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บทที่ ๑ ระบบล่ าทาลายทุ่นระเบิด MWS80
๑.๑ ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับระบบล่าทาลายทุ่นระเบิดแบบ MWS80
ตอนที่ ๑ กล่าวทัว่ ไป
ตอนที่ ๒ คุณลักษณะของระบบ
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ตอนที่ ๔ ลักษณะการทางานของระบบ MWS80
๑.๒ โซนาร์ DSQS – 11H
๑.๓ NCE (Navigation and Command Equipment)
๑.๔ DGPS (Differential Global Positioning System)
บทที่ ๒ ระบบล่ าทาลายทุ่นระเบิด MWS80 - 6
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๑.๓ โครงสร้างระบบ
๑.๔ ข้อมูลทางเทคนิคโดยรวม
๑.๕ ฟังค์ชนั่ การทางานต่าง ๆ
๑.๖ รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
๒. การใช้งาน
๒.๑ ข้อควรระมัดระวังเบื้องต้น (Safty Precaution )
๒.๒ อธิบายทัว่ ไป (General Explantion )
๒.๓ การปรับแต่งเพือ่ ให้พร้อมใช้งาน (Setting To Work )
๒.๔ ขั้นตอนการใช้งาน (Operation Sequences )
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๑-๑

บทที่ ๑
ระบบล่าทาลายทุ่นระเบิด MWS 80
๑.๑ ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับระบบล่าทาลายทุ่นระเบิดแบบ MWS 80
ตอนที่ ๑. กล่าวทัว่ ไป
ระบบล่ าทาลายทุ่นระเบิด MWS 80 ทำงำนเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ทำลำยทุ่นระเบิด และเครื่ องมือ
เดินเรื อต่ำงๆ เพือ่ ให้ทรำบตำบลที่เรื อที่แน่นอน และสำมำรปฏิบตั ิกำรทำงยุทธวิธีได้โดยสมบูรณ์ ระหว่ำง
กำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
ภำรกิ จ ในกำรล่ ำท ำลำยทุ่น ระเบิ ด ประกอบด้ว ย กำรค้นหำ ตรวจจับ และกำรพิสูจ น์ท รำบ
ทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่กำหนดก่อ นที่จะดำเนิ นกำรทำลำยทุ่นที่ตรวจพบต่อไป ในขั้นเตรี ยมกำรวำงแผน
เพื่อ ที่ จะค้น หำทุ่ น ระเบิ ด ในพื้น ที่ ที่ กำหนดนั้น จ ำเป็ นต้อ งอำศัย ข้อ มู ล ข่ำ วสำรเกี่ ย วกับ กำรเดิ น เรื อ
เพือ่ ป้ อนให้กบั ระบบล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
กำรค้น หำทุ่ น ระเบิ ด ต้อ งกำรโซนำร์ ที่ ส ำมำรถตรวจจับ เป้ ำขนำดเล็ ก ได้อ ย่ำ งถู ก ต้อ งและ
ในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดแต่ล ะทุ่น จะใช้ยำนล่ ำทำลำยทุ่นระเบิดซึ่ งติดตั้งโซนำร์ และกล้อ งถ่ ำยภำพ
โดยเจ้ำ หน้ำ ที่ เ รื อ เป็ นผู ้ค วบคุ ม ในกำรตรวจสอบแยกประเภทเป้ ำหมำย และท ำลำยทุ่ น ระเบิ ด นั้ น
ด้วยระเบิด ( Explosive Charge ) ต่อไป
ในกำรเตรี ยมกำรค้นหำ ณ พื้นที่ที่กำหนด กำรเดินเรื อที่ถูกต้องเป็ นสิ่ งสำคัญ เนื่ องจำกตำบลที่
ที่แน่นอนจะช่วยให้นำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดสำมำรถเลือก Overlap ที่แคบกว่ำซึ่งจะช่วยให้เพิ่มพื้นที่
ในกำรค้นหำให้มำกขึ้น โดยยังคงใช้เวลำที่กำหนดเท่ำเดิม
อุปกรณ์โซนำร์น้ นั ไม่เพียงแต่จะใช้กำรค้นหำตรวจสอบวัตถุที่มีขนำดเล็ก เช่น ทุ่นระเบิด หรื อ
ยำนล่ำทำลำยทุ่นระเบิดเท่ำนั้น แต่ยงั ช่วยในกำรแสดงภำพสถำนกำรณ์ เพือ่ กำรนำทำงยำนล่ำทำลำยเข้ำ
ไปยังทุ่นระเบิดด้วย
๑.๑ ภารกิจหลักของระบบล่ าทาลายทุ่นระเบิด MWS 80 ประกอบด้ วย
- ค้น หำ ตรวจสอบ พิ สู จ น์ ท รำบทุ่ น ระเบิ ด ทั้ง แบบวำงกับ พื้น ท้อ งทะเล หรื อ แบบ
ทอดประจำที่รวมทั้งวัตถุอื่นๆ ที่อยูใ่ นน้ ำ
- แยกประเภทเป้ ำและทำลำยทุ่นระเบิดนั้น โดยดำเนินกำรร่ วมกับยำยล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
- ดำเนิ นกรรมวิธี และแสดงข้อ มู ลทำงยุทธวิธีหรื อ เดินเรื อ ที่สำคัญ ซึ่ งปรำกฏระหว่ำง
กำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ,วเิ ครำะห์และแสดงตำแหน่งที่แน่นอนของเรือล่ำทำลำยและของ วัตถุที่ถูกตรวจพบ
- บันทึกขั้นตอนในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด เพือ่ ที่จะดำเนินผลต่อไป
- เก็บ ( Storage ) ข้อมูลทำงยุทธวิธีและกำรเดินเรื อที่เกี่ยวกับพื้นที่คน้ หำระเบิด เพือ่ ใช้ใน
กำรวำงแผนล่ำทำลำยต่อๆ ไป

๑-๒

-เพอื่ ที่จะช่วยเพิม่ ขีดควำมสำมำรถของระบบล่ำทำลำยทุ่นระเบิดให้ดียงิ่ ขึ้นจึงได้เพิ่มระบบตรวจสอบ
ภำยใน ( Built in Test Equipment ) รวมทั้ง Back up Mode เข้ำไปด้วย
รู ป 1-1 ภาพรวมการล่าทาลายทุ่นระเบิดของเรือ ลทฝ.

ขณะล่ ำทำลำยทุ่นระเบิด เรื อ จะใช้โซนำร์ คน้ หำตรวจสอบและพิสูจน์ทรำบวัตถุ ใต้น้ ำ ว่ำเป็ น
ทุ่นระเบิดหรื อ ไม่ และเมื่ อ ได้ขอ้ มู ล จำกโซนำร์ ว่ำอำจเป็ นทุ่นระเบิ ด ก็จะใช้ยำนล่ ำทำลำยทุ่นระเบิ ด
ซึ่ งติดระเบิดเข้ำไปพิสูจน์ทรำบด้วยสำยตำและปฏิบตั ิกำรกับทุ่นระเบิดต่อไปทำลำยทุ่นระเบิดนั้นตำม
ต้องกำร

๑-๓

ตอนที่ ๒. คุณลักษณะของระบบ
๒.๑ ส่ วนประกอบที่สาคัญของระบบ MWS 80 ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้
Location code
10/20
30
40
50

Designation
Item number
ATLAS Sonar Equipment DSQS – 11 H
AN 4042 A 005
ATLAS Navigation and Command Equipment NCE
AN 5042 A 004
ATLAS Alpha Doppler Log DLO 3 – 2
AN 4059 A 002
ATLAS Manoeuvre Display Equipment MD 1600
AN 5044 A 001
ตาราง ๒ - ๑ ส่ วนประกอบที่สาคัญของระบบ
เพื่อควำมรวดเร็ วในกำรตรวจสอบส่ วนต่ำงๆ ของระบบ ( ในกำรเปลี่ ยนอุ ปกรณ์ เมื่ อ ระบบ
ขัดข้อง ตำรำง ๒ – ๑จะ แสดง Code ของตำบลที่ เพื่อช่วยในกำรระบุตำบลที่ของชิ้นส่ วนหรื อ Module
ต่ำงๆ โดยชัดเจน
๒.๑.๑ โซนาร์ DSQS 11 H ทำหน้ำที่แสดงภำพสถำนกำรณ์ใต้น้ ำตำมเว็คเตอร์ที่เลือก
และด้วยกรรมวิธีที่เหมำะสม จึงทำให้พนักงำนโซนำร์สำมำรถค้นหำ ตรวจสอบและพิสูจน์ทรำบ
เป้ ำวัตถุใต้น้ ำได้อย่ำงถูกต้อง โดยพนักงำนสำมำรถดำเนิ นกำรค้นหำ พิสูจน์ทรำบโดยแยกกัน
หรื อพร้อมๆ กัน นอกจำกนี้พนักงำนโซนำร์ยงั เห็นภำพของยำนล่ำทำลำยทุ่นระเบิดขณะเคลื่อนที่
เข้ำหำเป้ ำด้วย
๒.๑.๒ Navigation and Command Equipment ( NCE ) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ควบคุม และเป็ นศูนย์รวมข้อมูลในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด โดยทำหน้ำที่
- รับและประเมินข้อมูลในกำรเดินเรื อ และข้อมูลที่ได้รับจำกโซนำร์
- แสดงและบันทึกข่ำวสำรทำงยุทธวิธี และกำรเดินเรื อ
- ควบคุมให้กำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดเป็ นไปตำมที่สงั่ กำร
นำยทหำรทุ่นระเบิดเป็ นผูใ้ ช้ NCE โดยทำหน้ำที่เตรี ยมกำร ควบคุม รวมทั้งประเมินค่ำในกำร
ล่ำทำลำยทุ่นระเบิด อุปกรณ์ L/R Indicator ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของ NCE ทำหน้ำที่แสดงตำบลที่เรื อ
ว่ำอยู่ทำงซ้ำยหรื อ ขวำของ Lap Track ส่ วน TGT Indicator ใช้แสดงระยะทำงจำกเรื อ ถึ งปลำยของ
Lap Track ให้พนักงำนถือท้ำยบนสะพำนเดินเรื อทรำบระหว่ำงกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
๒.๑.๓ Alpha Doppler Log ( DLO 3 – 2 ) ออกแบบเพื่อใช้วดั ควำมเร็ วเรื อและวัด
ควำมลึกด้วยระบบเสี ยง Ultrasonic และ Doppler Effect ควำมเร็ วที่แสดง มีท้ งั ควำมเร็ วสัมพันธ์กับ
พื้นโลกและสัมพันธ์กบั น้ ำ ทิศทำงควำมเร็ วกระแสน้ ำ, ลม, อำกำรโคลงและเอียงของเรื อ ก็จะถูกนำมำ
ค ำนวณเพื่อ หำควำมเร็ ว เรื อ ที่ ถู ก ต้อ ง กำรหำควำมเร็ วจะไม่ เ กี่ ย วกับ ค่ ำ ควำมเร็ ว ของเสี ย งในน้ ำที่
เปลี่ยนแปลงค่ำควำมเร็วที่ปรำกฏเป็ นทิศทำงในลักษณะ Longitudinal และ Transversal

๑-๔

DLO 3 – 2 เป็ นอุปกรณ์หลักที่ส่งค่ำควำมเร็วให้กบั ระบบล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ข้อมูลควำมเร็วที่
คำนวณได้จะส่งให้กบั Retransmission Unit NCE และโซนำร์
๒.๑.๔ Manoeuvre Display MD 1600 ทำหน้ำที่รับข้อมูลจำก NCE มำแสดงผลใน
สะพำนเดิ น เรื อ ติ ด ตั้ง จอภำพ MD 1600 เพื่ อ ให้พ นัก งำนถื อ ท้ำ ยสำมำรถบัง คับ เรื อ ให้อ ยู่ภ ำยใน
Safty guard zone ในขณะที่ใช้ยำยล่ำทำลำยทุ่นระเบิด และแสดงภำพเรื อสัมพันธ์กบั Lap Track ในขณะ
ที่เรื อปฏิบตั ิกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
ในศูนย์ยทุ ธกำร จอภำพ MD 1600 ช่วยให้นำยทหำรทุ่นระเบิดสำมำรถควบคุมกำรถือท้ำยของ
พนักงำน และยังช่วยในกำรพิจำรณำสถำนกำรณ์ในพื้นที่ปฏิบตั ิกำร นอกจำกนี้ ยงั แสดงภำพให้ปรำกฏ
ในจอ Radar 8600 ARPA ได้ดว้ ย

๑-๕

รู ป 2-1 ส่ วนประกอบของระบบ

๑-๖

2.2. โครงสร้ างและอุปกรณ์ประกอบ
ระหว่ำงกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ระบบ MWS 80 จะทำงำนร่ วมกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ ต่ำงๆ
อันได้แก่ เครื่ องช่วยกำรเดินเรื อ Auto Pilot รวมทั้งยำนล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
2.2.1 Doppler Log DLO 3 – 2 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกำรเดินเรื อ ได้แก่
- DGPS
- Gyro Compass
- Radar
อุปกรณ์เหล่ำนี้ช่วยให้ระบบล่ำทำลำยทุ่นระเบิดได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรเดินเรื อโดยถูกต้องและ
แน่นอน
DGPS (DIFFERENTIAL GLOBAL POSITIONING SYSTEM)เป็ นเทคนิ ค ที่ ไ ด้รั บ กำร
พัฒนำขึ้นมำเพื่อแก้ปัญหำในเรื่ องนโยบำย SELECTIVE AVAILABILITY (SA) หรื อนโยบำยแกล้งลด
ควำมถูกต้องของระบบของ สหรัฐฯ และเพือ่ เป็ นกำรเพิม่ ควำมถูกต้องให้สูงขึ้นจำกเทคนิคทัว่ ไป
เทคนิ ค ทัว่ ไปจะให้ค วำมถู ก ต้อ งส่ วนมำกอยู่ในเกณฑ์ ๒๐ – ๑๐๐ ม. แต่ DGPS จะให้ค วำม
ถูกต้องอยูใ่ นเกณฑ์ ๒ – ๕ ม.
Gyro Compass แสดงทิศหัวเรื อ และส่งข้อมูลนี้ไปยัง RTU และ NCE รวมทั้งโซนำร์ดว้ ย
เรดำร์ แสดงภำพโดยรอบเรื อ ให้ค่ำแบริ่ งและระยะของเป้ ำ ในเรื อลำนี้มีเรดำร์ติดตั้งทั้งบนสะพำนเดินเรื อ
และในห้องศูนย์ยทุ ธกำร ข้อมูลของเป้ ำพื้นน้ ำสำมำรถส่งเข้ำไปยัง NCE ได้โดยตรง
๒.๒.๒ Auto Pilot ช่วยให้เรื อเดินทำงไปบน Lap Track ที่กำหนด โดย NCE ส่งตำบล
ที่เรื อและจุด Way Point ( จุดเริ่ มต้นและจุดสุดท้ำยของ Lap Track ) ไปยัง Auto Pilot แล้ว AUTO Pilot
จะส่งคำสัง่ เข็มไปยังระบบถือท้ำย
๒.๒.๓ อุ ป กรณ์ ล่ า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด ประกอบด้ว ย ยำนล่ ำ ท ำลำยทุ่ น ระเบิ ด และ
อุปกรณ์ควบคุม และแสดงภำพ ทำหน้ำที่ในกำรแยกประเภททุ่นระเบิด รวมทั้งทำลำยทุ่นระเบิดด้วย
วัตถุใต้น้ ำที่ตรวจพบจะถูกแยกประเภทว่ำเป็ นทุ่นระเบิดแน่ นอนหรื อไม่ ด้วยโซนำร์และกล้อ ง
ที่ติดกับยำนล่ ำทำลำย โดยภำพจะปรำกฏที่บนหน้ำ จอในห้อ งศูนย์ยุทธกำร วัตถุ ที่ถูกตรวจจับและ
แยกประเภทว่ำเป็ นทุ่นระเบิด จะถู กทำลำยโดยใช้ระเบิดที่ติดไปกับยำนล่ำทำลำย โดยนำระเบิดไปวำง
ใกล้ๆ กับทุ่น แล้วจึงจุดระเบิดจำกเรื อภำยหลังจำกที่บงั คับยำนออกมำในตำบลที่ปลอดภัยแล้ว
๒.๓ ตาบลที่ติดตั้ง
ส่วนประกอบต่ำงๆ ของระบบล่ำทำลำยทุ่นระเบิด MWS 80 ติดตั้งตำมตำบลที่ต่ำงๆ ในเรื อ ดัง
รู ป ๒ - ๒ มีดงั นี้
- ในศูนย์ยทุ ธกำร ติดตั้งอุปกรณ์ Control and Display อุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์
- ในสะพำนเดินเรื อ ติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรเดินเรื อ

๑-๗

- ในห้อ งโซนำร์ มี Transducer ซึ่ งยกขึ้ น ลงได้เ มื่ อ ใช้ และส่ ว นอี เ ลคทรอนิ ค ส์ ข อง
DLO 3 – 2 ที่ตวั เรื อใต้กระดูกงู ติดตั้ง Transducer ของ DLO 3 – 2
รู ป 2-2 ตาบลที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในเรือล่ าทาลายทุ่นระเบิด

๑-๘

๒.๔ คุณลักษณะ
๒.๔.๑ กล่ าวนา
ในหัวข้อ ๒.๔.๒ ถึง ๒.๔.๕ เป็ นกำรอธิบำยถึงคุณลักษณะส่วนประกอบต่ำงๆ ของ
ระบบล่ำทำลำยทุ่นระเบิดโดยย่อ ซึ่งอุปกรณ์เหล่ำนี้ติดตั้งตำมที่ต่ำงๆ ในเรื อ
๒.๔.๒ อุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้ องศูนย์ ยุทธการ
รู ป2-3 การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในห้ องศูนย์ ยทุ ธการ

๑-๙

Pos.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Location
code
13
14
33
34
39
37
38
31
51
54
11
01

ตาราง ๒.๒ อุปกรณ์ในห้ องศูนย์ยุทธการ
Designation
Electronics Cabinet (Sonar Equipment)
Electronics Cabinet (Sonar Equipment)
Electronics Cabinet (NCE)
Interface Unit (NCE)
Disk Memory (NCE)
Printer (NCE)
Plotter (NCE)
Operator’s Console (NCE)
Display Unit (MD 1600)
Selector Switch (MD 1600)
Operator’s Console (Sonar Equipmeny)
Control/Display Unit (DLO 3 – 2)
Display Unit (Radar)

Item No.
GE 4012 A 003
GE 4019 A 003
GE 5002 A 003
VS 5019 A 001
PG 4005 A 004
PG 5002 A 001
PG 5004 A 001
BD 5003 A 003
AZ 6043 G 050
SH 6017 A 003
BD 4019 A 003
BD 4028 A 001
AZ 3026 A 001

๒.๔.๒.๑ คอนโซล
ในศู น ย์ยุท ธกำรมี ค อนโซล ๒ คอนโซล ซึ่ งเป็ นของพนัก งำนโซนำร์ และพนัก งำน NCE
คอนโซลทั้งสองนี้ มีรูปร่ ำงเหมื อนกัน โดยแต่ละคอนโซลประกอบด้วย จอภำพ ๒ จอ แต่ล ะจอภำพมี
คียบ์ อด ๔ แผง ส่ วนด้ำนล่ำงของคอนโซลเป็ นโมดูลอีเลคทรอนิ คส์ ๒ โมคูล และแต่ละคอนโซลยังต่อ
ร่ วมกับอุปกรณ์อื่นๆ
ในคอนโซลยังมีแผงติดตั้ง Roll ball และเซนทรัลคียบ์ อร์ดสำหรับส่ งข้อ มูล ให้กับคอนโซล
แต่ละจอภำพประกอบด้วย Cathode ray tube, วงจรอีเลคทรอนิ คส์ , heater, พัดลมระบำยอำกำศ,
เทอร์โมสวิทช์สำหรับควบคุมอุณหภูมิ จอภำพนี้สำมำรถดึงออกมำจำกคอนโซล เพื่อกำรตรวจซ่ อมและ
แม้วำ่ จะอยูใ่ นตำแหน่งดังกล่ำว คอนโซลนี้ก็ยงั ทำงำนได้ตำมปกติ

๑-๑๐

รู ป 2-4 คอนโซล

รู ป 2-5 จอภาพและคีย์บอร์ ดของโซนาร์

๑-๑๑

จำกรู ป ๒ - ๕ จะแสดงรู ปร่ ำงของจอภำพโซนำร์ ซึ่งจะปรำกฏภำพสี ๓ สี (เขียว แดง เหลือง)
และส่วนต่ำงๆ ที่ใช้ควบคุมกำรทำงำนให้ภำพปรำกฏบนจอภำพตำมต้องกำร
- เซ็นทรัลคียบ์ อร์ด ใช้สำหรับส่งค่ำตัวแปลต่ำงๆ Menu Submenu และมีขอ้ ควำมโต้ตอบปรำกฏ
บนจอภำพเพือ่ ให้พนักงำนสำมำรถป้ อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง ( ในลักษณะของ – “ Interactive “ )
- Roll ball ใช้สำหรับเปลี่ยนตำแหน่งของ Cursor เครื่ องหมำย และลักษณะต่ำงๆ ให้ปรำกฏ
ตำมที่ตอ้ งกำร คียบ์ อร์ด สวิทช์ และปุ่ มต่ำงๆ ที่คอนโซล จะสว่ำงมองเห็นได้ในที่มืด ทำให้พนักงำนเลือก
กดได้โดยรวดเร็ วและถูกต้อง
- Pocket Teletype ต่อกับคอนโซลของ NCE ใช้สำหรับพิมพ์ตวั Alphanumeric
๒.๔.๒.๒ Control และ Display ของระบบเดินเรือ
- Control และ Display ของระบบเดินเรื อ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้แก่ Doppler Log เรดำร์
และ Manoeuvre Display (ตำมรู ป ๒ - ๖)
- Control และDisplay ของ DLO 3 – 2 ใช้สำหรับควบคุม และแสดงค่ำที่วดั ได้ เช่น ควำมเร็วเรื อ
และควำมลึกของน้ ำ เป็ นต้น
- เรดำร์ แสดงระยะและแบริ่ งของเป้ ำพื้นน้ ำ เครื่ องแรกอยูใ่ นห้องศูนย์ยทุ ธกำร ส่ วนเครื่ องที่สอง
อยูบ่ นสะพำนเดินเรื อ
- MD 1600 รับข้อมูลทำงยุทธวิธีจำก NCE โดยแสดงภำพเรื อ วงเข็มทิศ Guard Zone และแบริ่ ง
ของเป้ ำที่โวนำร์จบั ได้ นอกจำกนี้ยงั แสดงภำพเช่นเดียวกับที่ปรำกฏในจอภำพเรดำร์ Atlas Radar 8600
ARPA
- Selector switch MD 1600 ต่อ NCE และเรดำร์เข้ำกับ MD 1600 เพือ่ ใช้สำหับเลือกแสดงภำพ
เรดำร์หรื อจำก NCE
รู ป 2-6 Control Display ของระบบการเดินเรือ

๑-๑๒

๒.๔.๒.๓ อุปกรณ์การบันทึก
จำกรู ป ๒ - ๗ แสดงอุปกรณ์ในระบบล่ำทำลำยทุน่ ระเบิดที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลจำก NCE
- Disk Memory ประกอบด้วย Fix Disk และตลับเทปใช้สำหรับบันทึก และส่งข้อมูลให้กบั NCE
(ข้อมูลกำรเดินเรื อ โซนำร์ พื้นที่คน้ หำ)
- Plotter ควบคุมกำรทำงำนโดย NCE สำมำรถพล็อตพื้นที่คน้ หำ ข้อมูลกำรปฏิบตั ิต่ำง ๆ เป็ น
๓ สี (แดง น้ ำเงิน ดำ)
- Printer พิมพ์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด รวมทั้งสำมำรถบันทึกข้อมูลจำกกำร
ตรวจสอบ (Test Data)
รู ป 2-7 อุปกรณ์การบันทึก

๑-๑๓

๒.๔.๒.๔ Electronics Cabinets
ตู ้ Electronics Cabinests ของโซนำร์และของ NCE ถูกออกแบบให้มีลกั ษณะเหมือนกัน (ตำม
รู ป ๒-๘)
ในแต่ละตูป้ ระกอบด้วย Module ๖ Module ซึ่งออกแบบสำหรับบรรจุอีเล็กทรอนิกส์กำรกำร์ด
(ใน NCE ตูอ้ ีเล็กทรอนิกส์ใช้ ๒ Module สำหรับเป็ น Signal Processing ส่วนที่เหลือสำมำรถใช้เก็บ
อะไหล่ได้) ในแต่ละตูอ้ ีเล็กทรอนิกส์ส่วนล่ำงสุดของตู ้ มีที่ต่อสำยสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ
ในแต่ละ Module ประกอบด้วย ภำคจ่ำยไฟและระบบ Stand By Heating เพือ่ ป้ องกันควำมชื้น
เมื่อไม่ได้เดินเครื่ อง
พัด ลมจะดู ด อำกำศเย็น เข้ำ ไป และระบำยควำมร้ อ นออกมำโดยมี ส วิท ซ์ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ
(Thermo Switch) ควบคุมมิให้เครื่ องร้อนเกินที่กำหนดไว้ Module สำมำรถดึงออกมำและยึดไว้ และแม้
จะอยูใ่ นตำแหน่งนี้ก็ยงั เดินเครื่ องได้
รู ป2-8 Electronics Cabinets

๑-๑๔

๒.๔.๒.๕ Interface Unit
Interface Unit ทำหน้ำที่รวมทั้งเชื่อมต่ออุปกรณ์ ๆ ดังนี้
- ส่ง Power แก่ Printer และ Plotter โดยผ่ำน EMC Filter
- ส่ง Power แก่ Memory
- Interface ระหว่ำง DLO ๓-๒ NCE และโซนำร์
- Interface อุปกรณ์ Printer Plotter, L/R Indicator,TGT Indicator, Anto Pilot, Disk
Memory เรดำร์ และ Manoeuvre Display
- Interface DGPS
รู ป ๒-๙ Interface Unit VS 5019 A 001

๑-๑๕

๒.๔.๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในสะพานเดินเรือ
ตาราง ๒-๓ อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนสะพานเดินเรือ
Location code
Designation
Item No.
52
Display Unit (MD 1600)
AZ 6043 G 050
Display Unit (Radar)
AZ 3026 A 001
35
L/R Indicator Unit (NCE)
AZ 1020 A 003
36
TGT Indicator Unit (NCE)
AZ 1020 A 004
53
Electronics Unit (MD 1600)
GE 5006 A 001
Tab. 2-3 Units installed on the wheelhouse
รู ป ๒– ๑๐ อุปกรณ์ที่อยู่บนสะพานเดินเรือ

อุปกรณ์ต่อไปนี้ติดตั้งบนสะพำนเดินเรื อ
- Display Unit (MD 1600) มีรูปร่ ำงและคุณลักษณะเช่นเดียวกับที่ติดตั้งในห้อง ศูนย์ยทุ ธกำร
- เรดำห์ แสดงระยะและแบริ่ งของเป้ ำพื้นน้ ำ
- L/R Indicator แสดงอัต รำผิด ของที่ เรื อ ไปทำงซ้ำยหรื อ ขวำออกจำก Lap Track ซึ่ งจะ
เดินทำงไป โดยมีค่ำเป็ นเมตร LED สีเขียวจะสว่ำงเมื่อถูกควบคุมกำรทำงำนโดย NCE ส่ วน LED สี แดง
จะสว่ำงเมื่อมีอตั รำผิดมำกกว่ำ ๑๐ เมตร
- TGT Indicator ช่วยให้พนักงำนถือท้ำยทรำบระยะทำงจำกเรื อจนถึงปลำย Lap Track NCE
ควบคุมกำรแสดงค่ำของ TGT Indicator ตั้งแต่ระยะ –๒๐๐ เมตร ถึง + ๒๐๐๐ เมตร LED สีแดงจะสว่ำง
เมื่อระยะมำกกว่ำ ๒๐๐๐ เมตร ส่วน LED สีเขียวสว่ำงเมื่อ ON เครื่ อง TGT Indicator
- Electronic Unit (MD 1600)

๑-๑๖

- Electronic Unit ประกอบด้วยส่วนที่เป็ น Power Supply ส่วนที่ Transfer และแสดงภำพของ
NCE Electronic Unit สำมำรถตรวจเซ็คได้โดยดึง Front Panel ออกมำ
- ที่ใต้ Electronic Unit มีพดั ลมระบำยอำกำศติดตั้งอยู่ และมี Thermo Switch ควบคุมกำรทำงำน
เพือ่ ลดควำมร้อนที่เกิดขึ้น
๒.๔.๔ อุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้ องโซนาร์
ในห้องโซนำร์เป็ นที่ติดตั้ง Hoisting Unit ของเครื่ องโซนำร์ รวมทั้งส่วน Electronic ของ
DLO 3 – 2 ดังมีรำยกำรตำมตำรำง ๒ – ๔
ตาราง ๒ - ๔ อุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้ องโซนาร์
Location code
Designation
Item No.
20
Hoisting Unit
AN 4061 A 002
21
Connection Box
GR 4012 G 411
22
Power Amplifier
VS 4077 G 500
23
Pulse Power Supply
VS 4077 G 600
24
Hydraulics Unit
VS 4077 A 003
25
Transducer Unit
GR 4012 A 004
02

Electronics Cabinet (DLO 3 – 2)
Tab.2 – 4 Units installed in the sonar room

GE 4013 A 00

๒.๔.๔.๑ Hoisting Unit ของโซนาร์
Hoisting Unit เป็ นส่วนหนึ่งของโซนำร์ ประกอบด้วย เครื่ องส่ง และเครื่ องรับสัญญำณ
ส่วนต่ำงๆ ของ Hoisting Unit ติดตั้งบนแผ่น Transportplate เพือ่ ลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้น
ดังมีรำยกำรต่อไปนี้
๒.๔.๔.๑.๑ Transducer ประกอบด้วย
- Cylindrical Array และ Plane Array และส่วนอีเล็กทรอนิกส์
- โดมโซนำร์
- Cylinder ไฮโดรลิคส์ และแกน Piston rod
- ส่วนควบคุมกำรหัน อยูต่ อนบนของแกน
Transducer สำมำรถ ยกขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิคส์ และเมื่ออยูใ่ นระดับต่ำสุด จะอยู่
ต่ำกว่ำแนวกระดูกงู ๐.๘๒ เมตร โดย Array นี้ทำหน้ำที่ส่งสัญญำณเสียงไปโดยรอบ และรับสัญญำณ
Echo ที่สะท้อนกลับ

๑-๑๗

มีส่วนอีเล็กทรอนิกส์อยูต่ อนบนของ Cylindrical Array และอยูด่ ำ้ นหลังของ Plane Array
ส่วนควบคุมกำรหันที่อยูต่ อนบนของ Transducer ทำหน้ำที่หมุน Plane Array รอบแกนตั้งตำมทิศทำงที่
ต้องกำร ในลักษณะนี้บมี ในกำรส่งและรับสัญญำณจะถูกควบคุมให้ตรงกับเป้ ำหมำยที่ตอ้ งกำรตรวจสอบ
เสมอ ส่วน Cylindrical Array นั้น ไม่สำมำรถหมุนไปมำได้ จึงต้องควบคุมทิศกำรส่งบีมสัญญำณทำง
อีเล็กทรอนิกส์
รู ป ๒ - ๑๑ อุปกรณ์ใน Hoisting Unit

๑-๑๘

รู ป ๒ - ๑๒ Transducer Unit

๑-๑๙

รู ป ๒ - ๑๓ ระบบไฮโดรลิคส์

๒.๔.๔.๑.๒ ระบบไฮโดรลิคส์
ระบบไฮโดรลิคส์ ทำหน้ำที่ส่งควำมดันไปทำให้ส่วนต่ำงๆ ของ Transducer เคลื่อนที่ นอกจำกนี้
ยังควบคุมอำกำรเคลื่อนทีก่ ำรหันของ Plane Array และส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ในกรณี ที่ระบบไฟฟ้ ำขัดข้อง
ก็สำมำรถใช้ Hand Pump แทนได้
๒.๔.๔.๑.๓ Power Amplifier และ Pulse Power Supply
Power Amplifier ทำหน้ำที่ส่งพลังงำนไปยัง Transducer ทั้ง Cylindrical และ Plane Array
Pulse Power Supply ทำหน้ำที่ Charge Capacitors ใน Power Amplifier ให้มีแรงเคลื่อนเพียงพอควบคุม
ช่วงเวลำในกำรส่ง Power และตรวจสอบ Fault ที่ปรำกฏ
รู ป ๒ - ๑๔ Power Amplifier และ Pulse Power Supply

๑-๒๐

๒.๔.๔.๑.๔ Connection Box
Connection Box ประกอบด้ว ยหั ว ต่ อ ที่ ยื่น ออกมำ เพื่ อ ต่ อ สำยเคเบิ ล ต่ ำ งๆ ของเรื อ กับ
Hoisting Unit
Connection Box ตั้งอยูบ่ นแผ่น Transportplate โดยสำยเคเบิลของ Hoisting Unit จะสอดเข้ำทำง
ช่องที่อยูท่ ำงด้ำนล่ำง
รู ป ๒ - ๑๕ Connection Box

๒.๔.๔.๒ Electronics Cabinet ของ Log (DLO 3 – 2)
ตูอ้ ิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย อุปกรณ์ Control Signal Processing อุปกรณ์รับ – ส่งสัญญำณ
ส่วนคำนวณค่ำควำมลึกและ Power Supply โดยรวมกันอยูใ่ น Standard Module ๒ Module อันได้แก่
Connection Module กับ Doppler Module ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้งั อยูบ่ นขำกันสะเทือน ๔ ขำ นอกจำกนี้
ยังมีระบบ Heater ป้ องกันควำมชื้นเมื่อเลิกเครื่ อง และที่ตอนล่ำงของ Module มีพดั ลมระบำยควำมร้อน
ซึ่งใช้ Thermo Switch ควบคุมกำรปิ ด – เปิ ด
รู ป ๒ - ๑๖ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ DLO 3-2

๑-๒๑

๒.๔.๕ Transducer ของ Log (DLO 3 – 2)
๒.๔.๕.๑ Transducer SW 4025 A 001 (DLO 3 – 2)
รู ป ๒ - ๑๗ Transducer SW 4025 A 001 (DLO 3 – 2)

Transducer (ตำมรู ป ๒ - ๑๗) ทำหน้ำที่ท้งั ส่งและรับสัญญำณเสียง ประกอบด้วยชิ้นส่ วนเล็กๆ
แบบ Piezoelectric ต่อกันเป็ นรู ปวงกลมเรี ยงซ้อนกันเป็ นชั้นและเชื่อมต่อกัน ในแต่ละ Group ชิ้นส่วน
เหล่ำนี้ทำหน้ำที่เปลี่ยนสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสัญญำณเสียงและเปลี่ยนสัญญำณเสียงเป็ นสัญญำณ
อิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่ง Pulse ออกไปในทิศทำงต่ำงๆ โดยกำรควบคุมให้ชิ้นส่ วน Piezoelectric Group
ส่งสัญญำณที่มี Phase ต่ำงกันตำมลำดับออกไป โดยรอบ Transducer มีน้ ำหล่อ ยึดกับตัวเรื อโดยใช้
น็อต ๔ ตัว มี Connector ต่อกับเคเบิลของ Transducer ไปยังส่วนอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งหัวต่อของเคเบิล
สำมำรถผนึกน้ ำได้โดยใช้ Packing พิเศษ

๑-๒๒

ตอนที่ ๓. วิธีการในการล่าทาลายทุ่นระเบิด
๓.๑ระบบ MWS 80 กำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดที่จะกล่ ำวถึ งต่อ ไปนี้ เป็ นวิธีกำรปฏิบตั ิซ่ ึ งใช้กับ
ระบบ MWS 80
๓.๒ การสร้ างข้ อมูลปฏิบัติการ(Data Base)
ระหว่ำงกำรวำงแผนปฏิบตั ิ จำเป็ นต้อ งกำหนดพื้นที่ที่จะล่ ำทำลำย เช่ น ช่ อ งทำงเข้ำออกอ่ ำว
ในขั้นเตรี ยมกำรต้องรวบรวมข้อมูลทำงอุทกศำสตร์ กำรเดินเรื อ และข่ำวสำรทำงยุทธวิธีในพื้นที่ ที่เลือก
โดยข้อมูลของพื้นที่แต่ละแห่งจะถูกป้ อนลงใน NCE แล้วถูกเก็บไว้ในเทปแต่ละตลับ
๓.๓ การเข้ าสู่ พนื้ ทีป่ ฏิบัติการ
หลังจำกได้ตรวจสอบกำรทำงำนของระบบ MWS 80 แล้ว ต้องใส่ ขอ้ มูลดังต่อไปนี้ ให้กบั NCE
ซึ่ง NCE จะแสดงข้อมูลที่ได้ป้อนในจอภำพ
- หมำยเลขเรื อ
- วัน เดือน ปี
- เวลำ และ zonetime
ถ้ำ NCE มีขอ้ มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับพื้นที่คน้ หำเป็ นแบบ “ ทัว่ ไป “ ไม่ระบุสิ่งใดพิเศษ เรำจะต้อง
ป้ อนระยะตรวจจับของโซนำร์ที่หำได้ในวันนั้นจำก Ray Trace Diagram เพื่อที่จะคำนวณหำ Lap track
ในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดต่อไป
ก่อนที่จะถึงพื้นที่คน้ หำ พนักงำน NCE จะต้องเลือก Navigation Mode (DGPS,Back Up) เพื่อที่จะหำ
ตำแหน่งของเรื อได้ถูกต้องแม่นยำระหว่ำงกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดนำยทหำรทุ่นระเบิดจะเริ่ มเดินอุปกรณ์
ประกอบของ NCE , พนัก งำนโซนำร์ เลื อ ก Ray Tracing Mode ที่โซนำร์ ซึ่ งจะช่ วยให้พนักงำน
ตรว จส อ บ ก ำ รแ พร่ ค ลื่ น เ สี ย งอ อ ก ไ ป ใ น น้ ำ ต ำ ม ค่ ำ ตั ว แป รต่ ำ งๆ ที่ ป ร ำ ก ฏ แล ะ ท รำ บ
ขีดควำมสำมำรถในกำรตรวจจับ แล้วจึงเลือกแบบกำรตรวจจับ (Detection Mode) ตลอดจน Range Scale
ที่เหมำะสมขณะทำกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
หลังจำกเลือก Lap track แรกที่เรื อจะค้นหำแล้ว พนักงำนทรำบข้อมูลที่สำคัญปรำกฏในอุปกรณ์
ดังนี้
นายทหารล่าทาลายทุ่นระเบิด Tactical Display
- ข้อมูลของพืน้ ที่ปฏิบตั ิกำร
- ข้อมูลจำกกำรเดินเรื อ
- Control Display
- Operation Menues
- รำยกำรข้อมูล (Data List)
- ผลกำร Online Test
- Manoeuvre Display

๑-๒๓

- ข้อมูลกำรเดินเรื อทำงยุทธวิธี
- ภำพจำกเรดำร์
- Plotter
- ข้อมูลพืน้ ที่ปฏิบตั ิกำร เส้นทำงกำรเดินเรื อ เป้ ำที่โซนำร์ตรวจจับ
- Printer
- บันทึกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นระหว่ำงล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
- เหตุกำรณ์และกำรเตือนภัย
พนักงานโซนาร์
Detction Display
- ภำพ Sector ที่กำลังค้นหำ
- กำรรักษำตำแหน่งเรื อจำกเป้ ำ และวัตถุที่พสิ ูจน์ทรำบ
- Classification Display
- ควำมลึกน้ ำ
- Main Operation Menu
- ผลกำร Online test
พนักงานถือท้าย
Manoeuvre Display
- ข้อมูลกำรเดินเรื อทำงยุทธวิธี
- ภำพจำกเรดำร์
- อัตรำผิดทำงซ้ำย – ขวำ ของ Lap track จำก L/R Indicator
- ระยะทำงถึงปลำยของ Lap track TGT Indicator
ต้ นเรือ
เรดาร์
- ภำพเรดำร์ที่ถูกจับได้

๑-๒๔

๓.๔ การล่ าทาลายทุ่นระเบิด
๓.๔.๑ ขั้นตอนการล่ าทาลายทุ่นระเบิด ตำมรู ป ๓ - ๑ จะแสดงภำพขั้นตอนกำรล่ ำทำลำย
ทุ่นระเบิดโดยสังเขป
รู ป ๓ - ๑ จะแสดงภาพขั้นตอนการล่ าทาลายทุ่นระเบิด

๑-๒๕

๓.๔.๒ การค้ นหาทุ่นระเบิด (Detection) เมื่อ ถึ งจุดเริ่ ม ต้นใน Lap track เรื อ ก็จะเริ่ มค้นหำ
ทุ่นระเบิดทันที แบริ่ งกึ่งกลำงเซ็คเตอร์ ที่หนึ่ งของโซนำร์ จะขนำนกับ Lap track ตลอดเวลำเพื่อเพิ่ม
ผลกำรตรวจจับ พนักงำนโซนำร์สำมำรถกำหนดวิธีกำรทำงำนของโซนำร์ ให้ส่งแบบ multi ping หรื อ
แสดงภำพแบบ Reverberation Reduction เมื่อได้ตำบลที่ของเป้ ำนิ่ง พนักงำนโซนำร์จะ mark ตำบลที่โดย
ตำแหน่งของเป้ ำ ถูกส่งไปยัง NCEโดยอัตโนมัติ และปรำกฏบนจอ NCE พร้อมกับถูกบันทึกไว้ทนั ที
ข้อมูลเป้ ำที่รวบรวมจำกกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดครั้งก่อนๆ ที่บนั ทึกไว้ในตลับเทป จะถูกป้ อนเข้ำ
ไปใน NCE ระหว่ำงขั้นเตรี ยมกำร ดังนั้นนำยทหำรทุ่นระเบิดจึงสำมำรถสัง่ กำรหรื อแนะนำให้พนักงำน
โซนำร์คน้ หำในบริ เวณที่เหมำะสมได้สะดวกยิง่ ขึ้น
๓.๔.๓ การตรวจสอบและการแยกประเภทเป้ า (Classification) ถ้ำตรวจพบวัตถุใต้น้ ำ ๑ เป้ ำ
หรื อมำกกว่ำ นำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดจะทำกำรตรวจสอบ โดยสั่งให้พนักงำนโซนำร์พิสูจน์ทรำบ
พนักงำนโซนำร์ ก็จะเปลี่ยนมำใช้ Classification Mode แล้วเริ่ ม ทำกำรตรวจสอบและพิสูจน์ทรำบเป้ ำ
ตำมที่ได้รับคำสัง่ เพือ่ ที่จะให้ได้ผลตำมที่ตรวจสอบพิสูจน์ทรำบแน่ ชดั จึงจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะต้องสังเกตุ
วัตถุในมุมต่ำงๆ ในกรณี น้ ีโซนำร์สำมำรถบันทึกภำพเป้ ำที่พสิ ูจน์ทรำบไว้ได้ถึง ๕ ภำพ
พนั ก งำนโซนำร์ จ ะเป็ นผู ้ใ ห้ ผ ลกำรพิ สู จ น์ ท รำบเป้ ำโดยต ำแหน่ ง ของเป้ ำจะแสดงบน
Detection Display ของโซนำร์ และบน Tactical Display ของ NCE และที่ Plotter ข้อ มู ลของเป้ ำ
จะถูกเก็บไว้ใน disk และพิมพ์ปรำกฏใน Printer
๓.๔.๔ การแยกประเภทเป้ าและการทาลาย (Indentification and Disposal) ในกำรแยก
ประเภทเป้ ำที่ พิสู จ น์ ท รำบแล้ว ว่ำ อำจเป็ นทุ่ น ระเบิ ด เรื อ จะส่ ง ยำนล่ ำ ท ำลำยลงน้ ำ และบัง คับ ยำน
วิ่งออกจำกมุ ม ที่โซนำร์ ตรวจจับ ยำนไม่ ไ ด้ เพื่อ ควำมรวดเร็ วในกำรค้นหำตำบลที่ ของยำนล่ ำ ทำลำย
พนักงำนโซนำร์อำจเปลี่ยนเซ็คเตอร์คน้ หำไป และแม้ว่ำเปลี่ยนเซ็คเตอร์แล้ว ภำพของเป้ ำก็ยงั ปรำกฏบน
จอ Classification Display ณ ตำบลที่เดิม
เมื่อโซนำร์สำมำรถตรวจจับยำนล่ำทำลำยขณะเคลื่อนที่ได้ พนักงำนโซนำร์ก็เริ่ มใช้ Automatic
Target Tracking และจะเห็นสัญญลักษณ์แสดงภำพเป้ ำเคลื่อนที่ปรำกฏบนจอโซนำร์ และบนจอ NCE
ดัง นั้นพนัก งำนบังคับ ยำนที่ อ ยู่ใ นห้อ งศู น ย์ยุท ธกำร จึ ง สำมำรถควบคุ ม ยำนให้แ ล่ น ไปยัง เป้ ำหมำย
ได้ถูกต้อง
ในห้องศูนย์ยทุ ธกำรมีจอโทรทัศน์วำงอยูต่ รงกลำงระหว่ำงโซนำร์และ NCE โดยภำพที่ปรำกฏ
ในจอโทรทัศ น์ เป็ นภำพที่ ได้จ ำกกล้อ ง TV ในยำนล่ ำท ำลำยทุ่ นระเบิ ด นอกจำกภำพดัง กล่ ำ วแล้ว
ในจอโทรทัศน์ยงั แสดงทิศทำงที่ยำนแล่น ควำมลึก มุ มกระดกขึ้นลงของส่ วนหัว รวมทั้งเส้น diagram
แสดงผลกำรตรวจจับของโซนำร์ ย ำนล่ ำ ทำลำย เมื่ อ ยำนล่ ำทำลำยเคลื่ อ นที่เข้ำใกล้เป้ ำ ภำพของยำน
ที่ปรำกฏใน Classification Display จะเป็ นเช่นเดียวกับเป้ ำ
หลังจำกที่ภำพเป้ ำปรำกฏบนจอโทรทัศน์ นำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดก็จะดำเนินกำรพิสูจน์
ขั้นนี้จำเป็ นต้องมองภำพเป้ ำในหลำยมุม โดยยำนล่ำทำลำยจะต้องเคลื่อนที่ลอยไปรอบๆ เป้ ำดังกล่ำว
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และเมื่อเป้ ำนั้นเป็ นทุ่นระเบิด นำยทหำรล่ำทำลำยทุน่ ระเบิดก็จะตัดสินใจว่ำจำเป็ นต้องทำลำย
หรื อไม่ ถ้ำจำเป็ นก็จะปล่อยระเบิดที่ติดไปกับยำนล่ำทำลำยให้ใกล้ทุ่นระเบิดที่สุดที่จะทำได้ และเมื่อนำ
ยำน ออกมำในระยะปลอดภัยแล้วก็จะจุดระเบิดนั้นเสีย
หลัง จำกได้ท ำลำยทุ่ น ระเบิ ด นั้ นเสร็ จ แล้ว ก็ จ ะเริ่ ม ขั้น ตอนกำรล่ ำ ท ำลำยใหม่ จนกระทั่ง
ครอบคลุมตลอดพื้นที่
๓.๔.๕ การเปลี่ยนแปลงข้ อมูล Data Base นำยทหำรทุ่นระเบิดจะเห็นข้อมูลปรำกฏบนจอ
Control Display ของ NCE โดยเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุใดๆ หรื อเป็ น list และข้อมูลดังกล่ำวเปลี่ยนแปลง
ได้ระหว่ำงปฏิบตั ิกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
๓.๕ การเดินเรือ
ระหว่ำ งปฏิ บ ัติ ก ำรล่ ำ ท ำลำยทุ่ น ระเบิ ด จะต้อ งทรำบต ำบลที่ ข องเรื อ อย่ำ งถู ก ต้อ งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลำ ส่วนกำรเดินเรื อทัว่ ไปจะใช้เครื่ องมือเดินเรื อต่ำงๆ และเรดำร์เป็ นหลักในกำรหำที่เรื อ
ขณะล่ ำทำลำยทุ่นระเบิด ถ้ำเครื่ อ งมื อ เดิ นเรื อ ขัดข้อ งหรื อ ไม่ สำมำรถใช้ DGPS ได้ ก็เปลี่ ยน
กลับมำใช้ Back Up Mode แทน
ในกำรหำที่เรื อโดยวิธี Dead Reckoning จำเป็ นต้องมีกำรปรับแก้ตำแหน่ งที่เรื อจริ งเป็ นครั้งครำว
โดยสำมำรถหำที่ เ รื อ ซึ่ งน ำไปปรั บ แก้ใ หม่ จ ำกที่ ห มำยอ้ำ งอิ ง ในกำรเดิ น เรื อ (Reference Point)
หรื อจำก Radar Contact
ตำบลที่ เรื อจะแสดงบนจอ Tactical Display ทั้งแบบตัวเลขและแบบ Graphic และทำกำร
พล็อตลงตำมเวลำ และระยะทำงตลอดกำรเคลื่อนที่
นอกจำกนี้ ตำบลที่เรื อ เวลำในกำรพิสูจน์ทรำบ และกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่ำงๆ จะถูกบันทึก
เก็บไว้ใน Disk Memory
๓.๖ การประเมินผล
หลังจำกกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด เรำจะนำข้อมูลกำรปฏิบตั ิจำกอุปกรณ์ของ NCE ดังต่อไปนี้มำใช้
เพือ่ ผลกำรประเมินผล
- แผ่นพล็อตพื้นที่ปฏิบตั ิกำร
- ข้อมูลจำกตลับเทป
- ข้อควำมที่ Printer พิมพ์ออกมำ
๓.๖.๑ การประเมินผลทางยุทธวิธี กำรพล็อตระหว่ำงกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด รวมทั้งกำรพล็อต
โดยข้อมูลจำกเทปนำไปใช้เพือ่
- เป็ นเอกสำรประกอบกำรแสดงผลกำรปฏิบตั ิ
- วำงแผนในกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดครั้งต่อไป
- วิเครำะห์ยทุ ธวิธีของข้ำศึก
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จ ำนวนและชนิ ด ของทุ่ น ระเบิ ด ที่ ต รวจพบตลอดจนทิ ศ ทำงของกำรวำงทุ่ น ระเบิ ด จะช่ ว ย
ประเมินผลขีดควำมสำมำรถในกำรวำงทุ่นระเบิดของฝ่ ำยตรงข้ำม รวมทั้งคำดคะเนจุดมุ่งหมำยของข้ำศึก
๓.๖.๒ การ Processing ข้ อมูลในเทป เมื่อ NCE ใช้ Mode Tape Editor กำรปฏิบตั ิต่ำงๆ จะถูก
บันทึกลงในเทป โดยข้อมูลใหม่จะถูกเก็บลงใน Date Library
๓.๖.๓ การตรวจซ่ อมระบบ เมื่อกำรทำงำนของระบบไม่เป็ นปกติ จะปรำกฏ Fault Message
ซึ่ งทำให้พนักงำนสำมำรถแก้ไ ข (Trouble Shooting) ได้สะดวก ดังนั้นเมื่ อเกิดข้อขัดข้องใดๆ ระหว่ำง
กำรล่ำทำลำย เจ้ำหน้ำที่จึงสำมำรถค้นหำจุดบกพร่ องและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้โดยรวดเร็ว
๓.๗ Back Up Operation
๓.๗.๑ การบกพร่ องจากจอภาพ ถ้ำจอภำพที่คอนโซลของ NCE หรื อ โซนำร์ จอใดจอหนึ่ ง
ขัดข้อ ง พนักงำนสำมำรถเปลี่ยนกำรแสดงจอภำพจำกจอภำพที่ชำรุ ด มำแสดงในจอที่ยงั ใช้กำรได้โดย
สวิทช์ Display Exchange Rotary
๓.๗.๒ การบกพร่ องจาก Power Supply หลังจำกที่ได้แก้ไขระบบ Power Supply แล้วMWS 80
จะเริ่ ม ทำงำนตำมขั้นตอนปกติ ข้อมูล ที่ปรำกฏจะเป็ นข้อ มูลหลังสุ ดที่อ ยูใ่ น disk (ก่อน Power Supply
ขัดข้อง)
๓.๗.๓ การบกพร่ องของ NCE ถ้ำ NCE ขัดข้อง โซนำร์และ MWS 80 ยังคงทำงำนต่อไปได้โดย
ขีดจำกัดในลักษณะของ “ Stand Alone “
NCE จะเป็ นตัวส่ งข้อ มูลกำรเดินเรื อ โดยรับอำกำรจำกเข็มทิศไยโรและ Doppler Logหรื อถ้ำ
เครื่ องช่วยกำรเดินเรื อชำรุ ด ก็อำจจะป้ อนข้อมูลโดยใช้พนักงำนได้
เมื่อเครื่ องช่วยกำรเดินเรื อชำรุ ด จะมีผลเป็ นอย่ำงมำกต่อระบบ Processing และกำรแสดงภำพของ
โซนำร์
ถ้ำ เครื่ อ งช่ ว ยกำรเดิ น เรื อ ช ำรุ ด เพี ย งอย่ำ งเดี ย ว เช่ น DGPS MWS 80 จะเปลี่ ย นไปใช้
Back Up Mode โดยอัตโนมัติ (กำรเดินเรื อ DR จำกตำแหน่งที่เรื อจริ ง)
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ตอนที่ ๔ ลักษณะการทางานของระบบ MWS 80
ในบทนี้ เป็ นกำรอธิ บำยลักษณะกำรทำงำนของระบบโดยละเอี ยด เริ่ มต้น จำกลักษณะกำรส่ ง
สัญญำณข้อมูลจำกเครื่ องช่วยกำรเดินเรื อ โซนำร์ ไปยังจอภำพที่คอนโซล และไปแสดงและบันทึกที่
ส่วนบันทึก ซึ่งได้แก่ PLOTTER, PRINTER และ DISK MEMORY
๔.๑ การส่ งข้อมูลสั ญญาณ
SENSOR ทำหน้ำที่ส่ งสัญญำณไปยังอุ ปกรณ์ ต่ ำง ๆ ที่อ ยู่ในห้อ ง CIC เพื่อ ดำเนิ น
กรรมวิธี (PROCESSING)
SENSOR ดังกล่ำว แบ่งเป็ น ๒ พวก ได้แก่
๑. SENSOR หำข้อ มูลเป้ ำ ได้แก่ โซนำร์ , DOPPLER LOG (ในกรณี วดั
ควำมลึก) และเครื่ องวัดอำกำรโคลง เอียงของเรื อ
๒. SENSOR หำข้อมูลกำรเดินเรื อ ได้แก่ DGPS, DOPPLER LOG, CYRO,
เรดำร์ และเครื่ องวัดอำกำรโคลง เอียงของเรื อ
เมื่อพนักงำน NCE กดปุ่ ม SONAR IMAGE ก็จะปรำกฏภำพบนจอเป็ นภำพของโซนำร์
ในลักษณะ DETECTION CLASSIFICATION หรื อ RAY TRACING แบบใดแบบหนึ่ง
P/R SENSOR ทำหน้ำที่วดั อำกำรโคลง เอียงของเรื อเพือ่ นำค่ำนี้ไปแก้ในส่วนคำนวณ
ของระบบอุปกรณ์น้ ีติดตั้งใน ELECTRONIC CABINET และเป็ นส่วนหนึ่งของโซนำร์
ตำม ตำรำง ๔ – ๑ แสดงกำรแลกเปลี่ ยนข้อ มูลระหว่ำงอุ ปกรณ์ ส่วนต่ำง ๆ ของ NCE
โดย NCE ทำหน้ำที่จดั กำร ควบคุม , ดำเนิ นกรรมวิธี, แสดง, บันทึก, พิมพ์และพล็อ ตข้อมู ล ทั้งหมดที่
ได้รับจำก SENSOR ดังนั้นจึงกล่ ำวได้ว่ำ NCE เป็ นศูนย์กลำงในกำรปฏิบตั ิกำรเมื่ อได้รับข้อ มูลจำก
SENSOR

๑-๒๙

ตำรำง ๔-๑ กำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร ข้อมูล ในระบบล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
DATA
DATA RECEIVER
INFORMATION CONTAINED IN DATA
TRANSMITTER
Sonar
NCE
- RANG AND BEARING OF SONAR CONTACTS
Equipment
- CENTRE BEARING OF THE CURRENT SEARCH
With P/R Sensor
SECTOR
- CLASSIFICATION RESULT WITH RANGE,
BEARING AND DEPTH
- DISPLAY DATA OF DETECTION,
CLASSIFICATION OR RAY TRACING IMAGE
- PITCH AND ROLL ANGLES
NCE
SONAR EQUIPMENT - NAVIGATIONAL PARAMETERS SUCH AS SHIP’S
POSITION AND HEADING, COURSE/SPEED OVER
GROUND OR THROUGH THE WATER, DRIFT
SPEED AND DRIFT ANGLE
- SECTOR REFERENCE BEARING
- CLASSIFICATION/INVESTIGATION ORDER
(RANGE, BEARING)
-ORDER FOR DISPLAY TRANSFER (DETECTION,
CLASSIFICATION OR RAY TRACING)
DGPS
NCE
- RANGES TO THE EFERRENCE STATIONS
- SIGNAL STRENGTHS
NCE
DGPS
- CODES OF THE REFERENCE STATIONS
- CLOCK FREQUENCY FOR INTERROGATION OF
THE STATIONS
- CONTROL CLOCK FOR SYNCHRONISATION OF
DATA TRANSFER
Doppler Log
NCE/SONAR
- LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL
EQUIPMENT/RTU
COMPONENTS OF THE SPEED OVER
GROUND/THROUGH THE WATER
- WATER DEPTH

๑-๓๐

Compass
Radar

NCE/SONAR
EQUIPMENT
NCE

NCE

MANOEUVRE
DISPLAY

NCE

AUTOPILOT

AUTOPILOT

NCE

- SHIP’S HEADING
- RANGE AND BEARING WITH REFERENCE
NUMBER AND UP TO 20 RADAR TARGETS
- SHIP’S DATA
- SONAR CONTACT (BEARING)
- SAFETY CIRCLE
-LAP TRACK
- PRESENT POSITION
- WAY POINTS
- CIRCLE OF CONFIDENCA
- COMMANDS
- STATUS OF THE AUTOPILOT
- ALARM AND WARNING MESSAGES

๔.๒ DATA HANDLING การจัดสรรข้ อมูล
หน้ ำ ที่ ข อง NCE ที่ ส ำคัญ ที่ สุ ด คื อ เป็ นศู น ย์ก ลำงกำรจัด สรรข้ อ มู ล (DATA
HANDLING CENTRE) ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้ (ดูรูป ๔ - ๒)
INTERFACING (กำรดัด แปลง SONAR DATA ให้เหมำะกับกำร
PROCESSING ที่จะเกิดขึ้นต่อไป)
CONTROL (สิ่งที่ได้มำจำกคำที่ป้อนเข้ำไปแบบ MANUAL ทั้งหมดและจำก
ข้อมูล)
PROCESSING
- DISPLAY
- RECORDING
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รู ป ๔ – ๒ BLOCK DIAGRAM ของ NCE

หน้ำที่ต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะได้อธิบำยในรำยละเอียดในบทต่อ ๆ ไป โครงสร้ำงของหน้ำที่ต่ำง ๆ นี้ มี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับ DATA FLOW คือ
- INPUT OF DATA
- DATA PROCESSING
- OUTPUT OF DATA
- DATA STORAGE
หน้ำที่ของ INTERFACING และ CONTROL คือ รับข้อมูลที่ป้อนเข้ำมำ เช่น รับ
ข้อมูลและ PROCESSING DATA ที่ป้อนเข้ำไปแบบ MANUAL ทุกค่ำรวมทั้งจำก RAW DATA
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ของ SENSOR ต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ดี ข้อมูลที่ปรำกฏสำมำรถนำไปบันทึกเก็บไว้ได้ และข้อมูลที่ถูกเก็บไว้
ในตลับเทปก็สำมำรถ LOAD ไปยัง NCE ได้จำก DISK MEMORY
หลังจำกข้อมูลถูกป้ อนเข้ำไปแล้ว PROCESSING ของ NCE จะจัดลำดับแล้วเรี ยบเรี ยง
ข้อ มู ลเหล่ ำนั้นใหม่ และดำเนิ นกำรขบวนกำรปรับแต่งข้อ มู ล สำหรับกำรใช้ในขั้นต่อ ๆ ไป (DATA
PROCESSING)
หน้ำที่ของ DISPLAY และ RECORDING รับข้อมู ล ที่ส่งออกจำก NCE DATA
STORAGE ท ำหน้ ำ ที่ PROCESSING (ข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ สะสมขณะปฏิ บ ัติ ก ำร) และ RECORDING
(เก็บสะสม DATA กำรปฏิบตั ิกำรไว้ในตลับเปทด้วย DISK MEMORY เช่น เพื่อ ใช้สำหรับกำร
ประเมินค่ำภำยหลังสิ้นสุดกำรปฏิบตั ิกำร)
ข้อมูลต่อไปนี้มีควำมสำคัญสำหรับกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ในพื้นที่ปฏิบตั ิกำรที่เลือกไว้
ข้อ มู ล ซึ่ งแสดงพื้ น ที่ ป ฏิ บ ัติ ก ำร เช่ น ขอบเขต, จุ ด อ้ำ งอิ ง ในกำรเดิ น เรื อ ,
ควำมลึกของน้ ำและลักษณะพืน้ ท้องทะเล
ข้อมูลซึ่งกำหนดพื้นที่คน้ หำ และ LAP TRACKS ซึ่งอยูภ่ ำยในพื้นที่คน้ หำ
(SEARCH AREA)
SENSOR DATA ซึ่ งแสดงค่ำอำกำรเคลื่ อนที่ไ ปของเรื อ (เช่ น ตำบลที่,
ควำมเร็ว, เข็ม, กระแสน้ ำ, มุม ROLL และ PITCH)
ข้อมูลโซนำร์ สำหรับแสดงภำพสถำนกำรณ์ใต้น้ ำ
ในระบบล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือ ข้อมูลโซนำร์ (SONAR DATA )
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโซนำร์เหล่ำนี้ และกรรมวิธีกำรรวบข้อมูลเข้ำด้วยกันกับข้อมูลทำงกำรเดินเรื อ ทำให้
สำมำรถจะแสดงผลและบันทึ กชนิ ดและต ำแหน่ ง ของเป้ ำวัตถุ ใต้น้ ำทุ กเป้ ำลงในพื้นที่ ปฏิบ ัติกำรได้
ข่ำวสำรที่ถูกต้องหมำยถึงว่ำ ทุ่นระเบิดที่ถูกค้นพบระหว่ำงภำรกิจหนึ่ง ๆ สำมำรถจะถูกทำลำยในภำรกิจ
ครั้งต่อไปได้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ได้ในกรณี ที่สภำวะขณะนั้นไม่อำจจะทำลำยได้โดยทันทีที่พบ
๔.๒.๑ INPUT OF DATA
กำรป้ อนข้อมูลเข้ำไปยัง NCE มี ๓ วิธี คือ
๑. กำรป้ อนข้อมูลโดยพนักงำน
๒. กำรป้ อนข้อมูลที่สะสมเก็บไว้ในตลับเทป โดยใช้ DISK MEMORY
๓. กำรป้ อนข้อมูลจำก SENSOR ต่ำง ๆ
ชนิดของกำรป้ อนข้อมูลที่กล่ำวตำมข้อ ๑. ขึ้นอยูก่ บั กำรควบคุมกำรทำงำนของ
NCE (ดูรูป ๔ – ๒) ซึ่ งขึ้นอยู่กบั คำสั่งควบคุม (COMMANDS) ที่นำยทหำรล่ ำทำลำยทุ่นระเบิดเป็ น
ผู ้ใ ส่ เข้ ำ ไปให้ ส่ ว นกำรป้ อนข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ ไว้ ใ นตลั บ เทป ตำมข้ อ ๒. ใช้ วิ ธี RECORDING
กำร INTERFACE เป็ นวิธีรับข้อมูลที่ส่งมำจำก SENSOR ตำมข้อ ๓.
๑./๒. กำรป้ อนข้อมูลโดยพนักงำน และกำรป้ อนข้อมูลที่เก็บสะสมจำกตลับเทป
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กำรป้ อนข้อมูลแบ่งได้เป็ น ๓ ขั้นตอน (PHASE) ที่ต่ำงกัน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กำรเตรี ยมกำรก่อนภำรกิจ
ข้อมูลทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทอ้ งทะเลซึ่ งมีควำมสำคัญ
จะถู ก ป้ อนเข้ำ ไปได้ ๒ วิ ธี คื อ กำรป้ อนข้อ มู ล ทั้ง หมดที่ เ ป็ นข้อ มู ล ใหม่ หรื อ กำรป้ อนข้อ มู ล ที่
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่ งจะถูกป้ อนจำกตลับเทปผ่ำน DISK MENORY ไปยัง NCE โดยนำยทหำรล่ ำ
ท
ำ
ล
ำ
ย
ทุ่นระเบิดสำมำรถเลือกจำก MODE “MANUAL DATA ENTRY” หรื อ “TAPE EDITOR”
หลังจำกกำรป้ อนข้อมูลเสร็จสิ้นเรี ยบร้อยแล้ว ผลลัพธ์ “DATA BASE” ที่ได้ถูกบันทึกใน
ตลับเปท (กำรสร้ำง ”LIBRARY”)
ขั้นตอนที่ ๒ กำรปฏิบตั ิระหว่ำงภำรกิจ
ระหว่ำ งภำรกิ จ ค ำสั่ง ที่ ป้ อนเข้ำ ไปจะเป็ นตัว ควบคุ ม กำร
ปฏิบตั ิกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด นำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดจะเพิ่มเติมหรื อแก้ไข LIBRARY DATA
โดยกำรป้ อนผลต่ำง ๆ ที่ได้ลงไปด้วยกำรเลือก MODE CHANGE DATA เช่น ผลกำรพิสูจน์ทรำบเป้ ำ
วัตถุใต้น้ ำ ปรำกฏว่ำเป็ น “ทุ่นระเบิดทอดประจำที่” (GROUND MINE) เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ ๓ กำรประเมินผล
หลังจำกเสร็จภำรกิจแล้ว ผลทั้งหมดสำมำรถนำมำประเมินผล
ได้ และถ้ำจำเป็ น LIBRARY DATA ก็สำมำรถจะเพิ่มเติมขยำยตำมไปด้วยได้ (กำรรวบรวมผลไว้ใน
LIBRARY) และกำรรวบรวมกำรประเมินผลนี้ ก็สมำรถจะกระทำใน MODE TAPE EDITOR ได้อีก
ด้วย
๓. กำรป้ อนข้อมูลจำก SENSOR ต่ำง ๆ
ระหว่ำงภำรกิจ NCE จะรับข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องจำก SENSOR ต่ำง ๆ คือ
โซนำร์ ด้วย P/R SENSOR
- DGPS
- DOPPLER LOG
- เข็มทิศไยโร
เรดำร์ (เมื่อต้องกำร)
ข้อ มู ล จำก SENSOR ต่ ำ ง ๆ นี้ ถู ก ส่ ง ผ่ ำ น INTERFACE
ไปยัง
MEMORY โดยข้อมูลต่ำง ๆ ถูกดัดแปลงให้เหมำะสมกับกำร DATA PROCESSING
ข้อมู ลที่เรี ยกมำจำก MEMORY โดยอัตโนมัติหรื อ นำยทหำรทุ่นระเบิด
เป็ นผูเ้ รี ยก จะส่ งไปเพื่อกำร DATA PROCESSING นำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดสำมำรถเรี ยกข้อมูล
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เพือ่ แสดงได้ตำมต้องกำร เมื่อโซนำร์แสดงภำพข่ำวสำรข้อมูลใด ๆ นำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดสำมำรถ
เลือกภำพแสดงโซนำร์ที่สมบูรณ์ให้ปรำกฎบนจอของ NCE ได้เช่นเดียวกัน
เมื่อใช้ KEY ACCEPT RADAR กำรแสดงภำพจำกจอเรดำร์ก็จะเริ่ มต้น
ทำงำน ข้อมูลเรดำร์เหล่ำนี้สำมำรถนำมำใช้เป็ น BASE DATA (ที่ปรับปรุ งให้ทนั สมัย) สำหรับกำรหำ
ตำบลที่ของเรื อตนเองอย่ำงต่อเนื่องได้
๔.๒.๒ DATA PROCESSING
หน้ำที่ที่สำคัญของ DATA PROCESSING มีดงั ต่อไปนี้
ควบคุมกำรปฏิบตั ิกำรที่เกิดขึ้นอย่ำงคำบเกี่ยวระหว่ำงกัน
PROCESS ข้อมูลทีไ่ ด้มำจำก SENSOR ต่ำง ๆ
กำรดำเนินกำรจัดกำร DATA BASE
กำรสร้ำงภำพ LABELLED PLAR DISPLAY
กำรสร้ำงภำพ MANOCUVRE DISPLAY
- ควบคุ ม เครื่ อ งมื อ บัน ทึ ก ต่ ำ ง ๆ เช่ น PLOTTER,PRINTER และDISK
MEMORY
- ควบคุมกำรทดสอบต่ำง ๆ ของเครื่ องอุปกรณ์
เนื่ องจำกควำมสำคัญพิเศษ DATA PROCESSING จึงรวมอยู่ในเรื่ อ งกำรเดิ นเรื อ ของเรื อ
ล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ซึ่งจะได้อธิบำยแยกไว้ในบทที่ ๔.๓
กำร DATA PROCESSING ใน ถูกกระทำโดย PROCESSOR ๔ ตัว ที่ต่อร่ วมกันอยูร่ วมทั้ง
GRAPHIC PROCESSOR ๒ ตัว สำหรับ กำรควบคุมจอ SCREEN ทั้งสอง
ข้อมูลปฏิบตั ิกำร (ข้อมูลทำงยุทธวิธี) จะถูกบรรจุอยูใ่ นส่ วนควำมจำ (DATA BASE จำก
ภำยนอก) เนื่ อ งจำก PROCESSOR ทั้ง ๔ ตัว ที่ ต่ อ ร่ ว มกัน อยู่ต ำมที่ ก ล่ ำ วข้ำ งบนแล้ว ในทุ ก ๆ
PROCESSOR ก็ยงั มี ส่วนที่เหมื อ นกันอยูด่ ้วย ดังนั้นในกำรทำงำนจึงมี เพียงส่ วนควำมจำเดี ยวเท่ำนั้น
(หลักสำคัญของ INTERCONNECTION ในรู ป ๔ – ๒) กำรต่อร่ วมกันนี้ ทำให้ขีดควำมสำมำรถในกำร
คำนวณทั้งหมด ถูกรวมเข้ำใน SINGLE FUNCTIONAL BLOCK (PROCESSING)
๔.๒.๒.๑ กำรควบคุม INTERACTIVE OPERATION
NCE จะจัดกำรกับข้อมูล ทำงยุทธวิธีจำนวนมำก ซึ่ งจะสำมำรถถู ก
แบ่งเป็ นส่ วน ๆ และรวมเข้ำในวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน เพื่อ ที่จะไม่ ให้เป็ นภำระแก่ นำยทหำรล่ ำทำลำย
ทุ่นระเบิดมำกเกินไป ขณะเดียวกันก็ๆไม่เป็ นกำรตัดข้อมูลที่สำคัญออกไปด้วย จึงต้องสำมำรถดัดแปลง
กรรมวิธีกำรและกำรแสดงภำพข้อมูลให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรทำงยุทธวิธีได้ ในกำรนี้ NCE ก็จะ
แนะแนวทำงปฏิบตั ิให้กบั นำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดในฐำนะของผูใ้ ช้ โดยอำศัยข้อมูลที่ปรำกฏจำก
NCE โปรแกรมต่ำง ๆ ที่มีผ ลต่อ กำรควบคุ ม กำรโต้ตอบ จะถู ก บรรจุไ ว้ใน NCE เพื่อ ช่ วยให้ผูใ้ ช้
สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้โดยต่อเนื่อง
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ลำดับขั้นตอนที่ปฏิบตั ิจะแสดงให้นำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดทรำบในรู ปของรำยกำร (MENU)
ต่ำง ๆ ข้อมูลที่ป้อนเข้ำไปจะถูกแปลโดยโปรแกรมควบคุมกำรปฏิบตั ิ ถ้ำข้อมูลถูกต้อง เครื่ องก็จะทำงำน
ตรงกับข้อมูลคำสัง่ ที่ป้อนเข้ำ ส่วนข้อมูลหรื อกำรปฏิบตั ิที่ไม่มีควำมหมำย เครื่ องก็จะไม่ทำตำม
๔.๒.๒.๒ กำร PROCESS ข้อมูลที่มำจำก SENSOR ต่ำง ๆ
ข้อ มู ลที่มำจำก SENSOR ต่ำง ๆ (ดู ตำรำง ๔ – ๑) จะถู กตรวจสอบ
เพือ่ ดูวำ่ เป็ นรู ปแบบที่ถูกต้อง และหรื อว่ำมีควำมสมเหตุสมผลหรื อไม่ ถ้ำเหมำะสมจึงจะถูกป้ อนเข้ำไป
ในรู ปแบบที่ถูกต้อง เพือ่ กำร PROCESSING ใน NCE ต่อไป
กำร PROCESS ข้อมูลจำกเครื่ องโซนำร์ และ DOPPLER LOG (ข้อ มูลควำมลึกน้ ำ) จะ
เกี่ยวข้องกัน
กำร PROCESS ของข้อมูล SENSOR ซึ่งสัมพันธ์กบั กำรเดินเรื อจะได้อธิบำยในบทที่ ๔.๓ ต่อไป
กำร PROCESS ข้อมูลเครื่ องโซนำร์ ดำเนินไปตำมขั้นตอนต่อไปนี้
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำระยะโซนำร์ เป็ นค่ำระยะทำงระดับ (PLAN)
เนื่องจำกหลักกำรทำงำนของเครื่ องโซนำร์ ข้อมูลเป้ ำที่ได้รับเป็ นระยะเอียง (SLANT RANGE)
ค่ำระยะโซนำร์จะต้องแปลงกลับด้วยกำรใช้ค่ำของควำมลึกน้ ำจำก DOPPLER LOG หรื อ DATA
BASE ที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้นมำหำระยะทำงระดับ
กำรเปลี่ ยนแปลงค่ำตำบลที่ สัมพันธ์เป็ นข้อมู ล ที่ทำงภูมิศำสตร์ (GEOGRAPHICAL
POSITION DATA)
ใน NCE ตำแหน่ งของเป้ ำวัตถุต่ำง ๆ จะถูกเก็บไว้และดำเนิ นกำรเปลี่ยนแปลงเป็ นตำบลที่ทำง
ภูมิศำสตร์ ค่ำตำบลที่สัมพันธ์เดิมของเป้ ำจะถูกแปลงเป็ นค่ำทำงภูมิศำสตร์ที่สมบูรณ์โดยกำรใช้ขอ้ มู ล
ข่ำวสำรตำบลที่ของเรื อ ซึ่งทำกำรคำนวณอยูต่ ลอดเวลำอย่ำงต่อเนื่อง
ควำมเกี่ยวข้องของเป้ ำที่ถูกตรวจพบและเป้ ำที่ถูกพิสูจน์ทรำบ
เป้ ำโซนำร์ ซ่ ึ งถู กค้นพบจะถู กส่ งกลับไปยังเครื่ อ งโซนำร์ โดยนำยทหำรล่ ำทำลำยทุ่นระเบิ ด
เพือ่ ควำมมุ่งหมำยในกำรพิสูจน์ทรำบ ผลลัพธ์ของกำรพิสูจน์ทรำบที่ได้มำจะต้องมีควำมเกี่ ยวพันกันกับ
เป้ ำเดิม
กำร PROCESS ของข้อมูลโซนำร์ดว้ ย NCE ช่วยให้นำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ควบคุมกำร
ปฏิบตั ิงำนของโซนำร์ได้
๔.๒.๒.๓ กำรดำเนินกำรจัดกำร DATA BASE (DATA BASE MANAGEMENT)
ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว แนวทำง DATA PROCESSING ของ NCE
อยูบ่ นฐำนของกำร INTERCONNECTION ของ PROCESSOR ซึ่ งผ่ำน DATA BASE ภำยนอก
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หน้ำที่กำรดำเนิ นกำรจัดกำร DATA BASE คือ กำรปรับ DATA BASE ให้ทนั สมัยอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่ อง
และกำรประสำนกับข้อมูลที่เข้ำมำทั้งหมด
แหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุด ๓ แห่ง คือ
SENSOR ต่ำง ๆ
พนักงำน
DATA MEMORIES
DATA BASE ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็ นกรุ๊ ป DATA BASE MANAGEMENT จะทำ
หน้ำที่ควบคุมข้อมูลให้เข้ำไปยังกรุ๊ปต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม
๔.๒.๒.๔ กำรสร้ำงภำพ LABELLED PLAN DISPLAY
LABELLED PLAN DISPLAY แสดงภำพข้อ มู ลหลักส ำหรั บ
กำรควบคุ ม ปฏิบตั ิกำรล่ ำทำลำยทุ่นระเบิด ให้แก่ นำยทหำรล่ ำทำลำยทุ่นระเบิด นำยทหำรล่ำทำลำย
ทุ่นระเบิด สำมำรถจำทรำบ PARAMETER ต่อไปนี้จำก LABELLED PLAN DISPLAY
CENTRE OF DISPLAY
SCALE
ข้อมูลประเภทต่ำง ๆ (SATERORY)
หน้ำที่ของ DATA PROCESSING จะค้นหำ DATA BASE ทำงยุทธวิธีและเลือกเอำเป้ ำ
ทั้งหมด ซึ่ งมีตำแหน่ งและ CATEGORIES ที่สอดคล้องกับ PARAMETER ที่ป้อนเข้ำไป เป้ ำวัตถุ
เหล่ำนี้จะถูก PROCESS โดย GRAPHIC PROCESSOR เพือ่ เตรี ยมสำหรับ DISPLAY
๔.๒.๒.๕ กำรสร้ำงภำพ MANOEUVRE DISPLAY
ด้วยข้อมูลทำงยุทธวิธีที่ได้มำจำก NCE MANOEUVRE DISPLAY 1600
จะช่วยพนักงำนถือท้ำยให้รักษำตำแหน่ งเรื อให้อยูใ่ นขอบเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ระหว่ำงกำร POSITION
KEEPING แบบ MANUAL และระหว่ำงกำรถือท้ำยไปตำม LAP TRACK
MANOEUVRE DISPLAY แบ่งลักษณะกำรใช้ไว้เป็ น MODE ดังนี้
CRUISE (สัญลักษณ์เรื ออยูต่ รงกลำงวงแบริ่ ง)
- MANOEUVRE (สัญลักษณ์เรื อเคลื่อนที่สมั พันธ์กบั วง GUARD ZONE)
เรดำร์ (แสดงภำพเช่นเดียวกับเรดำร์ 8600 ARPA)
- TEST
๔.๒.๒.๖ กำรควบคุมเครื่ องอุปกรณ์บนั ทึก
เครื่ อ งอุ ป กรณ์ บ ัน ทึ ก ต่ ำ ง ๆ ได้แ ก่ PLOTTER, PRINTER และ
DISK MEMORY จะเตรี ยมกำรจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับภำรกิจและสิ่งที่ได้ปฏิบตั ิลงไป

