟ
3.1.3 Switch ได้แก่ MOSFET ทาหน้าที่สวิทซ์คายประจุ ใยงานเก็บไฟการจะ
คายประจุนานเท่าไรขึ้นอยู่กับการให้ MOSFET ทางานตามความกว้างของพัลส์วิด
3.1.4 Storage ท าหน้ า ที่ เ ก็ บ ไฟสู ง เพื่ อ เพื่ อ จ่ า ยให้ กั บ โหลดในการท างาน
Storage ไม่ได้เป็นตัวกาหนดพัลส์วิดท์ (PW) ความกว้างของพัลซ์วิดท์ขึ้นอยู่กับเวลาการคายประจุ
3.1.5 Load ได้แก่ ขด Primary ของ Pulse Transformer ซึ่งจะทาการส่งต่อ
กาลังให้กับหลอดแมกนีตรอนผ่านทางขด Secondary
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ภาพที่ 5-15 MOSFET Switch Modulator
จากภาพที่ 5-15 สามารถอธิบายได้ว่า ในการทางานแหล่งกาเนิด (Source) จะประจุกาลังงานไว้
ที่ Storage ผ่าน Charge Impedance เมื่อประจุเต็มแล้ว MOSFET ซึ่งทาหน้าที่ สวิทซ์จะได้รับทริก
เ
ก
อ
ร์
ให้มันทางานปิดวงจร (Conduct) กาลังงานและคายประจุกาลังงานที่ประจุไว้ใน Storage ผ่านโหลดค่า
ความกว้างพัลส์วิดขึ้นอยู่กับเวลา Conduct ของสวิทซ์ จากภาพที่ 5-16 กาลังดัน Ebb ประจุ C1 ผ่าน
Zch  R1 เมื่อ C1 ประจุเต็มสวิทซ์ S1 จะปิดวงจรคายประจุ ผ่านขดไพมารี่ของทรานฟอร์เมอร์ T1
และคับปลิ่งผ่านขเซกัลดารีให้กับหลอดแมกนีตรอน

ภาพที่ 5-16 MOSFET Switch Modulator Diagram
จากภาพที่ 5-16 สามารถอธิบายได้ว่า แสดงตัวอย่างของวงจร MOSFET Switch Modulator
โดยมี C1 ทาหน้ าที่เป็ น ตัวเก็บ ประจุ กาลั งงาน (Storage) กาลั งดัน HV จะประจุกาลังดันผ่าน R1
ให้ กั บ C1 หลั ง จากประจุ เ ต็ ม แล้ ว MOSFET Q1 จะได้ รั บ ทริ ก เกอร์ ท าให้ มั น คอนดั ก (Conduct)
เป็นสวิทซ์ปิดวงจรคายประจุ C1 ผ่านขดไพมารี่ของ Pulse Transformer T1 คับปลิ่งกาลังดันไฟสู ง
ผ่านทางขดเวกัลดารี่ให้กับหลอดแมกนีตรอน ระยะเวลาการคายประจุของ C1 เท่ากับเวลาที่ MOSFET
คอนดักหรือเท่ากับความกว้างของพัลส์ วิด กาลังดันที่ออกจาก Pulse Transformer จะเป็นพัลส์ล บ
จ่ายเข้าที่คาร์โทดของหลอดแมกนีตรอนและครบรอบลงกลาวด์ที่ตัวหลอด transformer T 2 ทาหน้าที่
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จ่ายไฟจุดไส้ให้กับหลอดแมกนีตรอนผ่านขดไบฟีลลาร์ของพัลทรานฟอร์เมอร์ C 2 และ C3 ช่วยลด
กระแสรั่ ว ไหลที่ เกิดจาความต่า งศักดิ์ใ นขดไบฟี ล ลาร์ Spark Gap ทาหน้า ที่ป้องกัน ไฟเกิน ที่จะเป็ น
อันตรายต่อแมกนีตรอน ไดโอด D1-D3 ทาหน้าที่เป็นไดโอดแดมปิ้งป้องกับการเกิดของขดลวดในพัลซ์
ทรานฟอร์เมอร์และลิมิตกระแสโดย R2
4. เครื่องส่งแบบ Master Oscillator Power Amplifier (MOPA)
ด้วยเหตุที่เครื่ องส่งแบบที่ใช้หลอดแมกนีตรอนต้องการกาลังส่งสู งต้องใช้ไฟแรงสูงที่มี
อัน ตรายจึ ง มีก ารพั ฒ นาให้ เป็ น แบบ Master Oscillator Power Amplifier (MOPA) โดยมีห ลั ก การ
ทางานเบื้องต้นคือ จะทาการผลิตอาร์เอฟพัลส์ที่ระดับต่า ๆ ก่อนแล้วค่อยทวีกาลังให้สูงขึ้นหลาย ๆ ทอด
ต่ อ ๆ กั น (Chain Amplifier) ในเรดาร์ แ บบนี้ จ ะมี พั ล ส์ ที่ ก ว้ า งมากกว่ า แบบที่ ใ ช้ แ มกนี ต รอนเนื่ อ ง
จากเวลาการตอบสนองขอบหน้าและหลังพัลส์ที่อาจต้องเสียไปในส่วนของอุปกรณ์ขยายสัญญาณในแต่
ละช่วง (Transit Time) จึงต้องทาให้กว้างไว้ซึ่งจะมีผลเรื่องการแยกเป้าทางระยะแต่ก็สามารถแก้ไข
โดยใช้เทคนิ ค pulse Compression อย่ างไรก็ตามเรดาร์แบบนี้สามารถเปลี่ ยนความถี่ได้ง่ายกว่าแบบ
แมกนีตรอนซึ่งมีความจาเป็นในเรดาร์ทางทหารที่ต้องการป้องกันการก่อกวนจากข้าศึกจึงเป็นทางเลือกที่ดี

ภาพที่ 5-17 การทางานของ MOPA Transmitter
จากภาพที่ 5-17 แสดงตัวอย่างบล๊อคไดอะแกรมของ MOPA Transmitter
4.1 เครื่องส่งแบบ Master Oscillator Power Amplifier (MOPA) มีส่วนประกอบดังนี้
4.1.1. Local oscillator มีหน้าที่สร้างสัญญาณ CW RF ซึ่งอาจสร้างขึ้นโดย Frequency
Synthesizer ทาหน้าที่ผลิตความถี่หลักของเรดาร์ส่งให้กับภาคเครื่องส่งและภาคเครื่องรับของเรดาร์
COHO(Coherent Oscillator) เป็นตัวผลิตความถี่พื้นฐานสาหรับการเริ่มทางานของเรดาร์ (ปกติเป็น
ความถี่เดียวกับ IF) เพื่อส่งให้กับ Modulator หรือ pulse Strength
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4.1.2 Pulse Strength ทาหน้าที่รับสัญญาณ Trigger และความถี่ COHO เข้ามา และ
ท าการ Modulate ออกเป็ น COHO Pulse เช่ น Chirp Pulse (มอทด้ ว ยความถี่ FM : Frequency
Modulate) หรือแบบเฟสโค้ด (Phase Code) ความกว้างของ Pulse ประมาณ 0.1- 120 µ Second
การท าให้ พัล ส์ กว้า งจะทาให้ มีผ ลต่อ การแยกเป้าแต่จะสามารถแก้ไ ขโดยการใช้ เทคนิคของ Pulse
Compression ในภาคเครื่ องรั บ ที่บี บ ให้ พัล ส์ ที่ กว้ างแคบลง หลั งจากนั้ นจะส่ งต่ อให้ กับ ภาค Mixer
เพื่อทาการผสมกับความถี่ Local oscillator ได้เป็นความถี่ใหม่เป็นความถี่ Local oscillator+ COHO
ได้เป็น RF Pulse ที่เป็นความถี่ส่งของเรดาร์ จากนั้นจะส่งต่อให้กับแอมปลิไฟร์ (Amplifier) แบบต่าง ๆ
ให้ มี ก าลั ง ส่ ง สู ง เท่ า ที่ ต้ อ งการ เช่ น Solid State Amplifier, TWT(Traveling-Wave Tube, Power
Klystron หรือ (CFA)Cross Field Amplifier
Up/down Convertor
ในระบบเรดาร์เราจาเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานการทางานของวงจรมิกเซอร์ (Mixer) โดยหลักการ
แล้วเมื่อเรานาความถี่สองความที่มาผสมกันที่มิกเซอร์จะความถี่ออกเป็นสี่ความถี่ได้ความถี่ดั้งเดิ่มสอง
ความถี่และความถี่ผลบวกกับความถี่ผลต่าง การบวนการของการผสมความถี่แล้วนาความถี่ผลบวกไปใช้
จะถูกเรียกอีออย่างหนึ่งว่า UP Convertor จะทาให้เกิดขึ้นในภาคเครื่องส่งและถ้าหากนาค่าผลต่างของ
ความถี่ไปใช้จะถูกเรียกว่า Down Convertor ซึ่งการทาในภาคเครื่องรับ

ภาพที่ 5-18 การทางานของ Frequency Synthesizer
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จากภาพที่ 5-18 Frequency Synthesizer ผลิตความถี่ COHO และความถี่ Local 1,2 ความถี่
COHO จะถูกกระตุ้นด้วย Trigger และเป็นความถี่ Chirp Pulse หลังจากนั้นจะผสมกับความถี่ (Mixer)
กับ Local 2 แล้วเลือกเอาความถี่ผลบวก (Up Convertor) โดย Filter (FL1) จากนั้นขยายสัญญาณ
ให้ สู ง ขึ้ น ด้ ว ยแอมปลิ ไ ฟร์ (Ampl.1)ส่ ง ต่ อ ให้ กั บ Mixer 2 ผสมกั บ ความถี Local 2 (LO1) และเลื อ ก
ความถี่ผลบวกด้วย FL2 เป็นความถี่ RF ส่งของเรดาร์แล้วทาการขยายให้มีกาลังสูงพอที่ต้องการส่งผ่าน
Circulator (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง Duplexer) เพื่อส่งออกอากาศ ในการรับสัญญาณสัญญาณ
RF ที่สะท้อนจากเป้ากลับเข้าทางสายอากาศ ผ่าน Circulator และLimiter แล้วทาการขยายสัญญาณ
ให้สูงขึ้นด้วย Amp. 4 แล้วส่งให้กับ Mixer 3 (down Convert) ผสมกับความถี่ Local 1(LO1) ทาการ
เลือกความถี่ผลต่างโดย Filter3 (FL3) จากนั้นขยายสัญญาณให้สูงขึ้นเพื่อส่งต่อให้กับ Mixer 4 (Down
Convertor) ผสมกั บ ความถี่ Local 2(LO2และเลื อ กความถี่ ผ ลต่ า งโดย Filter4 (FL4) ซึ่ ง จะได้ เ ป็ น
ความถี่ IF ของเรดาร์ ซึ่ ง จะเป็ น ความถี่ เ ดี ย วกั บ ความถี่ COHO จากนั้ น จะส่ ง ให้ กั บ ภาค Signal
Processor ทาการกาจัดสัญญาณอื่นๆออกให้เหลือแต่สัญญาณวิดีโอ ส่งให้กับจะภาพหรือส่วนอื่นต่อไป
ข้อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องส่ง HPO,MOPA
ตารางที่ 4-1 ข้อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องส่ง HPO,MOPA
รายละเอียด
เครื่องส่ง HPO เครื่องส่ง MOPA
ขนาดเครื่อง
เล็กกว่า
มากกว่า
ราคา
ถูกกว่า
แพงกว่า
ความต้องการใช้แรงดัน
ต่ากว่า
สูงกว่า
เสถียรภาพ
น้อยกว่า
มากกว่า
Phase coherence
น้อยกว่า
มากกว่า
ผลิตคลื่นที่ซับซ้อนได้ สาหรับการส่งแบบ Pulse Compression
ได้
ไม่ได้
ผลิตกาลังไฟฟ้า
ต่ากว่า
สูงกว่า
เรดาร์ Duplexer
ด้วยเหตุที่ระบบเรดาร์ทาการส่งชั่วขณะตลอดค่าความกว้างพัลส์วิท และหยุดเพื่อทาการรับ ดังนั้น
จึงไม่จะเป็นต้องมีสายอากาศรับและส่งแยกออกจากกันแต่จะมี Duplexer เป็นสวิทซ์โดยทาการต่อเครื่อง
ส่งไปยังสายอากาศขณะทาการส่งและทาการต่อสายอากาศไปยังเครื่องรับดังภาพที่ 5-19 ในระหว่างทา
การส่งอาจมีกาลังงานบางส่วนกลับเข้ามาทาลายเครื่องรับจะมีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องรับที่เรียกว่าหลอด
TR (Transmit-receiver) ลักษณะของหลอด TR เป็นหลอดบรรจุแกส ภายในมี Keep Alive Voltage
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ซึ่งไฟประมาณ -1000 โวลต์ ตามปกติในการรับสัญญาณอาร์เอฟระดับต่าๆจะสามารถผ่านเข้ามาได้ หาก
มีระดับสูงจนอาจเป็นอันตรายต่อเครื่องรับหลอดจะเกิด Ionization ช็อตสัญญาณไม่ผ่านเข้าเครื่องรับได้
ในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็น TR Limiter หรือ Diode limiter ซึ่งไม่ต้องมีไฟเลี้ยง Keep Alive Voltage
ในช่วงเวลาการรับจะมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้สัญญาณที่รับเข้ามาเข้าไปในเครื่องส่ง เพราะสัญญาณที่รับเข้า
มาเป็นพลังงานที่อ่อน จะทาให้ถูกดูดกลื่นหมด เรียกว่า ATR (ANTI-TRANSMIT –RECEIVER)