๑-๓๗

MODE กำรใช้งำนถูกเลือกโดยนำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด กำรควบคุมอุปกรณ์อำจเลือกให้
แสดง DATA OUTPUT หรื อเก็บสะสม (STORED) ข้อมูลได้หลำยวิธี ซึ่ งกำหนดให้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ ง
ต่ำง ๆ ดังนี้
ขึ้นอยูก่ บั เวลำ
- ขึ้นอยูก่ บั ระยะทำงที่เดินทำงไป
ขึ้นอยูก่ บั กำรเข้ำมำของข้อมูลใหม่
- กำรส่งออกหรื อเก็บสะสมข้อมูลทั้งหมด
อุ ป กรณ์ ถู ก ควบคุ ม ให้ ท ำงำนสอดคล้อ งกัน โดยบำงส่ ว นสำมำรถจะด ำเนิ น พร้ อ มกัน ไปได้
นอกจำกนี้ ยงั เก็บรักษำข้อมู ลภำรกิ จสำหรับกำรประเมิ นผลในภำยหลัง และส ำหรับกำรสร้ ำง DATA
BASE ใหม่ ถ้ำเกิดสิ่งผิดปกติที่สำคัญขึ้นในระบบ
๔.๒.๒.๗ กำรควบคุ มกำรทดสอบต่ำง ๆ ของเครื่ องอุปกรณ์ (CONTROL OF
THE EQUIPMENT TESTS)
ควำมรู ้ในระบบกำรทำงำนของเครื่ องอุปกรณ์เป็ นสิ่งสำคัญอย่ำงหนึ่ ง หำกว่ำขำดควำมรู ้เช่นนี้ ไป
สำมำรถนำไปสู่ควำมผิดพลำดในกำรประเมินค่ำสถำนกำรณ์ได้
อุปกรณ์ BUILT IN TEST (BITE) โดยทัว่ ไปจะแยกไม่ข้ ึนอยูก่ บั ส่ วนใด ๆ ของเครื่ องอุปกรณ์
กำรทดสอบอุปกรณ์ จะกระทำตลอดเวลำ เสมื อ นเป็ นโปรแกรมพื้นฐำนในทุก MODE กำรใช้งำน
(“ON – LINE TEST”) ถ้ำมี FAULT เกิดขึ้น สำมำรถทำกำรวิเครำะห์ ค้นหำสิ่ งผิดปกติได้มำกขึ้น
โดยพิเศษ (“OFF – LINE TEST”) ดังมีรำยละเอียดในหัวข้อ ๔.๖ MONITORING และ TESTING
๔.๒.๓ OUTPUT OF DATA
ข้อมู ลซึ่ งถู กป้ อนเข้ำไปใน NCE และถู ก PROCESS จะถู กส่ งออกมำโดย
อัตโนมัติ หรื อเมื่อถูกเรี ยก โดยนำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด โดยผ่ำนตัวกลำง ซึ่งประกอบด้วย จอภำพ
(SCREEN) ๒ จอ บนคอนโซล NCE, MANOEUVER DISPLAY, L/R และ TGT INDICATOR
และอุปกรณ์บนั ทึก ๒ ชนิด คือ PLOTTER และ PRINTER
สิ่งต่อไปนี้จะถูกแสดงบนจอ NCE
ส่วนของ DATA BASE (ข้อมูลเลือกโดยนำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด)
LABELLED PLAN DISPLAY พื้นที่ปฏิบตั ิกำรที่สำมำรถปรับขนำดสเกลได้ พร้อม
ด้วยคุณลักษณะทำงยุทธวิธี และข้อมูลสำหรับกำรค้นหำทุ่นระเบิด (เช่น ข้อมูลตำบลที่ของเรื อล่ำทำลำย
ทุ่นระเบิด)
ภำพสถำนกำรณ์ ที่จะช่ วยเหลื อ แนะนำนำยทหำรล่ ำทำลำยทุ่นระเบิดให้ตดั สิ นใจได้
ถูกต้อง
TEST PICTURES และ FAULT MESSAGES
สิ่งต่อไปนี้ไปนี้จะปรำกฏบนจอ MD 1600

๑-๓๘

GUARD ZONE รอบ ๆ ตัวเรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
- RADAR IMAGE
- TEST PICTURE
สิ่งต่อไปนี้ไปนี้จะปรำกฏบนจอ PLOTTER
แผนที่ (MP)
- TEST PICTURE
สิ่งต่อไปนี้จะถูกพิมพ์ออกมำโดย PRINTER
DATA BASE ทำงยุทธวิธี (ข้อมูลปฏิบตั ิกำร)
- กำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปฏิบตั ิกำร
TEST PRINT – OUTS และ FAULT MESSAGES
ภำพกำรแสดงที่ปรำกฏและอธิบำยไว้ (ดูรูป ๔ – ๓ ถึง ๔ – ๑๑) เป็ นตัวอย่ำงของกำรแสดงภำพ และ
PRINT – OUTS ที่ข้นั ตอนต่ำง ๆ กันของกำรปฏิบตั ิกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
ภำพแสดงบน L/R และ TGT INDICATOR จะอธิบำยในหัวข้อ ๔.๓ เรื่ องกำรเดินเรื อ
๔.๒.๓.๑ ข้อมูล OUTPUT ระหว่ำงกำรป้ อนข้อมูลปฏิบตั ิกำร
ระหว่ำงกำรป้ อนข้อมูลปฏิบตั ิกำร (DATA BASE ทำงยุทธวิธี) นั้น
ภำพ LABELLED PLAN ของพื้นที่ปฏิบตั ิกำร สำมำรถจะถูกตรวจสอบ (ดูรูป ๔ – ๓) นอกจำกนี้
ข้อมูลทั้งหมดสำมำรถพิมพ์ออกมำโดย PRINTER ได้ รู ป ๔ – ๔ แสดงข้อควำมที่ตดั ตอนออกมำจำก
PRINTER
ยิง่ กว่ำนั้น วัตถุท้งั หลำยที่มีคุณลักษณะอย่ำงเดียวกัน (เช่น DGPS BEACONS) สำมำรถจะ
แสดงเป็ นรำยกำรออกมำได้บนจอ (SEREEN) หนึ่งในสองของ NCE (ดูรูป ๔ – ๔)
รู ป ๔ – ๓ กำร LABELLED PLAN ก่อนปฏิบตั ิกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
-

๑-๓๙

รู ป ๔ – ๔ (ตัวอย่ำง) รำยกำรข้อมูลบน PRINTER และ CONTROL DISPLAY

๔.๒.๓.๒ ข้อมูลที่ออกมำระหว่ำงปฏิบตั ิกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
เนื่ องจำกปริ มำณของข้อมูลที่บรรจุอยูใ่ น DATA BASE ทำงยุทธวิธี
มำกจนไม่ ส ำมำรถส่ ง ออกมำในขณะเดี ย วกัน ได้ ภำพแสดงข่ ำ วสำรทำง GRAPHIC
และ
ALPHANUMERIC จะถูกแบ่งออกเป็ น
กรุ๊ป ๑ ข่ำวสำรที่แสดงอย่ำงต่อเนื่องกัน (เช่น เป้ ำทุ่นระเบิดในจอภำพ LABELLED PLAN)
กรุ๊ป ๒ ข่ำวสำรที่แสดงจำกกำรเลือก (CATEGORY) เช่น รำยกำร LAP TRACK ทั้งหมด
กรุ๊ ป ๓ ข่ ำ วสำรที่ แ สดงหลัง จำกกำรเรี ย กแต่ ล ะครั้ ง (เช่ น ข้อ มู ล เฉพำะแต่ ล ะจุ ด อ้ำ งอิ ง
REFERENCE POINT)
ระหว่ำ งกำรล่ ำ ท ำลำยทุ่ น ระเบิ ด จะมี ก ำรปฏิ บ ัติ ส ำคัญ ๒ ขั้น ตอน ซึ่ งมี ข ้อ แตกต่ ำ งกัน
ดังต่อไปนี้

๑-๔๐

๑. กำรตรวจพบวัตถุใต้น้ ำและพิสูจน์ทรำบแล้วว่ำเป็ น POSSIBLE MINE แต่ยงั มิได้ทำกำร
แยกประเภทเป้ ำวัตถุดว้ ยยำนล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
๒. กำรแยกประเภท (IDENTIFY) วัตถุใต้น้ ำแล้วว่ำเป็ น GROUND MINE โดยใช้ยำนล่ำ
ทำลำยทุ่นระเบิด (MDV)
สำหรับข้อ ๑. ข้ำงบน รู ป ๔ – ๕ แสดงภำพ LABELLED PLAN หลังจำกได้ป ล่ อ ยยำน
ล่ำทำลำยทุ่นระเบิดลงน้ ำแล้ว และรู ป ๔ – ๖ แสดงข่ำวสำรของสถำนกำรณ์ล่ำทำลำยทุ่นระเบิดที่สร้ำง
โดย PAOTTER
สำหรับข้อ ๒. ข้ำงบน รู ป ๔ – ๗ และ ๔ – ๘ แสดงกำรเปลี่ ยนแปลงของข้อมู ล (OUTPUT)
ที่เกิ ดขึ้น เมื่ อ วัตถุ ใต้น้ ำ ถู กแยกประเภทเป้ ำว่ำเป็ นทุ่นระเบิด และนำยทหำรล่ ำทำลำยทุ่นระเบิดได้
เพิม่ เติมขยำยควำมไปด้วย
MANOEUVER DISPLAY จะแสดงภำพ ๒ ภำพ (ดู รูป ๔ – ๙ และ ๔ – ๑๐) ด้วยข้อมู ล
ทำงยุทธวิธีที่ตอ้ งกำรและได้รับมำจำก NCE คือ
- CRUISE (สัญลักษณ์เรื ออยูต่ รงกลำงวงแบริ่ งและ LAP TRACK)
- MANOEUVER (สัญลักษณ์เรื อเคลื่อนที่สัมพันธ์กบั วง GUARD ZONE และแบริ่ ง
ของเป้ ำโซนำร์ที่เลือกไว้
รู ป ๔ – ๕ LABELLED PLAN หลัง จำกกำรพิสู จ น์ ท รำบ “POSSIBLE MINE และกำรปล่ อ ย
ยำนล่ำทำลำยทุ่นระเบิด

๑-๔๑

รู ป ๔ – ๖ กำรพล็อตหลังจำกกำรพิสูจน์ทรำบ “POSSIBLE MINE“ (ORIENTATION : 45)

รู ป ๔ – ๗ LABELLED PLAN หลังจำกกำรแยกประเภทเป้ ำโซนำร์วำ่ เป็ น “GROUND MINE”

๑-๔๒

รู ป ๔ – ๘ ข้อมูลที่ส่งออกมำ (ข้อควำมบำงตอนที่ตดั มำ) หลังจำกกำรแยกประเภทเป้ ำโซนำร์วำ่ เป็ น
“GROUND MINE”

รู ป ๔ – ๙ ตัวอย่ำงภำพแสดงบน MANOEUVRE DISPLAY ใน MODE “GRUISE”

๑-๔๓

รู ป ๔ – ๑๐ ตัวอย่ำงภำพแสดงบน MANOEUVRE DISPLAY ใน MODE “MANOEUVRE”

๔.๒.๓.๓ ข้อมูลที่ปรำกฏบน PLOTTER หลังจำกกำรล่ำทำลำยทุน่ ระเบิด
เมื่อพิจำรณำในควำมแตกต่ำงในกำรพล็อตอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงปฏิบตั ิกำร
จะเห็ นว่ำกำรพล็ อ ตที่เกิ ด ขึ้นหลังจำกกำรล่ ำทำลำยทุ่นระเบิ ด จะไม่ ลงเวลำกำกับ หรื อ HISTORY
POINT (ดูรูป ๔ – ๑๑) เป้ ำวัตถุที่ถูกค้นพบทุกเป้ ำจะมีเครื่ องหมำยเป็ นสัญลักษณ์ที่ตรงกับสถำนภำพ
หลังสุดระหว่ำงกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดในขณะนั้น (LAST CURRENT)
รู ป ๔ – ๑๑ PLOTTER OUTPUT (กำรพล็อตหลังจำกกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด)

๑-๔๔

๔.๒.๔ การเก็บสะสมข้ อมูล (DATA STORAGE)
หน้ำที่สำคัญของ NCE คือ เป็ นศูนย์กลำงกำรจัดสรรข้อ มู ลของระบบ
อำวุธล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ซึ่ งได้แก่ กำรเก็บสะสมข้อมูลที่เป็ นจริ งทั้งหมด (“DATA BASE”) ไว้ใน
PROCESSOR ตัวหนึ่ ง และเก็บสะสมบำงส่ วนของ DATA BASE เป็ น COPY ไว้ใน PROCESSOR
สวมตัวที่เหลือ ซึ่ งเป็ นกำรช่วยทำให้จำนวนข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันระหว่ำง PROCESSOR น้อยลงไป
นอกจำนี้ ขอ้ มูลปฏิบตั ิกำรจะถู กเก็บสะสมไว้ในตลับเทป โดยใช้ DISK MEMORY กำรเก็บสะสม
ข้อ มู ล แบบนี้ เป็ นกำรปลอดภัย เพื่อ ควำมมุ่ งหมำยด้ำ นกำรเก็บ รักษำข้อ มู ล (เช่ น ในกรณี SYSTEM
FAILURE และกำรประเมินผลภำยหลังกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิกำร ข้อมูลซึ่ งเกี่ยวข้องกับภำรกิจ (ข่ำวสำรทำงภูมิศำสตร์
และทำงยุทธวิธีเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบตั ิกำร) จะมีอยูใ่ นตลับเทปแม่เหล็ก ข้อมูลเหล่ำนี้จะถูก LOAD เข้ำไป
ใน DISK MEMORY ทั้งหมด แล้วจึงจะถูกส่งเข้ำไปใน NCE MENORY ต่อไป
ระหว่ ำ งปฏิ บ ัติ ก ำร ข่ ำ วสำรที่ เ ข้ำ มำครั้ งแรกจะถู ก เก็ บ สะสมไว้ใ น
BUFFER MEMOEY ก่อน เมื่อ BUFFER เต็มแต่ยงั มีเหตุกำรณ์ ใด ๆ อีก หลังจำก นั้นอีก ๕ นำที
เป็ นอย่ำงช้ำ ข่ำ วสำรใหม่ จะถู กส่ ง จำก BUFFER ไปยัง DISK MEMORY เสมื อ นกับเป็ น
DATA BLOCK อันเป็ นกำรรับประกันว่ำ ถ้ำเครื่ องอุปกรณ์ปรำกฏกำรทำงำนผิดปกติข้ ึน ข้อมูลเพียง
จำนวนหนึ่งเท่ำนั้นที่จะสูญหำยไปได้ (เท่ำกับ ๕ SONAR CONTACT โดยประมำณ)
เมื่อสิ้ นสุ ดปฏิบตั ิกำร ตลับเทปจะบรรจุขอ้ มูล DATA BASE ที่มีอยูต่ ้ งั แต่ตน้ ในรู ปแบบ
ของ SELF – CONTAINED DATA BLOCK ซึ่ งหมำยถึ ง DATA BLOCKS ที่มีขนำดเล็กลง
โดยบรรจุกำรเปลี่ยนแปลงหรื อกำรเพิม่ เติมใด ๆ เอำไว้ดว้ ย
อย่ำงไรก็ ดี สำมำรถที่ จะนำข้อ มู ล ปั จ จุบ ันที่ อ ยู่ใ นส่ วนควำมจ ำของ NCE เมื่ อ สิ้ น สุ ด
ปฏิบตั ิ กำรป้ อนใส่ ตลับ เทปแม่ เหล็ กอี กครั้งหนึ่ งได้ เมื่ อ ทำเช่ นนี้ ก็จะได้ตลับ เทปคำสเซทที่มี ขอ้ มู ล
เป็ นระเบียบ (“TIDIED CASSETTE”) พร้อมกับ SELF – CONTAINED DATA BLOCK อันหนึ่ ง
ซึ่งรวมกำรแก้ไขและกำรเพิม่ เติมทั้งหมดเอำไว้
กำรใช้ ข ้ อ มู ลจำกตลั บ เทปที่ มี ข้ อ มู ลจำ กกำรปฏิ บ ั ติ ค รั้ งก่ อ นซึ่ งไม่ เป็ นระเบี ย บ
(NON – TIDIED) มำเป็ นพื้นฐำนในกำรปฏิบตั ิภ ำรกิ จ จะทำให้กำรปฏิบตั ิข้ นั ต้น รวมถึ งกำร
LOAD FIRST SELF – CONTAINED DATA BLOCK พร้อมกับ DATA BASE ที่ไม่ทนั สมัยเข้ำไป
ยังส่วนควำมจำของ NCE เมื่อข้อมูลต่อมำที่ใช้สำหรับกำรเปลี่ยนแปลง และกำรเพิ่มเติมถูกอ่ำนเข้ำไป
ส่วนกำรเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไป OVERWRITE ส่ วนควำมจำเดิมที่มีอยูก่ ่อนและส่ วนข้อมูลที่เพิม่ เติม
จะถูกส่งเข้ำไปใสส่วนควำมจำที่วำ่ ง ซึ่งได้เตรี ยมไว้โดยเฉพำะ

๑-๔๕

๔.๓ การเดินเรือ
NCE ทำหน้ำที่เสมือนอุปกรณ์ช่วยในกำรเดินเรื อดังนี้
INTERFACE กับอุปกรณ์ SENSOR ระบบกำรเดินเรื อ คำนวณค่ำข้อมูลที่ใช้
ในกำรเดินเรื อ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ เตรี ยมกำรและแสดงข้อมูลสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ส่งข้อมูลในกำรเดินเรื อ และเส้นทำงที่จะไป (ไปยังอุปกรณ์ถือท้ำย)
๔.๓.๑ กำรส่งผ่ำน และดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลจำก SENSOR
หน้ำที่ที่สำคัญที่สุดของ NCE ได้แก่ กำรหำตำบลที่ที่ถูกต้องแน่ นอนของ
เรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด โดยต้องอำศัยข้อมูลจำกเครื่ องช่วยกำรเดินเรื อ เช่น DGPS, DOPPLER LOG,
โซนำร์, ไยโร, เรดำร์ และเครื่ องวัดอำกำรโคลงเรื อ ตำบลที่ของเรื อถูกคำนวณประมำณ ๑ วินำทีต่อครั้ง
โดยกำร PROCESSING ข้อมู ลจำก DGPS และตำบลที่เรื อรำยงำน (DEND RECKONING) จำก
DOPPLER LOG และไยโร รวมทั้งตำบลที่เรื อ FIX จำกเรดำร์ ซึ่ งตำบลที่เรื อที่ได้จำก SENSOR
ต่ำง ๆ ถูกตรวจสอบอย่ำงละเอียด โดยเปรี ยบเทียบควำมถูกต้องของ SENSOR แต่ละระบบ เพื่อที่จะได้
ทรำบว่ำข้อมูลจำก SENSOR ใด เหมำะสมที่จะนำมำคำนวณตำบลที่เรื อ เพือ่ ให้ได้ผลที่ถูกต้องที่สุด
ข้อมูลที่ใช้ในกำรเดินเรื อประกอบด้วย
ตำบลที่เรื อ
COURSE/SPEED OVERGROUND
- COURSE/SPEED THROUGH THE WATER
- SHIP HEADING
- DRIFT SPEED
- มุมเอียง โคลงของเรื อ
กำรหำต ำบลที่ ข องเรื อ จะใช้อุ ป กรณ์ DGPS เป็ นหลัก โดยค ำนวณ
ระยะทำงจำกเรื อไปยังสถำนี TRANSPONDER ๒ สถำนี ซึ่งทรำบตำบลที่แน่นอน ระยะทำงที่ได้จะถูก
นำมำหำค่ำเฉลี่ ยจำกกำรวัดหลำย ๆ ครั้ง และจะถู กปรับแก้ให้ถู กต้อ ง โดยสัม พันธ์กับควำมสู งของ
สำยอำกำศ (DGPS) อำกำรโคลง เอี ยง ของเรื อ เพื่อ ให้ ไ ด้ตำบลที่ที่ถูกต้องที่สุด และเครื่ องจะตัด
สัญญำณทีมีกำลังต่ำหรื อมีค่ำไม่ถูกต้องออกไป
ผลที่ได้โดยกำรวัดระยะทำงจำกเรื อไปยังสถำนี DGPS สถำนี ใดสถำนี หนึ่ งจะถูกนำมำใช้ใน
กำรคำนวณหำ PARAMETER ในกำรเดินเรื อโดยเปรี ยบเทียบทำงคณิ ตศำสตร์กบั ค่ำระยะทำงที่ได้จำก
ตำบลที่เรื อรำยงำน (DEAD RECKONING) หลังจำกนั้น ก็จะนำผลควำมแตกต่ำงไปคำนวณหำ
VECTOR ของ SPEED OVER GROUND และเมื่อใช้ค่ำนี้ ไ ปคำนวณกับทิศหัวเรื อและ SPEED
THROUGH THE WATER LONGITUDINAL ก็จะได้ DRIFT VECTOR

๑-๔๖

ในกำรคำนวณหำตำบลที่ทำงภูมิศำสตร์ที่แน่ นนอนของเรื อ จะใช้ระยะทำงจำกสถำนี DGPS
ที่ท รำบตำแหน่ ง ถู ก ต้อ งแน่ น อน (สมมุ ติ ใ ห้ผิว โลกมี ล ัก ษณะเป็ นรู ป ไข่) กับ ตำบลที่ ข องเรื อ โดย
REFERENCE POINT ของเรื อถือเอำที่ SONAR TRANSDUCER
ในกรณี ที่มิอำจใช้ DGPS ได้ตำบลที่เรื อถูกต้องจะใช้ค่ำที่คำนวณได้จำกที่เรื อรำยงำน (DEAD
RECKONING)
๔.๓.๒ กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลจำก SENSOR กำรเตรี ยมกำรและ
สัญญำณเตือนที่ส่งออกจำกระบบ
ข้อมูลจำก SENSOR จะถูกตรวจสอบโดยต่อเนื่ องให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมำะสม ร่ วมกับระบบ
ตรวจสอบภำยในของ NCE (RITE) ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะถูกตัดออก แต่ถำ้ ข้อมูลผิดเกิดขึ้นซ้ ำ ๆ กัน
เครื่ องก็จะแสดง FAULT MESSAGE ปรำกฏ
เกณฑ์ม ำตรฐำนในกำรพิจ ำรณำหำข้อ มู ล ที่ น่ ำ เชื่ อ ถื อ เพื่อ ส่ ง ไป PROCESSING จะใช้ค่ ำ
ระหว่ำงค่ำ สู งสุ ดที่ สำมำรถเกิ นกว่ำปกติ ไ ด้ กับค่ำ ที่ไ ด้จำกกำรวัดครั้ งก่ อ น โดยค่ ำต่ ำง ๆ ที่ไ ด้จำก
SENSOR ถูกกลัน่ กรองโดยใช้หลักทำงคณิ ตศำสตร์ ซึ่ งเปรี ยบเทียบควำมถูกนต้องของ PARAMETER
ต่ำง ๆ ในกำรเดินเรื อ
๔.๓.๓ กำรแสดงข้อมูล และคำแนะนำในกำรเดินเรื อโดย NCE
กำรเดินเรื อระหว่ำงกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ได้แก่
กำรนำเรื ออย่ำงถูกต้องโดย AUTOPILOT
กำรเข้ำสู่ LAP TRACK
กำรเดินเรื อตำม LAP TRACK
กำรหันเลี้ยวไปยัง LAP TRACK ใหม่
ในระบบ MWS 80 อุปกรณ์ NCE จะใช้เป็ นเครื่ องควบคุมกำรเดินเรื อ
ด้วยอุปกรณ์ NCE ทำหน้ำที่ควบคุมกำรเดินเรื อให้ไปตำม LAP TRACK ที่ได้กำหนดโดย
อัตโนมัติ ข้อมูลข่ำวสำรที่สมั พันธ์กนั จะถูกส่งแลกเปลี่ยนกันระหว่ำง NCE และ AUTOPILOT ดังนี้
ตำบลที่ปัจจุบนั
: ส่งไปยัง AUTOPILOT
CIRCLE OF CONFIDENCE : ส่งไปยัง AUTOPILOT
คำสัง่
: ส่งไปยัง AUTOPILOT
WAY POINT
: ส่งไปยัง AUTOPILOT
สถำนะของ AUTOPILOT
: ส่งไปยัง NCE
ALARM และข้อควำม WARNING : ส่งไปยัง NCE

๑-๔๗

รู ป ๔ – ๑๒ หน้ำปั ดของ L/R INDICATOR

อุปกรณ์ L/R INDICATOR ติดตั้งบนสะพำนเดินเรื อ ช่วยให้พนักงำนถือท้ำยทรำบตำแหน่ ง
ของเรื อว่ำอยูต่ รง LAP TRACK ที่ตอ้ งกำรหรื อไม่ อุปกรณ์น้ ี จะแสดงอัตรำผิดทำงข้ำงของเรื อจำกเส้น
LAP TRACK และ NCE จะนำเอำผลกระทบจำกกระแสน้ ำและลมที่มีต่ อ กำรเคลื่ อ นที่ข องเรื อ
มำคำนวณ LED สีแดงสว่ำง เมื่ออัตรำผิดมำกกว่ำ ๑๐ เมตร และ LED สี เขียวสว่ำงเมือ NCE ควบคุม
กำรทำงำนของอุปกรณ์น้ ี TGT INDICATOR แสดงระยะทำงแบบ ANALOG จำกเรื อ ไปยังปลำยสุ ด
ของ LAP TRACK ตั้งแต่ – ๒๐๐ ถึง + ๒,๐๐๐ เมตร LED สีแดงสว่ำงเมื่อระยะทำงเดิน ๒,๐๐๐ เมตร
ส่วน LED สีเขียวสว่ำงเมื่อ NCE ควบคุมอุปกรณ์น้ ี
รู ป ๔ – ๑๓ หน้ำปั ดของ TGT INDICATOR

๔.๔ RAY TRACING, DETECTION และ CLASSIFICATION
๔.๔.๑ RAY TRACING
ขีดควำมสำมำรถในกำรตรวจจับของโซนำร์ ขึ้นอยูก่ บั กำรแพร่ คลื่นเสี ยง
ใต้น้ ำ และกำรแพร่ คลื่นเสียงนั้นมีผลตำมควำมเร็วของเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปตำมอุณหภูมิและควำมเค็ม
ของน้ ำทะเล ณ พื้นที่น้ นั กำรแพร่ คลื่นเสี ยงที่ทำให้เกิด SHADOW ZONE ใน LAYER หลำย ๆ ชั้น
จะทำให้กำรตรวจจับทุ่นระเบิดยำกกว่ำปกติ

๑-๔๘

-

ในกำรที่จะให้โซนำร์แสดงภำพ RAY TRACING พนังงำนจะต้องใส่คำ่ ต่ำง ๆ ดังนี้
ค่ำระยะที่ต้งั เป็ นตัวเลข (ถ้ำไม่ใส่ระยะที่ต้งั จะเท่ำกับ ๑,๐๐๐ เมตร)
มุมเอียง (TILT ANGLE) ที่ CTA แพร่ คลื่น (ถ้ำไม่ใส่มุมเอียงเท่ำกับ ๐ องศำ)
ค่ำควำมลึก และควำมเร็วเสียงที่ควำมลึกนั้น หรื อ
ค่ำควำมลึก และค่ำอุณหภูมิน้ ำที่ควำมลึกนั้น
รู ป ๔ – ๑๔ SOUND RAY TRACING

รู ป ๔ – ๑๔ แสดงควำมเร็วของเสี ยงตำมควำมลึกของน้ ำ และเสี ยงที่เดินทำงออกไปในควำม
ลึกต่ำง ๆ ตำมมุมเอียง (TILT ANGLE)
๔.๔.๒ DETECTION
ในกำรค้นหำ โซนำร์ทำหน้ำที่หลักดังนี้
ส่งคลื่นเสียง
รับ ECHO
แสดงภำพ
GEOMETRIC SIGNAL PROCESSING
๔.๔.๒.๑ กำรส่งคลื่นเสียง
ใน DETECTION MODE โซนำร์จะส่ งพลังงำนเสี ยงออกไปเป็ น
เซ็คเตอร์ กว้ำงขนำด ๙๐ องศำ ในแนวระดับ และ ๓๐ องศำในแนวดิ่ง และเอียงลง ๒๐ องศำจำกแนว
ระดับ (ในบำง MODE อำจกำหนดให้กำรส่งคลื่นออกไปโดยไม่มีมุมเอียงได้)

๑-๔๙

และด้วยวิธีกำรส่ งพลังงำนแบบ RDT (ROTATIONAL DIRECTIONAL
TRANSMISSINON) TRANSDUCER ทั้งหลำยของ CTA จะส่ งพลังงำนออกไปในเวลำเหลื่อมกัน
(TIME STAGGER) โดยบีมที่ส่งออกไปจะหมุนไปตำมแนวระดับทีละ STEP จนตลอดเซ็คเตอร์ และ
เสร็จสิ้นเมื่อได้ส่งคลื่นออกไปเป็ นบีมตลอดเซ็คเตอร์
ขั้นตอนประกอบด้วย กำรส่ งคลื่นเป็ น PULSE 48 PULSES แต่ละ PULSE มีควำมยำว
๑ MS. โดยจะถูกส่ งออกไปจำก TRANSDUCER ให้มีเวลำเหลือตำมกัน ซึ่ งจะเกิด “PREFORMED
BEAM” (PFB)
โซนำร์ ทำงำนโดย CTA ส่ งคลื่นเสี ยงออกไปโดยรอบเป็ นเซ็คเตอร์ ท้ งั ๓๖๐ องศำ โดย
แบ่งเป็ น ๕ เซ็คเตอร์ และทุกเซ็คเตอร์มีส่วนที่ซ้อ นกันรวม ๕ OVERLAP ในจอภำพ พนักงำนจะ
มองเห็ น ภำพเช็ ค เตอร์ ข นำด ๙๐ องศำ และมี ส่ ว น OVERLAP กับ เช็ ค เตอร์ ข ้ำ งเดี ย ว ๑๘ องศำ
(ตำมรู ป ๔ –๑๕) พนักงำนโซนำร์ เป็ นผูเ้ ลื อกแบริ่ งกึ่งกลำง (CENTER BEARING) ของเช็คเตอร์
โดยสัมพันธ์กบั ทิศหัวเรื อ หรื อทิศเหนื อ จริ ง และด้วยกำรควบคุ มโดยใช้ “SECTOR CONTROL”
ทำให้แบริ่ งกึ่งกลำงคงที่เสมอ
กำรแพร่ คลื่นในแต่ละเซ็คเตอร์ ใช้วิธี RDT โดยส่ งคลื่นแบบ PREFORMED ทีละ STEP
จนตลอดเซ็คเตอร์
พนักงำนโซนำร์สำมำรถเลือกกำรควบคุมเซ็คเตอร์กำรแพร่ คลื่นได้ ๒ แบบ คือ
สัมพันธ์กบั ทิศหัวเรื อ (SHIP RALATIVE)
เซ็คเตอร์สมั พันธ์กบั ทิศเหนือจริ ง (NORTH RELATIVE)
รู ป ๔ – ๑๕ เซ็คเตอร์ในกำรค้นหำ (สัมพันธ์กบั ทิศหัวเรื อ)

๑-๕๐

รู ป ๔ – ๑๖ กำรควบคุมเซ็คเตอร์โซนำร์

รู ป ๔ – ๑๗ จอ DETECTION DISPLAY

๑-๕๑

รู ป ๔ – ๑๘ DISPLAY MODE

๑-๕๒

สัญลักษณ์


ตำรำง ๔ - ๒ ควำมหมำยของสัญลักษณ์ในจอ DETECTION DISPLAY
สี
ควำมหมำย
แดง SONAR CONTACT (ROW DATA)



เหลือง SONAR CONTACT (GEOMETRICAL PROCESSED DATA)



เหลือง เครื่ องหมำย SONAR CONTACT (มำกที่สุด ๙)




แดง

เครื่ องหมำย SONAR CONTACT เป้ ำสุดท้ำย

เหลือง เส้นทิศหัวเรื อนอก RANGE RING นอกสุด



แดง

เส้นเข็มนอก RANGE RING นอกสุด



เขียว

เส้นทิศเหนือเมื่อใช้ SHIP RELATIVE DISPLAY



เหลือง เครื่ องหมำย ROLL BALL
เหลือง OWN SHIP WITH HEADING MARKER



เหลือง MOVING TARGET (MDV)



เขียว




เครื่ องหมำยให้ CLASSIFY (SET โดย นทบ.) กระพริ บถ้ ำ ยัง ไม่
ACKNOWLEDGED โดยพนักงำนโซนำร์
เหลือง เครื่ อ งหมำยให้ ต รวจสอบ (SET โดย นทบ.) กระพริ บถ้ ำ ยัง ไม่
ACKNOWLEDGED โดยพนักงำนโซนำร์
เขียว CLASSIFICATION RESULT NON MONE
แดง

CLASSIFICATION RESULT POSSIBLE MINE

๔.๔.๒.๒ กำรรับ
เมื่อ CTA ส่งคลื่นเสี ยงออกไปกระทบกับวัตถุก็จะเกิด ECHO สะท้อนกลับมำ
ซึ่งทั้ง CYLINDRICAL HYDROPHONE ARRAY (CHA) และ PLANE HYDROPHONE ARRAY
(PHA) ทำหน้ำที่รับ ECHO นั้น แล้วเปลี่ยนพลังงำนเสี ยงให้กลำยเป็ นสัญญำณไฟฟ้ ำ และสัญญำณ
ไฟฟ้ ำที่เกิดจำก CHA จะผ่ำนกำร PROCESS หลำยขั้นตอน ได้แก่ AMPLIFICATION, FILTERING,
REAM FORMING (48 PEB) โดยอำศัยหลักกำรเปรี ยบเทียบเพื่อเพิ่มควำมถูกต้องในกำรหำทิศทำง
รวมทั้งมีกำรแก้อำกำรโคลง และเสียงของเรื อ

๑-๕๓

พนักงำนโซนำร์สำมำรถกรอง (FILTER) ECHO ปลอมได้ โดยกำร GEOMETRICAL
SIGNAL PROCESSING ซึ่งใช้หลักกำรที่วำ่ เมื่อโซนำร์ส่งคลื่นเสี ยงออกไปต่อเนื่ อง ก็จะเกิด ECHO
ที่มำจำกเป้ ำจริ งได้หลำยครั้ง (ส่ วน ECHO ที่ม ำจำกเป้ ำปลอมนั้น จะเกิดขึ้นครั้งเยวก็หำยไป) และ
ECHO ที่เกิดนั้นจะอยูภ่ ำยในตำบลที่แน่ นอน ณ เวลำใดเวลำหนึ่ ง พนักงำนโซนำร์สำมำรถควบคุมกำร
แสดงข้อมูลแบบ RAW DATA อย่ำงเดียว หรื อ PROCESSED DATA อย่ำงเดียว หรื อทั้งสองแบบ
รวมกันได้
ส่ วนกำรทำงำนของ PHA ในกำร PROCESS สัญญำณและกำรแสดงภำพข้อมูลจะปรำกฏ
เพิ่ม เติม เมื่ อใช้ CLASSIFICATION MODE โดยแสดงควำมลึ ก AMPLITUDE และ PHASE
ของ ECHO ในจอภำพ CLASIFICATION DISPLAY
๔.๔.๒.๓ กำรแสดงภำพ
ตำมปกติ ภำพ DETECTION DISPLAY จะปรำกฏบนจอบนของคอนโซล
โซนำร์ แต่ถ้ำจำเป็ น (เมื่ อใช้ BACK UP MODE) ก็สำมำรถเปลี่ ย นให้มำแสดงในจอล่ ำงได้
สัญญำณเสียง ECHO ปรำกฎในจอเป็ นจุดสีแดง ส่วนสัญญำณที่ได้ GEOMETRICAL PROCESS แล้ว
ปรำกฏเป็ นจุดสี เหลื อง ในรู ป ๔ – ๑๗ เป็ นลักษณะกำรแสดงภำพของ DETECTION DISPLAY
ส่วนตำรำง ๔ – ๒ แสดงควำมหมำยของสัญญำณที่ปรำกฏในจอ DETECTION DISPLAY
๔.๔.๒.๔ GEOMETRICAL SIGMAL PROCESSING
ตำมรู ป ๔ – ๑๙ เป็ นกำรแสดงกำรทำงำนของ “GEOMETRICAL SIGMAL
PROCESSING” โดยลดค่ำ REVERBERATION (REVERB REDUCT) เมื่อ OFF และ ON ตำมลำดับ
จอภำพทั้ง สองแสดงภำพจอโซนำร์ เ ดี ย วกัน ซึ่ งเห็ น ได้ว่ ำ เมื่ อ ใช้ GEOMETRICAL SIGNAL
PROCESSING แล้ว กำรแสดงภำพเป้ ำจะเห็นชัดเจนกว่ำภำพ NOISE และ REVERBERATION

๑-๕๔

รู ป ๔ – ๑๙ จอ DETECTION เมื่อ OFF และ ON GEOMETRICAL SIGMAL PROCESSING

๔.๔.๓ CLASSIFICATION
๔.๔.๓.๑ กำรส่งคลื่น
ใน MODE นี้ เครื่ อ งโซนำร์ จะทำกำรส่ งคลื่ น เสี ยงด้ว ย CTA
สลับกันกับ PTA และ ด้วยกำรส่ งสลับกันไปมำดังที่ไ ด้กล่ ำว ทำให้สำมำรถมองเห็ นภำพผลกำร
DETCCTION และกำร CLASSIFICATION ปรำกฏบนจอภำพทั้งสองของคอนโซลโซนำร์
ที่คอนโซลโซนำร์ มี ROLL BALL ใช้ในกำรกำหนดทิศทำงกำรส่ งคลื่นเสี ยงในแนวระดับ
โดยมีทิศทำงอยูใ่ นเซ็คเตอร์ + ๒๑๐ องศำ สำพันธ์กบั ทิศหัวเรื อ PLANE ARRAY จะหมุนไปรอบแกน
ตั้งในทิศทำงเดียวกัย มุมที่กำหนดให้ส่งคลื่นเสียงออกไป
PLANE ARRAY ติดอยูใ่ ต้ CYLINDRICAL ARRAY โดยแผ่น PLANE ARRAY เอียงลง
เป็ นมุ ม ๑๕ องศำ และมี ผลให้บีม คลื่ นเสี ยงที่ส่ งออกจำก PTA เอี ยงต่ ำ จำกแนวระดับ เป็ นมุ ม
๑๕ องศำ เช่นเดียวกัน

๑-๕๕

รู ป ๔ – ๒๐ แสดงลักษณะของบีมคลื่นเสี ยงที่ PTA ส่ งออกไป โดยทำกำรส่ งจำก TRANS
DUCER ที่อยูแ่ ถวบนสุ ดขอ ARRAY บีมคลื่นเสี ยงมีลกั ษณะแคบในทำงระดับ ส่ วนในทำงทั้งกว้ำง
ประมำณ ๖๐ องศำ
รู ป ๔ – ๒๐ ลักษณะบีมที่ส่งและรับของ PLANE ARRAY

๔.๔.๓.๒ กำรรับ
เมื่อ PTA ส่ งคลื่ นเสี ยงออกไปยังวัตถุ ก็จะเกิด ECHO สะท้อนกลับมำ
โดยส่วนรับคลื่นเสี ยงที่อยูใ่ น PLANE ARRAY จะทำหน้ำที่เปลี่ยนคลื่นเสี ยงเป็ นสัญญำณไฟฟ้ ำ และ
สัญญำณนี้จะถูก PROCESSING ต่อไปเพือ่ หำ AMPLITUDE และ PHASE
นอกจำกนี้ PLANE HYDROPHONE ARRAY (PHA) ยังรับ ECHO ที่เกิดจำกกำรส่ งของ
CTA (ตำมรู ป ๔ – ๒๑) ซึ่งสัญญำณนี้จะนำมำดำเนินกรรมวิธีเพือ่ แสดงภำพควำมลึกในกำรพิสูจน์ทรำบ
(DEPTH DISPLAY)
ตำรำง ๔ – ๔ แสดงกำรปรำกฏภำพบนจอเพื่อใช้ CLASSIFICATION MODE และประเภท
ของ ARRAY ที่ให้เพิม่ กำรส่งและกำรรับสัญญำณ (เปรี ยบเทียบกับ DETECTION MODE)
กำร PROCESSING ของสัญญำณที่ได้รับจำก CYLINDRICAL HYDROPHONE ARRAY
CHA เป็ นเช่นเดียวกับ DETECTION MODE แต่สำหรับ PHA นั้น สัญญำณถูกนำมำขยำยและกรอง
หลัง จำกนั้น จึง ทำกำร PROCESS ในแบบ BEAM รวมเป็ น ๐ PHB โดยแต่ล ะบี มซ้อ นกันใน
แนวระดับ (ตำมรู ป ๔ – ๒๑ และรู ป ๔ –๒๒)

๑-๕๖

รู ป ๔ – ๒๑ แสดงส่วนหนึ่งของบีมที่ CTA ส่ง และบีม ๒๐ บีมที่ PHA รับ

ตำรำง ๔ – ๓ DISPLAY MODE ที่สมั พันธ์กบั OPERATION MODE
O
DISPLAY
DETECHON
CLASSIFICATION

1) DELECTION DISPLAY
(UPPER SCREEN)
2) DEPTH DISPLAY
(LOW)

๑-๕๗

ลำดับขั้น PROCESSING ของ PFB ในกำรแสดงภำพควำมลึกในกำรพิสูจน์ทรำบ (DEPTH
DISPLAY) AMPLITUDE และ PHASE DISPLAY เป็ นดังนี้
๑. DEPTH DISPLAY
ข้อมูลจำก PHA จะถูกประเมินผลและดำเนิ นกำรเพื่อที่ให้ DEPTH DISPLAY
เหมือนกับใน DETECTION MODE มำกที่สุด
๒. AMPLITUDE AND PHASE DISPLAY
ข้อมู ลจำก PFB อันใดอันหนึ่ งที่ตรงกับเป้ ำจะถูกนำมำประเมิ นและดำเนิ น
กรรมวิธี เพือ่ ใช้สำหรับกำรแสดง AMPLITUDE และ PHASE
๔.๔.๓.๓ กำรแสดงภำพ
ในกำร CLASSIFICATION สั ญ ญำณของ CHA และ PHA จะปรำกฏบนโซนำร์
คอนโซลทั้ง ๒ จอภำพ ตำมปกติ DETECTION DISPLAY ปรำกฏบนจอบน ส่ วน AMPLITUDE
และ PHASE DISPLAY จะแสดงที่จอล่ำง (ดังรู ป ๔ – ๑๘ แสดงกำร DISPLAY รวมทั้ง PFB ของ
PHB และ CHA)
รู ป ๔ – ๒๓ แสดง AMPLITUDE และ PHASE DISPLAY และ DEPTH DISPLAY
พร้ อ มด้ว ยค ำอธิ บ ำย จอภำพนี้ นอกจำกจะแสดงภำพกำร DISPLAY ทั้ง ๒ แบบแล้ว ก็ ย งั แสดง
CONTROL ด้วย (รวมทั้ง MENU) ซึ่งสัมพันธ์กบั กำรใช้โซนำร์
จำกข้อมูลควำมยำวจริ งและ ASPECT ของสัญญำณ ECHO ทำให้เรำสำมำรถทรำบ
ขนำดและรู ปร่ ำงของเป้ ำได้
ตำมรู ป ๔ – ๒๔ แสดงภำพวัตถุใต้น้ ำใน ASPECT ANGLE และขนำดต่ำง ๆ กัน
ASPECT ANGLE คือ มุมระหว่ำงเส้นแบริ่ งเป้ ำกับแกนตำมยำวของเป้ ำ มุมนี้ วดั ได้ท้ งั สองทำง โดย
เริ่ มจำกเส้นแบริ่ งเป้ ำ (ไปตำมเข็มนำฬิกำมีค่ำเป็ นบวก, ทวนเข็มนำฬิกำเป็ นลบ)
ที่ AMPLITUDE และ PHASE DISPLAY จะแสดงภำพ (IMAGE) ของทุ่นระเบิด
หรื อวัตถุที่มีคุณลักษณะคล้ำยทุ่นระเบิด ซึ่ งพนักงำนจะเห็นได้ตำม ASPECT ANGLE ของวัตถุน้ นั ๆ
ในรู ป ๔ – ๒๔ A และ B แสดงภำพ ECHO ของวัตถุที่คล้ำยกับทุ่นระเบิด (MINE LIKE OBJECT)
ซึ่งมีรูปร่ ำงคล้ำยกับทุ่นระเบิด โดยมี ASPECT ANGLE - ๔๕ องศำ และ ๑๕ องศำ ตำมลำดับ

๑-๕๘

รู ป ๔ – ๒๒ แสดงจอภำพเมื่อใช้ CLASSIFICATION MODE

๑-๕๙

รู ป ๔ – ๒๓ AMPLITUDE และ THASE DISPLAY และ DEPTH DISPLAY

เพือ่ ที่จะให้ได้ภำพรวมของรู ปร่ ำงทุ่นระเบิดหรื อวัตถุใต้น้ ำ จึงจำเป็ นต้องทำกำร “ตรวจสอบและ
พิสูจน์ทรำบ“ วัตถุน้ นั ๆ ในหลำย ๆ ASPECT ANGLE โดยกำรเปลี่ยนตำบลที่ของเรื อ และเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์น้ ี อุปกรณ์โซนำร์จึงสำมำรถบันทึก (STORE) ภำพกำรพิสูจน์ทรำบได้ถึง ๕ ภำพ ตำมรู ป
๔ – ๒๔ แสดงภำพกำรพิสูจน์ทรำบวัตถุที่มีรูปร่ ำงแตกต่ำงกับทุ่นระเบิด (เช่น หิน เป็ นต้น)
รู ป ๔ – ๒๔ ตัวอย่ำงกำร CLASSIFICATION

๑-๖๐

๔.๔.๓.๔ กำรแสดงภำพของยำนล่ำทำลำยทุ่นระเบิด (MDV)
เมื่อวัตถุที่ตรวจสอบและพิสูจน์ทรำบถูก IDENTIFY ด้วยกำรใช้ยำนล่ำทำลำย
ทุ่นระเบิด พนักงำนก็จะใช้โซนำร์แสดงภำพกำรเคลื่อนที่ (MONITOR) ของ MDV ขณะทำกำรค้นหำ
ภำพ MDV ที่ปรำกฏบนจอภำพจะเป็ นเสมือนเป้ ำเคลื่อนที่ เมื่อพนักงำนโซนำร์ TRACK เป้ ำเคลื่อนที่
นั้นแล้ว เป้ ำนั้นจะถูก MARK ด้วยสัญลักษณ์สำมเหลี่ยมสีเหลือง ซึ่งจะติดตำมกำรเคลื่อนที่ของ MDV
โดยอัตโนมัติ ส่ ว นแบริ่ งและระยะทำงระหว่ำงเป้ ำเคลื่ อ นที่ (MDV) กับ เรื อ ปรำกฏในบริ เ วณ
“MOVING TARGET” (ทำงซ้ำยของวงเข็มในจอโซนำร์ ) (รู ป ๔ – ๒๕) และข้อมูลที่ปรำกฏถูกส่ งไป
ยัง MCE เช่นเดียวกัน
รู ป ๔ – ๒๕ กำรแสดงภำพของ MDV

๔.๕ การแยกประเภททุ่นระเบิด(IDENTIFICATION)และการทาลายทุ่นระเบิด
ในกำร IDENTIFY และกำรทำลำยทุ่นระเบิดนั้น นำยทหำรทุ่นระเบิดใช้ยำนล่ำทำลำย
ทุ่นระเบิด ปฏิบตั ิกำรร่ วมกับระบบ MSW 80 ซึ่ งกำรควบคุมและกำรใช้ยำนล่ำทำลำยทุ่นระเบิดนั้นจะ
ได้กล่ำวภำยหลัง
๔.๖ การทางานของ LOG และ ECHOSOUNDER
กำรทำงำนของ DOPPLER LOG LDO 3 – 2 อำศัยกำรส่ งและกำรรับคลื่นเสี ยง นำมำ
ประเมินและแสดงค่ำต่ำง ๆ ดังนี้
SPEED OVER CROUND LONGITUDINAL & TRANSVERSAL (SOHL
และ SOGT)

๑-๖๑

- SPEED THROUGH THE WATER LONGITUDINAL & TRANSVERSAL
(STNL และ STWT)
- ควำมลึกน้ ำใต้ TRANSDUCER
จำกค่ำต่ำง ๆ ดังกล่ำว ทำให้เรำสำมำรถคำนวณหำค่ำอื่น ๆ ได้อีกเช่น
ค่ำ SOG และ STW ของเรื อ
ค่ำระยะทำงที่เรื อแล่น
ค่ำ LEEWAY และ CURRENT CORRECTION ANGLE (LCC)
ค่ำควำมเร็วและทิศทำงของกระแสน้ ำสัมพันธ์กบั ทิศหัวเรื อ
ระยะทำงที่เรื อแล่นในทำง LONGITUDINAL และ TRANSVERSAL
ระยะทำงที่เรื อ แล่ นในทำง LONGITUDINAL และ TRANSVERSAL ที่หำมำจำก
กำร TRACK พื้นที่ทอ้ งทะเล (BOTTOM TRACK)
๔.๖.๑ หลักกำรทำงำนของ DLO 3 – 2
กำรทำงำนของระบบใน DLO 3 – 2 แยกเป็ น
หลักกำรวัดควำมเร็ว
กำรวัด SOG และ MODE BOTTOM TRACK EVALUATION
กำรหำค่ำควำมเร็วและทิศทำงของกระแสน้ ำ
กำรหำค่ำระยะทำงที่เรื อแล่น
OPERATION MODE
หลักกำรวัดควำมลึก
กำรวัด STW และ MODE BOTTOM TRACK EVALUATION
๔.๖.๑.๑ หลักกำรวัดควำมเร็ว
ในกำรวัดควำมเร็ ว ใช้หลักกำรของ “DOPPLER EFFECT” โดยกำรวัด
ควำมถี่ของสัญญำณเสี ยงที่ส่ง และสัญญำณที่รับซึ่ งเกิ ดขึ้นเนื่ อ งจำกกำรเคลื่ อนที่ของเรื อ แล้วนำมำ
เปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำง ควำมแตกต่ำงของควำมถี่เสียงที่เกิดขึ้นจะเป็ นสัดส่ วนกับควำมเร็ วของเรื อกับ
สัญญำณเสียงที่สะท้อน (BACK SCATTERING) มำยัง DLO
DLO จะส่งคลื่นเสียงควำมถี่สูงออกไปเป็ น PULSE ในทิศทำงหัวเรื อ ท้ำยเรื อ ขวำและซ้ำย
และตรงไปยังพื้นท้องทะเล ควำมยำว PULSE ที่ส่ง (PULSE LENGTH) และระยะเวลำระหว่ำง
PULSE (PULSE PERIOD) จะถูกปรับแต่งอัตโนมัติตำมควำมลึกของน้ ำ สัญญำณที่รับจำกพื้นท้อ ง
ทะเลหรื อจำกน้ ำทะเล (ที่ได้จำก REVERBERATION) จะถูกส่ งต่อไปเพื่อวัดและเปรี ยบเทียบควำมถี่
โดยหลักกำร DOPPLER ที่พิจำรณำจำกควำมถี่ที่ได้รับทั้ง ๔ ทิศทำง และจะทำกำรเปรี ยบเทียบเป็ นคู่
(หัวเรื อกับท้ำยเรื อ, ขวำกับซ้ำย) เพื่อที่จะได้ควำมเร็ วแล้วนำมำปรับแก้กบั ค่ำ CONSTANT ของระบบ

๑-๖๒

และทำให้ถูกต้องตำมวิชำคณิ ตศำสตร์ ค่ำที่ได้สุดท้ำยจึงเป็ นค่ำที่สมบูรณ์ ซึ่ งมีท้ งั ค่ำ LONGITUDINAL
และ TRANSVERSAL รวมทั้งยังนำไปในกำรคำนวณค่ำอื่น ๆ ได้ตำมที่ตอ้ งกำร
คลื่นที่ออกไปในทิศต่ำง ๆ ทั้ง ๕ ทิศ จะถูกส่ งออกจำก PULSE PHASED TRANSDUCER
ARRAY โดยวิธี ACOUSTIC BEAM STEERING และด้วยเทคนิ คดังกล่ำวช่วยชดเชยควำมแตกต่ำง
ของควำมเร็ วเสี ยงที่อำจเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติ ส่ วนอัตรำผิดภำยในเครื่ อง เช่น กำรเอี ยงหรื อ
โคลงของเรื อซึ่งเกิดขึ้น จะแก้ไขให้ลดน้อยลงได้โดยใช้อุปกรณ์ INCLINOMETER
กำรคำนวณค่ำควำมเร็ วใน MODE “BOTTOM TRACK” หรื อ “WATER TRACK”
ขึ้นอยูก่ บั ควำมลึกน้ ำ, กำลังส่ง และคุณลักษณะเสียงที่สมั พันธ์กบั น้ ำทะเล
๔.๖.๑.๒ กำรวัด SPEED OVER GROUND ใน BOTTOM TRACK MODE
ใน MODE BOTTOM TRACK EVALUATION ใช้ ECHO ที่สะท้อน
จำกพื้นท้องทะเลนำมำคำนวณ เพือ่ ทำกำรหำค่ำ SOGL และ SOGT ของเรื อ ค่ำเหล่ำนี้ เป็ นผลรวมจำก
พลังขับเคลื่อนของเรื อ กระแสลมและกระแสน้ ำ โดยสัมพันธ์กบั ควำมเร็วเรื อ
หลังจำกที่ทรำบค่ำ SOGL และ SOGT ได้แล้ว ก็จะนำมำคำนวณเพื่อให้ไ ด้ค่ำต่อ ไป
มุมระหว่ำงทิศหัวเรื อและ COURSE OVER GROUND จะเป็ น LEEWAY และ CURRENT
CORRECTION (LCC) แต่ค่ำนี้จะไม่มีผลกับอัตรำเปลี่ยนที่เกิดขึ้นชัว่ ขณะ (TRANSEINT) เนื่ องจำกมี
กำร FILTER TIME CONSTANT ภำยใน ๖๐ วินำที ตำมรู ป ๔ – ๒๖ แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
VECTOR ของควำมเร็ว
รู ป ๔ – ๒๖ VECTOR ควำมเร็วในกำรคำนวณ SOG

๑-๖๓

๔.๖.๑.๓ กำรวัด SPEED THROUGH WATER ใน WATER TRACK MODE
ใน MODE WATER TRACK EVALUATION จำกคุณลักษณะของ
น้ ำทะเลที่ไม่เป็ นเนื้อเดียวกันตลอด (NON HOMOGENEOUS) ซึ่ งมีอนุ ภำคเล็ก ๆ ใน LAYER ต่ำง ๆ
ทำให้เสี ยงที่ส่งออกไปเกิ ดกำรสะท้อ นหักเห (BACK SCATTERING) เกิ ด REVERBERATION
เป็ นสัญญำณกลับเข้ำมำ และสัญญำณนั้นเรำนำมำใช้ในกำรคำนวณหำค่ำ STWL และ STWT ของเรื อ
ค่ำเหล่ำนี้เป็ นผลรวมจำกพลังขับเคลื่อนเรื อ, กำลังลม โดยสัมพันธ์กบั ควำมเร็วเรื อ
ค่ำที่นำมำใช้คำนวณ นำมำจำก REVERBERATION ที่เกิ ดจำกกำรสะท้อ นของ LAYER
ที่ ค วำมลึ ก หนึ่ งใต้ TRANSDUCER ดัง นั้น ควำมเร็ ว ที่ ว ัด ได้ก็ จ ะสัม พัน ธ์ กับ LAYER นั้ น ซึ่ ง
หมำยควำมว่ำ ควำมเร็วดังกล่ำวจะไม่ถูกกระทบจำกผลของกระแสน้ ำ หรื อกำรเคลื่อนที่ของเรื อ แต่ใน
กรณี ที่กระแสน้ ำเป็ น NON HOMOGENEOUS ควำมเร็ วที่วดั ได้อำจแตกต่ำงกับควำมเร็ ว STW
ในบริ เวณใกล้ผวิ น้ ำโดยรอบเรื อ
เมื่ อ นำค่ำ STWL และ STWT ที่วดั ได้มำคำนวณ ก็จะได้ค่ำ ตำมรู ป ๔ – ๒๗ แสดง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง VECTOR ของควำมเร็ว
รู ป ๔ – ๒๗ VECTOR ควำมเร็วในกำรคำนวณ STW

๑-๖๔

๔.๖.๑.๔ กำรหำค่ำควำมเร็ ว และทิศทำงของกระแสน้ ำ
จำกค่ำ SOG และ STW ที่หำได้ ทำให้เรำสำมำรถคำนวณหำทิศทำงของ
กระแสน้ ำที่สัมพันธ์กับเรื อ (SETR) และควำมเร็ วกระแสน้ ำ (DRIF) ได้ ดังรู ป ๔ – ๒๘ แสดง
VECTOR ในกำรคำนวณกระแสน้ ำ
สำมำรถคำนวณได้ต่อ เมื่อ ทรำบค่ำ SOG และ STW ทั้ง ๒ ค่ำ นอกจำกนี้ ควำมเร็ วของ
กระแสน้ ำต้องมำกกว่ำ ๑๐% ของควำมเร็วของเรื อ และต้องเกิน ๐.๕ น๊อต
รู ป ๔ – ๒๘ VECTOR ในกำรคำนวณทิศทำงและควำมเร็วกระแสน้ ำ

๔.๖.๑.๕ กำรหำค่ำระยะทำงที่เรื อแล่น
ระยะทำงที่เ รื อ แล่ น ไป หำโดยกำรบวกระยะทำงสั้น ๆ ที่ คำนวณจำก
ควำมเร็ ว ซึ่ งวัดโดย MODE BOTTOM TRACK หรื อ WATER TRACK ตำมที่เรำต้องกำรทรำบใน
ทุกช่วงเวลำ ๑ วินำที
ในกรณี ที่ไม่ทรำบค่ำควำมเร็ ว กำรคำนวณระยะทำง ยกเว้น DOGL และ DOGT จะใช้ค่ำ
ควำมเร็วครั้งสุดท้ำยที่หำได้

๑-๖๕

๔.๖.๑.๖ OPERATION MODE
DLO 3 – 2 สำมำรถทำงำนได้ ๓ OPERATION MODE ได้แก่
- MODE ของ LOG
- MODE ของ ECHOSOUNDER
- TEST MODE
ใน MODE LOG กำรวัดควำมเร็ วถื อ เป็ นควำมสำคัญลำดับแรก กำรวัดควำมลึ กกระทำ
น้อยครั้งกว่ำ เมื่อ DLO 3 – 2 อยูใ่ น MODE ECHOSOUNDER และ MODE นี้ เหมำะในกำรใช้เมื่อ
เรื อมีกำรเปลี่ยนควำมเร็วบ่อยครั้ง
เมื่อ ON เครื่ อง DLO 3 – 2 จะอยูใ่ น MODE ECHOSOUNDER โดยอัตโนมัติ กำรวัด
ควำมลึกมีคำมสำคัญเท่ำกับกำรวัดควำมเร็ ว เมื่ ออยู่ใน MODE นี้ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับ MODE LOG แล้ว
กำรวัดควำมเร็วเมื่อยูใ่ น ECHOSOUNDER MODE จะน้อยครั้งกว่ำ จึงไม่ควรใช้ MODE นี้ ระหว่ำงที่
เรื อกำลังเร่ งควำมเร็วสูง
ใน MODE TEST เป็ นกำรตรวจสอบกำรทำงำนของระบบ ถ้ำมี FAULT ปรำกฏ ก็จะระบุว่ำ
เกิดที่ตำแหน่งใด
รู ป ๔ – ๒๙ VECTOR แสดงกำรคำนวณระยะทำงที่เรื อแล่น

๑-๖๖

๔.๖.๑.๗ หลักกำรวัดควำมลึก
กำรวัดควำมลึ กใต้ TRANSDUCER (DEPTH BELOW TRANSDUCER)
ใช้หลักกำรของ ECHOSOUNDER ควำมลึก (DBT) เป็ นสัดส่ วนกับเวลำที่บีมเสี ยงทำง VERTICAL
เดินทำงไปและกับจำกพื้นดิน กำหนดให้ค่ำคงที่ของควำมเร็วเสียงในน้ ำเท่ำกับ ๑,๔๘๐ เมตร ต่อวินำที
๔.๖.๒ FRIMARY FUNCTION
DLO 3 – 2 แบ่งตำมลักษณะกำรทำงำนเป็ นดังนี้
กำรแสดง, ควบคุม และคำนวณโดย PROCESSOR
กำรส่ง
กำรประเมินค่ำ
กำรแสดงข้อมูล
กำรใช้เครื่ อง
๔.๖.๒.๑ กำรแสดง, กำรควบคุม และกำรคำนวณโดย PROCESSOR
EPR 1300 M PROCESSOR ที่ประกอบใน DOPPLER MODULE
ท ำหน้ำ ที่ แ สดงค่ ำ และควบคุ ม กำรส่ ง , กำรรั บ และกำร DISPLAY ของอุ ป กรณ์ นอกจำกนี้
PROCESSOR ยังทำหน้ำที่ในกำรคำนวณที่จำเป็ น เพื่อเปลี่ ยนค่ำที่วดั ได้เป็ นค่ำที่ใช้แสดงให้พนักงำน
ทรำบ
เพือ่ กำรทำงำนที่รวมเร็วและถูกต้อง DLO 3 – 2 จึงมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้
* โปรแกรมต่ำง ๆ หรื อ ค่ำคงที่ที่จำเป็ นในกำร MONITOR กำรควบคุม และ
กำรคำนวณจะถูกเก็บ (STORE) ไว้ใน ROM ดังนั้น จึงเริ่ มทำงำนทันทีหลังจำกเดินเครื่ องแล้ว
* ค่ำที่ได้จำกกำรประเมินหรื อกำรคำนวณจะถูกเก็บไว้ใน RAM
* ค่ำระยะทำงที่คำนวณได้ถูกเก็บไว้ใน RAM ต่ำงหำก ซึ่ งเรี ยกว่ำ DISTANCE RAM
เพื่อที่จะรักษำค่ำระยะทำงสะสม ถ้ำหำกเกิด POWER SUPPLY ถูกตัด แบตเตอรี่ นิเกิล แคดเมี่ยม
(NC ACCUMULATOR) จะส่งไฟฟ้ ำไปเลี้ยง BUFFER ให้ยงั คงเก็บ MEMORY ค่ำเหล่ำนี้ไว้
ระหว่ำงที่เครื่ องทำงำน (ON LINE) TEST PROCESSOR ซึ่ งแยกต่ำงหำกทำหน้ำที่ควบคุม
กำรทำงำน และค่ำ PARAMETER ที่สำคัญ และเมื่ อ ต้อ งกำรตรวจสอบโดยละเอี ย ด หรื อ แก้ไ ข
(TROUBLE SHOOTING) ก็จะใช้ TEST PROCESSOR ในลักษณะ OFF LINE TEST ซึ่ งระหว่ำง
กำรตรวจสอบแบบนี้เครื่ องจะหยุดทำงำนชัว่ ครำว จนกว่ำจะทดสอบเสร็จ
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๔.๖.๒.๒ กำรส่ง
ในกำรส่ง POWER PULSE DURATION และทิศทำงกำรส่งสัญญำณถูก
ควบคุมโดย PROCESSOR พนักงำนสำมำรถควบคุมกำลังส่ งสู งสุ ดของ DLO 3 – 2 ได้ โดยกำร
แบ่ ง เป็ น ๓ ระดับ และ PROCESSOR จะท ำหน้ ำ ที่ ค วบคุ ม ก ำลัง ส่ ง ของเครื่ อ งโดยอัต โนมั ติ
โดยสำมำรถทำกำรส่ง POWER เป็ น ๒ ลักษณะ คือ
๑. กำรใช้ก ำลัง ส่ ง ต่ ำ เพื่ อ ที่ จ ะให้ก ำรส่ ง พลัง งำนออกไปน้อ ยที่ สุ ด ที่
เพียงพอสำหรับ BOTTOM TRACK แต่ใช้ RECEIVING สูง
๒. กำรใช้ก ำลัง ส่ ง สู ง เป็ นผลให้ส่ ง POWER ออกไปเต็ ม ที่ ส ำหรั บ
BOTTOM TRACK และใช้ RECEIVING GAIN ต่ำที่สุดเท่ำที่จะทำได้
ในกำรทำงำนให้ไ ด้ผลดีที่สุด ตำมปกติจะใช้กำลังส่ งสู ง ถ้ำสัญญำณที่ได้รับไม่ แรง เพียง
พอที่จะใช้ในกำร WATER TRACK EVALUATION เนื่องจำกกำลังส่ งต่ำไป ก็จะปรำกฏไฟกระพริ บ
บน DISPLAY เพือ่ ให้พนักงำนทรำบ
ถ้ำใช้ MODE WATER TRACK หรื อขณะที่อยูใ่ นบริ เวณที่มีเสียง (NOISY) รบกวน ไม่ควร
ใช้กำลังส่ งต่ ำ ยกเว้นเมื่อมีฟองอำกำศรบกวน (เช่น เมื่ อคลื่นลมแรง) ควรลดกำลังส่ งเพื่อให้เกิดผลดี
ต่อเนื่องขณะ WATER TRACK
PULSE DURATION และลำดับกำรส่ง อำจแตกต่ำงกันไปตำมสัญญำณที่รับ, ทิศทำงกำรส่ ง
ถูกควบคุมโดย PROCESSOR ให้ทำกำรส่งเรี ยงกันตำมลำดับดังนี้
ทำงหัวเรื อ
ทำงท้ำยเรื อ
กรำบซ้ำย
กรำบขวำ
ทำงด้ำนข้ำง
กำรสร้ำงสัญญำณเพื่อ ส่ ง ใช้เทคนิ คของ IN – PHASE และ PHASE DISPLACED
SIGNAL สัญญำณเหล่ ำนี้ จะถู กขยำย ควบคุ ม POWER และส่ งไปยัง HYDRO ACOUSTIC
TRANSDUCER โดยผ่ำน T/R SWITCH ซึ่งทำหน้ำที่ควบคุมกำรส่งและกำรรับสัญญำณ
TRANSDUCER ELEMENT ทำหน้ำ ที่เปลี่ ย น ELECTRIC OSCILLATION เป็ น
ACOUSTIC OSCILLATION และส่งคลื่นเสียงนี้ออกไปในน้ ำ
และด้วยเทคนิ คของ PHASE DISPLACED ทำให้ทิศทำงกำรส่ งสัญญำณเคลื่อนที่ไปในทำง
หัวเรื อ /ท้ำยเรื อ ทำงซ้ำย/ขวำ และเอี ยงต่ำลง (จำกแนวระดับ) ส่ วนกำรส่ งสัญญำณในด้ำนล่ ำงของ
TRANSDUCER นั้น ELEMENT ต่ำง ๆ ส่งโดยวิธี IN – PHASE
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๔.๖.๒.๓ กำรรับ
สัญญำณเสี ยงที่สะท้อนกลับ (BACK SCATTERING) จะถูกแปรเปลี่ยน
ให้เป็ นสัญญำณไฟฟ้ ำโดย ELEMENT ใน TRANSDUCER สัญญำณนี้ จะถูกส่ งผ่ำน T/R SWITCH
ไปยัง เครื่ อ งรั บ และจะถู ก สับ เปลี่ ย น PHASE – SELECTIVITY ให้เ ป็ น INTERMEDIATE
FREQUENCY ในกำรรับ ELEMENT ก็จะรับสัญญำณในลักษณะ STEERED BEAM เช่นเดียวกับ
กำรส่งสัญญำณ
สัญญำณถู กส่ งผ่ำนไปยังส่ วนประเมินผล (EVALUATION) ได้แก่ WATER TRACK
CHAMMEL และ BOTTOM TRACK CHAMMEL
* สัญญำณที่เข้ำสู่ WATER TRACK CHAMMEL จะถูกขยำยตำมขนำดที่ได้ต้งั ไว้แล้ว
* สัญญำณที่เข้ำสู่ BOTTOM TRACK CHAMMEL จะถูกขยำยตำม GAIN ทั้ง
TIME และ SIGNAL AMPLITUDE
* GAIN ของ TIME เปลี่ยนแปลงทดแทนควำมสู ญเสี ยในกำรแพร่ คลื่น ซึ่ งมีผลให้
สัญญำณที่รับลดควำมแรง (เสียงถูกดูดซึมและกระจำยออกไปเมื่อระยะทำงเพิม่ ขึ้น)
* GAIN ของ AMPLITUDE จะเปลี่ยนแปลงทดแทนตำมคุณลักษณะในกำรสะท้อน
กลับของพื้นท้องทะเล
๔.๖.๒.๔ กำรประเมินค่ำ
ระหว่ ำ งกำรส่ งตำมปกติ จะได้ รั บ สั ญ ญำณ REVERBERATION
ก่อ น ECHO ที่มำจำกพื้นท้อ งทะเล และสัญญำณนี้ จะถูกนำไปหำควำมถี่ ของ WATER TRACK
ที่ เ ปลี่ ย นไปเนื่ อ งจำกผลของ DOPPLER EFFECT ควำมถี่ ดัง กล่ ำ วจะถู ก ประเมิ น ค่ ำ โดย
FREQUENCY TRACKER และส่ งผลไปยัง PROCESSOR เพื่อกำรคำนวณ ควำมเร็ ว STW และ
ค่ำอื่น ๆ ที่ตอ้ งกำรต่อไป
ECHO ที่มำจำกพื้นท้องทะเล จะถูกประเมิ นโดย FREQUENCY TRACKER สำหรับ
BOTTOM TRACK และจะส่ งผลไปยัง PROCESSOR ที่ใช้สำหรับคำนวณหำควำมเร็ ว SOG รวมทั้ง
ค่ำต่ำง ๆ ที่ตอ้ งกำร
สัญ ญำณที่ ไ ด้รั บ จะถู ก EVALUATE เพื่อ หำควำมลึ ก ให้ TRANSDUCER (DBT)
โดยพิจำรณำจำกเวลำที่รับ BOTTOM ECHO และเพื่อกำรตั้งเวลำ และ DURATION ในกำรประเมิน
ค่ำควำมถี่ของ BOTTOM TRACKER ระหว่ำงกำรรับส่งสัญญำณครั้งต่อไป
กำรวัดค่ำเพือ่ แสดงและส่งไปยังอุปกรณ์ภำพนอก จะกระทำทุก ๑ วินำทีต่อรอบ
๔.๖.๒.๕ กำรแสดงข้อมูล
ข้อมูลที่ถูกส่ งจำก PROCESSOR ใน DOPPLER MODULE ไปเข้ำและ
เก็บไว้ใน MEMORY ของ CONTROL DISPLAY UNIC ข้อมูลถูกอ่ำนจำก MEMORY ทุก ๑ วินำที
แล้วนำไปแสดงเป็ นตัวอักษร ปรำกฏบน LED MEMORY ข้อมูลบำงส่วนเท่ำนั้น
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(MENU) ที่แสดงพร้อ มกัน ส่ วนข้อ มูล อื่ น ๆ จะปรำกฏบน DISPLAY ต่อ เมื่ อเรี ยก MENU
อื่น ๆ นอกจำกนี้ กำร DISPLAY ช่วยแนะนำกำรปฏิบตั ิของพนักงำน โดยมี MENU พิเศษ ถ้ำต้อง
เปลี่ยน MODE หรื อข้อมูลที่เหมำะสม
๔.๖.๒.๖ กำรใช้เครื่ อง
DLO 3 – 2 ประกอบด้วย ส่ วนควบคุม ๒ ส่ วน ได้แก่ FUNCTION
KEYBOARD & CENTRAL KEYBOARD ซึ่ งเป็ นแบบ ALPHANUMERIC FUNCTION KEYBOARD
ควบคุ ม กำรท ำงำนโดยทัว่ ไปของอุ ปกรณ์ หลอดไฟเล็ ก ๆ ที่อ ยู่ภำยใน KEYBOARD จะแสดงถึ ง
ควำมสำคัญที่มีผลต่อกำรทำงำนของเครื่ อง ส่ วน CENTRAL KEYBOARD ใช้ในกำรสร้ำง DATA
WORD เพื่อส่ งเข้ำไปยัง PROCESSOR ใน DOPPLER MODULE และ DATA WORD นั้นจะ
แปรเปลี่ยนกำรทำงำนและกำรแสดงผลของเครื่ อง และยังสำมำรถปรับแต่งควำมสว่ำงของหลอดไฟเล็ก
ๆ ที่อยูใ่ น KEYBOARD ทั้ง ๒ ได้
๔.๗ MANOEUVER DISPLAY EQUIPMENT (MD 1600)
MDE (MD 1600) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแสดงตำแหน่ งของเรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
อันเป็ นส่วนหนึ่งของระบบล่ำทำลำยทุ่นระเบิด MWS 80 มีหน้ำที่
* ช่วยให้พนักงำนถือท้ำย สำมำรถรักษำตำบลที่ของเรื อให้อยูบ่ น LAP TRACK
โดยเที่ยงตรง รวมทั้งช่วยรักษำตำบลที่ให้อยูภ่ ำยใน SAFETY GUARD ZONE
* ช่วยนำยทหำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ในกำรควบคุมพนักงำนถือท้ำย
๔.๗.๑ กำรใช้ MODE ต่ำง ๆ
กำรใช้ MODE แบ่งเป็ น ๒ MODE โดยเลือกที่ SELECTOR SWITCH ดังนี้
NCE MODE
เรดำร์
๔.๗.๑.๑ NCE MODE
ใน NCE MODE อำจแบ่งย่อยลงไปได้อีก โดยเลือก MODE ย่อย ตำม
ต้องกำรที่คอนโซลของ NCE ได้แก่
STAND BY
- CRUISE
- MANOEUVRE
- TEST
๑. STAND BY MODE
ใน MODE นี้ MDE พร้อมที่จะรับข้อมูลจำก NCE และเรดำร์ตำมลำดับ
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๒. CRUISE MODE
เมื่ อ เรื อ ล่ ำ ท ำลำยทุ่ น ระเบิ ด ก ำลัง ปฏิ บ ัติ ก ำรค้น หำทุ่ น ระเบิ ด MDE จะ
ทำหน้ำที่ช่วยพนักงำนถือท้ำยในกำรบังคับเรื อรักษำตำบลที่ให้อยูบ่ น LAP TRACK ที่เลือก
อัตรำผิดของเรื อจำก LAP TRACK จะแสดงในลักษณะ GRAPHIC โดยปรำกฏสัญลักษณ์
เรื อ และ LAP TRACK บนจอภำพ นอกจำกนี้ ข้อมูลกำรเดินเรื อของเรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ซึ่ งได้รับ
จำก NCE จะปรำกฏในจอภำพ (ตำมรู ป ๔ – ๙)
๓. MANEOUVER MODE
ระหว่ำงกำรส่ งยำนล่ ำทำลำยทุ่นระเบิด MDE จะช่ วยให้พนักงำนถื อท้ำย
รักษำตำบลที่เรื อให้อยูภ่ ำยใน SAFETY GAURD ZONE
ระยะทำงระหว่ำงเรื อ และขอบของ SAFETY GAURD ZONE จะแสดงเป็ น GRAPHIC
โดยปรำกฏสัญลักษณ์เรื ออยูภ่ ำยในวงกลม โดยวงกลมซึ่ งใช้แทน GAURD ZONE มีเส้นผ่ำศูนย์กลำง
๒๐๐ เมตร
แบริ่ งของทุ่นระเบิดที่ตอ้ งส่ งยำนล่ำทำลำยทุ่นระเบิดเข้ำไปทำกำรแยกประเภท ปรำกฏเป็ น
จุดสีขำวที่วง COMPASS ROSE รวมทั้งยังแสดงข้อมูลกำรเดินเรื อของเรื อล่ำทำลำยทุ่นระเบิด ปรำกฏ
อยูใ่ นจอภำพด้วย (ตำมรู ป ๔ – ๑๐)
๔. TEST MODE
เมื่อพนักงำน NCE เลือก MODE นี้ ก็จะปรำกฏ TEST PICTURE
ที่จอภำพ
๔.๗.๑.๒ RADAR MODE
ในกำรเดินเรื อระหว่ำงกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด สำมำรถเลือก SELECTOR
SWITCH เพือ่ ให้ MDE แสดงภำพเช่นเดียวกับภำพที่ปรำกฏในจอเรดำร์ได้ กำรแสดงภำพของ MDE
จะขึ้นอยูก่ บั ภำพที่ปรำกฏบนจอเรดำร์ตสั วใดตำมที่เลือกไว้ (เรดำร์บนสะพำนเดินเรื อ หรื อเรดำร์ในห้อง
ศูนย์ยทุ ธกำร)
๔.๘ MONITORING AND TESTING
MWS 80 ประกอบด้วย ระบบเตือนภัย และกำรทดสอบต่ำง ๆ เป็ นจำนวนมำก เพื่อที่จะ
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพ
กำรทำงำนในกำรเตือนภัยและทดสอบมีท้ งั ON LINE และ/หรื อ OFF LINE ซึ่ งแสดง
FAULT MESSAGE เมื่อมีสิ่งผิดปกติ และในกรณี พิเศษสำมำรถดำเนิ นกำร BY PASS FAULT นั้น
โดยอัตโนมัติ เพื่อ ให้ตรวจสอบและหำตำแหน่ งโดยรวดเร็ ว และมี FAULT บำงชนิ ดที่ระบบจะ
“SWITCH” (ผ่ำน) เพือ่ ที่ให้ระบบสำมำรถทำงำนได้ต่อเนื่อง โดยมิตอ้ งหยุด
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๔.๘.๑ MONITORING FUNCTION
MONITORING ทำหน้ำที่เตือนภัยให้กบั ระบบหรื อบำงส่ วนระหว่ำงกำรใช้ ผล
ของกำรเตือน (MONITORING) จะถูกส่งไปยังพนักงำนในลักษณะของสัญญำณไฟแสดงต่ำง ๆ และไฟ
FAULT เช่น ไฟ POWER FAILURE และ OVERTEMP ที่ปรำกฏในคอนโซลของ NCE ส่ วน
ตัวอย่ำงไฟ PILOT LAMP ได้แก่ไฟ POWER ON และ POWER OFF เป็ นต้น
๔.๘.๒ TEST FUNCTION
กำรตรวจสอบและหำตำบลที่ในอุปกรณ์ หรื อ BLOCK แต่ล ะชิ้ น MWS 80
มีระบบตรวจสอบภำยใน (BITE) ประกอบอยู่ ซึ่ งช่ วยให้สำมำรถ ON – LINE TEST และ
OFF – LINE TEST หมำยถึงกำรทดสอบ ASSEMBLIES (TEST HARDWARE) และทดสอบ
โปรแกรม (TEST SOFTWARE)
BITE วัดค่ำสัญญำณที่เลือกไว้สำหรับทดสอบและเปรี ยบเทียบกับค่ำเดียวกันที่ต้ งั ไว้เป็ นตัวเลข
ซึ่งถูกบรรจุไว้ในส่วนควำมจำ ถ้ำค่ำทั้งสองไม่ตรงกันโดยเกินกว่ำเกณฑ์ปกติ ระบบ TEST ก็จะสร้ำง
FAULT MESSAGE โดยระบุตำแหน่งที่เกิดสิ่งผิดปกติดว้ ย
TEST POINTS สำมำรถแบ่งได้เป็ น ๒ ประเภท ประเภทแรก ใช้สำหรับ ON – LINE TEST
(ระหว่ำงปฏิบตั ิกำรจริ ง) ของระบบ SUPPLY, นำฬิกำ, TRANSFER ประเภทที่สอง ใช้สำหรับ OFF –
LINE TEST ได้แก่ กำรวัดสัญญำณที่เดินทำงไป หรื อ SOFTWARE SEQUENCE โดยใช้สัญญำณไป
กระตุ ้น ซึ่ ง จะท ำให้ส ำมำรถพำ FAULT ได้อ ย่ำ งรวดเร็ ว และระบุ ต ำบลที่ ไ ด้แ คบลงจนถึ ง
ASSEMBLIES อันใด ๆ (ส่วนที่เล็กที่สุดที่สำมำรถเปลี่ยนได้)
กำร ON – LINE TEST สำมำรถทำได้โดยอัตโนมัติ ซึ่ งแตกต่ำงกับ OFF – LINE TEST ที่
พนั ก งำนจะต้อ งเลื อ ก TEST
โดยเฉพำะ (ใช้ใ นกำรตรวจสอบปกติ หรื อ เพิ่ ม TROUBLE
SHOOTING)
กำร OFF – LINE TEST สำมำรถเลือกได้ ๓ แบบ คือ
กำร OFF – LINE TEST ที่ใช้เวลำสั้นและข้อมูลไม่สูญเสีย
กำร OFF – LINE TEST เฉพำะจุด ถ้ำสงสัยว่ำมี FAULT ผิดปกติเกิดขึ้น
กำร OFF – LINE TEST รวม ซึ่ งข้อมูลจะหำยและใช้เวลำนำน (หลังจำก FAULT
แล้วต้อง RE - INITIALIZED)
๔.๙ POWER SUPPLY
ระบบ MWS 80 ต้องกำร POWER SUPPLY จำกเรื อ ดังนี้
3 AC 400 HZ 115 V 3 AC 600 HZ 440 V
2 AC 400 HZ 115 V 2 AC 60 HZ 115 V
แรงเคลื่ อนไฟฟ้ ำเหล่ำนี้ ถู กส่ งโดยตรง หรื อถูกเปลี่ ยนโดย POWER SUPPLY ที่
รวมอยูก่ บั ระบบ MWS 80
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รู ป ๔ – ๓๐จะ แสดงถึงระบบ POWER SUPPLY รวมของ MWS 80
อุปกรณ์ L/R และ TGT INDICATOR ที่สะพำนเดินเรื อรับไฟฟ้ ำ DC 5 V จำก NCE
ELECTRONIC CABINET (ในห้องศูนย์ยทุ ธกำร) แต่ PRINTER, PLOTTER และ DISK MEMORY
รับพลังงำนจำก CONTACTOR ใน INTERFACE UNIT
นอกจำกนี้ ตำมรู ป ๔ – ๓๐ HOISTING UNIT รับไฟฟ้ ำ 3 AC 400 HZ 115 V และ 2
AC 60 HZ 115 V จำก ELECTRONIC CABINET ของโซนำร์
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รู ป ๔ – ๓๐จะ แสดงถึงระบบ POWER SUPPLY รวมของ MWS 80
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๑.๒ โซนาร์ DSQS – 11H
๑. ความมุ่งหมายในการใช้ โซนาร์ ของระบบ MWS 80
โซนาร์ DSQS – 11H ได้ ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อ ใช้ เ ป็ นโซนาร์ ในการตอบโต้ ส งครามทุ่นระเบิ ด
โดยเฉพาะของเรื อ ล่า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด (MCM SONAR) ส าหรั บ ใช้ ในการแยกประเภทและ
การพิสูจน์ ทราบทุ่นระเบิด ชนิดทอดประจ าที่ (Moored Mines) ทุ่นระเบิดชนิดวางกับพื ้นท้ อ งทะเล
(Ground Mines) และวัตถุใต้ นา้ อื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุ่นระเบิด ซึ่งการทางานของทังสองขั
้
นตอนนี
้
้
จะเป็ นอิสระแก่กนั , จะถูกควบคุมและถูกแสดงให้ เห็นไปพร้ อมๆ กัน เพื่อสนองความมุ่งหมายนี ้ จึงทาให้
โซนาร์ เป็ นระบบรวม Transducer ๒ ตัว ในระบบเดียวกัน (Combination of transducer – systems)
แต่แยกการ processing สัญญาณ และแยกจอแสดงบนแผงควบคุม
โซนาร์ จะให้ ขา่ วสารข้ อมูลสาหรับการประเมินสถานการณ์ในพื ้นที่ปฏิบตั ิการ โดยแสดงให้ เห็น
ดังนี ้
- เป้าที่ถูกค้ นหาและถูกแยกประเภทแล้ วในพื ้นที่เซคเตอร์ ๙๐ เซคเตอร์ หนึ่งๆ ที่ถูก
เลือกจากทัง้ ๕ เซคเตอร์ ซึง่ ควบคุมได้ ทงั ้ ๓๖๐
- ความลึก ขนาด (echo amplitude) และลักษณะ (aspect) ของเป้าที่ถูกแยกประเภท
แล้ ว
แบริ่ ง ระยะ ลักษณะการวางตัว และความยาวของเป้า
- Sound Ray Tracing สาหรับการประเมินค่าของสภาวะการแพร่คลืน่ เสียง
นอกจากนี ้โซนาร์ ยงั ใช้ สาหรับแสดงการเคลื่อนที่ค้นหาของยานฯ ใต้ น ้า (mine dispotal vehicle)
ในการเข้ าพิสจู น์ทราบเป้า และทาลายเมื่อต้ องการ
สาหรั บการวัดค่าและการคานวณค่าข้ อ มูลของเป้า โซนาร์ จะต้ อ งได้ ข้อ มูลเข็มทิศและข้ อ มูล
LOG ซึง่ INTERFACE เข้ าด้ วยกันมาเสียก่อน