ภาพที่ 5-19 การทาหน้าที่ Duplexer ของเรดาร์

ภาพที่ 5-20 หลอด TR (Transmit-receiver)
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ชนิดของ Duplexer
1. Branch Duplexer
Branch Duplexer ทาหน้าที่สลับต่อจากเครื่องส่ งไปยังสายอากาศขณะทาการส่ง และ
ต่อสายอากาศไปยังเครื่องรับขณะทาการรับ อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เป็นสวิทซ์จะเป็นสายแมทไลย์ ที่ลัดวงจร
ด้วย หลอดแก๊สหรือพินไดโอด ที่ทางานย่านความถี่สูงเช่นอุปกรณ์ของเรดาร์
ในสายส่ ง ที่ ค วามถี่ สู ง หากปิ ด ที่ ป ลายสายจะปรากฏค่ า ก าลั ง ดั น และความต้ า นทาน
มีค่าต่าสุดส่วนกระแสมี ค่าสูงสุด ที่จุด  / 4 กาลังดันและความต้านทานจะมีค่าสูงสุดส่วนกระแสมีค่า
ต่าสุด โดยที่ค่าของกาลังดันและกระแสมีค่าตรงข้ามกันต่างเฟสกัน 90 องศา ในขณะที่ปลายเปิดกาลัง
ดันและความต้านทานมีค่าสูงสุดส่วนกระแสมีค่าต่าสุด ในที่จุด  / 4 กาลังดันและความต้านทานจะมีค่
ต่าสุดส่วนกระแสมีค่าสูงสุดเช่นเดียวกับสายปลายปิด

ภาพที่ 5-21 duplexer with quarter-wave co-axial stubs using TR- and ATR- Tube
จากภาพที่ 5-21 แสดงตัวอย่างการทางาน Duplexer ชนิดสายส่งเสี่ยวคลื่นที่ หลอด TR
และ ATR ภาพที่ 5-21 สายความยาวครึ่งคลื่นปิดปลายหรือที่เรียกว่า Stub ถูกต่อขนานกับสายส่งโดยมี
หลอด ATR วางไว้ตรงกลางหรือที่  / 4 จากปลายปิด จาก Stub ชุดแรกห่างออกไป  / 4 จะเป็นสาย
ต่อเข้าเครื่องรับโดยที่จุด  / 4 จะมีหลอด TR คั่นอยู่ ระหว่างที่ทาการส่งกาลังงานจากเครื่องส่งจาทา
ให้เกิด กานอาร์คที่หลอด ATR ที่จุด C และหลอด TR ที่จุด D ด้วยการอาร์คดังกล่าวทาให้เสมือน ช๊อต
ปลายที่ Stub  / 4 มีผลทาให้เสมือนการสะท้อนเปิดวงจรจากหลอด ATR ที่จุด A และหลอด TR ที่จุด
B จะเป็นการเชื่อมต่อวงจรของสายส่ง กาลังงานทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสายอากาศ เมื่อไม่ทาการส่งกาลัง
งานทั้งหมดสามารถจะผ่านสะท้อนยังปลายเปิดของ ATR Stub หรือเข้าไปยังเครื่องรับ
ข้อเสียของ Duplexer แบบนี้คือแบนด์วิดท์ที่แคบ (5% only) เนื่องจากเกิดค่า Stub จะ
เปลี่ยน เมื่อเปลี่ยนความถี่ กาลังงานที่ส่งได้มีข้อจากัด การส่งต่อสัญญาณของเครื่องส่งและเครื่องรับมี
ค่าต่ากว่าแบบอื่น ๆ
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2. Balance Duplexer
การใช้  / 4 (Stub) Duplexer มีปัญหาเรื่องแบนด์วิดท์ที่แคบเนื่องจากความถี่มีผลต่อ
ความยาวของ Stub ในทางปฏิ บั ติ เป็ น ไปไม่ไ ด้ที่ จะก าหนดให้ ใช้ เพี ยงความถี่ใ ดความถี่ ห นึ่ งเพราะ
เนื่องจากอาจถูก Jammer จาเป็นต้องใช้แถบความถี่ที่กว้างกว่าจึงต้องใช้ Duplexer ที่สามารถทางานที่
แถบความถี่ที่กว่ากว่าด้วยเช่นการใช้ Balance Duplexer ดังภาพที่ 5-22 มีหลักการทางานคือ จาก
ทางเข้าของกาลังจากเครื่องส่งกาลังงานจะถูกแบ่งโดย –3dB hybride ออกเป็นสองส่วนเท่ากันกาลัง
งานส่วนแรกจะข้ามช่องของ hybride ออกไปมีเฟสเลื่อนออกไป 90 องศา ทั้งสองส่วนของกาลังงานจะ
เข้าไปทาให้ Spark gaps ทางานปิดท่อเวฟไกด์กาลังงานทั้งหมดจะสะท้อนกลับ กาลังงานถูกแบ่งที่ –
3dB hybride อีกครั้งในส่วนนี้จะผ่านช่อง hybride อีกครั้งและเลื่อนเฟสออกไป 90 องศา ท่ามกลาง
การกาหนดทิศทางของการส่งเกิดขึ้นทาให้เฟสถูกเลื่อนไป 180 องศาและส่วนของกาลังงานจะชดเชยชึ่ง
กันและกัน ทาให้กาลังงานทั้งสองส่วนจะมีเฟสเดียวกันและรวมกั นในทิศทางเดียวกันไปยังสายอากาศ
ด้วยกาลังงานทั้งหมด
ในระหว่างการรับระดับของกาลังงานจาก Echo ไม่แรงพอที่จะทาให้เกิดการอาร์คคร่อมที่
Spark Gaps ทั้งสองส่วนของสัญญาณจะผ่าน Spark Gaps เข้ามา สัญญาณ Echo จะเกิดขึ้นอีกครั้งที่
Hybride และจะรวมกันเป็นเฟสเดียวกัน กาลังงานจะสูญเสียใน Duplexer ประมาณ 0.5- 1.5 dB

ภาพที่ 5-22 Balance Duplexer
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Ferrite Circulator
หลักการทางานของ Ferrite Circulator คล้ายกับการทางานของประตรูหมุนที่มีทางเข้าสามทาง
และกาหนดให้สามารถหมุนได้ทาง การหมุนนี้อาศัยการกระทาปฏิกิริยาของสนามแม่เหล็กของ Ferrite
สัญญาณไมโครเวฟเข้าที่ช่องทางหนึ่งจะถูกอนุญาตให้หมุนไปออกในช่ องถัดไป กาลังงานจากเครื่องส่ง
จะหมุน ทวนเข็ม นาฬิกาไปออกในช่องของสายอากาศ Circulator ทั้งหมดถูกจะมีส่ว นประกอบของ
Ferrite ในการประยุกต์ใช้งานในเรดาร์
การทางานที่ Ferrite Circulator ครั้งแรกกาลั งงานจะถูกแบ่งเป็นสองส่ว นที่ทางเข้าที่ 1 แต่
ความเร็วการเดินทางของคลื่นจะต่างกันเนื่องจากอิทธิพลของ Ferrite ที่ช่องต่อที่ 3 ทั้งสองสัญญาณจะ
มีเฟสหรือขั้วตรงข้ามกันและหักล้างกันหมดไป ในช่องต่อที่ 2 สัญญาณจะมีเฟสเดียวกันและกลั บมา
รวมกันเป็นสัญญาณเดิมอีกครั้ง
ด้วยโครงสร้างของ Ferrite Circulator ถูกกาหนดให้หมุนไปทิศทางเดียวด้วยการเลือกของช่อง
ต่อ ถ้าเครื่ องส่ งถูกต่อกาลั งงานจะไปออกที่ช่องต่อสายอากาศในขณะที่สั ญญาณ Echo จะไปเข้าที่
เครื่องรับ ในการใช้งานขณะทาการส่งอาจเกิดการสะท้อนกลับของกาลังงานจากสายอากาศกลับเข้ามาที่
Circulator และเข้าเครื่องรับที่มีความแรงจนทาให้เครื่องรับเสียหายได้จึงต้องมีหลอด TR หรือ Diode
Limiter ป้องกันกาลังงานไม่ให้แรงเกินไปผ่านเข้าไปยังเครื่องรับได้
Ferrite Circulator สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันต่อต้านการเกิด Reflection ในกรณีที่ ช่องต่อ
ที่ 3 ถูกปิดกาลังงานจะสะท้อนกลับมาออกที่ช่องที่ 2 และถูกดูดกลืนเป้นความร้อนด้วย Terminator
ในขณะนี้เหมือนกับว่าสัญญาณจากช่องที่ 1 ผ่านไปยังช่องที่ 2

ภาพที่ 5-23 Ferrite Circulator
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6

เครื่องรับเรดาร์
Radar Receiver
บทที่ 6 เครื่องส่งเรดาร์
บทนา
ในการท างานของระบบเรดาร์ เ ครื่ อ งส่ ง (Radar Transmitter) จะส่ ง ก าลั ง งานค่ า ยอด
(Peak Power) ขนาดเป็ น พันวัตต์ออกจากสายอากาศแต่จะมีกาลั งงานเพียง 2-3 ไมโควัตต์เท่านั้น
ที่ส ะท้ อนจากเป้ า กลั บ มายั ง เครื่ อ งรั บ เรดาร์ (Radar Receiver) เรดาร์จึ งต้ องมีเ ครื่อ งรั บที่ ความไว
(Sensitivity) เพียงพอที่จะรับสัญญาณอ่อนๆ และจะทาการแอมปลิไฟร์ให้ได้ระดับตามความต้องการ
เพื่อแสดงปรากฏการณ์
ความต้องการของเครื่องรับ Gain
ความต้องการของเครื่องรับ คือ เครื่องรับจะต้องทาหน้าที่รับสัญญาณสะท้อนของเป้าที่เป็นอาร์
เอฟพั ล ส์ ร ะดั บ ต่ าผ่ า นเข้ า มาทางสายอากาศสายน าคลื่ น และเครื่ อ งรั บ ดั ว ยระดั บ สั ญ ญาณที่ ต่ า
จาเป็นต้องมีการขยายให้มี ขนาดสูงขึ้นจนถึงระดับที่ต้องการอัตราการขยายตั้งแต่ระดับทางเข้า จนถึง
ระดับที่ต้องการจะเรียกว่าเกณฑ์ (Gain) เมื่อเกณฑ์สูงจะทาให้เรดาร์สามารถรับสัญญาณสะท้อนต่า ๆ
ได้ความสามารถที่รับสัญญาณระดับต่า ๆ เรียกว่าความไวของเครื่องรับ (Sensitivity) หรือความสามารถ
ของเครื่องรับในการตรวจจับได้ Minimum Signal Detectable (MSD)
สัญญาณรบกวน
สัญญาณรบกวน (Noise) เป็นคาศัพท์ที่เรียกขึ้นในเครื่องเสียงทางการสื่อสาร การเกิดสัญญาณ
รบกวนเป็นกาลังดันจะถูกขยาย (Amplifier) และป้อนให้กับลาโพง ในระบบเรดาร์กาลังดันของสัญญาณ
รบกวนที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อการแสดงภาพของเรดาร์โดยจะจะมีผลทาให้ระยะการตรวจจับเป้าของเรดาร์
ลดน้ อยลง สั ญญาณรบกวนอาจเกิดสภาพแวดล้ อมภายนอกที่รับเข้ามาโดยสายอากาศหรือเกิดขึ้น
ภายในเครื่องรับ
การขยายสัญญาณของเครื่องรับหากมีการขยายในส่วนของ Noise เข้าไปด้วยจะไม่ก่อประโยชน์
อะไรเปรียบเทียบได้กับในเครื่องขยายเสียงหากเกิดสัญญาณรบกวนใดๆเข้ามาถึงแม้ จาทาการขยายออก
ลาโพงให้ดังเพียงไรก็อาจฟ้งไม่รู้เรื่องเท่ากับเสียงเบาแต่ไม่มีสัญญาณรบกวน ในระบบเครื่องรับเรดาร์
จึงต้องออกแบบให้เครื่องรับขยายเฉพาะสัญญาณที่ต้องการ ตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าเครื่องรับมีประสิทธิภาพ
ในการขยายสั ญ ญาณเมื่ อ เที ย บกั บ การขยายสั ญ ญาณรบกวน (Signal to Noise Ratio) แสดงค่ า
สัญญาณรบกวน มีหน่วยเป็น Noise Figure หากมีค่าต่าสุดแสดงว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุด
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ค่า Noise Figure สามารถหาได้จาก
NF 10log F
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คือ Noise Figure
คือ noise factor Ratio

Tune
ในการรับของเรดาร์จะต้องรับสัญญาณความถี่ที่ส่งออกไปเท่านั้น ความถี่ที่ใช้งานเป็นความถี่ที่สูง
ในการออกแบบเครื่องขยายสัญญาณกระทาได้ยากจึงใช้หลักการทางานแบบ Super Heterodyne คือ
นาความถี่อาร์เอฟมาผสมกับความถี่ของ Local Oscillator ให้ได้ความถี่ผลต่างออกมาเป็นความถี่ปาน
กลางเรียกว่าความถี่ IF (Intermediate Frequency) เพื่อทาการขยาย (IF Amplifier)ได้ง่ายขึ้น จากนั้น
นามาดีเทคเตอร์เป็นสัญญาณวิดีโอป้อนให้กับจอภาพ ในความต้องการที่จะรับ เฉพาะความที่ที่ส่งออกไป
เท่านั้นจาเป็นต้อง Tune ให้ Local Oscillator ทาความถี่มีผลต่างกับความถี่ส่งเท่ากับความถี่ IF เสมอ
Distortion
ในระบบเรดาร์ Pulse Modulation ต้อ งการส่ งที่ พั ล ส์ แ คบและขอบหน้ า (Rise Time) และ
ขอบหลัง (Fall time) ชันมากที่สุด ในทางปฏิบัติอุปกณ์แต่ละชนิดจะมีค่าการหน่วงเวลา (Transit time)
การเริ่ มต้ อนและสิ้ น สุ ดการท างานเช่ น ในพัล ส์ ทรานฟอร์เ มอร์ห ลอดแมกนี ตรอน หลอด TR หรื อ
วงจรขยายในเครื่ อ งรั บ เรดาร์ มี ผ ลท าให้ ข อบหน้ า และขอบหลั ง ของคลื่ น ลาดเอี ย งผิ ด เพี้ ย นไป
(Distortion) จะมีผลต่อระยะที่ถูกต้อง (Range Accuracy) ของเป้าระยะใกล้สุด (Minimum Range)
และระยะไกลสุดของเรดาร์

ภาพที่ 6-1 ผลกระทบจากรูปร่างของพัลส์
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Blocking
สิ่งหนึ่งที่เครื่องรับเรดาร์ต้องการนอกเหนือจากความไวเครื่องรับที่ต้องการรับสัญญาณสะท้อน
ของเป้าระดับต่าที่สุดเข้ามาได้ นั่นคือความสามารถในการรับต่าสุดได้หลังจากการรับสัญญาณสะท้อน
ระดั บ แรง ๆ มาแล้ ว ให้ ไ ด้ ทั น ที เ พราะสั ญ ญาณแรงๆที่ รั บ เข้ า มาจะท าให้ แ อมปริ ไ ฟล์ ถึ ง จุ ด อิ่ ม ตั ว
(Saturate) ชั่ ว คราว ขณะเป้ า ที่ อ ยู่ ด้ า นหลั ง ขนาดเล็ ก จะไม่ ถู ก ขยายหรื อ มองไม่ เ ห็ น (Blocking)
เครื่องรับเรดาร์ควรจะมีความสามารถในการแยกผลต่างของการขยายสัญญาณสูงสุดและต่าสุดว่ามีความ
ต่
า
ง
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น
เ
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า
ไ
ร
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า
ห
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ค่าเป็น Dynamic Range
หน้าที่ของเครื่องรับ
หน้าที่ของเครื่องรับคือการที่มุ่งหวังในการรับการสะท้อนของเป้า ปัจจัยที่สาคัญของเครื่องรับ คือ
การทางานแบบซุปเปอร์เฮทเทอไรดายน์ (supper-heterodyne) ซึ่งมีบล๊อคไดอะแกรมพื้นฐาน ดังภาพ
ที่ 6-2

ภาพที่ 6-2 บล๊อคไดอะแกรมเครื่องรับเรดาร์
ส่วนประกอบและการทางานของเครื่องรับเรดาร์
1. สายอากาศ (Antenna)
ทาหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงาน HIGH RF POWER เป็น พลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ส่งออกอากาศในขณะเครื่องทาการส่งและทาหน้าที่เปลี่ยนพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รับการสะท้อน
กลับเข้ามาของเป้าเป็นกาลังงานอาณ์เอฟ ที่มีระดับกาลังงานต่าส่งผ่านส่ายสัญญาณไปยัง Duplexer
และเครื่องรับ โดยทั้งการรับและส่งจะเป็นแบบบังคับทิศทางเพื่อส่งตาแหน่งที่แน่นอนไปยังภาคแสดง
(Display) แบบและคุณสมบัติของสายอากาศ
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2 DUPLEXER
DUPLEXER ทาหน้าที่เป็นสวิทซ์สลับในการส่งกาลังงาน RF จากเครื่องส่งไปยังสายอากาศ
ขณะทาการส่ง และต่อสายอากาศไปยังเครื่องรับขณะทาการรับ
3. เครื่องขยายสัญญาณย่าน RF (Low Noise RF Amplifier)
สัญญาณสะท้อนเป้าเปลี่ยนจากคลื่นแม่เหล็กจากสายอากาศเป็นกาลังงานอาร์เอฟระดับ
ต่ าผ่ า น Duplexer (TR Limiter )เข้ า ท าการขยายสั ญ ญาณให้ สู ง ขึ้ น (RF Amplifier) เพื่ อ ส่ ง ให้ กั บ
ภาค Mixer ในการขยายสัญญาณจะต้องมีอัตราการขยายสัญญาณรบกวนต่าหรือมีค่า Noise Figure
ต่ าตามปกจะใช้ แ บบ Solid state Amplifier หรื อ แบบที่ นิ ย มใช้ กั น มากที่ สุ ด คื อ ชนิ ด ที่ ใ ช้ Tunnel
Diode และ Parametric Amplifier แต่ในเรดาร์ระบบเรดาร์เก่าๆ อาจยังการใช้หลอด TWT(Travelingwave Tube) ในภาคแรกของ Low Noise Amplifier อย่างไรก็ตามการใช้ Solid state Amplifier จะ
ให้ผลเกณฑ์การขยายที่สูงกว่าและสัญญาณรบกวนต่า บางระบบของเรดาร์อาจไม่มีการขยายในส่วนนี้
เนื่ อ งจากความถี่ สู ง การขยายสั ญ ญาณท าได้ ย าก แต่ ใ นระบบเรดาร์ เ ดิ น ปั จ จุ บั น มี ก ารน า RF
AmplifierLocal Oscillator และ Mixer ไว้ ใ นชุ ด เดี ย วกั น เรี ย กว่ า MIC (Microwave Integrate
Component)
4. เครื่องผสมสัญญาณ (Mixer)
เครื่องผสมสัญญาณ Mixer หรือ First Detector ใช้หลักการของ Super heterodyne
คือ ผสมความถี่ระหว่าง RF กับ Local Oscillator ซึ่งจะทาให้เกิดความถี่เป็น 4 ความถี่ได้แก่ความถี่เดิม
คือ ความถี่ของ Local และความถี่ RF แล้วไดความถี่ใหม่เป็นความถี่ผลบวกและผลต่างในเครื่องรับจะ
น าความถี่ ผ ลต่ างมาใช้เ รี ย กว่า ถี่ IF (Intermediate Frequency) ระหว่า ง 15 – 60 MHz เพื่ อ ให้
สามารถขยายสัญญาณได้ง่ายขึ้น ปกติในการใช้งานจะใช้ Point-contract Diode ทาหน้าที่เป็น Mixer
แต่เนื่องจากมีสัญญาณรบกวนมากในเทคโนโลยีปัจจุบันกาลังถูกแทนที่ด้วย Schottky-barrier Diode
เนื่องจากมีสัญญาณรบกวนต่ากว่า Mixer มีใช้งานอยู่ 2 แบบ ได้แก่
4.1 Single end Mixer หรือ Unbalance Mixer
การ Mixer กระท าบนสายส่ ง แบบ Coaxial ความยาวครึ่ ง คลื่ น ในส่ ว นนี้
Crystal Diode จะทาหน้าที่เหมาะส่วนระหว่าง Local Oscillator (LO) และสัญญาณ RF Echo ความถี่
ของ Local จะเข้าทาง Main Probe ในส่วนของโคแอกเชียล สัญญาณ RF Echo จะถูกป้อนเข้าทาง
Main Slot ซึ่งตามปกติส่วนนี้จะถูกสอดไว้ทางท่อเวฟไกด์ในภาค Duplexer ผลของการกระทาของสอง
สัญญาณที่เข้ามาจะทาให้เกิดความถี่ผลบวกและผลต่างความถี่อื่นจะถูกตัดทิ้ งไปเลือกเอาเฉพาะความถี่
ผลต่าง IF Frequency มาใช้ ข้อดีของ Unbalance Mixer คือความออกแบบที่ง่ายส่วนที่

75
เป็ นข้อเสี ย คือ ไม่สามารถกาจั ดสั ญญาณรบกวนของ Local Oscillator ได้ทาให้ยากต่อการดีเทก
สัญญาณระดับต่า ๆ ถ้าสัญญาณรบกวนนี้ผ่านเข้าไปยัง Mixer ดังแสดงในภาพที่ 6-3

ภาพที่ 6-3 Single end Mixer
4.2 Balance Mixer หรือ Hybrid Mixer
Balance Mixer หรื อ Hybrid Mixer ประกอบด้ ว ยท่ อ Wave Guide รู ป T
(Magic – T) มีทางเข้าสองด้านคือส่วนที่เป็นสัญญาณ RF Echo (ด้านB) และ LO (ด้าน D) ทางออกอยู่
แกนทั้งสองด้าน(ด้าน A และ C) ของ Magic-T ความยาวเท่ากับ  ซึ่งมีคริส ตัล มิกเซอร์ (Crystal
Mixer) วางอยู่ ปลายทั้งสองจุดห่ างจากปลายปิดทั้งสองข้างที่  4 หรือจุดที่ส นามไฟฟ้าสู งสุ ด และ
คริสตัลมิกเซอร์ทั้งสองตัวว่างห่างกัน  2 โดยมีการทางาน ดังนี้
1. สัญญาณ RF Echo ที่เข้ามาจะออกที่แกนทั้งสองด้านและมี Phase ต่างกัน
180 องศา ดังภาพที่ 6-4 นั่นคือหากทาง A เป็นบวกด้าน C จะเป็นลบ หรือถ้าด้าน A เป็นลบด้าน C
จะเป็นบวก
2. สัญญาณ LO เข้าทางด้าน D ออกที่ด้าน A และ C ทั้งสองด้านจะมี Phase
เดียวกันมีค่าเป็นบวกและลบสลับกันตามความถี่
3. Out Put ของสัญญาณจะออกจากคริสตัลทั้งสองตัวจะผ่านเข้ามารวมกันที่
Balance Transformer เมื่อมีความแตกต่างระหว่างเฟสของสัญญาณสะท้อนที่ป้อนให้กับคริสตัลทั้ง
สอง และเนื่องจากความถี่ LO ที่ป้อนให้กับคริสตัล (ด้าน D) อยู่ในเฟสเดียวกัน จะเกิดสถานการณ์เมื่อ
สัญญาณทั้งคู่ป้อนให้กับคริสตัลตัวที่ 1 จะอยู่ในเฟสเดียวกัน และที่สัญญาณทั้งสองที่ป้อนให้กับคริสตัล
ตัวที่ 2 จะต่างเฟสกัน 180 องศา นั่นคือสัญญาณ IF เฟสที่หนึ่งจะผลิตโดยคริสตัลตัวที่ 1 และสัญญาณ
IF ของเฟสตรงข้ามจะผลิ ตคร่ อ มคริ ส ตัล ตั ว ที่ 2 เมื่อสั ญ ญาณเหล่ า นั้นป้อนให้ กับบาลานซ์เอ๊าท์พุ ท
ทรานสเฟอร์ เ มอร์ มั น จะรวมกั น เมื่ อ เอ๊ า ซ์ พุท เหมื อนกั น มัน จะหั กล้ า งหมดไปที่ บาลานซ์ เอ๊ า ท์ พุ ท
ทรานสเฟอร์เมอร์ นั่นคือการที่จะกาจัดเสียงสัญญาณรบกวน เสียงของสัญญาณรบกวนซึ่งสนองโดย LO
(ด้าน D) ถูกป้อนในเฟสเดียวกันกับที่ป้อนให้กับคริสตัลแต่ละตัว นั่นคือเสียงรบกวนจะถูกหักล้างกันหมด
ไปที่บาลานซ์เอ๊าท์พุททรานสเฟอร์เมอร์ ดังภาพที่ 6-5
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ภาพที่ 6-4 การทางานของ Balance Mixer หรือ Hybrid Mixer