๑-๗๕

๒. ส่ วนประกอบของโซนาร์ DSQS – 11H
โซนาร์ DSQS – 11H มีสว่ นประกอบหลักดังนี ้ Operator’s Console , Electronics Cabinet ๒ ตู้ ,
Hoisting Unit
๒.๑ Operator’s Console (Code Location 11)
รู ป Operator’s Console

๑-๗๖

ตารางแสดงตาแหน่ งของ FUNCTION ต่ าง
Location code
Designation
11
Operator’s Console
11 A11
Classification Module
11 A12
Detection Module
11 A13
Cable Distributor
11 A2
Display Insert Module (lower)
11 A2 A21
Function Keyboard
11 A2 A22
Function Keyboard
11 A2 A23
Function Keyboard
11 A2 A24
Function Keyboard
11 A3
Desk
11 A3 A31
Central Keyboard
11 A3 A32
Rollball
11 A4
Electronics Insert (EMC)
11 A5
Display Insert Module (upper)
11 A5 A51
Function Keyboard
11 A5 A52
Function Keyboard
11 A5 A53
Function Keyboard
11 A5 A54
Function Keyboard

Item No.
BD 4019 AB 003
BD 4019 G 030
BD 4019 G 040
BD 5003 G 110
BD 4019 G 027
BD 4019 G 033
BD 4019 G 005
BD 4019 G 004
BD 4019 G 006
BD 9101 G 157
BD 4019 G 012
BD 9101 Z 207
BD 9101 G 152
BD 4019 G 017
BD 4019 G 007
BD 4019 G 009
BD 4019 G 008
BD 5003 G 009

๑-๗๗

๒.๒ ตู้ Electronics Cabinet GE 4019 A 003 และ ตู้ Electronics Cabinet GE 4012 A
003 (มีลกั ษณะเหมือนกัน แตกต่างกันตรงตาแหน่งการติดตังในระบบ)
้
รู ปตู้ Electronics Cabinet GE 4019 A 003 และ ตู้ Electronics Cabinet GE 4012 A 003

๑-๗๘

๒.๓ Hoisting Unit
ในส่วนของระบบ Hoisting Unit ยังประกอบด้ วยส่วนประกอบต่าง ๆ อีกเช่น
๒.๓.๑ Power Amplifier
๒.๓.๓ Hydraulics Unit

๒.๓.๒ Pulse Power Supply
๒.๓.๓ Transducer Unit

ภาพรวมส่ วนประกอบของ Hoisting Unit ทัง้ หมด

๑-๗๙

๒.๓.๑ Power Amplifier ทาหน้ าที่จ่ายพลังงานในการส่ง ไปให้ CTA และ PTA
รู ป Power Amplifier

๑-๘๐

ทาหน้ าที่ชาร์ จประจุแก่ตวั Capacitore ใน Power
Amplifier ให้ ได้ คา่ Voltage การส่งตามที่ต้องการก่อนการส่งแต่ละครัง้ และเพื่อควบคุมลาดับ
การส่งต่อไป รวมทังประเมิ
้
นค่า Fault ที่เกิดขึ ้น
๒.๓.๒ Pulse Power Supply

รูป Pulse Power Supply

๑-๘๑

๒.๓.๓ Hydraulics Unit ทำหน้ำที่สร้ำงกำลังดันไฮดรอลิคส์สำหรับกำรเคลื่อนที่ของ
Transducer Unit และ ควบคุมกำรเคลื่อนที่ รวมทั้งกำรหันของ Plane Array Module โดยมีตูค้ วบคุม แบบ
Switching Box VS 4077 G 002
รูป Hydraulics Unit

๑-๘๒

รู ป Switching Box VS 4077 G 002

๑-๘๓
๒.๓.๔ Transducer Unit
รูป Transducer Unit

๑-๘๔

รูป Hydraulics Cylinder

๑-๘๕

๓. หลักการทางานที่สาคัญ
๓.๑ หน้ าที่ของโซนาร์ DSQS – 11H
โซนาร์ นี ้เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับทางเสียงของระบบ MWS 80 มีหน้ าที่คือ
- ค้ นหาเป้าวัตถุใต้ น ้าต่างๆ
- วัดค่าระยะแบริ่ งของเป้าที่ต้องการ
- พิสจู น์ทราบเป้าวัตถุที่ค้นหาได้ เช่น ตรวจสอบสัญญาณ echoes ของเป้าโดยคานึงถึง
ขนาดช่วงระยะของสัญญาณ (amplitude & phase)
- ติ ดตามเป้ าเคลื่อ นที่แบบอัต โนมัติ เช่น แสดงการเคลื่อ นที่ของยานฯ ใต้ น า้ ขณะ
ปฏิบตั ิการ
- ส่งข้ อมูลเหล่านี ้ไปให้ NCE
รับคาสัง่ จาก NCE
เพื่อให้ ทราบถึงภาพสถานการณ์ใต้ น ้าในขณะปฏิบตั ิการ echoes ของเป้า จะถูกนามาแสดงบน
จอ PPI Display ในเวลาเดียวกันภาพแสดงใน Depth Display จะให้ ข่าวสารเกี่ ยวกับตาบลที่สมั พันธ์
ของเป้าระหว่างพื ้นท้ องทะเลและผิวน ้า ภาพแสดงการประเมินค่าของ echo amplitude และ echo phase
(Classification Display) จะเป็ นประโยชน์ตอ่ พนักงานในการตัดสินใจเพื่อการพิสจู น์ทราบ เพื่อช่วยเหลือ
ในการประเมินค่าสภาวะการแพร่ ของเคลื่อนเสียงใต้ น ้า เราสามารถให้ เครื่ องคานวณ sound rays และ
แสดงให้ เห็นเป็ นเส้ นกราฟได้
๓.๒ การทางานของ Mode หลักๆ ที่ใช้ งาน
มี Mode หลัก ๕ Mode ซึง่ สามารถเลือกใช้ ได้ ที่ Operator’s Console คือ
- Stand – by (STBY)
- Detection (DET)
- Classification (CLASS)
- Test (TEST)
- Ray Tracing (RAYTRC)
๓.๒.๑ Stand – by Mode ใช้ สาหรั บการนา Transducer Unit ลง ส่วนการนาขึ ้น
สามารถกระทาได้ ในทุก Mode การนาขึ ้น – ลง จะควบคุมจาก Operator’s Console หรื อที่ Switching
Box บน Hydraulics Unit เมื่อกดปุ่ มนาขึ ้น – ลงแล้ ว pump motor จะเริ่ มทางานและ oil pump จะแสดง
กาลังดันที่ต้องการใช้ จนได้ ร ะดับ สวิทช์ ก าลังดัน จะเปิ ด solenoid valve ให้ สมั พันธ์ กับทิศทางการ
เคลื่อนนัน้ น ้ามันก็จะไหลเข้ าไปใน hydraulics cylinder ของ transducer unit และดับก้ านลูกสูบให้ ไปใน
ทิศทางที่ต้องการ เมื่อถึงตาแหน่งสุดท้ ายแล้ ว limit switch ที่เกี่ยวข้ องกันจะทางานด้ วยตัวกระตุ้นบน
transducer unit และหยุดการเคลือ่ นที่นนลง
ั้

๑-๘๖

๓.๒.๒ Detection Mode
๓.๒.๒.๑ การส่ ง (Transmission)
สัญ ญาณทางไฟฟ้ าจะถู ก แปลงเป็ น
สัญญาณเสียงและส่งออกไปในเซคเตอร์ ทางระดับ ด้ วยCTA โดยจะส่ง ๔๘ PFB (preformed beam) ซึ่งมี
ความกว้ าง beam ละ ๒ รวมเป็ น ๙๖ ในหนึ่งเซคเตอร์ เพื่อความผิดพลาดที่บริ เวณขอบของเซคเตอร์
เกี่ ยวกับสัญญาณที่ได้ รั บจะไม่เกิ ดขึน้ เมื่ อนามาแสดงให้ เห็นใน ๙๐ เซคเตอร์ การส่งแต่ละครั ง้ จึ ง
ประกอบด้ วย ๔๘ pulse และระยะเวลาห่างกัน ๑ ms ทิศทางของ pulse ชุดแรกที่สง่ จะถูกกาหนด
โดยระบบควบคุมเครื่ อง และขึ ้นอยู่กับแบริ่ งกลางเซคเตอร์ ที่เลือกไว้ ค่าแบริ่ งนี ้จะสัมพันธ์ กับทิศหัวเรื อ
หรื อทิศเหนือจริ งอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถูกส่งมาจาก NCE หรื อถูกป้อนเข้ าไปแบบ manuel ค่าแบริ่ งของ
เซคเตอร์ อื่นๆ ก็จะเปลีย่ นไปจากเดิมด้ วยเมื่อแบริ่ งเซคเตอร์ ที่หนึง่ เปลีย่ น โดยต่างกันทุก ๗๒ ตามลาดับ
๓.๒.๒.๒ การรั บ (Reception) สัญญาณเสียงจะถูกรับมาจาก CHA และ
PHA สาหรับความมุ่งหมายนี ้ Plane Array จะถูก Training Drive บังคับหับไปในทิศทางซึง่ พนักงานเลือก
ด้ วย rollball สัญญาณควบคุมจะมาจากระบบควบคุมอุปกรณ์ และถูกแปลงให้ เหมาะสมใน Training
Electronics มุมหันของ Plane Array ไปได้ สงู สุด +_ ๒๑๐ จากแนวทิศหัวเรื อ
ในส่วน Signal processing electronics จะแบ่งข้ อมูลเป็ น ๒ พวก สาหรับแสดงภาพบน Detection
Display คือ
- Raw data ของช่วงเวลาครัง้ หลังสุดที่สง่ คลืน่ เสียงในรูปแบบซึง่ ยังเป็ นอยู่ที่ output ของ
Threshold comparator เช่น รวมทัง้ clutter และ moving targets
- Decluttered data จากส่วน geometrical signal processing electronics
ส่วน geometrical signal processing electronics จะรั กษาสัญญาณต่างๆ เสมือ นหนึ่งว่าเป้า
ถ้ าหากว่าสัญญาณนันยั
้ งคงนิ่งอยู่ในตาบลที่เดิมเมื่อส่งคลื่นเสียงไปหลายครัง้ แล้ วก็ตาม สัญญาณซึ่ง
อยูใ่ นข่ายเกณฑ์นี ้ จะถูกนาไปเข้ าใน target list และถูกเปรี ยบเทียบกับค่าต่างๆ ของเป้าเก่าๆ ทังหลายที
้
่
ได้ รับการ update ตามเวลาที่สง่ ขณะนัน้ จานวนครัง้ ที่เป้าเก่าสอดคล้ องกับเป้าใหม่จะถูกบันทึกไว้ ด้วย
รายการบัญชีการจัดลาดับ (rank) ในการเปรี ยบเทียบจะทาให้ เห็นความแตกต่างระหว่าง new targets,
confirmed targets และ unconfirmed targets โดยจะให้ น ้าหนักเป้าต่างๆ เหล่านี ้ ดังต่อไปนี ้
- เป้าใหม่จะให้ อยูใ่ น low rank แต่ยงั ไม่ถกู แสดงภาพ
- confirmed targets จะให้ อ ยู่ใน high rank และถ้ าระดับมากถึงเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ เป้า
เหล่านี ้ก็จะถูกนาไปแสดงบนจอ display (uncertain target)
- เป้าที่ถกู confirm บ่อยครัง้ สามารถจะถึงระดับ rank สูงสุดที่ตงไว้
ั ้ ได้
- เป้าที่ไม่ถูก confirm ซ ้า จะถูกลดระดับ rank ลงไป ถ้ า rank ลงไปต่ากว่าเกณฑ์ เป้า
นันก็
้ จะไม่ถกู แสดงให้ เห็นอีก

๑-๘๗

- เป้าที่ลงไปถึงเกณฑ์ต่าสุด จะถูกลบออกจาก target list
๓.๒.๓ Classifcation Mode
๓.๒.๓.๑ การส่ ง (Transmission) หลัง จากเป้ าถู ก ค้ น หาได้ แล้ ว ก็ จ ะผ่ า นไปสู่
Classification Mode PTA จะส่ง short pulse สลับกับการส่งของ CTA ซึ่งการส่งนี ้ถูกควบคุมด้ วย
ส่วนอีเลคทรอนิคส์ที่สร้ าง’สัญญาณในการส่ง สาหรับการสลับการส่งระหว่าง CTA และ PTA จะถูก
ควบคุมด้ วย Control Processor ของเครื่ อง
ทิศทางของ beam จะเอียงเป็ นมุม ๑๕ กับแนวระดับด้ วยเหตุที่ Plane Array มีการเอียงในการ
ติดตัง้ ส่วนอีเลคทรอนิคส์ที่สร้ างสัญญาณในการส่งจะสร้ างสัญญาณแบบ CW พร้ อมกันนันสั
้ ญญาณ
จะถูกขยายและส่งไปยัง Transducer ของ PTA
๓.๒.๓.๒ การรั บ (Reception) สัญญาณเสียงจะถูกรับโดย PHA และถูกแปลงเป็ น
สัญญาณทางไฟฟ้า การ process สัญญาณจะแบ่งเป็ น ๒ channel ในส่วนของ depth/classification signal
processing electronics เช่นในการค้ นหา channel ที่หนึ่งจะดาเนินกรรมวิธีกับ สัญญาณให้ พร้ อมสาหรับ
Depth Display channel ที่สองสาหรั บ Classification Display ภาพที่แสดงจะได้ รับการปรั บแก้ ค่า
อาการโคลง roll และ pitch ของเรื อแล้ ว
๓.๒.๔ Test Mode
แบ่งเป็ น on – line tests และ off – line tests
- off – line tests ควรใช้ เมื่อพบว่ามี fault เกิดขึ ้นแต่ไม่ปรากฏ fault message
ให้ เห็นเมื่อใช้ on – line tests ซึง่ off – line tests เลือกได้ ๕ แบบคือ
๑.Processor Test เป็ นการทดสอบ CPU และส่วนความจาของ processor
ต่างๆ ใน module ต่อไปนี ้
- Detection Processor Module
- Detection Module
- Classification Module
- Geometrical Processor Module
๒. Transducer Test จะกระท าได้ เมื่ อ Transducer Array ถูกนาลงแล้ ว
การทดสอบจะเป็ นไปตามลาดับ ดังนี ้
- Signal Test CHA
- Line Test CHA/PHA
- RDT Test
- Acoustic Test PHA

๑-๘๘

๓. Signal Processing Test จะมีการทดสอบตามลาดับ ดังนี ้
- Interface Test
- Module Test (Detection)
- Module Test A (Depth/Classification)
- Gyro/Converter Test
๔.Automatic Test เป็ นการทดสอบทุก แบบที่ก ล่า วมาแล้ ว เพี ยงแต่ก าร
ทดสอบบางแบบจะกระทาได้ โดยย่อเพื่อลดเวลาลง คือ
- Processor Test (in shortened form)
- Transducer Test
- Signal Processing Test
- Display Test (in shortened form)
๓.๒.๕ Ray Tracing Mode ก่อนที่พนักงานจะสามารถประเมินขีดความสามารถใน
การค้ นหาของตนเองภายใต้ สภาวะของท้ องถิ่นที่มีอยู่นนั ้ เขาจะต้ องป้อนค่า initial parameter ต่อไปนี ้
เข้ าไปเสียก่อน คือ
- ค่าความเร็ วของเสียงที่ขึ ้นอยูก่ บั ความลึกต่างๆ หรื อ
- ค่าอุณหภูมิของน ้าที่ขึ ้นอยูก่ บั ความลึกต่างๆ
หลังจากการคานวณของเครื่ องแล้ วจะได้
- ความเร็ วของเสียงในความลึกน ้านัน้ และ
- ผลลัพธ์ ที่ป้อนค่าอุณหภูมิ ค่าต่างๆ จะถูกคานวณเป็ น velocigram
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รูป Blockdiagram DSQS-11H

๑-๙๐

รูป Search Sectors Of DSQS – 11H

๑-๙๑

รูป Search Sectors Control Of DSQS – 11H

๑-๙๒

รูป Geometrical Signal Processing of DSQS – 11H

๑-๙๓

รูป DSQS – 11H (Schematic Arrangement of Detection and Classification Beam Patterns)

๑-๙๔

รูป BEAM STEERING FOR PHASE MEASUREMENT โซนาร์ DSQS-11H

๑-๙๕

รูป TRANSDUCER TEST DISPLAY

๑-๙๖

4. Technical Data
4.1 OPERATIONAL DATA
4.1.1 Performance Data

* Range settings …………………………………………………….. 200/400/600/800 m
* Depth range ………………………………………………………………………. 90 m
* Horizontal search sector
- Insonified and evaluated……………………….………………………………960
- Displayed on Detection Display…………….…………………………………90 0
* Overall horizontal search sector……………………………………………………3600
(divided into 5 overlapping search sectors)
* Automatic sector – control………………………………………………………in 20 steps
(north – relative)
* Detection and classification sector…………………………………………………...3600
(available simultaneously)
* Operating frequency……………………………………………………………………….
* Transmission signal
- Detection……………………………………………………………………FM
- Classification………………………………………………………………CW
* Transmission mode
- Detection………………………………………………………………….RDT
- Classification……………………………………………………….single pulse
* Bandwidth
- Detection……………………………………………………………….10 kHz
- Classification…………………………………………………..20 kHz
* Source level………………………CTA//PTAdB/rel 1Pa/m//202dB/rel 1 Pa/m
* Number of PFB’s
- Detection………………………………………….48 PFB’s per search sector
Beamwidth………………….……………………………..…2 horizontal
- Classification…………………………………………………………20PFB’s
Beamwidth…………………..………………………...approx, 3 vertical
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* Electronic beam – stabilisation………… ………………………….. 15 roll angle
5 pitch angle
*Control sector of CHA, vertical…………………………………….….0 /7.5/15/22.5

(electronic)
* Control sector of CTA, vertical..………….……………………………………...0/18
(electronic)
* Horizontal training seator of PTA…………..…………………………………...210
* Maximum depth of array below keel…………..……………………………….0.82 m
* Number of memories for classification displays…..…………………………………..5
* Max. number of sonar contacts which can be marked
- Markers…………………………………..………………………………….10
- Classification symbols………… ……..………………………………….10
* Max. number of presentable sounding periods………………………………………..5
4.1.2 Parameter Ranges and Permitted Parameter Step – Widths
Ranges
Step – width
* Ship’s heading………………………………………… 0 to 359
1
* Speed over ground…………………………………… 0 to 15 kn
0.1 kn
* Drift direction……….……………………………….. 0 to 359
1
* Drift speed………………………………… ……….. 0 to 15 kn
0.1 kn
* Sector control………….……………………………. 0 to 359
1
* Sound velocity………………………………… 1410 m/s to 1550 m/s
1 m/s
* Reference depth……………………………………… 0 to 90 m
1m
4.1.3 Screen Data
4.1.3.1CRT
- Type …………………. Single – beam;multi – layer phosphor (P49)
- Colours …………………………………………. Red,green,yellow
- Spot diameter …………………………. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.3 mm
- Colour convergence … ……………….. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 mm
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4.1.3.2 CRT DISPLAY
- Frame repetition frequency …………… Load dependent,40 Hz max
- Brightness levels ……………………………………………………. 8
- Resolution of the coordinate systems
- Cartesian ………… 11 bits hor./vert. สูงกว่าหรื อเท่ากับ 0.2 mm
- Polar … Radius 10 bits,angle 11 bits (สูงกว่าหรื อเท่ากับ 0.175º)
converted to the Cartesian grid system
4.2 ELECTRICAL DATA
Power supply
* Operator’s Console, Electronics Cabinets and Hoisting Unit
- Voltage supply ………………………………………3 AC 400 Hz 115V
- Power consumption …… ……………………………………. 5.1 kVA
* Stand – by heating
- Voltage supply …………………………………... 2 AC 60 Hz 115 V
- Power consumption …..……………………………………. 0.8 kVA
* Motor for Hydraulics Unit
- Voltage supply ………………………………… 3 AC 60 Hz 440 V
- Power consumption …………………………………….… 4.1 kVA
4.3 FORM OF CONNECTION TO EXTERNAL UNIT AND INTERFACE DATA
4.3.1 Compass
* Synchro 400 Hz
* 2 X 3 wires : Signal (90 V max.)
- Reference coarse 360º
- Reference fine 10º
* 1 X 2 wires : Reference 115 V
4.3.2 Doppler Log
Standard High Level Data Link Control (HDLC) : 4 Bytes control, n 16 bit data
Data: Longitudinal and transversal component of the speed relative to water and
bottom, water Depth, Doppler log status.
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4.3.3 NCE
Standard High Level Data Link Control (HDLC) : 4 Bytes control, n 16 bit data
Data
- from NCE:
Reference bearing of the sonar sectors Classification or
investigation order Navigation parametersOrder for display
transfer
- to NCE:
Range and bearing of sonar contacts Centre bearing of
current sonar sector Classification results Display data in the
case of display transfer
๕ . การใช้ และการบารุงรักษาโซนาร์ DSQS – 11H
๑.คาอธิบายการใช้ element ต่ างๆ
ที่ - Operator’s Console
- Hoisting Unit
๑.๑ Elements ของ Operator’s Console มี ๑๐ Function keyboards
รูปแสดงตาแหน่ งของ Function keyboards ต่ าง ๆ
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รูป Function Keyboard 1

Function Keyboard 1
Pos. Type
Designation
1 – 1 Luminous EQUIPMENT OFF
key
1 – 2 Luminous
Key

CONSOLE OFF

1 – 3 Luminous
Key

OVERTEMP

1 – 4 Luminous
Key

RESTART

1 – 5 Luminous
Key

TEST

1 – 6 Pilot lamp

POWER FAILURE

Function
Switches the Equipment off and the stand – by heating on
The lamp in EQUIPMENT OFF (pos. 1 – 1) lights;the lamp in
EQUIPMENT ON (pos. 1 – 8) goes dark.
Switches only the Operator’s Console off. The lamp in
CONSOLE OFF (pos. 1 – 2) lights; the lamp in CONSOLE ON
(pos. 1 – 7) goes dark. The console stand – by heating is turned
on.
Lights up if an air outlet thermoswitch responds. Pressing
The luminous key disables the automatic switch – off facility (1
min approx); this is indicated by lamp flashing (acts until key is
pressed again to disengage it).
Re – initialises the Equipment’s processors. The Equipment is
put into the same status as after the luminous key EQUIPMENT
ON (pos. 1 – 8) has been pressed. The lamp lights up briefly.
Start the test of the Central Test Processor (lamp lights up). At
the end of the test, the lamp flashes if a fault has been found;
otherwise the lamp goes dark.
Lights up after any of the automatic cut – outs in the Electronics
Cabinets or Operator’s Console has tripped. Lights up for about
10 s in the event of brief voltage – drops. If reliable operation is
no longer guaranteed, due to a power fault, the Equipment
switches itself off.
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Function Keyboard 1 (ต่ อ)
1 – 7 Luminous
Key

CONSOLE ON

1 – 8 Luminous
key

EQUIPMENT ON

Switches only the Operator’s Console on. The lamp in
CONSOLE ON (pos. 1 – 7) lights; the lamp in CONSOLE OFF
(pos. 1 – 2) goes dark. The console stand – by heating is turned
off.
Switches the Equipment on and the stand – by heating off. The
lamp in EQUIPMENT ON (pos. 1 – 8) lights; the lamp in
EQUIPMENT OFF (pos. 1 – 1) goes dark.
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รูป Function Keyboard 2

Function Keyboard 2
Pos. Type
Designation
2 – 1 Key

TARGET
MARKER

2 – 2 Luminous
Key

MOVING
TARGET

2 – 3 Luminous
Key

REVERB REDUCT

2 – 4 Luminous
Key

SCALE DOWN

2 – 5 Luminous
Key

SCALE UP

2 – 6 Luminous
Key
2 – 7 Luminous
Key

TRUE MOTION
REL BEARING

Function
Mark the position of the cursor selected target with a red cross
on the Detection Display (cursor position) and transfers the
information to the NCE.
Marks a moving target (e.g. MDV) with a yellow triangle on the
Detection Display, and initialises the Automatic Target Tracking
(ATT). The lamp in key lights up. Pressing a second time deletes
MDV symbol and cancels ATT function. The lamp in key goes
dark.
Switches geometrical signal processing on. The lamp in key
lights up. Pressing a second time cancels the function. The lamp
in key goes dark.
Reduces the range setting on the Detection Display and in the
Depth Display (settings: 800m/600m/400m/200m). Transition
200m/800m is possible. The lamp lights up if the key is pressed.
It goes
dark if the scale is changed.
Increases the range setting on the Detection Display and in the
Depth Display. (settings:200m/400m/600m/800m). Transition
800m/200m is possible. The lamp acts as the lamp in position
2 – 4.
Selects TRUEMOTION display mode on Detection
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Function Keyboard 2 (ต่ อ)

Pos.

Type

2 – 8 Luminous
key

Designation
TRUE BEARING

Function
Display. The lamp in key lights up.
Selects RELATIVE BEARING display mode on Detection
Display. The lamp in key lights up.
Selects TRUE BEARING display mode on Detection Display
lamp in key lights up.
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รูป Function Keyboard 3

Function Keyboard 3

Pos.
Type
3 – 1 Key

Designation
POSS MINE

3 – 2 Key

NON MINE

3 – 3 Key

NO CONTACT

Function
Marks a classified target with the symbol for”possible
mine”
Deletes the “target marker” symbol of this target and
initiates transfer of data to NCE.
Marks a classified target with the symbol for “non
mine” Cancels the “target marker” symbol of this target
and initiates transfer of data to NCE.
Deletes a set target marker and initiates transfer of data
to NCE.

NOTE : ALL three keys have an effect in the classification mode only.
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รู ปFunction Keyboard 4

Function Keyboard 4

Pos.
Type
Designation
4 – 7 Luminous SHALLOW
Key
WA-TER

Function
Changes the vertical beamwidth of the Cylindrical
Array’s reception beam-pattern and the tilt-angle of the
CHA is switched to 0º. If SHALLOW WATER is
switched off, the tilt-angle goes to the value selected
before. The lamp lights up if SHALLOW WATER is
selected and goes dark if the function is switched off.
4 – 8 Key
TILT CHA
Starts the menu sequence for assigning tilt-angles to the
Cylindrical Array. TILT CHA can not be selected if
SHAL-LOW WATER is switched on.
4 – 4 Luminous MAGN. DOWN ลดขนาดพื ้นที่ขยายของ cursor ซึง่ มีเส้ นผ่าศูนย์กลาง
Key
๘๐/๖๐/๔๐/๒๐ เมตร
4 – 5 Luminous MAGN. UP
เพิ่มขนาดพื ้นที่ขยายของ cursor
key
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รู ป Function Keyboard 5

Function Keyboard 5

Pos.
Type
5 – 1 Rollball

5 – 2 Luminous
key

Designation

Function
Moves the cursor on the Detection Display and the
range marker in the Depth Display on the
Depth/Classification Display.
Turns the Plane Array into the direction specified by the
cursor.
Rollball key; searches for targets in immediate vicinity
of cursor and brings cursor to this position. If no target
is detected, the message NO CONTACT appears instead
of the cursor on the Detection Display while pressing
the key. The lamp is permanently on.
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รูป Function Keyboard 6

Function Keyboard 6

Pos.
Type
6 – 1 Luminous
Key

Designation
D

Function
An input not yet completed with E or C (see below) is
deleted.
- During interactive operation, it returns operation to
the previously selected superordinate menu
( dependant upon the mode of operation).

6 – 2 Luminous
Key

C

Switches to the next input-step; during this process, it
accepts values (if any) specified by the operator at the
Central Keyboard.

6 – 3 Luminous
Key

E

6 – 4 Luminous
to key
6-15

-

Completes the input of a parameter value
- If there is no input, the existing information – e.g.
from earlier inputs – is retained.
Input of menu selection digits for interactive operation.
- Input of data parameters in numerical form.
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รูป Function Keyboard 7

Function Keyboard 7

Pos.
Type
7 – 2 Control
knob

Designation
DEPTH
MARKER

Function
Moves the depth marker in the Depth Display on the
Depth/Classification Display.

7 – 4 Control
knob
7 – 7 Key

TARGET
SELECT
RECALL

7 – 8 Key

STORE

Moves the target selection marker in the Classification
Display.
Recalls a Classification Display from the
corresponding memory marked within an input of a
code digit (1 to 5) on Function Keyboard 6.
Puts a Classification Display into storage in the
corresponding memory marked with an input of a code
digit (1 to 5) on Function Keyboard 6.

NOTE : The functions of keys 7-7 and 7-8 are available in the classification mode only.
7 – 5 Key
30º
ลดเซคเตอร์ ค้นหาลงเหลือ 30º โดยมีแบริ่ งกลางเซค
SECT.MODE
เตอร์ อยูท่ ี่แนวเรื อ cursor ตลอดเวลา
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รู ป Function Keyboard 8

Function Keyboard 8

Pos.
Type
8 – 1 Control
knop

Designation
SIGNAL

8 – 2 Control
knob

ILLUMIN

8 – 5 Luminous
Key

MARKERS OFF Switches off all markers and symbols on the lower
screen. When pressed again, the markers and symbols
reappear. The lamp lights up if the function is selected.
DET D /
Operator selection of the display on the lower screen.
CLASS D
Either the Detection Display (DET D) or
Depth/Classification Display (CLASS D) are
selectable.
MARKER
Controls the brightness of all markers, symbols,
borders and alphanumeric characters on the lower
screen.

8 – 7 Rotary
Switch

8 – 8 Control
knob

Function
Controls the brightness of target data in the Depth
Display and the amplitude/phase graph in the
Classification Display.
Controls the brightness of the luminous keys and
inscriptions on the Function Keyboards of the Lower
Display Insert and on Function Keyboards 5 and 6.
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รูป Function Keyboard 9

Function Keyboard 9

Pos.
Type
9 – 1 Luminous
Key

Designation
Function
TRANSDUCER Starts retraction of the Transducer Unit.
The lamp in key indicates retraction state of Transducer
RETR
Unit.

If lamp:
- has normal brightness: Transducer Unit is fully lowered.

- has maximum brightness: Transducer Unit is being
retracted or is fully retracted.
9 – 5 Control
knob
9 Luminous
key

DIMMER

Controls the brightness of the lamps in the key TRANSDUCER RETR and TRANSDUCER LOW.
TRANSDUCER Starts the lowering of the Transducer Unit.
LOE
The lamp in key indicates lowering state of Transducer
Unit.
If lamp:
- has normal brightness:Transducer Unit is fully
retracted.
- has maximum brightness: Transducer Unit is being
lowered or is fully lowered.
NOTE: When the Equipment is switched off, the operational fitness of the hydraulic system is
Indicated by both lamps in the same manner mentioned above (the 3 AC 60 Hz 440 V must be
switched on at the ship’s switchboard).
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รูป Function Keyboard 10

Pos.
10 –1

Type
Control knob

Designation
SIGNAL

Function
Controls the brightness of raw target data (red points) on the upper
screen.
Controls the brightness of the luminous keys and inscriptions in the
Function Keyboards of the Upper Display insert.

10-2

Control knob

ILLUMIN

10-3

Key

10-4

Key

MULT PING Increases the number of displayed sounding periods step by step
from 1 to 5 (transition 5/1 is possible).
DELETE
Deletes set markers or symbols which are designated by the cursor.
SYMBOL

10-5

Luminous
Key

MARKERS
OFF

Switches off all markers and symbols on the upper screen. When
pressed again, the markers and symbols reappear. The lamp lights
up if the function is selected.

10-6

Rotary
Switch

REDUCT.
LEVEL

Controls the contrast of raw target data in 9 steps.

10-7

Rotary Switch

DET D /
CLASS D

10-8

Control knob

MARKER

Operator selection of the display on the upper screen. Either the
Detection Display (DET D) or Depth/Classifica-tion Display
(CLASS D) are selectable.
Controls the brightness of all markers, symbols, borders,
alphanumeric characters and decluttered target data (yellow points)
on the upper screen.

๑-๑๑๒

๑.๒ Elements ของ Hoisting Unit
หมายเหตุ Elements ที่ใช้ งานของ Hoisting Unit จะอยู่ด้านหลังของฝาปิ ดซึ่งสามารถ
ขันสกรูได้ ใน Switching Box มันจะใช้ สาหรับในการปฏิบตั ิบารุงรักษาและการซ่อมทา
รูป Operating elements of the Hoisting Unit

Operating elements of the Hoisting Unit
Pos.
Type
Designation
Function
1 Pilot lamp RETRACTED If lamp:
- has normal brightness: Transducer Unit is fully
lowered.
- has maximum brightness: Transducer Unit is being
retracted or is fully retracted.
2 Pilot lamp LOWERED
If lamp:
- has normal brightness: Transducer Unit is fully
retracted.

- has maximum brightness: Transducer Unit is being
lowered or is fully lowered.
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Operating elements of the Hoisting Unit(ต่ อ)
Pos.
Type
Designation
Function
3
Rotary
OPERATION
Depending on the switch position, retracting andlowering
Switch
SELECT
Arecontrolled from the Operator’s Console (CONSOLE),
Manually (OFF) or from the Switching Box (LOCAL).
4

Push button LOWER

Starts the lowering of the Transducer Unit.

5

Push button RETRACT

Starts the retracting of the Transducer Unit.

6

Push button STOP

Stops the retracting or lowering of the Transducer Unit in
Any intermediate position.

๒. คาอธิบายของ Display ต่ างๆ
Operator’s Console เป็ นคอนโซลแบบ display คู่ โดยแบ่งเป็ น ๒ พวก คือ
- Sonar Displays
- Secondary Displays
๒.๑ SONAR DISPLAY
ในพวกนี ้จะมีรูปแบบ display หลัก ๓ รูปแบบ คือ
- Detection Display
- Depth/Classification Display
- Ray Tracing Display
๒.๑.๑ Detection Display
ประกอบด้ วย textfield ต่างๆ (ดูรูป/หัวข้ อ ๑, ๖ – ๙) ซึง่ บรรจุ parameters ที่สาคัญในรู ป
ของตัวเลข และ PPI Display (หัวข้ อ ๒ – ๕) ซึ่งแสดงเซคเตอร์ ค้นหา ๙๐º ทางระดับภายในวงเข็มทิศ
display mode ต่างๆ ที่แตกต่างกันสามารถจะถูกเลือกได้ ใน PPI Display เช่น Relative bearing(RB),
True bearing(TB), True MotionI

๑-๑๑๔

รูป Detection Display

1 General data
2 Compass rose
3 Range rings

4 Own ship symbel
5 Sector marker
6 Cursor data

7 Own ship’s data
8 Fixed target
9 Moving target
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ตารางแสดง สัญลักษณ์ตา่ งๆ (Symbels) ใน PPI Display
Symbol/
Colour
 Yellow
 Red
+ Red
+ Yellow
I Red
I Yellow
^ Green
∆Yellow
Green
flashing)

Meaning

Symbol/
Meaning
Colour
Yellow Investigation marker
(flashing) - Set by the minehunting control officer
on the NCE at a region to be investigated
in the search sector

Decluttered data
Raw data, including clutter
and Moving targets
Target symbol of most
recently Marked target
Target symbol of other marked
Targets (up to 9)
Yellow
Course marker outside the
outer Range ring
Yellow
Ship’s heading marker outside Green
The outer range ring
North marker in the ship relative
Display

Moving target
(mine disposal vehicle)
Classification symbol
- Set by the minehunting
control officer on the NCE at
the position of the target
which is to be classified
- Becomes stable after the
cursor has been placed on the
target
- Disappears after classification

Red

- Becomes stable after the cursor has been
placed on the designated position

Cursor moved by rollball
Own ship with heading marker
Classification result, NON MINE
Classification result, POSSIBLE MINE
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๒.๑.๒ Depth/Classification Display
ประกอบด้ วย
- Depth Display (ดูรูป/หัวข้ อ ๑ – ๙) ซึ่งให้ ข่าวสารเกี่ยวกับตาบลที่สมั พันธ์
ของเป้าต่างๆ ระหว่างพื ้นท้ องทะเลและผิวน ้า
- Classification Display (หัวข้ อ ๕ – ๑๑) ซึ่งแสดง echo amplitude และ การ
ประเมินค่า phase ของเป้าที่ถกู แยกประเภท
- Control Display ซึง่ บรรจุขา่ วสารในแบบตัวเลข
รูป Depth/Classification Display
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๒.๑.๓ Ray Tracing Display ประกอบด้ วย
- Graphic display fields ซึง่ จะแสดง velocigram และ sound ray tracing
- ตารางต่างๆ ที่บรรจุข้อมูลความลึกและความเร็ วหรื อข้ อมูลอุณหภูมิ
- Textfields ซึง่ บรรจุ parameters ในรูปของตัวเลข
๒.๒ SECONDARY DISPLAY
ในพวกนี ้จะมีรูปแบบ display หลัก ๒ รูปแบบ คือ
- display สาหรับ transducer test
- display สาหรับ test and alignment
รูป Test and Alignment Display
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๓. ลาดับขันตอนการใช้
้
งาน
รูป Operating Level

๑-๑๑๙

ตัวอย่าง – แสดงลาดับขันตอนการใช้
้
งาน
Input
Description
Display
1 The MODE SELECTION menu
MODE SELECTION
isDisplayed with 1 STAND-BY
0 STAND-BY
inGreen.
1 DETECTION
- The current menu display shows
2 CLASSIFICATION
MODE SELECTION.
3 TEST
- The main mode display shows
4 RAYTRC
STBY in green.
MODE SELECTION
STBY DET CLASS TEST RAYTRC
2 In the main mode display DET
1 SECTOR1
000
Changes from yellow to green.
2 SECTOR2
072
- The current menu display shows
3 SECTOR3
144
SECTOR SELECTION.
4 SECTOR4
216
- The menu display field shows
5 SECTOR5
288
the SECTOR SELECTION
SECTOR SELECTION
menu with the first in green.
6 AUTOM PARAM
STBY DET CLASS TEST RAYTRC
7 MANUAL PARAM
D MODE SELECTION
SECTOR1
000 PARAMETER:
6 The current menu display shows
SECTOR2
072
PARAMETER SELECTION.
SECTOR3
144 HEADING
000
- The menu display field shows
SECTOR4
216 SHIPS SPEED 00.0
the SECTOR SELECTION menu
SECTOR5
288 3 DIRFT ANGLE 000
with the line AUTOM. PARAM
4 DRIFT SPEED 00.0
ingreen without code digits.
PARAMETER SELECTION 5 STEERING
000
Besidethis menu the
AUTOM. PARAM
6 SOUND VELO 1470
MANUAL PARAM
7 REF DEPTH
50
PARAMETER menu appears.
STBY DET CLASS TEST RAVTRC
MODE SELECTION D SECTOR SELECTION
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Input
Description
6 - In the PARAMETER menu the
line 6 SOUND VELO. 1470
changes from yellow to green.

Display
SECTOR1
SECTOR2
SECTOR3
SECTOR4
SECTOR5

000 PARAMETER:
072
144 HEADING
000
216 SHIPS SPEED 00.0
288 3 DIRFT ANGLE 000
4 DRIFT SPEED 00.0
PARAMETER SELECTION 5 STEERING
000
AUTOM. PARAM
6 SOUND VELO 1470
MANUAL PARAM
7 REF DEPTH
50
STBY DET CLASS TEST RAVTRC
MODE SELECTION D SECTOR SELECTION
SECTOR1
000 PARAMETER:
1485 In the parameter-value input
SECTOR2
072
Field 1485 is displayed in red.
SECTOR3
144 HEADING
000
SECTOR4
216 SHIPS SPEED 00.0
SECTOR5
288 3 DIRFT ANGLE 000
4 DRIFT SPEED 00.0
PARAMETER SELECTION 1485 5 STEERING
000
AUTOM. PARAM
6 SOUND VELO 1470
MANUAL PARAM
7 REF DEPTH
50
STBY DET CLASS TEST RAVTRC
MODE SELECTION D SECTOR SELECTION
E The display in the parameter
SECTOR1
000 PARAMETER:
SECTOR2
072
Value input field disappears.
SECTOR3
144 HEADING
000
- In the PARAMETER menu the
SECTOR4
216 SHIPS SPEED 00.0
new value is displayed in yellow.
SECTOR5
288 3 DIRFT ANGLE 000
The digit 6 changes from green
4 DRIFT SPEED 00.0
To yellow. The display of
PARAMETER SELECTION
5 STEERING
000
SOUND
AUTOM. PARAM
6 SOUND VELO 1485
MANUAL PARAM
7 REF DEPTH
50
VELO. Remains green.
STBY DET CLASS TEST RAVTRC
MODE SELECTION D SECTOR SELECTION
หมายเหตุ จากตารางแสดงการป้อนค่าความเร็ วเสียง 1485 เมตร/วินาที โดยเลือกค่า PARAMETER

แบบ อัติโนมัติ ซึง่ เส้ นทึบแสดงถึงตัวหนังสือสีเขียว และเส้ นประแสดงถึงตัวหนังสือสีแดง
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รูป แสดงตาแหน่ งปุ่ มควบคุมต่ างบน Operation Console

Brief Operation Instructions
ตาแหน่ง
1.1 EQUIPMENT OFF
1.2 CONSOLE OFF

การทางาน
Equipment Off
Operator ’s Console Off

ตาแหน่ง
2.1 TARGET MARKER
2.2 MOVING TARGET

1.3 OVER TEMP

Overtemperature indicator

2.3 REVERB REDUCT

1.4 RESTART
1.5 TEST
1.6 POWER FAILURE

Restart
Test of the central test system
Indication of voltage fault

2.4 SCALE DOWN
2.5 SCALE UP
2.6 TRUE MOTION

1.7 CONSOLE ON
1.8 EQUIPMENT ON

Operator ’s console on
Equipment On

2.7 REL BEARING
2.8 TRUE BEARING

การทางาน
Marking of target
Switching an ATT chanel
on and off
Switching the geometrical
signal processing on / off
Reduce the range setting
Increases the range setting
Ship’s motion display
mode
Ship relative display mode
North relative display mode
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3.1 POSS MINE

Marking of possible mine

3.2 NON MINE

Marking of non mine

3.3 NO CONTACT

Deletes target market

4.7 SHALLOW WATER

Change of vertical CHA
beamwidth
Selection of CHA tilt angle
menu
Cursor control

4.8 TILT CHA
5.1 Rollball
5.2 Rollball Key
6.1 D Key
6.2 C Key
6.3 E Key
7.2 DEPTH MARKER
7.3 TARGET SELECT
7.7 RECALL
7.8 STORE
8.1 SIGNAL
8.2 ILLUMIN
8.5 MARKER OFF
8.7 DET D/ CLASS D
8.8 MARKER

9.1 TRANSDUCER
RETR
9.5 DIMMER
9.8 TRANSDUCER
LOW
10.1 SIGNAL
10.2 ILLUMIN

Retraction of Transducer
unit
Brightness of key 9-1 and
9-8
Lowering of Transducer
unit
Brightness of signal

Brightness of key and
inscription
10.3 MULTI PING
Change the number of
displayed sounding periods
Lock the cursor position
10.4 DELETE SYMBOL Delete marker and symbols
Return from menu ,delation of 10.5 MARKER OFF
Removal of all marker and
incorrect input
symbols
Continuatio list
10.6 CONTR
Change the contrast of raw
data
Complation of parameter
10.7 DET D/ CLASS D Selection of display mode
value input
on lower screen
Setting of depth marker
10.8 MARKER
Brightness of marker and
symbols
Setting of target selection
marker
Recall of classification display
Storage of classification
display
Brightness of signal
Brightness of key and
inscription
Removal of all marker and
symbols
Selection of display mode on
lower screen
Brightness of marker and
symbols
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Brief Operation Instructions
Switch On
- Switch Equipment on (1-8)
- Select screens (8-7, 10-7)
- Adjust brightness (8-1, 8-2, 10-7, 10-2,
10-8)
- Check central part of the test system (1-5)
- Select main mode
STBY (Stand-By Mode)
Stand-by mode is active automatically after
Equipment hasBeen switched on.
- Input digit 1 on Central Keyboard (6)
- Lower the Transducer Unit (9-8)
DET (Detection Mode)
On the Central Keyboard (6):
- Input digit 2
- Select desired sector
Input parameter values
Detect and mark target:
- Set cursor on target, using rollball (5-1)
- Press TARGET MARKER (2-1)
Optimisation:
- Select CHA tilt angle (4-8)
- Input desired CHA tilt angle on central
keyboard(6)
- In shallow water, reduce vertical beamwidth
of CHA(4-7)
- Select MULTI PING function (10-3)
CLASS (Classification Mode)
On the Central Keyboard (6):
- Input digit 3
- Select and mark target:

- Set cursor on target, using rollball
(5-1) (If operating with NCE, NCE
marks target with green 
- Press rollball key (5-2)
- Set depth marker on target (7-2)
- Set target selection marker approximately on
target’s echo amplitude (7-4)
Classification:
- Press key POSS. MINE (3-1)
Or NON MINE
(3-2)
Or NO CONTACT (3-3)
Storage of Classification Display:
- Press key STORE (7-8)
- On Central Keyboard (6), input the digit of a
free memory(digit 1 to 5)
- Press key E (6-3)
Recall of Classification Display:
- Press key RECALL (7-7)
- On Central Keyboard (6), input the digit
of required memory (digit 1 to 5)
- Press key E (6-3)
NOTE: To return to current display, input
RECALL OE.
Use of MDV:
- Mark MDV by pressing luminous key
MOVINGS TARGET (2-2)
- Select target (see “CLASS
(Classification Mode)”)
- When finished, press luminous key
MOVING TARGET (2-2)
NOTE: If MDV is lost, ATT must be reactivated
immediately
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TEST (Test Mode)
on Central Keyboard (6):
- Input digit 4
- Input code number of desired test
Switching off
- Select stand-by mode
- Retract Transducer Unit (9-1)
- Switch Equipment off (1-1)
NOTE:
For detailed description, see:
OPERATING AND REPAIR
INSTRUCTIONS PART2

๑-๑๒๕

๔. การปฏิบัติบารุงรักษาและการซ่ อมทา
๔.๑ MAINTENANCE AND REPAIR CNCEPT
The maintenance and repair concept (s. Tap. 3-1) is based on the maintenance and repair levels
recommended for this Equipment by the manufacturer.

A
B
C

D

E

SUMMARY
OF THE MAINTENANCE AND REPAIR CONCEPT FOR ATLAS EQUIPMENTS
Maintenance and
1
2
3
4
Repair levels
Designation
Care and Simple repair,e.g. Extended repair,e.g.
Extended repair,e.g.
Of levels
maintenance on board,on-site
repair atbase or harbour repair atdepot or shipyard
Performed by
Operators On-board or
Minimum:
Technicians, engineers
On-site repairers Personnel as per 2C And specialist personMaximum:
nel of the arsenal workPersonnel as per 4C shops
Documentation Operating and Repair
Minimum:
a) Doc. As per 1D
Instructions
Doc. As per 1D
b) Operating and repair
Part 1 – Description
instructions
Part 4 – Extended re Pair
Part 2 – Operation
Maximum:
Part 3 – Maintenance and Repair Doc. As per 4D
c) Installation Instructions
Part 5 – Spare Parts Catalogue
d) Test and acceptance
records
Test aids
Built-in test Built-in test
Minimum:
Special tools,
equipment
Equipment (as a Test equipment as measuring
(as a means Means of
Per 2E
Instruments and test
of checking troubleshooting Maximum:
units as listed in
the functions) )
Test equipment as Operating and Repair
Per 4E
Instructions Part 4,
Section 4.1

(5)
Repair by
manufacturer
Manufacturer’s
personnel

a) Doc. As per
4D
b)
Manufacturing
documents

Manufacturer’s
equipment
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F Spare parts

Small parts from Stock of spare
main-tenance assemblies on
box
board or on site

G Activities

Preventive care
and
maintenance

Repair of defects
which can
eliminated with
spare part as per
2F

Stock at base, only if
contractually agreed
a) SP’s to supplement
the on-board or onsite
stock
b) Additional SP’s insofar as is worth while
for the work-shop
capacity
Minimum:
Activities as per 2G
Maximum:
Activities as per 4G

H Place where work On board, on
is performed
site

On board, n site Base, on board, on
site

I

Navy/army
specialist course
radio operators;
ship’s electricians
(specialist
craftsmen or
master craftsmen)

T Qualificatio Basic navy/army
R n
training; nautical
A
school nautical
I
college (no
N
specific techn.
I
Qualifications)
N

Minimum:
Qualif. As per 2I
Maximum:
Qualif. As per 4I

Depot SP’s to cover 1 to 3
years
a) SP’s to supplement the
stock held at base
b) All other SP’s
c) Replenishment stock
d) SP’s with long lead times

a) Preventive care and
maintenance
b) Repair of defects which
can be located with 4E and
eliminated with SP’s as per
4F
c) Final testing and
adjustment

Keeping of SP’s
for immediate
delivery only if
contractually
agreed

a) Under the
warranty
b) Case by case
according to
contractual
agreement
c) According to
outline repaircontract
Arsenal, base, on board Manufacturer
on site
’s factory,
arsenal, base,
on board, on
site
Degree in electronics
or electrical
engineering

๑-๑๒๗
g Training
given by
manufactur
e

“Care and
maintenance”
course
Note: This is
generally part
of the
“operation”
course

“Simple repair”
course
Note: his is
often
combined with
the “operation”
course

Minimum:
“simple repair”
course
Maximum
“extended repair”
course

Summary of the maintenance and repair concept

“Extended repair”
course
Note: This is also
called “arsenal repair”
course or “depot
repair” course

๑-๑๒๘

๔.๒ TIME SCHEDULE FOR CARE AND MAINTENANCE
The abbreviations used in the time schedule have the following meanings:
D - daily
M - monthly
A - annually
W - weekly
Q - quarterly
R - when required, or depending on hours of operation
Work to be done
Intervals
Described
D W M Q A R
Functional check when switching-on
Functional check after switching-on
Functional check when switching-off
Checking and reading the running-time meter
Lowering and retracting the Transducer Unit from the
Hydraulics Unit
Checking the operating and display elements for damage
Lowering and retracting the Transducer Unit with the hand
pump
Checking the stand-by heating
Checking the fans
Checking the oil level in the Hydraulics Unit; topping up if
necessary
Checking the hydraulic pipes and pipe joints for leaks;
tightening necessary
Checking the oil level in the training gearbox; topping up if
necessary
Checking the desiccation element in the synchro attachment;
exchanging if necessary
Checking the completeness of the on-board spare parts and of
the maintenance aids
Cleaning the casings
Cleaning the air filters
Cleaning the Hoisting Unit

X
X
x

In Section:
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.4.2.4

X
X
x
X
X
X

2.6.8.1
3.4.1.1.1
2.6.8.2
3.4.2.3.1
3.4.3.2.2

X

3.4.2.5.1

X

3.4.2.5.3

X

3.4.2.5.6

x

3.4.2.5.8
X
X
X
x
X

3.4.1.1.2
3.4.1.2
3.4.2.2
3.4.1.3
3.4.2.5.2
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Changing the oil in the Hydraulics Unit
Cleaning the oil return filter on the Hydraulics Unit
Cleaning the breathing filter on the Hydraulics Unit
Exchanging the carbon brushes of tachogenerator and servo
motor (motor drive)
Changing the oil in the training gearbox
Exchanging the Vertical Reference
Exchanging the rollball insert
Exchanging the Central Keyboard
Exchanging the CRT’s

X
x

3.4.7.2.5.4
3.4.7.2.5.5
120
0h
200
0h
200
0h
500
0h
500
0h
500
0h

3.4.2.5.9
3.4.2.5.7
*
*
*
*
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๕. Trouble-shooting
Trouble-shooting ส่วนใหญ่คือพื ้นฐานของผลลัพธ์ Fault messages โดยระบบ built-in test
วิธีดาเนินการที่สาคัญสาหรับ trouble-shooting ดังแสดงในรูป
รูป Trouble-shooting

๑-๑๓๑

๖. การตรวจสอบการทางาน (Functional checks)
เพื่อความแน่ใจในความพร้ อมทางานของเครื่ อง จึงควรทาการทดสอบการทางานทุกวัน และ
ก่อนจะดาเนินการให้ ปฏิบตั ิ ดังนี ้
- เปิ ดสวิตช์การจ่ายกระแสไฟที่แผงสวิตช์บอร์ ดของเรื อทุกตัว
- On สวิตช์ automatic cut-out F1, F2 ที่ Operator’s Console และ F1 ที่ Electronics
- บิดปุ่ มสวิตช์ ตอ่ ไปนี ้ไว้ ที่ตาแหน่งกลาง MARKER (Pos.8-8, 10-8) SIGNAL (Pos. 8-1, 10-1);
ILLUMIN (Pos. 8-2, 10-2) แล้ วบิดสวิตช์ ดังนี ้
___________________ ไว้ ที่ ____________________________________
ที่ __________________ตรวจดูวา่ _________________ ที่รางนา
ของ_____________________ ปลดล็อคแล้ ว
___________ ใน _______________ ไว้ ที่ตาแหน่ง ___________________
๖.๑ FUNCTIONAL CHECKS WHEN SWITCHING-ON
No.

Activity/operation

1

Press the luminous key
CONSOLE ON

2

Press luminous key
EQUIPMENT ON

Expected reaction


-

Functional checks when switching-on

Operator’s Console starts up
Fan noise audible
CONSOLE ON lamp lights up
CONSOLE OFF lamp goes dark
Electronics Cabinets start up
Fan noise audible
Stand-by heating stops working
EQUIPMENT ON lamp lights up
EQUIPMENT OFF lamp goes dark
POWER FAILURE lamp goes dark after 10 s max
OVERTEMP lamp is dark; no alarm sound is audible
TRANSDUCER RETR. Lamp is alight with max.
brightness, and
TRANSDUCER LOW lamp is alight with basic brightness

If faulty,
See fault No.
02
07
08
09
03, 04
07
08
10
11
12, 13
16, 17, 19, 20
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๖.๒ FUNCTIONAL CHECKS AFTER SWITCHING-ON
No.

Activity/operation

1
2
3

Press luminous key OVERTEMP
Press luminous key OVERTEMP again
Check lamp TEST

4

Evaluate automatic lamp-test

5

Check contents and clarity of upper and
lower screen
Switch both rotary switches DET
D/CLASS D (Pos. 8-7 and Pos. 10-7) to
opposite setting
Switch both rotary switches DET
D/CLASS D back to basic setting
Check for fault message

6

7
8
9

Select the TEST CONTROL
ELEMENTS Test

10

Operate functional keys individually (but
not in Function Keyboards 1 and 9)
Move the rollball

11
12

Move the control knob DEPTH
MARKER

13

Move the control knob TARGET
SELECT

Expected reaction

If faulty,
See fault No.

 Lamp OVERTEMP flashes
 Lamp OVERTEMP goes dark
 Lamp lights up and goes dark after approx. 1 –
2 min
 When lamp TEST has gone off, all lamps
(luminous keys, inscription fields) flash for
approx. 20 s
 The Detection Display and Depth/Classification Display are faultless
 The two display change places

14
25, 26

 The two displays change places back

-

 No fault message present

See Section
3.6.2.1
31

 The test menu for the functional test of the
control elements appears
 (s. Fig. 2-28)
 The corresponding reply message ap-pears in
the category FUNCTION KEYS
 The numbers stated for “X” and “Y” change
according to the movement of the rollball
 The number stated for DEPTH MARKER
changes according to the movement of the
knob
 He number stated for TARGET SELECT
changes according to the movement of the
knob

08

27, 28, 29, 30
34

32
33
32

32
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No.
14
15
16

17

18

19

Activity/operation
Press the luminous keys of the Central
Keyboard individually (except key D)
Press luminous key D of the
Central Keyboard
Press luminous key TRANS
DUCER.LOW

Carry out the Automatic Test
As described in Section
3.6.2.2
Press luminous key TRANSDUCER RETR

Check the running-tune meter
( s. Sec. 3.4.2.4 )

Functional checks after switching-on

Expected reaction

If faulty,
See fault No.

 The corresponding reply message ap-pears in
the category NUMERIC KEY-BOARD
 The TEST CONTROL ELEMENTS menu
Appears (S. Fig. 2 – 28 )
 The transducer Unit is lowered
- Lamp TRANSDUCER LOW lights up
With max, brightness
- After 80 s max., the lamp TRANSDUCER RETR is alight with basic
Brightness only
 See Section 3.6.2.2

32

 The Transducer Unit is retracted
- Lamp TRANSDUCER RETR lights up
With max., brightness
- After 80 s max., the lamp TRANSDUCER LOW is alight with basic
Brightness only
 The moving part between digits 1 and 2
Is observed to be moving

38

32
35

-

41
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๖.๓ FUNCTIONAL CHECKS WHEN SWITCHING OFF
Activity/operation
Expected reaction
No
1

Press luminous key
CONSOLE OFF

2

Press luminous key
EQUIPMENT OFF

Functional checks when switching-off

 Operator’s Console stops running
- Fans stop running
- Stand-by heating begins working
- Lamp CONSOE ON goes dark
- Lamp CONSOLE OFF lights up
 Electronics Cabinets stops running
- Fans stop running
- Stand-by heating begins working
- Lamp EQUIPMENT ON goes dark
- Lamp EQUIPMENT OFF lights up
- Lamp TRANSDUCER RETR is
alight with max. brightness

If faulty,
See fault No.
42
42
50
42
43
44, 45
44, 45
50
48
49
15, 16

๑-๑๓๕

๑.๓ NCE ( Navigation and Command Equipment)
๑. ความมุ่งหมายในการใช้ NCE
NCE เป็ นแหล่งข่า วสาร (Information) และศูนย์ กลางการควบคุมของระบบ MWS 80 มี
หน้ าที่หลัก ๔ ประการ คือ
- ช่วยเหลือนายทหารควบคุมการล่าทาลายทุน่ ระเบิด (MHCO) ด้ วยการจัดหาข้ อมูลทางยุทธวิธี
ให้ ในรูปแบบ graphic และ alphanumeric
- การหาที่เรื ออย่างถูกต้ องแน่นอน (precise navigation) เช่น การก าหนดตาบลที่และเข็ ม
ด้ ว ยระบบ DGPS, Doppler Log และเข็ ม ทิ ศ ไยโร ช่ ว ยเหลื อ พนัก งานถื อ ท้ า ย โดยแสดงการ
เบี่ยงเบนของเรื อจากและจุดปลายของ Lap track ด้ วย L/R และ TGT Indicator
- การสร้ างและจัดการกับ data base สาหรั บ พื น้ ที่ ค้ นหา เช่น การเก็ บข้ อ มูล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(boundaries, reference points, ตาบลที่ของเป้าและหุ่นระเบิด, Lap track ฯลฯ) ไว้ ใน magnetic tape และ
Hard Disk ของ Disk Memory สาหรับใช้ ในภารกิจครัง้ ต่อๆ ไป หรื อสาหรับภารกิจการประเมินค่าบนบก
- ใช้ เป็ นปูมของภารกิจด้ วยการสร้ างภาพพล็อตสามสี และพิมพ์ข้อมูลที่มีในขณะปฏิบตั ิการ
หลังจากที่ป้อน data base แล้ ว NCE จะ process ข้ อมูลที่เข้ ามาจาก navigation sensors อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเก็บรักษาและปรับปรุ ง data base set ให้ ทนั สมัย การ process และการปรับปรุ ง data base นี ้
จะจัดหามูลฐานให้ สาหรับการค้ นหาที่เรื อที่ถูกต้ องแน่นอนของเรื อล่าทาลายทุ่นระเบิด และสาหรับการ
บันทึกเป้าวัตถุใต้ น ้าที่ได้ รับรายงานจากระบบโซนาร์
เพื่อความอ่อนตัวสาหรับพนักงาน data base ของภารกิจ สามารถจะถูกสร้ างขึ ้นโดยการป้อนเข้ า
แบบอัตโนมัติจาก Disk Memory หรื อแบบ manual จาก operator’s keyboards ในการต่อเข้ ากับ Manual
Data Entry Mode ของระบบก็ได้ ครัน้ เมื่อภารกิจอยูใ่ นขณะดาเนินการ data base ภายในและที่อยู่ในเทป
จะถูก update เพื่อให้ สามารถนามาใช้ ได้ อีกกับภารกิจในครัง้ ต่อไป
๒. ส่ วนประกอบของ NCE มีดังนี ้
- Operator’s console
- Electronics Cabinet
- Interface Unit
- L/R Indicator Unit
- TGT Indicator Unit
- Printer
- Plotter
- Disk Memory

๑-๑๓๖

รูป ภาพรวมส่ วนประกอบของระบบ NCE

๑-๑๓๗

๒.๑ Operator’s Console (Location Code 31)
A21, A22, A23, A24 – Function Keyboard – A52, A53, A54
A25 – Central Keyboard
A26 – Rollball
A51 – (not used)
รูป Operator’s Console
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๒.๒ Electronics Cabinet GE 5002 A 003 (Location Code 33)
รูป Electronics Cabinet
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๒.๓ Interface Unit (Location Code 34) Interface Unit ต่อ interface และมีหน้ าที่ดงั นี ้
- จ่าย voltage ให้ กบั Printer และ Plotter ผ่านทาง EMC filters
- จ่าย voltage ให้ กบั Disk Memory
- interface ระหว่าง DLO 3-2 และ NCE และ DSQS-11H
- interface สาหรับ Printer, Plotter, L/R Indicator Unit, TGT Indicator Unit, Autopilot,
Disk Memory, Radar 8600 และ Manoeuvre Display
- DGPS Interface
๒.๔ L/R Indicator Unit ติดตังอยู
้ ใ่ นห้ องถือท้ ายและทาหน้ าที่แนะนาพนักงานถือท้ ายในการ
ถื อ ท้ ายเรื อให้ ถูก ต้ องไปตาม track ที่ได้ กาหนดไว้ โดยจะแสดงการเบี่ยงเบนทางขวาหรื อ ซ้ ายจาก
Lap track เป็ นเมตร Pilot Lamp (เขียว) จะบอกว่าถูกควบคุมจาก NCE ส่วนไฟ alarm (แดง) จะแสดงเมื่อ
ค่าเบี่ยงเบนมากกว่า ๑๐ เมตร
รูป L/R Indicator Unit

๒.๕ TGT Indicator Unit
ติดตังอยู
้ ใ่ นห้ องถือท้ ายและแสดงให้ พนักงานถือท้ ายทราบระยะถึงจุดปลาย Lap tracks โดยจะ
วัดค่าระยะได้ ตงั ้ แต่ ๒๐๐ เมตร ถึง +๒๐๐๐ เมตร ไฟ alarm (แดง) จะติดเมื่อระยะมากกว่า ๒๐๐๐
เมตร ส่วนไฟเขียว (Pilot Lamp) จะติดเมื่อ TGT Indicator Unit ทางาน

๑-๑๔๐
รูป TGT Indicator Unit

๒.๖ Printer (Location Code 37)
ใช้ สาหรับเป็ นปูมหลักฐานการบันทึกในระหว่างปฏิบตั ิการ สามารถกระทาได้ ภายใต้ การควบคุม
ของ NCE นอกจากนี ้ยังใช้ เป็ นเสมื อน output unit ระหว่างการดาเนินการ on-line และ off-line tests
ได้ ด้วย
รูป Printer
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๒.๗ Plotter (Location Code 38)
ใช้ สาหรับสร้ างภาพพล็อตสีของพื ้นที่ค้นหา ภายใต้ การควบคุมของ NCE
รูป Plotter

๒.๘ Disk Memory (Location Code 39)
ใช้ สาหรับการบันทึก (recording) และการนากลับมาแสดง (replay) ของข้ อมูลพื ้นที่ค้นหาเพื่อ
ความมุ่งหมายในการเก็บและการประเมินค่าในภายหลัง
รูป Disk Memory
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ใน Assembly Holder จะบรรจุผงั การทางานต่อไปนี ้ของ Disk Memory ซึง่ จัดเรี ยงเป็ นสองแถว คือ
- Fixed disk memory
- Tape cartridge memory
- Control assembly สาหรับ Fixed disk memory
- Power supply assemblies
- EMC Unit
ข้ อควรระวัง Disk Memory บรรจุชิน้ ส่วนประกอบ ซึ่งมีความไวสูงต่อ mechanical shock ดังนัน้
ในขณะทาการปฏิบตั ิบารุงรักษาและซ่อมทา จะต้ องระวังเป็ นพิเศษในเรื่ องนี ้
รูป Magnetic TapeDC – 600 Cartridge
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๓. หลักการทางาน
๓.๑ หน้ าที่และการทางานของ NCE
NCE ของระบบ MWS 80 คือศูนย์กลางความสะดวกสาหรับการควบคุมภารกิจการล่าทาลาย
ทุน่ ระเบิด และสาหรับการค้ นหาที่เรื อที่ถกู ต้ องแน่นอน การกระทาทังหมดระหว่
้
างภารกิจการล่าทาลาย
ทุน่ ระเบิด จะได้ รับการประสานกันที่นี่ และข้ อมูลที่ได้ รับมาจะถูก process และเก็บไว้ (ถ้ าจาเป็ น)
ในระหว่างการใช้ งาน 4 EPR 1300 M processors (CON, NAV, TAC, INT) ซึ่งถูกต่อให้ ทางาน
ร่ วมกัน โดยผ่านทางการแลกเปลี่ยนข้ อมูลอย่างรวดเร็ ว HDLC เพื่อว่าเป็ นการทารู ปแบบระบบของ
processor ต่างๆ สิง่ ที่เพิ่มเติมให้ แก่กนั ในการ process พร้ อมๆ กันไป ของงานต่อไปนี ้
- การจัดการกับ data base และ การควบคุมอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ อง (peripheral unit) ใน Control
Module (CON)
ใน Control Module data base จะถูก update อย่างต่อ เนื่องตามข่าวสารที่ได้ มาจากโซนาร์ ,
navigation sensors, เรดาร์ , และพนักงาน รวมทังการแลกเปลี
้
่ยนข้ อ มูลกับอุปกรณ์ ที่เ กี่ ยวข้ อง เช่น
Printer, Plotter, Disk Memory, Radar, L/R และ TGT Indicator Units จะเกิดขึ ้นผ่านทาง Control
Module
ยิ่งกว่านัน้ module นี ้ ยังจะประเมินค่า messages จาก test processors ของแต่ละ module
- การคานวณต่างๆ ทางการเดินเรื อ ใน Navigation Module (NAV)
Navigation Module จะรับข้ อมูลของมันเองจาก navigation sensors โดยทางตรงและทางอ้ อม
โดยผ่านทาง Control Module นอกจากนี ้ ข้ อ มูลเหล่านี ้ยังสามารถถูกป้อนด้ วยพนักงานก็ ได้ เพื่อ ว่า
ข้ อมูลจะถูกส่งไปใน processor network โดยผ่านทาง Interactive Operation Module (INT) จากข้ อมูล
เหล่านี ้, parameters ทางการเดินเรื อ เช่น ตาบลที่ต่างๆ เข็มเรื อ ความเร็ วเรื อ กระแสน ้าฯ จะถูกคานวณ
และถูกนาไปใช้ ประโยชน์กบั module อื่นๆ
- การ process ข้ อมูลสาหรับภาพแสดงข้ อมูลทางยุทธวิธี ใน Tactical Display Module (TAC)
Tactical Display Module จะ process ข้ อมูลที่เข้ ามาขณะนันก่
้ อนในขันต้
้ น แล้ วจึงจะถูก process
ขันต่
้ อไปด้ วย display electronics เพื่อ ความมุ่งหมายนี ้ module จะมี display processor รวมอยู่กับ
EPR Processor TAC Module ยังมีหน้ าที่ในการเตือนและการ process ข้ อมูลจาก rollball ด้ วย
- การจัดการกับการปฏิบตั ิการร่วมกัน ใน Interactive Operation Module (INT)
Interactive Operation Module จะ process สิ่งที่พนักงานป้อนเข้ าไปทาง function keyboards,
Central Keyboard และ Pocket Teletype และช่ว ยเหลือ พนักงานโดยการเสนอตารางช่ วยในการ
ตัดสินใจให้ เพื่อให้ มีการจัดการภาพแสดง module นี ้ จึงบรรจุ display processor เพิ่มใน EPR processor
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Data base ทังหมดจะถู
้
กเก็บไว้ ใน Central Module
module อื่ นๆ จะบรรจุสาเนา (copy)
ของ data base จะถูก process อย่างต่อเนื่องในทุกๆ module
ภายใต้ การควบคุมของ Interactive Operation Module และ Tactical Display Module หัวข้ อ
ข่าวสารต่อไปนี ้สามารถจะถูกนามาแสดงให้ เห็นบนจอของ Operator’s Console ได้
๑. บน Control Display
- ตารางช่วยในการตัดสินในสาหรับการใช้ งานร่วมกัน (interactive operation)
- Alphanumeric display ของ parameters ที่เป็ นประโยชน์
- ผลลัพธ์ ของ on-line test
- ภาพการทดสอบ (test image)
๒. บน Labeled Plan Display (LPD)
- Labeled plan ของพื ้นที่ค้นหา
- หัวข้ อข่าวสารที่สาคัญ, ถูกแสดงแบบตัวอักษร
- สาเนาหนึง่ ในสองของภาพบนจอของโซนาร์ , ถ้ าพนักงานต้ องการ
- ภาพการทดสอบ (test image)
๓.๒ หลักการทางานของ Mode หลักต่ างๆ ที่ใช้ งาน
มี Mode ใช้ งาน ๔ Mode ซึง่ สามารถเลือกได้ ที่ Operator’s Console คือ
- MINEHUNTING
- MANUAL DATA ENTRY
- TAPE EDITOR
- TEST
๓.๒.๑ MINEHUNTING Mode
การล่าทาลายฯ รวมการกระทาหลัก ๔ ประการ คือ
- การกระทาขันต้
้ น (Initialization)
- การเดิ น เรื อ การค้ น หา และการแยกประเภท (Navigation, Detection,
Classification)
- การพิสจู น์ทราบ และการกาจัด (Identification, Disposal)
- ปูมหลักฐานของข้ อมูลภารกิจ (Documentation of mission data)
๓.๒.๑.๑ การกระทาขัน้ ต้ น ข้ อ มูลซึ่งตรงกับพื ้นที่ ค้นหา เช่ น ขอบเขตพื ้นที่
ค้ นหาหรื อรูปแบบค้ นหา, reference points สาหรับการคานวณตาบลที่, boundaries, ความลึกน ้า, bottom
classification, และชนิดและตาบลที่ของวัตถุตา่ งๆ ที่ทราบแล้ ว จะถูกอ่านเข้ ามาจากเทป ข่าวสารในเทป

๑-๑๔๕

อาจจะได้ มาจากภารกิจในครัง้ ก่อนๆ หรื อจากการสะสมข้ อมูลที่รวบรวมไว้ เป็ นพิเศษสาหรับพื ้นที่ค้นหา
ต่างๆ ถ้ าขอบเขตพื ้นที่ค้นหาถูกกาหนดแล้ ว รูปแบบการค้ นหา (search range) ประจาวันเข้ าไป
๓.๒.๑.๒ การเดินเรื อ การค้ นหา และการแยกประเภท เมื่อรู ปแบบการค้ นหา
ถู ก น ามาใช้ เดิ น เรื อ เข็ ม เรื อแลต าบลที่ ข องเรื อจะถู ก ค านวณแบบอั ต โนมั ติ จ ากข้ อมู ล ของ
navigation sensors และถูกเปรี ยบเทียบกับค่าต่างๆ ที่ได้ ตงใจไว้
ั้
การเบี่ยงเบนทางขวาหรื อซ้ ายของ
track จะถูกแสดงด้ วย L/R Indicator Unit ในห้ องถือท้ าย
TGT Indicator Unit จะแสดงระยะทางถึงปลาย Lap track Lap tracks ที่ถูกเก็บไว้ จะถูกใช้
เดินเรื อแบบอัตโนมัติโดย autopilot NCE จะส่ง Lap track เพื่อใช้ เดินเรื อดังกล่าวแล้ วโดย autopilot ซึ่ง
จะส่งคาสัง่ เข็มผ่านไปยัง steering gear
Maneuver Displays MD 1600 จะติดตังไว้
้ ในห้ องถือท้ ายและห้ องศูนย์ยุทธการ (CIC) MD 1600
ในห้ องถือท้ ายจะช่วยพนักงานถือท้ ายให้ รักษาเรื ออยูภ่ ายในพื ้นที่จากัดระหว่างการทา position-keeping
แบบ manual โดยการรับข้ อมูลทางยุทธวิธีที่เลือกไว้ จาก NCE เมื่อไม่ต้อ งการทา POSITION-keeping
แล้ ว ข้ อมูลอื่นๆ ก็สามารถถูกนามาแสดงได้ เช่น ข้ อมูลเรดาร์
ใน mode ใช้ งานปกติ แบริ่ งที่อ้างอิงของโซนาร์ เซคเตอร์ ที่เครื่ องโซนาร์ จะอยู่ภายใต้ การควบคุม
ของ NCE เซคเตอร์ ที่เป็ นหลักสามารถจะถูกเลือกให้ อ ยู่แนวเดียวกันกับทิศหัวเรื อ ทิศทาง Lap track
ขณะนัน้ หรื อแปริ่ งที่เลือก ตามแต่จะเห็นว่าเหมาะสมทีสดุ
ที่แผงควบคุมของโซนาร์ echoes ที่นา่ สนใจ จะถูกทาเครื่ องหมายโดยพนักงานโซนาร์ ด้วย Target
Marker symbol (ได้ ถึง ๑๐ ในครัง้ หนึง่ ๆ) ตาบลที่ทางภูมิศาสตร์ ของเป้า จะถูกแสดงแบบอัตโนมัติไปให้
NCE อาจจะเลือ กร้ องขอให้ พ นัก งานโซนาร์ ท าการแยกประเภทเป้ าหนึ่ง เป้ าใดที่ แ สดงอยู่ และ
เมื่อการแยกประเภทเสร็ จสมบูรณ์ ผลลัพธ์ ก็จะถูกส่งอัตโนมัติอีกครัง้ ไปยัง NCE พนักงาน NCE สามารถ
จะร้ องขอให้ พนักงานโซนาร์ ทาการตรวจสอบพื ้นที่ใดๆ ที่น่าสนใจภายในระยะโซนาร์ ได้ การร้ องขอ
เหล่านี ้และคาตอบที่ได้ จะบรรลุผลก็โดยที่พนักงานได้ กระทาที่ interactive keyboard ของแต่ละ console
และการส่งข้ อมูลอัตโนมัติระหว่างระบบต่างๆ
๓.๒.๑.๓ การพิสจู น์ทราบ และการกาจัด ถ้ า จาเป็ น การตรวจสอบเป้ าที่ ถูก
แยกประเภทแล้ วให้ ได้ รายละเอียดมากขึ ้น จะดาเนินต่อไปด้ วยความช่วยเหลือของระบบยานฯ ใต้ น ้า
(Mine Disposal Vehicle=MDV) ซึ่งไม่ได้ เป็ นส่วนของเครื่ อง NCE อย่างไรก็ตาม โซนาร์ จะให้ ข้อมูล
ตาบลที่และข้ อมูลเข็มที่จาเป็ นสาหรับการควบคุมยานฯ ไปแสดงบน Labeled Plan Display ของ NCE
หลังจากยานฯ ที่ปล่อยถูกนาไปยังบริ เวณเป้า ซึง่ สามารถถูกพิสจู น์ทราบได้ ด้วยกล้ อง TV ที่ติด
อยูข่ ้ างใน ถ้ าเป้านันเป็
้ นทุน่ ระเบิด ก็สามารถจะถูกกาจัดไว้ ด้วย
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๓.๒.๑.๔ ปูมหลักฐานของข้ อมูลภารกิจ ข้ อมูลที่แสดงผลระหว่างปฏิบตั ิภารกิจ
ทุกข้ อมูลจะถูกทาเป็ นหลักฐานทันทีที่ Plotter, Printer และ disk ซึ่งเกิดขึ ้นอย่างอัตโนมัติ และโดยการ
กระทาอย่างเหมาะสมของ MHCO ที่ Operator’s Console
๓.๒.๒ MANUAL DATA ENTRY Mode ใช้ สร้ าง data base ใหม่ สาหรับภารกิจขณะนัน้
หรื อในอนาคต หลังจากการให้ ชื่อพื ้นที่ของภารกิจด้ วยตัวอักษรย่อสันๆ
้ แล้ ว และจุดอ้ างอิงทาง
ภูมิศาสตร์ สาหรับ Labeled Plan Display ได้ ถกู ป้อนเข้ าไปแล้ ว ข้ อมูลต่อไปนี ้จึงสามารถป้อนเข้ า
ไปได้
- ที่ตงและรายละเอี
ั้
ยดของ boundaries
- Navigation Reference Points พร้ อมด้ วยชื่ออักษรสันๆ
้
- Radiolocation beacons พร้ อมด้ วยชื่ออักษรสันๆ
้
- Search pattern/search area
- Underwater contacts
- Water depths
- Bottom classification
- General purpose markers พร้ อมด้ วยชื่ออักษรสันๆ
้
ข้ อมูลตาบลที่สามารถจะป้อนแบบตัวเลขจาก Central Keyboard และ Pocket Teletype ได้ หรื อ
ทางภูมิศาสตร์ ด้วย cursor บน Labeled Plan Display
หลังจาก data base ถูกป้อนและถูกตรวจสอบแล้ ว ก็จะถูกเก็บไว้ ใน disk และ magnetic tape และ
output ที่ Printer, Plotter ความสะดวกสาหรับการป้อนข้ อ มูลแบบ manual จะยังคงมีอ ยู่ในลักษณะ
คล้ ายกันกับใน mode MINEHUNYING และ TAPE EDITOR
๓.๒.๓ TAPE EDITOR Mode ทาให้ พนักงานสามารถสร้ าง data base ทันสมัยที่ประกอบ
แต่งขึ ้นด้ วยการรวม data base ก่อนๆ ข้ อมูลภารกิจที่บนั ทึกไว้ และข้ อมูลที่ป้อนแบบ manual
ข้ อ มูลทัง้ หมดที่บันทึกอยู่ใน tape cartridge จะต้ อ งถูกเก็ บไว้ ใน disk ก่อ นอื่ น ระหว่างการ
load data base ระบบจะรวมข้ อมูลทังหมดที
้
่ถูกบันทึกใน disk แบบอัตโนมัติ ถ้ าการบันทึก disk บรรจุ
standard data base บวกกับข้ อมูลใช้ งานจากภาร-กิจ, ระบบนี ้จะรวมการบันทึกแบบอัตโนมัติ ข้ อมูลใหม่
และการลบออกหรื อการย้ ายข้ อมูลที่มีอยู่ให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ถูกบันทึก ระหว่างภารกิจ จะเพิ่มเข้ า
กับ data base
เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อมูลแบบ manual ได้ โดยการใช้ change data function เป็ น
เสมือนแขนงย่อยของ TAPE EDITOR
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ผลลัพธ์ องค์ประกอบ data base อาจจะถูกนาออกมาที่ Printer หรื อ Plotter สาหรับการเก็ บ
สาเนาเป็ นแผ่นๆ หรื อการตรวจสอบการใช้ งาน หรื อมันอาจจะถูกบันทึกไว้ ในเทปสาหรับภารกิ จครั ง้
ต่อไปหรื อใช้ กบั เทปข้ อมูลอื่นๆ
๓.๒.๔ TEST Mode สามารถเลือกได้ คือ
- PROCESSOR TEST ซึ่งครอบคลุมการทดสอบ processor ต่างๆ ยกเว้ น processor
ของ CON Module ดังนี ้
+ address bus & data bus
+ Central Unit
+ PROM
+ RAM
- CONSOLE TEST ซึง่ ครอบคลุมการทดสอบของ
+ display generation
+ display
+ operating elements
- PERIPHERAL TEST ซึง่ ครอบคลุมการทดสอบของ interfaces และ Peripheral Units
+ Disk Memory
+ Plotter
+ Printer
+ L/R – TGT Indicator Units
+ Maneuver Display
- SENSOR TEST ซึง่ ครอบคลุมการทดสอบของ
+ DGPS incl. Interface
+ synchro interfaces (compass & pitch/roll)
+ Radar interface
******************************
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รู ป FUNCTIONAL BLOCKDIAGRAM OF NCE

๑-๑๔๙

รูป NCE DATA FLOW WITHIN MWS – 80
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4. Technical Data
4.1 OPERATIONAL DATA
4.1.1 Navigational Accuracy
Accuracy of position computation (single standard deviation) ……………………..….10 m
4.1.2 Accuracy as a Result of Tolerances in the Data Processing
 Ship’s data
- Position with DGPS …………………………………………………………..... 3 m
- Position by dead reckoning .…………………………………..… 20 m per hour of sailing
- Course ……………………………….…………………………………………… 1 degree
- Speed over ground …………………………………………………………………… 0.1 kt
 Drift
- Direction …………………………………………….……………………………. 1 degree
- Speed …..……………………………………………..……………………….…….. 0.1 kt
 Sonar contacts
- Longitude, latitude ..……………………………………..……………………………. 2 m
- Depth ……………………………………………………..…………………………... 1 m
 Position determination for the sonar equipment (additional errors)
- Range ………………………………………………………………………………….. 2 m
- Bearing ……………………………………………………….……………..……. 0.5 degree
 Lap track
- Lateral distance ……..…………………………………………………………………. 1 m
- Direction .………………………………………………………………………… 1 degree
 Position determination (additional error in the coordinate transformation)
- Range ………………………………………………………………………………. … 1 m
- Bearing ……………………………………………………………………….…. 1 degree
4.1.3 Screen Data
4.1.3.1 CRT
 Type ………………………………………………….…. Single-beam; multi-layer phosphor (P49)
 Colors ………………………………………………………………………..… Red, green, yellow
 Spot diameter ……………………………………………………………………….… < 0.3 mm
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Color convergence ……………………………………………………………… < 0.5 mm
4.1.3.2 CRT DISPLAY
 Frame repetition frequency ………………………………………... Load dependent, 40 Hz max.
 Brightness levels ………………………………………………………………………...…… 8
 Resolution of the coordinate systems
- Cartesian ……………………. 11 bits hor./vert. ^ 0.2 mm
- Polar ……….... Radius 10 bits, angle 11 bits (^0.175) converted to the Cartesian grid system
4.1.4 Data of the Peripheral Units
4.1.4.1 DISK MEMORY
 Fixed disk capacity ……………………………………………………….. 85 M Bytes unformatted
 Number of disk ….…………………………………………………………………………….. 5
 Access time ……………………………………………………………………………... < 48 ms
 Streaming tape capacity ………………………………………………………...…45/60 M Bytes
 Type of tape …………………………………………………………… DC 600 A or equivalent
4.1.4.2 L/R INDICATOR UNIT
 Display range ……………………………………...…. 150 m left and right in two linear stages
 Display accuracy ……………………………………………….. 1.5 % of full scale deflection
 Additional indications ………………………………... Left-hand LED (green): NCE controlled
Right-hand LED (red): deviation > 10 m
4.1.4.3 TGT INDICATOR UNIT
 Display range …………………………………………………...…… 200 m left to 200 m right
 Display accuracy …….………………………………………..… 1.5 % of full scale deflection
 Additional indications …..………………………..…. Left-hand LED (green): NCE controlled
Right-hand LED (red): distance > 2000 m
4.1.4.4 PLOTTER, PRINTER
The technical data are given in the user manuals (s. Sec. 1.6) issued by the manufacturers of the Units
except those specified for the ATLAS MWS 80 System (s. Sec. 2.5).
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4.2 ELECTRICAL DATA
4.2.1 Power Supply for the Operator’s Console and Electronics Cabinet
During operation
- Voltage supply ………………………………………………….…….….. 3 AC 400 Hz 115 V
- Power consumption …………………..…………………………………….. ………. 2.5 kVA
Stand-by heating
- Voltage supply …………………………………………………………….. AC 60 Hz 115 V
- Power consumption …………………………………………………………….…… 120 VA
4.2.2 Power Supply for the Peripheral Units
Disk Memory, during operation
- Voltage supply ………………………………………………………..….. 3 AC 400 Hz 115 V
- Power consumption ………..……………………………………………………….… 180 VA
Stand-by heating
- Voltage supply …………………………………………………………….. AC 60 Hz 115 V
- Power consumption ………………………………………………………………….... 50 W
Plotter
- Voltage supply …………………………………………………………….. AC 60 Hz 115 V
- Power consumption …………………………………………………………………. 130 VA
Printer
- Frequency ……………………………………………………………………….… 48 to 66 Hz
- Voltage supply ……………………………………………………….. AC 100/120/220/240 V
- Power consumption ………………………………………………………..…. 155 VA max.
L/R Indicator Unit
- Voltage supply ………………………………………………………………………. DC 5 V
TGT Indicator Unit
- Voltage supply ………………………………………………………………….…… DC 5 V
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Interface Unit, during operation
- Voltage supply ……………………………………………………….... 3 AC 400 Hz 115 V
- Power consumption……………………………………………………………..….. 250 VA
Stand-by heating
- Voltage supply ……………………………………………………………….. AC 60 Hz 115 V
- Power consumption ………………………………………………………………….... 50 W
๕. การใช้ และการบารุงรักษา NCE (Navigation and Command Equipment )
๑. คาอธิบายการใช้ element ต่ างๆ
ที่ - Operator’s Console
- Peripheral units
๑.๑ Elements ของ Operator’s Console มี Function Keyboards 1,2,3,4,5,6,7,8, 10 และ
Pocket Teletype ดังนี ้ (Function Keyboards 9 ว่างไว้ )
รูป Function Keyboards ต่ างๆ บน Operator’s Console
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รู ป Function Keyboard 1

Function Keyboard 1
Pos.
Type
1-1 Luminous key

Designation
EQUIPMENT OFF

Function
Switches the Equipment off and the stand-by heating on.
The lamp in EQUIPMENT OFF (pos. 1-1) lights; the lamp in
EQUIPMENT ON (pos. 1-8) goes dark.