ภาพที่ 6-5 Balance Transformer เมื่อมีความแตกต่างระหว่างเฟสของสัญญาณสะท้อน
5. เครื่องขยายสัญญาณย่านความถี่ปานกลาง (IF Amplifier)
IF Amplifier ทาหน้าที่ขยายสัญญาณที่ได้จาก Mixer ประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็น
Band Pass Filter และส่ ว นที่ เป็ น แอมร์ ป ลิ ไ ฟร์ ในส่ ว นที่เ ป็ น Band Pass filter ท าหน้ าที่ กรองเอา
ความถี่ผลต่างของสัญญาณอาร์เอฟที่รับเข้ากับความถี่ของ Local Oscillator เป็นความถี่ปานกลางหรือ
เรียกว่าความถี่ IF ในเรดาร์ของแต่ละระบบจะใช้ต่างกันเช่น 15 30 45 หรือ 60 MHz แล้วแต่เหมาะสม
ของชนิดของเรดาร์และความถี่ RF
ในการท างานของเรดาร์ แบบพั ล ส์ มอทดู เลเตอร์ ถู กสร้ างจากการน าพั ล ส์ ดั งรู ป 6-6
Rectangular มามอทกับสัญญาณอาร์เอฟ การเกิดรูปคลื่นแบบ Rectangular ที่มีความกว้างพัลส์ที่แคบ
และชันได้ต้องเกิดจากการผสมของความถี่ฮาร์โมนิคต่าง ๆ จานวนมาก เมื่อเมื่อเป็นสัญญาณอาร์เอฟแล้วก็
จาเป็นต้องมีค่าความถี่นั้นอยู่ในเครื่องรับเพื่อให้การดารงค์ความเป็นรูปคลื่นที่ชั้นครื่องรับต้องยอมความถี่
ผ่านออกไปด้วยโดยการกาหนดแถบกว้างของความถี่หรือแบนด์พาส ถ้าความถี่ใดไม่ตรงอยู่ในแถบความถี่
จะถูกกาจัดออกไป ตามปกติจะมีค่าประมาณ 1/PW การใช้งานในระบบเรดาร์อาจจาเป็นต้องดูทั้งระยะใกล้
และไกลจึงมีการเปลี่ยนค่า PW ให้แคบสาหรับความต้องการระยะใกล้สุดและการแยกเป้าทางระยะส่วน
การต้องการ PW ที่กว้างสาหรับกาลังค่าเฉลี่ยทีส่ ูงสามารถตรวจจับได้ระยะไกล
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ภาพที่ 6-6 Receiver Band Width
ด้วยความต้องของ IF Amplifier ทาหน้าขยายสัญญาณของ Echo ให้สูงขึ้นพอที่จะส่ง
ต่อไปยังภาคอื่นจนถึงการแสดงภาพจาเป็นต้องมีการขยายสัญญาณต่อกันหลาย ๆ ทอดซึ่งมีรูปแบบ
ต่างกันมีแบบที่นิยมใช้ 2 แบบ คือ
5.1 Linear IF Amplifier
Linear IF Amplifier เป็นแบบที่นาอุ ปกรณ์ข ยายสั ญ ญาณเช่ นทานซิ ส เตอร์
FET หรือ ICนามาต่อ ๆ กัน (State) ให้เกณฑ์การขยายที่สูงขึ้น ก่อนหน้า ระหว่างตัวขยายสัญญาณอาจ
มีตัวกรองความถี่ (Band Pass Filter) กั้นอยู่อาจมีตัวเดียว (Signal Tune) สองตัว (Double Tune)
หรือ แบบต่อกันหลาย ๆ ชุด (Stagger Tune) ซึ่งเป็นการจูนหลายๆ State เพื่อทาให้ Band Width
กว้าง มีผลทาให้ตอบสนองพัลเล็ก ๆ แคบ ๆ เพื่อประโยชน์ในการแยกแยะเป้าในระยะใกล้หรือทาให้
Band width แคบเพื่อ Gain การขยายที่สูง ดังภาพที่ 6-7 เป็น IF Amplifier แบบ 4 State ระหว่าง
State จะมีส่วนควบคุมเกณฑ์ ระหว่างส่วนสุดท้ายมี Narrow/wide แบนด์พาส เพื่อกาหนดแถบความถี่
ให้ผ่านและเกณฑ์การขยาย Linear IF Amplifier สัญญาณทางเข้าทุกสัญญาณจะมีการขยายเท่ากัน
ทุกสัญญาณ จะให้เกณฑ์เท่ากันหมด ซึ่งมีข้อเสียคือสัญญาณใกล้ๆจะถูกขยายมากเกินไปทาให้เกิดอาการ
ของเป้าที่เรียกว่า Sea Clutter หากลดเกณฑ์การขยายลงเป้าเล็ก ๆ ระยะไกลจะหายไปจึงจาเป็นต้องมี
วงจร Swept Gain หรื อ STC (Sensitivity Time Control) เพื่ อ ลดเกณฑ์ ก ารการขยายของเป้ า ใน
ระยะใกล้ ๆ ทางออกของ Linear IF Amplifier จะถู ก ป้ อ นต่ อ ให้ ภ าค Detector เพื่ อ เปลี่ ย นเป็ น
สัญญาณวิดีโอ

78

ภาพที่ 6-7 Linear Amplifier
5.2 IF Log Amplifier
IF Log Amplifier เป็นวงจรที่ทาหน้าขยายสัญญาณที่ให้ค่าแบบ Logarithmic
การขยายของสั ญญาณจะไม่คงที่เข้ ามามี ระดั บต่าเกณฑ์ การขยายจะสู งแต่ห ากสั ญญาณที่เข้ ามามี
ระดับสูงเกณฑ์การขยายจะต่าตามภาพที่ 6-8 สัญญาณเข้ามาจะผ่านฟีลเตอร์และ Amplifier ลาดับ 1-5
ถ้าสัญญาณมีระดับต่า Diode 1-5 จะ Detect สัญญาณที่ออกจาก Amplifier แต่ละตัวเป็นสัญญาณ
วิดีโอรวมกันออกไปซึ่งจะเป็นค่าเกณฑ์ขยายสูงสุด แต่สัญญาณที่เข้ามาระดับสูงจนทาให้ Amplifier
ลาดับแรก ๆ ถึงจุด Saturate ในลาดับต่อไปจะค่า Saturate ทั้งหมดไม่มีการขยายเพิ่มขึ้นและผลรวม
การ Detect สัญญาณที่ออกมาจะทาให้เกณฑ์การขยายของ Log Amplifier มีค่าลดลงทาง logarithmic
เป้าที่ระยะไกล ๆ และมีระดับต่าจึงถูกขยายสูงและมองเห็นได้ง่ายกว่าแบบ Linear Amplifier แต่เป้า
ของระยะใกล้ ๆ ที่มีระดับแรงเกณฑ์จะถูกลดลง

ภาพที่ 6-8 Log Amplifier
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จากภาพที่ 6-9 จะเห็ นได้ ว่ า เกณฑ์ การขยายของ Linear Amplifier จะมี
ค่าคงที่ในส่วนของ Log Amplifier ในช่วงแรกระดับสัญญาณทางเข้าต่าเกณฑ์การขยายจะมีค่าคงที่แต่
เมื่อจุด Saturation เกณฑ์การขยายจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

ภาพที่ 6-9 กราฟแสดงเกณฑ์การขยายของ Linear Amplifier
6. เครื่องตรวจจับ
Detector หรื อ Second Detector ท าหน้ า ที่ เ ปลี่ ย น IF Echo จาก IF Amplifier ให้
เป็นสัญญาณวิดีโอเพื่อส่งให้กับภาคแสดงภาพ (Display Unit) จากภาพที่ 6-10 สัญญาณ IF จะผ่าน
ฟิลเตอร์ C1 และ L2 โดย D1 จะเรียงกระแสให้ความถี่ช่วงบวกผ่านออกไปและฟิลเตอร์ C2 และ L1 จะ
กรองความถี่ IF นั้นออกไปเหลือเฉพาะกรอบของสัญญาณซึ่งเป็นสัญญาณวิดีโอ

ภาพที่ 6-10 Detector
7. เครื่องกาหนดความถี่ (Local Oscillator)
Local Oscillator เป็ น ตั ว ผลิ ต ความถี่ ใ ห้ กั บ Mixer ได้ แ ก่ ห ลอด Reflect Klystron
GUNN Diode หรือ Solid State Oscillator โดยปกติจะถูกควบคุมความถี่โดย วงจร AFC (Automatic
Frequency Control) เพื่อควบคุมให้ความถี่ IF คงที่เนื่องจากความถี่ของ Magnetron เปลี่ยนแปลง IF
Amplifier ในเรดาร์บางระบบอาจใช้ Crystal Oscillator และ Phase Lock Loop Oscillator เป็นตัว
ผลิตความถี่คงที่ แต่จะมี AFC ปรับแต่งความถี่ของหลอดแมกนีตรอนแทน
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8. เครื่องขยายสัญญาณ วิดีโอ (Video Amplifier)
Video Amplifier ทาหน้าที่ขยายสัญญาณที่ได้ จาก Second Detector ให้สูงขึ้นเพื่อขับ
ผ่ า นสาย สั ญ ญาณส่ ง ต่ อ ไปยั ง Radar Indicator หรื อ Radar display ความต้ อ งการของ Video
Amplifier ต้องเกณฑ์การขยายตลอดย่านความถี่เนื่องด้วยวิดีโอประกอบด้วยรูปคลื่นสี่เหลี่ยมแคบๆ
ต่อเนื่องกันตามการสะท้อนของเป้านั้นรูปคลื่นสี่เ หลี่ยมนั้นจะประกอบฮาร์โมนิคจานวนมาก Video
Amplifier จาเป็นแบนด์วิทที่กว้างพอที่จะตอบสนองความถี่หล่านั้น
9. เครื่องปรับความถี่อัตโนมัติ AFC (Automatic Frequency Control)
ในการท างานของระบบเรดาร์ เ มื่ อ ใช้ ง านไประยะหนึ่ ง ด้ ว ยสภาพแวดล้ อ มหรื อ ด้ ว ย
คุณสมบัติของอุปกรณ์เช่นแมกนีตรอนหรือ LO ความถี่อาจเซไปทาให้เกิดผลต่างของความถี่ RF Echo
และ LO ที่ Mixer ไม่เท่ากับความถี่ IF มีผลทาให้ไม่สามารถผ่าน IF Band Pass ไปได้ มีผลทาให้เป้า
ของเรดาร์ลดลงหรือไม่มีเป้าจาเป็นต้องปรับแต่งความถี่ของ LO หรือที่แมกนีตรอน (Tuning) แล้วแต่
การออกแบบของเรดาร์ให้ผลต่างความถี่เท่ากับ IF ในการปรับแต่งความถี่ (Tuning) สามารถเป็นทั้ง
แบบด้วยมือ(Manual) หรือแบบอัตโนมัติ (AFC: Automatic Frequency Control) โดยมีตัวอย่างการ
ทางานคือ
9.1 การควบคุมความถี่ของ Local Oscillator
จากภาพที่ 6-10 ขณะเรดาร์ทาการส่งผ่าน Duplexer กาลังงานส่วนหนึ่งจะ
ผ่านหลอด TR Limiter แต่ไม่แรงพอที่จะทาอันตรายต่อเครื่องรับจนถึง Mixer ซึ่งจะทาการผสมความถี่
กับ LOได้ความถี่ IF Pulse ของการส่งจากนั้นจะผ่านภาค Amplifier ส่านหนึ่งจะส่งให้กับภาค Second
Detector อีกส่วนหนึ่งจะส่งให้กับภาค Frequency Discriminator เพื่อตรวจสอบความถี่ ถ้าความถี่
ผลต่างมากกว่าความถี่ IF จะส่งค่าสัญญาณไปยัง Control Circuit เพื่อควบคุมกาลังดันไปปรับแต่ง
ความถี่ LO ให้ สู ง ขึ้น แต่ ถ้าหากความถี่ ผ ลต่า งน้อยกว่าความถี่ IF จะส่ งค่าสั ญญาณไปยัง Control
Circuit เพื่อควบคุมกาลังดันไปปรับแต่งความถี่ LO ให้ต่าลงจนได้ความถี่ของ IF ในการควบคุมความถี่
แบบนี้จะทาการ Tune เฉพาะเวลาส่งหลังจากสิ้นสุ ดการส่งแล้วกาลังดันจะสะสมไว้ที่คาปาซิเตอร์และ
รักษากาลังดันที่ถูกต้องนั้นไว้ตลอดเวลาการรับจนกว่าจะมีการ Tune ใหม่ในรอบการส่งต่อไป

ภาพที่ 6-11 การควบคุมความถี่อัตโนมัติ
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9.2 การควบคุมความถี่ด้วยนาความถี่ของแมกนีตรอนมาปรับแต่งความถี่ LO
หลักการทางานดังภาพที่ 6-12 สามารถอธิบายได้ว่ากาลังงาน RF ที่ออกจาก
เครื่องส่งหรือแมกนีตรอนจะส่งผ่านท่อเวฟไกด์ กาลังงานส่วนหนึ่งจะถูก Coupling เข้ามาที่ AFC Mixer
ทางเข้าอีกทางหนึ่งเป็นความถี่ LO ซึ่งตามปกติจะปรับแต่งให้มีความถี่สูงกว่าแมกนีตรอนและผลต่าง
เท่ากับความถี่ IF ความถีท่ ี่ได้จะส่งต่อให้กับ IF Amplifier เพื่อขยายสัญญาณให้สูงขึ้น แล้วส่งต่อให้กับ
AFC Frequency Discriminator เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบความถี่ IF ถ้าความถี่ผลต่างมากกว่าความถี่ IF
จะส่งค่าสัญญาณไปยัง Control Circuit เพื่อควบคุมกาลังดันไปปรับแต่งความถี่ LO ให้สูงขึ้น แต่ถ้า
หากความถี่ผลต่างน้อยกว่าความถี่ IF จะส่งค่าสัญญาณไปยัง Control Circuit เพื่อควบคุมกาลังดันไป
ปรับแต่งความถี่ LO ให้ต่าลงจนได้ความถี่ของ IF และด้วยความถี่นี้จะเท่ากับความถี่ที่เกิดความถี่จาก
หลอดแมกนีตรอนส่งออกอากาศและสะท้อนกลับเข้าทาง Duplexer , Low Noise RF Amplifier และ
Mixer (First Detector) เนื่องจากเป็นต้นกาเนิดสัญญาณและ LO ตัวเดียวกันนั่นเท่ากับว่าเรดาร์รับ
ความถี่ส่งได้ถูกต้องหรืออยู่ในตาแหน่ง

ภาพที่ 6-12 การควบคุมความถี่อัตโนมัติ
9.3 การควบคุมถี่อัตโนมัติแบบปรับแต่งความถี่แมกนีตรอน
ในเรดาร์บางรูปแบบจะกาหนดให้ใช้ LO แบบให้ความถี่คงที่ STALO (Stable
Local Oscillator) ในการปรับความถี่โดยปรับจูนที่หลอดแมกนีตรอนตามภาพที่ 6-13 เป็นรูปแบบการ
ควบคุมถี่อัตโนมัติแบบปรับแต่งความถี่แมกนีตรอน การทางานเมื่อแมกนีตรอนผลิตกาลังงาน RF ผ่าน
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ท่อเวฟไกด์ออกมากาลังงานส่วนหนึ่งจะถูก Coupling ออกมาผสมกับ LO ที่ AFC Mixer ผ่านการขยาย
สั ญ ญาณให้ สู ง ขึ้ น ส่ ง ต่ อ ให้ Frequency Discriminator เพื่ อ ตรวจสอบความถี่ IF ถ้ า ความถี่ ผ ลต่ า ง
มากกว่าความถี่ IF จะส่งค่าสัญญาณไปยัง Control Circuit เพื่อควบคุมกาลั งดันไปปรับแต่งความถี่
แมกนี ตรอน ให้สู งขึ้น แต่ถ้าหากความถี่ผ ลต่างน้อยกว่าความถี่ IF จะส่ งค่าสั ญญาณไปยัง Control
Circuit เพื่ อควบคุม กาลั ง ดัน ไปปรั บ แต่ง ความถี่แ มกนีต รอนให้ ต่ าลงจนได้ค วามถี่ ของ IF ความถี่ นี้
จะเท่ากับความถี่ของ IF Echo ด้านบนเนื่องจากการใช้แหล่งกาเหนิดความถี่เดียวกัน

ภาพที่ 6-13 การควบคุมถี่อัตโนมัติแบบปรับแต่งความถี่แมกนีตรอน
การควบคุมสัญญาณต่าง ๆ ในเรดาร์
1. STC (Sensitivity Time Control ) หรือ Sea Clutter
ในการใช้งานในระบบเรดาร์จะพบว่าเป้าระยะใกล้ ๆ มีระดับสัญญาณแรงเกินไปจนทาให้
สะท้อนคลื่นของทะเลในระยะใกล้เนื่องจากมุมของสันคลื่นทามุมกับทิศทางการแพร่คลื่นของสายอากาศ
ทาให้ระดับของสัญญาณสูงกว่าการแสดงภาพปกติ (The shold) มีผลทาให้สัญญาณสะท้อนของคลื่น
ทะเลบดบั งเป้ าที่อยู่ บ ริ เวณนั้ น (Sea Clutter) จึงต้องทาการลดเกณฑ์ของเครื่องรับในระยะใกล้ ๆ
ให้ลดลงจนระดับของ Sea Clutter ต่ากว่าระดับ Threshold จึงจะสามารถมองเห็นเป้าอื่นที่ร ะดับสูง
กว่ า Sea Clutter โดยใช้ ห ลั ก การ Time Constant ของค่ า RC Time สร้ า งเป็ น สั ญ ญาณ STC
เพื่อลดเกณฑ์ของเป้าในระยะใกล้ๆจากค่าลดเกณฑ์สูงสุดเอียงลาดลดลงไปตามระยะที่ต้องการขึ้นอยู่กับ
ค่าของ Sea Clutter มีระดับสูงมากเท่าไร ดังภาพที่ 6-14
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ภาพที่ 6-14 แสดงภาพยังไม่ปรับ STC และแสดงภาพเมื่อปรับแล้ว
2. FTC (Fast Time Constant) หรือ Rain Clutter
ใช้ควบคุมสัญญาณ Video ของเรดาร์ขณะเมื่อเกิดฝนตกสัญญาณเรดาร์จะสะท้อนคลื่น
ฝนกลับเข้ามาแสดงในจอภาพ เช่นเดียวกับ Sea Clutter แต่ Rain Clutter เกิดขึ้นทุกระยะที่มีฝนระดับ
การสะท้อนคลื่นของฝนจะมีระดับสูงกว่าระดับ Threshold ทาให้ไม่สามารถมองเห็นเป้าที่อยู่บริเวณนั้น
ได้ถึงแม้เป้านั้นจะมีความแรงของการสะท้อนมากกว่า FTC ทางานโดยใช้หลักการของการให้สัญญาณ
วิดีโอผ่านวงจร Differentiator ทาให้เหลือเฉพาะแต่ขอบหน้าของสัญญาณหรือส่วนที่มีระบบความแรง
ของสั ญญาณเปลี่ ยนแปลง เช่น ของหน้าของกลุ่ มฝนหรือขอบหน้าของเป้าที่ทับซ้อนมากับกลุ่ มของ
การสะท้อนจากคลื่น ฝน ทาให้ สามารถมารถมองเห็ นเป้าในกลุ่มฝนได้แต่การปรับค่าของ STC มาก
เกินไปจนอาจมองไม่เห็ น เป้ าจริ งที่ต้องการได้ ดังภาพที่ 6-15 การเกิด Sea Clutter และการแก้ไข
โดยใช้ CTC ตามภาพที่ 6-15

Normal Video
Rain Clutter Control
ภาพที่ 6-15 Rain Clutter Control
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3. การควบคุมเกณฑ์ (Gain Control)
การใช้งานของเรดาร์บางครั้งต้องการดูเป้าระยะไกลต้องเพิ่มเกณฑ์ให้สูงเพื่อมองเห็นเป้า
เล็ก ๆระยะไกลๆได้แต่เมื่อใช้ระยะใกล้ๆเกณฑ์อาจมากเกินไปทาให้แยกเป้าไม่ออกจึงต้องมีการปรับ
เกณฑ์การขยาย (Gain Control) ให้เหมาะสมซึ่งสามารถปรับได้ที่ IF Amplifier หรือในส่วนของ Video
Amplifier แล้ ว แต่ ก ารออกแบบของเรดาร์ การปรั บ เกณฑ์ ข องเป้ า สามารถกระท าได้ ส องวิ ธี คื อ
ปรับด้วยมือ (Manual Gain Control) และปรับแบบอัตโนมัติ (Automatic Gain Control)
ระดับความแรงของสัญญาณของเป้าไม่ได้เป็นเฉพาะเป้าที่อยู่ในระยะใกล้ ๆ เท่านั้นที่มี
ระดับสูงกว่าค่าอ้างอิง (Threshold) ในการแสดงภาพทาให้บดบังเป้าที่อยู่บริเวณนั้น เป้าที่สะท้ อนจาก
เมฆหรือฝนตกก็เช่นกัน ระบบเรดาร์จะใช้ Automatic Gain Control (AGC) ควบคุมระดับของสัญญาณ
วิดีโอ ดังภาพที่ 6-16 จะแสดงตัวอย่างการทางานของ AGC ในภาค IF Amplifier โดยใช้สัญญาณที่ออก
จากแอมปริฟรายผ่านไดโอดแล้วสะสมไว้ที่คาปาซิเตอร์ (C) แล้วนามาเป็นค่าเฉลี่ยของสัญญาณไปลด
เกณฑ์การขยายของแอมปริฟรายผลที่ได้ระดับสัญญาณจากเป้าที่สะท้อนอยู่ใกล้ๆหรือสะท้อนจากฝนจะ
ลดลงอยู่ใกล้ Threshold ทาให้สามารถเห็นเป้าอื่น ๆ บริเวณนั้นได้ ในการทางานของ AGC อาจควบคุม
ที่ภาค RF Amplifier หรือภาค IF Amplifier ก็ได้

ภาพที่ 6-16 Automatic gain control block diagram
4. IR (Interference Reject)
การใช้ ง านของเรดาร์ ปั ญ หาที่ พ บได้ อ ย่ า งหนึ่ ง คื อ มี ก ารใช้ เ รดาร์ ที่ มี ค วามถี่ เ ดี ย วกั น
บริเวณใกล้กันทาให้ส่งสัญญาณเข้ามากวนในเครื่องรับของเรดาร์เราโดยตรงหรือเกิดจากการสะท้อนของ
เป้าจากเรดาร์ใด ๆ ที่ความถี่ตรงกันที่เข้ามาทาให้เกิดเป็นสัญญาณรบกวน (UN-Synchronize Echo
หรือ Interference) เข้ามาในจอภาพ สามารถกาจัดให้หมดไปด้วยการใช้ IR (Interference Rejection)
โดยอาจมีการเลือกว่าจะใช้ค่าใดขึ้นอยู่กับระดับของสัญญาณรบกวน ดังภาพที่ 6-17 จะแสดงตัวอย่าง
สัญญาณรบกวนและการใช้ IR
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ภาพที่ 6-17 Radar interference
5. MTI (Moving Target Indicator)
Moving Target Indicator (MTI) ทาหน้าที่กาจัดเป้าที่ไม่ต้องการหรือเป้าไม่เคลื่ อนที่
(Clutter) ออกไปให้เหลื่อการแสดงเฉพาะเป้าที่เคลื่อนที่ (Moving Target Indicator: MTI) การปรากฏ
ของเป้า ไม่เคลื่อนที่ทั้งหลายทาให้ยากต่อการมองเห็นของเป้าเคลื่อนที่ในจอเรดาร์ เป้าทีไม่ต้องการ
ได้ แ ก่ เป้ า ที่ เ กิ ด จากการสะท้ อ นของเป้ า ทางบก เช่ น แผ่ น ดิ น ต้ น ไม้ ภู เ ขา หรื อ เป้ า ที่ เ กิ ด จาก
การสะท้อนของคลื่นรอบตัวเรือ (Sea Clutter) เป้าที่เกิดจากฝน (Rain Clutter)
เป้าที่อยู่กับที่จะมีเฟสของสัญญาณที่สะท้อนเข้ามาที่เครื่องรับเท่ากันทุก PRT แต่เป้าที่
เคลื่อนที่ที่จะมีเฟสต่างกันเปลี่ยนไปทุกการส่งหรือการรับเข้ามาหลักการนี้จะนามาใช้ในการแยกระหว่าง
เป้าไม่เคลื่อนที่และเป้าที่เคลื่อนที จากภาพที่ 6-18 แสดงบล็อกไดอะแกรม Canceller ใช้ในการกาจัด
เป้าอยู่กับที่ สัญญาณวิดีโอจาก Receiver จะป้อนให้กับ Delay Line หน่วงเวลาไว้ 1 PRT สัญญาณ
จะถู ก น ามาหั ก ล้ า งกั น ที่ Subtraction Circuit สั ญ ญาณที่ เ หมื อ นกั น จะหั ก ล้ า งกั น หมดไปสั ญ ญาณ
ที่ ต่ า งกั น ส่ ง ให้ กั บ จอภาพ ดั ง ภาพที่ 6-19 แสดงสั ญ ญาณวิ ดี โ อ PRT ที่ 1 ถึ ง 4 สั ญ ญาณที่ เ ป็ น
เป้าไม่เคลื่อนที่จะมีเฟสและแอมพลิจูดคงที่ เป้าที่เคลื่อนที่จะมีเฟสและแอมรพลิจูดไม่คงที่ เมื่อนาวิดีโอ
PRF ที่ 2-1, 3-2 หรือ 4 – 3 จะเห็นได้ว่าเป้าเคลื่อนที่เท่านั้นที่มสี ัญญาณออกจาก Subtraction Circuit

ภาพที่ 6-18 แสดงบล็อกไดอะแกรม Canceller
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ภาพที่ 6-19 การจาเป้าไม่เคลื่อนที่โดย Caceller
6 TD (Moving Target Detector )
TD (Moving Target Detector) ทาหน้าที่ในการเลือกแสดงเป้าที่เคลื่อนที่โดยใช้หลักการ
Doppler Filter กล่าวคือ เมื่อเราส่งคลื่นเรดาร์ไปกระทบเป้าหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ความถี่ของคลื่นสะท้อน
กลับจะมีความถี่เปลี่ ยนไปต่างจากความถี่เดิมหรือเรียกว่าความถี่ Doppler ความถี่ Doppler นี้จะ
มี ค่ า เปลี่ ย นไปตามความเร็ ว ของของวั ต ถุ แ ละความถี่ ที่ ใ ช้ ดั ง นั้ น Doppler Filter จะท าการกรอง
ย่านความถี่ของ Doppler ที่เกิดขึ้นว่าความถี่ที่เกิดขึ้นเป็นเป้าจากอะไร เช่น คนเดิน เมฆฝน รถวิ่ง
เฮริคอบเตอร์ หรือเครื่องบิน
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7