1-2

Luminous key

CONSOLE OFF

1-3

Luminous key

OVERTEMP

1-4

Luminous key

RESTART

1-5

Luminous key

TEST

1-6

Pilot lamp

POWER FAILURE

Switches only the Operator’s Console off. The lamp in
CONSOLE OFF (pos. 1-2) lights; the lamp in CONSOLE ON
(pos. 1-7) goes dark. The console stand-by heating is
turned on.
Lights up if an air outlet thermoswitch responds. Pressing
The luminous key disables the automatic switch-off facility
(1 min approx); this is indicated by lamp flashing (acts until
key is pressed again to disengage it).
Re-initialises the Equipment’s processors. The Equipment
Is put into the same status as after the luminous key
EQUIPMENT ON (pos. 1-8) has been pressed. The lamp
Lights up briefly.
Starts the test of the Central Test Processor (lamp lights up). At
the end of the test, he lamp flashes if a fault has been
Found; otherwise the lamp goes dark.
Lights up after any of the automatic cut-outs in the Electronics
Cabinet or Operator’s Console has tripped
Lights up for about 10 s in the event of brief voltage-drops.
If reliable operation is no longer guaranteed, due to a power
fault, the Equipment switches itself off.
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Function Keyboard 1(ต่ อ)
1-7

Luminous key

CONSOLE ON

1-8

Luminous key

EQUIPMENT ON

Switches only the Operator’s Console on. The lamp in
CONSOLE ON (pos. 1-7) lights; the lamp in CONSOLE OFF
(pos. 1-2) goes dark. The console stand-by heating is turned off.
Switches the Equipment on and the stand-by heating off.
The lamp in EQUIPMENT ON (pos. 1-8) lights; the lamp in
EQUIPMENT OFF (pos. 1-1) goes dark.
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รู ป Function Keyboard 2

Pos.

Type

Designation

Function
In the mode MINEHUNTING, this starts the menu
sequence on the Control Display for selecting the object
whose parameters are to be displayed.
Ends the graphic input of a coherent line-group (e.g.
boundary). Complementary function to that of the
luminous key HOOK (pos. 2-6).
Offers the menu for selection of one of the two display
of the sonar operator’s console. After each selection, the
current sonar display appears as a still picture on the
screen selected for the Labeled Plan.
Has the same function as that of the rollball key (pos. 5-2).
Takes over the position value of the rollball-controlled
cursor in the Labeled Plan Display for further evaluation

2-1

Luminous
key

SELECT DATA

2-3

Luminous
key

UNHOOK

2-4

Luminous
key

SONAR IMAGE

2-6

Luminous
key

HOOK

2-8

Luminous
key

CHANGE DATA according to the mode; sets the HOOK symbol if
necessary.
In the modes MINEHUNTING and TAPE EDITOR,
starts the menu sequence on the Control Display for
entering or changing of data.
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รู ป Function Keyboard 3

Pos.
3-1
3-2
3-3
3-6
3-7

Type
Luminous
key
Luminous
key
Luminous
key
Luminous
key
Luminous
key

Designation
ACCEPT
RADAR
PLOT TIME

Function
When switched on (lamp alight), it permits display of
the radar contacts transferred from the Radar.
Each time this is pressed, the current time is printed on
the Plotter at own ship’s position.
Starts the menu sequence for operation of the Printer.

PRINTER
CONTROL
TAPE CONTROL Starts the menu sequence for operation of the Disk
Memory.
PLOTTER
Starts the menu sequence for operation of the Plotter.
CONTROL
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รูป Function Keyboard 4

Pos.

Type

4-1

Luminous
key

4-3

Luminous
key
Luminous
key

4-4
4-5
4-6
4-7
4-8

Luminous
key
Luminous
key
Luminous
key
Luminous
key

Designation

Function

INVEST

Sets the INVESTIGATE symbol at the cursor position of
the NCE Labeled Plan Display and at the corresponding
position on the Detection Display of the sonar operator’s
console.
LPD CATEG Offers the menu for selection of the symbols to be
displayed on the Labeled Plan Display.
SCALE DOWN Halves the radius of the area displayed on the Labeled
Plan (limits: 250 m and 32 km).
SCALE UP
LPD CENTRE

Doubles the radius of the displayed area.

Offers the menu for selection of the reference point
(center) of the Labeled Plan Display.
MINE REF NO Offers the menu for entering the reference number to be
given to the next mine or next contact.
CLASS
Sets the CLASSIFY symbol at the position of the contact
covered by the cursor on the NCE Labeled Plan Display
and at the corresponding position on the Detection Display
of the sonar operator’s console.
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รูป Function Keyboard 5

Pos.
5-1
5-2

Type
Rollball
Luminous
key

Designation

Function
Moves the cursor on the NCE Labeled Plan Display.
Rollball key; has the same function as the luminous
key HOOK (pos. 2-6).
Registers the position value of the cursor for further
evaluation according to the mode.
The lamp is permanently on.
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รูป Function Keyboard 6

Pos.

Type

Designation

Function

6-1

Luminous
key

D

An input not yet completed with E or C (see below) is deleted.
- During interactive operation, it returns operation to the
Previously selected superordinate menu (dependant
Upon the mode of operation).

6-2

Luminous
key

C

6-3

Luminous
key

E

6-4
to
6-5

Luminous
key

-

Switches to the next input-step; during this process, it accepts
values (if any) specified by the operator at the Central
Keyboard.
- Shows the continuation of a list which cannot all be
Displayed simultaneously.
Completes the input of a parameter value
- If there is no input, the existing information – e.g. from
Earlier input-is retained.
Input of menu selection digits for interactive operation.
- Input of data parameters in numerical form.
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รูป Function Keyboard 7

Pos.

Type

Designation

Function

7-1

Luminous
key

POSITION FIX

Starts the menu sequence for input of own position.

7-2

Luminous
key
Luminous
key
Luminous
key
Luminous
key

AUTOPILOT

Starts the menu sequence for input of lap track numbers
and AUTOPILOT CONTROL
Offers the menu for setting the reference bearing of the
sonar sector.
Starts the menu sequence for selecting the display of the
Maneuver Display.
Starts the menu sequence for setting the navigational
mode.

7-4
7-5
7-8

SONAR
CONTROL
MAN DISPLAY
NAV MODE
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รูป Function Keyboard 8

Pos.

Type

Designation

8-1

Control
knob

MARK 2

8-2

Control
knob

ILLUMIN

8-4

Luminous
key

PT STOP

8-5

Luminous
key

PAYLOAD
TIMER

8-7

Rotary
switch

LPD/TOTE

8-8

Control
knob

MARK 1

Function
Controls the brightness of objects on the lower screen.
When selected for LPD: all objects inside the compass rose
except NCE-Cursor. When selected for TOTE: text field.
Controls the brightness of the luminous keys and inscriptions
on the Function Keyboards of the Lower Display Insert and on
Function Keyboards 5 and 6.
Stops the timer on the Control Display; has an effect only it the
last pressing of the luminous key PAYLOAD TIMER (pos. 85) took place no more than 5 seconds earlier.
When pressed for the first time, it starts the times, beginning at
zero. At each subsequent pressing, the luminous key PT STOP
(pos. 8-4) is unlocked for 5 seconds.
Operator selection of the display on the lower screen.
Either. The labeled Plan Display (LPD) or the Control Display
(TOTE) are selectable.
Controls the brightness of objects on the lower screen.
When selected for LPD: text field on left side, compass rose,
NCE- Cursor. When selected for TOTE: no effect.
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Function Keyboard 9 is blank.
รูป Function Keyboard 10

Pos.
10-1

Type
Control
knob

Designation
MARK 2

Function
Controls the brightness of objects on the upper screen.
When selected for LPD: all objects inside the compass rose
except NCE-Cursor. When selected for TOTE: text field.

10-2

Control
knob
Luminous
key

ILLUMIN

Controls the brightness of the luminous keys and inscriptions
on the Function Keyboards of the Upper Display Insert.
Offers the menu for selection of the operating mode.

10-7

Rotary
switch

LPD/TOTE

Operator selection of the display on the upper screen.
Either the Labeled Plan Display (LPD) or the Control
Display (TOTE) are selectable.

10-8

Control
knob

MARK 1

Controls the brightness of objects on the upper screen.
When selected for LPD: text field on left side, compass rose,
NCE-Cursor. When selected for TOTE: no effect.

10-5

SELECT
MODE

๑.๒ Elements ของ Peripheral Units

๑.๒.๑ การใช้ Elements ของ Disk Memory Disk Memory จะถูกควบคุมแบบรี โมท
ผ่านทาง Control Module ดังนัน้ จึง มี เพียงสวิตช์ On/Off สาหรั บ เดินเครื่ อ งที่แผงด้ านหน้ าเท่านัน้
ส่วนหน้ าที่การบันทึก การ Playback และการสาเนาถ่ายจาก fixed disk ไปให้ tape cartridge จะถูกเรี ยก
โดยพนังงานด้ วยวิธี tape control
๑.๒.๒ การใช้ Elements ของ Plotter และ Printerใช้ ตามหนังสือคูม่ ือของเครื่ องที่ให้ มา
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๒. คาอธิบายของ Display ต่ างๆ
๒.๑ Displayที่ Operator’s Console Operator’s Console เป็ นคอนโซลแบบ display คู่ โดย
แบ่งได้ เป็ น ๒ พวก คือ
- Minehunting Control Display
- Secondary Displays
๒.๑.๑ Minehunting Control Displayในพวกนี ้จะมีรูปแบบ display หลัก ๒ รู ปแบบ
คือ
- Labeled Plan Display (LPD)
- Control Display
๒.๒.๑.๑ LABELED PLAN DISPLAY ประกอบด้ ว ย textfield ต่า งๆ ซึ่ง
บรรจุ parameters ที่สาคัญในรูปของตัวเลข และ Labeled Plan ซึง่ แสดงส่วนของพื ้นที่ปฏิบตั ิการภายในวง
เข็มทิศ (ดูรูป)

LABELED PLAN DISPLAY
1 Boundary 2 Water depth 3 Navigation reference point 4 Lap track
5 Own ship’s history point
6 Safety circle 7 Own ship with headmarker 8 Mine disposal vehicle 9 Underwater contact
10 Limit of search area 11 Rollball cursor 12 Bottom classification
13 Radiolocation beacon
14 General purpose marker 15 LPD reference 16 Sonar cursor 17 Cursor data 18 Search sector
19 Radar contact 20 Own ship’s data 21 Drift indicator 22 General data 23 Plot limits
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Green

สัญลักษณ์ตา่ งๆ ใน Labeled Plan
Meaning
Cursor guided with rollball (Fig. 2-12, item 11)
HOOK symbol. When either of the HOOK keys (pos. 2-6, 5-2) is pressed, the HOOK
symbol appears superimposed the object identified by the cursor. If no object is within
HOOK range of the cursor, no HOOK symbol is displayed and any previous HOOK
symbol is deleted.
Shows the position of the sonar cursor as transferred from the sonar detection display
(Fig. 2-12, item 16)
Own ship with heading indicator (Fig. 2-12, item 7)

Green

Own ship’s history points (every 100m) (Fig. 2-12, item 5)

Yellow

Radiolocation beacon (Fig. 2-12, item 13)

Yellow

Navigation reference point, numbered (Fig. 2-12, item 3)

Yellow

Radar contact numbered, (Fig. 2-12, item 19)

Yellow
Red

General purpose marker, numbered (Fig. 2-12, item 14)
Sonar contact marked by sonar operator; numbered (Fig. 2-12, item 9)

Green

Green
Red

When the key CLASS (pos. 4-8) is pressed, this symbol appears atmthe position of the
object marker by the cursor. The Classify request is passed to the sonar together with
the position of the item of interest.
When the key INVEST (pos. 4-1) is pressed, this symbol appears at the cursor
position. The Investigate request is passed to the sonar together with the position of the
point of interest.
Classification result NON MINE, numbered
Classification result POSSIBLE MINE, numbered

Red

Mine disposal vehicle with course indicator (Fig. 2-12, item 8)

Red

Moored mine, numbered

Red

Ground mine, numbered

Green

Mine (genera), detonated; numbered

Green

Moored mine, detonated; numbered

Symbol



Color
Red
Green



Yellow



x
*

Yellow
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Green
Green
Green
Green

Ground mine, detonated; numbered
Mine (genera), neutralised; numbered
Moored mine, neutralised; numbered
Ground mine, neutralised; numbered

๒.๑.๑.๒ CONTROL DISPLAY
รูปแสดงรายการต่ างๆ บน CONTROL DISPLAY

1 Mode
2 Timer
3 On-line Faults 4 Menu type 5 Verifier line
6 Error message due to formal input errors7 - Error message due to logical input errors
- Error message due to hardware faults - General error messages
8 Warning
9 Message
๒.๑.๒ Secondary display
ในพวกนี ้จะมีรูปแบบ display หลัก 2 รูปแบบ คือ.- Display of sonar images
- Display for test and alignment
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๒.๒ การแสดงข้ อมูลที่ Peripheral Units Peripheral unit ทังสองมี
้
ไว้ เพื่อให้ สามารถจัดทา
การบันทึกสาเนาของข้ อมูลภารกิจและสามารถทาเป็ นปูมเอกสารของ ระบบได้ peripherals นี ้คือ.– Plotter
– Printer
๒.๒.๑ Plotter Display
Plot boundary และ orientation จะถูกเลือกโดยพนักงาน ด้ วยการป้อนข้ อมูลของขนาด
มาตราส่วน, ทิศทาง และ จุดศูนย์กลางของแผ่นพล็อต
๒.๒.๒ Data Output ที่ Primter
มี ๒ กรณี คือ.- DUMP DATA mode จะพิมพ์ข้อมูลทังหมดที
้
่มีอยูใ่ น Con data base ออกมา
- Print mode จะพิมพ์ทกุ ครัง้ ที่ parameter เปลีย่ นไปในระหว่างปฏิบตั ิภารกิจตาบลที่เรื อ
และเวลาที่ตรงกันจะถูกพิมพ์ออกมาทุก ๆ ๕ นาที
ทังสองกรณี
้
นี ้จะกระทาได้ โดยพนักงาน NCE ด้ วยการใช้ PRINTER CONTROL menu
ตัวอย่าง : Control Display – SELECT DATA
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ตัวอย่ำงแผ่นภำพพล็อตของภำรกิจกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิดภำรกิจหนึ่ง
( SAMPLE HARDCOPY PLT OF AN MCM MISSION )
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ตัวอย่ำงข้อมูลที่พมิ พ์ออกมำขณะปฏิบตั ิภำรกิจ
START STPRIHT
MISSION DESCRIPTION :
ECKERHFOERDE
DATE TIME GROP:
DATE
TIME
HULL NUMBER:
SHIP POSITION:

14.8.1985
09:54

054.28.281 N
009.51.769 E
TIME 09:54
UNDER WATER CONTACTS:
REF.NO. 1009
CLASS.
DEPTH
BEARING
SHIP POSITION:

054.28.265 N
009.51.813 E
UNCLASSIFIED CONTACT
50 M
000 DEG
054.28.281 N
009.51.769 E
TIME 09:59

UNDER ATER CONTACTS:
REF.NO. 1010
CLASS.
DEPTH
BEARING
DATE TIME GROUP:
DATE
TIME
STPRINT END

854.28.261 N
009.51.824 E
POSSIBLE MINE
20 M
303 DEG
14.8.1985
10:02
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๓. ลาดับขันตอนการท
้
างาน
ผังการตัดสินใจสาหรับการเลือก mode
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รู ป ลำดับรำยกำรตำรำงช่วยหลังกำรเดินเครื่ อง
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Brief Operating Instructions
รูป Overview of Operator’s Console
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ตำรำงแสดงตำแหน่งและกำรทำงำนของปุ่ มต่ำง ๆบน Operator’s Console
ตาแหน่ง

การทางาน

ตาแหน่ง

การทางาน

1-1 EQUIPMENT OFF
1-2 CONSOLE OFF
1-3 OVERTEMP

5-1 Rollball
5-2 RB key
6-1 D-key
6-2 C-key

Cursor control
Cursor-related input
Return from tableau; delete
incorrect input
Next input; continuation list

6-3 E-key

End input

1-6 POWER FAILURE

Equipment off
Operator’s Console off
Overtemperature indication
and override
Restart, e.g. in the case of
memory faults
Test of the Central Test
Processor
Indication of voltage fault

1-7 CONSOLE ON

Operator’s Console on

7-1 POSITION
FIX
7-2 AUTOPILOT

1-8 EQUIPMENT ON

Equipment on

Back-up navigation: position
input
Selection of next lap track or
automatical
guidance
Reference direction for sonar
sectors
Selection of Manoeuvre
Display
Navigation mode “MRS” or
“BACK UP”
Brightness of dynamic symbols

1-4 RESTART
1-5 TEST

2-1 SELECT DATA

7-4 SONAR
CONTROL
Data output on Control Screen 7-5 MAN DISPL

2-3 UNHOOK

Ending a HOOK input
sequence
2-4 SONAR IMAGE
Copying one of the sonar
displays
2-6 HOOK
Cursor-related input
2-8 CHANCE DATA
Changing the data base
3-1 ACCEPT RADAR
Position input from radar
possible
3-2 PLOT TIME
Plots the time at ship’s
position
3-3 PRINTER CONTROL Printer control
3-6 TAPE CONTROL

Tape control

3-7 PLOTTER
CONTROL

Plotter control and setting

7-8 NAV MODE
8-1 MARK 2
8-2 ILLUMIN
8-4 PT STOP
8-5 PAYLOAD
TIMER
8-7 LPD/TOTE
8-8 MARK 1

10-1 MARK 2

Brightness of luminous key
Stops the timer
Starts the timer, unlocks PT
STOP for 5s
Selection of display on lower
screen
Brightness of text and static
symbols

Brightness of dynamic
symbols

๑-๑๗๔

ตารางแสดงตาแหน่งและการทางานของปุ่ มต่าง ๆบน Operator’s Console (ต่อ)
ตาแหน่ง

การทางาน

ตาแหน่ง

การทางาน

4-1 INVEST
4-3 LPD CATEG

10-2 ILLUMINE
10-5 SELECT
MODE
10-7 LPD/TOTE

Brightness of luminous keys
Selection of main mode

4-4 SCALE DOWN

Investigation order to sonar
Symbol selection for Labeled
Plan
Doubles the scale

4-5 SCALE UP

Halves the scale

10-8 MARK 1

4-6 LPD CENTRE
4-7 MINE REF NO
4-8 CLASS

Selection of reference point
Next contact-number
Classification order to sonar

SWTICH ON
1. Press EQUIPMENT ON (1-8)
2. Select screen (8-7, 10-7)
3.Adjust brightness
(8-1, 8-2, 8-8, 10-1, 10-2, 10-8)
4. Insert tape cartridge

5. Insert paper (A2) in Plotter
6. Set Printer to start of page
7. Input hull No., date, time zone
8. Select main mode

Selection of display on lower
screen
Brightness of text and static
symbols

SWITCHING OFF:
Press EQUIPMENT OFF (1-1)

๑-๑๗๕
MINEHUNTING
Input the loading orders and (if applicable) the sonar range.
INVEST (4-1)
Select the navigational mode: NAV MODE (7-8)
- SONAR IMAGE (2-4) if wanted Changing the data:
- MRS ( Miniranger)
CHANGE DATA (2-8)
- Back up
- Boundaries
- Navigation ref. points
POSITION FIX (7-1)
- Radiolocation beacons - Search pattern
If radar: ACCEPT RADAR (3-1)
- Underwater contacts - Water depth
Selection of objects to be displayed (LPD CATEG, 4-3), return
- Bottom classification - Gen. Purp. markers
with D (6-1)
- Reset time
MINE REF NO (4-7)
Display of data:
Next lap tract AUTOPILOT (7-2)
Graphically or with
Reference of search sectors: SONAR CONTROL (7-4)
SELECT DATA (2-1)
Classification:
- Rollball cursor
- CLASS (4-8) or
MANUAL DATA ENTRY
TAPE EDITOR
Input the description and the LPD reference.
Input the load orders, and (if wanted) the LPD reference
Selection of category to the input:
and the description
- Boundaries
Selection of objects to be displayed(LPD CATEG, 4-3).
- Navigation ref. points
Return with D (6-1)
- Radiolocation beacons
Changing the data:CHANGE DATA (2-8)
- Search pattern
- Boundaries
- Underwater contacts
- Navigation ref. points
- Water depth
- Radiolocation beacons
- Bottom classification
- Search pattern
- Gen. Purp. markers
- Underwater contacts
Selection of objects to be displayed (LPD CATEG, 4-3), return
- Water depth
with D (6-1)
- Bottom classification
Inputs via Central Keyboard and Pocket Teletype; graphically
- Gen. Purp. markers
with rollball (5-1), RB key (5-2), HOOK key (2-6), UNHOOK
- Reset time
key (2-3), possibly using LPD CENTRE (4-6) and SCALE
with LPD reference if necessary:LPD CENTRE (4-6)
UP/DOWN (4-5, 4-4)
Documentation:
Storage of the data base:
TAPE CONTROL (3-6): DUMP DATA
Press TAPE CONTROL (3-6), and then COPY DATA
PRINTER CONTROL (3-3): DUMP DATA
If wanted, output on Printer and Plotter by means of
PLOTTER CONTROL (3-7): START
PRINTER CONTROL (3-3)
PLOTTER CONTROL (3-7)

๑-๑๗๖

TEST
Input of main function section to be tested:
- CONSOLE TEST
- PERIPHERY TEST
- SENSOR TEST
- PROCESSING TEST
Test of Operator’s Console:
- Comparison of a test picture with specimen
- Automatic comparison of values test points with nominal values
Test of peripheral units:
- Disk Memory: testing by repeated writing and reading
- Plotter: test picture
- Printer: test print-out

- L/R TGT Indicator Unit: comparison of display with
input values standard readings
- Maneuver Display: test picture
Sensor test:
- MRS: results of built-in test system; also, output of raw
data, statistics
- GYRO: plausibility raw data
- P/R SENSOR: plausibility raw data
Processing test:
- START/STOP

SYMBOLS ON THE LABELED PLAN





X
*





red Rollball cursor
green HOOK symbol
yellow Sonar cursor
Own ship with heading, green
Own ship’s history point, green
Radiolocation beacon, yellow
Navigation point, yellow
Radar contact, yellow
Gen.purp. marker. Yellow
Sonar contact, red
Classification symbol, green
INVESTIGATE symbol, yellow



NON MINE, green
POSSIBLE MINE, red
Mine disposal vehicle with course, red
Moored mine, red
Ground mine, red
Detonated mine, green
Deton. Moored mine, green
Deton, ground mine, green
Neutralised mine, green
Neutr. Moored mine, green
Neulr. Ground mine, green

๑-๑๗๗

๔. การปฏิบตั ิการบารุงรักษาและการซ่อมทา
๔.๑ แนวทางในการบารุงรักษาและซ่อมทา
เช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆ ของระบบ
๔.๒ ตารางเวลาสาหรับการบารุงรักษา
งานที่ต้องทา
ตรวจสอบการทางานของเครื่ อง
ทดสอบอุปกรณ์ประกอบ (peripheral tests)
ตรวจและอ่านค่าชัว่ โมงการทางาน
ตรวจความชารุดเสียหายของ elements ที่ใช้ งาน
และแสดงภาพ
ตรวจ stand-by heating
ทาความสะอาด air filters ใน Operator,
Console, Electronics Cabinet, Interface, Unit,
Disk Memory
ตรวจเครื่ องมือเครื่ องอะไหล่ให้ มีครบ
เปลีย่ น rollball insert, Central Keyboard,
CRT’s

ว
X
X

ส

เวลา
ค ๓ค

X
X
X

X
X

๖ค

รายละเอียด
ต ในคูม่ ือ section
๓.๕.๒ –
๓.๕.๔
๓.๖.๒.๒.๒
๓.๔.๒.๙
๓.๔.๑.๑.๑
๓.๔.๑ –
๓.๔.๒

๓.๔.๒.๒
๕๐๐๐
๓.๔.๑.๑.๒
ซ.ม.
๔

๕. การตรวจสอบการทางาน
เพื่อความแน่ใจในความพร้ อมทางานของเครื่ อง จึงควรทาการตรวจสอบการทางานทุกวัน และ
ก่อนจะดาเนินการให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้.- เปิ ดสวิตช์การจ่ายกระแสไฟที่แผงสวิตซ์บอร์ ดของเรื อทุกตัว
- on สวิตซ์ automatic cut- outs F1,F2 ที่ Operator’s Console และ F1 ที่ Electronics Cabinet
- ปิ ดสวิตซ์ต่อไปนี ้ไว้ ที่ตาแหน่งกลาง : MARK 1 (pos. 8-8, 10-8), MARK 2 (POS. 8-1, 10-1),
ILLUMIN (POS. 8-2, 10-2)
- ตังสวิ
้ ตซ์ LPD/TOTE ดังนี ้ : pos. 8-7 = LPD, pos. 10-7 = TOTE
- เปิ ดสวิตซ์อุปกรณ์ร่วมและเตรี ยมการให้ พร้ อมใช้ (Printer, Plotter, Disk Memory)

๑-๑๗๘

๕.๑ FUNCTIONNAL CHECK WHEN SWITCHING – ON
No
Activity/ Operation
Expected reaction
1
Press the luminous key  Operator’s Console starts up
CONSLOE ON
- Fan noise can be heard
- Lamp CONSOLE ON lights up
- Lamp CONSOLE OFF goes dark
- Lamp POWER FAILURE lights up and
Goes dark after 10 s at the latest
- After about 10 sec the lamps of all luminous
Keys except of the Function Keyboard 1 go dark
- The lamps of the inscriptions light up
2

Press the luminous key
EQUIPMENT ON

๕.๒
No
1
2
3
4
5


-

Electronics Cabinet starts up
Fan noise can be heard
Lamp EQUIPMENT ON lights up
Lamp EQUIPMENT OFF goes dark
Lamp OVERTEMP IS DARK ; no alarm tone
Is heard
- Lamp TEST lights up for about 25 s
FUNCTIONAL CHECKS AFTER SWITCHING-ON
Activity/operation
Expected reaction
Press luminous key OVER –  Lamp OVERTEMP flashes
TEMP
Press luminous key OVER –  Lamp OVERTEMP goes dark
TEMP again
Lamp lights up and goes dark again after1 to 2
Check the pilot lamp TEST
minutes
Check contents and clarity of
The Control Display and Labeled Plan –Display are
Upper and lower screen
faultless
Turn both rotary switches
 The two displays change places
LPD/TOTE (pos. 8-7 and pos.
10-7) to opposite setting

Fault No.
02
04
05
06
08

03
04
05
07
09 , 10

Fault No

11
13 - 14
15, 16, 17,
18
23

๑-๑๗๙

No.
6
7

Activity/operation
Switch both rotary switches
LPD/TOTE back to basic settings
Check for fault message

8

Select the Control Elements Test

9

10

11

12

13
14
15

Expected reaction
 The two displays change places back
 No fault message present

 The test menu for the functional test
of the operating elements appears (s.
Part 2)
Operate the functional keys
 The corresponding reply message
individually (but not in Function
appears in the category FUNCTION
Keyboard 1)
BUTTONS
Move the rollball
 The numbers stated for “X” and “Y”
change according to the movement of
the rollball
Press the keys of the Pocket
 The corresponding reply message
Teletype, one by one
appears in the category
ALPHANUMERIC KEYBOARD
Press the luminous keys of the
 The corresponding reply message
Central Keyboard individually
appears in the category NUMERIC
(except D)
KEYBOARD
Press luminous key D on the Central  After releasing the key D the main
Keyboard
menu for TEST appears (s. Sec. 2.6.3)
Carry out off-line tests as described  See Sections 3.6.2.2 and 3.6.2.3
in Section 3.6.2.2
Check the running-time meter (s.
 The moving part between digits 1 and
Sec. 3.4.2.4)
2 is observed to be moving

Fault No.
See Section
3.6.2.1
19

20

21

22

20

20
24

๑-๑๘๐

๕.๒ FUNCTION CHECK WHEN SWITCHING-OFF
No.
Activity/operation
Expected reaction
1 Press luminous key
 Operator’s Console stops running
CONSOLE OFF
- Fans stop running
- Stand-by heating begins working
- Lamp CONSOLE ON goes dark
- Lamp CONSOLE OFF lights up
2 Press luminous key
 Electronics Cabinet stops running
EQUIPMENT OFF
- Fans stop running
- Stand-by heating heats up
- Lamp EQUIPMENT ON goes dark
- Lamp EQUIPMENT OFF lights up

Fault No.
25
25
30
25
26
27
27
30
28
29

6. Trouble-Shooting
Much of the trouble-shooting is based on the fault messages output by the built-in test system. The
activities connected with this are described in Section 3.6.2. Further assistance is provided by trouble
shooting table (s.

๑-๑๘๑

The principal procedure for trouble-shooting is shown in Figure

๑-๑๘๒

๑.๔ DGPS (DIFFERENTIAL GLOBAL POSITIONING SYSTEM)
๑.กล่ าวทั่วไป
เป็ น เทค นิ ค ที่ ไ ด้ รั บ ก ำ รพั ฒ น ำ ขึ้ น ม ำ เพื่ อ แก้ ปั ญหำ ใน เรื่ อ งน โยบ ำ ย SELECTIVE
AVAILABILITY (SA) หรื อนโยบำยแกล้งลดควำมถูกต้องของระบบของ สหรัฐฯ และเพื่อเป็ นกำรเพิ่ม
ควำมถูกต้องให้สูงขึ้นจำกเทคนิคทัว่ ไป
เทคนิ ค ทัว่ ไปจะให้ค วำมถู ก ต้อ งส่ วนมำกอยู่ในเกณฑ์ ๒๐ – ๑๐๐ ม. แต่ DGPS จะให้ค วำม
ถูกต้องอยูใ่ นเกณฑ์ ๒ – ๕ ม.
DGPS วัด C/A CODE หรื อ PSEUDO RANGE และให้ ABSOLUTE POSITION ของเครื่ องรับ
เหมือนเทคนิคทัว่ ไป แต่มีรำยละเอียดของหลักกำรแตกต่ำงกันบ้ำงดังนี้
- ใช้เครื่ องรับประเภทวัด L1 C/A CODE เหมือนกัน ๒ เครื่ อง
- เครื่ องรั บ เครื่ องหนึ่ งจะถู ก ตั้ งอยู่ ที่ ส ถำนี ช ำยฝั่ ง ซึ่ งรู ้ พิ กั ด แน่ นอนอยู่ แ ล้ ว
(REFERENCE STATION) พร้อมด้วยเครื่ องส่ งสัญญำณวิทยุ (RADIO DATA LINK) เสำอำกำศ และ
MODEM
- เครื่ องรับอีกเครื่ องหนึ่งจะอยูบ่ นเรื อ
- ที่เวลำเดียวกันเครื่ องรับทั้ง ๒ เครื่ อง จะรับ C/A CODE หรื อ PSEUDO RNGE จำก
ดำวเทียมชุดเดียวกันอย่ำงน้อย ๔ ดวง
- จำกสัญญำณที่รับได้เครื่ องรับที่ REFERENCE STATION จะคำนวณหำตำบลที่ของ
เครื่ องรับ แล้วเทียบกับตำบลที่ที่ทรำบแน่ นอนแล้ว จะทำให้ไ ด้อ ัตรำผิดของ PSEUDO RANGE จำก
ดำวเทียมแต่ละดวง พร้อมทั้งส่งไปให้เครื่ องรับที่บนเรื อ
- เครื่ องรับบนเรื อจะรับค่ำแก้ของ PSEUDO RANGE ของดำวเทียมแต่ละดวงมำแก้
PSEUDO RANGE ของดำวเทียมดวงนั้น ๆ แล้วนำ PSEUDO RANGE ที่แก้อตั รำผิดแล้ว ไปคำนวณหำ
ตำบลที่ที่ถูกต้องของเครื่ องรับบนเรื อต่อไป
DGPS มี ๒ อย่ำงคือ
- REAL TIME หรื อ NEAR REAL TIME DGPS
- POST-PROCESSED DGPS
REAL TIME หรือ NEAR REAL TIME DGPS
คือ มี ระบบ RADIO DATA LINK ที่สำมำรถส่ งค่ำแก้ PSEUDO RANGE ไปให้เครื่ องรับ
ที่เรื อ ให้สำมำรถนำไปหักแก้และคำนวณหำตำบลที่ที่ถูกต้องของเรื อได้ทนั ทีหรื ออำจจะช้ำกว่ำเครื่ องรับ
ที่ REFERENCE STATION ประมำณ ๑ – ๒ วินำที
POST-PROCESSED DGPS
หมำยถึงที่ REFERENCE STATION
บ RADIO DATA LINK
PSEUDO
RANGE ของดำวเทียมแต่ละดวงที่เวลำต่ำง ๆ จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยควำมจำชนิดใดชนิดหนึ่ง

๑-๑๘๓

หลังจำกนั้นเมื่อ กลับไปที่สำนักงำน จึงไปถ่ ำยค่ำแก้ PSEUDO RANGE ที่เวลำต่ำง ๆ ให้กบั
ข้อ มู ล ที่เวลำเดี ยวกันของเครื่ อ งรั บบนเรื อ เจ้ำหน้ำที่ โดยกำรใช้ COMPUTER จะน ำค่ำแก้ไ ปหักแก้
PSEUDO RANGE ของเครื่ องรับบนเรื อที่เวลำเดียวกัน แล้วคำนวณตำบลที่ของเรื อที่เวลำต่ำง ๆ ย้อนหลัง
ออกมำใหม่
จะเห็นว่ำ POST-PROCESSED DGPS ไม่ค่อยสะดวกและไม่เหมำะสมด้ำน NAVIGATION
ต่อำจจะพอใช้ได้กบั งำนสำรวจบำงอย่ำงที่ไม่ตอ้ งกำรทรำบตำบลที่แบบทันทีทนั ใด
ระบบ RADIO DATA LINK มีดว้ ยกัน ๓ ระยะคือ
- ระยะใกล้ ประมำณ ๘๐ ก.ม. ใช้ระบบ PORTABLE UHF
- ระยะปำนกลำง ประมำณ ๒๐๐ – ๓๐๐ ก.ม. ใช้ระบบ PORTABLE HF
- ระยะปำนไกล ประมำณ ๗๐๐ – ๑,๐๐๐ ก.ม. ใช้ระบบ PORTABLE HF
สำหรับระบบ RADIO DATA LINK
ยะเพิ่มขึ้นจะทำให้อ ัตรำผิดมีมำกขึ้น เพรำะสภำพ
บรรยำกำศซึ่งมีผลต่อสัญญำณวิทยุ ที่บริ เวณ REFERENCE STATION ัับเรื อจะแตกต่ำงกันมำก
ความสาคัญของ DGPS
งเรือทุ่นระเบิด
กรณี ตำบลที่เรื อที่ไ ม่ ได้รับค่ำ DGPS จะมี ผลต่อ กำรปฏิบตั ิของเรื อ ใน กทบ. เนื่ องจำกกำรที่
ตำบลที่เรื อกระโดดไป - มำ บ่อย ๆ และมำก ๆ ทำให้ SONAR เกิดกำร LOST CONCACT เป้ ำวัตถุใต้น้ ำ
ในที่สุดกำรกำหนดตำบลที่ไม่ แน่ นอน จะทำให้เกิดกำรนำเรื อผิดพลำด ซึ่ งอำจหมำยถึงอันตรำยแก่เรื อ
และกำลังพลประจำเรื อ เนื่ อ งจำกอุ บตั ิเหตุอ ันตรำยจำกกำรระเบิด ของทุ่นระเบิด และกำรสำรวจเป้ ำ
วัตถุใต้น้ ำประจำปี กทบ. หรื อกำรทำ Q – ROUTE SURVEY อำจจะไม่มีประสิ ทธิภำพเท่ำที่ควร ทั้งนี้
เนื่องจำกตำบลที่ของเป้ ำใต้น้ ำที่ได้รับกำรสำรวจ อำจจะไม่ตรงตำมควำมเป็ นจริ ง
๒. ระบบการทางานของ GPS
GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) เป็ นระบบกำรหำตำบลที่ดว้ ยดำวเทียมระบบที่สอง
ที่ได้รับกำรพัฒนำต่อมำจำกระบบ DOPPLER GPS เป็ นระบบกำรหำตำบลที่ดว้ ยคลื่นวิทยุหรื อที่เรี ยกว่ำ
RADIONAVIGATION SYSTEM และเป็ นระบบ PASSIVE เช่นเดียวกับระบบต่ำง ๆ ที่ได้กล่ำวมำแล้ว
ใน หั ว ข้อ ที่ ๑ วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของ GPS คื อ เพื่ อ ใช้ใ นกำรหำต ำบลที่ ท ำงทหำรหรื อ เพื่อ กำร
NAVIGATION ส่ วนกำรใช้ GPS ในงำนสำรวจทำแผนที่ หรื อ เพื่อ ใช้ในงำนทำงพลเรื อ นต่ำง ๆ เป็ น
ผลพลอยได้อนั ใหญ่หลวงของระบบ ทั้งนี้ เพรำะกำรหำตำบลที่ท้ งั ในทำงทหำรและทำงพลเรื อนใช้หลัก
ทำงเลขำคณิ ตอันเดียวกัน นอกจำกวัตถุประสงค์หลักเพือ่ กำรหำตำบลที่ดงั กล่ำวแล้ว ดำวเทียมแต่ละดวง
ในระบบ GPS ยังได้ถูกติดตั้งเครื่ อง ตรวจจับกำรจุดระเบิดของอำวุธและระเบิดนิวเคลียร์อีกด้วย
ถึงแม้วำ่ ลักษณะพื้นฐำนขอระบบ GPS ดังกล่ำวข้ำงต้นจะเหมือนกับระบบกำรหำตำบลที่อื่น ๆ
ในอดีต แต่ในรำบละเอี ยดระบบ GPS มี ขอ้ แตกต่ำงจำกระบบอื่ นหลำยประกำร ซึ่ งทำให้ GPS มี ขอ้ ดี
เหนื อ ระบบอื่ นมำก กำรทำงำนของ GPS ทั้งระบบออกเป็ น ๓ ส่ วน และ เพื่อ ให้ง่ำยต่อ กำรศึกษำและ
ทำควำมเข้ำใจ จะได้กล่ำวถึงแต่ละส่วนโดยละเอียดตำมลำดับ ดังนี้
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- ส่วนที่อยูใ่ นอวกำศ (SPACE SEGMENT)
- ส่วนควบคุมภำคพืน้ ดิน (CONTROL SEGMENT)
- ส่วนของผูใ้ ช้ (USER SEGMENT)
๒.๑ ส่ วนที่อยู่ในอวกาศ (SPACE SEGMENT)
ส่วนที่อยูใ่ นอวกำศ หมำยถึงดำวเทียมทั้งหมดที่อยูใ่ นวงโคจรในอวกำศ สิ่ งต่ำง ๆ ที่ควร
ทรำบในส่ วนนี้ ได้แก่ รู ปร่ ำงลักษณะของดำวเทียมแต่ละดวง ลักษณะวงโคจร และลักษณะโครงสร้ำง
ชองสัญญำณที่ส่งออกจำกดำวเทียมแต่ละดวง
๒.๑.๑ รู ปร่ ำงลักษณะของดำวเทียมในระบบ GPS
นับ ถึ ง ปั จ จุ บ ัน ดำวเที ย มในระบบ GPS ได้ถู ก วำงแผนที่ จ ะสร้ ำ งแล้ว ๓ ยุค
(GENERATION) ด้วยกัน ซึ่ งรู ้จกั กันในนำมของดำวเทียมรุ่ น BLOCK I, BLOCK II,และ BLOCK III
ตำมลำดับ
ดำวเที ย มในระบบ GPS รุ่ น BLOCK I เป็ นดำวเทีย มทดลองที่ ไ ด้ถู กสร้ ำงขึ้ นสู่ ว งโคจรใน
ช่วงแรก ๆ ของกำรพัฒนำระบบ GPS เพื่อทดสอบและพัฒนำทฤษฎีต่ำง ๆ ทำงด้ำนยีออเดซี่ เกี่ยวกับกำร
หำตำบลที่ที่มีควำมถู กต้อ งสู ง ดำวเทียมในรุ่ นนี้ ไ ด้ถูกสร้ำงขึ้น ๑๑ ดวง และส่ งขึ้นสู่ วงโคจรระหว่ำงปี
ค.ศ.๑๙๗๘ – ๑๙๘๕ ขณะนี้ ถึงแม้จะมี กำรส่ งดำวเทียมปฏิบตั ิกำรจริ งรุ่ น BLOCK II ขึ้นสู่ วงโคจรแล้ว
ก็ตำม แต่ก็ยงั มี กำรรักษำดำวเทียมรุ่ น BLOCK I ไว้ในวงโคจรต่อไป คำดว่ำจนกระทัง่ ถึ งปลำยปี ค.ศ.
๑๙๙๑
ดำวเทียมระบบ GPS รุ่ น BLOCK II เป็ นดำวเทียมที่ได้รับกำรพัฒนำต่อจำกรุ่ น BLOCK I เพื่อใช้
เป็ นดำวเทีย มปฏิ บตั ิ กำรจริ ง ๆ ได้มี กำรวำงแผนที่ จะสร้ ำ งดำวเที ย มรุ่ นนี้ ทั้งหมด ๒๘ ดวง ทั้ง ๆ ที่
ครบวงโคจรที่เรี ยกว่ำ วงโคจรแบบ ๑๘ + ๓ ซึ่ งเป็ นวงโคจรจริ งที่ใช้อ ยู่ในปั จจุบนั (ดู หัวข้อ ๒.๑.๒)
จะใช้ดำวเทียมเพียง ๒๑ ดวง ดำวเทียมรุ่ น BLOCK II ดวงแรกได้ถูกส่ งขึ้นสู่ วงโคจร ในฤดูใบไม้ร่วงปี
ค.ศ.๑๙๘๘ คำดว่ำ ดวงที่ ๒๑ จะถูกส่ งขึ้นสู่ วงโคจรในปี ค.ศ.๑๙๙๑ ซึ่ งหมำยควำมว่ำดำวเทียมระบบ
GPS จะครบวงโคจรภำยในปี ค.ศ.๑๙๙๑ นั่นเอง (ดู รูป ๒.๔) อย่ำงไรก็ตำมเนื่ อ งจำกควำมล่ ำช้ำต่ำง ๆ
ขณะนี้ตน้ ปี ค.ศ.๑๙๙๒ แล้ว ในวงโคจรยังมีจำนวนดำวเทียมเพียง ๑๗ ดวง ในจำนวนนี้ เป็ นดำวเทียมรุ่ น
BLOCK I ๑๑ ดวง และรุ่ น BLOCK II ๖ ดวง ประมำณปลำยปี ๑๙๙๒ อำจจะมีจำนวนดำวเทียมครบวง
โคจร
ดำวเทียมรุ่ น BLOCK II ซึ่งเป็ นดำวเทียมปฏิบตั ิกำรมีคุณลักษณะดังนี้
อำยุกำรใช้งำน
๗.๕ ปี
น้ ำหนักในวงโคจร
๘๔๕ กก.
มีแผงรับพลังงำนแสงอำทิตย์รวมพื้นที่
๗.๒ ตร.ม.
มีแบตเตอรี่ เก็บพลังงำนแสงอำทิตย์แบบ NICKLE-CADMIUN ๓ ใบ
- มีแกนพร้อมลูกตุม้ น้ ำหนักเพือ่ รักษำกำรทรงตัวของดำวเทียมโดยใช้หลักของแรงดึงดูด
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- มี นำฬิกำอะตอม ๔ เรื อน คือ แบบใช้รูบิเดียม (RUBIDIUM) ๒ เรื อ น และแบบที่ใช้
ซีเซี่ยม (CESIUM) ๒ เรื อน เพือ่ ควบคุมเวลำในกำรแพร่ สญ
ั ญำณ
- มีสำยอำกำศทีอ่ อกแบบเป็ นบีม เพือ่ ส่งสัญญำณมำยังเครื่ องรับของผูใ้ ช้
ส่ วนดำวเทียมในระบบ GPS รุ่ น BLOCK III ปั จจุบนั ยังอยู่ในช่วงของกำรออกแบบ คำดว่ำจะ
เสร็จและส่งขึ้นสู่วงโคจรแทนดำวเทียมรุ่ น BLOCK II ได้ในปลำยปี ค.ศ.๑๙๙๐
๒.๑.๒ ลักษณะของวงโคจรของดำวเทียมระบบ GPS
ในระบบของ GPS นั้น ไม่ ว่ำจะใช้ดำวเทียมในวงโคจรกี่ ดวง และไม่ ว่ำ วงโคจรจะมี
ลักษณะอย่ำงไร (วงกลมหรื อวงรี ) จะต้องให้ดำวเทียมอยูบ่ นท้องฟ้ ำอย่ำงย้อย ๔ ดวง ตลอดเวลำทัว่ ทุก
แห่ งของโลกเพื่อ ว่ำกำรหำตำบลที่ทำงทหำร (NAVIGATION) ตำมจุดต่ำง ๆ ของโลกจะได้กระทำได้
ตลอดเวลำด้วยควำมถูกต้องสู งและเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน แต่อย่ำงไรก็ตำมนับถึงปั จจุบนั ยังไม่ มีกำร
ตัดสินใจแน่นอนว่ำจำนวนดำวเทียมที่จะใช้ในวงโคจรทั้งหมดเป็ นเท่ำไร
ตำมแผนที่ ไ ด้ก ำหนดขึ้ น ครั้ งแรก ได้มี ก ำรตกลงกั น ว่ ำ GPS ทั้ง ระบบต้อ งใช้ ด ำวเที ย ม
ทั้งหมด ๒๔ ดวง โดยแบ่งออกเป็ น ๓ วงโคจร แต่ละวงโคจรมีลกั ษณะเกือบเป็ นวงกลม (คือ เป็ นวงรี ที่มี
ควำมแป้ วน้อยมำก) ทำมุ มเอี ยงกับอิ เควเตอร์ ของโลก (INCLINATION) ๖๓ องศำ และแต่ละวงโคจรจะมี
ดำวเทียมวงละ ๘ ดวง ดำวเทียมแต่ละดวงในวงโคจรจะอยู่สูงจำกผิวโลกประมำณ ๒๐,๐๐๐ ก.ม. และ
จะโคจรรอบโลกภำยในเวลำ ๑๒ ช.ม. (ดูรูป ๒.๕) ซึ่งตำมลักษณะทั้งหมดของวงโคจรที่กล่ำวมำนี้ จะทำ
ให้ต ำมจุ ด ต่ ำ ง ๆ ของโลกมี ด ำวเที ย มอยู่บ นท้อ งฟ้ ำตั้ง แต่ ๕ องศำ ขึ้ น ไปเป็ นจ ำนวน ๖ – ๑๑ ดวง
ตลอดเวลำ
อย่ำงไรก็ตำมด้วยเหตุผลทำงเศรษฐกิจคือเพือ่ กำรประหยัด ตำมแผนปั จจุบนั วงโคจรที่ใช้อยูไ่ ด้มี
กำรลดจำนวนของดำวเทีย มในระบบลงจำก ๒๔ ดวง เหลื อ เพียง ๒๑ ดวง และในจำนวนนี้ มี เพีย ง
๑๘ ดวง ที่พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ ส่วนอีก ๓ ดวง เป็ นอะไหล่ที่พร้อมจะใช้งำนได้ ถ้ำหำกมีดวงใด
ดวงหนึ่ งใน ๑๘ ดวง ขัดข้อ ง ดังนั้นวงโคจรปั จจุบนั จึงมี ชื่อ เรี ยกว่ำ วงโคจรแบบ ๑๘ + ๓ ในวงโคจร
แบบนี้ ดำวเทียมทั้งหมด ๒๑ ดวง จะถู กแบ่งออกเป็ น ๖ วงโคจร โดยมีดำวเทียมอยูว่ งโคจรละ ๓ หรื อ
๔ ดวง และแต่ละวงโคจรจะทำมุมกับอิเควเตอร์ของโลก ๕๕ องศำ ส่วนรู ปร่ ำงของวงโคจร ควำมสูงของ
ดำวเทียม และเวลำในกำรโคจรครบวงโคจรยังเป็ นตำมเดิม (ดูรูป ๒.๖)
ได้มี กำรตรวจพบว่ำระบบวงโคจรแบบ ๑๘ + ๓ ที่ใช้อ ยู่ในปั จจุ บนั ยังไม่ สมบูร ณ์ เท่ ำที่ ควร
นัน่ คือที่บำงตำบลที่ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ งของแต่ละวัน เมื่อมีดำวเทียมเพียง ๔ ดวง ปรำกฏอยูบ่ นท้องฟ้ ำ
ควำมสัมพันธ์ทำงเลขำคณิ ตของดำวเทียมทั้งสี่ ก่อให้เกิดควำมถูกต้องของตำบลที่ที่ทำกำรรังวัดต่ำกว่ำ
ปกติอยูเ่ ป็ นระยะเวลำประมำณ ๑๐ นำที ซึ่งปรำกฏกำรณ์น้ ี เรี ยกว่ำ “OUTAGES” ด้วยเหตุน้ ี จำกหลักฐำน
ในหนัง สื อ ที่เ ขีย นโดย LEICK ในปี ค.ศ.๑๙๙๐ ได้กล่ ำ วว่ำมี ข่ำ วลื อ ที่ จะกลับ ไปใช้ลัก ษณะวงโคจร
แบบเดิม โดยใช้จำนวนดำวเทียมทั้งหมด ๒๔ ดวง เพือ่ หลีกเลี่ยงปั ญหำของ OUTAGES ดังกล่ำว
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๒.๑.๓ ลักษณะโครงสร้ำงของสัญญำณดำวเทียม
ดำวเทียมแต่ละดวงจะส่งสัญญำณ ซึ่งมีลกั ษณะเฉพำะมำยังโลกอย่ำงต่อเนื่ องตลอดเวลำ
ถึงแม้สญ
ั ญำณเหล่ำนี้จะไม่เหมือนกัน แต่ก็ประกอบด้วยส่วนประกอบ ๓ ส่วนที่เหมือนกัน ดังนี้
- คลื่นพำ (CARRIER WAVES)
- โค๊ต (CODE)
- ข้อมูลเพือ่ กำรหำตำบลที่ (NAVIGATIONAL MESSAGE)
๓.๑.๓.๑ คลื่นพำ (CARRIER WAVES)
ที่ ก ล่ ำ วว่ ำ GPS เป็ นระบบกำรหำต ำบลที่ แ บบ RADIONAVIGATION
SYSTEM เพรำะคลื่ นที่ดำวเที ยมแต่ล ะดวงใช้เพื่อ เป็ นคลื่ นพำนำโค๊ต (CODE) และข้อ มู ล เพื่อ กำรหำ
ตำบลที่ (NAVIGATIONAL MESSAGE) มำสู่ เ สำอำกำศของเครื่ อ งรั บของผูใ้ ช้ คือ คลื่ นวิทยุใ นช่ ว ง
ควำมถี่ L BAND ซึ่งประกอบด้วยควำมถี่ L1 และ L2 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
คุณลักษณะของคลื่นพำ
L1
L2
ควำมถี่
1575.42 MHz
1227.60 MHz
ควำมยำวคลื่น
19 Cm
24 Cm
CODE ที่ผสมมำกับคลื่น
P & S CODE
P CODE อย่ำงเดียว
น อ ก จ ำ ก โค๊ ต แล้ ว ทั้ ง สอ งค ลื่ น ยั ง ถู ก ผ สม ด้ ว ยข้ อ มู ล เพื่ อ ก ำ รหำ ต ำ บ ล ที่
(NAVIGATIONAL MESSAGE) ที่เหมือนกัน เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่ำงคลื่นพำ L1 และ L2 ของ GPS
กับคลื่ นพำของระบบ DOPPLER (150 & 400 MHz) จะเห็นว่ำคลื่นพำของ GPS สู งกว่ำคลื่ นพำของ
DOPPLER มำก ซึ่ งผลดี ที่ ตำมมำคือ ทำให้สัญญำณที่เครื่ อ งรับรับได้มีควำมถู กต้อ งสู งกว่ำของระบบ
DOPPLER
๒.๑.๓.๒ P CODE & S CODE , ควำมถี่และควำมยำวคลื่นที่ใช้ผลิต P & S CODE
ทั้ง PCODE และ S CODE เป็ นโค๊ตแบบเลขฐำนสอง (BINARY CODE) ที่ถูก
สร้ำงขึ้นโดยโปรแกรมทำงคณิ ตศำสตร์ (MATHEMATICAL ALGORITHM) ทั้งบนดำวเทียมและใน
เครื่ องรับของผูใ้ ช้ พูดง่ำย ๆ ก็คือ โค๊ตทั้งสองเป็ นชุดของเลข +1 กับ-1 ซึ่ งเรี ยงกันแบบสุ่ ม (RANDOM)
ตำมโปรแกรมทำงคณิ ต ศำสตร์ ที่ ไ ด้ส ร้ำงขึ้น เนื่ อ งจำกโค๊ตทั้ง สองถู กสร้ำงขึ้นแบบสุ่ มจึง มี อ ัต รำผิด
แบบสุ่ม (RANDOM NOISE)และถูกเรี ยกว่ำ “PSEUDO-RANDOM NOISE (PRN) CODE”
P CODE หรื อ PRECISE CODE ได้ถูกออกแบบมำเพือ่ ใช้ในทำงทหำรของสหรัฐฯ และงำนของ
พลเรื อ นที่ ไ ด้ รั บ กำรคัด เลื อ กแล้ว เท่ ำ นั้ น ส่ ว นพลเรื อ นทั่ว ไปไม่ มี สิ ท ธิ์ ใช้เ นื่ อ งจำก P CODE
จะทำให้สัญญำณที่รับได้มีควำมถู กต้องสู งมำก และทำให้ตำบลที่ที่คำนวณได้มีควำมถู กต้อ งสู งมำก
ตำมไปด้วย P CODE มีลกั ษณะเป็ นโค๊ตที่ยำวมำกถึง ๒๗๖ วัน นัน่ ก็คือเป็ นโค๊ตที่ประกอบด้วยชุดของ
เลข +1 และ –1 เรี ยงกันไปและจะซ้ ำกันทุก ๒๖๗ วัน หรื อประมำณ ๓๗ สัปดำห์
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และ P CODE จะให้ควำมถูกต้องในกำรตรวจวัดเวลำส่งของสัญญำณ (เพือ่ ใช้คำนวณหำตำบลที่)
สูงถึง ๑๐๐ NSCE ควำมถี่ที่ใช้ผลิต P CODE คือ ๑๐.๒๓ MHz ซึ่งเท่ำกับควำมยำวคลื่น ๓๐ เมตรนัน่ เอง
ควำมยำวของสั ญ ญำณของ P CODE ซึ่ งยำวถึ ง ๓๗ สั ป ดำห์ นั้ นถู ก แบ่ ง ออกเป็ น
๓๗ ช่ วง ช่วงละ ๑ สัปดำห์ เพื่อมอบให้ดำวเทียมแต่ล ะดวงรวม ๒๑ ดวง เอำไปใช้ส่งมำยังผูใ้ ช้ครั้งละ
๑ สัปดำห์ เมื่อครบหนึ่งสัปดำห์ คือทุกเที่ยงคืนวันเสำร์ดำวเทียมแต่ละดวงจะได้รับมอบ P CODE ในช่วง
ใหม่เป็ นกำรสับเปลี่ยนกันไป ดังนั้นในสัปดำห์เดียวกันดำวเทียมแต่ละดวงจะใช้ P CODE ต่ำงกัน และ
ในสัปดำห์ที่ต่ำงกันดำวเทียมดวงเดียวกันก็จะให้สญ
ั ญำณ P CODE ที่ต่ำงกันด้วย
ส่วน S CODE (STANDARD CODE) นั้นตอนแรกเรี ยกว่ำ C/A CODE (CLEAR หรื อ COARSE
ACQUISITION CODE) เป็ นโค๊ตที่ออกแบบมำเพื่อให้พลเรื อนนำไปใช้ S CODE มีลกั ษณะตรงกันข้ำม
กับ P CODE นัน่ คือเป็ นโค๊ตที่ส้ นั มำก ชุดของเลข +1 และ –1 ของ S CODE ซึ่ งเรี ยงกันไปเรื่ อย ๆ นั้นจะ
ซ้ ำตัวเองทุก MSEC (10-3 SEC) S CODE จะให้ควำมถูกต้องในกำรตรวจวัดเวลำส่ งของสัญญำณ (เพื่อให้
คำนวณหำตำบลที่ต่อไป) ได้ภำยใน 1000 NSEC (NANO SECOND ซึ่ งเท่ำกับ 10-9 SECOND) ควำมถี่ที่
ใช้ผลิต S CODE ได้แก่ 1.023 MHz (ซึ่ งเท่ำกับ 1/10 ของควำมถี่ ที่ใช้ผลิต P CODE) และมี ควำมยำวคลื่ น
เท่ำกับ ๓๐๐ เมตร
ในทำงอิเล็คทรอนิ กส์กำรผสมโค๊ตทั้งสองเข้ำกับคลื่นพำ (L1 และ L2) สำมำรถทำได้ง่ำย ๆ คือ
เมื่อโค๊ตมีค่ำเป็ น –1 เฟสของคลื่นพำจะเลื่อน (SHIFT) ไป ๑๘๐๐ และเมื่อโค๊ตมีค่ำเป็ น +1 เฟสของคลื่น
พำจะอยูต่ ำมปกติไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของโค๊ตมีดงั นี้
- เพื่ อ ใช้เ ป็ นตัว แจ้ง ให้ เ ครื่ อ งรั บ ทรำบว่ ำ สั ญ ญำณที่ รั บ ได้น้ ั นมำจำกดำวเที ย ม
ดวงไหน เพรำะดำวเทียมแต่ละดวงมีโค๊ตเฉพำะตัว
- เพือ่ ใช้เป็ นตัวควบคุมผูใ้ ช้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ P CODE ใช้หรื อรับสัญญำณ P CODE
- เพื่ อ ใช้ เ ป็ นโค๊ ต ให้ เ ครื่ องรั บ ตรวจได้ ว่ ำ สั ญ ญำณที่ รั บ ได้ น้ ั นถู ก ส่ งออกจำก
ดำวเทียมเมื่อ ไร ซึ่ งเมื่อ ทรำบเวลำส่ งและรับของสัญญำณ จะทำให้ทรำบระยะเวลำทั้งหมดที่สัญญำณ
(คลื่ น พำ) เดิ น ทำงจำกดำวเที ย มมำยัง เครื่ อ งรั บ ซึ่ งเมื่ อ เอำระยะเวลำนี้ คู ณ กั บ ควำมเร็ ว แสง
(299792458 ม./วินำที หรื อประมำณ 3x108 ม./วินำที) จะได้ระยะทำงจำกดำวเทียมมำยังเครื่ องรับ และ
นำไปใช้คำนวณหำตำบลที่ของเครื่ องรับต่อไป
ถึงแม้ P CODE จะให้ควำมถูกต้องในเรื่ องกำรวัดเวลำส่ งของสัญญำณได้สูงกว่ำ S CODE ตำมชื่ อ
เต็มของ P CODE เองแต่กำรรับสัญญำณ P CODE นั้นทำได้ยำกกว่ำกำรรับสัญญำณ S CODE ในทำง
ปฏิบตั ิก่อนรับ P CODE จะต้องรับ S CODE ก่อน หลังจำกที่เครื่ องรับสัญญำณ S CODE ได้แล้วเครื่ องรับจะ
อ่ำนข้อมูลส่ วนหนึ่ งที่เรี ยกว่ำ “HANDOVER WORD (HOW)” จำกข้อมูลเพื่อกำรหำตำบลที่ (ดูหัวข้อ
๒.๑.๓.๓) หลังจำกนั้นเครื่ องรับก็จะใช้ HOW นี้ ซึ่งเป็ นโค๊ตอย่ำงหนึ่ ง เพื่อสับสวิทซ์ตวั เองเปลี่ยนไปรับ
สัญญำณ P CODE ต่อไป ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะเสร็จสิ้นภำยในพริ บตำ (DONE IN REAL – TIME)
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- ใช้ถ อดข้อ มู ล เพื่อ กำรหำต ำบลที่ จ ำกสัญ ญำณที่ ส่ ง มำจำกดำวเที ย ม เพื่อ น ำไปใช้
คำนวณหำตำบลที่ของเครื่ องรับ
๒.๑.๓.๓ ข้อมูลเพือ่ กำรหำตำบลที่ (NAVIGATIONAL MESSAGE)
ดังที่กล่ำวข้ำต้นว่ำสัญญำณที่ส่งมำจำกดำวเทียมนั้นประกอบด้วยคลื่นพำ (L1 ละ
L2) โค๊ต (P ละ S CODE) และข้อมูลเพื่อกำรหำตำบลที่ สำหรับข้อมู ลเพื่อกำรหำตำบลที่เป็ นข้อมูลที่
เครื่ องรับใช้เพื่อกำรดำเนิ นกำรในกำรรับสัญญำณและใช้เพื่อ ดำเนิ นกำรในกำรคำนวณหำตำบลที่ของ
เครื่ องรับ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลย่อย ๆ ดังนี้
- ตำบลที่ทำนำยของดำวเทียม (BROADCAST EPHEMERIDES)
- ค่ำแก้อตั รำผิดของนำฬิกำบนดำวเทียม
- ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพของดำวเทียมแต่ละดวงในวงโคจร
- ค่ำแก้อตั รำผิดของสัญญำณเนื่องชั้นบรรยำกำศ (ATMOSPHERIC
CORRECTION)
- HANDOVER WORD (HOW)
- ALMANAC INFORMATION
ตำบลที่ทำนำยของดำวเทียม
เป็ นค่ำพิกดั ของดำวเทียม ณ เวลำที่สัญญำณถูกส่ งออกจำกดำวเทียม ซึ่ งอยูใ่ น
รู ปของ X,Y,Z หรื อ CARTESIAN COORDINATES ในระบบของ WORLD GEODETIC REFERENCE
SYSTEM 1984 หรื อ WGS - 84 ซึ่งค่ำพิกดั นี้เป็ นข้อมูลส่วนหนึ่ งที่เครื่ องรับจะต้องอ่ำนจำกสัญญำณและ
นำไปใช้คำนวณหำตำบลที่ของเครื่ องรับต่อไป
ตำบลที่ทำนำยของดำวเทียมได้จำกกำรคำนวณล่วงหน้ำตำมเวลำต่ำง ๆ จำกตำบลที่ของดำวเทียม
ที่ท รำบแน่ น อนครั้ งสุ ดท้ำ ยที่ ไ ด้จ ำกกำรตรวจและรั ง วัด ของสถำนี ค วบคุ ม ภำคพื้น ดิ น (CONTROL
SEGMENT) และส่งขึ้นไปบรรจุไว้ในหน่วยควำมจำของคอมพิวเตอร์บนดำวเทียม (ดูหวั ข้อ ๒.๒)
ตำบลที่ทำนำยของดำวเทียมที่ส่งมำกับสัญญำณนั้นจะถูกอ่ำนและนำไปใช้ประโยชน์ได้เฉพำะ
เครื่ องรับที่ใช้โค๊ตเท่ำนั้น ส่วนเครื่ องรับที่ไม่ใช้โค๊ตจะอ่ำนค่ำเหล่ำนี้ไม่ได้ ตำบลที่ของเครื่ องรับที่ได้จำก
กำรคำนวณ โดยใช้ค่ำตำบลที่ทำนำยของดำวเทียมเหล่ำนี้ จะมีควำมถูกต้องในเกณฑ์พอสมควร แต่ไม่สูง
มำกนั ก อย่ ำ งไรก็ ต ำมค่ ำ ต ำบลที่ ท ำนำยของดำวเที ย มท ำให้ ก ำรหำต ำบลที่ แ บบทั น ที่ ท ัน ใด
(REAL – TIME POSITIONING) เป็ นไปได้ดงั นั้นในงำนใด ๆ ก็ตำมที่ตอ้ งกำรตำบลที่แบบทันทีทนั ใด
อย่ำงเช่ น ในกำร NAVIGATION จะต้อ งใช้ตำบลที่ท ำนำยของดำวเทีย มส่ ว นในงำนส ำรวจทำแผนที่
งำนทำงยีออเดซี่ หรื องำนอื่น ๆ ที่ตอ้ งกำรควำมถูกต้องสูง เขำจะใช้ PERCISE EPHEMERIDES (ดูหัวข้อ
๔.๓.๑)
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ค่ำแก้อตั รำผิดของนำฬิกำบนดำวเทียม
เนื่ องจำกระยะทำงจำกดำวเทียมมำยังเครื่ องรับซึ่ งจะต้องนำเอำไปคำนวณหำ
ตำบลที่ของเครื่ องรับต่อไปนั้น ได้จำกระยะเวลำที่คลื่นวิทยุเดินทำงจำกดำวเทียมมำสู่ เครื่ องรับคูณด้วย
ควำมเร็วแสง (299,792,458 ม./ วินำที ซึ่งถือว่ำเป็ นควำมเร็วเดียวกับควำมเร็ วของคลื่นวิทยุ) แต่ระยะเวลำ
ที่สญ
ั ญำณเดินทำงนั้นหำได้จำกกำรเอำเวลำรับสัญญำณลบด้วยเวลำส่ งสัญญำณ เวลำส่ งสัญญำณได้จำก
นำฬิกำบนดำวเทียมที่ทำหน้ำที่ควบคุมเวลำกำรส่ งสัญญำณอยูแ่ ล้ว ดังนั้นสัญญำณที่ส่งมำจะมีเวลำส่ ง
ควบคู่มำด้วย อย่ำงไรก็ตำมเวลำที่แนบมำด้วยอำจไม่ถูกต้องนัก เพรำะนำฬิกำบนดำวเทียมมีอตั รำผิดอยู่
ด้วย ซึ่งอัตรำผิดนี้ลกั ษณะอำกำรที่บรรยำยได้โดยสมกำรโพลิโนเมียล ในกำรใช้ดำวเทียมเพื่อหำตำบลที่
นั้นเรำต้องกำรควมถูกต้องสูงเป็ นเมตรหรื อเซนติเมตร ดังนั้นเรำต้องกำรนำฬิกำที่มีควำมถูกต้องสู งมำก
ดังจะเห็ นได้ว่ำถ้ำนำฬิกำผิดไป ๑ วินำที ระยะทำงจะผิดไปถึ ง 299,792,458 ม. สำหรับอัตรำผิดของ
นำฬิกำบนดำวเทียมเรำสำมำรถแก้ได้โดยใช้ตวั แปรแต่ละตัวของสมกำรโพลิโนเมียล ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ข้อ มู ล เพื่อ กำรหำต ำบลที่ ที่ ส่ ง มำกับ สัญ ญำณ ซึ่ ง ค่ ำ ของตัว แปรเหล่ ำ นี้ ได้จ ำกกำรตรวจแก้น ำฬิ ก ำ
แต่ละเรื อนบนดำวเทียมโดยสถำนีควบคุมภำคพื้นดิน (ดูหวั ข้อ ๒.๒)
ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพของดำวเทียมแต่ละดวงในวงโคจร
ส่วนหนึ่งของข้อมูลเพือ่ กำรหำตำบลที่ที่ส่งมำกับสัญญำณ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภำพของดำวเทียมแต่ละดวงในวงโคจรว่ำดวงใดใช้กำรได้ หรื อไม่ได้บำ้ ง ข้อมูลนี้ ได้จำกกำรดูแลตรวจ
ตรำอย่ำงต่อเนื่องของสถำนีควบคุมภำคพืน้ ดิน (ดูหวั ข้อ ๒.๒) และได้ส่งขึ้นไปบรรจุไว้ในหน่ วยควำมจำ
ของคอมพิวเตอร์บนดำวเทียมเพือ่ ส่งมำกับสัญญำณในรู ปของโค๊ตเพือ่ ให้เครื่ องรับได้อ่ำนต่อไป
ค่ำแก้อตั รำผิดของสัญญำณเนื่องจำกชั้นบรรยำกำศ
เนื่องจำกดำวเทียมระบบ GPS อยูส่ ูงจำกผิวโลกถึงประมำณ 20,000 ก.ม. ดังนั้น
สัญญำณที่ส่งมำจำกดำวเทียมจะต้อ งผ่ำนบรรยำกำศชั้น IONOSPHERE และ TROPOSHERE จึงจะถึ ง
เครื่ องรับ ในระหว่ำงนั้นสัญญำณจะไม่เดินทำงเป็ นเส้นตรงแต่จะหักเหไป ทำให้เวลำที่สัญญำณใช้ในกำร
เดินทำงมำกกว่ำปกติและส่ งผลให้ตำบลที่ที่คำนวณได้มีอตั รำผิดสู ง ดังนั้นเรำจึงต้องแก้อตั รำผิดส่ วนนี้
เนื่องจำกอิทธิพลของชั้นบรรยำกำศ โดยใช้สูตรต่ำง ๆ ที่นักวิทยำศำสตร์ได้คิดค้นขึ้น ซึ่ งค่ำตัวแปรแต่ละ
ตัวในสูตรได้จำกกำรตรวจทำงอุตุนิยมวิทยำทำงภำคพื้นดินและอื่น ๆ ของสถำนี ควบคุมภำพพื้นดินและ
จะส่ งขึ้น ไปบรรจุ ไ ว้ในหน่ วยควำมจำของคอมพิว เตอร์ บนดำวเที ยม เพื่อ ส่ งปนมำกับสัญญำณมำยัง
เครื่ องรับ ซึ่งเครื่ องรับจะได้อ่ำนและนำไปใช้แก้ค่ำที่วดั ได้ตำมสูตรที่ใช้ต่อไป
HANDOVER WORD (HOW)
เป็ นโค๊ตที่เครื่ องรับใช้เพือ่ เปลี่ยนจำกกำรรับ S CODEไปรับ P CODE ดังได้กล่ำว
มำแล้ว
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ALMANAC INFORMATION
เป็ นข้อมูลที่บอกถึงสภำพกำรใช้งำนได้ หรื อไม่ได้รวมทั้งตำบลที่โดยประมำณ
ของดำวเทียมแต่ละดวงในวันเวลำต่ำง ๆ ซึ่ งก็เหมือ นกับ ALMANAC ดำวที่เรำใช้ในงำนดำรำศำสตร์
นั่นเอง ก่อ นที่จะใช้เครื่ อ งรับกวำดหำและรับสัญญำณจำกดำวเทียมดวงใด ๆ ที่เรำต้องกำร เครื่ อ งรับ
จะต้องมี ALMANAC อยูใ่ นตัวจะได้ตรวจและกวำดหำดำวเทียมที่เรำต้องกำรได้พบ นอกจำกเครื่ องรับ
แล้วผูใ้ ช้เองก็ตอ้ งใช้ ALMANAC นี้ในกำรวำงแผนกำรสำรวจด้วยดำวเทียมเป็ นกำรล่วงหน้ำทุกครั้ง
หลักกำรทำงำนโดยย่อของเครื่ องรับ
สมมติ ในกรณี ข องกำรเดิ นเรื อ ซึ่ ง ต้อ งกำรหำที่ เรื อ โดยใช้ดำวเที ยม ๔ ดวง
ในทันทีที่เครื่ องรับพร้อม ALMANAC ของดำวเทียมในเครื่ องรับจะถูกอ่ำน เครื่ องรับอ่ำนเพื่อตรวจสอบ
ดูวำ่ มีดำวเทียมดวงใดบ้ำงอยูเ่ หนื อขอบฟ้ ำสู งพอที่จะใช้งำนได้ ณ วันเวลำนั้น หลังจำกนั้นโปรแกรมใน
เครื่ องรับจะเลือกดำวเทียมที่ควรจะวัดมำ ๔ ดวง โดยเลือกเอำดวงที่มีมุมสู งและตำแหน่ งสัมพันธ์กนั ทำง
เรขำคณิ ต ที่จะให้ควำมถูกต้องสู งที่สุด ต่อจำกนั้นเครื่ องรับจะสร้ำงและแพร่ โค๊ตของดำวเทียมดังกล่ำว
ทั้ง ๔ ออกไปเพื่อให้ตรงกับโค๊ตของดำวเทียมทั้ง ๔ ที่แพร่ ออกมำ กำรรับสัญญำณและกำรคำนวณหำ
ตำบลที่เรื ออย่ำงทันทีทนั ใดจึงจะเริ่ มขึ้น
๒.๒ ส่ วนควบคุมภาคพืน้ ดิน (CONTROL SEGMENT)
ส่ วนควบคุ มภำคพื้น ดิ นมี หน้ำ ที่ควบคุ ม ดู แลและแก้ไ ขสิ่ งต่ ำง ๆ เพื่อ ท ำให้ GPS ทั้ง
ระบบสำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำ ภำรกิจหลักของส่วนควบคุมภำคพื้นดิ นก็คือ กำรทำให้ขอ้ มูลเพื่อกำร
หำต ำบลที่ ซ่ ึ งประกอบด้ว ยสิ่ ง ต่ ำ ง ๆ ดัง ที่ ก ล่ ำ วมำแล้ว ถู ก ต้อ งทัน สมัย อยู่ต ลอดเวลำ ส่ ว นควบคุ ม
ภำคพื้นดิ นประกอบด้วย สถำนี ควบคุมหลัก (MASTER CONTROL STATION) และสถำนี ตรวจ
(MONITORING STATION) อีก ๔ แห่งกระจำยอยูท่ วั่ โลก
สถำนี ควบคุ มหลัก ได้แก่ CONSOLIDATED SATELLITE OPERATIONS CENTER (CSOC)
ซึ่ งอยูท่ ี่ฐำนทัพอำกำศ FALCON ใกล้ COLORADO SPRINGS ส่ วนสถำนี ตรวจทั้ง ๔ ปั จจุบนั นี้ อ ยู่ที่
กวม อลำสก้ำ ฮำวำย และที่แคลิฟอร์เนีย สถำนีตรวจบำงแห่ งที่อยูห่ ่ ำงไกลจะไม่มีเจ้ำหน้ำที่ประจำ แต่จะ
ถูกควบคุมโดยตรงจำกสถำนีควบคุมหลัก
แต่ ล ะสถำนี ต รวจจะมี เครื่ องรั บ สั ญ ญำณดำวเที ย มแบบ ๒ ควำมถี่ (DUAL FREQUENCY
RECEIVER) สถำนี ละ ๑ เครื่ อ ง ซึ่ งแต่ละเครื่ องจะมี ๔ ช่อ งรับ (CHANNEL) และภำยในเครื่ องรับจะมี
นำฬิ ก ำอะตอมแบบซี เ ซี ย ม (CESIUM) นอกจำกนั้ น แต่ ล ะสถำนี ย งั มี เ ครื่ อ งมื อ ตรวจลัก ษณะทำง
อุ ตุ นิ ย มวิท ยำนำฬิ ก ำอะตอมมำตรฐำนและคอมพิว เตอร์ สถำนี ต รวจเหล่ ำ นี้ จะรวบรวมข้อ มู ล ทำง
อุตุนิยมวิทยำพร้อมทั้งตรวจจับสัญญำณดำวเทียมแต่ละดวง เพื่อหำตำบลที่ที่แน่ นอนของดำวเทียมแต่ละ
ด
ว
ง
แ
ล
ะ
หำอัตรำผิดของนำฬิกำบนดำวเทียม หลังจำกนั้นข้อมูลเหล่ำนี้ จะถูกส่ งไปยังสถำนี ควบคุมหลัก ที่สถำนี
ควบคุ ม หลักตำบลที่ที่แ น่ นอนของดำวเทียมแต่ล ะดวง อัตรำผิดของนำฬิกำบนดำวเทียมค่ำแก้เนื่ องจำก
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ชั้นบรรยำกำศและอื่ น ๆ จะถู กคำนวณและรวมเป็ น NAVIGATIONAL MESSAGE ชุ ดใหม่ และส่ งขึ้นไป
บรรจุไว้ในหน่วยควำมจำในคอมพิวเตอร์บนดำวเทียมแต่ละดวง เพือ่ ส่งไปยังเครื่ องรับของผูใ้ ช้ต่อไป
๒.๓ ส่ วนของผู้ใช้ (USER SEGMENT)
ส่วนของผูใ้ ช้ หมำยถึงเครื่ องรับต่ำง ๆ ที่ผใู ้ ช้จะต้องใช้รับสัญญำณที่ส่งมำจำกดำวเทียม
เพื่อนำไปคำนวณหำตำบลที่ของเครื่ อ งรับนั่นเอง ในบรรดำเครื่ องรับทั้งหลำยซึ่ งมีมำกมำยหลำยยี่ห้อ
ด้ว ยกั น สำมำรถ แบ่ ง ออกได้เ ป็ น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คื อ เครื่ องรั บ ประเภทใช้ โ ค๊ ต (CODE
CORRELATING RECEIVER) และเครื่ องรับประเภทไม่ใช้ โค๊ต (CODELESS RECEIVER)
๒.๓.๑ เครื่ องรับประเภทใช้โค๊ต (CODE CORRELATING RECEIVER)
เครื่ องรับประเภทใช้โค๊ต ได้แก่ เครื่ องรับที่ตอ้ งแพร่ P CODE หรื อ S CODE
ออกไปในกำรรับสัญญำณและในกำรแกะ หรื ออ่ำนข้อมูลที่ปนมำกับสัญญำณที่ส่งมำจำกดำวเทียม เพื่อ
นำมำใช้ในกำรคำนวณระยะเวลำกำรเดินทำงของสัญญำณจำกดำวเทียมมำยังเครื่ องรับ และเพื่อใช้ใน
กำรนวณหำตำบลที่ข องเครื่ อ งรับต่ อ ไป ถ้ำไม่ ใช้โค๊ตเครื่ อ งรับประเภทนี้ จะไม่ สำมำรถรั บและถอด
ควำมหมำยของสัญญำณได้
เครื่ อ งรั บ ประเภทนี้ ต้อ งสำมำรถที่ จ ะสร้ ำ งและแพร่ โ ค๊ต ที่ ต รงกับ โค๊ต ที่ ส ร้ ำ งและแพร่ โ ดย
ดำวเทียมแต่ละดวง กำรที่จะรับสัญญำณจำกดำวเทียมดวงใดดวงหนึ่งตำมที่กำหนด เครื่ องรับจะต้องสร้ำง
และแพร่ โค๊ตที่ตรงกับโค๊ตของดำวเทียมดวงนั้น และเมื่อเครื่ องรับสัญญำณได้แล้วเครื่ องรับจะต้องใช้โค๊
ตดังกล่ำวในกำรถอดสัญญำณที่ได้รับ เพื่อจะหำเวลำที่สัญญำณนั้นถูกส่ งออกจำกดำวเทียมและตำบลที่
ของดำวเทียมในขณะที่ส่งสัญญำณนั้น เพือ่ นำไปใช้คำนวณหำตำบลที่ของเครื่ องรับต่อไป
เครื่ องประเภทนี้ บำงเครื่ องแพร่ ได้เฉพำะ S CODE แต่บำงเครื่ องสำมำรถแพร่ ได้ท้ งั S CODE
และ P CODE นอกจำกนั้นเครื่ องรับประเภทนี้บำงเครื่ องรับได้เฉพำะควำมถี่ L1 (ซึ่ งมีท้ งั S และ P CODE
ผสมอยู่) จึงเรี ยกว่ำ “SINGLE FREQUENCY RECEIVER” แต่บำงเครื่ อ งสำมำรถรับได้ท้ งั ควำมถี่
L1 และ L2 ซึ่ งเรี ยกว่ำ “DUAL FREQUENCY RECEIVER” (DUAL แปลว่ำสอง) พูดอีกอย่ำงก็คือ
เครื่ องรับประเภทใช้โค๊ตสำมำรถรับส่ งได้ท้ งั โค๊ต(S หรื อ P) และคลื่นพำ (L1 หรื อ L2) ดังนั้นเครื่ องรับ
ประเภทนี้ จึ งใช้ว ดั ได้ท้ งั PSUEDO RANGE (ระยะที่ไ ด้โดยกำรวัดโค๊ต ) และ CARRIER PHASE
(วัดคลื่นพำ) ซึ่งรำยละเอียดดูได้จำกบทที่ ๓
เครื่ อ งรับ ประเภทใช้โ ค๊ตนี้ เป็ นเครื่ อ งรั บ หลัก ที่ ใ ช้เ พื่อ กำร NAVIGATION ซึ่ ง ต้อ งกำรหำ
ตำบลที่แบบทันทีทนั ใด (REAL – TIME POSITIONING) และกำรวัดโค๊ตเท่ำนั้นที่จะทำให้ได้ตำบลที่
แบบทันทีทนั ใดถ้ำปรำศจำกกำรใช้โค๊ตแล้วกำรหำตำบลที่แบบทันทีทนั ใดก็จะเป็ นไปไม่ได้ ส่ วนผลที่ได้
จำกกำรวัดโค๊ตนั้นก็ คือ ระยะซึ่ งมี ชื่อ เรี ยกว่ำ “PSUEDO RANGE” เท่ำ นั้นไม่ มีกำรได้ผลลัพธ์เป็ น
อย่ำงอื่น ซึ่งเมื่อเอำ PSUEDO RANGE หลำย ๆ ระยะ (ปกติต้ งั แต่ ๔ ระยะขึ้นไป) ไปคำนวณต่อไปก็จะ
ทำให้ได้ตำบลที่ของ เครื่ องรับ (ABSOLUTE POSITION) ออกมำ
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๒.๓.๒ เครื่ องรับประเภทไม่ใช้ โค๊ต (CODELESS RECEIVER)
แทนที่จะใช้โค๊ตในขบวนกำรของกำรรับสัญญำณและคำนวณตำบลที่เหมือนเครื่ องรับ
ประเภทแรก เครื่ องรับประเภทนี้จะทำงำนโดยใช้ PHASE ของคลื่นพำ (L1 หรื อ L2) หรื อ TRANSITION
PHASE ของโค๊ต(S CODE หรื อ P COD) ซึ่ ง TRANSITION PHASE ของโค๊ตกับโค๊ตนั้นไม่เหมือนกัน
TRANSITION PHASE หรื อควำมถี่ของ S CODE และ P COD มีค่ำเท่ำกับ 10.23 MHz และ 1.02 MHz
ตำมลำดับ เนื่ องจำกเครื่ องรับประเภทนี้ ไม่ได้ใช้โค๊ต จึงไม่สำมำรถถอดค่ำ NAVIGATION MESSAGE
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญำณมำใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นสัญญำณที่รับได้จำกเครื่ องรับประเภทนี้ จึงต้อง
นำเอำมำดำเนินกรรมวิธีเพือ่ คำนวนหำตำบลที่ของเครื่ องรับที่สำนักงำนภำยหลังกำรปฏิบตั ิงำน ซึ่ งเรี ยก
กำรดำเนิ น กรรมวิธี ข้อ มู ล แบบนี้ ว่ำ “POST - PROCESSING เพรำะเหตุน้ ี เครื่ อ งรั บประเภทนี้ จึ ง
ไม่ สำมำรถให้ตำบลที่ของเครื่ อ งรับได้อ ย่ำงทันทีทนั ใดและไม่ สำมำรถใช้ไ ด้เพื่อ กำร NAVIGATION
อย่ำงไรก็ตำมเครื่ อ งรับประเภทนี้ เป็ นเครื่ องรับที่ใช้เพื่อกำรสำรวจเป็ นหลัก เพรำะกำรดำเนิ นกรรมวิธี
ข้อ มู ลภำยหลังกำรรังวัดจะทำให้เรำสำมำรถใช้ PRECISE EPHEMERISE ซึ่ งมี ควำมถู กต้อ งสู งกว่ำ
BROADCAST EPHEMERISE และจะทำให้ได้ตำบลที่ที่มีควำมถูกต้องสูงขึ้น
เครื่ องรับประเภทนี้แบ่งออกได้เป็ น ๒ ชนิ ด คือ SQUARING RECEIVER และ CODE PHASE
RECEIVER
๒.๓.๒.๑ SQUARING RECEIVER
เครื่ องรับชนิดนี้ไม่ใช้โค๊ต เป็ นเครื่ องรับที่วดั ได้เฉพำะคลื่นพำ L1 หรื อ
L2 หรื อทั้ง L1 และ L2 ซึ งเรี ยกว่ำ “DUAL FREQUENCY RECEIVER” หลักกำรทำงำนของเครื่ องรับ
ชนิ ด นี้ ก็ คื อ สัญ ญำณที่ รั บ ได้จ ะถู ก ยกก ำลัง สอง (SQUARE) หรื อ คู ณ ตัว เอง เพื่อ ให้ไ ด้สัญ ญำณที่ มี
AMPLITUDE เท่ำกับหนึ่งและมีควำมถี่เท่ำกับสองเท่ำของควำมถี่ของสัญญำณที่รับได้ อย่ำงไรก็ตำมใน
ขั้นตอนของกำรยกกำลังสองของสัญญำณที่ได้รับจะทำให้โค๊ตและ NAVIGATIONAL MESSAGE ที่ปน
มำกับสัญญำณถูกทำลำยหำยไปหมด
ข้อดีของเครื่ องรับชนิ ดนี้ ก็คือ สำมำรถรับควำมถี่ของคลื่นพำ L1 และ L2 ได้โดยไม่ตอ้ งใช้โค๊ต
ใด ๆ ดังนั้นเครื่ องรับประเภทนี้ จึงให้ตำบลที่สัมพันธ์ (RELATIVE POSITION) หรื อระยะห่ ำงระหว่ำง
สถำนีที่มีควำมถูกต้องสูงมำก อย่ำงไรก็ตำมเครื่ องรับประเภทนี้ ไม่สำมำรถจะใช้เพื่อกำร NAVIGATION
หรื อ REAL – TIME POSITIONING ได้ เนื่องจำกข้อเสียต่ำง ๆ ดังนี้
- ก่อนและหลังกำรใช้งำนงำนแต่ละวัน เครื่ องรับทั้งหมดจะต้องนำเอำมำรวมกัน ณ ที่
ใดที่หนึ่งเพือ่ เทียบเวลำ GPS และเทียบเวลำระหว่ำงกัน
- เครื่ องรับชนิ ดนี้ ตอ้ งใช้ SATELLITE ALMANAC จำกภำยนอกในกำรค้นหำ และ
เลือกดำวเทียมในกำรดำเนินกำรรังวัดในตอนแรก
- เครื่ องรับชนิดนี้ตอ้ งใช้ SATELLITE EPHEMERISE จำกภำยนอก เพรำะไม่สำมำรถ
ใช้ BROADCART EPHEMERISE ที่ส่งมำกับสัญญำณได้เนื่องจำกไม่ได้ใช้โค๊ต
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- สิ่งรบกวนสัญญำณ (SIGNAL NOISE) ที่ปนมำกับสัญญำณจะมีปริ มำณมำกขึ้น ทั้งนี้
เพรำะในขั้น ตอนของกำรยกก ำลัง สองสั ญ ญำณที่ รั บ ได้ SIGNAL NOISE จะถู ก ยกก ำลัง สอง
ให้มำกขึ้นด้วย
เครื่ อ งรับ ชนิ ด นี้ มี ท้ งั ที่รั บ ได้ค วำมถี่ เ ดี ย ว(L1 หรื อ L2) ซึ่ งเรี ยกว่ำ SINGLE FREQUENCY
RECEIVER และที่รับได้ท้งั ๒ ควำมถี่ (ทั้ง L1 และ L2) ซึ่งเรี ยกว่ำ DUAL FREQUENCY RECEIVER
๒.๓.๒.๒ CODE PHASE RECEIVER
เครื่ อ งรั บ ชนิ ด นี้ ไม่ ส ำมำรถจะรั บ โค๊ ต (S และ P) และคลื่ น พำ
(L1 และ L2) ได้ แต่รับได้เฉพำะคลื่นควำมถี่ที่ใช้ผลิตโค๊ต หรื อที่เรี ยกว่ำ CODE TRANSITION PHASE
หรื อ CHPPING RATE ของโค๊ตเท่ำนั้น ซึ่ ง CHPPING RATE ของ P CODE และ S CODE มีค่ำเท่ำกับ
10.23 MHz (เท่ำกับควำมยำวคลื่นประมำณ 300 ม.) และ 1.023 MHz (เท่ำกับควำมยำวคลื่นประมำณ
30 ม.) ตำมลำดับ
หลักกำรทำงำนของเครื่ อ งรับชนิ ดนี้ เหมือ นกับเครื่ อ งรับชนิ ด SQUARING เพียงแต่สัญญำณ
หรื อ ข้อ มู ลที่เครื่ อ งรับรับได้น้ ันต่ำงกัน ส่ ว นควำมถู กต้อ งนั้นเครื่ อ งรับ ชนิ ดนี้ ให้ควำมถู กต้อ งต่ ำกว่ำ
เครื่ องรับที่รับคลื่นควำมถี่ของคลื่นพำทั้งนี้ เพรำะควำมยำวคลื่นของคลื่นพำสั้นกว่ำของคลื่นควำมถี่ที่ใช้
ผลิตโค๊ต นั่นคือควำมยำวของคลื่นพำ L1 และ L2 เท่ำกับ 19 และ 24 ซม. ตำมลำดับ ในขณะควำมยำว
คลื่นของควำมถี่ที่ใช้ผลิต P CODE และ S CODE เท่ำกับ 30 ม. และ 300 ม. อย่ำงที่ทรำบกันดีคลื่นยิง่ สั้น
ยิง่ ให้ควำมถูกต้องสูง อย่ำงไรก็ตำมข้อดีของเครื่ องรับชนิ ดนี้ ก็คือ กำรที่เครื่ องรับชนิ ดนี้ ใช้คลื่นที่มีควำม
ยำวคลื่นยำวทำให้กำรหำค่ำ INTEGER-CYCLE AMBIGUITY (จะได้พดู ต่อไป) ทำได้ง่ำย เครื่ องรับชนิ ด
นี้มีท้งั แบบ SINGLE และ DUAL FREQUENCY
๒.๓.๓ เครื่ อ งรั บ แบบต่ อ เนื่ อ งและแบบกลับ ไปกลับ มำ (CONTINUOUS AND
SWITCHING RECEIVER) ถ้ำพูดถึงลักษณะกำรทำงำนในกำรรับสัญญำณ เครื่ อ งรับทั้งหมดสำมำรถ
แบ่งออกได้เป็ น ๒ แบบใหญ่ ๆ คือ เครื่ องรับแบบต่อเนื่ อง (CONTINUOUS RECEIVER) และเครื่ องรับ
แบบกลับไป กลับมำ (SWITCHING RECEIVER)
๒.๓.๓.๑ เครื่ องรับแบบต่อเนื่อง (CONTINUOUS RECEIVER)
เครื่ อ งรั บ ประเภทนี้ จะต้อ งมี ช่ อ งรั บ สัญ ญำณ (CHANNEL) ตั้ง แต่
๔ ช่อ งขึ้นไปและแต่ละช่อ งจะถูกออกแบบให้รับสัญญำณจำกดำวเทียมดวงใดดวงหนึ่ งอย่ำงต่อ เนื่ อ ง
ตลอดไปจนเสร็จกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับสถำนีหนึ่ง ๆ ในเครื่ องรับแบบนี้กำรดำเนินงำนทั้งหมดทั้งในเรื่ อง
รับสัญญำณเข้ำและสัญญำณออก จะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ (MICROPROCESSOR) ซึ่ งมีควำมเร็ ว
พอที่จะทำให้กำรรับสัญญำณจำกดำวเทียมเป็ นไปได้อย่ำงต่อเนื่องไม่มีกำรขัดจังหวะใด ๆ เครื่ องรับแบบ
นี้ จ ะใช้ SIGNAL NOISE (สิ่ งรบกวนต่อ สัญ ญำณที่ เกิ ดจำกคุ ณ ลัก ษณะทำงอี เ ล็ค ทรอนิ กส์ ภำยใน
ของเครื่ อง) น้อยกว่ำเครื่ องรับแบบ SWITCHING ซึ่งจะกล่ำวต่อไป
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นอกจำกนั้ นเครื่ องรั บแบบนี้ ยั ง สำมำรถให้ ค่ ำกำรรั งวั ด ที่ มำกเกิ นควำมต้ องกำร
(REDUNDANCY CAPADILITY) นั่ น ก็ คื อ เมื่ อ มี ช่ อ งหนึ่ งช่ อ งใดข อ ง เค รื่ องรั บ ขั ด ข้ อ ง
ไม่สำมำรถทำงำนได้ เครื่ องรับก็ยงั สำมำรถทำงำนได้ และรับสัญญำณได้มำกพอที่จะสำมำรถคำนวณหำ
ต ำบลที่ ข องเครื่ อ งรั บ ได้ อย่ ำ งไรก็ ต ำมเนื่ อ งจำกเครื่ องรั บ แบบนี้ มี ห ลำยช่ อ ง หรื อที่ เ รี ยกว่ ำ
“MULTICHANNEL RECEIVER” ดังนั้นคุณลักษณะทำงอีเล็คทรอนิ กส์ของแต่ล ะช่อง หรื อที่เรี ยกว่ำ
“INNER-CHANNEL BIAS” จะต้องได้รับกำรปรับ (CALIBRATE) ให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เพื่อที่ว่ำ
สัญญำณที่รับได้จำกแต่ละช่อง ซึ่ งจะต้อ งนำเอำมำใช้ร่วมกันในกำรคำนวณหำตำบลที่ จะได้ก่อให้เกิ ด
ควำมถูกต้องอยูใ่ นระดับเดียวกัน
๒.๓.๓.๒ เครื่ องรับแบบกลับไปกลับมำ (SWITCHING RECEIVER)
เครื่ อ งรับแบบนี้ อำจจะมี ช่ อ งรับ สัญญำณเพียง ๑ ช่ อ ง หรื อ มำกกว่ำ
แต่ละช่องจะถูกออกแบบให้รับสัญญำณจำกดำวเทียมได้มำกกว่ำ ๑ ดวง ในเวลำเดียวกัน หลักกำรทำงำน
ของเครื่ องรับแบบนี้ยงุ่ ยำกซับซ้อนมำกกว่ำเครื่ องรับแบบต่อเนื่อง ดังนั้นคอมพิวเตอร์ในเครื่ องรับแบบนี้
จะต้อ งมี ขี ดควำมสำมำรถที่สู ง กว่ำ และจะต้อ งได้ร นับ กำรโปรแกรมที่ ดีก ว่ำ คอมพิว เตอร์ ใ นเครื่ อ ง
แบบต่อเนื่อง
เนื่องจำกคุณลักษณะและหลักกำรทำงำนของเครื่ องรวมทั้งสภำพแวดล้อมและกำรใช้ประโยชน์
ของเครื่ อง เครื่ องรับแบบนี้ มกั จะไม่ไวต่อกำรเกิด CYCLESLIP (กำรขำดหำยของสัญญำณอันเนื่ องจำก
เสำอำกำศถูกบังไม่วำ่ จะด้วยเหตุใดก็ตำม) มำกกว่ำเครื่ องรับแบบต่อเนื่อง ถ้ำพิจำรณำในแง่ของช่วงเวลำที่
กำหนดให้แต่ละช่องของเครื่ องรับ รับสัญญำณจำกดำวเทียมจำนวนหลำยดวงตำมที่ตอ้ งกำร เครื่ องรับ
แบบนี้ ยงั สำมำรถแบ่งออกเป็ นแบบย่อ ย ๆ ได้อี ก ๒ แบบคือ เครื่ อ งรับแบบ MULTIPLEXING และ
แบบ SEQUENCING
๒.๓.๓.๒.๑ เครื่ องรับแบบ MULTIPLEXING
เครื่ องรับแบบนี้แต่ละช่องจะถูกกำหนดให้ช่วงกำรรับ
สัญญำณหนึ่งชุดจำกดำวเทียม ๔ ดวง (หรื อกี่ดวงก็แล้วแต่ตำมต้องกำร) เสร็จสิ้นภำยใน ๒๐ ms
(MILISECOND = 10 SECOND) หลังจำกนั้นก็เริ มกำรรับสัญญำณชุด ๒,๓,๔… เรื่ อยไปจำกดำวเทียมชุด
เดิมจนกว่ำจะพอ
เนื่ อ งจำกช่ ว งเวลำ ๒๐ ms มี ค วำมยำวเท่ ำ กับ ๑ BIT ของข้อ มู ล ดำวเที ย ม (SATELLITE
MASSAGE) ดังนั้นข้อมูลหรื อสัญญำณแต่ละชุดจำกดำวเทียมทั้งหมดที่วดั มำ จะถูกเครื่ องรับอ่ ำนได้หมด
อย่ำงทันทีเพียงครั้งเดียว เครื่ องรับแบบนี้สำมำรถจะรับได้ท้งั คลื่นพำ L1 และ L2 ในช่องเดียวกันโดยกำร
สับกันทุก ๒๐ ms
๒.๓.๓.๒.๒ เครื่ องรับแบบ SEQUENCING
เครื่ อ งรับแบบนี้ เหมือนกับแบบ MULTIPLEXING ทุกอย่ำง
ยกเว้นช่ วงกำรรับสัญญำณเป็ นอย่ำงอื่ นไม่ ใช่ ๒๐ ms เท่ำนั้น ถ้ำช่ วงของกำรรับสัญญำณมี ควำมยำว
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นับเป็ นวินำที เครื่ องรับแบบนี้ จะเรี ยกว่ำ “FAST SEQUENCING RECEIVER” ในขณะเดียวกันถ้ำช่วง
รับสัญญำณมีควำมยำวนับเป็ นนำที เครื่ องรับแบบนี้ จะเรี ยกว่ำ “SLOW SEQUENCING RECEIVER” ใน
ปั จจุบนั นี้เครื่ องรับเครื่ องหนึ่งอำจจะเป็ นได้ท้งั แบบ CONTINUOUS และแบบ SWITCHING
๒.๔ ระบบพิกัดของ GPS (COODINATE SYSTEM OF GPS)
ระบบพิกัดอ้ำงอิ งในงำนยีอ อเดซี่ (GEODETIC REFERENCE SYSTEM) หรื อ พื้นหลัก ฐำน
(DATUM) สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น ๒ อย่ำงกว้ำง ๆ คือ ระบบพิกดั อ้ำงอิงสำหรับทั้งโลก (WORLD หรื อ
GLOBAL REFERENCE SYSTEM) ซึ่ ง หมำยถึ งระบบพิกัด อ้ำ งอิ ง ที่เ หมำะกับ ทุ กภู มิภ ำคของโลก
อย่ำ งเช่ น WGS-72 (WOLD GEODETIC REFERENCE SYSTEM 1972) WGS-84 (WOLD
GEODETIC REFERENCE SYSTEM 1984) และระบบพิกัดอ้ำงอิงสำหรับแต่ละท้อ งถิ่ น (LOCAL
REFERENCE SYSTEM) ซึ่ งหมำยถึงระบบพิกดั อ้ำงอิงที่เหมำะกับประเทศหรื อท้องถิ่นหนึ่ งท้องถิ่นใด
โดยเฉพำะ เช่น INDIAN DATUM เป็ นต้น
ในระบบ GPS ระบบพิ กัด อ้ำ งอิ ง ที่ ใ ช้เ ป็ นระบบพิกัด อ้ำ งอิ ง ส ำหรั บ ทั้ง โลก ซึ่ งได้มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงมำเป็ นลำดับดังนี้
- จำก ก.ค. ๒๕๒๘ - ต้นปี ๒๕๒๙ ใช้ WGS-72 สำหรับ BROADCAST EPHEMERIS (ตำบลที่
ทำนำยของสถำนีดำวเทียม)
- จำกต้นปี ๒๕๒๙ - ม.ค.๒๕๓๐ ใช้ WGS-84 ในกำรคำนวณและทำนำยตำบลที่ของดำวเทียม
หลังจำกนั้นได้แปลงตำบลทีข่ องดำวเทียมที่ได้เป็ นระบบ WGS-72 เพือ่ ใช้เป็ น BROADCAST
EPHEMERIS
- จำกวันที่ ๔ และ ๒๓ ม.ค.๒๕๓๐ ได้ใช้ WGS- 84 สำหรับ BROADCAST และ PRECISE
EPHEMERIS ตำมลำดับเรื่ อยมำจนกระทัง่ ปั จจุบนั
WGS-84 เป็ น CONVENTIONAL TERRESTRIAL COORDINATE SYSTEM หรื อเรี ยกอีก
อย่ำงหนึ่งก็คือ AVERAGE TERRESTRIAL SYSTEM จุดศูนย์ของระบบอยูท่ ี่จุดศูนย์กลำง (ของมวล)
ของโลก หรื อที่เรี ยกว่ำระบบ GEOCENTRIC รำยระเอียดของระบบ WGS-84 มีดงั นี้
- แกน Z ขนำนกับทิศทำงของ CONVENTIONAL TERRESTRIAL POLE (CTP)
- แกน X เป็ นแกนที่ลำกจำกจุดศูนย์โลกไปตัดกับ GREENWICH MERIDIAN บนพื้นอิเควเตอร์
(ของ CTP) GREENWICH MERIDIAN ในที่น้ ี หมำยถึง GREENWICH MERIDIAN ที่ถูกกำหนดโดย
IERS (INTERNATIONAL EARTH ROTATION SERVICE)
- แกน Y อยูบ่ นพื้นอิเควเตอร์ซ่ ึงตั้งฉำกกับแกน X
ในกำรรังวัดด้วยดำวเทียมระบบ GPS พิกดั ของดำวเทียมใน NAVIGATIONAL MESSAGE ที่
ส่งปนมำกับสัญญำณของดำวเทียม ซึ่ งเรำจะต้องนำไปใช้เพื่อคำนวณหำตำบลที่ของเครื่ องรับนั้นจะเป็ น
ค่ำพิกดั ในระบบ WGS-84 รวมทั้งพิกดั ของเครื่ องรับที่คำนวณได้ก็เป็ นค่ำพิกดั ในระบบ WGS-84 ด้วย