จอแสดงผลเรดาร์
Display on radar
บทที่ 7 จอแสดงผลเรดาร์
เนงง
บทนา
การแสดงผลเรดาร์ (Display on radar) กระบวนการที่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช นิ ด หนึ่ ง
ที่ จ ะน าเสนอข้ อ มู ล เรดาร์ ไ ปยั ง ผู้ ใ ช้ ง านเรดาร์ ระบบเรดาร์ ส่ ง พั ล ส์ ห รื อ คลื่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของ
รั งสี แม่เหล็ กไฟฟ้าเป็ น ส่ ว นเล็ ก ๆ ที่ส ะท้ อนออกเป้าหมายที่กาหนดไว้ และกลั บไปที่ ระบบเรดาร์
จากนั้นจะแปลงรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับทั้งหมดที่เป็นสัญญาณอะนาล็อกอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน หรือ แรงดันไฟฟ้าที่สามารถแปลงจากนั้นไปที่หน้าจอแสดงผล
ระบบที่ทันสมัย มักจะใช้ การจั ดเรียงของจอแสดงผลแรสเตอร์ส แกนบางส่ วนในการผลิตภาพ
แผนที่ที่เหมือนกับต้นฉบับ ในการพัฒนาจอเรดาร์จึงต้องมีการพัฒนาจอแสดงผลที่มีความเหมาะสมกับ
การใช้งาน เช่น เรดาร์เดินเรือ เรดาร์การบิน ฯลฯ
หน้าที่ของจอแสดงผลเรดาร์
จอแสดงผลเรดาร์มีหน้าที่หลัก 5 ประการ ได้แก่
1. เรดาร์ Display ทาหน้าที่แสดงระยะของเป้าห่างจากฐานส่งของเรดาร์ ได้แก่ Antenna
2. เรดาร์ Display ทาหน้ าที่แสดงทิศทางของเป้า (Bearing หรือ Azimuth) จากฐานส่งของ
เรดาร์
3. เรดาร์ Display ทาหน้าที่ในการแยกแยะว่าเป้าที่ปรากฏนั้ นเป็นอะไรขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของพนักงานเรดาร์
4. เรดาร์ Display ทาหน้ าที่ควบคุมการทางานใน function ต่าง ๆ ของเรดาร์จากพนักงาน
(man machine interface) อันได้แก่
4.1 ควบคุมการทางานของเครื่องส่งโดยการเลือก pw. และ Prf.
4.2 ควบคุมการทางานของเครื่องรับ เช่น ftc stc bandwidth gain control
4.3 ควบคุมการแสดงภาพให้เกิดความเหมาะสม
5. เรดาร์ Display ทาหน้าที่ในการตรวจสอบการทางานของระบบเรดาร์ตัวเองได้ในระบบใหม่ ๆ
(performance test) ได้แก่ การตรวจสอบ เครื่องส่ง เครื่องรับ และ video processor
ประโยชน์ของจอแสดงผลเรดาร์
จอแสดงผลเรดาร์สามารถแสดงข้อมูล ได้แก่
1. ระยะทางของเป้า (rang)
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2. ทิศทางของเป้า (bearing) โดยรอบจอ 360 องศา ซึ่งจะแสดงเป็นแบบ ทิศสัมพันธ์กับตัวเรือ
(relative bearing) หรือ สัมพันธ์กับทิศเหนือจริง (true bearing)
3. การเคลื่อนที่ของเป้า ซึ่งได้แก่ ระยะ arpa (automatic radar ploting aid) ซึ่งจะได้ ข้อมูล
ดังต่อไปนี้
3.1 ทิศทางของเป้าเคลื่อนที่ (course)
3.2 ความเร็วของเป้าเคลื่อนที่ (speed)
3.3 ระยะใกล้ที่สุดที่เรือเป้าและเรือเราผ่านกัน(cpa=closest point of approach )
3.4 เวลาที่ จ ะใช้ ง านถึ ง ระยะใกล้ สุ ด ที่ ผ่ า นกั น (tcpa = time closest point of
apporach)
หลักการทางานของจอแสดงผลเรดาร์
1. North up
North up เป็นการแสดงภาพที่สัมพันธ์กับทิศเหนือจริง (ทิศทางของไยโร) ตลอดเวลา
ตัวอย่างที่ 7-1 ให้ค่าไยโรมีค่า 090 เมื่อไยโรเปลี่ยนค่าจาก 090 เป็น 120 เส้นหัวเรือจะ
เปลี่ยนไป
ชี้ที่ 120
000

270

090
120
180

2. Head up
Head up หรื อ เรี ย กว่ า relative bearing เป็ น การแสดงภาพที่ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว เรื อ
ตลอดเวลาจะไม่มีระบบของไยโรเข้ามาเกี่ยวข้อง
ตัวอย่างที่ 7-2 ให้ค่า ไยโรมีค่า 090 แต่เส้นหัวเรือชี้ที่ 000 เมื่อมีเป้าปรากฏที่ทางซ้าย 45 องศา
เราจะรู้ค่าbearing ของเป้าได้โดยการนา 090 - 045 จะได้ bearing คือ 45 องศา
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000

270

090
120
180

3. Course up
Course up เป็นการแสดงภาพที่ต้องทาต่อจาก mode north up เมื่อเลือกการทางาน
mode course up เส้ น หั ว เรื อ จะชี้ ที่ 000 แต่ จ ากเรื อ มี ก ารเปลี่ ย นทิ ศ ทางเส้ น แสดงหั ว เรื อ จะ
เปลี่ ย นแปลงตามลั ก ษณะของหั ว เรื อจริ ง ๆ แต่สั ญ ญาณภาพจะไม่ เปลี่ ยนแปลงจะใช้ป ระโยชน์ใ น
การเดินเรือในร่องน้า (ทิศทางของไยโร) ตลอดเวลา
ตัวอย่าง 7-3 ให้ไยโรมีค่า 090 เส้นหัวเรือยังคงชี้ที่มุม 000 แต่ตัวเลขที่วง circle จะเปลี่ยนแปลง
ตามค่าของไยโรที่ส่งมาให้เช่น 090
090

000

180

270

4. True motion
True motion เป็นการแสดงภาพที่สัมพันธ์กับทิศเหนือจริงและจุดศูนย์กลาง (ตัวเรือ) มี
การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วเรือจริง
ตัวอย่างที่ 7-4 ให้ค่าไยโรมีค่า 090 เมื่อไยโรเปลี่ยนค่าจาก090 เป็น 120 เส้นหัวเรือจะ
เปลี่ยนไป ชี้ที่ 120
000

270

090
120
180
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ระบบพิสูจน์ฝ่าย
FRIEND OR FOE (IFF)
บทที่ 8 ระบบพิสIDENTIFICATION
ูจน์ฝ่าย
เนงง
บทนา
ตั้งแต่มีการประดิษฐ์เรดาร์ขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ใช้สามารถตรวจหาอากาศ
ยานหรือเครื่องบินบนท้องฟ้าได้ แต่สิ่งที่ต้องการตามมาที่ต้องการทราบเพิ่มขึ้นนั่นคือแล้วอากาศ
ยานหรือเครื่องบินนั้นเป็นของใครเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายข้าศึกจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้ สร้าง
เครื่องมือขึ้นมาเรียกว่าเครื่องพิสูจน์ฝ่าย (Identification friend or Foe: IFF) ด้วยการ นามาใช้
ทางานร่วมกับระบบเรดาร์โดยการนาสายอากาศของเครื่องพิสูจน์ฝ่าย ยึดติดกับสายอากาศของ
เรดาร์หมุนไปด้วยกันและแสดงผลบนจอพร้อมกับระบบเรดาร์เพื่อจะได้พิสูจน์ว่าเครื่องบินเป็นฝ่าย
ใดจึ งอาจถูกเรี ย กว่าบริ ภัณฑ์ช่ว ยเหลื อเรดาร์ห รื อ Secondary Surveillance Radar (SSR) ใน
กิจ การบิ น พลเรื อนก็ ต้องการพิสู จ น์ ท ราบว่าอากาศยานนั้ นเป็ นของสายการบิ นใดเช่ นกัน จึ ง
จาเป็นต้องมีรหัสแสดงตนเช่นกันคือระบบ Selective Identify Feature
หลักการทางานของระบบพิสูจน์ฝ่าย
ระบบพิสู จน์ ฝ่ ายต่างจากระบบเรดาร์ คือ จะไม่ ใช้ หลักของการสะท้อนคลื่นแต่ประกอบขึ้น
ด้วยอุปกรณ์ซึ่งเรียกว่าเครื่องถาม (Interrogator) มีหน้าที่ส่งสัญญาณถาม (Code) ที่เรียกว่า Mode
ไปถามเครื่ อ งตอบ (Transponder ) และเครื่ อ งตอบ ส่ ง รหั ส (SIF Code) ของตั ว เองกลั บ ไปยั ง
Interrogator ซึ่ งเรี ย กว่ าสั ญญาณ Reply เมื่ อ Interrogator รั บสั ญญาณตอบจาก Transponder
จะนาสัญญาณนั้นผ่านเครื่องถอดรหัส (Decoder) เพื่อทาการพิสูจน์ฝ่ายตามภาพที่ 8-1 ในการถาม
และตอบของเครื่องพิสูจน์ฝ่ายเพื่อไม่เกิดสัญญาณกวนกันระหว่างรับและส่งจะใช้ความถี่รับและส่ง
ต่างกัน กล่าวคือ Interrogator จะส่งด้ วยความถี่ 1030 MHz และรับด้วยความถี่ 1090 MHz ส่ วน
Transponder จะส่งด้วยความถี่ 1090 MHz และรับด้วยความถี่ 1030 MHz จากตารางที่ 8-1 ข้างล่าง
แสดงคุณลักษณะของ Interrogator และ Transponder แสดงตัวอย่างการทางานดังภาพที่ 8-1

ภาพที่ 8-1 แสดงการทางานถามตอบของระบบพิสูจน์ฝ่าย
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ตารางที่ 8-1 แสดงตัวอย่างคุณสมบัติของระบบพิสูจน์ฝ่าย
Interrogator AN / UPX – 27 Transponder AN / UPX – 72
Frequency
L Band
L Band
TX Frequency
MHz ( + 2 MHz )
1090 MHz ( + 3 MHz )
RX Frequency
MHz
MHz
Power Transmitter
KW.
W.
Sensitivity
-97 dB V
-80 dB V To – 90 dB V
Antenna
Directional/ Omni
Omni
ส่วนประกอบของระบบพิสูจน์ฝ่าย
ระบบพิสู จ น์ฝ่ ายประกอบด้ว ยการทางานของ 2 ส่ ว นคือ การถาม (Interrogator) และ
การตอบ (Transponder Set) มีหลักการทางานดังต่อไปนี้
1. การถาม Interrogator ตามปกติจะติดตั้งอยู่ร่วมกับระบบเรดาร์ทางภาคพื้นดิน
โดยจะมีสายอากาศติดอยู่ส่วนบนของสายอากาศเรดาร์และใช้สัญญาณร่วมจังหวะ (Trigger)
ร่วมกันทาให้สามารถสามารถแสดงภาพพร้อมกับเป้าของเรดาร์มีส่วนประกอบที่สาคัญ คือ
1.1 เครื่องส่ง (Transmitter) ทาหน้าที่รับสัญญาณ Mode นามามอท
ด้วยความถี่ 1030 MHz แล้วทาการขยายให้มีกาลังสูงขึ้นส่งให้กับระบบสายอากาศ การทางาน
ของเครื่องส่งประกอบไปด้วย
1.1.1 Coder ท าหน้ า ที่ รั บ สั ญ ญาณร่ ว มจั ง หวะการท างาน
(Trigger) มาจากระบบเรดาร์ และสร้ า งสั ญ ญาณที่ เ รี ย กว่ า Mode เป็ น รู ป แบบของพั ล ส์ ซึ่ ง มี
ระยะห่างไม่เท่ากันแล้วส่งไปให้ภาคเครื่องส่ง
1.1.2 ระบบสายอากาศ (Antenna Set) จะมีส องส่ว นคือ แบบ
บังคับ ทิศทาง (Directional หรื อ SUM Antenna) ใช้ส่ งสั ญญาณ Mode (SUM) ติดตั้งหมุนไป
พร้อมกับสายอากาศของเรดาร์ทาให้มีทิศทางตรงกันส่วนอีกสายอากาศเป็นแบบไม่บังคับทิศทาง
(Omni Antenna ห รื อ DIF Antenna) ใ ช้ ส่ ง สั ญ ญ า ณ ISLS (Interrogator Side Lobe
Suppression)เพื่อลดปัญหาการเกิดเป้าลวงเป็นวงกลม (Ring Around Target)
1.2 เครื่องรับ (Receiver) ทาหน้ารับสัญญาณตอบจาก Transponder
ด้วยความถี่ 1090 MHz ทาการขยายสัญญาณแล้วแปลงสัญญาณอาร์เอฟ ออกเป็นสัญญาณวิดีโอ
(Detect) ส่งให้กับภาค Video Decoder
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1.3 เครื่องถอดรหัส (Video Decoder) ทาหน้าที่ถอดรหัสสัญญาณตอบ
กลับมาจาก Transponder ว่าตรงกับรหัสที่ตั้งไว้หรือไม่ หากตรงกันแสดงว่าเป็นฝ่ายเดียวกันและ
จะให้สัญญาณผ่ านออกไปแสดงบนจอของเรดาร์แต่ถ้าไม่ตรงจะไม่ให้ สัญญาณผ่านออกไปและ
แสดงว่าเป็นข้าศึก

ภาพที่ 8-2 ส่วนประกอบของระบบพิสูจน์ฝ่าย
2. การตอบ Transponder Set มีหน้าที่ตอบการถามของ Interrogator ตามปกติ
จะติดตั้งอยู่บนเครื่องบินมีส่วนประกอบที่สาคัญ คือ
2.1 สายอากาศ (Antenna) เป็นแบบ Omni ทาหน้าที่ใน
การรับส่งสัญญาณอาร์เอฟกับ Interrogator
2.2 เครื่องรับ (Receiver) ทาหน้าที่รับสัญญาณการถามจาก
Interrogator ด้วยความถี่ 1030 MHz ผ่านสายอากาศแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณวิดีโอส่งให้กับภาค
Decoder
2.3 เครื่ อ งถอดรหั ส (Decoder) ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบ
สั ญ ญาณที่ รั บ เข้ า มาว่ า เป็ น สั ญ ญาณหลั ก ที่ ส่ ง มาจากสายอากาศแบบบั ง คั บ ทิ ศ ทาง (SUM
Antenna) หรือมาจาก ISLS ของ Interrogator (ส่งโดยสายอากาศแบบ Omni) โดยนาสัญญาณ
ทั้งสองมาเปรี ย บเทีย บกัน หากระดับ สั ญญาณของ SUM สู งกกว่ าแสดงว่าส่ งมาจากทิศทางที่
ถูกต้องแล้วจึงจะทาการตรวจสอบ Mode การถามอีกครั้งว่าตรงกันหรือไม่หากกตรงกันจะส่งต่อ
ให้กับภาคเข้ารหัส (Encoder)
2.4 ภาคเข้ารหั ส (Encoder) ทาหน้าที่เปลี่ ยนรหัส ตัวเลข
จากหน้าเครื่องเป็นรูปแบบของพัลส์ (Reply Code) สัมพันธ์กับ Mode ที่ถูกถามมา
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2.5 ภาคเครื่องส่ง (Transmitter) ทาหน้าที่รับ Reply Code
จาก Encoder มอทด้วยความถี่ 1090 MHz ทาการขยายกาลังให้สูงขึ้นแล้วส่งให้สายอากาศต่อไป
ลักษณะของสัญญาณถามและสัญญาณตอบในระบบพิสูจน์ฝ่าย
1. ลักษณะของสัญญาณถาม (Mode) ใน Interrogator
ลั ก ษณะของสั ญ ญาณถาม (Mode) ใน Interrogator จะประกอบด้ ว ย Pulse
จานวน 3 Pulse ดังภาพที่ 8-3 ได้แก่ P1 , P2 และ P3 แต่ละ Pulse กว้าง 0.9 Sec. ระยะห่าง
ระหว่าง P2 และ P3 ห่างกัน 2 Sec. โดยระยะความห่างระหว่าง P1 และ P3 กาหนดตามค่า
ของ Mode การถามของ Interrogator ตามตารางที่ 8-2 สั ญ ญาณถาม Mode (P1 และ P3)
จะถูกส่งออกทางสายอากาศบังคับทิศทาง ส่วน P2 ใช้สาหรับส่ง ISLS (Interference Side Lobe
suppression) ออกทางสายอากาศไม่บังคับทิศทาง (Omni-directional)

ภาพที่ 8-3 รูปแบบของสัญญาณถาม
ตารางที่ 8-2 ระยะห่างของ Mode และการใช้งาน
Time P1 – P3
MODE
ใช้ใน
ประเภทการใช้งาน
กิจการด้าน
  Sec 
3
1
ทหาร
ยุทธการ
5
2
ทหาร
ยุทธการ
8
3
ทหาร
ใช้ควบคุมจราจรทางอากาศ
8
A
พลเรือน
ใช้ควบคุมจราจรทางอากาศ
17
B
พลเรือน
ใช้เฉพาะ UK
21
C
พลเรือน/ทหาร
ใช้ถามความสูง
25
D
พลเรือน
Not Used
4 ( Secure Mode )
ทหาร
ใช้ในกลุ่มประเทศ Nato
S (Selective)
พลเรือน
ใช้ควบคุมจราจรทางอากาศ
2. ลักษณะของสัญญาณตอบ ( Reply Code )
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2.1 สั ญญาณตอบปกติ (NORMAL REPLY) ของเครื่อ งตอบ ประกอบด้ว ยพัล ส์
จ านวน 15 พั ล ส์ ดั ง ภาพที่ 8-4 โดยพั ล ส์ ที่ 1 เรี ย กว่ า Start pulse ( F1 ) พั ล ส์ สุ ด ท้ า ยที่ 15
เรี ย กว่ า Stop Pulse (F15) และเรี ย ก F1 และ F15 รวมกั น เรี ย กว่ า Bracket ข้ อ มู ล รหั ส
(information) มี จ านวน 13 พั ล ส์ ได้ แ ก่ ABCD ทั้ ง หมดยกเว้ น X พั ล ส์ (ใช้ เ พื่ อ แสดงว่ า ไม่ มี
ผู้ขับขี่ยาน No Pilot) แต่ละพัลส์กว้าง 0.45 Sec. ห่างกัน 1.45 Sec. รวม F1 และ F2 ห่างกัน
20.3 Sec. ข้อมูลรหัส (Code) สามารถมีได้ทั้งหมด 0000 – 77778 = 4096 Code โดยตัวเลข
0 – 7 แสดงถึ ง ตั ว เลขในฐานแปดค่ า ของสั ญ ญาณตอบรหั ส ในในแต่ ล ะต าแหน่ ง แสดงตาม
ตารางที่ 8-3

ภาพที่ 8-4 แบบของสัญญาณตอบปกติใน Mode 2 และ 3/A
ตารางที่ 8-3 ค่าของสัญญาณตอบรหัสในในแต่ละตาแหน่ง
A
B
C
D
หมายเหตุ
A1 = 1000
B1 = 100 C1 = 10 D1 = 1 ตัวอย่าง Code 3215 มาจาก
A2 = 2000 B2 = 200 C2 = 20 D2 = 2 3000+200+10+5 หรือ
A3 = 4000 B4 = 400 C4 = 40 D4 = 4 A1,A2,B2,C1, D1,D4
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
Mode 1 มี 32 Code ประกอบด้วย 2 Groups A และ B (ยกเว้น B4)
Mode 2 , 3/A มีค่า 212 = 4096 Code เกิดจาก 4 Groups ABCD
Mode C มีค่า 211 = 2048 Code ประกอบด้วย 4 Groups ABCD (ยกเว้น D1)
2.2 สั ญ ญาณตอบพิ เ ศษ (SPECIAL REPLAY) ของเครื่ อ งตอบ แบ่ ง ออกเป็ น 2
แบบได้แก่
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2.2.1 Identification of Position (I / P Replay) หรือ Special
Identification (SPI) จะใช้สาหรับแสดงเป้าที่ต้องการรู้ตาแหน่ง ใน PPI โดยการกดปุ่มแสดงตน
Ident. (Identification) ที่ Transponder ซึง่ Transponder จะผลิตสัญญาณ I/ P ระยะห่างจาก
F2 เป็นเวลา 20 วินาที ดังภาพที่ 8-5

ภาพที่ 8-5 แบบสัญญาณแสดงตนปกติใน Mode 2 และ 3/A
จากภาพที่ 8-5 สามารถอธิบายการทางานของโหมดต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้
2.2.1.1 Mode 1 ประกอบด้วย Normal Replay จานวน 2 ชุด โดยมี
ระยะห่างระหว่างกันคือ 4.35  Sec.

ภาพที่ 8-6 รูปแบบสัญญาณแสดงตนปกติใน Mode 1
2.2.1.2 Mode 2 และ 3 /A ประกอบด้ ว ย 1 Normal
Reply และ 1 Repetition Start Pulse F3 โดยห่างจาก F2 = 4.35  Sec. ดัง ภาพที่ 8-6
2.2.1.3 Mode C ไม่มี I / P
2.2.2 การตอบในสภาวะฉุกฉิน (Emergency Reply )
2.2.2.1 การแจ้งฉุกเฉินทางทหาร (Military Emergency
or 4X ) ใช้ในกรณีฉุกเฉินทางยุทธวิธี โดยใช้ทั้ง Mode 1, 2, 3 ประกอบด้วย 1 Normal Reply
และ 3 Empty Bracket

ภาพที่ 8-7 แสดงแบบสัญญาณแจ้งเหตุ Military Emergency or 4X
Code 7700 เป็นการบอกเหตุขัดของของเครื่องบินพลเรือน (Civil
Emergency) ใช้สาหรับ Mode A หรือ 3 แจ้งเหตุเครื่องยนต์ขัดข้อง
Code 7600 เป็นการแจ้งเหตุ การสื่อสารขัดข้อง
Code 7500 เป็นการแจ้งเหตุ HI- Jack
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ภาพที่ 8-8 แสดงแบบสัญญาณแจ้งเหตุรหัส 7700 7600 และ 7500
การแสดงของภาพในจอ PPI ของ Video Decoder AN/UPX – 59A
ของที่กองทัพเรือมีใช้จะแสดงที่หลังสัญญาณเป้าของเรดาร์มีลักษณะเป็น
Code 7700 มี ขีด 4 ขีด ห่างกัน 1 ไมล์
Code 7600 มีขีด 3 ขีด ห่างกัน 1 ไมล์
Code 4X Emergency มีขีด 4 ขีด ห่างกัน 2 ไมล์
Combine Emergency 5 Slashes 1 Mile + 1 Slash 2 Miles
Passive Decode 1 Slash
LAW Video 1 Bracket Code

ภาพที่ 8-9 รูปแบบการแสดงภาพบนจอเรดาร์
ข้อจากัดต่าง ๆ ในระบบ IFF
1. ข้อจากัดด้าน PRF เนื่องจากระบบ IFF ในสากลจะใช้ระยะไกลสุดไม่เกิน 200 ไมล์คิดเป็น
เวลาที่ใช้ในการถามและตอบคือ
200 12.2 Sec.  2440 Sec.
หรือ PRF  1
PRT
1

2440 Sec.0
 409Hz
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2 . ส า ห รั บ อ ง ค์ ก า ร ICAO ( International Civil Aviation Organization ) ก า ห น ด
มาตรฐานของ PRF เท่ากับ 450 Hz เพื่อให้ ระบบ IFF ทางานรวมกับเรดาร์ได้เนื่องจากระบบ
จะต้องน า Trigger มาจากเรดาร์ เพื่อเริมการทางาน หากความถี่ PRF ของเรดาร์มีค่ามากกว่า
Interrogator จะต้องหาร PRF นั้นลงให้น้อยกว่า 450 Hz
3. สัญญาณตอบใน 1 PRT โดยที่ PRF 450 Hz PRT = 2200  Sec. สัญญาณ Reply
ความยาว = 20.3  Sec. เพราะฉะนั้นจะตอบได้สูงสุด 2200/20.3 = 100 ครั้ง ในทางระยะหรือ
เมื่ออยู่ในแบริงเดียวกันไม่เช่นนั้นสัญญาณตอบจะซ้อนกันไม่สามารถอ่านโค้ดได้
4. ระยะใกล้สุดระหว่าง Transponder ต้องมากกว่า 20.3  Sec. (1.6 N.M.) ตามภาพที่ 810 เพราะจะทาให้ Reply ซ้อนกัน “ GARBLING “ หรือเรียกว่าเครื่องบินบินใกล้กัน อาจทาให้ไม่
สามารถอ่าน Code ได้ จากภาพที่ 8-11a สามารถอธิ บายได้ว่าหากสัญญาณตอบอยูใกล้กัน แต่
พัลส์อยู่ระหว่างกัน Decoder ยังสามารถอ่านโค้ดได้แต่ถ้าเป็นตามภาพที่ 8-11b มีการทาซ้อนกัน
จะไม่สามารถอ่านโค้ดได้ ในภาพที่ 8-11c มีการทับซ้อนกันแต่ระยะห่างของ F2 ของลาหลังอยู่ที่
4.35  Sec. ทาให้ Decoder อาจอ่านโค้ดได้ และในภาพที่ 8-11d ถ้าอยู่ใกล้กันแต่ไม่ทับซ้อนกัน
สามารถทางานได้

ภาพที่ 8-10 ระยะห่างของเครื่องบินต้องห่างกันเกินกว่า 1.6 ไมล์จึงจะไม่เกิด Garbling
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ภาพที่ 8-11 ทผลการเกิด Garbling ในระบบพิสูจน์ฝ่าย
5. จานวนการถามและการตอบมากที่สุดใน 1 รอบสายอากาศสามารถหาได้โดยกาหนดโดย
ค่าบีมส์ของสายอากาศ ค่า PRF และความเร็วของรอบการหมุนของสายอากาศจานวนของการถาม
ตอบคานวณหาค่าเช่นเดียวกับค่า Hit / Scan ( ปกติประมาณ 10 – 30) เนื่องจากการตอบแต่ละ
ครั้ ง ต้ อ งใช้ อ ย่ า งน้ อ ย 2 PRT จึ ง จะ Decode ได้ (ปกติ 5 –6 ครั้ ง ) ซึ่ ง ในการใช้ ง านของ
Interrogator ปกติจะทาการถามทุก Mode คือ Mode 1, 2, 3/A และ Mode C นั้นคือในแต่ละ
รอบสายอากาศจะต้องมีการถามตอบไม่ต่ากว่า 8 ครั้ง
Hit / Scan 