๑-๑๙๖

ดังนั้นจึงต้องมีกำรแปลงพิกดั ของเครื่ องรับจำกระบบ WGS-84 ไปเป็ นระบบของแต่ละท้องถิ่น
หรื อของแต่ละประเทศ เช่น INDIAN DATUM เป็ นต้น
๒.๕ ระบบเวลาของ GPS (GPS TIME SYSTEM)
ระบบเวลำของ GPS ต่ำงจำกระบบเวลำของ TAI (INTERNATIONAL ATOMIC TIME)
19 วินำที และต่ำงจำก UTC (UNIVERSAL TIME COORDINATE) 6 วินำที
เนื่ อ งจำกดำวเทียมระบบ GPS ใช้ OSCILLATOR หรื อ นำฬิกำอะตอมที่มีควำมถี่ สูง ดังนั้น
นอกจำกตำบลที่ที่ได้จะมีควำมถูกต้องสู งแล้ว GPS ยังสำมำรถใช้เป็ นระบบเทียบนำฬิกำที่ใช้ได้ทวั่ โลก
ด้วยควำมถูกต้องสูงถึง 1 MICROSECOND

๒-๑

บทที่ ๒
ระบบล่ าทาลายทุ่ นระเบิด แบบ MWS 80-6
( ATLAS Mine hunting Weapon System 80-6)
๑.๑ การกาหนดชื่อ(Designation)
การกาหนดชื่ อจากโรงงาน
: ATLAS ระบบอาวุธล่าทุน่ ระเบิด MWS 80-6
หมายเลขรายการ
: AN7040 A013
โรงงานผูผ้ ลิต
: STN ATLAS ELEKTRONIK GMBH
รหัสโรงงาน
: D1518
๑.๒ วัตถุประสงค์ (Purpose)
MWS 80-6 เป็ นระบบอาวุธล่าทาลายทุ่นระเบิดซึ่งประกอยด้วยระบบย่อย อุปกรณ์ ชิ้นส่ วนประกอบ
และโมดูล ทีไ่ ด้ถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อ (Interfaces) ซึ่ งกันและกัน มีหน้าทีก่ ารทางานหลัก ดังนี้. ตรวจจับทุ่นระเบิดแบบวางกับพื้นท้องทะเลและทุ่นระเบิดแบบทอดประจาที่
 แยกแยะเป้ าทุ่นระเบิดที่ตรวจจับได้
 กาหนดตาบลที่ของทุ่นระเบิด
 จัดการทางยุทธวิธีและการปฏิบตั ิ
 ควบคุมและกาหนดตาบลที่ทถี่ ูกต้องของเรื อ/ยานล่าทาลายทุ่นระเบิด ในการเข้าปฏิบตั ิการ
 คงขีดความสามารถในการค้นหาและสารวจต่อเส้นทางกวาด
ระบบนี้ประกอบด้วยระบบย่อย ดังนี้
 DSQS-11M
 TCD
 NBD/ADM 90
 9600-M ARPA

๒-๒

รู ปที่ ๑-๑

๒-๓
DSQS-11 M
อุปกรณ์โซนาร์ DSQS-11M ได้ถูกออกแบบให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบล่าทาลายทุ่นระเบิด
MWS 80-6 ซึ่ งมีกิจดังนี้
 ตรวจจับทุ่นระเบิดแบบวางกับพื้นท้องทะเลและทุ่นระเบิดแบบทอดประจาที่ ได้ในระยะไกล
 ให้ค่าแบริ่ งและระยะของเป้ าที่ตรวจจับ
 ติดตามเป้ าโดยอัตโนมัติท้งั เป้ าที่อยู่กบั ที่และเป้ าที่เคลื่อนที่
 ติดตามยานล่าทาลายทุ่นระเบิด MDV (Mine Disposal Vehicle)
 แยกแยะเป้ า/ทุ่นระเบิดทีต่ รวจจับได้
 ให้ค่าตาบลที่ทางแนวดิ่งของเป้ า (Vertical Position)
 ให้ค่าทางกายภาพ เช่น ขนาด ความยาว และมุมมองของวัตถุที่ตรวจจับได้
 detection of partly buried object
 เก็บค่าข้อมูลในการแยกแยะเป้ า
 แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จาเป็ นกับระบบ
 จาลองค่าสาหรับการฝึ กหรื อวิเคราะห์
 ควบคุมยานล่าทาลายทุ่นระเบิด
TCD (Tactical Command and Documentation Equipment)
ถูกออกแบบมาเพื่อการควบคุมและสั่งการโดยครอบคลุมภารกิ จทั้งหมดของการล่าทาลาย
ทุ่นระเบิด ซึ่ งมีการปฏิบตั ิดงั นี้
 เตรี ยมการสาหรับภารกิจการล่าทาลายทุ่นระเบิด
 กาหนดขั้นตอนทางยุทธวิธี
 ดาเนิ นการและนาเสนอข้อมูลจากระบบโซนาร์ และระบบช่วยการเดินเรื อ
 แสดงข้อมูลข่าวสารทางยุทธวิธีบนจอภาพสามารถสัง่ แสดงผลทางพริ้ นเตอร์ และพล๊อตเตอร์
 แสดงภาพในเวลาจริ ง (Real-Time) ของโซนาร์
 แสดงภาพจากเรดาร์ เดินเรื อ
 แสดงข้อมูลข่าวสารของระบบเครื่ องช่วยการเดินเรื อ
 แสดงข้อมูลของ ECDIS (Electronic Chart Display Information System)แผนที่อีเล็กทรอนิ กส์
 เก็บข้อมูลและสามารถเรี ยกข้อมูลมาแสดงบนจอภาพโดยผ่านทาง เทป หรื อ แผ่นดิสก์
 ควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้

๒-๔
- โซนาร์
- อุปกรณ์ตรวจจับของระบบเครื่ องช่วยการเดินเรื อ
- อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
 แสดงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
 แสดงข้อผิดพลาดของระบบ (Error Message)
 ประเมินผลการปฏิบตั ิของภารกิจ
NBD (Navigation Bahnregelung Dolog = Navigation, Track Keeping and Dolog)
 กาหนดตาบลที่จากอุปกรณ์เ ครื่ องมือช่วยการเดินเรื อ เช่น DGPS GPS RPS
 แจกจ่ายข้อมูลเหล่านี้ไปยังส่ วนต่างๆ
 วัดค่าความเร็ วเหนือพื้นดิน (Speed Over Ground) และความเร็ วทีผ่ ่านไปในน้ า (Speed Through
The Water) โดย Sonar Doppler Log
 กาหนดและหาค่าต่างๆของกระแสน้ าในพื้นที่ปฏิบตั ิการ
 คานวณและกาหนดแนวเส้นทางกวาด (Laptrack) รวมทั้งข้อมูลที่จาเป็ นในการนาเรื อ
 วางแผนและติดตามระบบ ระบบการนาเรื อแบบอัตโนมัติ ADM 90
ADM 90 (ATLAS Dynamic Maneuvering and Position System 90)
เป็ นระบบการนาเรื อ (Steering of The Ship) ซึ่ งสามารถควบคุมแบบอัตโนมัติ หรื อแบบปกติ
(Manual) ภายใต้การทางานของระบบ MWS 80-6 ข้อมูลจะถูกควบคุมและส่ งผ่านทาง Joystick ไปยัง
คอนโซล จะไปควบคุมการทางานของเครื่ องจักร (Machinery) ผ่าน RCS (Remote Control System)
 Joystick Mode
 Transit Mode
- Auto pilot
- Automatic track keeping
 Minehunting Mode
- Auto pilot
- Automatic track keeping
- ควบคุมการลอยลาเหนื อตาบลที่ทตี่ อ้ งการ (Automatic Hovering)
- ควบคุมการนาเรื อวนรอบตาบลที่ที่ตอ้ งการ (Automatic Circling)
 Machanical mine sweeping mode
 Injlurcrce mine sweeping mode

๒-๕
9600-M ARPA มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
 เป็ นระบบช่วยการนาเรื อเพื่อหลีกเลีย่ งเหตุเรื อโดนกัน
 เป็ นระบบช่วยการนาเรื อในทะเลเปิ ดและน่านน้ าโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในลักษณะที่ทศั นวิสยั จากัด
 เป็ นระบบช่วยการนาเรื อทางยุทธวิธีซ่ึ งมีอุปกรณ์ตรวจจับพื้นฐานคือ เรดาร์
๑.๓ โครงสร้ างของระบบ (Structure)
- ระบบรหัสกาหนดตาแหน่ง
- อุปกรณ์ในระบบและส่ วนประกอบทัว่ ไป
- การทางานของแต่ละส่ วน
๑.๓.๑ ระบบรหั สกาหนดตาแหน่ ง(LOCATION CODING SYSTEM)
ในอุปกรณ์รุ่นใหม่ทสี่ มบูรณ์แบบโดยส่ วนใหญ่แล้วจะใช้รายการอะไหล่มาตรฐานที่เหมือน ๆ
กันหรื อใกล้เคียงกันอยู่ตามส่ วนต่าง ๆ ในอุปกรณ์น้ นั ๆ ระบบรหัสกาหนดตาแหน่งนี้จะถูกนามาใช้
เสมือนเป็ นชื่อระบุอา้ งอิง(REFERENCE DESIGNATION) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการหาและการ
บอกตาแหน่ งที่อยู่ของมันได้ รหัสที่อยู่น้ ีจะมีความสาคัญต่อการซ่อมบารุ งและการซ่อม ซึ่งจะทาให้เกิด
ความชัดเจนถูกต้องในการเปิ ดหาเปรี ยบเทียบกันระหว่างคู่มือกับฮาร์ ดแวร์ ของอุปกรณ์
ระบบรหัสกาหนดตาแหน่ งจะใช้หลักการดังต่อไปนี้
อุปกรณ์น้ ีจะถูกแบ่งย่อยลึกลงไปเป็ นสิ่ งที่มีอยูจ่ ริ ง(ENTITIES) ทางกายภาพ (ระดับทีแ่ บ่งลง
ไปเป็ นระดับแรก)
สิ่ งที่มีอยู่จริ งเหล่านี้ยงั จะถูกแบ่งย่อยลงไปเป็ นสิ่ งทีม่ ีอยู่จริ งย่อย(SUBENTITIES)
(เป็ นระดับที่ ๒) และต่อจากนั้นก็จะลึกลงไปถึงชิ้ นส่ วนอะไหล่แต่ละตัว ซึ่งชิ้นส่ วนประกอบพื้นฐานนี้
เป็ นชิ้นส่ วนที่ไม่สามารถรื้ อออกได้อีกแล้วถ้าไม่มีฟังก์ชนั่ ทีร่ ะบุของมัน จานวนของระดับที่แปรย่อยลง
ไปนี้จะขึ้นอยู่กบั การออกแบบและการสร้ างอุปกรณ์และยูนิตต่าง ๆ ของมัน
ทุก ๆ รายการ(ชิ้นส่ วนประกอบ) ของอุปกรณ์ที่มีการกาหนดตาแหน่งที่อยู่จะชี้บอกถึงสิ่ งที่มีอยู่
จริ งในระดับทีส่ ู งขึ้นไปอีกด้วย โดยวิธีน้ ีมนั ก็เป็ นไปได้ที่จะระบุชื่อและหาตาแหน่งทีอ่ ยู่ของมันได้ทุก
รายการทีอ่ ยู่ภายในสิ่ งที่มีอยู่จริ งในระดับที่สูงกว่าขึ้นไป การทีส่ ามารถระบุตาแหน่งมันก็จะเกิดลูกโซ่ที่
ซึ่ งระดับชื่อระบุต่าสุ ดตามมาด้วยระดับชื่อระบุในระดับสู งขึ้น ซึ่ งจะมีตวั อย่างอยู่ทา้ ยหัวข้อนี้

๒-๖
รู ปที่ ๑-๒

สาหรับการออกแบบ สิ่ งที่มีอยู่จริ งและสิ่ งที่มีอยู่จริ งย่อยของระดับการแบ่งต่าง ๆ มีอยู่ดว้ ยกัน ๓ วิธี
๑. ตัวเลขเพียงอย่างเดียว
๒. หมวดตัวอักษรตามด้วยกลุ่มตัวเลข
๓. หมวดตัวอักษรและกลุ่มตัวเลขที่สอดคล้องอยู่กบั แกนร่ วม
ในวิธีแรกจะใช้แต่เฉพาะในระดับอุปกรณ์(equipment)(ถ้าระบบนั้นประกอบด้วยระบบย่อยทีม่ ี
รหัสกาหนดตาแหน่งของมันเอง)เป็ นอันดับแรก ส่ วนยูนิตจะเป็ นหมายเลขระบุ ซึ่ งสามารถดูหมายเลข
เหล่านี้ได้ในหัวข้อที่ ๑.๓.๒ ขอบเขตของอุปกรณ์
ในวิธีที่ ๒ และ ๓ จะประยุกต์ใช้สาหรับระดับอื่น ๆ ที่ลึกลงไปอีก และยังสามารถใช้เป็ น
ทางเลือกอื่นโดยขึ้นอยู่กบั วิธีใดจะเหมาะสมทีส่ ุ ดต่อโครงสร้างของสิ่ งที่มีอยู่จริ ง
กลุ่มตัวอักษรจะใช้
สาหรับรายการที่เหมือนกัน หรื อคล้ายคลึงกันโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ตารางต่อไปนี้เป็ นกลุ่มตัวอักษรบางส่ วนตามมาตรฐานสากลที่ซ่ ึงใช้เพื่อระบุชื่อรายการต่างๆ
เหล่านี้ในฮาร์ ดแวร์ ของอุปกรณ์และรวมทั้งในเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย

๒-๗
ตัวอักษร
A

ชนิด
โมดูล /
แอสเซมบลี

ตัวอักษร
P

ชนิด
หัวต่อชนิ ด
เคลื่อนย้ายได้

ตัวอักษร
CR

B
C

พัดลม/มอเตอร์
ตัวเก็บประจุ

Q
R

ทรานซิ สเตอร์
ตัวต้านทาน

DS
HR

F
J
K

ฟิ วส์
หัวต่อคงที่
คอนแทนเตอร์ /
รี เลย์

S
T
W

สวิทช์
หม้อแปลง
สายเคเบิล

IC
TB
TP

ชนิด
ไดโอด

หลอดไฟ
ตัวต้านทาน
ความร้ อน
ไอซี
จุดต่อในการ์ ด
จุดเช็คสัญญาณ

ตารางที่ ๑-๑
ในวิธีที่ ๒ จะใช้ตวั อักษรเหล่านี้ตามด้วยลาดับหมายเลข รายการทั้งหมดที่อยู่ภายในสิ่ งทีม่ ีอยู่
จริ งที่ซ่ ึงใช้ตวั อักษรตัวเดียวกันจะถูกจัดเรี ยงตามลาดับหมายเลข (เช่น ๑ ,๒,๓,๔)
ตัวอย่าง : ไดโอดในแอสแซมบลีหนึ่ง CR1 ,CR2 ,CR3 ……
วิธีที่ ๓ จะใช้ตวั อักษรตามด้วยหมายเลขที่ข้ นึ อยู่กบั แกนร่ วม วิธีน้ ีจะถูกนามาใช้ถา้ โครงสร้ าง
ของสิ่ งที่มีอยู่จริ งที่ซ่ึ งบรรจุไว้ดว้ ยรายการต่าง ๆ ที่คานึงถึงและการจัดรายการภายในสิ่ งที่มีอยู่จริ งที่ทาให้
มันเป็ นไปได้ที่จะสร้ างกริ ดแกนร่ วมแนวเรี ยบ(plane coordinate grid) พร้อมด้วยแถวและคอลัมน์ โดย
ปกติแล้วลาดับหมายเลขแถวและคอลัมน์จะไล่จากด้านล่างขึ้นบนสาหรับแนวแถวและไล่จากซ้ายไปขวา
สาหรับแนวคอลัมน์หมายเลขของรายการหนึ่ง ๆ ที่ซ่ ึงอยู่ในกริ ดนี้จะประกอบด้วย หมายเลข ตามมาด้วย
หมายเลขคอลัมน์
ตัวอย่าง : โมดูลในยูนิตหนึ่ ง ๆ
A11
แอสแซมบลีในโมดูลหนึ่ ง ๆ A 1 1 1
หมายเลขคอลัมน์
หมายเลขแถว
ในการที่จะทาให้รหัสกาหนดตาแหน่ง(location code) ของรายการหนึ่ง ๆ สมบูรณ์ไปถึงระดับ
ที่ ๔ ได้น้ นั , ตัวอย่างรหัสกาหนดตาแหน่งของรายการนี้จะต้องถูกนาหน้าด้วยรหัสทีอ่ ยู่ของสิ่ งที่มีอยู่จริ ง
ที่สอดคล้องในระดับที่ ๓,๒ และ ๑ ตามลาดับ

๒-๘
ตัวอย่าง :

02

01

A6

A152

IC101

อุปกรณ์ 02
ยูนิต 01 ของอุปกรณ์ 02
โมดูล A6 ในยูนิต 02 01
แอสแซมบลี A152 ในโมดูล 02 01 A6
ไอซี 101 ใน แอสแซมบลี 02 01 A6 A152

รู ปที่ ๑-๓
ข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการแปลความหมาย(ตีความหมาย) ของรหัสกาหนดตาแหน่ งในขั้นต้น
สามารถนามาจากหัวข้อที่ ๑.๓.๒ “ขอบเขตของอุปกรณ์” และขั้นที่ ๒ ก็ไปดูจากหัวข้อที่ ๑.๓.๓
“คาอธิบายยูนิต”
สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติมและหมายเหตุพิเศษที่ข้ นึ อยูก่ บั โครงสร้างของชิ้นส่ วนอุปกรณ์
อย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแบ่งลึกลงไปอีกนั้น มีอยู่ในหัวข้อย่อยในหัวข้อที่ ๑.๓.๓

๒-๙
๑.๓.๒ ขอบเขตของอุปกรณ์ (SCOPE OF THE EQUIPMENT)
ระบบอาวุธล่าทาลายทุ่นระเบิดนี้จะประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ ดังนี้
จานวน
1
1
1
1
1

รหัสที่อยู่
01
02
03
04
-

ชื่อระบุ

หมายเลขรายการ
AN4109 A005
AN5048 A006
AN4118 A003
AN7123 A001
ED7106 A002

DSQS-11M
TCD
NBD/ADM 90
9600-M ARPA
ชุดเอกสารทางช่างประกอบด้วย
- ข้อมูลการติดตั้งบนเรื อ
- เอกสารระบบ
ตารางที่ ๑-๒ ขอบเขตของระบบอาวุธล่าทาลายทุ่นระเบิด MWS 80-6

DSQS-11M
อุปกรณ์โซนาร์ DSQS-11M ประกอบด้วยส่ วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
จานวน รหัสที่อยู่
ชื่อระบุ
1
01 01 โอเปอเรเตอร์ คอนโซล
1
01 02 อิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท
2
01 03 อินดิเคชัน่ ยูนิต
01 04
1
01 05 เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ ยูนิต(VF/VLF)
1
01 06 ปรี โปรเซสซิ่ง ยูนิต
1
01 07 เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ ยูนิต(HF)
1
01 08 สเตบิไลเซชัน่ ยูนิต
1
01 11 ไซด์สแกน เรคคอร์ ดเดอร์
1
01 13 วิดีโอ เรคคอร์ ดเดอร์
1
01 14 วิดีโอ ฟอร์ แมทเตอร์
1
01 15 จังชัน่ บ๊อก
1
01 16 ซาวนด์ เวโลซิ ต้ ี เมสชัวเม้นท์ โพร๊ บ
ตารางที่ ๑-๓ ขอบเขตของอุปกรณ์ โซนาร์ DSQS-11M

หมายเลขรายการ
BD4097 A001
GE4233 A001
GE4073 A170
GE4072 A014
GE4073 A007
GE4072 A015
GE4075 A004
PG4010 A001
PG4043 A001
PG4046 A001
GE4167 G036
VS5018 G041

๒-๑๐
จานวน
1
1
1
1
1
1

รหัสที่อยู่
ชื่อระบุ
01 20 ฮ้อยซิ่ ง ยูนิต
01 21 ไฮดรอลิค ยูนิต
ชุดหัวต่อสายเคเบิ้ล
ชุดป้ าย ฉลาก
ชุดเครื่ องมือติดตั้ง
ชุดเครื่ องมือซ่ อมบารุ ง

หมายเลขรายการ
GR4016 A016
VS4077 A010
VT7032 G001
ZG7220 G001
ZG7221 G001
ZG4352 G001

๒-๑๑

รู ปที่ ๑-๔

๒-๑๒
TCD
อุปกรณ์สั่งการทางยุทธวิธีและเอกสาร(ATLAS TACTICAL COMMAND AND DOCUMENTATION
EQUIPMENT) TCD ประกอบด้วยส่ วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
จานวน รหัสที่อยู่
ชื่อระบุ
หมายเลขรายการ
1
02 01 แทคติคอล คอนโซล
BD4097 A001
1
02 02 ซุ ปเปอร์ ไวเซอร์ คอนโซล(เหมือนกับ แทคติ BD4097 A001
คอล คอนโซล)
1
02 03 พริ้ นเตอร์
PG4044 A001
1
02 04 อิเล็กทรอนิกส์
คาบิเน็ท(ระบบ
DATA PG4037 A001
HANDLING)
1
02 05 พล๊อตเตอร์
PG4045 A001
1
02 06 คอนโทรล ยูนิต
VS5030 A001
1
02 07 แบริ่ งอินดิเกเตอร์
AZ5008 A001
1
ชุดหัวต่อสายเคเบิล
VT7032 G002
1
ชุดฉลาก
ZG7220 G002
1
ชุดติดตั้ง
ZG7221 G002
ตารางที่ ๑-๔ ขอบเขตของชุดอุปกรณ์ TCD

รู ปที่ ๑-๕

๒-๑๓
NBD
ชุดอุปกรณ์เดินเรื อ NBD ประกอบด้วยส่ วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ ๑-๕ ขอบเขตของชุดอุปกรณ์เ ดินเรื อ NBD
จานวน รหัสที่อยู่
ชื่อระบุ
หมายเลขรายการ
1
03 01 โอเปอเรเตอร์ คอนโซล
BD4097 A001
1
03 02 อิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท
GE4233 A002
1
03 03 อินไคลโนมิเตอร์
VS4055 A005
1
03 04 DLO ทรานสดิวเซอร์
SW4025 A001
1
สายเคเบิลทรานสดิวเซอร์
SW4025 G019
1
ช่องเดินสาย
SW4025 G020
1
ชุดหัวต่อสายเคเบิล
VT7032 G003
1
ชุดฉลาก
ZG7220 G003
1
ชุดติดตั้ง
ZG7221 G003

รู ปที่ ๑-๖

๒-๑๔
ระบบกาหนดตาแหน่ งและนาเรื อ (ATLAS DYNAMIC POSITIONING AND MANEUVRING
SYSTEM) ADM 90
ประกอบด้วยโมดูล 1 โมดูล ติดตั้งอยู่ใน NBD อิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท
9600-M ARPA
เรดาร์ เดินเรื อ ATLAS 9600-M ARPA ประกอบด้วยส่ วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
ตารางที่ ๑-๖ ขอบเขตของ ATLAS 9600-M ARPA
จานวน
1
1
1
1
1

รหัสที่อยู่
04 01
04 02
-

ชื่อระบุ
ชุดเฟื องขับเสาอากาศและเสาอากาศ
ชุดเครื่ องรับ-ส่ ง
ชุดหัวต่อสายเคเบิล
ชุดฉลาก
ชุดติดตั้ง

รู ปที่ ๑-๗

หมายเลขรายการ

๒-๑๕
๑.๓.๓ คาอธิบายยูนิตต่ าง ๆ (DESCRIPTION)
ตัว ยู นิ ตนี้ สร้ า งขึ้ นมาจากระบบชิ้ น ส่ วนประกอบที่ ผ่ า นมาตราฐานขนาดใหญ่ ภายใน
โอเปอเรเตอร์ คอนโซล และอิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท ประกอบด้วย ชิ้นส่ วนมาตรฐาน(โมดูลมาตราฐาน,
ดิสเพลย์อิ นเสิ รท์) ที่ซ่ ึงภายในโมดู ลมาตรฐานและดีส เพลย์อินเสิ รท์น้ ี จะเป็ นที่บรรจุอิเ ล็กทรอนิ กส์
แอสแซมบลีต่าง ๆ และนอกจากนี้ยงั มีแอสแซมบลีในโปรเซสซิ่ งยูนิ ตด้วย(01 05 ถึง 01 08) แอสแซมบลี
ที่กล่าวถึงนี้ก็คือการ์ ด และ ยูนิตเพาเวอร์ ซพั พลายทั้งแบบการ์ ดยูโรเดีย่ วและคู่ ซึ่ งทาให้เกิดความสะดวก
และมีพ้นื ที่ทงี่ ่ายต่อการเข้าถึง ,เปลี่ยนและซ่ อมทารวมทัง้ ซ่ อมบารุ ง
๑.๓.๓.๑ โอเปอเรเตอร์ คอนโซล(Operator’s Console)

รู ปที่ ๑-๘
ตูโ้ อเปอเรเตอร์ คอนโซล นี้จะเหมือนกับระบบย่อย ๆ ทั้งหมดของ MWS 80-6

๒-๑๖
ตาราง ที่ ๑-๗ รหัสที่อยู่ต่าง ๆ ในโอเปอเรเตอร์ คอนโซล BD 4097 A 001
รหัสที่อยู่
01 01;02 01
02 02;03 01
A2
A2 A22
A3
A3 A1
A3 A2
A3 A3
A5
A5 A50
A5 A51
A6
A7

ชื่อระบุ
โอเปอเรเตอร์ คอนโซล

รายการหมายเลข
BD 4097 A 001

ดีสเพลย์อินเสริ ท(์ ด้านล่าง)
แผงคียส์ ัมผัส(softkey panel)
ชั้นคีย ์บอร์ ด(Ledge)
คียบ์ อร์ ดตัวหนังสื อ
จอยสติค๊
โรลล์บอลล์
ดีสเพลย์อินเสริ ท(์ ด้านบน)
คียบ์ อร์ ด ON/OFF
แผงคียส์ ัมผัส(softkey panel)
คอนโซล โปรเซสเซอร์ โมดูล
เซ็นทรั ล คอมโปเน้นท์

BD 4097 G 001
BD 9105 G 140
BD 4097 G 003
10568
DP-176-1
08000035
BD 4097 G 002
BD 4097 G 150
BD 9105 G 140
BD 4097 G 008
BD 4097 G 009

โอเปอเรเตอร์ คอนโซลนี้จะทาหน้าที่เป็ นส่ วนในการอินเตอร์ เฟสกันระหว่าง คนกับเครื่ องของ
อุปกรณ์น้ นั ๆ ข้อมูลข่าวสารจะถูกแสดงให้เห็นที่จอแสดงภาพสี การใช้งานสามารถปฏิบตั ิได้โดย
 ขั้นตอนการทางานของเคอร์ เซอร์ (ดึงลง เมนูเ ทคนิ ค)
 คียส์ ัมผัสและฟังก์ชนั่ คียส์ าหรับประมวลผลในส่ วนที่ จะถูกเลือกใช้งานบ่อย ๆ หรื ออย่าง
รวดเร็ ว
ตัวคอนโซลประกอบด้วยส่ วนหลัก ๆ ดังนี้
 ดีสเพลย์อินเสริ ทจ์ อบนพร้ อมด้วยแผงคียส์ ัมผัสและคียบ์ อร์ ด ON/OFF
 ดีสเพลย์อินเสริ ทจ์ อล่างพร้ อมด้วยแผงคียส์ มั ผัส
 ชั้นทางาน(Operating Ledge) พร้อมด้วยคียบ์ อร์ ดตัวหนังสื อ, โรลล์บอลล์และจอยสติ๊ค
 โครงพร้อมด้วยเซ็นทรัลคอมโปเน้นท์ สาหรับเพาเวอร์ ซพั พลาย ,จุดเดินสายเคเบิล (cable
distribution) และ stand-by heating
สายนาสัญญาณที่จะต้องต่อออกไปยังยูนิตอืน่ ๆ ของอุปกรณ์น้ ีและสายเคเบิลของเพาเวอร์ ซพั
พลาย จะเดินผ่านไปยังด้านล่างสุ ดของตัวคอนโซล ซึ่ งจะต้องต่อสายเคเบิลหรื อเดินสายเคเบิลเหล่านี้ให้
เสร็ จเรี ยบร้ อยก่อนจึงจะสามารถต่อตัวต่อ(connecter holder) ได้

๒-๑๗
เซ็นทรั ลคอมโปเน้นท์ ประกอบด้วยส่ วนประกอบใหญ่ ๆ ดังนี้
 รี เลย์ On/off
 คัทเอาท์อตั โนมัติ และฟิ วส์
 วงจรเกี่ยวกับการเตือนต่าง ๆ (กาลังดันไฟเมน, stand-by heating และอื่น ๆ )
 มิเตอร์ บอกชัว่ โมงใช้งาน
ภายในโมดูล คอนโซลโปรเซสเซอร์ จะบรรจุไว้ดว้ ย ดีสเพลย์คอนโทรลอีเล็กทรอนิ กส์ และ
อินเตอร์ เฟสอีเล็กทรอนิกส์ ภายในโมดูลมีชุดเพาเวอร์ ซพั พลายเป็ นของมันเอง ชุดเซ็นทรัลคอมโปเน้นท์
อินเสริ ทแ์ ละโมดูลคอนโซลโปรเซสเซอร์ จะติดตั้งอยู่ตรงด้านล่างของโครงยูนิต
คอนโซลโอเปอเรเตอร์ ระบายความร้ อนด้วยอากาศ อากาศจะไหลผ่านเข้ามาทางด้านล่างและ
ตรงฝาด้านหลังของตัวคอนโซล โดยจะมีพดั ลมดูดอากาศ พัดลมเหล่านี้ตดิ ตั้งอยู่ใน display insert และ
ตรงส่ วนด้านล่างของตัวคอนโซล ส่ วนช่องระบายอากาศจะติดตั้งอยู่ตรงฝาด้านหลังของยูนโอเปอเรเตอร์
คอนโซล
ระบบ stand-by heating ในคอนโซลนี้มีหน้าที่ในการป้ องกันการกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ าของอากาศ
ในขณะที่คอนโซลอยู่ในตาแหน่ง OFF โดยจะใช้ขดลวดความร้ อน(heating element) ติดตั้งอยู่กบั ตัว
โครงของคอนโซลและใน display insert ระบบ stand-by heating นี้จะเริ่ มทางานเองโดยอัตโนมัติ เมื่อ
คอนโซลอยู่ในตาแหน่ ง Off โดยสามารถสังเกตดูได้จากไฟแสดง Console Off และ Heating On จะติด
หรื อโดยไฟแสดง Equipment Off และ Heating On
สาหรับการซ่ อมบารุ งและการซ่อมทา ทีฝ่ าครอบด้านหน้าของ Console socket นี้สามารถเปิ ด
ออกได้ จะมีช่องอยู่ตรงฝาครอบด้านหน้าซึ่ งเป็ นตัวบังคับให้ฟิวส์ อยู่ในตาแหน่งวางทีถ่ ูก ทางด้านขวามือ
ของโครง และสามารถเข้าถึงฟิ วส์ น้ ีได้ถึงแม้วา่ โครงนี้จะถูกปิ ดอยูก่ ็ตาม และจะมีช่องว่างตรงฝาประตู
ด้านหน้าครอบปิ ดไว้ดว้ ยพลาสติกใส เป็ นที่ติดตั้งน้ ายาฮาลอนสาหรับดับไฟ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถนาออกมาใช้
งานได้ในกรณี ทเี่ กิ ดไฟไหม้ตรงบริ เวณคอนโซล

๒-๑๘
๑.๓.๓.๒ อิเล็กทรอนิ กส์ คาบิเน็ท 1(DSQS-11M)

รู ปที่ ๑-๙

๒-๑๙
ตารางที่ ๑-๘ รหัสที่อยู่ในยูนิตอีเล็กทรอนิ กส์ คาบิเน็ท GE 4233 A001
รหัสที่อยู่
01 01
01 02 A11
01 02 A12
01 02 A13
01 02 A14

ชื่อระบุ
อีเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท
โมดูล Signal processing
โมดูล Beam former
โมดูล Pulse compression
เซ็นทรั ลคอมโปเน้นท์

รายการหมายเลข
GE 4233 A 001
GE 4233 A 030
GE 4233 A 010
GE 4233 A 020
GE 4233 A 003

ยูนิต อีเ ล็กทรอนิ ก ส์ คาบิเ น็ทนี้ สร้ างขึ้น จากตูม้ าตรฐาน (standard cabinet) ขนาด ๑๙ นิ้ ว
ประกอบด้วยโมดูล ๓ โมดูล และเซ็นทรัลคอมโปเน้นท์ โมดูลทั้ง ๓ โมดูลนี้คือ โมดูล Signal Processing,
โมดูล Beamformer และโมดูล Pulse Compression
โดยหลัก ๆ แล้วเซ็นทรัลคอมโปเน้นท์ประกอบด้วยส่ วนประกอบดังนี้
 รี เลย์ On/off
 คัทเอาท์อตั โนมัติ และฟิ วส์
 วงจรเตือนต่าง ๆ (Monitoring circuits) ,เช่น กาลังดันไฟเมน, stand-by heating
 มิเตอร์ บอกชัว่ โมงใช้งาน
ยูนิตอีเล็กทรอนิกส์คาบิเน็ทนี้ระบายความร้ อนด้วยอากาศ อากาศจะไหลผ่านเข้ามาทางด้านล่าง
ยูนิตโดยใช้พดั ลมเป็ นตัวดูดอากาศ พัดลมเหล่านี้ติดตั้งอยู่ดา้ นล่างในยูนิตนี้ ระบบ stand-by heating จะ
เริ่ มทางานเองโดยอัตโนมัติในขณะทีย่ นู ิ ตอีเล็กทรอนิกส์ off โดยสามารถสังเกตดูได้จากไฟแสดง
Equipment Off/Heating On ซึ่ งตอบสนองอาการมาจากโอเปอเรเตอร์ คอนโซล
สายนาสัญญาณที่จะต้องต่อออกไปหรื อต่ออยู่กบั ยูนิตอื่น ๆ ภายในระบบและสายไฟเพาเวอร์
ซัพพลาย ทั้งหมด จะเดินผ่านไปยังด้านล่างสุ ดของยูนิต ซึ่งสายเคเบิลทั้งหมดดังกล่าวนี้จะต้องเดินสาย
หรื อต่อให้เสร็ จเรี ยบร้ อยก่อน จึงจะสามารถต่อหัวต่อ(connector) ทั้งหมดเข้ากับโมดูลต่าง ๆ ได้ สาย
เคเบิลในส่ วนของเพาเวอร์ ซพั พลายจะเดินตรงไปยังเซ็ยทรัลคอมโปเน้นท์
และจากเซ็นทรัลคอมโป
เน้นท์ จะมีเพียงสายเคเบิลเส้นเดียวเท่านั้นทีต่ ่อเข้ากับโมดูลต่าง ๆ สาหรับการซ่ อมบารุ ง และงานซ่ อมทา
สามารถเปิ ดฝาด้านหน้ายูนิต ออกมาได้

๒-๒๐
๑.๓.๓.๓ อิเล็กทรอนิ กส์ คาบิเน็ท 2 (NBD/ADM)

รู ปที่ ๑-๑๐
ยูนิตอีเล็กทรอนิกส์คาบิเน็ทนี้สร้ างขึ้นจากตูม้ าตรฐาน ขนาด ๑๙ นิ้ว ประกอบด้วยโมดูล ๓
โมดูล และเซ็นทรัล คอมโพเน้นท์ โมดูล ๓ โมดูล คือ โมดูล Interface, โมดูล Dolog และ โมดูล
Processing

๒-๒๑
ตารางที่ ๑-๙ รหัสที่อยู่ในยูนิตอีเล็กทรอนิ กส์ คาบิเน็ท GE 4233 A002
รหัสที่อยู่
03 02
03 02 A11
03 02 A12
03 02 A13
03 02 A14

ชื่อระบุ
อีเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท
โมดูล Interface
โมดูล Dolog
โมดูล Radar processing
เซ็นทรั ลคอมโปเน้นท์

รายการหมายเลข
GE 4233 A 002
GE 4233 A 050
GE 4233 A 060
GE 4233 A 040
GE 4233 A 003

เซ็นทรั ลคอมโพเน้นท์ประกอบด้วยส่ วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้
 รี เลย์ On/off
 คัทเอาท์อตั โนมัติและฟิ วส์
 วงจรเตือนต่าง ๆ (Moniter circuits) ,เช่น กาลังดันไฟเมน, stand-by heating
 มิเตอร์ บอกชัว่ โมงใช้งาน
ยูนิตอีเล็กทรอนิกส์คาบิเน็ทนี้ระบายความร้ อนด้วยอากาศ อากาศจะไหลผ่านเข้ามาทางด้านล่าง
ยูนิตโดยใช้พดั ลมเป็ นตัวดูดอากาศ พัดลมเหล่านี้ติดตั้งอยู่ดา้ นล่างในยูนิตนี้ ช่องระบายอากาศติดตั้งอยุ่
บนด้านบนสุ ด ระบบ stand-by heating จะเริ่ มทางานเองโดยอัตโนมัติในขณะทีย่ ูนิตอีเล็กทรอนิกส์ คาบิ
เน็ทอยู่ในตาแหน่ง OFF โดยสามารถสังเกตดูได้จากไฟแสดง Equipment Off/Heating On ซึ่ งตอบสนอง
อาการมาจากโอเปอเรเตอร์ คอนโซล
สายนาสัญญาณที่จะต้องต่อออกไปหรื อต่ออยู่กบั ยูนิตอื่น ๆ ภายในระบบและสายไฟเพาเวอร์
ซัพพลาย ทั้งหมด จะเดินผ่านไปยังด้านล่างสุ ดของยูนิต ซึ่งสายเคเบิลทั้งหมดดังกล่าวนี้จะต้องเดินสาย
หรื อต่อให้เสร็ จเรี ยบร้ อยก่อน จึงจะสามารถต่อหัวต่อ(connector) ทั้งหมดเข้ากับโมดูลต่าง ๆ ได้ สาย
เคเบิลในส่ วนของเพาเวอร์ ซพั พลายจะเดินตรงไปยังเซ็ยทรัลคอมโปเน้นท์
และจากเซ็นทรัลคอมโป
เน้นท์ จะมีเพียงสายเคเบิลเส้นเดียวเท่านั้นทีต่ ่อเข้ากับโมดูลต่าง ๆ สาหรับการซ่ อมบารุ ง และงานซ่ อมทา
สามารถเปิ ดฝาด้านหน้ายูนิตออกมาได้

๒-๒๒
๑.๓.๓.๔ อิเล็กทรอนิ กส์ คายบิเน็ ท 3(DHS)

รู ปที่ ๑-๑๑
ตารางที่ ๑-๑๐ รหัสที่อยู่ในยูนิตอีเล็กทรอนิ กส์ คาบิเน็ท PG 4037 A 001
รหัสที่อยู่
02 04
02 04 A11
02 04 A12
02 04 A13
02 04 A14
02 04 A15

ชื่อระบุ
อีเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท
โมดูล Data handling
HUB 1
HUB 2
เซ็นทรั ลคอมโปเน้นท์
ฝาแพ็ท(Patch panel)

รายการหมายเลข
PG 4037 A 001
PG 4037 A 010
3C16611
3C16611
GE 4233 G 003
20118-565

อีเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ทนี้สร้ างขึ้นจากตูม้ าตรฐาน ขนาด ๑๙ นิ้ว ประกอบด้วยโมดูล ๔ โมดูล
และเซ็น-ทรัลคอมโพเน้นท์ โมดูลง ๔ โมดูล คือ โมดูล Data handling , ฝาแพ็ท ,Hub 1 ,Hub 2

๒-๒๓
ตรงบริ เวณเซ็นทรัลคอมโพเน้นท์ประกอบด้วยส่ วนประกอบหลักดังนี้
 รี เลย์ On/off
 คัทเอาท์อตั โนมัติและฟิ วส์
 วงจรเตือนต่าง ๆ (Monitoring circuits) ต่าง ๆ (กาลังดันไฟเมน, stand-by heating)
 มิเตอร์ บอกชัว่ โมงใช้งาน
ยูนิตอีเล็กทรอนิกส์คาบิเน็ทนี้ระบายความร้ อนด้วยอากาศ อากาศจะไหลผ่านเข้ามาทางด้านล่าง
ยูนิตโดยใช้พดั ลมเป็ นตัวดูดอากาศ พัดลมเหล่านี้ติดตั้งอยู่ดา้ นล่างในยูนิตนี้ ช่องระบายอากาศติดตั้งอยุ่
บนด้านบนสุ ดของยูนิต
ระบบ stand-by heating จะเริ่ มทางานเองโดยอัตโนมัติในขณะทีย่ ูนิตอีเล็กทรอนิ กส์ คาบิเน็ท
อยู่ในตาแหน่ง OFF โดยสามารถสังเกตดูได้จากไฟแสดง Equipment Off/Heating On ซึ่ งตอบสนอง
อาการมาจากโอเปอเรเตอร์ คอนโซล
สายนาสัญญาณที่จะต้องต่อออกไปหรื อต่ออยู่กบั ยูนิตอื่น ๆ ภายในระบบและสายไฟเพาเวอร์
ซัพพลาย ทั้งหมด จะเดินผ่านไปยังด้านล่างสุ ดของยูนิต ซึ่งสายเคเบิลทั้งหมดดังกล่าวนี้จะต้องเดินสาย
หรื อต่อให้เสร็ จเรี ยบร้ อยเสี ยก่อน จึงจะสามารถต่อหัวต่อ(connector) ทั้งหมดเข้ากับโมดูลต่าง ๆ ได้ สาย
เคเบิลในส่ วนของเพาเวอร์ ซพั พลายจะเดินตรงไปต่อยังเซ็นทรัลคอมโพเน้นท์ และจากเซ็นทรัลคอมโพ
เน้นท์ จะมีสายเคเบิลเพียงเส้นเดียวเท่านั้นทีต่ ่อเข้ากับโมดูลต่าง ๆ
สาหรับการซ่ อมบารุ ง และงานซ่อมทา สามารถเปิ ดฝาด้านหน้ายูนิตออกมาได้

๒-๒๔
๑.๓.๓.๕ ปรี โปรเซสเซอร์ ยูนิต (Preprocessing Unit)

รู ปที่ ๑-๑๒
ยูนิตนี้ประกอบด้วย
 วงจรอีเล็กทรอนิกส์ สาหรับฟิ ลเตอร์ แบบอนาล๊อค
 วงจร AGC amplifier และ A/D converter
 การ์ ด test , การ์ ดควบคุมและเพาเวอร์ ซพั พลายสาหรับการ์ ดต่าง ๆ
 ที่ยึดแอสเซมบลี(Assembly holder) พร้อมด้วยแอสเซมบลีเพาเวอร์ ซพั พลาย สาหรับการ
ประมวลผลสัญญาณเบื้องต้น(preprocessing) ของสัญญาณที่รับกลับเข้ามา
 ชุดเพาเวอร์ ซพั พลายอินเสิ รท์(Power supply insert) พร้อมด้วยส่ วนประกอบของเพาเวอร์
ซัพพลาย(เช่น ฟิ วส์ )
 ชุดพัดลม(Fan insert) สาหรับระบายและถ่ายเทอากาศ
 ฟิ ลเตอร์ สาหรับกรองกาลังดันไฟเมน
 จุดแยกสายเคเบิล(Cable distributor) อย่างเช่น สายเคเบิลทีใ่ ช้อินเตอร์ เฟสระหว่างภายในกับ
ภายนอก
ยูนิตนี้เป็ นยูนิตที่ผ่านมาตรฐานสาหรับใส่ การ์ ดแบบต่าง ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะ
สาหรับเดินสายไฟแยกเส้นเป็ นเส้น ๆ เพราะสายไฟแต่ละเส้นไวต่อสัญญาณมาก และอีกข้อหนึ่งมันมี
ขนาดเล็ก,ห้องที่ใช้ติดตั้งเพื่อให้สะดวกต่อการซ่อมบารุ งจึงไม่จาเป็ นต้องมีขนาดใหญ่โต ดังนั้นมันจึง
เหมาะที่จะติดตั้งในห้อง แคบ ๆ

๒-๒๕
ยูนิตนี้ระบายความร้ อนด้วยอากาศ โดยใช้พดั ลมที่อยู่ในชุดพัดลม (Fan insert) อากาศจะถูกดูด
เข้าไปในยูนิตโดยผ่านทางฟิ ลเตอร์ กรองอากาศทีอ่ ยู่ตรงโครงโลหะด้านล่างและไหลออกจากยูนิตผ่าน
ช่องระบายอากาศทางด้านหลัง
ตารางที่ ๑-๑๑ รหัสที่อยู่ของปรี โปรเซสเซอร์ ยูนิต
รหัสที่อยู่
01 06
01 06 A1
01 06 A2
01 06 A3
01 06 A5
01 06 A6

ชื่อระบุ
ปรี โปรเซสซิ่งยูนิต(Preprocessing unit)
ที่ยึดแอสเซมบลี(Assembly holder)
เพาเวอร์ ซพั พลาย อินเสิ ร์ท
ชุดพัดลม(Fan insert)
ฟิ ลเตอร์ กรองไฟ(Line filter)
ที่แยกสายเคเบิล(Cable distributor)

รายการหมายเลข
GE 4073 A 007
GE 4073 G 018
GE 4073 G 041
GE 4072 G 019
GE 4072 G 010
GE 4073 G 006

๑.๓.๓.๖ เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ ยูนิต (Power Amplifier Unit) LF/VLF
มียูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ อยู่ ๒ ยูนิต คือ VLF/LF กับ HF ตามลาดับ ซึ่ งประกอบอยู่ในตู้
อีเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ทแบบเดียวกันกับทีไ่ ด้อธิบายไปแล้วในยูนิตปรี โปรเซสซิ่ ง(Preprocessing Unit)
ทั้ง ๒ ยูนิตได้ถูกปรับปรุ งและออกแบบให้รองรับกับการ์ ดเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ได้ และยูนิต
การชดเชย (compensation unit) ซึ่ งจะแตกต่างกันไปสาหรับ VLF/LF และ HF

๒-๒๖

รู ปที่ ๑-๑๓
ที่ตวั ยูนิตจะประกอบด้วยส่ วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
 ที่ ยึ ด แอสเซมบลี (Assembly holder) พร้ อ มด้ว ยแอสเซมบลี เ พาเวอร์ ซัพ พลาย และ
แอสเซมบลีเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ สาหรับผลิตสัญญาณส่ ง
 ชุดเพาเวอร์ ซพั พลายอินเสิ รท์(Power supply insert) พร้อมด้วยส่ วนประกอบของเพาเวอร์
ซัพพลาย(เช่น ฟิ วส์ )
 การ์ ด Test สาหรับ VLF/LF
 ยูนิตการชดเชย (Compensation unit) สาหรับ VLF และ LF
 ฟิ ลเตอร์ สาหรับกรองกาลังดันไฟเมน
 ชุดพัดลม(Fan insert) สาหรับระบายและถ่ายเทอากาศ
 จุดแยกสายเคเบิล(Cable distributor) เป็ นการเดินสายเคเบิลสาหรับอินเตอร์ เฟสระหว่าง
ภายในกับภายนอก
 รี เลย์มลั ติเพล็กเซอร์ (Relais multiplexer)

๒-๒๗
ตารางที่ ๑-๑๒ รหัสที่อยู่ของยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ (LF/VLF)
รหัสที่อยู่
01 05
01 05 A1
01 05 A2
01 05 A3
01 05 A5
01 05 A6

ชื่อระบุ
ยูนิต เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ คู่
ที่ยึดแอสเซมบลี(Assembly Holder)
เพาเวอร์ ซพั พลาย อินเสิ ร์ท
ชุดพัดลม(Fan insert)
ฟิ ลเตอร์ กรองกาลังดันไฟเมน(Main Filter)
ที่แยกสายเคเบิล(Cable Distributor)

๑.๓.๓.๗ ยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ (Power Amplifier Unit) HF
ยูนิตนี้ประกอบด้วยส่ วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

รู ปที่ ๑-๑๔

รายการหมายเลข
GE 4072 A 014
GE 4072 G 077
GE 4073 G 041
GE 4072 G 019
GE 4072 G 010
GE 4072 G 075

๒-๒๘
 ที่ยึดแอสเซมบลี(Assemble holder) พร้อมด้วยแอสเซมบลีเพาเวอร์ ซพั พลาย(power supply
assembly) และแอสเซมบลีเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ (power amplifier assembly)สาหรับผลิต
สัญญาณส่ ง
 ชุดเพาเวอร์ ซพั พลายอินเสิ รท์(Power supply insert) พร้อมด้วยส่ วนประกอบของเพาเวอร์
ซัพพลาย(เช่น ฟิ วส์ )
 การ์ ด Test สาหรับ HF
 ยูนิตการชดเชย (Compensation unit) สาหรับ HF
 ฟิ ลเตอร์ สาหรับกรองกาลังดันไฟเมน
 ชุดพัดลม(Fan insert) สาหรับระบายและถ่ายเทอากาศ
 จุดแยกสายเคเบิล(Cable distributor) เป็ นการเดินสายเคเบิลสาหรับอินเตอร์ เฟสระหว่าง
ภายในกับภายนอก
ตารางที่ ๑-๑๓ รหัสที่อยู่ของยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์
รหัสที่อยู่
01 07
01 07 A1
01 07 A2
01 07 A3
01 07 A4
01 07 A5
01 07 A6

ชื่อระบุ
เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ ยูนิต (Power Amplifier Unit)
ที่ยึดแอสเซมบลี(Assembly Holder)
เพาเวอร์ ซพั พลาย อินเสิ ร์ท(Power Supply Insert)
ชุดพัดลม(Fan Insert)
คอมเพนเซชัน่ อินเสิ ร์ท(Compensation Insert) HF
ฟิ ลเตอร์ กรองกาลังดันไฟเมน(Main Filter)
ที่แยกสายเคเบิล(Cable Distributor)

รายการหมายเลข
GE 4072 A 015
GE 4072 G 007
GE 4073 G 041
GE 4072 G 019
GE 4072 G 060
GE 4072 G 010
GE 4072 G 006

๑.๓.๓.๘ ยูนิต สเตบิไลเซชั่น (Stabilization Unit)
ยูนิต นี้ ประกอบด้ว ย วงจรอีเ ล็ กทรอนิ ก ส์ สาหรั บการทาให้มีเ สถีย รภาพ(Stabilize) รี โ มท
คอนโทรลของวาล์วไฮดรอลิดทั้งหมด, และการอินเตอร์ เฟสกับรี โซลเวอร์ และไยโรสโคป(gyroscope) มี
แผงสาหรับการควบคุมการขับไฮดรอลิดทั้งหมดที่ควบคุมในแบบกึ่งอัตโนมัติ ๑ แผง อยู่ภายในยูนิตนี้
ยูนิตนี้ก็เหมือนยูนิตที่ได้อธิ บายไปแล้วในยูนิตปรี โปรเซสซิ่ งยูนิตนี้ประกอบด้วยส่ วนประกอบ
ต่าง ๆ ดังนี้

๒-๒๙








รู ปที่ ๑-๑๕
ที่ยึดแอสเซมบลี(Assembly holder) พร้อมด้วยแอสเซมบลีเพาเวอร์ ซพั พลาย(Power supply
assembly) และสเตบิไลเซชัน่ (Stabilization assembly)เพื่อควบคุมเสถียรภาพ
ชุดเพาเวอร์ ซพั พลายอินเสิ รท์(Power supply insert) พร้อมด้วยชิ้นส่ วนอุปกรณ์เกี่ย วข้องกับ
เพาเวอร์ ซพั พลาย(เช่น ฟิ วส์ )
ชุดพัดลม(Fan insert) สาหรับระบายและถ่ายเทอากาศ
คอนโทรลอินเสิ ร์ท(Control insert) สาหรับการใช้งานยูนิตโซนาร์ ทรานสดิวเซอร์ ในโหมด
back up
ฟิ ลเตอร์ กรองกาลังดันไฟเมนสาหรับการทางานในโหมด back up
ที่แยกสายเคเบิล(Cable distributor) เป็ นการเดินสายเคเบิลสาหรับอินเตอร์ เฟส ระหว่าง
ภายในกับภายนอก

๒-๓๐
ตารางที่ ๑-๑๔ รหัสที่อยู่ของยูนิตสเตบิไลเซชัน่
รหัสที่อยู่
01 08
01 08 A1
01 08 A2
01 08 A3
01 08 A4
01 08 A5
01 08 A6

ชื่อระบุ
สเตบิไลเซชัน่ ยูนิต (Stabilization Unit)
ที่ยึดแอสเซมบลี(Assembly Holder)
เพาเวอร์ ซพั พลาย อินเสิ ร์ท(Power Supply Insert)
ชุดพัดลม(Fan Insert)
คอนโทรลอินเสิ ร์ท(Control Insert)
ฟิ ลเตอร์ กรองกาลังดันไฟเมน(Main Filter)
ที่แยกสายเคเบิล(Cable Distributor)

รายการหมายเลข
GE 4075 A 004
GE 4011 G 007
GE 4075 G 042
GE 4072 G 019
GE 4075 G 030
GE 4072 G 010
GE 4072 G 006

๑.๓.๓.๙ ไฮดรอลิคยูนิต (Hydraulic Uint)
ไฮดรอลิคยูนิต VS 4077 A 010 นี้จะผลิตน้ ามันไฮดรอลิคกาลังดันสู งให้กบั ยูนิตชักหย่อน
ชิ้นส่ วนประกอบหลักของยูนิตนี้ประกอบด้วย
 มอเตอร์ ไฟฟ้ า (ใช้สาหรับขับปั้ มพ์น้ ามัน)
 ปั๊ มพ์น้ ามัน(Oil Pump)
 ถังน้ ามัน(Oil Tank)
 ส่ วนควบคุม (Control Elements) เช่น มาตรวัดกาลังดัน,วาล์วควบคุม,และอืน่ ๆ
 กล่องชุมสาย(Connection Box)

๒-๓๑

รู ปที่ ๑-๑๖
ยูนิต ไฮดรอลิค นี้ ระบายความร้ อ นด้วยน้ า ทะเลที่กรองแล้ว โดยตัว ระบายความร้ อ น (heat
exchanger) ยูนิตไฮดรอลิคจะทางานได้โ ดยมอเตอร์ ไฟฟ้ า ๑ ตัว ในกรณี ที่มอเตอร์ ตวั นี้เ สี ย ก็จะมี
มอเตอร์ ฉุกเฉิ นพร้ อมด้วยปั๊ มน์ ้ ามันสารองไว้ใช้ชวั่ คราว
กล่องชุมสาย (Connection Box) เป็ นจุดอินเตอร์ เ ฟสทางไฟฟ้ าเข้ากับเพาเวอร์ ซพั พลายและเข้า
กับ ยูนิตสเตบิไลเซชัน่ สาหรับรี โมทคอนโทรล

๒-๓๒
๑.๓.๓.๑๐ ยูนิต ชั กหย่ อน(Hoisting Unit)
ยูนิตชักหย่อนนี้จะเป็ นตัวจัดการหย่อนและชักทรานสดิวเซอร์ ยนู ิ ต(เป็ นส่ วนหนึ่งของยูนิต
ชักหย่อน)และชดเชยเสถี่ยรภาพทางแมคคานิ ค ให้กับลิเนี ยร์ และเวอร์ ตคิ อลอะเรย์ (Linear-and Vertical
Array)

รู ปที่ ๑-๑๗

๒-๓๓
ในช่ วงระหว่างขบวนการหย่อ น( lowering process) , ด้วยแรงดันของน้ ามันไฮดรอลิ ค
(hydraulic ram) ลิเนียรอะเรย์จะถูกเก็บอยู่ในตาแหน่งตามแนวตั้ง หลังจากที่มนั เคลื่อที่มาถึงตาแหน่งสุ ด
ระยะ มันจะหมุนไปอยู่ในตาแหน่งใหม่ที่ต่างไปจากเดิมประมาณ ๙๐ องศา (ตามแนวนอน) เพื่อให้เหมาะ
กับการตรวจจับ และการควบคุมเสถียรภาพก็จะถูกกระตุน้ ให้ทางาน
รู ปที่ ๑-๑๘

ส่ วนการเก็บ(ชักขึ้น) ก็จะกระทาในทิศทางตรงข้ามกับการหย่อน โครงรอบนอกของยูนิตชัก
หย่อน ได้ถูกสร้ างขึ้นมาในรู ปแบบทีผ่ นึกน้ าด้านบนคลุมโซนาร์ ทรั๊งค์(sonar trunkl) ,รวมทั้งท่อร้ อ ยสาย
เคเบิลของแอร์ เรย์ทกี่ นั น้ าได้ และเป็ นที่อยู่ของไฮดรอลิค สายเคเบิล ทั้งหมดของทรานสดิวเซอร์ ยูนิตจะ
ไปเข้าหัวสายในกล่องชุมสาย(junction box) ที่ซ่ ึงยึดติดอยู่ดา้ นนอก สายเคเบิล จากตัวเรื อจะถูกนาไปต่อ
(เสี ยบ) เข้าที่หน้าแปลนรู เสี ยบสาย(flanged socket) ของกล่องชุมสายนี้
ฟั งก์ชนั่ การทางานทุกฟั งก์ชนั่ จะสามารถดาเนินการได้ทโี่ อเปอเรเตอร์ คอนโซลในโหมดการ
ทางานปกติ(normal mode) และได้ที่ยูนิตสเตบิไลเซชัน่ (Stabilization Unit) ในโหมด back up

๒-๓๔
ทรานสดิวเซอร์ ยูนิต(Transducer Unit) GR 4016 G 409
ทรานสดิวเซอร์ ยูนิต(ดูรูปที่๑-๑๙)นี้ประกอบด้วยชิ้นส่ วนและชิ้นส่ วนประกอบดังนี้
รู ปที่ ๑-๑๙

- ลิเนียร์ แอร์ เรย์(linear array) ประกอบด้วย แอร์ เรย์ตวั ส่ งสาหรับ HF และแอร์ เรย์ตวั รับ
สาหรับ VLF/LF และ HF
- แอร์ เรย์ตวั ส่ งสาหรับ VLF/LF
- เวอร์ ติคอล แอร์ เรย์(vertical array) สาหรับรับความลึก
- การขับทางไฮดรอลิค สาหรับการหมุนของแอร์ เรย์ท้งั 4 แกน
- วาล์วควบคุมสาหรับการขับไฮดรอลิค
- รี โซลเวอร์ (resolver) สาหรับแกนแต่ละแกน
- ระบบเซนเซอร์ รับอาการอัตราการเปลี่ยนแปลงของแกน และเซนเซอร์ อตั ราเร่ ง สาหรับการ
แก้(ปรับให้มี)เสถียรภาพ

๒-๓๕
- สายเคเบิลสาหรับแอร์ เรย์,ชิ้นส่ วนสาหรับควบคุมและเซนเซอร์ ต่าง ๆ
- ท่อไฮดรอลิคสาหรับการขับไฮดรอลิคและวาล์วควบคุมต่าง ๆ
ตัวแอร์ เรย์น้ ีสามารถหมุนตามแกนต่าง ๆ ดังได้แสดงไว้ในรู ปที่ ๑-๒๐
รู ปที่ ๑-๒๐

การหมุนของแอร์ เรย์ยอ่ ย(SUBARRAYS) เมื่อแอร์ เรย์อยู่ในตาแหน่งหย่อนสุ ดระยะแล้ว และ
แกนแอร์ เรย์ขนานกับพื้นผิวน้ า
- แกนที่ ๑ ,หมุนตามแนวระนาบรอบตัวมันเอง  ๒๑๐ องศา = ๔๒๐ องศา มากกว่า
๓๖๐ องศา
- แกนที่ ๒ ,หมุนกระดกขึ้น,ลงทางแนวตั้ง(หน้าแอร์ เรย์เผยอขึ้น,ลง) + ๑๕ องศา ถึง
ลบ ๙๐ องศา (+ หมายถึงทามุมเพิ่มขึ้นจากผิวน้ า, - หมายถึงทามุมกดเข้าหาก้นทะเล)
- แกนที่ ๓ ,การกระดกขึ้น,ลงทั้ง ๒ ปลายของแอร์ เรย์ , + ๑๕ องศา ถึง – ๙๐ องศา โดยคานึ ง
แต่เฉพาะปลายด้ายซ้ายของแอร์ เรย์
- แกนที่ ๔ ,หมุนแต่เฉพาะเวอร์ ติคอลแอร์ เรย์เท่านั้น , +/- ๔๕ องศา

๒-๓๖

การหมุนของแอร์ เ รย์จะเกิ ดขึ้นจากการหมุน ทางไฮดรอลิคซึ่ งจะขับเพี ยงแกนเดี ย ว สาหรั บ
แกนที่ ๑จะใช้มอเตอร์ ไฮดรอลิ ค ๑ ตัว ที่ซ่ึ งจะแสดงอาการขับที่แกนเพลาผ่านทางเฟื องทด(gearingG)
และสายพานฟั นเลื่อน(toothed belt) และจะไปกระตุน้ ให้แกนเพลาหมุนตาม ค่าที่ก าหนดของเซคเตอร์
การเคลื่อนไหว สาหรับแกนที่ ๑ คือ  ๒๑๐ องศา สาหรับแกนที่ ๒ ,๓ และ ๔ จะใช้ชุด TRAINING
DRIVE ที่ซ่ ึงจะกระตุน้ ให้เกิดการหมุนที่ถูกจากัด สาหรับแกนที่ ๒ และ ๔ การหมุนจะกระทาได้โดย
มอเตอร์ ไฮดรอลิค ๑ ตัว ทีซ่ ่ึ งจะไปขับแกนเพลาโดยตรง ค่าที่กาหนดของเซคเตอร์ การเคลื่อนไหวสาหรับ
แกนที่ ๒ คือ –๙๐ องศา ถึง +๑๕ องศา และสาหรับแกนที่ ๔ คือ ๔๕ องศา เมื่อเปรี ยบเทียบกับแกนที่ ๑
สาหรับแกนที่ ๓ มอเตอร์ ไฮดรอลิคจะแสดงการกระทาลงบนเหล็กยาว(rack) และผ่านทางสายพานฟั น
เลื่อ ย(toothed wheel) มาลงที่แกนเพลา ค่าที่กาหนดของเซคเตอร์ การเคลื่อ นไหวสาหรับแกนที่ ๓ คือ
–๙๐ องศา ถึง +๑๕ องศา การขับให้เกิดการหมุน(rotation drive) จะรวมอยู่ดว้ ยกันในลูปการควบคุม
แบบปิ ด(closed control loops) และจะถูกขับผ่านทางวาล์วเซอร์ โว(servo valves) ต่าง ๆ
ทีย่ ึดแอร์ เรย์ (Array holder) และลิเนียรแอร์ เรย์ (Linear array) ที่ซ่ ึงยื่นโผล่ออกไปนอกแนว
กระดูกงูเรื อ เมื่อยูนิตนี้อยูใ่ นตาแหน่งการใช้งานจะถูกทาให้มีสถานะทีล่ ู่น้ า เพือ่ ลดอาการส่ ายอันเนื่อง
มาจากกระแสน้ า
ชิ้นส่ วนภายในของทรานสดิวเซอร์ ยูนิต ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้ถกู ติดตั้งอยู่บนทีก่ นั
สะเทือน (shock-mounted) ซึ่ งอยูใ่ นวงแหวน(outer ring) หรื อเรี ยกว่าท่อนา(guide tube) ที่ซ่ ึงจะ
เคลื่อนไหวในระหว่างการชัก-หย่อน จะทาหน้าที่เป็ นการอินเตอร์ เฟสทางแมคคานิคกับตัวเรื อ
ในระหว่างการหย่อนหรื อชักขึ้น ท่อนา(guide tube) นี้จะวิง่ อยู่ในช่องนา(guide track) ที่ซ่ ึงได้
ถูกติดตั้งไว้แล้ว ในห้องทรั๊งค์ของเรื อ (ship’s trunk) ในสถานะที่หย่อนลงไปแล้ว ท่อนานี้จะไปพักอยู่ใน
หน้าแปลน (flange) อันหนึ่งซึ่งอยู่ในกระดูกงูเรื อ, ดังนั้น, นัน่ ก็คือตาแหน่ งที่กาหนด ในตาแหน่งชักขึ้น
จนสุ ดระยะแล้ว (raised position) ,ท่อนาจะค้างอยู่ในตาแหน่งของมัน โดยกระบอกไฮดรอลิค(hydraulic
cylinder) ยังมีสลักที่ถูกขับโดยไฮดรอลิค (hydraulic driver bolt) อยู่ ๒ ตัว ,ซึ่ งจะคอยล๊อคทรานสดิวเซอร์
ยูนิต โดยมีเหตุผลเพีย งอย่างเดียวของสลักทั้ง ๒ ตัวนี้ คือ ล๊อคให้แน่นหนา, แข็งแรง เพื่อความปลอดภัย
แอร์ เรย์ (Arrays) (ดูรูปที่ 1-21)
เป็ นอุปกรณ์ ที่มีการติดตั้ง ด้วยแอร์ เรย์ถึง 6 แอร์ เ รย์ ชิ้นส่ วนประกอบต่าง ๆ ของแอร์ เ รย์น้ ี มี
รายการอยู่ในตารางที่ 1-15
 เวอร์ ติคอล แอร์ เรย์ (Vertical Array) LF
แอร์ เรย์น้ ีประกอบด้วยไฮโดรโฟนจานวน ๔๘ แถว และในแต่ละแถวต่อขนานกัน ๒๘ แอร์
เรย์(แนวตั้ง ๔๘ ตัว ,แนวนอน ๒๘ ตัว) ส่ วนช่องว่างด้านหลังแอร์ เรย์เป็ นทีบ่ รรจุชุดปรี แอมปลิไฟเออร์
ตามตาแหน่งที่ตอบสนองต่อแอร์ เรย์น้ นั ๆ เป็ นแอร์ เรย์ทตี่ ิดตั้งอยู่ดา้ นหลังโดมโซนาร์

๒-๓๗
 ลิเนียรแอร์ เรย์(Linear Array)
แอร์ เรยนี้ประกอบด้วย แอร์ เรย์ตวั รับสาหรับ VLF/LF และ HF พร้ อ มด้วยแอร์ เรย์ตวั ส่ ง HF
พวกมันจะถูกติดตั้งร่ วมกันบนผิวแผ่นร่ วม(common plate surface) พร้ อ มด้วยชุดปรี แอมปลิไฟเออร์ รวม
(integrated preamplifiers) แอร์ เรย์ตวั ส่ งสาหรับ VLF/LF จะติดตั้งอยู่ขา้ งล่างลิเนีย รแอร์ เรย์ดา้ นหลังโซ
นาร์ โ ดม
- แอร์ เรย์ตวั รับ VLF/LF
แอร์ เรย์น้ ีประกอบด้วยไฮโดรโฟน ๑๒๐ ตัว ที่ถูกจัดเรี ยงในแนวเดียวตามแนวนอนและ
ระยะห่างของแอร์ เรย์แต่ละตัวไม่สม่าเสมอกัน
- แอร์ เรย์ตวั รับ HF แอร์ เรย์น้ ีประกอบด้วยไฮโดรโฟน ๑๒๐ ตัว ถูกจัดเรี ยงตามแนวเป็ น
แถว แถวเดียวทาง แนวนอน และมีระยะห่างไม่สม่าเสมอกัน
- แอร์ เ รย์ตวั ส่ ง HF แอร์ เ รย์น้ ี ประกอบด้วยไฮโดรโฟน ๒๑๖ ตัว จัด เรี ย งเป็ นแถว
แถวเดียวทางแนวนอน
- แอร์ เรย์ตวั ส่ ง VLF แอร์ เรย์น้ ีประกอบด้วยไฮโดรโฟน ๔๘ ตัว จัดเรี ยงเป็ นแถว ตาม
แนวนอน ๒ แถว (แถวละ ๒๔ ตัว)

๒-๓๘
ตารางที่ ๑-๑๕ ชิ้นส่ วนประกอบและหมายเลขรายการของแอร์ เรย์ต่าง ๆ
ชื่อที่ระบุ
เวอร์ ติคอล แอร์ เรย์ (Vertical Array)
 โมดูล เวอร์ ติคอล (Vertical Module)
แอร์ เรย์
ปรี แอมปลิไฟเออร์
 โครงโลหะ(Casing)
 โซนาร์ โดม
ลิเนียร แอร์ เรย์ (Linear Array)
 โมดูล ลิเนียร(Linear Module)
แอร์ เรย์
ปรี แอมปลิไฟเออร์
 โครงโลหะ(Casting)
 โซนาร์ โดม
 แอร์ เรย์ตวั ส่ ง VLF/LF

หมายเลขรายการ
GR 4016 G 018
GR 4016 G 008
GE 4077 G 618
GR 4016 G 365
GR 4016 T 001
GR 4016 G 140
GR 4016 G 267
GE 4077 G 610
GR 4016 G 124
GR 4016 E 086
GR 4016 G 414

๒-๓๙

รู ปที่ ๑-๒๑

๒-๔๐
๑.๓.๓.๑๑ อินดิเกเตอร์ ยูนิต (Indicator Units)

รู ปที่ ๑-๒๒
อินดิเกเตอร์ ยูนิต GE 4167 G 170 จะให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับสถานะของ ทรานสดิวเซอร์ ยูนิต
หนึ่งในยูนิตแสดงผลนี้ จะติดตั้งอยู่บนสะพานเดินเรื อ และอีกยูนิตหนึ่ งอยู่ในห้องโซนาร์ แต่ละยูนิตจะมี
ไฟสัญญาณอยู่ ๓ ดวง ไฟสี แดง แสดงว่า ได้หย่อนทรานสดิวเซอร์ ยูนิตสุ ดระยะแล้ว ,เช่ น การควบคุม
ความเร็ ว ส าหรั บเรื อ ไฟสี เ ขี ย ว แสดงว่า ได้ช กั ทรานสดิ ว เซอร์ ข้ ึ น จนสุ ดระยะแล้ว ไฟสี เ หลื อ ง
แสดงว่าทรานสดิวเซอร์ กาลังเลื่อนขึ้นหรื อลง สัญญาณของสวิทช์บอกสถานะถูกส่ งมาโดยยูนิตสเตบิไล
เซชัน่ ไปให้ยูนิตแสดงผล
๑.๓.๓.๑๒ แบริ่ ง อินดิเกเตอร์ (Bearing Indicator)
แบริ่ งอินดิเกเตอร์ หรื อเครื่ องแสดงทิศนี้ใช้สาหรับนาเรื อยางให้แล่นเข้าหาเป้ าที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้โดยตรง หรื อตาแหน่งอืน่ ใดก็ตามที่ทางเรื อยังไม่ได้ขีดแบริ่ งจากเรื อไปยังตาแหน่ งที่สามาถม
องเห็นได้ ให้กบั ลูกเรื อทีจ่ ะลงไปกับเรื อยาง เครื่ องแสดงแบริ่ งนี้เป็ นเครื่ องมือแมคคานิค, ประกอบด้วย
เฟรมที่หมุนได้พร้ อมด้วยแกนตั้ง ๒ แกน ,แต่ละแกนจะมีไฟบอกตาแหน่งติดอยู่ เฟรมนี้จะเคลื่อนไหวได้
โดยวิธีการของมอเตอร์ ไฟฟ้ า

๒-๔๑

รู ปที่ ๑-๒๓
๑.๓.๓.๑๓ ยูนิตควบคุม(Control Unit)
เป็ นยูนิที่ทาหน้าที่ควบคุมแบริ่ งอิดิเกเตอร์ ประกอบด้วย วงจรลอจิกสาหรับประเมินค่าและ
ควบคุมแบริ่ งอินดิเกเตอร์ ยูนิตนี้จะคอยรั บข้อมูลข่าวสาร(ในรู ปอนุกรม) จากโอเปอเรเตอร์ คอนโซลยูนิต
ใดก็ได้ (โดยทัว่ ไปแล้วรับจาก แทนติคอลคอนโซล) และจะแปลงข้อมูลนี้ไปเป็ นข้อมูล ของทิศให้กบั
เครื่ องแสดงแบริ่ ง

รู ปที่ ๑-๒๔

๒-๔๒
๑.๓.๓.๑๔ อินไคลโนมิเตอร์ (Inclinometer)
อินไคลโนมิเตอร์ น้ ีเป็ นเครื่ อ งมือ สาหรับวัดความโน้มเอียงของตัวเรื อ และก็รวมถึงความโน้ม
เอียงของทรานสดิวเซอร์ โดยสัมพันธ์ กบั แนวลองติจูด และแกนทแยงมุ ม เพื่อ ลดอัตราคลาดเคลื่อ น
ในการวัดค่าอันมีสาเหตุมาจากอาการโคลงและยอ(pitch & roll) ของตัวเรื อ ตัวเซ็นเซอร์ ที่ใช้วดั ค่าจริ ง ๆ
นั้นประกอบด้วยลูกตุม้ แนวลองติจูดและลูกตุ้มทแยงมุมติดตั้งอยู่บนเฟรมภายในครอบโลหะ และแกน
ของเฟรมนี้ สามารถปรั บแต่งได้โดยสัมพันธ์กับครอบที่ซ่ึ งยึด คงที่ต ายตัวอยู่กับตัวเรื อ ดังนั้น แกนของ
เฟรมจึง สามารถปรั บศู นย์ให้มนั ขนานอยู่ กบั หน้า การแพร่ คลื่น ของทรานสดิ วเซอร์ ได้ ส าหรั บการ
ปรับแต่ง จะมีแผ่นระดับ(levelling plate) แผ่นหนึ่งประกอบอยู่ดา้ นบนสุ ดของเฟรมและการปรับศูนย์ของ
แกนนี้ สามารถทีจ่ ะตรวจเช็คได้โดยวิธีการใช้ระดับน้ า(bubble level) ที่มีความเที่ยงตรงสู งในแอสเซมบลี
A1 จะเป็ นที่บรรจุวงจรปรี แอมปลิไฟเออร์ ของอินไคลโนมิเ ตอร์
รู ปที่ ๑-๒๕

๒-๔๓
ตารางที่ ๑-๑๖ รหัสที่อยู่ของอินไคลโนมิเตอร์
รหัสที่อยู่
ชื่อระบุ
รายการหมายเลข
03 03
อินไคลโนมิเตอร์ (Inclinometer)
VS 4055 A 005
03 03 A1
แอสเซมบลี(Assembly)
GE 4018 G 237
03 03 A2
แอสเซมบลี(Assembly)
GE 4018 G 251
03 03 R1
ลูกตุม้ แนวลองติจูด(Longitude pendulum)
VS 4055 T 017
03 03 R2
ลูกตุม้ มุมทแยง(Transverse pendulum)
VS 4055 T 017
๑.๓.๓.๑๕ ทรานสดิวเซอร์ DLO ,สายเคเบิ้ล,ท่ อร้ อยสาย
ทรานสดิว เซอร์ แ บบไฮโดรอะคู ส ติค (Hydroacoustic Transducer) จะถู กน ามาใช้เ ป็ นทั้ง
ทรานสดิวเซอร์ รับ-ส่ ง คือมันจะแปลงสัญญาณส่ งทางไฟฟ้ าไปเป็ นพลังงานเสี ยงที่ซ่ึ งจะแพร่ คลื่นเสี ยง
ออกไปในน้ าทะเลและในทิศทางกลับกันมันจะรั บสัญญาณเสี ยงกลับเข้ามา ที่ซ่ึ งต่อ จากนั้นก็จะแปลง
กลับไปเป็ นสัญ ญาณไฟฟ้ า ในรู ปที่ ๑-๒๖ เป็ นภาพด้านหลัง ของทรานสดิ วเซอร์ พร้ อ มกับ หัว ต่ อ
(connector) ใต้น้ า

รู ปที่ ๑-๒๖
ตัวทรานสดิวเซอร์ มผี ิวหน้าในการแพร่ คลื่นที่เรี ยบแบน ดังนั้นมันจึงต้องบรรจุไว้ภายในกรอบ
โลหะ (easting 1) ตายตัว จึงสามารถติดตั้งมันไว้ตรงด้านล่างสุดของตัวเรื อ(ภายนอกตัวเรื อ) ซึ่ งสามารถ
ติดตั้งมันได้โดยการร้ อยน๊อตหัวหกเหลีย่ มจากด้านหน้าที่ใช้แพร่ คลืแ่ ละกวดติดกับตัวเรื อด้วยหัวต่อใต้น้ า
(underwater connector) ก็สามารถต่อทรานสดิวเซอร์ เข้ากับสายทรานสดิวเซอร์ SW 4025 G 019 ได้, ซึ่ ง
ปลายอีกด้านหนึ่ งต่ออยูก่ บั ยูนิตอิเล็กทรอนิกส์คาบิเน็ท ปลัก๊ ที่ต่ออยู่ทจี่ ุดต่อสายนี้สามารถถอดและใส่ ใต้
น้ าได้

๒-๔๔
สายทรานสดิ ว เซอร์ นี้ จะลากผ่ า น(กันน้ าด้ว ย)เข้า ไปในตัว เรื อโดยผ่ า นทางท่ อ ร้ อ ยสาย
(Cable Gland) SW 4025 G 020 ที่อยู่ตรงภายในด้านล่างสุ ดของตัวเรื อ ทรานสดิวเซอร์ แบบไฮโดรอะ
คูสติคนี้ ภายในประกอบด้วย แร่ ปิโซอิเล็กทริ ค สาหรับแปลงสัญญาณไฟฟ้ าไปเป็ นสัญญาณเสี ยง และ
ในทางกลับกัน แร่ น้ ีจะต่อกันเป็ นกลุ่ม ๆ ซึ่ งมันสามารถเปลี่ยนทิศทางของบีมเสี ยงได้โดยการเลื่อนเฟส
สัญญาณ
๑.๓.๓.๑๖ เครื่ องรั บ-ส่ ง ย่ าน X แบนด์ (X Band Transeciver)
เครื่ องรับ-ส่ ง ย่าน X แบนด์ NG 3013 A 001 ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท้งั ภาครับและ
ภาคส่ ง และวงจรอินเตอร์ เฟสทีซ่ ่ึ งอินเตอร์ เฟสกับโมดูล radar processing
ภาคส่ งประกอบด้วยส่ ว นประกอบที่ทาหน้าที่ผ ลิตเพาเวอร์ พลั ส์ ความถี่สูง พัลส์ เหล่า นี้จะถูก
ส่ งไปทีเ่ สาอากาศทางท่อนาคลื่น(waveguide) หรื อโดยสายโคแอคเชี่ยล(coax cable) พัลส์ น้ ีจะถูกรับกลับ
เข้ามาโดยสายอากาศและจะถูกส่ งไปยังชุดเครื่ องรับไมโครเวฟโดยทางระบบท่อนาคลื่น

รู ปที่ ๑-๒๗

๒-๔๕
๑.๓.๓.๑๗ เสาอากาศเรดาร์ ,ชุดเฟื องทด (Radar Antenna,Gear Box)

รู ปที่ ๑-๒๘
ตารางที่ ๑-๑๗ รหัสที่อยู่ของเสาอากาศเรดาร์ รวมทั้งชุดเฟื องทด
รหัสที่อยู่
01 04
-

ชื่อระบุ
เสาอากาศ(พร้อมด้วยเฟื องทด)
เสาอากาศ
เฟื องทด

รายการหมายเลข
GR 3004 A 074
GR 3004 G 160
GR 3004 G 144

เสาอากาศนี้ใช้สาหรับการส่ งและรับพัลส์ ความถี่สูง (ย่าน X แบนด์) ซึ่ งเสาอากาศนี้จะถูกติด
ตั้งอยู่บนชุดเฟื องทด(Gear Box)
ส่ วนประกอบหลักของชุดเฟื องทด คือ

กรอบภายนอก(Casting)

มอเตอร์

เครื่ องกาเนิดพัลส์(Pulse Generator)

๒-๔๖
ชุดเฟื องขับนี้ บรรจุอ ยู่ในวัส ดุกนั น้ า และประกอบด้วยมอเตอร์ , เฟื องและวงจรกาเนิ ดพัล ส์
เฟื องนี้จะถูกขับโดยมอเตอร์ โดยทางสายพาน รู ปตัว V ชุด เฟื องทดนี้จะลดความเร็ วของมอเตอร์ ลงมาให้
เท่ากับความเร็ วที่ใช้ในการทางานปกติข องเสาอากาศ วงจรกาเนิดพัล ส์ จะสร้ างพัล ส์ข้ ึน มาเพื่อไปร่ วม
จังหวะกับการแสดงภาพของจอเรดาร์
สัญญาณจะถูกส่ งไปตามสายเคเบิลไปยังยูนิตอื่น ๆ ของระบบ พร้ อมทั้งสายเคเบิลของเพาเวอร์
ซัพพลายจะต่ออยู่กบั จุดต่อสาย(terminal board) สัญญาณเสาอากาศสาหรับยูนิตเครื่ องรับ/ส่ งจะถูกส่ งผ่าน
ทางสายโคแอคเชี ยล และหัว ต่อ สายโคแอคเชี ย ล ในขณะซ่ อมบารุ งหรื อ ดูแ ลรั ก ษาจะต้อ ง เปิ ดฝาชุ ด
เฟื องทดออก
๑.๓.๓.๑๘ เครื่ องวิดิโอฟอร์ แมท(Video Formatter)
เครื่ องวิดิโอฟอร์ แมท PG 4046 A001 นี้คือ เครื่ องสแกนคอนเวอร์ เตอร์ จาก RGB ไป เป็ น DHTV
ในคราวแรกมันจะแปลงแหล่งสัญญาณวิดิโ อ RGB อนาล๊อ คที่มีความชัดเจนสู งไปอยู่ใ นรู ป HDTV
ฟอร์ แมท เพื่อ เก็บพัก (ในเมโมรี่ ) ต่อจากนั้นก็จะแปลงมันกลับไปเป็ น สัญญาณอย่างเดิมของมันเพื่อ รี
เพลย์มนั ออกมาทีจ่ อภาพมาตรฐาน เครื่ องวิดิโ อฟอร์ แมทนี้ติดตั้งอยู่ในชั้นมาตรฐานขอนาด ๑๙ นิ้ว (เป็ น
ของชุดติดตั้ง ZG 7220 G 001) และต่อเข้าทีว่ ดิ ิโอบัสออกนอกระบบ สาหรับรายละเอีย ดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
เครื่ องวิดิโอฟอร์ แมทนี้ตอ้ งดูจากคู่มือของโรงงานผูผ้ ลิต
สาหรับการจัดวางอุปกรณ์ทเี่ ป็ นสิ นค้าจากท้องตลาด ดูได้จากหัวข้อที่ ๑.๓.๓.๒๖

รู ปที่ ๑-๒๙

๒-๔๗
๑.๓.๓.๑๙ เครื่ องบันทึกวิดิโอ (Video Recorder)
เครื่ องบันทึกวิดิโอ OG 4043 A 001 นี้คือเครื่ อ งบันทึกวิดิโอ HDTV ที่ใช้เพื่ออัดหรื อรี เพลย์
สัญญาณ HDTV จากเครื่ องวิดิโอฟอร์ แมท สาหรับรี โมทคอนโทรลเครื่ องเล่นวิดิโอจะมีสายอินเตอร์ เฟส
RS-232 เครื่ อ งเล่นนี้ จะต้อ งติ ดตั้งอยู่ในชั้น วางมาตรฐานขนาด ๑๙ นิ้ ว (เป็ นของชุ ดติ ดตั้ง ZG 7220
G 001) สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับเครื่ องเล่นวิดิโอนี้ ต้องดูจากคู่มือของโรงงานผูผ้ ลิต
สาหรับการจัดวางสิ นค้าจากท้องตลาด ดูได้จากหัวข้อที่ ๑.๓.๓.๒๖

รู ปที่ ๑-๓๐
๑.๓.๓.๒๐ เครื่ องบันทึก ไซด์ สแกน(Side Scan Recorder)
เครื่ องบันทึก ไซด์สแกน PG 4010 A001 นี้คือเครื่ องพริ้ นเตอร์ แบบความร้ อน(thermal printer)
หรื อ เรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า EPC paper recorder ของอุ ปกรณ์ โ ซนาร์ ส าหรั บการบันทึ กไซด์ส แกน
เครื่ องบันทึกสามารถควบคุมได้ทางรี โมทคอนโทรล โดยอิเล็กทรอนิกส์คาบิเน็ทยูนิต ผ่านทางชุดดิจิตอล
อินเตอร์ เฟส ในโหมด Side Scan ข้อมูลของ PFBs (บีมที่สร้ างขึ้นใหม่) ที่เลือกไว้แล้ว ทั้งกราบซ้ายและ
ขวา จะถูกนามาแสดงภาพที่เ ครื่ อ งบันทึกในโหมด เวลาต่ อพิกดั ระยะ(time/range mode) ที่กระดาษ
บันทึก(hardcopy) การเลื่อนเดินหน้าของกระดาษไปในทิศทาง Y จะถูกกดไว้เพื่อ ชดเชยต่อ ขีดจากัดต่อ
ความเร็ วในการหมุนของกระดาษ และเพื่อให้เกิดความสวยงามของภาพที่ปรากฎและนามาอ่านได้ง่ายขึ้น
ที่แกนแต่ ละแกนจะมีคาอธิ บาย ประกอบด้วยสเกลพิ กดั ระยะ(range scale) ที่เหมาะสมเพื่อให้อ่า นค่า
ได้ถูกต้อง

๒-๔๘
เครื่ องบันทึกนี้ยงั สามารถบันทึกข้อมูลทีแ่ สดงอยู่ทโี่ อเปอเรเตอร์ คอนโซลได้อ ย่างต่อเนื่อ ง ใน
แต่ ล ะบรรทัด ของภาพที่ เ กิ ด ขึ้ นที่ เ ครื่ องบัน ทึ ก จะน าแสดงถึ ง ข้อ มู ล จากการส่ ง เพี ย งครั้ งเดี ย ว
(single ping)เมื่อได้มีการเปลี่ยนสเกลพิกดั ระยะ(range scale) ใหม่การบันทึก จะกาหนดแกนอ้างอิงใหม่
และคาอธิ บายประกอบของสเกลพิกดั ระยะที่เหมาะสมกับพิกดั ระยะใหม่ที่เปลี่ยนไป การบันทึกภาพนี้
สามารถพิมพ์ออกมาได้ถึง ๑๖ ระดับ (grey scale) จากขาวสุ ดจนถึงดาสุ ด
รู ปที่ ๑-๓๑ เป็ นภาพแสดงของเครื่ องบันทึกไซด์สแกนในขณะที่ฝาปิ ดอยู่

รู ปที่ ๑-๓๑
เครื่ องบันทึกไซด์สแกน นี้ใช้ไฟ 2AC 115V 60Hz ซึ่ งได้มาจากระบบไฟเมนของเรื อ สัญญาณ
ควบคุมได้รับมาจากอิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท (รหัสที่อยู่ 01 02) การต่อสายเข้ากับภายนอก สามารถต่อไปที่
รู เ สี ยบ (flanged socket) ๒ รู เสี ยบซึ่ ง ด้านขวามือนับจากด้านล่า งชุ ดเพาเวอร์ ซัพพลายจะแปลงไฟ
115VAC ไปเป็ น 300VDC และส่ งกาลังดันไฟ 300VDC นี้ไปเลี้ยงที่ชุดแปลงไฟ 5V และ 24V
กาลังไฟ 5VDC จ่ายไปให้ชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

แผงควบคุม(Control panel)

ชุดอุปกรณ์ในการขับ(Driving assembly

ไฟแสงสว่างบริ เวณกระดาษ

ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

๒-๔๙
กาลังดันไฟ 24VDC จะถูกจ่ายไปให้กบั ชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

บอลล์ – พิมพ์(Type-ball) หรื อหัวขีดกระดาษ

Print display

ชุดอุปกรณ์ขบั (Driving assembly
มีที่ยึดแอสเซมบลี(assembly holder) อยู่ ๑ ชุด ติดตั้งอยู่ที่โครงโลหะ(casing) ตรงบริ เวณที่มี
ชุ ด แอสเซมบลี ไมโครโปรเซสเซอร์ แ ละชุ ด อุ ปกรณ์ ค อนโทรลและอิ น เตอร์ เ ฟสติ ด ตั้งอยู่ เพื่ อ ยึ ด
แอสเซมบลีเ หล่ านี้ ให้มนั่ คง ตัวเครื่ องนี้เ ป็ นแบบพับครึ่ ง เมื่อปิ ดฝาสนิ ทจะสามารถมองเห็นภาพตรง
บริ เ วณกระดาษได้อ ย่างชัดเจน มีแบริ่ งมาร์ คเกอร์ (bearing marker) ที่ซ่ ึ งสามารถเลื่ อนไปมาตลอด
ความกว้างของกระดาษ ซึ่ งชุดแบริ่ งมาร์ คเกอร์ น้ ียึดติออยู่กบั เครื่ องบันทึก มีหลอดไฟแสงสว่างให้ความ
สว่างบริ เวณกระดาษได้อย่างทัว่ ถึงมีเซนเซอร์ คอยเตือ นทางอุณหภูมิอยู่ ๑ ตัว ซึ่งจะคอยรั บความร้ อนที่
เกิ ด ขึ้นที่หัวขีดกระดาษ ถ้าอุณ หภูมิสูงเกิ นกว่าค่า ที่ร ะบุไ ว้ ขบวนการประมวลผลของเครื่ องจะหยุ ด
การทางาน และขบวนการประมวลผลของเครื่ องก็ยงั จะถูกขัดจังหวะ มิให้ดาเนิ นการต่อ ไปได้ถ า้ จุด
กระดาษหมดบนกระดาษเลื่อนผ่านเซนเซอร์ รับอาการกระดาษหมด (paper and sersor)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับเครื่ องบันทึกไซด์สแกน นี้หาดูได้จากคู่มือโรงงานผูผ้ ลิต
๑.๓.๓.๒๑ โปร๊ บวัดค่ าความเร็ วเสี ยง(Sound Velocity Measurement Probe)

รู ปที่ ๑-๓๒
ลูกโปร๊ บวัดค่าความเร็ วเสี ยง VS 5018 G 041 นี้เราสามารถปล่อยมันลงไปในน้ าโดยใช้สาย

๒-๕๐
เคเบิล ๑ เส้น ในระหว่างที่ปล่อยลูกโปร็ บนี้ลงไปในน้ ามันก็จะวัดค่าความเร็ วเสี ยงและเก็บข้อมูลนี้ไว้ใน
เมโมรี่ เมื่อนาลูกโปร็ บนี้ข้ ึนมาจากน้ า ก็สามารถอ่านข้อ มูลออกมาได้ ข้อมูลที่อ่านออกมานี้ จะสามารถ
นามาประเมินค่าและแสดงผลเป็ นรู ป ตารางค่าทีว่ ดั ได้(velocigram) ที่โอเปอเรเตอร์ คอนโซล
๑.๓.๓.๒๒ กล่องชุมสาย (Junction Box) รู ปที่ ๑-๓๓

กล่อ งชุม สาย GE 4167 G 036 นี้คื อชุดอิน เตอร์ เฟลสาหรับลูกโปร๊ บวัดค่าความเร็ วเสี ยงกับ
ระบบ ลูกโปร๊ บนี้จะมีสายต่อมาเข้าทีก่ ล่องชุมสาย และกล่องชุมสายนี้ต่อถาวรอยู่กบั ระบบ
๑.๓.๓.๒๓ พล๊อตเตอร์
เป็ นพล๊อ ตเตอร์ ยี่ห้อฮิวเล็ท-แพคการ์ ด รุ่ น DESIGN JIT 750 C พร้ อ มด้วยกระดาษที่มีขนาด
กว้าง ๒๔ นิ้ว ทาหน้าทีเ่ ป็ นเครื่ องพล๊อตพื้นที่ภาระกิจลงบนกระดาษพล๊อต พล๊อตเตอร์ น้ ีสามารถควบคุม
ด้วยรี โมทคอนโทรลได้ทาง TCD
สาหรับรายละเอียดเพิม่ เติม ดูได้จากคู่มือของโรงงานผูผ้ ลิต

รู ปที่ ๑-๓๔ พล็อตเตอร์

๒-๕๑

๑.๓.๓.๒๔ พริ้นเตอร์

๒-๕๒

รู ปที่ ๑-๓๕

เป็ นพริ้ นเตอร์ ของบริ ษทั ฮิวเล็ท-แพคการ์ ด รุ่ น LASER JET 4000 พร้ อ มด้วยชุดอินเตอร์ เฟส

๒-๕๓
ภายใน(internal network interface) ทาหน้าที่เป็ นพริ้ นเตอร์ สาหรับการดัม๊ พ์ฐานข้อมูลและการสร้ างปูม
(logging) พริ้ นเตอร์ น้ ีจะติดตั้งอยู่ในตูเ้ ดียวกับเครื่ องบันทึกวิดิโอ ,เครื่ องวิดิโอฟอร์ แมท โดยทางชุ ด
ช่วยงานอินเตอร์ เฟส ,พริ้ นเตอร์ จะต่ออยู่กบั ฝาปิ ด(Hub) ในยูนิตอิเล็กทรอนิ กส์คาบิเน็ท(DHS) ตัวพริ้ นนี้
สามารถควบคุมได้โดยรี โมทคอนโทรลทาง TCD สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากคู่มือของโรงงาน
ผูผ้ ลิต

รู ปที่ ๑-๓๖
๑.๓.๓.๒๕ กระเป๋ าสาหรั บการซ่ อมบารุ ง (Maintenance Box) รู ปที่ ๑-๓๗
กระเป๋ าสาหรับการซ่ อมบารุ งนี้บรรจุไว้ดว้ ยเครื่ องมือพิเศษ อย่างเช่ น ที่ดึงการ์ ดทีซ่ ่ ึงมีความ
จาเป็ นต่องานซ่อมบารุ งและงานซ่ อมทาระดับช่างประจาเรื อ
ภายในกระเป๋ านี้ยงั มีชิ้นส่ วนอะไหล่
บางส่ วนอย่าง เช่น ฟิ วส์ ,หลอดไฟ ,ฝาครอบคียก์ ด และอื่น ๆ รายการสิ่ งของที่บรรจุอยู่ในกระเป๋ าซ่อม
บารุ งมีอยู่ในหัวข้อที่ ๓.๓
ทีจ
่ ัดรูปแบบ

๒-๕๔

๒-๕๕

รู ปที่ ๑-๓๗
๑.๓.๓.๒๖ ชุดติดตั้ง,หัวต่ อสายเคเบิล,ฉลาก(Installation Kits,Cable Connectors,Labels)
ชุดเครื่ องมือติดตั้ง,หัวต่อสายเคเบิล และฉลาก ต่าง ๆ นั้นจะได้รับการมอบมาในแต่ละระบบ
ย่อ ย ชุดเครื่ องมือติดตั้งจะบรรจุดว้ ยชิ้ นส่ วนทางแมคคานิ คส าหรับการติดตั้งอุ ปกรณ์ อย่างเช่น น๊อต,
เกลียว, ตัวกันสะเทือน(shock absorber) และอื่น ๆ หัวต่อ (connector) สายเคเบิลนี้เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรั บ
การต่อกันทางไฟฟ้ าของยูนิตต่าง ๆ โดยจะใช้สายเคเบิลตามที่ระบุไว้เฉพาะใน SIDP (Ship Installation
Data Package) ชุดป้ ายฉลากนี้จะมีป้ายฉลากที่ระบุเฉพาะสาหรับยูนิตต่าง ๆ (เช่น รหัสกาหนดตาแหน่ง)
ชุดเครื่ องมือติดตั้งยังคือยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท สาหรับติดตั้งสิ นค้าจากท้องตลาด เช่น
พริ้ นเตอร์ ,เครื่ องวิดิโอฟอร์ แมทและเครื่ องเล่นวิดิโอ
ตารางที่ ๑-๑๘ รหัสที่อยู่ของอุปกรณ์ช่วยในยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ทของชุดติดตั้ง
รหัสที่อยู่
01 13
01 14
02 03

ชื่อระบุ
เครื่ องเล่นวิดิโอ
เครื่ องเล่นวิดิโอฟอร์ แมท
พริ้ นเตอร์

รายการหมายเลข
PG 4043 G 001
PG 4046 A 001
PG 4044 A 001

๑.๔ ข้ อมูลทางเทคนิค
ในหัวข้อ นี้ จะอธิ บายถึ งระบบด้วยมุมมองทางเทคนิ ค สิ่ ง นี้ จ ะรวมถึง รู ปร่ า งของฮาร์ ดแวร์
รวมทั้งซอร์ ฟแวร์ ทใี่ ช้สาหรับการทางานของระบบ คาอธิ บายจากมุมมองของพนักงานที่เกี่ยวเนื่ องไปถึง
ฟั งก์ชนั่ การทางาน ดูได้ในหัวข้อที่ ๑.๕
๑.๔.๑ ภาพโดยรวมของระบบ
ระบบ MWS 80-6 นี้ ประกอบด้วย ระบบย่อยต่าง ๆ ที่ซ่ึ ง โดยทัว่ ไปแล้วเป็ นระบบที่สามารถ
ทางานได้ดว้ ยตัวมันเอง โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยระบบช่วยอื่นใดเลย โดยอาศัยระบบเครื อข่าย(LAN) ก็
สามารถทาการส่ งถ่ายข้อมูลได้ ดังนั้น ระบบย่อยต่าง ๆ ที่รวมกันขึ้นมาเป็ นระบบอาวุธล่าทุ่นระเบิด ข้อ
ได้เปรี ยบของ MWS 80-6 ก็คือปรัชญาของระบบ
- การปฏิบตั ิการล่าทุน่ ระเบิดที่เป็ นเอกเทศด้วยคอนโซล ๔ ตัว

๒-๕๖
- สั่งการและควบคุมการปฏิบตั ิการล่าทุ่นระเบิดทั้งหมดโดยเบ็ดเสร็ จ
- โอเปอเรเตอร์ คอนโซลเป็ นคอนโซลที่สามารถใช้ร่วมกันหรื อแทนกันได้ ดังนั้นจึงสามารถ
สลับเปลี่ยนกันใช้ได้และสามารถปฏบัติงานได้ในอีกคอนโซลหนึ่ง
- อินเตอร์ เฟสได้คราวละอย่าง
- อุปกรณ์รายรอบ(Peripleral equipment) เช่น แมสเมโมรี่ (Mass memory) พริ้ นเตอร์ และ
พล๊อตเตอร์ (เลือกใช้งานได้คราวละอย่าง)
- ขีดความสามารถในการขยายระบบ
ในรู ปลักษณ์การทางานแบบเพิกเฉย(default) ที่โอเปอเรเตอร์ คอนโซลแต่ละยูนิต จะทางานใน
แต่ละหน้า ที่ของมัน ที่ได้รับการกาหนดมาจากโรงงาน ฮาร์ ดแวร์ และซอร์ ฟแวร์ จะเป็ นตัวทางานตาม
หน้าที่ของมันตามที่ได้กล่า วต่อไปในบทนี้ จะเกี่ยวเนื่อ งอยู่กบั ระบบย่อย ที่ซ่ึ งรับผิดชอบต่ อหน้าที่การ
ทางาน
รู ปภาพแสดงต่อไปนี้เป็ นภาพแสดงโครงสร้ างระบบและเป็ นประเด็นหลักของหัวข้อนี้ โดยการ
เปรี ยบเทียบกับระบบย่อยต่าง ๆ การอินเตอร์ เฟสภายในจะรับผิดชอบต่อการส่ งถ่ายข้อมูลระหว่างระบบ
ย่อยต่าง ๆ กับยูนิตรายรอบของระบบย่อย(ดูหวั ข้อที่ ๑.๔.๗)
การอินเตอร์ เฟสข้อมูลข่าวสารกับภายนอก(เช่น ข้อมูลการเดินเรื อ ,การควบคุมเครื่ องจักร) จะ
อยู่ในอุปกรณ์เดินเรื อ(Navigation Equipment) NBD และมีคาอธิ บายอยู่ในหัวข้อที่ ๑.๔.๘ หัวข้อที่ ๑.๔.๙
เป็ นเพาเวอร์ ซพั พลาย และชุดจ่ายไฟให้กบั วงจรอินเตอร์ เฟสของมันเองฟั งก์ชนั่ อื่น ๆ ที่ซ่ึ งอาจเรี ยกว่า
ระบบหรื อ ฟั งก์ชนั่ ส่ วนกลาง(central function) คือฟั งก์ชนั่ การเตือน(monitoring function) ฟั งก์ชนั่ การ
ตรวจสอบ (test function) และอีกมากมายเช่น ฟั งก์ชนั่ back up (ดูหวั ข้อที่ ๑.๔.๑๐ ถึง ๑.๔.๑๒)

๒-๕๗

รู ปที่ ๑-๓๘
๑.๔.๒ DSQS 11-M ระบบย่อย DSQS 11-M นี้ประกอบด้วยส่ วนประกอบทางโซนาร์ ท้งั หมดของระบบ
ล่าทาลายทุน่ ระเบิด
 แอร์ เรย์ (Arrays) ติดตั้งอยู่ทยี่ ูนิตชัก-หย่อน(hoisting unit) รวมทั้งส่ วนประกอบแอคทีฟ
ทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องกับการรั กษาเสถียรภาพ(stabilization)
 ส่ วนกาเนิดพัลส์ (Pulse Generation) ประกอบด้วยวงจรกาเนิดสัญญาพัลส์ และชุดเพาเวอร์

๒-๕๘
แอมปลิ-ไฟเออร์
 การประมวลผลสั ญญาณเบื้องต้ น (Signal Preprocessing) ประกอบด้วยวงจรขยาย วงจร
กรอง วงจรดีมอดดูเลชัน่ และวงจรแปลงสัญญาณ A/D
 Pulse Compression สาหรับพัลส์ FM (ถ้าต้องการใช้)
 การสร้ างบีม(Beamforming) ประกอบด้วย automatic focussing และ electronic array
stabilization
 การประมวลผลสั ญญาณ(Signal Processing) การดีเทค การพิสูจน์ทราบ ไซด์สแกน และ
การ test
 Stabilization Processing สาหรับการรักษาเสถียรภาพของแอร์ เรย์ทางแมคคานิค
 ฟั งก์ชนั่ เสริ ม ไซด์สแกนและการบันทึกวิดิโอ การแสดงร่ องรอยเส้นทางเดินเสี ยง
(ray trace) โดยใช้ลูกโปร๊ บวัดความเร็ วเสี ยง
เพื่อให้ภาระกิ จการล่าทาลายทุ่นระเบิดมีประสิ ทธิภาพ ฟั งก์ช นั่ เบื้อ งต้นที่เ ชื่อ ถือได้และการ
ตรวจจับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพคือ การตรวจจับด้วยเซคเตอร์ กว้าง(wide detection sector) ด้วยพิกดั ระยะ
(range)ไกล ๆ และมีอตั ราส่ วนของสัญญาณรี เวอร์ เบอเรชัน่ /สัญญาณรบกวนที่ดีหลังจากการตรวจจับแล้ว
ลาดับต่อ ไปก็ ทาการแบ่งแยกประเภทเป้ า(classification) เมื่อ ดาเนิ นการมาถึงจุดนี้ แล้ว จะได้ รั บ
ผลลัพธ์ต่อความถูกต้องทางระยะและแบริ่ งสู งกว่ามาก เพื่อทีจ่ ะให้เป้ าชัดเจนทีส่ ุ ด ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นี่เอง
โซนาร์ DSQS 11-M จึงถูกติดตั้งด้วยฟั งก์ชนั่ การตรวจจับและการพิสูจน์ทราบ ที่มี ๓ ความถี่
 โหมด Detection VLF สาหรับการตรวจจับเป้ าในพิกดั ระยะไกล และได้เพิ่มการแทรกซึ ม
ผ่านท้องทะเลด้วยเซคเตอร์ ๖๐ ,๓๐,๑๕และ ๗.๕
 โหมด Detection LF สาหรับการตรวจจับเป้ าในพิกดั ระยะไกลด้วยเซคเตอร์ ในการดีเทค ๙๐
,๖๐และ ๓๐
 โหมด Detection HF (การตรวจจับเสี ยงสะท้อน/เงา) ด้วยเซคเตอร์ ๗ และเพิ่มขึ้นไปถึง
๒๘ ได้อย่างทันที เมื่อต้องทาการดีเทคเป้ าในเขตน้ าลึก หรื อในบริ เวณที่พ้นื ท้องทะเลเป็ น
หิน,ทราย (มีรีเวอร์ เบอร์ เรชัน่ สู ง)
 โหมด Classification VLF สาหรับเริ่ มการพิสูจน์ทราบในโอกาสแรกแบบหยาบ

 โหมด Classification LF พร้อมด้วยการพิสูจน์ทราบเสี ยงสะท้อน(echo classification) ที่
พิกดั ระยะไกล ภายในเซคเตอร์ การดีเทค ๙๐
 โหมด Classification Depth (LF) ภายในเซคเตอร์ การดีเทค ๙๐
 โหมด Classification HF พร้อมด้วยการพิสูจน์ทราบ(เสี ยงสะท้อน/เงา )และจะมีความ

๒-๕๙
แม่นยามากขึ้นจากโหมด Classification VLF/LF
 ติดตามวัตถุที่มีตาแหน่ งคงที่ ได้ ๑ วัตถุ และวัตถุเคลื่อนที่ MDV ได้ ๑ วัตถุ
 Pulse Compression (correlation) สาหรับปรับปรุ งพิกดั ระยะ(range) ในสถานการณ์ทจี่ ากัด
ต่อเสี ยงรบกวนให้ดีข้ นึ
 โหมด Side Scan
 โหมด Ray Trace และ โหมด Sonar Performance Mode
การประเมินค่าของการแสดงภาพของเสี ย งที่จอภาพโดยพนักงานนั้น จะมีจอแสดงภาพสี อ ยู่
ด้วยกัน ๒ จอภาพ โดยจอภาพจะแสดงข้อมูลข่าวสาร (information) ของโหมด Detection , Classification
, Depth ไปพร้ อม ๆ กับเมนูการทางาน(operation menu) ตลอดเวลา
เนื่องจากอัตราส่ วนของสัญญาณ ต่อ เสี ยงรบกวนนั้นดีมาก (S/N ratio) และผลลัพธ์จากการ
อิ น ทิ เ กรทหลาย ๆ เที่ ย ว (multiping integration) และการประมวลผลทางเรขาคณิ ต ภาพของ
คอนแทค(contact) ที่ตรวจจับได้ที่ปรากฏขึ้นที่จอภาพจะชัดเจนมาก เมื่อเทียบเคียงกับฉากเสี ยงรบกวน
(background noise) และโครงสร้ างพื้นท้อ งทะเล เพื่อให้เกิดความแน่ใจถึงการใช้ประโยชน์จากฟั งก์ชนั่
การทางาน อุปกรณ์โซนาร์ น้ ีจะต้องประกอบด้วยฟั งก์ชนั่ ศูนย์กลาง(central function) ต่าง ๆ ดังนี้

เพาเวอร์ ซพั พลาย(Power Supply)

ฟั งก์ชนั่ การเตือน(Monitoring Function)

ระบบการตรวจสอบตัวเอง(Test System)

โหมด Backup และสิ่ งที่ทดแทนซึ่ งกันและกันได้โดยอัตโนมัติ (redundancies)

๒-๖๐

รู ปที่ ๑-๓๙ เป็ นภาพแสดงฟั งก์ชนั่ การทางานทั้งหมด ในรู ปแบบบล๊อคไดอะแกรม

๒-๖๑
๑.๔.๒.๑ แอร์ เรย์ (Arrays)
อุปกรณ์โซนาร์ น้ ีประกอบด้วย แอร์ เรย์ 6 ชุด ติอตั้งอยู่ในยูนิตชัก-หย่อน (Hoisting Unit)
- เวอร์ ติคอล แอร์ เรย์ตวั รับ LF (Receiving Vertical Array LF)
- แอร์ เรย์ตวั รับ HF(Receiving Array HF)
- แอร์ เรย์ตวั รับ VLF/LF(Receiving Array VLF/LF)
- แอร์ เรย์ตวั ส่ ง HF (Transmitting Array HF)
- แอร์ เรย์ตวั ส่ ง VLF (Transmitting Array VLF)
- แอร์ เรย์ตวั ส่ ง LF (Transmitting Array LF)
ยกเว้นเวอร์ ติคอลแอร์ เ รย์ต วั รั บ LF, แอร์ เรย์ที่เหลือ ทั้งหมดจะถู กติดตั้งเป็ นลิเนี ยร์ ทางแนว
ระนาบ (คล้าย ๆ เสาอากาศเรดาร์ ) ในตาแหน่ งที่ตายตัว บนที่ยึดลิเนี ยร์ แอร์ เรย์(linear array holder)
สาหรั บการควบคุมเสถียรภาพที่นี่ (local stabilization) และการควบคุมทิศ ทางของบีม การควบคุ ม
เสถียรภาพและทิศทางของบีท (ที่ส่งหรื อรั บ)ลิเนียร์ แอร์ เรย์จะหมุนได้ ๓ ทิศทาง ชุด เวอร์ ติคอล แอร์ เรย์
ตัวรับ LF จะติดตั้งแยกต่างหากบน linear array holder แอร์ เรย์น้ ีสามารถหมุนได้ทางแกนตั้ง(แกนเครื่ อ ง
ชัก-หย่อ น) สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม อย่างเช่น มุมจากัดของการหมุน ได้อธิ บายไว้แล้วใน หัวข้อที่
๑.๓.๓
เวอร์ ติคอลแอร์ เรย์ ตัวรั บ LF (Receiving Vertical Array LF)
เวอร์ ติคอลแอร์ เรย์ตวั รับ LF นี่มี ๔๘ สเตป ในแต่ละสเตปประกอบด้วย ไฮโดรโฟนต่อขนาน
กัน ๒๘ ตัว และถูกจัดเรี ยงไปตามแนวระนาบ หลังจากนั้นก็จะเป็ นชุดภาคขยายภาคแรกที่รับผิดชอบต่อ
แอร์ เรย์สเตปนั้น ซึ่ งติดตั้งอยู่ด้านหลังแอร์ เรย์ สัญญาณอนาล๊อคสเตป ๔๘ สัญญาณ(48 analog stave
signal) จะถูกส่ งถ่ายไปยัง ยูนิตประมวลผลเบื้องต้น (Preprocessing Unit) โดยสอดคล้องอยู่กับการแยก
ออกเป็ นสเตป แอร์ เรย์น้ ีจะใช้สาหรับกาหนดแบริ่ งทางแนวตั้ง โดยจะให้ค่าความลึก และโครงสร้ างของ
วัตถุตามแนวตั้ง
แอร์ เรย์ ตัวรั บ VLF/LF และ HF(Receiving Array VLF/LF and HF)
แอร์ เรย์ท้งั ๒ ชุ ด นี้ จะถูกติด ตั้งขนานซึ่ งกันและกัน และติดตั้งร่ วมกัน บนผิ ววัสดุหน้าเรี ย บ
แต่ละชุดประกอบด้วยไฮโดรโฟน ๑๒๐ ตัว (เดี่ยวหรื อเป็ นสเตป) วางยาวตลอดแนวความยาวของที่ยึด
แอร์ เรย์ สัญญาณ อนาล๊อคเอาท์พุท ๒ X ๑๒๐ สัญญาณของทั้ง ๒ แอร์ เรย์ จะส่ งไปให้ชุดปรี แอมปลิไฟ
เออร์ (Preamplifier Box) ที่ติดตั้งอยู่ด้านหลัง แอร์ เรย์ โดยสอดคล้องกับความถี่แอคทีฟที่ใช้ (VLF/LF
หรื อ HF) สาหรับคาบเวลากระแสการส่ ง(ping) สัญญาณทั้ง ๑๒๐ สัญญาณ ที่ตอบสนองอยู่กบั แอร์ เรย์
จะถู กเลื อ ก ใน ชุ ด ปรี แ อมปลิ ไ ฟเออร์ และทาการขยายและส่ ง ถ่ า ยไปยัง ยู นิต ประมวลผลเบื้อ งต้น
(Preprocessing Unit) สัญญาณควบคุมสาหรับการเลือกแอร์ เรย์ ได้รับมาจากยูนิตประมวลผลเบื้องต้น

๒-๖๒

แอร์ เรย์ ตัวส่ ง VLF/LF(Transmitting Arrays VLF/LF)
แอร์ เรย์ท้งั ๒ ชุดนี้ติดตั้ง อยู่ดา้ นล่างใกล้ ๆ กับแอร์ เรย์ตวั รับ แอร์ เรย์ตวั ส่ ง VLF มี ๒๔ สเตป
แต่ ล ะ สเตปประกอบด้ว ยทรานสดิ ว เซอร์ ๒ ตัว ต่ อ ขนานกัน ทางแนวตั้ง แอร์ เ รย์ต ัว ส่ ง LF มี
ทรานสดิวเซอร์ ๔๘ ตัว ๒ ตัว จะมีสัดส่ วนห่ างจาก จุดกึ่ งกลางของแอร์ เรย์เท่า ๆ กัน และต่อขนานกัน
ยาวตลอดแนวนอน แอร์ เรย์ท้งั ๒ ชุด จะต่ออยู่กบั เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ ทั้ง ๒๔ ชุดเหมือนกัน ซึ่งอยู่
ในยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ VLF/LF ด้วยการใช้ฟิลเตอร์ แบบพาสซีฟ ที่อ ยู่ทางด้านหน้าแอรเรย์ตวั
ส่ ง VLF หรื อ LF ดังนั้น แอร์ เรย์ตวั ส่ ง VLF หรื อ LF ก็จะรับสัญญาณส่ ง (transmission power) มาจาก
ฟิ ลเตอร์ และการเลื่อนเฟสของสัญญาณส่ งทั้ง ๒๔ สัญญาณให้มีเฟสต่างกัน ก็จะทาให้เกิดการสร้ าง
รู ปแบบของบีมทางแนวนอนส่ งออกไป(horizontal beam pattern)
แอร์ เรย์ ตัวส่ ง HF(Transmitting Array HF)
แอร์ เรย์ตวั ส่ ง HF นี้ ประกอบด้วยทรานสดิว เซอร์ ๒๑๖ ตัว(ตามแนวเส้นตรง) และติดตั้งอยู่
เหนือแอร์ เรย์ ตัวรั บบนผิววัสดุอนั เดียวกันเล็กน้อย ซึ่ งทรานสดิวเซอร์ ท้งั ๒๑๖ ตัวนี้ จะถูกนามาจัดเรี ยง
ตามแนวนอนตลอดความยาวเสาอากาศทั้งหมด ๒๔ ตัว ซึ่งเท่ากับ แต่ละแถวจะมีทรานสดิวเซอร์ ต่อ
ขนานกันอยู่ ๙ ตัว ซึ่งเรี ยกว่า ๑ กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะต่ออยู่กบั ชุดเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ ของยูนิ ต
เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ HF ๑ ชุด และการเลื่อ นเฟสของสัญ ญาณส่ งทั้ง 24 สัญญาณ ให้มีเฟสต่างกัน
ก็จะทาให้ เกิดการสร้ างรู ปแบบของบีมส่ งทางแนวนอน(horizontal beam pattern)
๑.๔.๒.๒ การผลิตพัลส์ (Pulse Generation)
แอร์ เรย์ตวั ส่ งทั้งสองชุดจะต่ออยู่กบั ยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ ๒ ยูนิต
- ยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ VLF/LF ต่ออยูก่ บั แอร์ เรย์ตวั ส่ ง VLF และ LF
- ยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ HF ต่ออยู่กบั แอร์ เรย์ตวั ส่ ง HF
ในแต่ละยูนิตประกอบด้วยชุดเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ (PA) ๒๔ ชุด เพื่อให้ได้รั บประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด PA ชุดไหนที่ถูกสวิทช์ให้ทางานก็จะถูกใช้งาน (ชุดไหนไม่มีสัญญาณมากระตุน้ ก็จะไม่ทางาน)
ซึ่ ง เมื่ อ มัน ถู กกระตุ ้นให้ทางานแล้ว ก็ จ ะแพร่ สัญ ญาณส่ ง ก าลัง ดัน สู ง ออกมา โดยจะถูก ควบคุ มโดย
สัญญาณควบคุมกาลังดันต่ า โดยสอดคล้องอยู่กบั การเลื่ อนเฟสที่ถู กต้อง เพื่ อ กาหนดความกว้างของ
บีมส่ ง(transmission beamwidth) PA แต่ละชุดจะรับสัญญาณควบคุมกาลังดันต่าแยกกันต่างหาก ผ่านทาง
เส้นทางเดินขนาด ๑ BIT ซึ่ งสัญญาณควบคุมนี้ผลิตขึ้นมาโดยขบวนการประมวลผลของซอร์ ฟแวร์ ที่อ ยู่
ในชุ ดแอสเซมบลีพ ลั ส์ เ จนเนอเรชัน่ (Pulse Generation assemblies) แอสเซมบลีน้ ี ติดตั้งอยู่ในโมดู ล
ประมวลผลสัญญาณ(Signal Processing Module) สัญญาณควบคุมทั้ง ๒๔ สัญญาณนี้จะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ความถี่พลั ส์ ที่เหมือนกัน มีการเลือนความถี่เหมือนกัน(ในกรณี ที่ใช้พลั ส์ FM) ความยาวของเวลาและ
ระดับเอาท์พุทเหมือนกัน แต่การเลื่อนเฟสต่างกัน

๒-๖๓

การอินเตอร์ เฟสกับแอร์ เรย์ (เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ )
- เส้นทางสัญญาณเพาเวอร์ จากยูนิตเพาเวรอ์แอมปลิไฟเออร์ VLF/LF ไปยัง แอรเรย์ตวั ส่ ง
VLF/LF ๒๔ เส้นทาง
- เส้นทางสัญญาณเพาเวอร์ จากยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ HF ไปยัง แอร์ เรย์ตวั ส่ ง HF ๒๔
เส้นทาง
การอินเตอร์ เฟสของโมดูลประมวลผลสั ญญาณ(การผลิ ตสั ญญาณส่ ง) (Interface of the Signal
Processing Module(Transmission Signal Generation))
จากแอสเซมบลี Transmission Signal Generation ที่ติดตั้งอยู่ในโมดูลประมวลผล สัญ ญาณ
(Signal
Processing
Module)
จ ะ มี สั ญ ญ า ณ เ ห ล่ า นี้ ส่ ง ถ่ า ย ไ ป ยั ง ยู นิ ต เ พ า เ ว อ ร์
แอมปลิไฟเออร์ (Power Amplifier Unit) คือ
- สัญญาณควบคุมกาลังดันต่า ๒๔ สัญญาณ ไปยังยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ ท้งั ๒ ยูนิตใน
แบบขนาน
- สัญญาณ Transmission trigger ไปยังยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ ท้งั ๒ ยูนิต แบบขนาน
- สัญญาณ Transmission duration ไปยังยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ VLF/LF
- สัญญาณ Transmission duration ไปยังยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ HF
ด้วยสัญญาณอันสุ ดท้ายทัง้ ๒ สัญญาณนี้ จะมียนู ิ ตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์เ พียงยูนิตเดียว
เท่านั้นที่จะถูกเลือก เพื่อทาการส่ งและควบคุมคาบเวลา(ความยาวพัลส์ ) ในการส่ งแต่ละครั้ง
ข้อมู ลโหมดประมวลผล(ความถี่, แบนด์ วิส(CW,FM) ,คาบเวลา ,ความกว้างของบี มทาง
แนวนอน) สาหรั บวงจรผลิตสัญญาณควบคุมกาลังดันต่ าได้รั บมาโดยแอสเซมบลีการผลิตสัญญาณ
(Signal Generation assembly) ทางระบบส่ งข้อมูล ATF จากวงจร ATF Controller ที่ติดตั้งอยู่ในโมดูล
เดียวกัน
ฟังก์ ชั่นการควบคุม/ตรวจสอบและเพาเวอร์ ซัพพลาย(Control/Test Function and Power Supply)
ในยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ หน้าที่เสริ มของมันอย่างเช่น การควบคุม การแปลงกาลังดัน
ไฟเพาเวอร์ ซพั พลาย การระบายความร้ อน และ stand-by heating มันจะต้องทาหน้าทีด่ งั กล่าวนี้ดว้ ย การ
เริ่ ม off-line test การประเมินผลและการส่ งถ่ายผลลัพธ์ของ on-line/off-line test จะกระทาได้โดยการใช้
การ์ ด TEST ที่ซ่ ึงจะต้องผ่านทางเส้นทางส่ งถ่าย HDLC test line พร้ อ มด้วยชุดแอสเซมบลี HDLC-IF ที่
ติดตั้งอยู่ในโมดูล Pulse Compression ยูนิต EMC ในยูนิตอิเล็กทรอนิ กส์ คาบิเน็ท ๑ จะเป็ นตัวจ่ายกาลัง
ดันไฟปกติหรื อ stand-by ไปให้ยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ ตามสถานการณ์
ชุดแอสเซมบลีผลิตสัญญาณ(Signal Generation assemblies) ในโมดูลประมวลผลสัญญาณ
(Signal Processing Module) จะต่ออยู่กบั โมดูล internal test and power supply environment

๒-๖๔

๑.๔.๒.๓ การประมวลผลสั ญญาณเบื้องต้ น(Signal Preprocessiong)
หลังจากสัญญาณรับได้ผ่านการขยายสัญญาณในเบื้องต้นแล้วในชุ ดปรี แอมปลิไฟเออร์
(Preamplifier Box) ได้อธิบายไปแล้วใน ข้อที่ ๑.๔.๒.๑ (นอกตัวเรื อ)
- สัญญาณอนาล๊อคสเตป(analog stave) ๑๒๐ สัญญาณจากแอร์ เรย์ตวั รับ VLF/LF หรื อ
HF
- สัญญาณอนาล๊อคสเตป(analog stave) ๔๘ สัญญาณจากเวอร์ ติคอลแอร์ เรย์ตวั รั บ HF จะ
ถูกส่ งถ่ายไปให้ยูนิตประมวลผลเบื้องต้น (Preprocessing Unit) ที่อยู่ภายในตัวเรื อ
การประมวลผลสั ญญาณในชแนลประมวลผล 120-48 ชแนล แบบขนาน(Parallel Signal Preprocessing
in 120/48 Channal)
หลัง จากที่ได้รับสัญญาณเข้ามาโดยชุ ด วงจรขยายผลต่าง(differential amplifier) สัญญาณ
อินพุท ๑สัญญาณ ของสัญญาณอนาล๊อคสเตป ทั้ง ๑๒๐ สัญญาณ หรื อ ๔๘ สัญญาณ จะถูกสวิทช์ผ่านเข้า
ที่ชแนลประมวลผลแบบขนานทั้ง ๑๒๐ ชแนล (ในกรณี ของ ๔๘ สัญญาณ ชแนลประมวลผลจะไม่ได้ใช้
งานทั้งหมด) องค์ประกอบเหล่านี้จะถูกส่ งผ่านออกไปเป็ นคาสัง่ แบบอนุกรม
- Notch filter สาหรับกดสัญญาณรบกวนจาก Doppler Log
- การมอดดูเลชัน่ VLF ถึง LF (เพียงเฉพาะในกรณีของสัญญาณรับ VLF เท่านั้น)
- แบนด์พาส โดยสอดคล้องอยู่กบั ความถี่รับ (LF/VLF หรื อ HF)
- Variable amplifier 0 หรื อ 26 dB ถูกควบคุมโดย AGC(ดูขา้ งล่าง)
- เกนขยายของวงจรขยายทีแ่ ปรเปลี่ยนได้(Variable amplifier) 0 หรื อ 32 dB ควบคุมโดย
AGC (ดูขา้ งล่าง)
การแปลงสั ญญาณอนาล๊ อคไปเป็ นสั ญญาณดิจิตอล (Analog to Digital Conversion)
ที่เอาท์พุทของชแนลประมวลผลขนาน มีวงจร A/D converter(ADC) อยู่ ๔ ชุด ซึ่งจะแปลง
สัญญาณ อนาล๊อคไปเป็ น ข้อมูลดิจิตอลขนาด ๑๒ บิท ในการลดชแนลประมวลผลนี้ ทาได้โดยการใช้
วงจรมัลติเพล็กเซอร์ ๑ วงจรต่อไว้ดา้ นหน้าวงจร ADC แต่ละชุด ซึ่งจะทาให้มีขอ้ มูล ดิจิตอลผลลัพธ์สูง
๓๒ ชแนลขนานส่ งไปเลี้ยงวงจร ADC ในรู ปแบบอนุกรมเวลา(time serial order) ตรงด้านอินพุทของ
ADC โดยตรง สัญญาณ อนาล๊อคที่มลั ติเพล็กแล้วจะถูกขยายด้วยเกนการขยายที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเกน
การขยายต่าง ๆ นี้ ควบคุมโดย AGC (0.25 dB ถึง 31.75 dB, ด้วยการเพิ่มเกนทีละ 0.5 dB)
โดยสอดคล้องอยู่กับความถี่แซมเปิ้ ล (sample frequency) 25 KHz ทุก 40S ชุดข้อมูล ๑ ชุด
(one data set) (สเตป 1, สเตป 2, ….,สเตป 120/48 ค่าเกนขยาย AGC) จะถูกส่ งถ่ายผ่านบัสขนาด ๑๖ บิท
ไปยังโมดูล PULSE COMPRESSION เพื่อทาการประมวลผลเพิ่มเติม

๒-๖๕

การควบคุมเกนอัตโนมัติ(AGC)
จะต้อ งมี การควบคุ มเกนการขยายโดยอัต โนมัติ เ พื่ อ ปรั บแอมปลิ จู ดของสั ญ ญาณอิ นพุ ท
อนาล๊อคให้อยู่ในพิกดั ระยะทางไดนามิคของ ADC ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบจากสัญญาณที่เต็มสเกลหรื อ
สัญญาณที่น้อย ด้วยมีการตรวจสอบ(Monitoring) ข้อมูลดิจิตอลที่เอาท์พุท วงจร AGC จะคานวณเกน
(อัตราการขยาย)ที่ จ ะต้อ งขยายและคอยควบคุ มภาคการขยายที่ เ ปลี่ ย นแปลง(Variable amplifier)
ทั้ง ๓ ภาคที่อยู่ตรงด้านหน้าวงจร ADC พิกดั ช่วงทางไดนามิค คือ 89.5dB ,ต่าสุ ด, ขั้นตอนการขยาย
เพิ่มขึ้น,ลดได้ทลี ะ 0.5dB เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้เกิดการรบกวนที่สัญ ญาณเอาท์พุท (ดิจิตอล) โดยเกน
การขยายที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ๆ วงจร AGC จะพยามยามติดตามระดับของเอคโค่ (echo) ที่มีระดับ
ลดลงได้โดยวงจร soft gain regulation
การอินเตอร์ เฟสกับแอร์ เรย์ (Interface to the Arrays)
หลังจากทีไ่ ด้ทาการขยายสัญญาณไปแล้วในชุด Preamplifier Boxes
- สัญญาณอนาล๊อคสเตฟ(analog staves) ๑๒๐ สัญญาณจากแอร์ เรย์ตวั รับ VLF/LF หรื อ
HFและ
- สัญญาณอนาล๊อคสเตฟ(analog staves) ๔๘ สัญญาณจากเวอร์ ติคอลแอร์ เรย์ตวั รั บ LF
จะถูกส่ งถ่ายไปให้ยูนิตประมวลผลเบื้องต้น (Preprocessing Unit) รวมทั้งการเชื่อมต่อถึง
กันระหว่างชุด Preamplifier Boxes กับยูนิตประมวลผลเบื้องต้นเหล่านี้
- สัญญาณควบคุมสาหรับการสลับไปมาระหว่าง VLF/LF กับ HF ที่จะจ่ายไปให้ชุด
Preamplifier Boxes ที่อยู่ตรงด้านหลังแอร์ เรย์ตวั รับ
- สัญญาณ leakage senser ๒ สัญญาณจากชุด Preamplifier Boxes
- เพาเวอร์ ซพั พลาย 15V (ปกติ) หรื อ 115V STAND-BY จ่ายให้กบั ชุด Preamplifier
Boxes
การอินเตอร์ เฟสกับโมดูล Pulse Compressions
ข้อมู ลสเตฟที่เ ป็ นดิ จิตอลแล้วทั้ง ๑๒๐ /๔๘ (ขนาด ๑๒ บิท) และค่าเกนขยาย AGC ที่
สอดคล้องจะถูกส่ งถ่ายไปให้โมดูล Pulse Compressions ในรู ปการส่ งแบบอนุกรมทางเวลา(time serial)
โดยทาง
- บัสขนาด ๑๖ บิท
- clock,syne และ parity
การอินเตอร์ เฟสกับโมดูล Beamformer
ที่โ มดูล Beamformer จะรั บสัญญาณควบคุมโหมดการส่ ง (ความถี่ ,เวอร์ ติ คอลแอร์ เรย์หรื อ
ฮอริ ซอนตอลแอร์ เรย์)เข้ามา