  PRE
6 RPM

ระบบ Synchronizer กับ เรดาร์
6. ระยะทางที่แสดง ในระบบการรับของเรดาร์จะถือว่าเวลาตั้งแต่ของแรกของพัลส์ส่งเป็น
ระยะที่ศูนย์แต่ในระบบพิสูจน์ฝ่ายนับตั้งแต่ได้รับสัญญาณ Trigger เรดาร์เข้ามาต้องขบวนการสร้าง
การทางานต่ า ง ๆ ทั้ง ใน Interrogator เองหรื อที่ Transponder ต้ องเสี ย เวลาไปจ านวนหนึ่ ง
สัญญาณตอบที่ได้จะเกิดหลังจากเป้าเรดาร์เกินไป จึงต้องมีการส่งสัญญาณที่ เรียกว่า Pre-trigger
ซึ่งเกิดก่อนที่เรดาร์จะเริ่มทาการส่งประมาณ -80  Sec. ตามปกติสัญญาณตอบของระบบพิสูจน์
ฝ่ายจะอยู่หลังเป้าเล็กน้อยเพื่อให้มองเห็นทั้งเป้าของเรดาร์กับสัญญาณตอบของระบบพิสูจน์ฝ่าย
7. ตาแหน่งของเป้าทาง Bearing เช่นเดียวกันเป้าที่เกิดจากเรดาร์จากเครื่องบินลาเดียวกัน
จะต้องเกิดที่ตาแหน่งเดียวกันสายอากาศของระบบพิสูจน์ฝ่าย จึงต้องติดทับไปบนสายอากาศ
เรดาร์และหมุนพร้อมกันไปด้วยกัน

8. Ring Around เนื่องจากความถี่ค่อนข้างต่า
เกิดจากความถี่ที่มีการส่งด้วยสายอากาศแบบ Multi-Dipole ทาให้มี Side Lobe
มากทาให้ Transponder รับและตอบตลอดเวลาจึงปรากฏสัญญาณตอบเป็นวงกลม (Ring
Around) จึงมีการให้ Interrogator ส่ง P1 และ P2 ในสายอากาศแบบ SUM (Directional หรือ
Main Lobe) ภาพที่ 8-12 และส่ง P2 ในสายอากาศแบบ Omni-directional (DIF) ตามภาพที่ 813 Side Lobe เพื่อให้ Transponder ตรวจว่าจะต้องตอบเฉพาะส่วนที่เป็น Main Lobe คือ
P1 และ P3 ต้องมีค่ามากกว่า P2 อย่างน้อย 9 dB ตามภาพที่ 8-13
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Main Lobe P1/P2
Sid
Omni
ภาพที่ 8-12 การแพร่คลื่นของ Interrogator

ภาพที่ 8-13 การเปรียบเทียบสัญญาณของ Transponder
9. การเกิด FRUIT (False Replies Unsynchronized to Interrogator Transmission)
เนื่องจากมี Interrogator หลายตัวอยู่ใกล้กันเช่นตัว A ถามเครื่องบินจะตอบโดย
Transponder สัญญาณตอบนั้นจะเข้ามาที่เครื่อง B และ C เป็นสัญญาณรบกวน ภาพที่ 8-14

ภาพที่ 8-14 การเกิด FRUIT ในระบบพิสูจน์ฝ่าย
ระบบพิสูจน์ฝ่ายสมัยใหม่
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ในการใช้งานของระบบพิสูจ น์ ฝ่ายใน Mode 1, 2,3/A และ C นี้เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี ค.ศ.
1975 และถูกเรีย กว่าระบบ IFF Mark X ต่อมาในการใช้งานทางปฏิบัติของการพิสู จน์ฝ่ ายเกิด
ปัญหาว่าขณะการใช้งานหาก Transponder ซึ่งติดบนเครื่องบิน ถูกถามไม่ว่าเป็นฝ่ายใดหากตรง
Mode จะต้ อ งตอบดั ง นั้ น ถ้ า ข้ า ศึ ก ถามและตอบกลั บ ไปข้ า ศึ ก ก็ ส ามารถถอดรหั ส ของ
Transponder ของเครื่องบินนั้นได้และทาลายเครื่องบินของแล้วใช้รหัสเดิมบินเข้ามาทาลายฝ่าย
เราเป็นสิ่งที่ต้องป้องกัน ทางประเทศ NATO จึงต้องปรับปรุงเป็นระบบพิสูจน์ฝ่ายที่เรียกว่า IFF
Mark XII โดย การเพิ่ ม Mode 4 (Secure Mode) เข้ า มาหรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า Crypto
Mode โ ด ย ห ลั ก ก า ร ท า ง า น จ ะ เ ป ลี่ ย น ใ ห ม่ ใ ห้ Interrogator เ ป็ น ผู้ ก า ห น ด ร หั ส ส่ ง
 Crypto  232 code  และ Transponder เป็ น ผู้ ถ อดรหั ส และแปลความหมายส่ ง กลั บ หาก
ความหมายตรงกันทั้งไปและกลับจะถือว่าเครื่องบินลานั้นเป็นฝ่ายเดียวกัน
ในการใช้งานของ Mode 4 ยังพบปัญหาที่ตามมาในการรบเครื่องบินต้องออกหลายลาใน
การกาหนดรหัสระหว่าง Interrogator และ Transponder จะต้องตรงกันแล้วจะทราบได้อย่างไร
ว่ า เป็ น เครื่ อ งบิ น ล าใดจึ ง เพิ่ ม Mode ใหม่ เ ป็ น Mode 5 มี ร หั ส ประจ าเครื่ อ ง 224 รหั ส ซึ่ ง
Interrogator สามารถถามพร้อมกันทุกลาหรือเฉพาะลาได้และการตอบจะบอกชื่อและตาแหน่ง
ของเครื่องบินนั้นๆ
ในทางพลเรือนก็ประสบปัญหาในการแสดงตนเช่นกัน เนื่องจากเครื่องบิ นจะต้องถูกควบคุม
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ เช่น ในสนามบินใด ๆ ต้องการทราบว่าเครื่องที่เข้ามานั้นเป็นสาย
การบิ น ใดจากเดิ ม Mode A ของพลเรื อ นสามารถมี ร หั ส ได้ สู ง สุ ด 4096 รหั ส เมื่ อ เครื่ อ งบิ น
บินระหว่างประเทศทั่วโลกรหัสที่มีอยู่จึงไม่พอใช้ ในขั้นต้นองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO: International Civil Aviation Organization) จะเป็นผู้กาหนดรหัสของเครื่องบิน แต่ละ
ลาของสายการบินต่างๆทั่วโลกว่าเมื่อบินผ่านเขตของสนามบินใดต้องเปลี่ยนรหัสไปตามที่ ICAO
กาหนดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากจึงเปลี่ยนมาเป็นการใช้ Mode S (Selective Mode) โดยกาหนดให้
เครื่องบิ นแต่ละล าต้องขึ้น ทะเบียนกับ ICAO และกาหนดรหัสประจาเครื่องได้จานวน 224 บิท
(16,77,214 Code) ส่วนการถามตอบเป็นลักษณะเดียวกันกับ Mode 5 ของทางทหาร ปัจจุบัน
กาลังมีความพยามให้เครื่องบินทุกลาของพลเรือนใช้ Mode นี้
ในปัจจุบันกองทัพเรือยังคงใช้ระบบ IFF Mark X เป็นบางส่วนในระบบใหม่ๆจะเป็น IFF
Mark XII ซึ่งประกอบด้วย Mode 1, 2,3/A, C และ S แต่การแสดงผลของสัญญาณตอบจะไม่เป็น
สัญญาณเป็นขีดหลังเรดาร์แล้ว แต่รหัสที่ตอบกลับมาจะถูกถอดเป็นรหัสตัวเลขขึ้นแสดง หลังเป้า
เรดาร์แทนแบบเดิม
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บทที่ 9 การสงครามอิเล็กทรอนิกส์
บทนา
การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic War Fare ) หมายถึง การปฏิบัติการทางทหารเกี่ยวข้องกับ
การใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อค้นหามาใช้ประโยชน์ ลดหรือป้องกันการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของข้าศึก
และดารงการใช้แถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของฝ่ายเดียวกันให้ดารงอยู่ ดังนั้น ผู้ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้มากกว่า
มีประสิทธิภาพมากกว่าจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบและเป็นฝ่ายคุกคามของอีกฝ่ายหนึ่ง
ความสาคัญของการทาสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ในต้นสงครามโลกครั้งที่ 1 กองทัพรัสเซียต้องพ่ายแพ้ต่อเยอรมันที่ส นามรบ Tannenberg โดยจอมพล
Hindenburg เนื่องจากเยอรมันสามารถดักรับการสื่อสารโดยไม่มีการเข้ารหัสได้ ในช่วงต้นของสงครามโลก
ครั้งที่ 2 การสื่อสารโดยทั่วไปจึงจาเป็นต้องเข้ารหัส โดยที่เยอรมันใช้ Enigma Ultra เป็นรหัสในการสื่อสาร
และ ญี่ปุ่น ใช้ Purple code (Magic หรือ Cryptography) เป็นรหัสในการสื่อสาร
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพอังกฤษเริ่มมีการใช้การรบกวนการสื่อสารของเยอรมันไม่ให้ใช้ได้ทาง
กองทัพเยอรมันแก้ไขสถานการณ์นี้ โดยการเพิ่ม ขนาดกาลังส่งของคลื่นวิทยุจนสูงกว่าสัญญาณรบกวนและ
สามารถรับสัญญาณของฝ่ายตนเองได้ นั่นหมายถึงการที่มีการเข้าตีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอังกฤษและทาการ
ป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเยอรมัน
การตืน่ ตัวในการทาสงครามอิเล็กทรอนิกส์เริ่มครั้งแรกเมื่อ สงคราม 6 วันระหว่างประเทศอิสราเอลกับก
ลุ่มประเทศอาหรับ ซึ่งอิสราเอลใช้เทคนิค การควบคุมการแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของฝ่ายเดียวกันเพื่อไม่ให้
ข้าศึกจับสัญญาณของฝ่ายตนได้ในขณะเดียวกันก็คอยจับและค้นหาทิศทางของสัญ ญาณ ของข้าศึก การหลบ
หลีกสัญญาณเรดาร์ของเครื่องบินทาให้สามารถชนะสงครามด้วยเวลาเพียง 6 วัน
ครั้งที่สองในสงครามอ่าวระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก มีการพัฒนารูปแบบเพิ่มขึ้น
กล่าวคือสหรัฐอเมริกาใช้เทคนิคเพิ่มขึ้นคือควบคุมการแพร่คลื่นการใช้งานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ของฝ่ายข้าศึก
หรือประเทศอิรัก ทาให้ประเทศอิรักไม่สามารถใช้การสื่อสารหรือเรดาร์ใด ๆ ต่อต้านการบุกของสหรัฐอเมริกา
ได้เลย
ความหมายของการทาสงครามอิเล็กทรอนิกส์
การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic War Fare ) หมายถึง การปฏิบัติการทางทหารเกี่ยวข้องกับ
การใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ทเพื่อค้นหามาใช้ประโยชน์ ลดหรือป้องกันการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของข้าศึก
และดารงการใช้แถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของฝ่ายเดียวกันให้ดารงอยู่
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ดังนั้น ผู้ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้มากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่าจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบ และเป็นฝ่าย
คุ ก คามของอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง การท าสงครามอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก น์ จุ ด มุ่ ง หมายของการท าสงครามแบ่ ง ออกเป็ น 3
จุดมุ่งหมาย ได้แก่
1. มาตรการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ESM)
หลักการทางานของเรดาร์ คล้ายคลึงกับการทางานของเสียงสะท้อน หรือการสะท้อนคลื่น
2. มาตรการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECM)
หลักการทางานของเรดาร์ คล้ายคลึงกับการทางานของเสียงสะท้อน หรือการสะท้อนคลื่น
3. มาตรการตอบโต้การต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECCM)
หลักการทางานของเรดาร์ คล้ายคลึงกับการทางานของเสียงสะท้อน หรือการสะท้อนคลื่น
SIGNAL INTELLIGENCE (SIGINT)
SIGNAL INTELLIGENCE หมายถึง การรวบรวม การประเมินค่า แยกแยะ การแปลความหมายและ
นามาใช้ประโยชน์ในข่าวสาร ด้านยุทธการและเทคนิค พื้นที่ปฏิบัติการข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรืออาจ
เกี่ยวข้องกบการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ของการใช้ SIGNAL INTELLIGENCE
1. ได้รู้ถึงการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของข้าศึกในรูปแบบต่าง ๆ ชนิดของอุปกรณ์ ลักษณะและวิธีการใช้
สถานที่ติดตั้ง
2. ได้รู้ถึงขีดความสามารถของข้าศึก
3. สามารถทราบถึงการเคลื่อนไหวการเคลื่อนกาลังของข้าศึก
4. เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเราและข้าศึกสามารถที่จะ
4.1 แยกสัญญาณที่ตรวจจับได้ว่าเป็นฝ่ายใด
4.2 ประเมินศักย์ภาพของแต่และฝ่ายในการทาสาครามในรูปแบบการคนกับอาวุธหรือการใช้
สงครามอิเล็กทรอนิกส์
5. แหล่งของการเก็บรวบรวมข้อมูล SIGNAL INTELLIGENCE