๒-๖๖

การอินเตอร์ เฟสกับโมดูล Signal Processing (ชุดแอสเซมบลี Signal Generation)
ที่ชุดแอสเซมบลี Signal Generation ติดตั้งอยู่กบั โมดูล Signal Processing(ยูนิตอิเล็กทรอนิกส์
คาบิเน็ท ๑) จะรับสัญญาณ Transmission Synchronization เข้ามา
การควบคุม/ฟังก์ ชั่น Test และเพาเวอร์ ซัพพลาย
หน้ า ที่ ก ารท างานเสริ ม อย่ า งเช่ น การร่ วมจัง หวะ (synchronization), การแปลงไฟ
(power supply conversion) ,การระบายความร้ อน ,stand-by heating และการผลิตข้อมูล test (อนาล๊อค)
จะรวมอยู่ในยูนิต ประมวลผลเบื้องต้น (Preprocessing Unit) การประเมินค่าและการส่ งถ่ายข้อมูล Test
HDLC ด้วยชุ ดแอสเซมบลี HDCL-IF ที่ติดตั้งอยู่ในโมดูล Pulse Compression ยูนิต EMC ของ
อิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท ๑ จะทาหน้าที่จ่ายกาลังดันไฟ(ปกติ) หรื อ กาลังดันไฟ stand-by ให้กบั ยูนิตประ
มวลผลเบื้องต้น(Preprocessing Unit)
๑.๔.๒.๔ การกดพัลส์ (Pulse Compression)
ฟั งก์ช นั่ การทางานนี้ อ ยู่ในโมดูล Pulse Compression ซึ่ งติ ดตั้งอยู่ในยูนิตอิเล็กทรอนิ กส์
คาบิเน็ท ๑ รวมทั้งในโมดูลนี้ย งั มีชุดแอสแซมบลี HDLC IF รวมอยู่ดว้ ย ซึ่ งมันจะต่อ อยู่กบั การ์ ด test
ทุกการ์ ด ทางเส้นทาง HDLC test transfer
การกดพัลส์ (Pulse Compression)
คาบเวลาของการชี้แสดงเอคโค่(echo) ในข้อ มูลที่รับกลับเข้ามา(reception data) นี้สามารถ
ลดลงได้(การกดพัลส์ ) โดยวิธีเปรี ยบเทียบ(correlating) ข้อมูลรับ กับโครงสร้ างพัลส์ส่ง ดังนั้นจึงสามารถ
ปรับปรุ งผลลัพ ธ์(local resolution) ของทิศ ทางการส่ ง(transmission direction) ให้ดีข้ ึนได้ แฟคเตอร์
การกด(1) นี้จะเป็ นสัดส่ วนกลับกันกับแบนด์วดิ ของพัลส์(FM) อัตราส่ วน S/N จะเพิ่มขึ้นตามคาบเวลา
ของพัล ส์ (pulse duration) ในกรณี ที่เ กิ ด การเหลื่ อ มทับ (overlapping) กัน ของคาบเวลาเอคโค่
(echo duration) ขึ้นมา คุณภาพของการตรวจจับอาจลดลงเนื่อ งจากการใช้ฟังก์ช นั่ นี้ ตราบใดก็ตามที่
ความเข้มของเอคโค่(echo intersity) ยังเพียงพอ พัลส์ ทสี่ ้ นั ๆ ก็อาจมีผลลัพธ์ทดี่ ีได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีการ
กดพัลส์ (pulse compression) โดยสอดคล้องอยู่กบั ความจริ งเหล่านี้ ควรจะใช้การกดพัลส์ ต่อ เมื่อมีการใช้
พัลส์ FM ที่กว้างมาก ๆ สาหรับการตรวจจับเป้ าในระยะไกล ๆ
ในโหมดทีใ่ ช้พลั ส์ FM เราสามารถเลือกให้มีการกดพัลส์(pulse compression) หรื อไม่มีก็ได้ ใน
กรณี ที่ไม่ได้เลือกใช้การกดพัลส์ (ใช้พลั ส์ CW เพียงอย่างเดียว)ฟั งก์ชนั่ การกดพัลส์น้ ี จะถูกข้ามผ่านไปเลย
โดยอ้อมผ่านไปทางเส้นทางเดินข้อมูลไปยังชุดสร้ างบีม (beamformer) ในทุก ๆ กรณี ค่าเกนการขยาย
AGC จะถูกส่ งถ่ายเป็ นข้อมูล BY-PASS ไปยังชุดสร้ างบีม (beamformer)
ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ฟั งก์ชนั่ การทางานของการกดพัลส์(pulse compression) ก็คือวงจรฟิ ลเตอร์
แบบ non-recursive ดังนั้นจึงสามารถใช้ชุดฮาร์ ดแวร์ ทเี่ หมือนกันและโมดูลซอร์ ฟแวร์ ที่เหมือน ๆ กันมา
ต่อกันเป็ นฟิ ลเตอร์ filter และ beamformer ได้
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ในการที่จะสร้ างขบวนการเปรี ยบเทีย บ(correlation processing) ตามที่ตอ้ งการสาหรับการกด
พัลส์ (pulse compression) นี้น้ นั จะต้องแอดเดรสชุดสัมประสิ ทธิ ที่เหมาะสมกับรู ปแบบของพัลส์ ได้โดย
ซอร์ ฟแวร์ ควบคุม(control software) สาหรับในแต่ละคาบการส่ งแต่ละคาบเป็ นครั้ง ๆ ไป
เนื่ องมาจากขบวนการประมวลผลเชิงลิเนี ย รด้วยขนาด ๑๖ บิท ส าหรั บข้อ มูลสเตฟ รวมทั้ง
สัมประสิ ทธิ์ และขบวนการประมวลผลภายในถึง ๓๕ บิท (สะสม) ก็เท่ากับเป็ นการจัดหาพิกดั ระยะทาง
ไดนามิคที่เพียงพอกับความต้อ งการ สิ่ งนี้จะถูกแจกจ่า ยไปยัง pulse compression ฟิ ลเตอร์ filter และ
beamformer ด้วย ดังนั้น คาสัง่ ของฟั งก์ชนั่ เหล่านี้จะไม่กระทบกระเทือนถึงคุณสมบัติในการทางาน
การอินเตอร์ เฟสกับยูนิตประมวลผลเบือ้ งต้ น (Interface to the Preprocessing Uuit)
ข้อมูลสเตฟทั้ง ๑๒๐/๔๘ ข้อมูลทีเ่ ป็ นดิจิตอลแล้ว และค่าเกนการขยาย AGC ที่สอดคล้องจะถูก
รับเข้ามาจากยูนิตประมวลผลเบื้องต้น ในรู ปแบบอนุกรมเวลา(time serial) ทาง
- บัสขนาด ๑๖ บิท
- clock,syne และ parity
การอินเตอร์ เฟสกับโมดูล Beamformer
ผลลัพธ์ที่ได้จากขบวนการประมวลผลการกดพัลส์ (pulse compression processing) (ข้อมู ล
๑๒๐/๔๘) และค่าเกนขยาย AGC ที่สอดคล้องจะถูกส่ งถ่ายไปให้โมดูล beamformer ทาง
- บัสขนาด ๑๖ บิท
- clock,syne และ parity
การอินเตอร์ เฟสกับโมดูลประมวลผลสั ญญาณ(ระบบส่ งถ่ า ยข้ อมูล ATF) Interface to the Signal
Processing Module(ATF Transfer System)
ข้อมูลโหมดการประมวลผล(Processing mode data) สาหรับขบวนการประมวลผลการกดพัลส์
(ค่าตัวแปรพัลส์ , การกดพัลส์ on/off) จะได้รับเข้ามาทางระบบส่ งถ่ายข้อ มูล ATF จากชุ ดควบคุม ATF
(ATF controller) ติดตั้งอยู่ในโมดูล Signal Processing
ชุดแอสเซมบลี HDLC Interface (HDLC IF)
ชุดแอสเซมบลี HDLC IF นี้จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดการส่ งถ่ายข้อมูล ผลลัพธ์จากการ test ,
คาสั่ง test ระหว่างการ์ ด test กับ Ethernet , ที่ซ่ ึงก็คือ ระบบการส่ งถ่ายหลักภายในระบบ MWS80-6
สาหรับจุดประสงค์น้ ี, DHLC IF จะต่อผ่านทางระบบเชื่อมโยง HDLC ไปยังการ์ ด test ต่าง ๆ ใน
- ยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ VLF/LF(Power Amplifier Unit VLF/LF)
- เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ HF(HF Power Amplifier)
- ยูนิตประมวลผลเบื้องต้น(Preprocessing Unit)
- โมดูล Pulse Compression
- โมดูล Beamformer
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- ยูนิตสเตบิไลเซชัน่ (Stabilization Unit)
การส่ งถ่ายข้อมูลระหว่าง HDLC IF กับ Ethernet จะถูกกระตุน้ ให้มีก ารส่ งถ่ายโดยทางบัส
module internet VME และชุดแอสเซมบลีมาตราฐานร่ วม(common standard assemblies)
ฟังก์ ชั่นการควบคุม/ฟังก์ ชั่น Test และเพาเวอร์ ซัพพลาย(Control/Test Function & Power Supply)
หน้าที่การทางานเสริ มอย่างเช่น การร่ ว มจังหวะ(synchronization) และการควบคุมจะรวมอยู่
ภายใน โมดูล Pulse Compression การประเมินค่าและการส่ งถ่ายผลลัพธ์ของ on-line และ off-line test
นั้นจะกระทากันภายในการ์ ด test ซึ่ งจะต่อผ่านมาทางเส้นทางส่ งถ่ายข้อ มูล HDLC ด้วยชุดแอสเซมบลี
HDLC IF ที่ติดตั้งอยู่ภายในโมดูลเดียวกัน ยูนิต EMC ของยูนิตอิเล็กทรอนิ กส์ คาบิเน็ท ๑ เป็ นตัวจ่าย
กาลังดันไฟ(ปกติ) ให้กบั ชุ ดแอสเซมบลี เพาเวอร์ ซัพพลายที่อยู่ในโมดูล Pulse Compression และยัง
ควบคุม การระบายความร้ อน (air cooling) และ stand-by heating
๑.๔.๒.๕ การสร้ างบีม(Beamforming)
ฟั งก์ชนั่ การสร้ างบีมนี้อยู่ในโมดูล Beamformier ซึ่ งติดตั้งอยู่ในยูนิตอิเล็กทรอนิ กส์ คาบิเน็ท ๑
จะประมวลผลตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
- กรองข้อมูลสเตฟ(ฟิ ลเตอร์ แบนด์-พาส FIR) ที่เกี่ยวพันอยูก่ บั พิกดั ระยะความถี่ของเอคโค่
- การแปลงข้อมูลสเตฟจริ ง(real stave) ไปเป็ นข้อมูลสเตฟรวม(complex stave data) (ทรานส
ฟอร์ เมอร์ แบมฮิลเบิร์ต)
- เก็บข้อ มูลสเตฟ(stave data) ลงในบัสเฟอร์ หนึ่ง ๆ โดยสอดคล้อ งกับพิกัดระยะของเวลา
หน่วง(time dalay range) เพื่อการประมวลผลทางการสร้ างบีม(beamforming processing)
- คานวณแอดเดรสบัฟเฟอร์ และสัมประสิ ทธิ์ ที่เกี่ยวข้อ งอยู่กบั เวลาหน่วง(time dalays) และ
ฟั งก์ชนั่ การจัดโทนตามที่นิยามไว้(defined shading function) (การจัดโทนนี้จะทาแต่เฉพาะ
ในกรณี ของโหมดการประมวลผล detection เท่านั้น)
- การเลือกข้อมูลสเตฟ(แอดเดรสบัฟเฟอร์ )และการทวีคูณค่าสัมประสิ ทธิ์ (ตัวคูณ)
- การผลิตข้อมูลบีม(beam data) ด้วยการบวกข้อมูลสเตฟทีห่ น่วงเวลาแล้วเข้าด้วยกัน
ข้อมู ลบีมจะถู กส่ ง ถ่า ยไปยัง โมดู ล Signal Processing ในกรณี ของโหมดการประมวลผล
สัญญาณที่เลือก(selected signal processing mode) “stave test” ฟั งก์ชนั่ การกดพัลส์(pulse compression)
และฟั งก์ชนั่ การสร้ างบีม(beamforming) จะถูกข้ามผ่านไป(BYPASS) และโมดูล Signal Processing จะ
รับข้อมูลสเตฟที่ผ่า นประมวลผลเบื้องต้นมาแล้วแต่ยงั ไม่ได้ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน(unmodified preprocessed
stave data) (ข้อมูลเอาท์พุทของยูนิตประมวลผลเบื้องต้น) ในทุก ๆ กรณี ค่าเกนขยาย AGC จะข้ามฟั งก์ชนั่
ทั้ง ๒ ฟั งก์ชนั่ นี้ ไป
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ฟิ ลเตอร์ การประมวลค่ าข้ อมูลรวม และบัฟเฟอร์ ข้อมูล (Filter ,Complex Data Evaluation and Data
Buffer)
ฟิ ลเตอร์ FIR (แบบ non-recursive) ท าหน้า ที่ ใ นการกรองแบนด์ วิช สัญ ญาณ ส่ ว นชุ ด
สัมประสิ ทธิ์ (ตัวคูณ) ที่มีอยู่ ๑ ชุด จะถูกคานวณค่าตัวคูณให้กบั ฟิ ลเตอร์ ท้งั ๒ ตัว (กรองความถี่สูง,กรอง
ความถี่ต่า) และจะถูกโหลดลงในหน่วยความจา coefficient ดังนั้นจึงสามารถปรับปรุ งย่านแบนด์วิชด์ให้
เข้ากันกับแบนด์วิชด์ของพัลส์ ส่งได้
ชุดสร้ างบีมรวม(complex beamformer) จะต้องการสัญญาณอินพุทรวม(complex input) (ทั้งใน
ส่ วนที่เ ป็ นของจริ ง (real part) และส่ วนที่ไม่ใ ช่ ของจริ ง(imaginary part) ซึ่ งจะต่ างเฟสกันอยู่ ๙๐
การเลื่อ นเฟสนี้ จะกระท าได้โ ดยทรานสฟอร์ เ มอร์ แบบฮิ ล เบิร์ ท(Hibert transformer)(ฟิ ลเตอร์ แบบ
non-recursive) ดังนั้นเฟสของความถี่ท้งั หมดจะต่างกัน ๙๐ ตั้งแต่เฟสเหล่า นี้ตอบสนองอยู่กบั ฟิ ลเตอร์
FIR คือฟั งก์ชนั่ พื้นฐานของเชิงลิเนียรของความถี(่ กลุมดีเลย์ค่าคงที)่ ข้อมูลสเตฟรวม(complex stave data)
จะถู ก น ามาเก็ บ ลงในบัฟเฟอร์ ๑ ตัว ซึ่ ง เป็ นบัฟ เฟอร์ ที่มี ค่ า ความจุ อ ย่ า งเพี ย งพอ ซึ่ ง จะเป็ นค่ า
เวลาหน่วง(time dalay) ที่คาดเดาไว้ก่อน ในขบวนการประมวลผลสาหรับการสร้ างบีม (beamforming
process) ดังต่อไปนี้
การสร้ างบีม(Beamforming)
จากสัญญาณสเตฟรวม(complex stave signals) ที่มีอยู่ท้งั หมด ๑๒๐/๔๘ สัญญาณ จะมีบีมที่ถูก
สร้ างขึ้นมาใหม่(preformed beams(PFB’S) ๑๓๖/๔๘ บีมที่ถูกนามาคานวณ เพราะว่าเวลาหน่ วงที่จาเป็ น
สาหรั บขบวนการประมวลผลในการสร้ างบีม (beamforming process) อาจจะไม่พอดีกบั เวลาอ้างอิง
(time reference) ของข้อ มูล สเตฟดิจิตอลที่ถูกบัฟเฟอร์ แล้ว (buffer digital stave signal) ผลต่างของ
เวลาหน่วงจะถูกชดเชยโดยการเลื่อนเฟสที่เหมาะสม ซึ่งก็ คือการทางานที่เ รารู จกั กันดีคือ สัญญาณรวม
(complex signals)
ถ้า ต้อ งการข้อ มู ล สเตฟจะถู ก น าออกมาชั่ง น้ าหนัก โดยสั มประสิ ทธิ์ โทน
(shading coefficients) การชดเชยเวลาหน่วงและเฟสจะกระทาต่อ ทุก ๆ สเตฟและทุก ๆ PFB ในที่สุด
ข้อมู ลบีม(beam data) จะถูกผลิ ตออกมาเป็ นผลรวม(SUM) ของข้อ มู ล สเตฟที่ ได้หน่ วงเวลาแล้ว
(time dalayed stave data) ที่สอดคล้อง ขบวนการในการบวก(รวม)(adding process) นี้จะรวมไปถึงการ
ปรั บปรุ งการฟอร์ แมท(format adaptation) ไปเป็ น เฟสละ ๑๖ บิท เพื่อ การส่ งถ่ายข้อ มู ล บีมนี้ ไ ปให้
โมดูล Signal Processing
รู ปร่ างหน้าตาเฉพาะ ๆ ของการสร้ า งบีม (beamformer)นั้น ประกอบด้วย สมรรถนะในการ
ค านวณชั้น สู ง ที่ มี ค วามแม่ น ย าสู งรวมทั้ง ขี ด ความสามารถในการโปรแกรมได้อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระ
(free programming) ในขณะที่ผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์หนึ่งนั้นมันก็เป็ นไปได้ที่จะชดเชยต่อเวลาหน่วง ที่อยู่
ในพิกดั ระยะภายในเฟสการรั บ(receiving phase) ได้อ ย่างมากมาย(คือการโฟกัสอัตโนมัติ) นอกจากนั้น
ด้วยการคานวณอย่างต่อเนื่อ งของการชดเชยเวลาค่าความเร็ วเสี ยงที่มีใช้งาน(available sound velocity
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value) ของสัญญาณสเตฟ
จากการสแกนอย่างต่อเนื่ อง จะถูกนามารวมเป็ นการกาหนดค่าเวลาหน่ วง(แอดเดรสบัฟเฟอร์ )
และการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์(ตัวคูณ) สาหรับการชดเชยเฟสและการจัดโทน(shading) ถ้าต้องการ
ทิศ ทางในการชดเชยแต่ล ะครั้งนั้นจะถูกค านวณจากแบริ่ งที่กาหนดและความกว้างของบีม
(beamwidth) เพื่อนามาพิจารณาเป็ นตาแหน่งจริ งของแอร์ เรย์ จะถูกกาหนดโดยขบวนการประมวลผลใน
ยูนิตสเตบิไลเซชัน่ (Stabilization Unit)
การอินเตอร์ เฟสกับโมดูล Pulse Compression
ข้อมูลสเตฟดิจิตอล ๑๒๐/๔๘ ข้อมูล และค่าเกนการขยาย AGC ที่สอดคล้องจะได้รั บมาจาก
โมดูล Pulse Compression ในรู ปอนุกรมเวลา(time serial)โดยทาง
- บัสขนาด ๑๖ บิท
- clock,syne and parity
ในกรณี ที่ได้สวิทช์ให้การกดพัลส์ (pulse compression) ทางาน ข้อมูลสเตฟนี้จะถูกประมวลผล
เบื้องต้นมาแล้วในโมดูล Pulse Compression
การอินเตอร์ เฟสกับโมดูล Signal Processing
ข้อมูลบีม/สเตฟดิจิตอล ๑๓๖/๔๘ ข้อมูลและค่าเกนการขยาย AGC ที่สอดคล้องจะถูกส่ งถ่ายใน
แบบอนุกรมเวลา(time serial) ให้กบั โมดูล Signal Processing ทาง
- บัสขนาด ๑๖ บิท
- clock,syne and parity
ตัวแปรของการสร้ างบีม(ตัวแปรพัลส์ ,โหมดที่ใช้ในการประมวลผล,ความเร็ วเสี ยง,ตาแหน่ ง
จริ งของแอร์ เ รย์) จะได้รับมาจากระบบส่ งถ่า ย ATF จากชุ ดควบคุม ATF ที่ติดตั้งอยู่ในโมดูล Signal
Processing
การอินเตอร์ เฟสกับยูนิตประมวลผลเบื้องต้ น(INTERFACE TO THE PREPROCESSING UNIT)
สัญญาณควบคุมโหมดการส่ ง(ความถี่,แอร์ เรย์แนวตั้ง,แอร์ เรย์แนวนอน) จะถูกส่ งถ่ายไปยังยูนิต
ประมวลผลเบื้องต้น
ฟังก์ ชั่นการควบคุม/ฟังก์ ชั่น Test และเพาเวอร์ ซัพพลาย
การทางาน(หน้าที)่ เสริ มอย่างเช่น การร่ วมจังหวะ(synchronization) และการควบคุมจะรวมอยู่
ในโมดูล Beamformer การประเมินค่าและการส่ งถ่ายผลลัพธ์ของ on-line และ off-line test นั้นกระทากัน
ภายในการ์ ด test ซึ่ งจะต่อผ่านมาทางเส้นทางส่ งถ่ายข้อมูล HDLC ด้วยชุดแอสเซมบลี HDLC IF ที่ติดตั้ง
อยู่ในโมดูล Pulse Compression ยูนิต EMC ของยูนิตอิเล็กทรอนิ กสคาบิเน็ท ๑ เป็ นตัวจ่ายกาลังไฟให้กับ
ชุดแอสเซมบลีเพาเวอร์ ซัพพลาย ที่อยู่ในโมดูล Signal Processing และยังควบคุมการกระบายความร้ อน
และ stand-by heating

๒-๗๑

๑.๔.๒.๖ การประมวลผลสั ญญาณ(Signal Processing)
ฟั งก์ชนั่ การประมวลผลสัญญาณนี้จะรวมกันอยู่ในโมดูล signal processing ที่ติดตั้งอยู่ในยูนิต
อิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท ๑ ภายในโมดูลนี้ประกอบด้วยส่ วนประกอบอีกดังนี้
- ชุดควบคุม ATF (ซึ่ งเป็ นตัวมาสเตอร์ ของระบบส่ งถ่าย ATF)
- ชุดแอสเซมบลีผลิตสัญญาณพัลส์ (Pulse Signal Generation assemblies)
ชุดผลิตสัญญาณพัลส์ ประกอบด้วยชุดอินเตอร์ เ ฟสที่เ กี่ยวข้อง ซึ่ งได้อ ธิบายไปแล้วในหัวข้อที่
๑.๔.๒.๒(การผลิตพัลส์)
ฟั งก์ชนั่ การประมวลผลสัญญาณประกอบด้วยฟั งก์ช นั่ ย่อยต่อไปนี้
- Detection ประกอบด้วย โหมด multiping ,tracking และ magnifier
- Depth classification(การพิสูจน์ทราบทางแนวตั้ง,vertical classification)
- การพิสูจน์ทราบทางแนวนอน(Horizontal classification)
- ไซด์สแกน(Side scan)
- การตรวจสอบสเตฟ(Stave test)
โดยสอดคล้อ งอยู่ กั บสภาวะของสภาวะแวดล้อ มในการประมวลผล สามารถเลื อ กใช้
ฟั งก์ชนั่ ย่อยเหล่านี้ ได้ที่คอนโซล เพื่อการทางานและการแสดงภาพได้ในเวลาเดียวกัน
- การตรวจจับ(Detection)
- การตรวจจับ(Detection)และการพิสูจน์ทราบทางแนวนอน(Horizontal classification)
- การตรวจจับ (Detection)โดยปราศจากการขยาย(magnifier) และการพิ สู จ น์ ทราบ
ความลึก(Depth classification)
- การตรวจจับ(Detection)โดยปราศจากการขยาย (magnifier) การพิสูจน์ทราบความลึก
(Depth classification) และการพิสูจน์ทราบทางแนวนอน(Horizontal classification)
- ไซด์สแกน(Side scan)
- การตรวจสอบสเตฟ(Stave test)
ในระหว่างคาบเวลาส่ ง ๑ ครั้ง (one ping period) จะมีฟังก์ชนั่ ย่อ ยเพียงฟั งก์ชนั่ เดียวเท่านั้นที่
สามารถประมวลผลในยูนิตประมวลผลสัญญาณ(Signal Processing Unit) ได้ ถ้าใช้การตรวจจับร่ วมกับ
การพิสูจน์ทราบ ฟั งก์ชนั่ ย่อยที่ถูกเลือ กใช้จะถูกนามาประมวลผลตามลาดับ ในการประมวลผลแต่ล ะ
อย่างนั้น จะใช้คาบเวลาส่ ง ๑ ครั้งพร้ อ มด้วยตัวแปรของพัลส์ ที่ได้เลือกแล้วในฟั งก์ชนั่ ย่อ ยที่สอดคล้อง
เซคเตอร์ การพิสูจน์ทราบ(classification sector) (การพิสูจน์ทราบความลึก : การกาหนดทิศทางของบีม
ทางแนวนอน) จะต้องอยู่ในเซคเตอร์ ของการตรวจจับ สาหรับในโหมด multiping และโหมดการติดตาม
ร่ องรอยเป้ า(tracking) ผลลัพธ์ของการตรวจจับของคาบเวลาการส่ งครั้งสุ ดท้ายจะถูกนามาเก็บไว้ชวั่ คราว
พร้ อมด้วยค่าตัวแปรสาหรับการประมวลผลทีแ่ น่นนอน
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โดยสอดคล้อ งอยู่ กับกระแสการทางานของฟั งก์ ช ั่น ย่ อ ย ชุ ดประมวลผลสั ญญาณ (signal
processing) จะรั บบีม ๑๓๖ หรื อ ๔๘ บี ม หรื อ ข้อ มู ล สเตฟมาจากยู นิ ต Beamformer ขบวนการ
ประมวลผลต่อไปนี้จะเกิดขึ้นโดยซอร์ ฟแวร์ ที่ประกอบด้วยการ์ ดโปรเซสเซอร์ ๕ การ์ ด
การตรวจจับ (Detection)
ในระหว่างคาบเวลาส่ ง ๑ ครั้ง ข้อมูลของแต่ละบีมจะถูกนามาทาการอิน เตอร์ เกรท กันภายใน
กรอบเวลา(time windows) ที่ใกล้เคียงกับความยาวพัลส์ จริ ง (actual pulse length) ตามขั้นตอนของอัตรา
การเทียบเคียง(sampling rate) และเหลื่อ มทับกัน(overlapping) ประมาณ ๕๐% ขบวนการประมวลผลนี้
ประกอบด้วยการเทียบเคียงข้อมูลรับย่อย(supsampling of the reception data) ด้วยการนาบีมทุกบีมมาเก็บ
สะสม(account) ข้อมูลที่ อินทิเกรทแล้วที่มีความสัมพันธ์สูงสุ ดจะถูกทาเครื่ องหมาย(marked) เอาไว้
(มีความเป็ นไปได้ว่าเป็ นเป้ า,เอคโค่) ฐานข้อมูลนี้ได้ถูกกาหนดเป็ นข้อมูลดิบ(raw data) ซึ่ งจะถูกส่ งไป
เพื่อทาการประมวลผลเพิ่มเติมในการที่จะลดอัตรา false alarm และผลิตนัยสาคัญในการแสดงภาพการ
ตรวจจับ (significant detection display) ซึ่ ง ค่ าที่ถู กเครื่ อ งทาหมาย(marked) มี ค่ าสู ง สุ ด ได้เ พี ย ง
๒๐,๐๐๐ อันเท่านั้น ค่าทีม่ ีค่าสู งกว่าระดับทานบ(level threshold) ที่แน่นอน จะถูกเลือกออกมาเพื่อแสดง
ภาพการตรวจจับ โดยสอดคล้องอยู่กบั ลดระดับทานบนี้ ดว้ ยการเพิ่มพิกดั ระยะ และแบริ่ งที่มีผลเกี่ยวข้อ ง
(range & bearing) ทานบ(thershold) นี้จะถูกกาหนดให้แต่ละบีม ๆ แยกกันต่างหาก (ไม่ใช่กาหนดรวม
ทั้งหมดทุกบีมเท่ากัน) และในบริ เวณพิกดั ระยะ (range areas) ที่ได้กาหนดไว้ก่อนแล้ว(predefined) การ
ก าหนดแบริ่ งให้ กับ เอคโค่ (echo) ที่ เ หลื อ นั้น จะได้รั บ การปรั บ ปรุ งให้ ดี ข้ ึ นโดยการสอดแทรก
(interpolation) ลงในข้อ มูลดิบ ค่าพิกดั ระยะที่ประเมินค่าแล้วจะถูกเทียบเคียงกับระดับน้ าทะเล(โหมด
plan) เพื่อชดเชยต่ออิทธิ พลความลึก จานวนของเอคโค่ที่แสดงออกมาที่จอภาพนั้น สามารถลดลงได้อีก
ครั้ งหนึ่ ง โดยวิธี ก ารปรั บระดับท านบ(threshold level) ที่ เ ลื อ กได้ จุ ด กึ่ งกลางแบริ่ งของเซคเตอร์
การดีเทคนี้สามารถนาเอามาเชื่อมต่อเข้ากับแบริ่ งของเป้ าคงที่หน้าพื้นท้องทะเล(ground fixed target) ได้
การขยาย (Magnifier) ที่รวมอยู่ในฟังก์ชั่นการตรวจจับ (included in the detection function)
ถ้าไม่ได้เลือกใช้การพิสูจน์ทราบความลึก(Depth Classification) ควบคู่ไปด้วยอีกอันหนึ่ งนั้น ก็
สามารถที่จะตั้งการขยาย(magnifier) ลงบนจอแสดงภาพการดีเทคได้ โดยจะต้องตั้งให้อยู่ภายในขอบเขต
พิกดั ระยะที่เ ลือกได้ที่แน่ นอน(certain selectable range borders) การแสดงภาพในส่ วนจอขยายภาพ
(magnifier display) นี้จะถูกประเมินค่าจากฐานข้อมูลดิบ
การอินทิเกรทมัลติปิ้งค์ (Multiping Integration) รวมอยู่ในฟังก์ ชั่นการดีเทค
โดยสอดคล้องอยู่กับพิกัดระยะ(range) ในการอินทิเกรทมัลติปิ้งค์ ผลลัพธ์ขอ้ มูลดิบ ๒ ถึง ๘
ผลลัพธ์จะถูกนามาวางทับกันหลังจากที่ไ ด้ทาการชดเชยการเคลื่อ นที่ของตัวเราระหว่างคาบเวลาแต่ละ
คาบเวลา การประมวลผลการซ้อนทับกัน (overlay process) นี้ประกอบด้วย การชัง่ น้ าหนักของประวัติ
คาบเวลาส่ ง(weighting of history ping periods) โดยขึ้นอยู่กบั ผลต่างของเวลาต่อกระแสคาบเวลาส่ ง
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ฐานข้อมูลดิบของ มัลติปิ้งค์น้ ี(multiping raw data) จะใช้เฉพาะการแสดงภาพตรวจจับเท่านั้น
การติดตามร่ องรอยเป้า(รวมอยู่ในฟังก์ ชั่นการดีเทค)Tracking(included in the function Detection)
สาหรั บการติดตามร่ อ งรอยเป้ า(target tracking) จะใช้ฟิลเตอร์ แบบ non-recursive กับทั้ง
เป้ าเคลื่อนที่(เช่น MDV) และเป้ านิ่งหน้าพื้นท้องทะเล(ground fixed target) คณิ ตศาสตร์ ช้ นั สู งที่ใช้น้ ีจะ
ขึ้นอยู่กบั วิธี LMS(Least Mean Square) เป็ นการใช้ฐานข้อมูลดิบเพื่อ การกาหนดสู ง สุ ด สาหรับการ
ติดตามเอคโค่เ ป้ าหลาย ๆ อันนั้น จะนาเอาทานบ(threshold) แบบ SNR มาใช้เพื่อไม่ให้ไปติดตามเป้ า
เอคโค่ทคี่ ่อนข้างจะไม่คงที่(เปลี่ยนแปลงบ่อย) หลังจากทีม่ นั คานวณการเคลื่อนที่ของเป้ าได้แล้ว ฟั งก์ชนั่
tracking นี้จะจัดหาการทานายล่วงหน้าโดยอัตโนมัติถา้ เอคโค่หายไปจากจอภาพสัก ๒-๓ คาบส่ ง และจะ
ชี้บอกว่าาเป้ าหายไปแล้ว(automatic target loss indication) เองโดยอัตโนมัติถา้ เอคโค่ขาดหายไปหลาย ๆ
คาบเวลาส่ ง
การพิสูจน์ ทราบ(Classification)
กรอบสาหรับการพิสูจน์ทราบนี้ได้ถูกออกแบบมาเป็ นกรอบสี่ เหลี่ยม ตาแหน่ งของกรอบจะถูก
กาหนดในเซคเตอร์ ดีเทค(ที่แสดงภาพ) หลังจากได้เริ่ มการพิสูจน์ทราบใหม่ ๆ กรอบสี่ เหลี่ยมนี้ยงั คงอยู่ที่
ตาแหน่ งที่กาหนด แต่เป็ นอิสระต่อการเลื่อ นเซคเตอร์ ดีเ ทค สามารถเชื่ อมต่อ จุดกึ่ งกลางกรอบพิ สูจน์
ทราบนี้ เข้ากับตาแหน่ งของเป้ านิ่ งผิวหน้าดินได้โดยสลับกัน(ตาแหน่ งของตัวแทรค,tracker position)
จอแสดงภาพการพิ สู จน์ ทราบ(classification display) จะถู กประเมิ น ค่ าบนข้อ มู ล ดิ บ(ไม่ มีโ หมด
multiping) การนาแสดงภาพที่เกี่ยวข้องบนจอแสดงภาพจะเกี่ ยวพันอยู่กบั การขยายภาพ(magnification)
ของบริ เ วณที่ทาการตรวจจับ ในขณะที่ความละเอียดของพิกดั ระยะ(range resolution) พอดี กบั ความ
ละเอีย ดของภาพ(pixel resolution) ความละเอียดทาง แบริ่ ง(bearing resolution)(beam pattern) จะต้อง
เติมใส่ ภาพอิสระ(free pixel) ลงไปด้วยโดยวิธีการสอดแทรก(interpolation) องศาของการสอดแทรกนี้จะ
ขึ้นอยู่กบั ขนาดของกรอบและตาแหน่งที่เลือกไว้ ถ้ากรอบการพิสูจ น์ทราบนี้มีบางส่ วนอยู่นอกเซคเตอร์
รับ/ส่ ง ของการพิสูจน์ทราบ ภาพที่อยู่ตรงส่ วนที่เกินออกไปนี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็ นสี ดา
การพิสูจน์ ทราบความลึก(Depth Classification)
การประมวลผลสัญญาณพิสูจน์ทราบความลึกนี้ จะเหมือนกับการประมวลผลสัญญาณตรวจจับ
มาก แต่ค่าสู งสุ ดที่กาหนดได้จะเหลือเพียง ๑๐,๐๐๐ ค่าเท่านั้น เอคโค่ที่ตรวจจับได้แล้ว (detected echo)
ค่าสู งสุ ด จะแสดงภาพในความลึกหนึ่ง ๆ ครอบคลุมไดอะแกรมพิกดั ระยะในสเกลที่สามารถเลือ กได้ที่
แน่นอน แบริ่ งของบริ เวณพื้นที่แนวระนาบทางตั้งจะถูกกาหนดลงในเซคเตอร์ ตรวจจับ(จอแสดงภาพ)
ผลสาแดงร่ อ งรอยเส้นทางเดินเสี ยง(ray trace effects) นี้สามารถที่จะทาการชดเชยได้ทางแฟคเตอร์ ที่
เปลี่ยนแปลงได้ ๒ เซคเตอร์ ซึ่ งพนักงานเป็ นเป็ นผูป้ ้ อนอินพุทแฟคเตอร์ ในระหว่างการพิสูจน์ทราบ
ความลึก ภาพขยายของจอแสดงภาพดีเทคจะไม่มีการประเมินค่า
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ไซด์ สแกน(Side Scan)
ในโหมดนี้ขอ้ มูลโซนาร์ ของ PFB เพียงบีมเดียวจะแสดงภาพในส่ ว นที่เป็ นการแสดงภาพเวลา
ต่อพิกดั ระยะ (time/range display) สาหรับคาบเวลาส่ งครั้งแรกสุ ด พนักงานสามารถเลือกทิศทางของ
PFB( ๙๐ หรื อ ๒๗๐ สัมพันธ์กบั ทิศหัวเรื อ) ได้ สาหรับคาบเวลาส่ งอันต่อ ๆ ไป การดีเทคนี้จะถูก
ปรับไปไว้ที่ทิศ เหนือ จริ ง อาการของตัวเรื อ เรา(own ship’s motion) จะถูกชดเชยให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ ถ้าได้เลือ กโหมด multiping ไว้ (๒-๘ คาบ) บีมใกล้เ คียงจะถูกนาไปเก็บไว้ก่อ น และการ
ชดเชยต่ออาการของตัวเรื อเราในขบวนการประมวลผลไซด์สแกนก็จะทายากขึ้นอีกมาก
โดยผ่านทางเครื่ องบันทึกไซด์สแกน สามารถทีจ่ ะพิมพ์ผลลัพธ์ของไซด์สแกนออกมา ด้วยภาพ
ที่คมชัดมากกว่าที่จอแสดงภาพ
การตรวจสอบสเตฟ(Stave Test)
ถ้าเลือก stave test จากโหมด off-line test ฟั งก์ชนั่ การทางานของ pulse compression และ
beamforming จะถูกข้ามผ่านไป และชุ ดประมวลผลสัญญาณ(signal processing) จะรั บข้อมูลสเตฟ
(รู ปดิจิตอล) ของแอร์ เรย์ตวั รับที่เลือกไว้ ด้วยการอินเตอร์ เกรทข้อ มูล 20 rectified data สาหรับแต่ละ
สเตฟ ภาพแสดงการ test ของสถานะข้อมูลสเตฟนั้น ๆ ก็จะปรากฎขึ้น ที่จอภาพ ค่า ของข้อมูล สเตฟที่
แตกต่างกันอย่างมากมายอาจจะชี้บอกว่ามีข้อขัดข้อง(fault) เกิดขึ้นในสเตฟนั้น ๆ หรื อเกิ ดขึ้นในชแนล
ประมวลผลเบื้องต้น
การอินเตอร์ เฟสกับโมดูล Beamformer
ข้อมูลบีม/สเตฟดิจิตอล ๑๓๖/๔๘ ข้อมูลและเกนการขยาย AGC ที่สอดคล้องจะได้รั บมาจาก
โมดูล Beamformer(ในแบบอนุกรมเวลา)
- บัสขนาด ๑๖ บิท
- clock,syne and parity
การอินเตอร์ เฟสกับอีเทอร์ เน็ท(Interface to the Ethernet)
ข้อมูลที่ส่งถ่านกันระหว่างโมดูล Signal processing กับอีเทอร์ เน็ทจะถูกกระตุน้ โดยทางชุ ด
แอสแซมบลี มาตราฐานและบัส VME ที่อ ยู่ภ ายในโมดู ล ระบบส่ ง ถ่ ายอีเ ทอร์ เ น็ ทนี้ ใช้ส าหรั บการ
ติดต่อสื่ อสารกันระหว่างคอนโซลต่าง ๆ กับอิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ทต่าง ๆ ของระบบย่อย MWS 80-6 ใน
โมดูล Signal processing ระบบส่ งถ่ายอีเทอร์ เน็ทจะเกี่ยวพันอยู่กบั ข้อมูลดังต่อไปนี้
- การส่ งผลลัพธ์ของการประมวลผลสัญญาณ
- รับตัวแปรสาหรับการประมวลผล(โหมดใช้งานต่าง ๆ)
- รับข้อมูลเรื อ(เข็ม,ความเร็ ว)
- รับคาสัง่ ,ที่จ่ายเข้ามาทางชุดควบคุมบัส ATF
- ส่ งข่าวสาร,ที่รับเข้ามาทางชุดควบคุมบัส ATF
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ระบบบัส ATF
ชุดควบคุมบัส ATF นี้ ติดตั้งอยู่ในโมดูล Signal processing เป็ นมาสเตอร์ ของระบบบัส ATF
โดยทางบัส VME ภายในโมดูลและชุดแอมแซมบลีมาตรฐาน(ดูขา้ งบน) ชุดควบคุมบัส ATF จะเป็ นคัว
กระตุน้ ให้มีการส่ งถ่ายข้อ มูลกันระหว่างระบบบัส ATF กับ อีเทอร์ เน็ทยูนิต /โมดูล/แอสแซมบลี ต่าง ๆ
เหล่านี้จะต่ออยู่กบั บัส ATF(ตัวมาสเตอร์ )
- แอสแซมบลี Pulse Signal Generation ,ติดตั้งอยู่ในโมดูล Signal processing
- โมดูล Pulse Compression (กับบัสระบบย่อย ATF ภายใน)
- โมดูล Beamformer(กับบัสระบบย่อย ATF ภายใน และต่อซ้ าให้กบั การต่อ ATF กับยูนิต
Stabilization)
- ยูนิต Stabilization(ด้วยบัสระบบย่อย ATF ภายใน)
ฟังก์ ชั่นควบคุม/ฟังก์ ชั่น Test และเพาเวอร์ ซัพพลาย
หน้าที่เ สริ มอย่างเช่น การร่ วมจังหวะ(synchronization) และการควบคุมจะรวมอยู่ในโมดู ล
Signal processing การประเมินค่าและการส่ งถ่ายผลลัพธ์ของ on-line และ off-line test นั้นจะกระทากัน
โดยใช้ แอสแซมบลีมาตรฐานที่ซ่ึ งต่อ อยู่กับบัส VME ภายในโมดูล กับอีเทอร์ เน็ท ยูนิต EMC ของ
อิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท ๑ เป็ นตัวจ่ายไฟให้กบั ชุดแอสแซมบลีเพาเวอร์ ซพั พลาย ที่อยู่ในโมดูล Signal
procession และยังควบคุมการระบายความร้ อนและ stand-by heaing
๑.๔.๒.๗ การชดเชยเสถียรภาพ(Stabilization) ฟั งก์ชนั่ การชดเชยเสถียรภาพนี้บรรจุรวมอยู่ในยูนิต
สเตบิไลเซชัน่ (Stabilization Unit) ภายในฟั งก์ชนั่ นี้ประกอบด้วย
- การควบคุมขบวนการของการชัก-หย่อนโดยสอดคล้องกับการใช้งานที่คอนโซล(รี โมท
คอนโทรล)
- ควบคุมที่ยึดลิเนี ยรแอร์ เรย์ (Linear Array Holder) และการเคลื่อนไหวของเวอร์ ติคอ
แอร์ เรย์ตวั รับ HF โดยสอดคล้องกับการใช้งานที่คอนโซล(รี โมทคอนโทรล) สาหรับ
บังคับทิศทาง การส่ ง/การตรวจจับ/การพิสูจน์ทราบ
- ชดเชยเสถียรภาพอัตโนมัติให้กบั (การชดเชยการเคลื่อนที่ของแอร์ เรย์ที่ควบคุมไม่ได้)
- ควบคุมยูนิตชัก-หย่อ น (Hoisting Unit) และ ที่ยึดลิเนีย รแอร์ เรย์ (Linear Array Holder)
แบบกึ่งอัตโนมัติ(ควบคุมด้วยมือ) โดยควบคุมทีแ่ ผงควบคุมแทนการใช้รีโมทคอนโทรล
- แสดงบอกถึ งสถานะของเครื่ อ งชัก -หย่อ น(Hoisting) และตาแหน่ งของที่ยึด ลิเ นี ย ร
แอร์ เรย์ และเวอร์ ติคอลแอร์ เรย์ตวั รับ LF
การออกแบบทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ประกอบด้วยฮาร์ ด แวร์ ส าหรั บการอิ นเตอร์ เ ฟสส าหรั บ
เซนเซอร์ ท้งั หมดที่ทาหน้าที่ในการควบคุมเสถียรภาพและสาหรับส่ ว นที่เป็ นไฟฟ้ าที่ใช้สาหรับควบคุม
ยูนิตโซนาร์ ทรานสดิวเซอร์ การควบคุมและขบวนการประมวลผลสัญญาณจะถูกแปลงโดยซอร์ ฟแวร์
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ที่จะวิง่ อยู่บน แอสแซมบลีมาตราฐาน
การชักหย่ อน(Hoisting)
การหย่อนและชักแอร์ เรย์อตั โนมัติดว้ ยการควบคุมทางรี โมทคอนโทรลโดยยูนิต Stabilization
ซึ่ ง จะรั บค าสั่ งเริ่ มการทางามาจากคอนโซล หรื อ สลับ ไปรั บจากแผงควบคุ มของยู นิต Stabilization
(ในโหมด back up) ก็ได้ สถานะเมื่อการชักขึ้น-หย่อ นลง (เมื่อปลายทั้ง ๒ ด้านถึงตาแหน่งสุ ดระยะ
แล้ว) หรื อ ในขณะที่เ ครื่ อ ง ชัก-หย่อ นกาลังเคลื่ อนที่อ ยู่น้ นั จะมีเ ซนเซอร์ ค อยดีเ ทค ซึ่ งติดตั้ง อยู่ ใน
ยูนิตชัก-หย่อ น (Hoisting Unit) จะเป็ นตัวรับอาการและส่ งถ่ายอาการไปให้ยูนิต Stabilization สถานะ
กระแสการเคลื่อนที่ต่าง ๆ ของเครื่ องชัก-หย่อนจะแสดงออกมาให้เห็นที่ยูนิต Indication(ซึ่ งมีอยู่ ๒ ยูนิต)
โดยเป็ นไฟแสดง(ไฟสี เหลืองแสดงว่าเครื่ องชัก-หย่อนกาลังเคลื่อนที่)ไฟสี เขียวแสดงว่าเครื่ องชัก-หย่อ น
อยู่ในตาแหน่งชักขึ้นสุ ดแล้ว(“up”)ส่ วนไฟสี แดงแสดงว่า เครื่ องชัก-หย่อ นอยู่ในตาแหน่ งหย่อนสุ ดแล้ว
(“down”) และบนจอแสดงภาพทีเ่ กี่ยวข้องของคอนโซลต่าง ๆ ในระหว่างการทางานในการส่ งตามปกติ
(normal ping) ระบบจะต้องรักษาอยู่ในตาแหน่งที่เครื่ องชัก-หย่อนจะต้องถูกล๊อคอยู่ในตาแหน่งสุ ดระยะ
เพื่ อ เป็ นการป้ องกั น ไม่ ใ ห้ เ ครื่ องชัก -หย่ อ นช ารุ ด ตรงต าแหน่ ง บนสุ ด ของเครื่ องชัก -หย่ อ นจะมี
ขบวนการล๊อคอยู่ ๑ ชุด ไว้ป้องกันสาหรับไม่ให้เครื่ องชัก -หย่อ นชารุ ด การล๊อคและการปล่อยล๊อคนี้จะ
เป็ นส่ ว ยหนึ่งของขบวนการชัก-หย่อ น นอกจากนี้การชักขึ้นโดยอัตโนมัติจะเริ่ มทางานได้เมื่ออยู่ในโหมด
การป้ องกันฉุ กเฉิน(emergency protection) ถ้าเรื อมีความเร็ วเกินกว่า ๑๐ น๊อต
ฟังก์ ชั่นการทางาน(Operating Function)
สาหรับการปรับแต่งที่ตวั แอร์ เรย์ต่าง ๆ จะต้องมีขอ้ มูลต่าง ๆ เหล่านี้ ถูกกาหนดขึ้นจากการ
ทางานของคอนโซล และยูนิต STABILIZATION จะเป็ นตัวรับข้อมูลเหล่านี้
- จุดกึ่ งกลางแบริ่ งของการดีเทคตามแนวนอน(horizontal detection) และเซคเตอร์ สาหรับ
การพิสูจน์ทราบ(classification sectors) สัมพันธ์กบั ทิศเหนือ
- แบริ่ งทางแนวนอนของบีมสาหรับการพิสูจน์ทราบความลึก(depth
classification)
สัมพันธ์กบั ทิศเหนือ
- การกาหนดทิศทางของบีมทางแนวตั้งเป็ นมุมที่สัมพันธ์กบั แนวระนาบของผิวน้ าทะเล
โดยสอดคล้องอยูก่ บั ข้อมูลนี้ ตาแหน่งต่าง ๆ ของแอร์ เรย์ ตามที่กาหนดจะถูกส่ งเข้าสู่
ขบวนการประมวลผลการชดเชยเสถียรภาพ(stabilization process)
ฟังก์ ชั่นการควบคุมเสถียรภาพ(Stabilization Function)
เสถียรภาพคือระบบการควบคุมทางดิจิตอลโดยอัตโนมัติระบบหนึ่ง ที่ซ่ึ งจะคอยปรั บแอร์ เรย์
ต่าง ๆ ให้อยู่ในตาแหน่งที่ตอ้ งการ ซึ่งจะถูกกาหนดเลือกมาโดยการทางานของคอนโซล มันจะคอยชดเชย
ต่ออาการที่ไม่อยู่นิ่งของแอร์ เรย์อนั มีสาเหตุมาจากการไหลของพลังงาน(flow energy) เช่น อาการของตัว
เรื อ(ship’s motion) และการแถลอยไปมาของตัวเรื อ(drift)
สาหรับจุดมุ่งหมายนี้(อย่างเช่นการที่จะ
ควบคุมการหมุนของแอร์ เรย์,ดูขา้ งบน)
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ที่ยึดลิเนีย รแอร์ เรย์(Linear Array Holder) สามารถที่จะหมุนได้บนแกน ๓ แกน (แกนที่ ๑ ,๒
และ ๓)และเวอร์ ติคอลแอร์ เ รย์ตวั รั บ LF เกี่ ยวกับแกน(ของเครื่ องชัก-หย่อ น)ทางแนวตั้ง(แกนที่ ๔ )
การหมุนทั้งหมดจะใช้ระบบไฮดรอลิค(Hydraulic Unit) และถูกควบคุมโดยเซอร์ โววาล์ว (servo valves)
ที่อยู่ในยูนิตชัก-หย่อน(Hoisting Unit) วาล์วเหล่านี้จะเปิ ดและปิ ดได้โดยสัญญาณควบคุมทีร่ ั บมาจากยูนิต
Stabilization
ด้วยการต่อแบบป้ อนกลับ(feed back) ยูนิต Stabilization จะได้รับข้อมูลจากเซนเซอร์ อย่า ง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับตาแหน่งของที่ยึดลิเนียรแอร์ เรย์(Linear Array Holder) และเวอร์ ติคอลแอร์ เรย์ตวั รับ LF
โดยสัมพันธ์ กบั ยูนิ ตชัก-หย่อ น (Hoisting Unit) ตาแหน่ ง ของยูนิ ตชัก-หย่อ น ภายในระบบแกนร่ วม
คงที(่ fixed coordinate system) นี้ จะถูกกาหนดโดยผิวน้ าทะเลและทิศทางของทิศเหนือจริ งตามแนวนอน
ซึ่ งจะถูกแยกแยะในรายละเอียดโดยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาจากระบบไยโรที่อยู่ในยูนิตชัก -หย่อ น และ
จากระบบเข็มทิศเรื อ สาหรั บในโหมด back up ก็ยงั จะมีค่าโคลงและยอ(roll & pitch) ที่ถูกส่ งถ่ายไปให้
ยูนิต Stabilization โดยสอดคล้องอยู่กับข้อ มูลข่าวสารนี้ และตาแหน่งของแอร์ เรย์ที่ตอ้ งการ อัตราการ
เบี่ยงเบนที่เ กี่ยวเนื่ องจะถูกนามาประเมินค่ าและแปลงไปเป็ นสัญญาณควบคุ มสาหรั บเซอร์ โซวาล์วใน
ยูนิต ชัก-หย่อน ส่ วน error ที่ยงั คงเหลือค้างอยู่หลังจากที่ได้มีการควบคุมเสถียรภาพทางแมคคานิค จะ
ถูกน ามาประมวลผลและจัด หาข้อ มู ล ส่ งไปให้ beamformer ที่ซ่ ึ ง ตรงนี้ จะทาการควบคุ มเสถี ย รภาพ
โดยละเอียดทางอิเล็กทรอนิ กส์
มีภาคควบคุ มอยู่ ท้ งั หมด ๓ ภาค ภาคแรก ชดเชยต่อ อาการการเคลื่ อนไหวของแอร์ เ รย์อ ัน
มีสาเหตุมาจากการไหลของพลังงาน(flow energy) ภาคที่ ๒ เป็ นการชดเชยต่ออาการของตัวเรื อ และ
ภาคสุ ดท้าย เป็ นการชดเชยต่ออาการเซ แถ(drift) ที่กระทาต่อตัวเรื อ
ในลูป๊ ควบคุมลูป๊ แรก จะเป็ นตัวจัดหาการควบคุมรอง(slave control) และจ่ายไปให้แกนแต่ละ
แกนทั้ง ๔ แกน ในแต่ละแกนประกอบด้วยรี โ ซลเวอร์ ๑ ตัว , ชุดแปลงสัญญาณรี โซลเวอร์ -ไปเป็ น สัญญาณดิจิตอล(resolver-to-digital converter) ๑ ชุด , ชุดควบคุมอัตโนมัติ (automatic controller) และ
ชุดแปลงสัญญาณ ดิจิตอล-ไปเป็ น-สัญญาณอนาล๊อค ๑ ชุด ตามมาด้วยชุดขยายสัญญาณ(amplifier) ที่ซ่ ึง
เป็ นตัวขับเซอร์ โววาล์วเพื่อไปขับไฮดรอลิค ในลูป๊ นี้จะทางานด้วยอัตราการสแกนที่สูงมาก เพื่อไม่ให้เกิด
การดีเลย์ข้ นึ มา เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ในภาคควบคุมภาคที่ ๒ จะใช้อตั รา body-rates ของระบบ tuned gyro ทางไดนามิค ที่ซ่ึ ง
จะถูกลดลงโดยการเคลื่อ นที่ของตัวเรื อ เพื่อลดอัตราการสะบัดของระบบไยโรให้น้อยลงจะต้องมีการ
แปลงแกนร่ วมในภายหลังต่ออีกที การอินทิเ กรทต่อไปนี้จะจัดหามุมควบคุมให้กบั การควบคุมเสถียรภาพ
ด้วยอัตราการประมวลผลที่มีเวลาหน่ วงต่ าสุ ด การชดเชยต่ออาการเซ แถ ของเรื อ (drift) จะถูกส่ งมาเลี้ยง
โดยภาคควบคุมภาคที่ ๓

๒-๗๘

ในขณะที่จุดอ้างอิงทางแนวนอน(horizontal reference) ได้นามาจากระบบเข็มทิศ ไยโรของเรื อ
ส่ วนจุดอ้างอิงในแนวตั้งนั้นจะผลิตขึ้นภายในชุดควบคุมเสถียรภาพ(stabilization) ระบบไยโรแบบ tuned
gyro และเซนเซอร์ รับอาการอัตราเร่ ง(acceleration sensors) นี้จะถูกใช้เป็ นจุดอ้างอิงทางแนวตั้งโดยจะ
ทางานร่ วมกันกับจุดอ้างอิงทางแนวนอน ค่าตัวแปรทั้งหมดจะถูกแปลงลงในระบบแกนร่ วมของที่ยึด
ลิเนียรแอร์ เรย์ (Linear Array Holder) ผลสาเร็ จจากการอินทิเ กรท จะนาไปสู่ มุมควบคุมทีต่ อ้ งการ ที่ซ่ ึงจะ
ถูกนาไปชดเชยกับอาการเซ แถของเรื อ(drift) และการหมุนรอบตัวของโลก(earth ratation) มุมเหล่านี้จะ
ถูกนามาเปรี ยบเทียบกับเอาท์พุทของลู๊ปควบคุมภาคที่ ๒ อัตราเบี่ยงเบนที่ได้จะถูกป้ อนกลับลู๊ปควบคุม
ลูป๊ ที่ ๓ ไปยังภาคที่ ๒ เพื่อควบคุมเสถียรภาพในแบบระยะยาว(long term)
แผงควบคุม(Control panel)
ที่แผงควบคุมนี้ จะเป็ นที่สาหรั บกระตุน้ การควบคุมด้วยมือ(manual control) ของขบวนการ
ชักหย่อนและที่ยึดลิเนียร์ แอร์ เรย์(Linear Array Holder) ทั้ง ๓ แกน ฟั งก์ชนั่ การทางานนี้จะใช้งานเมื่อ
จะต้องทาการ setting-to-work โดยไม่ตอ้ งใช้คอนโซลและใช้ในตอนที่อยู่ในโหมด back up เพื่อควบคุม
การหย่อนและชักยูนิตทรานสดิวเซอร์ รวมทั้งมีจอแสดงมุมเพื่อคอยแสดงค่ามุมออฟเซ็ทและมุมตาแหน่ง
ยกขึ้นของแกนทั้งหมด ๓ แกน ถ้ามุมต่าง ๆ ได้เบีย่ งเบนออกจากค่าทีก่ าหนด จะต้องมีการปรับค่าใหม่ให้
ถูกต้องก่อน(ที่แผงควบคุม) จึงจะทาการชักหรื อหย่อนยูนิตทรานสดิวเซอร์ แบบอัตโนมัติได้
การอินเตอร์ เฟสกับโมดูล Signal Processing
ข้อมูลควบคุม (จากคอนโซลต่าง ๆ) และข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรื อนั้นจะผ่านระบบส่ งถ่าย ATF จาก
ชุดควบคุม ATF ในโมดูล Signal processing ส่ วนสัญญาณทีจ่ าเป็ นต่อการแสดงบอกถึงการส่ ง จะได้
รับมาจากชุดแอสเซมบลี Signal generation
การอินเตอร์ เฟสกับยูนิตอินดิเคชั่น(Interface to the Indication Unit)
มียูนิตแสดงสถานะอยู่ดว้ ยกัน ๒ ยูนิต ที่ซ่ึ งทาหน้าที่แสดงสถานะของเครื่ อ งชัก -หย่อ นด้วย
สัญญาณไฟแสดง ๓ ดวงด้วยกัน (สี เหลือง แสดงว่า เครื่ อ งชัก -หย่อ น กาลังเคลื่อนที่,ไฟสี เขียว แสดงว่า
เครื่ องชัก-หย่อน ถูกชักขึ้นจนสุ ดระยะแล้ว “up” ,ไฟสี แดง แสดงว่าเครื่ องชัก-หย่อ นถูกหย่อ นลงจนสุ ด
ระยะแล้ว “down”)
การอินเตอร์ เฟสกับยูนิตไฮดรอลิค(Interface to the Hydraulics Unit)
ยูนิตไฮดรอลิคนี้จะทาหน้าที่จ่ายกาลังน้ ามันไฮดรอลิคให้กบั เซอร์ โววาล์วต่าง ๆ ซึ่ งการควบคุม
ยูนิตไฮดรอลิคทั้งหมดจะอยู่ทยี่ นู ิ ต Stabilization
การอินเตอร์ เฟสกับยูนิตชัก-หย่ อน(Interface to the Hoisting Unit)
ยูนิต Stabilization ทาหน้าที่ควบคุมเซอร์ โววาล์วและล๊อคสลักล๊อคในยูนิตชัก-หย่อน เพื่อ
- การชัก-หย่อน(ขึ้น,ลง,ล๊อค/ปลดล๊อค)
- หมุนเสาอากาศลิเ นียรแอร์ เรย์(ทั้ง 3 แกน) และหมุนเวอร์ ติคอลแอร์ เรย์ตวั รับ LF(1 แกน)

๒-๗๙
รวมทั้งระบบไยโรในยูนิตชัก-หย่อนด้วย ในขณะทีข่ อ้ มูลของการป้ อนกลับ(feedback information)
ยูนิต Stabilization จะรับสัญญาณดังต่อไปนี้จากยูนิตชัก-หย่อน
- สถานะของเครื่ องชัก-หย่อน(ขึ้น,ลง,กาลังเคลื่อนที่,ล๊อคแล้ว/ปลดล๊อคแล้ว)
- ตาแหน่งของเสาอากาศลิเนี ยรแอร์ เรย์ท้งั 3 แกน (local) และ เวอร์ ติคอลแอร์ เ รย์ตวั รับ
LF ( 1 แกน) (แกนร่ วมภายในยูนิตชัก-หย่อน) กาหนดโดยรี โซลเวอร์
- ข้อมูลเกี่ยวกับไยโร
ฟังก์ ชั่นการควบคุม/ฟังก์ ชั่น Test และ เพาเวอร์ ซัพพลาย
หน้าที่เสริ มอย่างเช่น การร่ วมจังหวะ(synchronization) และการควบคุมจะกระทากันในยูนิต
Stabilization การประเมินค่าและการส่ งถ่ายผลลัพธ์ของ on-line และ off-line test นั้นจะกระทากันภายใน
การ์ ด Test ซึ่ งจะต่อผ่านมาทางเส้นทางส่ งถ่ายข้อมูล HDLC ด้วยชุดแอสเซมบลี HDLC IF ซึ่ งติดตั้งอยู่ใน
โมดูล Pulse Compression ยูนิต EMC ของอิเ ล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท ๑ เป็ นตัวจ่ายกาลังดันไฟ(ปกติ) และ
กาลังดันไฟ stand –by heating ให้กบั ยูนิต Stabilization(เส้นทางเดินกาลังไฟปกติหรื อ stand –by heating
จะสลับกันทีละอย่างเท่านั้น ส่ งมาพร้ อมกันไม่ได้เด็ดขาด)
๑.๔.๒.๘ เครื่ องบันทึกไซด์ สแกน(Side Scan Recorder)
ภาพกราฟฟิ คของไซด์สแกน(จอภาพล่าง) นั้นสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษได้ทางเครื่ องบันทึก
ไซด์สแกน(พริ้ นเตอร์ EPC) หลังจากทีไ่ ด้เลือกโหมดที่จะพิมพ์แล้ว ภาพที่ปรากฎอยู่ในบรรทัดของ
ไซด์สแกนอันใหม่บนจอแสดงภาพก็จะถูกพิมพ์ออกมาบนกระดาษ ภาพที่พิมพ์ออกมานี้จะมีรายละเอียด
(ความละเอียด) ทางพิกดั ระยะที่สูงกว่าภาพแสดงที่จอแสดงภาพไซด์สแกนมาก
๑.๔.๒.๙ เครื่ องบันทึกวิดิโอ/เครื่ องวิดิโอฟอร์ แมท(Video Recorder/Video Formatter)
สัญญาณ RGB ของโมนิ เตอร์ ระบบ MWS80-6 ที่สามารถเลือกได้อย่างอิสระจะถูกบันทึกลงใน
เครื่ อ งเล่ นวิดีโ อ เครื่ อ งเล่น วิดีโ อนี้ ก็ สามารถที่จะเล่นสิ่ งที่บนั ทึก เอาไว้ออกมาในภายหลังได้ เพราะ
สัญญาณ RGB นี้ไม่ล งรอยกับสัญญาณอินพุท/เอาท์พุท HDTV ของเครื่ องเล่นวิดีโอ เครื่ องเล่นวิดีโอ
ฟอร์ แมท (เครื่ องแปลงวิดีโอสแกน) นี้จะติดตั้งอยู่ระหว่างจอโมนิเตอร์ กบั เครื่ องเล่นวิดีโอ
๑.๔.๒.๑๐ ลูกโปร๊ บวัดค่ าความเร็ วเสี ยง(Sound Velocity Probe)
ลูกโปร๊ บวัดค่า ความเร็ วเสี ยงนี้ จะมีเซนเซอร์ สาหรั บวัดกาลังดัน น้ าทะเล,อุณหภูมิ,ความเค็ม
และค่าความเป็ นตัวนา ติดตั้งอยู่ บนฐานข้อมูลนี้ค่าความเร็ วเสี ยงและค่าความลึกที่สอดคล้องจะถูกนามา
คานวณ สาหรับการผลิตแผ่นกราฟแสดงความเร็ วเสี ยงต่อความลึกนั้นๆ จะต้องหย่อนลูกโปร๊ บผ่านผิว น้ า
ทะเลและค่อย ๆ ปล่อยให้ลึกลงไปจนถึงความลึกสู งสุ ดที่ตอ้ งการและชักกลับขึ้นมาบนผิวน้ า ในระหว่าง
ขบวนการประมวลผลนี้ลูกโปร๊ บจะทางานเองโดยเป็ นอิสระจากการควบคุมโดยอุปกรณ์อื่น เพราะมันมี
แบตเตอรี่ จ่า ยไฟอยู่ใ นตัว ของมันเอง ข้อ มูลที่ วดั ได้และข้อมูล ที่คานวณแล้ว จะถู กบัน ทึกด้วยอัตรา
ความลึกที่เพิ่มขึ้นจากที่กาหนด (ซึ่ งสามารถปรับได้ ๑๐ ขั้นตอน ตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๑๐ เมตร) ข้อมูลที่ได้
บันทึกเอาไว้แล้วนี้สามารถที่จะส่ งถ่ายไปให้ระบบ MW 80-6 ได้ (ทางโมดูล interface ,ที่ติดตั้งอยู่ในตู ้

๒-๘๐
อิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท ๒) (ระบบย่อย NAV) โดยจะต้องต่อสายชัว่ คราวเอาเอง
ค่าความเร็ วเสี ยงและความลึก ที่สัมพันธ์ ก ันจะถูก นามาเก็บไว้ในระบบ MWS 80-6 และ
ยังสามารถนาไปใช้ในการกาหนดร่ องรอยเส้นทางเดินเสี ยง(ray trace) และความเร็ ว เสี ยงให้กบั ความลึก
ของแอร์ เรย์ได้
๑.๔.๓ TCD
ประกอบด้วย

แทคติคอลคอนโซล(Tactical Console)

ซู ปเปอร์ ไวเซอร์ คอนโซล(Supperviser Console)

อิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท ๓ (โมดูล data handling)

พริ้ นเตอร์ พร้ อมด้วย Jet Direct Box

พล๊อตเตอร์

เครื่ องแสดงแบริ่ ง(Bearing Indicator) พร้อมด้วยยูนิตควบคุม

รู ปที่ ๑-๔๐
TCD
นี้ได้ถูกออกแบบมาสาหรับควบคุมและสั่งการเกี่ ยวกับภารกิจการล่าทาลายทุ่นระเบิด
ทั้งหมด และมีหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
 เตรี ยมการเกี่ยวกับภาระกิ จการล่าทาลายทุน่ ระเบิดก่อนการปฏิบตั ิการ
 ประมวลผลและแสดงภาพข้อมูลจากโซนาร์ และระบบเดินเรื อ
 แสดงภาพข้อมูลข่าวสารทางยุทธวิธีบนจอภาพ,พล๊อตเตอร์ และพริ้ นเตอร์
 แสดงภาพทีเ่ กิ ดขึ้นจากระบบโซนาร์ ในขณะนั้น(real-time sonar images)
 แสดงภาพทีเ่ กิ ดขึ้นที่เรดาร์ ในขณะนั้น

๒-๘๑
 แสดงภาพข้อมูลเดินเรื อต่าง ๆ
 แสดงภาพข้อมูล electrinic chart(ECDIS)
 บันทึกและแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจบนแผ่นดิสก์และเทปลาแสง
 ควบคุมโซนาร์ ,เซนเซอร์ เดินเรื อต่าง
 อุปกรณ์รายรอบ(peripherals)
 แสดงข้อมูลภาระกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสถานะของระบบ
 พิมพ์ข่าวสารเกี่ยวกับ error ต่าง ๆ
 ประเมินค่าภาระกิ จ
๑.๔๓.๑ การประมวลผลสั ญญาณของ TCD(TCD Signal Proceaaing)
TCD จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
 อุปกรณ์โซนาร์ (ข้อมูลจะถูกส่ งถ่ายทาง Local Area Network ของระบบ)
 อุปกรณ์เดินเรื อ(ข้อมูลจะถูกส่ งถ่ายทาง Local Area Network ของระบบ)
 อุปกรณ์สารวจ (Survey Equipment)(ข้อมูลจะถูกส่ งถ่ายทางระบบเดินเรื อ(Navigation system)
 ระบบกวาด(Sweep system) (ข้อมูลจะถูกส่ งถ่ายทางระบบเดินเรื อ(Navigation system)
 อุปกรณ์ใช้สอยเกี่ยวกับทุ่นระเบิด(Mine Disposal Equipment)(ข้อมูลจะส่ งทาง Local Area
Network ของระบบ
ข้ อมูลที่ส่งให้ กบั อุปกรณ์ โซนาร์ (Data to the Sonar Equipment)
- การควบคุมเซคเตอร์ (Sector Control)
- คาสัง่ การพิสูจน์ทราบ(Classification command)
- คาสั่งการสื บสวน(Investigation command)
- คาสั่งการลงปูมข้อมูล(data logging command)
- ร้ องขอให้ส่งถ่ายภาพแสดงที่จอภาพโซนาร์ ในขณะนั้น(request for image transfer)
ข้ อมูลที่รับจากอุปกรณ์ โซนาร์ (Data from the Sonar Equipment)
- กระแสแบริ่ งของเซคเตอร์ การดีเทค สเกล และความกว้างปั จจุบนั (Current detection sector
bearing,scale and width)
- แบริ่ ง,ระยะและความลึกของเป้ า (Contact bearing bearing,range and depth)
- ที่ทาการพิสูจน์ทราบเป้ า (Contact classification)
- ตาแหน่งของโซนาร์ เ คอร์ เซอร์ (position of the sonar cursor)
- แบริ่ งและระยะของยานล่าทาลายฯ(Mine Disposal Vehicle(MDV))
- ค่าตัวแปรของระบบ
- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อผิดพลาด

๒-๘๒
- ภาพแสดงของโซนาร์ ในเวลานั้นจากทั้งจอแสดงภาพ detection และจอภาพ classification
ข้ อมูลที่ส่งให้ อปุ กรณ์ เดินเรื อ (Data to the Navigation Equipment)
- ข้อมูลรี โมทคอนโทรล(Remote control data)
- ข้อมูลเส้นทางสารวจ(Laptrack data)
- ข้อมูลการแสดงภาพทางยุทธวิธี(Tactical display data)
ข้ อมูลจากอุปกรณ์ เดินเรื อ (Data from the Navigation Equipment)
- ข้อมูลเดินเรื อ(navigation data)
- ข้อมูลตัวแปรจุด จากแผนที่(geodetic datum parameter sets)
- ข้อมูลจุดหมายปลายทางการเดินเรื อ(waypoint navigation data)
- ข้อมูลเกี่ยวกับ error ต่าง ๆ
- ข้อมูลจากอุปกรณ์สารวจ(Survey Equipment) ผ่านทางอุปกรณ์เดินเรื อ
- ข้อมูลจากอุปกรณ์กวาด(Sweeping Equipment) ผ่านทางอุปกรณ์เดินเรื อ
ข้ อมูลที่ส่งให้ อปุ กรณ์ ล่าทาลายทุ่นระเบิด(Data to the Mine Disposal Equipment)
- ข้อมูล X/Y ของจอยสติ๊คที่ TCD คอนโซล ถ้าการควบคุม MDV ถูกกระตุน้ ให้ทางาน
ข้ อมูลจากอุปกรณ์ ล่าทาลายทุ่นระเบิด(Data from the Mine Disposal Equipment)
- ตัวแปรสถานะต่าง ๆ ของ MDV ตามการป้ อนกลับของคาสัง่ จอยสติ๊ค
- ข้อมูลภาพ(Image) ของจอภาพแสดงภาพ Mine Disposal Equipment
๑.๓.๓.๒ เอกสาร(Documentation)(การจัดทา)
ในระหว่างภาระกิ จหนึ่ง ๆ ข้อมูลทั้งหมดทีเ่ กี่ ยวข้องกับภาระกิจจะถูกนาไปลงในปูม หลังจากที่
เสร็ จสิ้ นภาระกิจใด ๆ แล้ว พนักงานประจาซู ปเปอร์ ไวเซอร์ คอนโซลอาจจะเรี ยกฟั งก์ชนั่ การประเมินค่า
ภาระกิจ ออกมาได้(post-mission evaluation function)
ผลลัพธ์หลักของฟั งก์ชนั่ นี้คอื
 การสร้ างทิศหัวเรื อใหม่ในระหว่างภาระกิจทั้งหมด
 การคานวณและแสดงภาพพื้นทีค่ วบคลุมของโซนาร์ ตามเวลาที่ปฏิบตั ิภาระกิจ
 การคานวณและแสดงภาพพื้นทีค่ รอบคลุมของโซนาร์ ทบี่ รรลุผลจากภาระกิ จนั้น
 การคานวณและแสดงภาพพื้นทีค่ รอบคลุมโดย sweeping gear ตามเวลาที่ปฏิบตั ิภาระกิจ
 การคานวณและแสดงภาพพื้นทีค่ รอบคลุมในการกวาดโดยรวมที่บรรลุผลจากภาระกิจนั้น
 การคานวณและแสดงภาพเปอร์ เ ซ็นต์พ้นื ที่ทหี่ มดข้อสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดต่อพื้นที่ทมี่ ีภยั
คุกคาม ซึ่ งพนักงานจะเป็ นผูท้ าให้เกิดความชัดเจน
๑.๔.๓.๓ ตัวควบคุมเครื่ องแสดงแบริ่ ง(Bearing Indicator control)

๒-๘๓
เครื่ องแสดงแบริ่ งนี้ใช้เพื่อนาเรื อยางให้แล่นเข้าหาตาแหน่งที่กาหนดได้โดยการขีดแบริ่ งจาก
เรื อเราไปยังตาแหน่ งที่ลูกเรื อในเรื อยางสามารถเห็นได้ชดั เจน
เครื่ องแสดงแบริ่ งนี้จะต่ออยู่กบั ยูนิตควบคุม(Control Unit)และควบคุมโดยยูนิตควบคุม และ
ยูนิตควบคุมนี้ต่ออยู่กบั บัสเซนเซอร์ ของระบบ
คาสั่งทีส่ ั่งให้เครื่ องแสดงแบริ่ งหมุนนี้จะได้สงั่ การจาก TCD คอนโซล โดยการกดฟั งก์ชนั่ คีย์

รู ปที่ ๑-๔๑

รู ปที่ ๑-๔๒
๑.๔.๓.๔ ยูนิตแมส เมโมรี่ (Mass Memory Unit)
ยูนิตแมส เมโมรี น้ ี ใช้สาหรั บเก็บและอ่านข้อมูลยุทธวิธี,ข้อมูลการใช้งาน,ข้อมูลเดินเรื อ ยูนิตนี้
ประกอบด้ว ยชุ ด ขับ ดิ ส ก์ (hard-disks drives) ๒ ชุ ด ส าหรั บ การท างานแบบมาตรฐานและ
เทปคาสเซ็ท(streaming tape) ตลัปเทปคาสเซ็ทจะใช้สาหรับเก็บข้อ มูลที่กินเวลานาน ๆ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันระหว่างเรื อล่าทาลายทุ่นระเบิดกับศูนย์บญั ชาการสงครามทุน่ ระเบิดบนฝั่ ง

๒-๘๔
เทปคาสเซ็ทจะถูกอินเตอร์ เฟสโดยการใช้ SCSI แบบมาตรฐานเพื่อให้สะดวกต่อการประเมิน
ค่าข้อมูลโดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบมาตรฐานทัว่ ๆ ไป
ยูนิตแมส เมโมรี่ น้ ี จะถูกควบคุมโดย TCD แต่เพียงอย่างเดีย วเท่านั้น
ความจุของหน่วยความจาจะมีพอทีจ่ ะเก็บฐานข้อ มูลทั้งหมดพร้ อมกับผลลัพธ์ของภารกิจที่ยาว
ถึง ๗๒ ชัว่ โมงโดยขึ้นอยู่กบั สถานะของภารกิจ MCM (Mine Counter Mission) สามารถใช้ MMU เพื่อ
 เก็บฐานข้อมูลตามที่ได้ป้อนเข้ามาในระบบในแบบกึ่งอัตโนมัติในขณะเริ่ มการใช้งาน
 (set-up phase)
 โหลดฐานข้อมูลเพื่อเริ่ มปฏิบตั ิภารกิจ
 เก็บข้อมูลทั้งหมดในระหว่างปฏิบตั ิภารกิ จตามที่ได้ระบุไว้เฉพาะด้านล่างโดยอัตโนมัติ
 โหลดฐานข้อมูลใหม่ในระหว่างปฏิบตั ิภารกิ จในกรณี ที่ถูกขัดจังหวะ(เช่น ไฟฟ้ าขัดข้อง)
 คัดลอก(อัด) ผลลัพธ์ของภารกิจลงเทปเพื่อส่ งถ่ายให้กบั เรื อล่าทาลายทุ่นระเบิดลาอื่นหรื อ
เพื่อเก็บไว้เป็ นฐานข้อมูล
๑.๔.๓.๔.๑ การบันทึกข้ อมูล(DATA RECORDING)
ข้อมูลทั้งหมดทีถ่ ูกบันทึก,ในโหมดนี้,ข้อมูลจะถูกเขียนลงตามลาดับโดยไม่ตอ้ งใช้สารบัลแฟ้ ม
(file-directory) ด้วยวิธีน้ ี ,การสู ญเสี ยข้อมูลในกรณี ที่ไฟฟ้ าขัดข้องจะถูกจากัดไว้เพียงบล๊อ คเดียว ซึ่งอาจ
ทาให้ไม่สมบูรณ์
ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกบันทึก
 ข้อมูลของฐานข้อมูลทางยุทธวิธีและการเปลี่ย นแปลงข้อ มูลเหล่านี้ ใ นระหว่างการปฏิ บตั ิ
ภารกิ จพร้ อมด้วยเวลาที่เกิดขึ้น
 บล๊อคข้อมูล ของต าแหน่ งที่เ รื อและตัวแปรเดินเรื อ รวมทั้งระบบเดินเรื อ ที่ใช้ และผลการ
ประเมินต่อถามเที่ย งตรงของการเดินรื อซึ่งบรรจุไว้ดว้ ยเครื่ องหมายบอกเวลา(time mark)
ด้วยคาบเวลาที่นอ้ ยกว่า ๒๐ วินาที ความละเอียดของเวลามากกว่า ๑ วินาที
 ข่าวสารข้อมูลสถานะจากอุปกรณ์โซนาร์
 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแสดงภาพจากอุปกรณ์โซนาร์ (จอแสดงภาพ detection และ
classification)
 กระแสตัวแปรของระบบเพื่อให้ระบบเริ่ มต้นทางาน ณ จุดเริ่ มต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว
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๑.๔.๓.๔.๒ ความปลอดภัยของข้ อมูล(DATA SAFETY)
ความปลอดภัยของข้อมูลจะมัน่ คงได้โ ดยการจัดหาระดับการลดเกรดออกเป็ น ๒ ระดับ
 ระดับ ๑
ในระหว่างการทางานปกติ ข้อมูล ทั้งหมดจะถูกเก็บ ๒ ครั้ง โดยการใช้ชุดขับดิสก์(disk drive)
ที่เป็ นอิสระในการทางานทางกายภาพ ๒ ชุด การเขียนบล๊อคแต่ละบล๊อคจะเกิ ดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกัน
เพื่อป้ องกันว่าหัวเขียนหรื อแผ่นดิสก์ของไดร๊ ฟทั้ง ๒ อาจช ารุ ดขึ้นมาได้
 ระดับ ๒
ในกรณี ที่ชุดขับแผ่นดิสก์(hard disk drive) อันใดอันหนึ่งเกิดชารุ ดขึ้นมา ชุดที่เหลือ ยังสามารถ
ใช้งานได้ โหมดนี้ จะไม่ ทาให้ค วามจุ ในการเก็บข้อ มู ล หรื อ ความเร็ วในการเก็บข้อมู ล ลดลงรวมทั้ง
แมสเมโมรี่ จะได้รับการป้ องกันโดยชุดเครื่ องจ่ายไฟฟ้ าสารอง(UPS)
๑.๔.๓.๕ พล๊อตเตอร์
การพล๊อตจะใช้แบบ Mercator; สเกลสามารถเลือกใช้ได้ต้ งั แต่ ๑:๕๐๐ ถึง ๑: ๑,๐๐๐,๐๐๐ โดย
ปรับเพิ่มได้คราวละ ๕๐๐
จุดกึ่ งกลางของการพล๊อตสามารถเลือ กได้อย่างอิสระโดยไม่ข้ ึน กับตาแหน่ งของตัวเรื อ และ
ไม่ข้ นึ กับจุดกึ่งกลาง TD ที่เลือกไว้ ทิศทางที่จะพล๊อตสามารถหมุนเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 1 องศา
หลังจากทีไ่ ด้เริ่ มฟั งก์ชนั่ การพล๊อตแล้ว รายการต่าง ๆ ต่อไปนี้จะถูกเตรี ยมพร้ อมไว้สาหรับการ
พล๊อตในแต่ละครั้ง
 เฟรมพล๊อต
- การระบุชื่อเรื อ(Ship identifier)
- คาอธิบายเกี่ยวกับภารกิจ(Mission description)
- เวลาเริ่ ม/สเกลเวลา(Start date/time scale)
- จุดอ้างอิงจากแผนที(่ Geodetic datum)
 กริ ดแลตติจูดและลองติจูดพร้ อมด้วยข้อความอธิ บายประกอบตรงขอบกระดาษ
 รายการข้อมูลทั้งหมด ชื่อกลุ่มต่าง ๆ ข้างล่าง ที่ซ่ึ งได้ติดตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ภายในกรอบกระดาษ
พล๊อต
- วัตถุใต้น้ าต่าง ๆ รวมไปถึงคอนแทคต่าง ๆ ที่ยงั ไม่ได้พิสูจน์ทราบ
- จุดอ้างอิงการเดินเรื อ
- วิทยุหาที่เรื อ(Radiolocation beacons)
- รายการความลึกน้ า(Water depth entries)
- รายการพิสูจน์ทราบพื้นท้องทะเล(Bottom classification entries)
- เส้นขอบ(Boundary lines)
- เส้นขอบพื้นที่สารวจ(Search area boundaries)

๒-๘๖
ข้อ มู ล คงที่เ หล่ า นี้ สามารถที่ จ ะพล๊อ ตได้ทนั ที(โหมด DUMP) หรื อ ระหว่า งการทางาน
(during operation) ก็แก้ไขได้โดยข้อมูลไดนามิคที่จะต้องมีดงั ต่อไปนี้เพื่อทีจ่ ะสามารถพล๊อตประวัติเก่ า ๆ
(history) รวมเข้าไปจนถึงกระแสเวลาในขณะนั้นได้
 แสดงตาแหน่ งที่เรื อโดย
- จุดที่ห่างทุก ๆ ๕๐ เมตร
- หัวลูกศรบอกทิศทางทุก ๆ ๕๐๐ เมตร
- กากบาททุก ๆ ๑๕ นาที
- วงกลมทุก ๆ ๑ ชัว่ โมง
 การพล๊อตเวลาที่อยู่ติดกับตาแหน่ งตัวเรื อ ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเรื อตามคาร้ องขอของ
พนักงาน
 การพล๊อตวัตถุที่พิสูจน์ทราบแล้วทั้งหมด สร้ างและนาเอาวัตถุใต้น้ ากลับมาพิสูจน์ทราบใหม่ท้งั หมด
 การพล๊อตวัตถุที่ดาเนินการแล้ว(hooked objects) แล้วแต่การร้องขอจากพนักงาน
ณ จุด สิ้ นสุ ดของคาบเวลาการพล๊อ ตที่ตอ้ งการ สามารถแก้ไ ขปรั บปรุ ง เฟรมพล๊อ ตได้โ ดย
วัน/เวลาทีเ่ สร็ จสิ้ น และข้อมูลทั้งหมดที่ได้จดั เอาไว้ขา้ งบนจะถูกนามาลงบนกระดาษพล๊อต ตราบเท่าที่จะ
มีใช้งานได้ สัญญลักษณ์และป้ ายกากับที่ใช้จะเหมือนกับทีใ่ ช้ในจอแสดงภาพทางยุทธวิธี(tactical display)
๑.๔.๓.๖ พริ้นเตอร์
พริ้ นเตอร์ น้ ีจะพิมพ์สิ่งที่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูลหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งตามที่เลือกของมัน และยัง
มี ภ าพบั น ทึ ก ขอ งเ หตุ ก า รณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นใน ระหว่ าง ภารกิ จก ารล่ าท าล ายทุ่ น ระเบิ ด
รวมไปถึงเอาท์พุทการตรวจสอบของพริ้ นเตอร์ (printer outputs test) และพินิจพิจ ารณาข่าวสารต่า ง ๆ
(messages) พริ้ นเตอร์ น้ ีจะถูกควบคุมโดย TCD (แบบรี โมท) และไม่สามารถทางานได้พร้ อม ๆ กัน
พริ้ นเตอร์ มีโหมดการทางานใหญ่ ๆ อยู่ ๒ โหมดคือ
 โหมด Dump
 โหมด Logging
ในโหมด DUMP ข้อมูลในกลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้จะถูกพิมพ์ออกมา
 กลุ่มคานา(header block) จะถูกพิมพ์ออกมาตรงด้านบนของแต่ละหน้าซึ่ งจะประกอบด้วย วัน/
เวลาทีเ่ ริ่ ม,ชื่อเรื อ,คาอธิบายภารกิ จและหน้าหมายเลขตามด้วย
 กลุ่มคานา พร้ อมด้วย
- ชื่อเรื อ (Ship identifier)
- คาอธิบายภารกิ จ(Mission description)
- คาอธิบายบริ เวณที่ปฏิบตั ิการ(Operation area description)
- ชื่อแฟ้ มฐานข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical data base filename)
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- วัน/เวลา(Date/Time)
- จุดอ้างอิงจากแผนที(่ Geodetic datum)
 ชุดตัวแปรจุดอ้างอิงจากแผนที(่ กระแสที่มีใช้งาน) (Geodetic datum parameters)
 จุดอ้างอิงการเดินเรื อ(Navigation reference points)
 มาร์ คเกอร์ เอนกประสงค์(Genral purpose markers)
 ค่าความลึกของน้ าที่ป้อน(Water depth entries)
 การพิสูจน์ทราบพื้นท้องทะเล(Bottom classification entries)
 วิทยุหาที่เรื อ(Radiolocation beacons)
 บริ เวณพื้นที่สารวจ(Search areas)
 เส้นทางสารวจ(Laptracks)
 แนวเส้นเขอบ(Boundary lines)
 เป้ าใต้น้ า(Underwater contacts)
พนัก งานอาจจะจ ากัดจานวนของข้อ มูล ที่พิ มพ์อ อกมาได้โ ดยการระบุชื่ อ กลุ่ มย่ อย(subset)
ของข้อ มูล ที่ได้ลงรายการไว้ขา้ งบนเพื่อจะได้ถูกดัม๊ ป์ ออกมาเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการดัม๊ ป์ ข้อมูล ที่ไ ม่
ถูกต้องออกมา อาจจาเป็ นจะต้องหยุดปฏิบตั ิการการล่าทาลายทุ่นระเบิดไว้สักระยะหนึ่งก่อน ซึ่งจะมีที่
ม้วนกลับเพื่อลดระยะเวลาทีห่ ยุดปฏิบตั ิการลงได้สูงสุ ด ๒ นาที
ในโหมด Logging กลุ่มคานา(header block) ตามที่ได้อธิบายไปแล้วในโหมด dump จะถูกพิมพ์
ออกมาดังต่อไปนี้
 เซนเซอร์ ทใี่ ช้,ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปโฉมของเซนเซอร์ ที่เกิดขึ้น
 ตาแหน่งที่เรื อเวลาและจุดอ้างอิงตามแผนที่ในปั จจุบนั (geodetic datum) ทุก ๆ 5 นาที
 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กระทาต่อข้อมูลเฉพาะสาหรับโหมดดัม๊ ป์ ประกอบด้วย
- เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- แบบที่เปลี่ยน(การเพิ่มเข้ามา,ลบออกหรื อปรับปรุ งแก้ไขใหม่)
- กลุ่มข้อมูลที่เปลี่ยน
 ข้อมูลของวัตถุที่ดาเนินการแล้ว(hooked objects) ตามแต่พนักงานจะร้องขอ
 ข่าวสารการเตือน(Alarm messages) พร้อมด้วยเวลา,ตาแหน่งที่เรื อตรงที่กดปุ่ ม
ship marker
 ข้อมูลข่าวสารสถานะและเหตุการณ์
 ข่าวสารเกี่ ยวกับข้อขัดข้องทางฮาร์ ดแวร์ (Hardware fault) จาก
- TCD , โซนาร์ , คอนโซลเดินเรื อ(Navigation Console)
ถ้าในโหมด Logging สิ้ นสุ ดลง,ข้อความข่าวสารเกี่ ยวกับเวลาและคาว่าจบ จะพิมพ์ออกมา

๒-๘๘
๑.๔.๓.๗ การสร้ างเป้ าจาลองบนเรื อ(On-Board Simulation)
การสร้ างเป้ าจ าลองบนเรื อสามารถท าได้โ ดยจะต้ อ งป้ อนจุ ด เริ่ มต้น (start position)
ทิศหัวเรื อ(heading) และความเร็ วเข้าที่ TCD ที่ซ่ ึงจะใช้เพื่อผลิตการเคลื่อนที่ของตัวเรื อเรา จาลองขึ้นมา
ถ้าในระหว่างทีก่ าลังจาลองเป้ าได้มีการเลือกแนวเส้นทางสารวจ (laptrack) ขึ้นมา ๑ เส้นทางเพื่อให้กลาย
มาเป็ น “เส้นทางสารวจ” (current laptrack) เป้ าจาลองเรื อ เราจะแล่นไปตามแนวเส้นทางสารวจนี้ ตัวแปร
การเดินเรื อที่ได้จาลองขึ้นมานี้ จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทวั่ ทั้งระบบ MWS 80-6 ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ น
การกระตุน้ เพื่อการฝึ กฝนขั้นตอนต่าง ๆ ทางยุทธวิธีที่เ กี่ยวพันอยู่กนั ทั้งพนักงาน TCD และพนักงาน
โซนาร์
๑.๔.๔ NAV/ADM
การเดินเรื อแบบครบวงจร(Integrated Navigation)
ฟั งก์ชนั่ การทางานหลักของการเดินเรื อแบบครบวงจรนี้ คือ
 บอกที่เรื อ(Position determination) ด้วยระบบ DGPS,GPS,RPS
 แจกจ่ายข้อมูลเดินเรื อ
 วัดความเร็ วในทิศทางลองติจูดและเส้นทะแยงมุมทั้งเหนือพื้นดินและผ่านน้ า โดยใช้โซนาร์
ด๊อปเปอร์ ลอ๊ ค(Sonar Doppler log)แบบครบวงจร
 บอกข้อมูลกระแสน้ าในบริ เวณทีจ่ ะมีการปฏิบตั ิการ
 ผลิต และคานวณข้อ มูล ที่เ กี่ ย วข้องอยู่ กบั แนวเส้ นทางสารวจ(laptrack)(ทั้งในรู ปแบบการวิ่ง
ซิ กแซกและวิง่ เป็ นวงกลม)
 วางแผนและเตือน ADM. โหมดอัตโนมัติ
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รู ปที่ ๑-๔๓
๑.๔.๔.๒ ด๊ อปเปอร์ ล๊อค(Doppler Log)
ด๊อปเปอร์ ลอ๊ คนี้จะถูกรวมเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์เดินเรื อ(Navigation Equipment) ที่มีไว้
เพื่อใช้วดั ค่าความเร็ วขององค์ประกอบในทิศทางลองติจูดและทแยงมุม เหนือพื้นท้องทะเลและสัมพันธ์
กับน้ า รอบ ๆ ตัวเรื อ และจากข้อ มูลข่ าวสารนี้ ม นั จะเป็ นตัวบอกความเร็ วเรื อและระยะทางที่ไ ด้เ ดิ น
ทางผ่านมา ข้อมูลต่อไปนี้ จะถูกกาหนดโดยด๊อปเปอร์ ลอ๊ คและถูกนาไปแสดงภาพที่ NBD
 ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเลและผ่านไปในน้ า
 องค์ประกอบทางลองติจูดและทแยงมุมของระยะทางที่ได้เดินทางผ่านมาแล้วเหนือพื้นท้องทะเล
และผ่านไปในน้ า
 การแก้กระแสลมและกระแสน้ า
 บอกความลึกที่อยู่ใต้ทรานสดิวเซอร์
 ขนาดของกระแสน้ า
 ทิศทางของกระแสน้ าโดยสัมพันธ์กบั ทิศหัวเรื อ
วิธีการวัดที่ใช้อยู่ในด๊อปเปอร์ ล๊อคนั้นตั้งอยู่บนหลักการ”ปรากฏการณ์ ด๊อปเปลอร์ ” (Doppler
effect) โดยส่ งพัลส์ เสี ยงด้วยความถี่ประมาณ 260 KHz สลับไปมา ๔ ทิศทาง (หัวเรื อ /ท้ายเรื อ/กราบขวา/
กราบซ้าย) ที่มุม ๕๗ องศา โดยสัมพันธ์กบั แนวระนาบหน้าเรี ยบของตัวเรื อ คาบเวลาและอัตราทวนซ้ า
ของพัล ส์ ส่ ง จะถู ก ปรั บเองโดยอัตโนมัติ โดยสอดคล้อ งกับความลึ ก ของน้ าใต้ทรานสดิ วเซอร์ แ บบ
ไฮโดรอคูสติค
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เสี ยงสะท้อนกลับมาจากพื้นท้อ งทะเล(รี เ วอร์ เบอเรชัน่ จากพื้นท้อ งทะเล) หรื อ จากน้ าทะเล
(รี เวอร์ เบอเรชัน่ จากปริ มาตรน้ าทะเล) จะถูกรั บกลับเข้ามาโดยทรานสดิวเซอร์ ตวั เดิมและส่ งสัญญาณนี้
ไปยังชุดวิเคราะห์ความถี่(frequency analyser) ซึ่ งจะเป็ นตัวเลือกความถี่ด๊อ ปเปลอร์ ท้งั ๔ ทิศทาง จาก
ความถี่ดอ๊ ปเปลอร์ (หัวเรื อ/ท้ายเรื อ/กราบขวา/กราบซ้าย)ค่าความเร็ วลองติจูดและทแยงมุมจะถูกคานวณ
ขึ้นมา ด้วยระบบคณิ ตศาสตร์ การแก้ไขชนิดพิเศษและคงที่ ความเร็ วลองติจูดและทแยงมุมจะเป็ นพื้นฐาน
สาหรับการวัดค่าทีแ่ สดงผลออกมาให้เห็น การวัดค่าความเร็ วเหนือ พื้นท้อ งทะเล(bottom track) ยังได้รับ
การสนับสนุนจากการส่ งสลับกับพัลส์ หยัง่ น้ าแนวตั้ง(vertical sounding pulse)
การสร้ างบีมเสี ยง(acoustic beamforming) ทาได้โดยการใช้หน้าเรี ยบ(plane),แอร์ เ รย์ทราน
สดิวเซอร์ ที่มีการควบคุมเฟส(แอร์ เรย์ที่มีการจัดเฟสของแอตลาส = อัลฟ่ า) ด้วยเหตุผลนี้ พื้นหน้าที่ใช้
แพร่ คลื่นของทรานสดิวเซอร์ จะเรี ยบและสามารถติดตั้งอยู่ใต้ทอ้ งเรื อได้ เทคนิคการส่ งแบบอัล ฟ่ านี้จะใช้
การชดเชยต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความเร็ วเสี ยงโดยไม่ตอ้ งใช้การวัดค่าแบบพิเศษหรื อวงจรควบคุมใด ๆ
เลย และ error มีเหลือตกค้างอยู่ทมี่ ีสาเหตุมาจากอาการโคลงและยอ(pitch & rool) ของตัวเรื อ ที่ซ่ ึงยังคงมี
อยู่ท้งั ๆ ที่ได้ใช้วิธีการประเมินค่าบีมเสี ยงเป็ นคู่ ๆ (หลักการ “Janus”)ก็จะถูกแก้ไขโดยความช่วยเหลือ
จากอินไคลโนมิเตอร์ (Inclinometer)
การวัดค่าเหนื อพื้นท้องทะเล(bottom track) จะได้รับการสนับสนุนเสริ มโดยการหยัง่ น้ าด้วย
การใช้พ ลั ส์ ส่ ง ทางแนวตั้ง ระยะทางที่เ รื อแล่ นมาแล้วและองค์ประกอบลองติ จู ดและทแยงมุ มของ
ระยะทางนี้ จะถูกนามาคานวณจากองค์ประกอบความเร็ วที่สอดคล้อ งด้วยการอินทิเกรท ถ้าการติดตาม
ร่ องรอยพื้นท้องทะเล(bottom track) เป็ นไปได้ ความลึกน้ าใต้ทรานสดิวเซอร์ จะถูกนามาคานวณจากเวลา
ที่ใช้ในการเดินทางของพัลส์เสี ยงโดยขึ้นอยู่กบั หลักการของเครื่ องหยัง่ น้ าและจะนาเอามาสะสมไว้เป็ น
มุมการส่ ง ค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์ในทิศทางการส่ งทั้ง ๒ ทิศทาง “หัวเรื อ” และ “ท้ายเรื อ” จะถูกนามาใช้งาน
การวัดความเร็ ว(Speed Measurement)
การวัดความเร็ วจะขึ้นอยู่กบั หลักการของปรากฏการณ์ดอ๊ ปเปลอร์ (doppler effect) คือการเลื่อ น
ทางความถี่ระหว่างความถี่เ สี ยงส่ งกับความถี่เ สี ยงที่รับได้ การนาเอาประโยชน์ของปรากฏการณ์ น้ ี มา
ใช้งานให้ได้ประโยชน์น้ นั จะต้องแพร่ คลื่นเสี ยงความถี่สูงออกไปทิศทางต่าง ๆ ทั้ง ๔ ทิศทาง(หัวเรื อ /ท้าย
เรื อ /กราบขวา/กราบซ้าย) สลับกันไปที่ละทิศ ทางตามคาบเวลาที่กาหนด ความกว้างของพัลส์ แ ละ
คาบเวลาของพัลส์ จะถูกปรับแต่ง ให้เหมาะกับความลึกน้ าได้โ ดยอัตโนมัติ สัญ ญาณอันแรกที่สะท้อ น
กลับมาจากพื้นท้อ งทะเล(volume reverberation) และสัญ ญาณอันสุ ดท้ายที่ส ะท้อนกลับมาจากพื้ น
ท้องทะเล(bottom echo) จะถูกน ามาประเมินค่าเพื่อ กาหนดความถี่ที่แตกต่า งออกไป ซึ่ งจะทาให้เกิ ด
ความถี่ด๊อ ปเปลอร์ ท้ งั ๔ ทิศ ทาง ความถี่ ด๊อปเปลอร์ น้ ี จะถูกแปลงเป็ นคู่ ๆ (หัวเรื อ คู่กบั ท้า ยเรื อ และ
กราบขวาคู่กบั กราบซ้าย) ไปเป็ นความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล(bottom track) หรื อทะลุผ่านน้ า(water track)
ขบวนการแปลง(conversion) นี้จะใช้ประโยชน์จากค่าคงที่ของระบบ (system constant) และคณิ ตศาสตร์
ชั้นสู ง ในการแก้(correction) ซึ่ งความเร็ วนี้ จะนาแสดงถึงองค์ป ระกอบในการเคลื่อ นที่ในแนวนอน

๒-๙๑
ในทิศทางลงติจูดและแนวทแยงมุม ณ จุดที่ติดตั้งทรานสดิวเซอร์ และยังทาหน้าที่เป็ นฐานข้อมูลสาหรับ
การแสดงค่าอีกต่อไปด้วย
ความเป็ นไปได้ของการประเมินค่าสัญญาณในโหมด bottom track และโหมด water track
จะขึ้นอยูก่ บั ความลึกของน้ า กาลังส่ ง และสภาวะของเสี ยง
การสร้ า งบี ม เสี ย ง(acoustic beamforming) จะกระท าได้โ ดยการใช้ แ นวหน้ า เรี ยบ
ทรานสดิวเซอร์ แอร์ เรย์ที่มีการควบคุมเฟส ซึ่งเทคนิคนี้จะชดเชยต่อการแปรเปลี่ยนความเร็ วเสี ยงได้อย่าง
อัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งใช้การวัดค่าพิเศษใด ๆ หรื อวงจรควบคุมอื่นใดเลย
ส่ ว น error ที่ เ หลื อ ตกค้า งที่ เ ป็ นผลมาจากอาการโคลงของตัว เรื อ ทั้ง ๆ ที่ไ ด้ใ ช้วิ ธีแ บบ
ทรานสดิวเซอร์ คู่ตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น(หลักการ Janus) ก็ตาม จะถูกลดลงมาด้วยความช่วยเหลือ
จากสัญญาณที่ได้มาจากอินไคลโนมิเตอร์
อินไคลโนมิเตอร์ น้ ีจะประกอบด้วยตัว ต้านทานแปรค่าได้(potentionmeter) ๒ ตัวต่อเชื่อมอยู่
กับลูกตุ้มที่บรรจุ ไว้ด้วยของเหลว ที่ซ่ึ งจะวัดค่ าความโน้มเอีย งทางลองติ จูด และทแยงมุม ของตัวเรื อ
(มุมโคลงและมุ มยอ)ที่ต วั ต้า นทานแปรค่าได้จะได้รั บ กาลังดันไฟเลี้ ย งที่ซ่ึ ง จะมีสัด ส่ ว นสัมพันธ์ ก ับ
เซ็นเตอร์ แท๊ป ของมันและได้รับมาจากแหล่ งกาลังดันไฟอ้างอิงในชุดอินเตอร์ เฟส I/O กาลังดันที่ด กั
ออกมาโดยแกนหรี ด(sliders) ในตัวต้านทานแปรค่าได้น้ ีจะมีอตั ราส่ วนเท่ากันกับอาการโน้มเอีย งของตัว
เรื อ และกาลังดันที่ได้น้ ีจะถูกส่ งไปเลี้ยงที่ตวั โปรเซสเซอร์ ที่อยู่ในโมดูล Dolog เพื่อนาไปประเมินค่าต่อ
ความเร็ วเหนื อผิวท้ องทะเล(Bottom track)
ในโหมด bottom track เอคโค่จะถูกนามาประเมิน ค่าคือ ส่ วนหนึ่งของสัญญาณส่ งที่กระจาย
กลับมาจากพื้นท้องทะเล ค่าที่วดั ได้จะเป็ นองค์ประกอบทางลองติจูด(SOGL) และองค์ประกอบทางแนว
ทแยงมุม(SOGT) ของความเร็ วเสี ยงเหนือ พื้นท้อ งทะเล ดังนั้นพวกมันจะนาแสดงถึงการเคลื่อ นที่ตาม
แนวระนาบของตัวเรื อสัมพันธ์กบั พื้นท้องทะเล ที่เกิดจากการขับเคลื่อนให้เรื อ เคลื่อ นที่ ,กระแสน้ า และ
กระแสลม
ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล(SOG) นี้เป็ นผลลัพธ์ององค์ประกอบทางลองติจูดที่วดั ได้(SOGL)
และองค์ประกอบทางทแยงมุม(SOGT) ที่วดั ได้
มุมระหว่างองค์ประกอบทางลองติจูด(SOGL) กับความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล(SOG) ก็จะถูก
นามาคานวณด้วย
และเมื่อคานวณแล้วก็สามารถนาไปใช้ในการแก้กระแสลมและกระแสน้ า(LCC)
เพราะว่าการกรอกค่านี้ดว้ ยค่าคงที่(TIME CONSTANT) 60 SEC. (สาหรับจุดประสงค์ให้ค่าทีว่ ดั ได้มี
ความสม่าเสมอ) ค่านี้ จะไม่สมั พันธ์กับการเปลี่ยนเข็มเรื อ(ผลลัพธ์จากเปลี่ยนทิศหัวเรื อ)

๒-๙๒

รู ปที่ ๑-๔๔

รู ปที่ ๑-๔๕

๒-๙๓
ความเร็ วทะลุน้าทะเล (Water track)
ในโหมด water track ปริ มาตรของรี เวอร์ เบอเรชัน่ จะถูกนามาประเมินค่า คือ ส่ วนบางส่ ว นของ
สัญญาณส่ งที่กระจัดกระจายกลับมาโดยผลสาแดงของน้ าทะเลที่มีคุณสมบัติของส่ วนประกอบต่าง ๆ
ทางเสี ยงที่ไม่เท่ากัน (ความเค็ม,ความลึก ,อนุภาคต่างในน้ า,ชั้นน้ า,อุณหภูม)ิ คืออนุภาคต่าง ๆ ทีป่ นอยู่ใน
น้ าทะเล ค่ าที่วดั ได้คือ องค์ประกอบทางลองติจูด (STWL) และองค์ประกอบทางแนวทแยงมุม (STWT)
ของความเร็ วทะลุ น้ า ดังนั้นพวกมัน จะนาแสดงถึง การเคลื่อ นที่ของตัวเรื อ ที่สัมพันธ์กับน้ า ทะเล ซึ่ ง
เกิดจากระบบขับเคลื่อนของเรื อและกระแสลม
สาหรั บการวัด ปริ มาตรของรี เ วอร์ เบอเรชัน่ จากชั้นน้ าทะเลใต้ทรานสดิวเซอร์ จะถูกนามา
ประเมินค่าการวัดความเร็ วนี้จะวัดโดยสัมพันธ์กับชั้นน้ าที่กล่าวข้างต้น คือ มันจะไม่มีอิทธิ พลจากการ
ไหลของกระแสน้ าทีก่ ระทากับตัวเรื อ อย่างไรก็ตาม ถ้ากระแสน้ าแปรเปลี่ยนไปกับความลึก ความเร็ ว ที่
วัดได้อาจจะเบี่ยงเบนออกจากความเร็ วที่ผ่านทะลุน้ ารอบ ๆ ตัวเรื อ
ความเร็ วที่วดั ผ่านทะลุน้ า(STW) นี้คือผลลัพธ์ขององค์ประกอบทางลองติจูด(STWL) ที่วดั ได้
และองค์ประกอบแนวทแยงมุมที่วดั ได้(STWT)

รู ปที่ ๑-๔๖

๒-๙๔
๑.๔.๔.๓ ADM
ADM นี้จะยอมให้ทาการหันเลี้ยวเรื อได้ท้งั แบบอัตโนมัติและกึ่ งอัตโนมัติ (โดยทางจอยสติ๊ค)
ได้ ข้อมูลอินพุทสาหรับ ADM นี้จะได้รั บการจัดหาทางระบบเดินเรื อและจอยสติ๊คที่ติดตั้งอยู่ที่คอนโซล
เอาท์พุทประกอบด้วยความต้องการ(อุปสงค์)ของเครื่ องจักรกลและตัวขับดัน (thruster) ผ่านทาง RCS
ADM นี้ ประกอบด้วยส่ วนประกอบหลักดังต่อไปนี้
 แผนการแปรขบวนโดยผ่านทาง NBD
 การทางานเกี่ ยวกับการบังคับเรื อ (ship handing operation) และแสดงภาพออกมาที่
คอนโซลโดยผ่านทาง NBD
 อินเตอร์ เฟสกับจอยสติ๊ค
 อินเตอร์ เฟสกับ RCS
ADM มีโหมดการทางานต่าง ๆ ดังนี้
 ควบคุมจากจอยสติ๊ค
- เป็ นการป้ อนอินพุทคาสั่งเลี้ยวโดยตรงด้วยมือ(กึ่งอัตโนมัติ)
 โหมด Transit
- รักษาเข็มเรื ออัตโนมัติ(ออโต้ไพลอต) ( Automatic heading keeping )
- รักษาเส้นทางสารวจ(track) อัตโนมัติ ( Automatic track keeping )
 โหมด Mine sweeping(โหมดกวาดทุ่น)
- รักษาเข็มเรื ออัตโนมัติ ( Automatic heading keeping )
- รักษาแนวเส้นสารวจ(track) อัตโนมัติ ( Automatic track keeping )
 โหมด Minehunting(โหมดล่าทาลายทุ่นระเบิด) พร้อมด้วยการควบคุมความเร็ ว
- รักษาเข็มเรื ออัตโนมัติ(ออโต้ไพลอต) ( Automatic heading keeping )
- รักษาแนวเส้นสารวจ ( Automatic track keeping )
- รักษาตาบลที่อตั โนมัติ ( Automatic hovering )
- แล่นเป็ นวงกลมอัตโนมัติ ( Automatic circling)
การควบคุมจากจอยสติก(Joystick Control)
สาหรับการหันเลี้ยวเรื อแบบกึ่งอัตโนมัติในระหว่างการปฏิบตั ิการล่าทาลายทุ่นระเบิดสามารถ
ใช้จอยสติ๊คที่มีติดตั้ง อยู่ที่คอนโซลแต่ล ะตัว สาหรับควบคุ มอาการส่ าย(ตกเข็ม),อาการยอ,แกว่งของ
ตัวเรื อ ได้โดยใช้มือควบคุม
การรั กษาเข็มเรื ออัตโนมัติ(Automatic Heading Keeping)
ในโหมดนี้เรื อจะรักษาเข็มที่พนักงานได้กาหนดไว้ในระหว่าง(transit),ล่าทาลาย ทุ่นระเบิด
และกวาดทุน่ ระเบิด

๒-๙๕
การรั กษาแนวเส้ นสารวจอัตโนมัติ(Automatic Track Keeping)
ในโหมดนี้ ตัวเรื อจะถูกนาให้แล่นไปตามเส้นทางที่พนักงานได้กาหนดเอาไว้ เส้นทางสาหรับ
เดินเรื อ นี้ไ ด้นิ ยามไว้ในรายการจุดเฉี ยด(waypoint) การแปรขบวนเปลี่ยนแนวเส้ นทางสารวจ(Trackchange manoeuvers) ในระหว่างขาเดินเรื อที่ต่อเนื่องกันจากเส้นทางหนึ่งไปยังจุดเริ่ มของอีกเส้นทางหนึ่ ง
(consecutive navigation legs) จะกระทาต่อไปเลยโดยอัตโนมัติตามรัศมีเส้นโค้งทีพ่ นักงานได้กาหนดไว้
การรั กษาตาบลทีอ่ ัตโนมัติ(Automatic Hovering)
ในโหมดนี้ จะยอมให้เรื อ สามารถรั ก ษาสถานี ตามตาแหน่ งที่พนักงานได้กาหนดไว้ซ่ึ งจะมี
โหมดย่อยอยู่ดว้ ยกัน ๒ โหมดคือ
 การรั กษาตาบลทีด่ ว้ ยเข็มเรื อทีพ่ นักงานกาหนดเอาไว้
 การรั กษาตาบลทีด่ ว้ ยเข็มเรื อทีพ่ ึงปราถนาที่ถกู เลือกโดยชุดควบคุมอัตโนมัติ
โดยขึ้นอยู่กบั ความแรงลมและความเร็ วของกระแสน้ า ชุดควบคุม(controller) จะเลือ กเทคนิค
DP แบบ conventional(Dynamic Positioning) หรื อ PCM (Position Control through manoeuvring)
เองโดยอัตโนมัติ เทคนิคทั้ง ๒ นี้จะมีค่าตรงกันข้ามกัน
เทคนิค DP แบบ Convention
ตัวเรื อจะถูกดันให้อยู่ในสถานีโดยการใช้ตวั ขับดันข้างตัวเรื อ (lateral thruster)สภาวะแวดล้อม
สู งสุ ด อุปสงค์สูงสุ ดของทรัสเตอร์ , การกระทาของ DP ที่ต่าสุ ด
เทคนิคการควบคุมตาแหน่ งเรื อตลอดการแปรขบวน(Position Control through manoeuvring)
จะใช้ตวั ขับดันเพื่อเหนี่ย วรั้งตัวเรื อให้อ ยู่ในเข็มเดิม ในขณะที่แรงต้านภายนอกที่กาลังกระทา
ต่อตัวเรื อ(ลง,คลื่นและกระแสน้ า) เพื่อพลักให้ตวั เรื ออยู่ในสถานี
วนรอบเป้ าอัตโนมัติ(Automatic circling)
ในโหมดนี้ เรื อจะแล่นตีโค้งเป็ นวงตามที่พนักงานได้กาหนดเอาไว้ตามรัศมีและความเร็ วที่
เลือกได้
๑.๔.๔.๔ การแจกจ่ ายข้ อมูลเดินเรื อ(Distribution of Navigation Data)
ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกแจกจ่ายผ่านทางข่ายงาน Local Area Network ของระบบ
 ระบบวิทยุหาที่เรื อ(Radio Position System)
- RS 422
- ASCII โปรโตคอล, 9600 Baud,1Hz rate
 เข็มทิศไยโร
- RS 422
- HDLC, >1Hz rate
 แอนนีโมมิเตอร์

๒-๙๖
- RS 422
- ASCII โปรโตคอล, 9600Baud, 1Hz rate
 ระบบควบคุมเครื่ องจักร(Ship Machinery Control)
o ข้อมูลทีส่ ่ งให้กบั เครื่ องจักร
- ทรัสเตอร์ (กราบซ้าย/กราบขวา) ตามแนวลองติตูด-ต่อ-pitch
- ทรัสเตอร์ (กราบซ้าย/กราบขวา) ข้างตัวเรื อ-ต่อ-pitch
- ทรัสเตอร์ (กราบซ้าย/กราบขวา) RPM control(ควบคุมรอบที่หมุน)
o ข้อมูลจากเครื่ องจักร
- ทรัสเตอร์ (กราบซ้าย/กราบขวา) ฟี ดแบ๊คของลองติจูด-ต่อ-pitch
- ทรัสเตอร์ (กราบซ้าย/กราบขวา) ฟี ดแบ๊คของข้างตัวเรื อ-ต่อ-pitch
- ทรัสเตอร์ (กราบซ้าย/กราบขวา) ฟี ดแบ๊คของ RPM
 ลูกโปร๊ บวัดความเร็ วเสี ยง(Sound Velocity Probe)
- ดูหวั ข้อที่ ๑.๔.๒.๑๐
 MDV
การอินเตอร์ เฟสกับส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ ของ MDV ประกอบด้วยวิธีการอินเตอร์ ที่แตกต่า งกัน
๒ วิธี คือ
๑. การต่อสายเพื่อส่ งข้อมูลทั้งหมดจากโซนาร์
๒. เป็ นการส่ งถ่ายข้อมูลข่าวสารจากจอยสติ๊คไปยังคอนโซล MDV และส่ งถ่าย วิดีโอ/โซนาร์
จาก MDV
o การอินเตอร์ เฟสในแบบที่ ๑
- RS 422
- ASCII โปรโตคอล,9600 Baud,1Hz rate
o การอินเตอร์ เฟสในแบบที่ ๒
- อีเทอร์ เน็ท
-TCP/IP 250 msec สาหรับจอยสติ๊ค,1sec(วิดีโอ,โซนาร์ )
 ระบบกวาดทุ่น(Sweeping system)
o ข้อมูลที่จ่ายมาให้ระบบกวาดทุ่น
- ตาแหน่งที่เรื อ(Own ship’s position)
- ทิศหัวเรื อ(Own ship’s heading)
- เข็มเรื อ(Own ship’s course)
- ความเร็ วเรื อ(Own ship’s speed)
- ความลึกน้ า(water depth)

๒-๙๗
- เวลา(Time)
o ข้อมูลที่จ่ายออกไปจากระบบกวาดทุน่
- แบริ่ ง,พิกดั ระบบของปลายสายกวาดกราบซ้าย/กราบขวา สัมพันธ์กบั ทิศหัวเรื อ/และตาแหน่ง
ตัวเรื อ
- เวลา
o RS 422
o ASCII โปรโตคอล,9600 Baud,0.5Hz rate
 อุปกรณ์ สารวจ(Survey Equipment)
o ข้อมูลที่จ่ายมาให้กบั อุปกรณ์สารวจ
- ตาแหน่งที่เรื อ(Own ship’s position)
- ทิศหัวเรื อ(Own ship’s heading)
- เข็มเรื อ(Own ship’s course)
- ความเร็ วเรื อ(Own ship’s speed)
- ความลึกน้ า(water depth)
- เวลา(Time)
o ข้อมูลจากอุปกรณ์สารวจ
- แหน่งของคอนแทค(contact)
- เวลา
o RS 422
o ASCII โปรโตคอล,9600 Baud,0.5Hz rate
รวมทั้งยังส่ งข้อมูลระหว่าง TCD กับระบบเดินเรื อ
ข้ อมูลจาก TCD
o ข้อมูลรี โมทคอนโทรล
เมื่อควบคุมทางรี โมทโดย TCD คาสั่งการใช้งานทั้งหมดจะถูกส่ งจาก TCD ไปให้อุปกรณ์เดินเรื อ
(Navigation Equipment)
o ข้อมูลแนวเส้นทางสารวจ(Laptrack data)
เมื่อควบคุมทางรี โมทโดย TCD รายการแนวเส้นทาง(track list) ที่ถูกกระตุน้ จะถูกส่ งไปให้อุปกรณ์
เดินเรื อ(Navigation Equipment)
o ข้อมูลการแสดงภาพทางยุทธวิธี(Tactical display data)
ข้อมู ล TCD ทั้ง หมดที่ส าคัญ สาหรั บการแสดงภาพของอุ ปกรณ์ เ ดิน เรื อ จะถู กส่ งไปให้อุปกรณ์
เดินเรื อ(Navigation Equipment)
ข้ อมูลให้ TCD

๒-๙๘
o ข้อมูลเดินเรื อ
อุปกรณ์เดินเรื อนี้จะส่ งถ่ายข้อมูลเดินเรื อของเรื อรวมทั้งข้อมูลข่าวสารของสถานะของเซ็นเซอร์ และ
ความถูกต้องแม่นยาในการเดินเรื อที่ประเมินค่าแล้วให้กบั TCD
o ชุดตัวแปรจุดอ้างอิงจากแผนที(่ Geodetic datum parameter sets)
ชุดค่าตัวแปรสาหรับข้อมูลแผนที่(geodetic) ที่มีใช้งานตามกระแสใน NBD และกระแสข้อมูลที่เลือก
แล้วจะถูกส่ งถ่ายไปให้ TCD
o ข้อมูลชุดเส้นทางการเดินเรื อ(Waypoint navigation data)
เมื่อเลือกชุดเส้นทางการเดินเรื อแล้ว อุปกรณ์เดินเรื อ (Navigation Equipment) จะส่ งถ่ายรายการ
แนวเส้นทาง(Active track list) (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหรื อหลังจากที่ไ ด้รีสตาร์ ท TCD ใหม่) และข้อมูล
แนวเส้นทางเดินเรื อ(track navigation) ที่สอดคล้องให้กบั TCD
o ข่าวสารเกี่ ยวกับ error
BITE ของอุปกรณ์เดินเรื อจะส่ ง error และ fault ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์เดินเรื อให้กบั TCD
o ข้อมูลจากอุปกรณ์สารวจ(Survey Equipment) ผ่านทางอุปกรณ์เดินเรื อ
ตาแหน่งของคอนแทค(contact) ใน WGS 84 เวลาของข้อมูล
o ข้อมูลจากระบบกวาดทุ่น(Sweeping system) ผ่านทางอุปกรณ์เดินเรื อ
- แบริ่ ง/พิกดั ระยะของปลายสายกวาดกราบขวาสัมพันธ์กบั ตาแหน่ง /ทิศหัวเรื อ
- แบริ่ ง/พิกดั ระยะของปลายสายกวาดกราบซ้ายสัมพันธ์กบั ตาแหน่ง /ทิศหัวเรื อ
- เวลาของข้อมูล
๑.๔.๕ 9600-M ARPA
9600-M ARPA จะแสดงภาพเรดาร์ และข้อมู ลสัง เคราะห์ ใ นรู ปแบบตัวหนังสื อ และภาพ
กราฟฟิ คบนจอภาพสี ที่มีความคมชัดสู ง ขนาด ๒๐ นิ้ว พร้ อมด้วยปุ่ มปรับความสว่าง
รู ปโฉมของระบบเรดาร์ เดินเรื อนี้ประกอบด้วย
 นาเอาเป้ าเรดาร์ มาทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่ งอัตโนมัติ
 ติดตามร่ องรอยเป้ าที่ได้มาอัตโนมัติ ด้วยการแสดงภาพการเคลื่อนทีข่ องเป้ าทั้งในอดีตและ
ในอนาคต คานวณและนาแสดงเกี่ยวกับ CPA และ TCPA
 แสดงตาแหน่ งตัวเรื อเรา(โดยไม่อยู่ทจี่ ุดกึ่งกลางจอภาพ)
 สามารถใช้งานได้โดยตรงโดยผ่านทางคียก์ ดต่าง ๆ สาหรับฟั งก์ชนั่ การทางานแบบตายตัว
และการทางานในแบบที่ใช้เมนูเป็ นตัวขับ สาหรับฟั งก์ชนั่ พิเศษ
 ชดเชยเสถียรภาพของตัวเรื อหรื อทิศเหนื อจริ ง RELATIVE MOTION,TRUE MOTION
หรื อ CENTER DISPLAY
 เก็บและแสดงภาพข้อมูลแผนการเดินทาง

๒-๙๙
 เป็ นแหล่งกาเนิดการเดินเรื อที่ถูกต้องแม่นยาแหล่งที่ 2 ด้วยรู ปโฉมการนาทางในทัศ นวิสัย
เลว(Enhanced Blind Pilotage) สาหรับการเดิน เรื อในบริ เวณที่มีทศั นวิสัยไม่ปกติในบริ เวณ
ชายฝั่ ง,ท่าเรื อและบริ เวณใกล้ ๆ ฝั่ ง
 เก็บข้อมูลแผนที่ที่เตรี ยมการ(pre-plannel maps)
มีออปชัน่ ของเมนูอยู่ ๑ ออปชัน่ ,ที่ซ่ ึงจะไปกระตุน้ ให้เริ่ มส่ งและหยุดส่ งตามแบริ่ งที่กาหนด
ซึ่ งจะมี การส่ งเกิ ดขึ้นภายในเซคเตอร์ น้ เี ท่านั้น

อินเตอร์ เฟสกับระบบสั่งการของเรื อและระบบควบคุมย่อย(ship’s Command and
Control- sub-system) เพื่อใช้เป็ นเครื่ องช่วยสาหรับการแปรขบวนทางทหาร และการรักษาสถานี
- ฟั งก์ชนั่ การผสมผสาน(merge function) สาหรับแผนที่,ฉาก,เขตปลอดภัย
- การสร้ างเป้ าจาลองสาหรับการฝึ กฝนอย่างถาวร
- มี self test ถาวร
- การอัพเกรดให้กบั การติดตั้ง master/slave
- คานวณความเร็ วสัมพันธ์
 การนาแสดง dog-box
๑.๔.๕.๑ การส่ งและการรั บ(Transmission and Reception)
9600-M ARPA นี้ประกอบด้วชุดเครื่ องส่ ง/รับ ย่าน X แบนด์ และสายอากาศย่าน X แบนด์
พร้อมด้วยชุดเฟื องขับ

รู ปที่ ๑-๔๗
เครื่ องรับ/ส่ งย่าน X แบนด์ จะบรรจุไว้ดว้ ยวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่ องรับ/เครื่ องส่ ง
เครื่ องส่ งประกอบด้ วย
- วงจรมอดูเลเตอร์
- หลอดแมคนีตรอน
- มิกเซอร์

๒-๑๐๐
เครื่ องรั บประกอบด้ วย
- ปรี แอมปลิไฟเออร์
- IF แอมปลิไฟเออร์
ภายในชุดเครื่ องส่ งประกอบด้วย ส่ วนประกอบต่าง ๆ สาหรับผลิตพัล ส์ความถี่สูง พัลส์ เหล่านี้
จะถูกส่ งไปยังเสาอากาศโดยทางท่อ นาคลื่ น ภาครั บพร้ อมด้วยมิค เซอร์ โลคอลออสซิ ลเลเตอร์ และ
IF แอมปลิไฟเออร์ จะต่อผ่า นทางหลอด TR กาลังดันควบคุม STC สาหรับใช้ในการผลิต เกนที่ข้ ึนต่อ
เวลา (time dependent gain) และจะถูกส่ งไปเลี้ยงที่ปรี แอมปลิไ ฟเออร์ วงจรปรี แอมปลิไฟเออร์ ชนิดพิเศษ
พร้ อ มด้วยภาคดีเ ทคเตอร์ จะเป็ นตัวจาหากาลังดัน ควบคุมที่จาเป็ น สาหรับเป็ นตัวชี้ บอกการจูน(tuning
indication)
CUT จะเป็ นตัวผลิ ตพัลส์ ควบคุม ให้กับวงจรพัล ส์ เจนเนอเรเตอร์ ความถี่ ทวนซ้ า(repetition
frequency) คือ 2000,1000,500Hz ซึ่ งขึ้นอยู่กบั พิกดั ระยะ (range) ที่ต้งั
ในวงจรพัลส์เจนเนอเรเตอร์ จะผลิตพัลส์ รูปสี่ เหลี่ยมที่มีความกว้าง 0.08,0.3 และ 1.0S โดย
ชุดดีเลย์(PFN) โดยผ่านทางพัลส์ ทรานฟอร์ มเมอร์ พัลส์ เหล่านี้ จะถูกนาไปใช้เพื่อขับหลอดแมคนีตรอน
สัญญาณที่ผ่านเข้า มาทางเสาอากาศจะไหลผ่านหลอด TR ไปยังชุดเครื่ องรับไมโครเวฟแบบ
สัญญารบกวนต่า ณ ตรงนี้สัญญาณเหล่านี้จะถูกขยายให้มีขนาดใหญ่ข้ ึนและจะถูกเปลี่ยนไปเป็ นความถี่
IF และจะถูกนามาประมวลผลทางวงจรปรี แอมปลิ ไฟเออร์ และ IF แอมปลิไฟเออร์ เพื่อสร้ างเป็ น
สัญญาณวิดีโอ
๑.๔.๕.๒ ขบวนการประมวลผลสั ญญาณเรดาร์ (Radar Signal Processing)
ภายในชุ ดเครื่ อ งรับ/ส่ ง ย่าน X แบนด์ จะผลิตสัญญาณวิดีโอขึ้ นมา ที่ซ่ ึงสัญญาณนี้ จะถูกส่ ง
ไปยัง ยู นิตอิเ ล็ กทรอนิ กส์ คาบิ เ น็ท ๒ (NBD/ADM) ในโมดูล ประมวลผลเรดาร์ (Radar Processing
Module) จะมีวงจร raster scan conversion(RSC) โดยขึ้นอยู่กบั ตัวแปรการประมวลผลสัญญาณที่ได้เลือก
ไว้ การแสดงภาพเรดาร์ ก็จะถูกผลิตขึ้นและเป้ าและการติดตามเป้ าก็จะปรากฏด้วย
๑.๔.๕.๓ ฟังก์ ชั่น ARPA
ขบวนการประมวลผลขั้นสุ ดท้าย ทั้งหมดจะกระทาโดยซอร์ ฟแวร์ ที่อยู่ภายในระบบ MWS 80
บนพื้นฐานสัญญาณวิดีโ อ การประมวลผลนี้จะถูกควบคุมโดยโอเปอรเรเตอร์ คอนโซล ,ที่ซ่ ึงได้ถูกเซ็ท
(ตั้ง) ไว้ให้เป็ นเรดาร์ มาสเตอร์
๑.๔.๖ โอเปอเรเตอร์ คอนโซล (OPERATOR ‘S CONSOLE)
โอเปอเรเตอร์ คอนโซลประกอบด้วยส่ วนประกอบหลัก ๔ ส่ วนด้วยกันคือ
 Upper Display Insert พร้อมด้วยแผงคีย์ On/Off และแผงคียส์ มั ผัส
 Lower Display Insert พร้อมด้วยชั้นวาง(Ledge) และแผงคียส์ มั ผัส
 คอนโทรล โปรเซสเซอร์
 Central Components

๒-๑๐๑
ชุ ด Central Components นี้ จะใช้ในวิธี เ ดี ย วกัน กับที่มีอ ยู่ ในยูนิ ตอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ ค าบิเ น็ ท
จะประกอบด้วยส่ วนประกอบ EMC และฟิ วส์ กาลังดันไฟเมน(mains power) จะถูกกรองและถูกแจกจ่าย
ออกไปภายในโอเปอเรเตอร์ คอนโซล สัญญาณควบคุมต่าง ๆ จะตอบสนองอยู่กับสวิทช์ ในยูนิตอื่น ๆ
ของระบบ MWS 80-6
Display Insert นั้นจะบรรจุดว้ ยชิ้นส่วนอุปกรณ์ raster-scan monitor devices ที่ซ่ ึงจะถูกควบคุม
โดยวิธีการของคอนโทรลโปรเซสเซอร์ รวมทั้งคียบ์ อร์ ดต่าง ๆ และชั้นวาง(ledge) จะถูกควบคุมโดย
คอนโทรลโปรเซสเซอร์
ที่โอเปอเรเตอร์ คอนโซลจะบรรจุไว้ดว้ ยส่ วนประกอบในการทางานต่าง ๆ ดังนี้
 ชุดฟั งก์ชนั่ คียท์ ี่ถูกกาหนดไว้เป็ น เมนู พิเศษต่าง ๆ สาหรับควบคุมอุปกรณ์(Equipment) และสาหรับ
การป้ อนอินพุทข้อมูล
 มีโ รลส์ บอลส์ อยู่ ๑ อัน สาหรั บควบคุ มเคอร์ เ ซอร์ และสาหรั บระบุว ตั ถุ (ระบุชื่ อ ) หรื อ กาหนด
ตาแหน่งต่าง ๆ บนจอแสดงภาพ
 จอยสติค๊ ๑ อัน สาหรับควบคุมทั้งการเคลือ่ นที่ของตัวเรื อ หรื อ MDV
 คียบ์ อร์ ด ตัวเลข/ตัวอักษร สาหรับการป้ อนอินพุทข้อมูล
โอเปอเรเตอร์ คอนโซล ทั้ง หมดที่มีใช้งานจะเหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นหน้าที่ของคอนโซล
นั้น ๆ สามารถที่จะเลือกได้หลังจากที่ได้ on คอนโซลนั้น ๆ แล้ว แต่หน้าที่แต่ละอย่างของมันสามารถ
เลือกใช้ได้คราวละ ๑ อย่าง เท่านั้น คือ จะมีเพียงโซนาร์ คอนโซล เพียงยูนิตเดียวเท่านั้นที่สามารถเลือกใช้
และกาหนดรู ปลักษณ์ได้
หลังจากทีไ่ ด้เลือกหน้าทีใ่ นการทางานแล้ว คอนโทรลโปรเซสเซอร์ จะโหลดโมดูลซอร์ ฟแวร์ ที่
เกี่ยวข้องพร้อม ๆ กับค่าค่าตัวแปรที่ใช้สาหรั บหน้าทีน่ ้ ี
ตัวแปรต่าง ๆ คือตัวแปรโซนาร์ ที่จะเปลี่ยนแปรได้โดยพนักงานเป็ นผูเ้ ปลี่ยน ตัวแปร ต่าง ๆ
เหล่ า นี้ ก็ จ ะถู ก ส่ ง ผ่ า นระบบส่ ง ถ่ า ยข้ อ มู ล ไปยัง ชุ ด ประมวลผลสั ญ ญาณ(signal processing)ใน
ยูนิต อิเ ล็กทรอนิ ก ส์ ค าบิเ นทยูนิต ใดยูนิตหนึ่ ง ที่ซ่ึ งขบวนการประมวลผลจะเริ่ มต้นได้ดว้ ยค่าตัวแปร
ค่าใหม่
๑.๔.๗ การส่ งถ่ ายข้ อมูลภายใน(INTERNAL DATA TRANSFER)
ข้อมู ลทั้งหมดจะถูกส่ งถ่ ายทางระบบข่ายงานข้อ มูล(system data network) ระบบจัด การ
ข้อมูล(Data Handing System) คือ การจัดการกับฐานข้อมูล,เก็บพักและอื่น ๆ ซึ่ งจะรับผิดชอบต่อการส่ ง
ถ่ายข้อมูลภายในข้อระบบ MWS 80 ระบบส่ ง ถ่ายข้อมูลนี้ประกอบด้วย hub ที่เหมือ นกันทางรู ปร่ าง
แต่รูปลักษณ์การทางานแตกต่างกัน ๒ อัน ซึ่งติดตั้งอยู่ในยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ คาบิเ น็ท ๓ (DHS) hub นี้จะ
ตั้งอยู่บนมาตรฐาน 100Base T และมันสามารถขับยูนิตทีม่ ีมาตรฐาน 10Base T ได้ดว้ ย

๒-๑๐๒
มาตรฐานทั้ง ๒ แบบนี้จะใช้ (Unshielded Twisted Pair) สายเคเบิล UTP ลาดับประเภทที่ 5
hub นี้จะมีโครงสร้ างเป็ นบัสทางลอจิค(logic bus structure) ดังนั้นแต่ล ะยูนิตที่ต่ออยู่กับฮับนี้ก็สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกันได้และจะไม่ข้ ึนอยู่กบั พอร์ ท(port) ที่ใช้ต่อ
ฮับตัวที่ ๑ จะเป็ นตัวขับข่ายงาน 100Mbit/s สาหรับการส่ งถ่ายข้อมูล หลักในระบบ MWS 80-6
ส่ วน hub ตัวที่ ๒ รับผิดชอบต่อ ข่ายงาน 10Mbit/s ที่ซ่ ึงก็คือ ข่ายงานส่ งถ่ายข้อมูลสารอง(back-up data
transfer network) ข่ายงานการส่ งถ่ายข้อมูล สารองนี้ อาจจะนาไปใช้ส่งถ่าย ข้อ มูลที่มีความเร็ วที่ช้ากว่า
และไม่เป็ นบรรทัดฐานได้ดว้ ย คือ laptop computer
ระบบส่ งถ่ ายข้ อมูลจะต่ ออยู่กบั
- คอนโทรลโปรเซสเซอร์ ของ โอเปอเรเตอร์ คอนโซล
- โมดูล Pulse compression
- โมดูล Signal processing
- โมดูล Radar processing
- โมดูล DOLOG
- โมดูล Interface
- พริ้ นเตอร์
- พล๊อตเตอร์
ภายในอุปกรณ์โซนาร์ ยงั มีร ะบบส่ งถ่ายข้อมูลที่ใช้หลักการแบบ HDLC(High Level Data Link
Control) โปรโตคอล จะใช้ชุ ดข่ายงาน HDLC ที่แยกกันต่างหาก 2 ชุ ด ชุ ดแรกสาหรับข้อมูลควบคุม /
โซนาร์ และอีกชุดหนึ่งสาหรับข้อมูล test ระบบเชื่อมโยง HDLC นีเป็ นระบบเชื่อ มโยงแบบ peer-to-peer
อนุกรม ใช้ วิดิโอแบบพิเศษ สาหรับการบันทึก(อัด) และรี เพลย์ขอ้ มูลวิดิโอ
ระบบเชื่ อมโยง(link) พิเศษบางชนิด(คืออินเตอร์ เฟสอนุกรม) ที่ต่ออยู่กับยูนิตต่ าง ๆ เช่ น
- ลูกโปร๊ บวัดความเร็ วเสี ยง(Sound Velocity Measurement Probe)
- เครื่ องส่ งย่าน X แบนด์
- เครื่ องเล่นวิดิโอและเครื่ องวิดิโอฟอร์ มแมท
- และอื่น ๆ
๑.๔.๘ การอินเตอร์ เฟสต่ าง ๆ (INTERFACES)
การอินเตอร์ เฟสกับภายนอกเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวกต่อการสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก
อุปกรณ์ภายนอกสามารถ
- ส่ งข้อมูลไปให้ MWS 80-6
- รับข้อมูลจาก MWS 80-6 หรื อ
- รับข้อมูลควบคุมจาก MWS 80-6

๒-๑๐๓
เซนเซอร์ เดินเรื อต่าง ๆ (Navigation sensors) จะส่ งข้อมูล NBD ที่ซ่ ึงจะแจกจ่ายข้อมูลเหล่านี้อยู่
ภายในระบบ MWS 80-6 เซนเซอร์ เดินเรื อต่าง ๆ เหล่านี้คอื
 ระบบวิทยุหาที่เรื อ(Radio Positioning System) และ DGPS
- RPS L/R
- RPS S/R
 เข็มทิศไยโร
- LSR 85
 แอนนิโมมิเตอร์ (Anemometer)
- ลม
การอินเตอร์ เฟสอื่น ๆ คือ
 ระบบขับเคลื่อนของเรื อ(Ship Propulsion System)
- ควบคุมเครื่ องจักรขวา
- ควบคุมเครื่ องจักรซ้าย
 ระบบ MDV
- ข้อมูล MDV
 ข้อมูลเอาท์พุท
- ลม
- ความเร็ ว(ที่สะพานเดินเรื อ)
- ความเร็ ว(ที่หอ้ งศูนย์ยุทธการ)
การอินเตอร์ เฟสบางอย่า งที่เป็ นออปชั่น
 ระบบกวาดทุ่น(Sweeping System)(ออปชัน่ )
- ระบบกวาดทุ่น ๑
- ระบบกวาดทุ่น ๒
 อุปกรณ์สารวจ(Survey Equipment)(ออปชัน่ )
ข้อมูลที่จะทาการส่ งและรู ปแบบของการอินเตอร์ เฟส มีแสดงไว้ในหัวข้อที่ ๑.๖.๘
๑.๔.๙ เพาเวอร์ ซัพพลาย(POWER SUPPLY)
กาลังดันจากภายนอกดังต่อไปนี้ จาเป็ นสาหรับการทางานของระบบ MWS 80-6
 3AC 60Hz 115V เป็ นกาลังดันใช้งานสาหรับโอเปอเรเตอร์ คอนโซล อิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท
 2AC 60Hz 115V เป็ นกาลังดันใช้งานสาหรับพริ้ นเตอร์ พล๊อตเตอร์ เครื่ องวิดิโอฟอร์ แมท เครื่ องเล่น
วิดิโอ เครื่ องบันทึกไซด์สแกน และเครื่ องส่ งย่าน X แบนด์
 3AC 60Hz 440V เป็ นกาลังดันใช้สาหรับมอเตอร์ ไฟฟ้ าและไฮดรอลิค

๒-๑๐๔
 2AC 60Hz 115V เป็ นกาลังดันไฟใช้งานสารองสาหรับ เจนเนอเรเตอร์ ฉุกเฉิ นของยูนิตไฮดรอลิค
และยูนิต Stabilization
เพาเวอร์ ซัพพลาย
เมื่ออุปกรณ์ไ ด้ถูกสวิทช์ให้ ON จากที่โอเปอเรเตอร์ คอนโซล(EQUIPMENT ON) กาลังดัน
ใช้งาน (3AC 60Hz 115V) จะต่อเข้าที่คอนโซลโปรเซสเซอร์ และ Display Insert ในโอเปอเรเตอร์
คอนโซล และอิเล็กทรอนิ กส์ คาบิเน็ท ยูนิต Processing ยูนิต Power Amplifier และยูนิต Stabilization จะ
ได้รับกาลังดันไฟนี้ทางวงจร starting ของโอเปอเรเตอร์ คอนโซล
รี เ ลย์ on/off ฟิ ลเตอร์ EMC สาหรับลดกาลังดันรบกวนต่า ง ๆ ในสายเคเบิ้ลจะติดตั้ง อยู่ ใน
Central Component ของโอเปอเรเตอร์ คอนโซล และในอิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท Central Component นี้ยงั
ประกอบด้วย คัทเอาท์อตั โนมัติ และฟิ วส์ที่ใช้สาหรับป้ องกันวงจรต่าง ๆ ของยูนิตต่าง ๆ
กาลังดันใช้งาน (2AC ,60Hz ,115V) สาหรับพริ้ นเตอร์ พล๊อ ตเตอร์ วิดีโอฟอร์ แมท เครื่ องเล่น
วิดิ โ อ เครื่ องบัน ทึ ก ไซด์สแกน และเครื่ อ งส่ งย่ า น X แบนด์ จะต่ อ อยู่ ก ับก าลัง ดันไปเมนของเรื อ
ยูนิตเหล่านี้สามารถ on ได้ที่โอเปอเรเตอร์ คอนโซล
กาลังดันใช้งาน(3AC,60Hz,440V) สาหรับมอเตอร์ ไฟฟ้ าของยูนิตไฮดรอลิค จะต่ ออยู่กบั แผง
สวิทช์บอร์ ดของเรื อ สามารถ on มอเตอร์ ไฟฟ้ าได้โดยตรง โดยทางสวิทช์ทยี่ ูนิตไฮดรอลิค หรทอโดยตรง
ผ่านทาง POWER SUPPLY INSERT หรื อ ยูนิต STABILIZATION
ในกรณี ของโหมด back-up หรื องานติดตั้ง เมื่อกาลังไฟใช้งานที่โอเปอเรเตอร์ คอนโซลไม่ได้
ต่อใช้งาน ยูนิต Stabilization จะได้รับกาลังดันไฟใช้งานจากภายนอก ที่ซ่ึ งจะจ่ายมาให้เมื่อได้สวิทช์ที่
Power Supply Insert ของยูนิต Stabilization อยู่ในตาแหน่ง back-up
ภายในยูนิตทุกยูนิตจะมีชุดแอสเซมบลีเพาเวอร์ ซัพพลาย (Power Supply Assemblies) ที่ซ่ ึง,
จากก าลัง ดัน ไฟใช้ งาน AC, ชุ ด แอสเซมบลี เ หล่ า นี้ จะเปลี่ ย นไปเป็ นก าลัง ดัน ไฟ DC ที่ ต ้อ งการ
(เช่น  5V,  15V) สาหรับจ่ายให้กบั ชุดแอสเซมบลีอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ
Stand-by heating
ทุกยูนิต,โมดูล และ display insert จะมี heating resister ติดตั้งอยู่ดว้ ยสาหรับ stand-by heating
เมื่ออุปกรณ์อ ยู่ที่ตาแหน่ง off กาลังดันไฟใช้งาน (AC60Hz , 115V) สาหรับ stand-by heating จะ on เอง
โดยอัตโนมัติในทันทีที่สวิทช์ on/off ของอุปกรณ์อยู่ทตี่ าแหน่ง off
สาหรับอุปกรณ์ตามท้องตลาดให้ดูเอกสารคู่มือของโรงงานผูผ้ ลิตอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
พัดลม
ในโอเปอเรเตอร์ คอนโซล อิเ ล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท และยูนิตต่าง ๆ จะมีพดั ลมติดตั้งอยู่ดว้ ย ซึ่ ง
พัดลมเหล่านี้ จะเป็ นตัวระบายความร้ อ น โดยลมจะผ่ านเข้ามาทางฟิ ลเตอร์ กรองอากาศ อากาศร้ อ น
ภายในเครื่ องจะถูกระบายออกมาทางช่องระบายอากาศ

๒-๑๐๕
กระแสไ ฟใช้ ง า นส า หรั บ พั ด ลมจะได้ ม าจาก กระ แสไฟ AC,60Hz,115V
ทรานฟอร์ มเมอร์ เป็ นตัวแปลงลงมา พัดลมจะทางานเองอัตโนมัติหลังจากที่ได้ ON อุปกรณ์
สาหรับอุปกรณ์ตามท้องตลาดให้ดูเอกสารคู่มือของโรงงานผูผ้ ลิตอุปกรณ์ตา่ ง ๆ

รู ปที่ ๑-๔๘

โดยใช้

๒-๑๐๖
๑.๔.๑๐ ฟังก์ ชั่นการเตือนต่าง ๆ (MONITERING FUNCTIONS)
ฟั งก์ชนั่ การตรวจสอบ และเตือน อย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์มีฟังก์ชนั่ การทางานดังนี้คือ
 แสดงข้อ มูล เกี่ ย วกับกรณี ที่เ กิ ด สภาวะการทางานที่ไม่ ปกติ ข้ ึนมาเองโดยอัตโนมัติ อย่างเช่ น
อุณหภูมิสูงเกินกาหนด (over-temperature) หรื อ กาลังดันไฟซัพพลายมากเกินอัตราคลาดเคลื่อ น
สิ่ งนี้ จะบรรลุผลลงได้ดว้ ยการเตือนอย่างต่อเนื่องและโดยฟั งก์ชนั่ การทางานของอินเตอร์ ลอ๊ ค
 ไล่ ห าจุ ด เสี ย (trouble-shooting) และสนับสนุ นการไล่ หาจุ ด เสี ย อัต โนมัติโ ดยเอาท์พุทของ
ข้อความ Fault ที่จะชี้บอกถึงส่ วนที่อาจจะเสี ย สิ่ งนี้จะทาได้โดยการใช้ฟังก์ชนั่ test ที่ซ่ ึงภายใต้
การควบคุมของซอร์ ฟแวร์ และคอยเตือนถึงฟั งก์ชนั่ การทางานต่าง ๆ ออกมาที่จอแสดงภาพใน
ระหว่างการทางาน
การเตือนทางอุณหภูมิ(Temperature Monitoring)
อุณหภูมิภายในโมดูลต่าง ๆ ของโอเปอเรเตอร์ คอนโซล และอิเล็กทรอนิ กส์ คาบิเ น็ท จะรั บ
ความร้ อนโดยใช้เทอร์ โ มสวิทช์และโปร๊ บอุณหภูมิในยูนิต Stabilization เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ และยูนิต
Preprocessing แต่ละยูนิตจะมีเทอร์ โมสวิทช์ติดตั้งอยู่ ๑ ตัว ในยูนิตทุกยูนิตจะมี Single Board Computer
(SBC) อยู่ ๑ แผง ซึ่ งเป็ นที่ติดตั้งโปร๊ บอุณหภูม(ิ Temperature Probe)
ถ้า อุ ณ หภู มิ ที่ เ ทอร์ โมสวิ ท ช์ เ พิ่ ม ขึ้ นเหนื อ ระดับ อุ ณ หภู มิ ที่ เ ช็ ค ไ ว้ จะท าให้ ไ ฟแสดง
“Over Temp” ที่โอเปอเรเตอร์ คอนโซล กระพริ บ
สาหรับโปร๊ บอุณหภูมิจะเช็คระดับอุณหภูมิไว้ ๒ ระดับ ระดับแรกจะแสดงภาพการเตือน
ออกมาให้เห็น ในขณะทีร่ ะดับที่ ๒ จะจ่ายเอาท์พุทการเตือน(Temperature Alarm) พร้อมด้วยไฟแสดง
“Over Temp” ที่โอเปอเรเตอร์ คอนโซล จะกระพริ บ
ถ้าอุณหภูมิสูงยังคงสู งอยู่ต่อไป อุปกรณ์จะสวิทช์ตวั เองให้ off เองโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น
ประมาณ ๑ นาที แต่ถา้ กดคีย์ “Over Temp” ก็จะทาให้อุปกรณ์ไม่ off ได้ ไฟแสดง “Over Temp” จะ
กระพริ บเพื่อบอกให้ทราบว่าขณะนี้มีการทางานแบบฉุ กเฉิ น
ข้ อควรระวัง
ถ้ าการทางานฉุ กเฉินต่ อเนื่ องกันเป็ นระยะเวลานาน ๆ เกินไปอาจนาไปสู่ การชารุ ดเสี ยหายได้ ในภายหลัง
การเตือนของกาลังดันไฟเมน(Monitoring of the Mains Voltage)
กาลังดันไฟเมน(3AC 400Hz 115V) จะถูกรั บอาการใน Electronics Insert ของโอเปอเรเตอร์
คอนโซล ถ้ากาลังดันตกลงในช่วงเวลาสั้น ๆ ไฟแสดง POWER FAILURE ที่โอเปอเรเตอร์ คอนโซลจะ
ติดสว่างนานประมาณ ๑๐ วินาทีและต่อจากนั้นก็จ ะดับ แต่ถา้ กาลังไฟเมนตกลงมามากกว่า ๒๐% เป็ น
เวลา นาน ๆ อุปกรณ์จะ off เองโดยอัตโนมัติ และไฟแสดง POWER FAILURE ก็จะติดสว่า งขึ้นด้วย
ถ้าคัทเอาท์อตั โนมัติ F1 ในโอเปอเรเตอร์ คอนโซล กระเด้งตัดวงจร (trip-off)
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การเตือนเกี่ยวกับไฟ Stand-by Heating
กาลังดันไฟ Stand-by Heating นี้ จะถูก ตรวจเตือ น(monitor) โดยไฟแสดงในโอเปอเรเตอร์
คอนโซล ถ้า อุ ปกรณ์ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง off ก าลัง ดันไฟ Stand-by Heating จะ on และไฟแสดง
EQUIPMENT OFF/HEATING ON จะติด
๑.๔.๑๑ อุปกรณ์ BUILT-IN-TEST(BITE)
อุปกรณ์ Built-in Test นี้จะทาหน้าที่ในการตรวจตรา(monitor) ฟั งก์ชนั่ การทางานต่าง ๆ ของ
ระบบและยังเป็ นส่ วนในการสนับสนุนการซ่ อมทา ถ้ามี fault เกิดขึ้น BILE นี้จะประเมินค่าเดิมที่เป็ นไป
ได้และจ่าย เอาท์พุทข้อความ fault(fault message) เพื่อนาไปแสดงภาพและเพื่อ จุดประสงค์ในการ
บัน ทึ ก และยัง จ่ า ย เอาท์พุ ท นี้ ให้ กั บ Test Master ที่ เ ลื อ กไว้ โดยค่ า คงที่ (default) ของ
Tactical Console(TCD) ข้อความ fault นี้ ประกอบด้วย รหัสที่อ ยู่ (location code) หมายเลขรายการ
(item number) และ keyword ที่ใช้สาหรับอธิ บายรายการแต่ละรายการ
BITE นี้จะแบ่งออกเป็ นระดับใหญ่ ๆ 2 ระดับ คือ
 On-Line Test
 Off-Line Test
On-Line Test นี้จะทางานไปตลอดเวลาในระหว่างการทางานปกติ ในขณะที่ Off-Line Test
พนักงานจะเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เริ่ มทางาน
๑.๔.๑๑.๑ On-Line Test
On-Line Test นี้จะทางานไปเรื่ อย ๆ ตลอดเวลา เพราะว่ามันจะจัดหาการตรวจเตือนฟั งก์ชนั่ การ
ทางานต่าง ๆ ในระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะตรวจสอบรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ
- อุณหภูมิภายในโมดูลแต่ละโมดูล(Temperature within each module)
- เพาเวอร์ ซพั พลายต่าง ๆ (Power supply)
- โปรเซสเซอร์ ต่าง ๆ (Processors)
- ชุดอินเตอร์ เฟสต่าง ๆ (Interfaces)
- ระบบเชื่อมโยงการสื่ อสาร (Communication links)
ในกรณี ที่เ กิ ด ปั ญหาเกี่ ย วกับการสื่ อ สารขึ้น ที่ยูนิต ภายใน(เช่ น เข็มทิศ ) จะมีขอ้ ความเตือ น
(warning message) แสดงขึ้นทีค่ อนโซลโดยอัตโนมัติ
๑.๔.๑๑.๒ Off-Line Test
ฟั งก์ชนั่ การทางานทั้งหมดที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ในช่วงการทางานปกติ จะถูกเช็คโดย OffLine Test ฉะนั้นในระหว่างการตรวจสอบนี้ไม่สามารถใช้งานเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิการล่าทาลายทุน่ ระเบิด
ได้
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สามารถเลื อ กใช้ ฟั ง ก์ ช ั่น การ Test ของ Off_line Test ได้ที ล ะอย่ า ง หรื อจะใช้แ บบ
ตรวจสอบรวมก็ไ ด้ โดยเลื อกจากฟั งก์ชนั่ การ Test ของระบบ ยกเว้นฟั งก์ช ั่นในการแสดงภาพที่ตอ้ งมี
การปรับแต่ง
Off-Line Test จะประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
 ระบบ
 โอเปอเรเตอร์ คอนโซล
- แยกกัน Test สาหรับโอเปอเรเตอร์ คอนโซล
 Module test
- โซนาร์
- ยูนิตชักหย่อย(Hoisting Unit)
- TCD
- NBD
- เรดาร์
 Test peripheral unit
- พริ้ นเตอร์
- พล๊อตเตอร์
- เครื่ องแสดงแบริ่ ง(Bearing Indicator)
Test ทั้งหมดของ TCD ที่เกี่ยวข้องกับ processor test นั้นจาเป็ นที่จะต้องเริ่ มต้นฐานข้อมูลใหม่
๑.๔.๑๒ การทนแทนซึ่ งกันและกันและฟังก์ ชั่น BACK-UP
๑.๔.๑๒.๑ การทดแทนซึ่ งกันและกัน ทั่ว ๆ ไป
โอเปอเรเตอร์ คอนโซล
มีการทดแทนซึ่งกันและกันบางอย่างในอุปกรณ์น้ ีอย่างเช่น การใช้โอเปอเรเตอร์ คอนโซล ที่มี
ความเหมือ นกัน แต่ มีหลายคอนโซล สามารถที่จ ะก าหนดรู ปลัก ษณ์ การใช้งานให้กับโอเปอเรเตอร์
คอนโซลแต่ละยูนิตในช่วงเริ่ มจ่ายไฟเข้าระบบ(start-up) ดังนั้นถ้าโอเปอเรเตอร์ คอนโซลยูนิตใดยูนิตหนึ่ง
เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ก็สามารถใช้โอเปอเรเตอร์ คอนโซลตัวอื่นทีเ่ หลืออยู่ทางานนั้นแทนต่อไปได้
แผงการทางาน Operating Panels
ระบบนี้ สามารถท างานไ ด้ จ ากคี ย์ บ อร์ ดตั ว เลข(numeric keyboard) คี ย์ บ อร์ ด
ตัวอักษร(alphanumeric keyboard) และโรลล์บอลล์ ฟั งก์ช นั่ บางฟั งก์ช นั่ ที่เป็ นบรรทัดฐานก็ สามารถ
ทางานได้ดว้ ยการใช้แผงคีย์สัมผัส(softkey panels) เหมือ นกับการใช้คีย์บอร์ ดตัวอักษรหรื อ โรลล์บอลล์
ในกรณี ของโซนาร์ คอนโซลรวมทั้งฟั งก์ชนั่ คียข์ องคียบ์ อร์ ดตัวอักษรสามารถใช้กบั การทางานที่ทดแทน
กันที่เป็ นไปได้ก็ได้ นอกจากนั้นการทดแทนที่มีไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้ องกันการสู ญ หายของการทางาน
ในบริ เวณทีม่ ีความสาคัญ
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ข่ ายงานข้ อมูล(Data Network)
ข่ ายงานข้ อ มู ล นี้ ประกอบด้ วย Hub ที่ เ หมื อ น ๆ กั น ๒ ชุ ด ซึ่ งจะสร้ างข่ ายงานที่ ซ้ าซาก
(redundant network) ในขณะ Hub ชุ ดหนึ่ งของข่ายงานนี้ จะถู กกาหนดรู ปลักษณะไว้ที่ข่า ยงาน
100Mbit/s และ Hub อีกชุ ดหนึ่งจะต่อ อยู่กบั พอร์ ท(port) 10Mbit/sec ของโปรเซสเซอร์ ถ้าข่ายงาน
100Mbit/sec ขัดข้องและข่ายงาน 10 Mbit/sec ยังถูกใช้อยู่ สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของข่ายงานจะลดลง
แต่ไม่ใช่เป็ นการลดเกรดของมันลง
หมายเหตุ
การต่ อ สายของพริ้ น เตอร์ แ ละพล๊ อ ตเตอร์ ไ ม่ สามารถทดแทนซึ่ งกั น และกั น ได้ ถ้ า ข่ ายงาน
100Mbit/sec ขัดข้ อง จะต้ องต่ อสายเข้ าที่ข่ายงาน 10Mbit/sec เอาเอง
POWER SUPPLY
ในกรณี ที่ไ ฟเมนเรื อ ขัดข้อ ง เจนเนอเรเตอร์ ฉุ กเฉิ น จะเป็ นตัวจ่ า ยก าลัง ดัน ไฟให้กับ ยู นิ ต
ไฮดรอลิค และยูนิต Stabilization จะรับกาลังดันไฟมาจากยูนิตไฮดรอลิค ซึ่ งสิ่ งนี้ทาให้พนักงานสามารถ
เก็บทรานสดิวเซอร์ ได้
๑.๔.๑๒.๒ การทดแทนซึ่ งกันและกันของโซนาร์ (Sonar Redundancies)
การปรับปรุ งพัฒนาความน่ าเชื่อถือจะถูกนามาใช้ประโยชน์ได้โดยโครงสร้ างการออกแบบทาง
ฮาร์ ดแวร์ การทดแทนซึ่ งกันและกัน (redundancies) และฟั งก์ชนั่ back-up ที่ซ่ ึงจะลดเกรด(ประสิ ทธิภ าพ)
ฟั งก์ชนั่ การทางานของระบบ แต่ยงั คงรักษาการทางานของระบบให้สามารถดาเนิ นต่อไปได้ในกรณี ที่
อุปกรณ์ทางฮาร์ ดแวร์ หลัก ๆ ขัดข้อง
แอร์ เรย์ (Arrays)
การมี ท้งั แอร์ เ รย์ต วั ส่ งและตัวรั บ ที่ซ่ึ งแอร์ เ รย์แต่ล ะคู่ มีค วามสามารถที่จ ะทาการดีเ ทคและ
พิสูจน์ทราบ ซึ่ ง เท่ากับเป็ น การจัดหาความได้เ ปรี ยบที่สาคัญในการอ้างถึงความน่ าเชื่ อ ถือ ถึ งแม้ว่ามี
แอร์ เรย์เสี ยอยู่หลายตัวจะทาให้ประสิ ทธิ ภาพของภารกิ จลดลง แต่ก็ไม่ถึงกับทาให้ภารกิจต้องล้มเหลว
รวมทั้ง สเตฟของแอร์ เรย์ ต ัว ส่ ง /ตัว รั บ นั้นสามารถที่ จ ะ off ไม่ ใ ช้ ม ัน ได้ ใ นกรณี ที่
ทรานสดิวเซอร์ แต่ละอันชารุ ด สิ่ งนี้เป็ นการป้ องกันระบบโซนาร์ ไม่ให้ไร้ เสถียรภาพ ภายในขบวนการ
ประมวลผลสัญญาณของเครื่ อ งรั บในภายหลัง พร้ อ มทั้งจะไม่ส ามารถกาหนดรู ปแบบของบีมส่ งได้
ด้วยการ off แร่ แต่ละชุด(หรื อ หลาย ๆ ชุด) จะทาให้ประสิ ทธิภาพของระบบโซนาร์ ลดลงได้
เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ (Power Amplifier)
มีชุดเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ อยู่ ๒ ยูนิต ยูนิตหนึ่ ง สาหรับการส่ ง VLF/LF และอีกยูนิตสาหรับ
การส่ ง HF ซึ่ งในภายหลัง การปรับปรุ งพัฒนาความน่าเชื่อถือก็จะเหมือนกับที่ได้อธิบายไปแล้ว
นอกจากนั้น ด้ว ยโครงสร้ า ง ฮาร์ ดแวร์ แบบขนานก็ จ ะท าให้ ส ามารถใช้ ง านเพาเวอร์
แอมปลิไ ฟเออร์ อีกยูนิต ที่เหลือได้ถ้ามียูนิตใดยูนิตหนึ่ ง เกิ ด ช ารุ ดขึ้น มา ซึ่ งทาให้การทางานไม่เสี ยไป
ทั้งหมด ผลสาแดงหลัก ๆ ของอาการชารุ ดคือ กาลังส่ งและรู ปแบบของบีมส่ งลดประสิ ทธิภาพลง
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การส่ ง (Transmission)
สาหรับการส่ งเพียงแชนแนลเดียวสาหรับ VLF,LF และ HF สามารถที่จะ off ได้เหมือน ๆ กับ
การส่ งนั้นสามารถที่จะ off ได้ในแต่ละความถี่ได้อย่างเป็ นอิสระจากกัน
การประมวลผลเบือ้ งต้ นของเครื่ องรั บ (Reception Preprocessing)
ด้ ว ยโ ครงสร้ างการออกแบบฮาร์ ดแวร์ ก ารประมวลผลภาครั บ เ บื้ อ งต้ น (Reception
Preprocessing) (ปรี แอมปลิไฟเออร์ ,ฟิ ลเตอร์ อนาล๊อค,A/D converter) ที่ออกแบบมานี้ เมื่อเกิดอาการ
ขัดข้อง(fault) ขึ้นมาแต่ละอาการ ในกรณี ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ขยายลุกลามไปจนทาให้ฟังก์ชนั่ การทางาน
เสี ยทั้งหมด เพียงแต่จะทาให้ระบบลดประสิ ทธิ ภาพลงเท่านั้น ในการที่จะป้ งกันการประมวลผลสัญญาณ
ในส่ วนท้าย ๆ (เช่น beamforming)ไม่ให้เ กิ ดสัญญาณรบกวน สามารถที่จะ off “save signal channel”
ที่เสี ยได้
บีมฟอร์ มเมอร์ (Beamformer)
ฮาร์ ดแวร์ ของบีมฟอร์ มเมอร์ ได้ถูกสร้ างขึ้นมาด้วยโครงสร้ างทางฮาร์ ดแวร์ ทเี่ หมือน ๆ กัน 4 ชุด
ด้วยกัน ซึ่ งทางานขนานกัน แต่ละชุดประมวลผลแชนแนล array reception 1 ใน 4 ดังนั้นถ้าฮาร์ ดแวร์
หลัก ๆ ชุ ดใดชุ ดหนึ่ งเกิ ดชารุ ด ขึ้นมาก็จะมีผ ลแต่เ พี ยงทาให้เ กนประมวลผลลดลง และทาให้ grating
lobes ในเซคเตอร์ ดีเทคเพิ่มขึ้น
การประมวลผลสั ญญาณของการดี เทคและการพิสู จน์ ทราบ(Detection & Classification Signal
Processing)
ฮาร์ ดแวร์ ของการประมวลผลสัญญาณของการดีเ ทคและการพิสูจน์ทราบจะเหมือ นกันหมด
โดยฟั งก์ชนั่ ดาวโหลด(download) ซอร์ ฟแวร์ ที่เลือกได้ SP (Signal Processing) แต่ละอันสามารถที่จะได้
ทั้งการดีเทคหรื อพิสูจน์ทราบ ซึ่ งรู ปลักษณ์อนั นี้ จะทาให้(กรณี ที่มี fault ในฮาร์ ดแวร์ โดยเฉพาะ) ไม่ลด
ประสิ ทธิภาพลง ในกรณีที่มี fault ใหญ่ ๆ สวิทช์จะเปลี่ยนฟั งก์ชนั่ ไปมาเพื่อกระตุน้ ให้ทางานตามลาดับ
ของการดีเทคและพิสูจน์ทราบ
ยูนิตทรานสดิวเซอร์ /ยูนิต Stabilization/ยูนิตไฮดรอลิค
การรั กษาเสถีย รภาพของแอร์ เ รย์จ ะต้อ งมีร ะบบอ้างอิ งทางแนวนอนและแนวตั้งที่มีค วาม
เที่ ย งตรง อาการขัด ข้อ งหลัก (major failures) ของทรานสดิ ว เซอร์ เ หล่ า นี้ จะน าไปสู่ การสู ญ เสี ย
สมรรถนะการทางานที่สาคัญ ๆ ในการที่จะรักษาการปฏิบตั ิภารกิจที่ถูกลดประสิ ทธิภาพลงนี้ จะมีโหมด
back-up (การรั กษาเสถีย รภาพสัมพันธ์กบั ตัวเรื อ) สาหรับเซนเซอร์ เ หล่านี้ซ่ึ งสามารถนามาใช้ประโยชน์
ในระบบโซนาร์ ได้
พร้ อมไปกับการรักษาเสถียรภาพของแอร์ เรย์โดยอัตโนมัติและโหมด back-up ที่แผงควบคุมใน
ยูนิต Stabilization นั้น เราสามารถควบคุมแอร์ เรย์ได้ในแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งจะควบคุมแต่ล ะแกนแยก
เป็ นอิสระจากกัน

๒-๑๑๑
การควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติน้ ีจะใช้ประโยชน์จากชุดวาล์วสารอง (Additional set of valves)
ที่ ซ่ ึ ง จะบายพาสเซอร์ โ ววาล์ว และเช็ ค วาล์ว ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ฟั งก์ ช ั่น back-up นี้ มี ไ ว้ส าหรั บ ชัก ยู นิ ต
ทรานสดิวเซอร์ ข้ ึน ในกรณี ที่ช ารุ ด จะมีมอเตอร์ ฉุกเฉิ นและปั๊ มน้ ามันส าหรั บใช้ช กั ยูนิ ตทรานสดิ วเซอร์ ข้ ึน
ข้ อมูลตัวเรื อ(Own Ship Data)
ถ้าเซนเซอร์ ๑ ตัวหรื อมากกว่าขึ้นไปสาหรับข้อมูลตัวเรื อขัดข้อง สามารถป้ อนข้อมูลต่อไปนี้ได้ดว้ ยมือ
(แบบกึ่งอัตโนมัติ)
- ความเร็ วเสี ยง(sound velocity)
- เข็มเหนือพื้นท้องทะเล(course over ground)
- ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล(speed over ground)
- ความลึก(depth)
๑.๕ คาอธิบายฟังก์ ชั่นการทางานและการใช้ งาน(Functional Description and Operation)
ในหัวข้อ นี้ จะพุ่งเป้ าตรงไปที่การอธิ บายถึ งฟั งก์ช ั่นเสริ มและค าอธิ บายถึ งการใช้ง านระบบ
MWS 80-6 สาหรับการปฏิบตั ิ การล่าทาลายทุ่นระเบิดให้มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้นยังจะสามารถดู
รายละเอียดฟั งก์ชนั่ การทางานของระบบโดยเฉพาะ ได้ตลอดบทที่ ๑ ซึ่ งจะมีจุดบอกหัวข้อ ที่จะไปหาดู
กากับเอาไว้
ในหัวข้อนี้จะเป็ นภาพโดยรวมของหน้าทีท่ ้งั หมดที่มี
- ปฏิบตั ิการล่าทาลายทุ่นระเบิดและวางแผนภารกิจ
- บริ หารจัดการกับภารกิจ,ควบคุมบริ เวณพื้นที่สารวจและควบคุมแนวเส้นทางสารวจ(mission
management ,search area and lap track control)
- ฟั งก์ชนั่ การเดินเรื อ(navication functions)
- ฟั งก์ชนั่ การดีเทคและพิสูจน์ทราบ (detection & classification function)
- ควบคุมโซนาร์ (sonar control)
- ควบคุม MDV(MDV control)
- โหมดไซด์สแกน(side scan mode)
- บริ หารคอนแทค (contact management)
- การควบคุมเรื อ(ship handling)
- ฟั งก์ชนั่ เรดาร์ และ ARPA,รวมทั้งการใช้งาน SVP และ ค่าตัวแปรของเป้ า
๑.๕.๑ ภาพโดยรวมของระบบ (SYSTEM OVERVIEW)
ระบบ MWS 80-6 นี้ประกอบด้วย โซนาร์ ล่าทาลายทุ่นระเบิด DSQS-11M อุปกรณ์ควบคุมการ
เดิ นเรื อ NBD/ADM 90 ระบบสั่ ง การทางยุ ทธวิธี และการผลิ ต เอกสาร(tactical command and
documentation system) (TCD) ร่ วมกัน และการทางานในการผลิตเอกสาร MCM และเรดาร์ เดินเรื อ
9600-M ARPA เพื่อสนับสนุนการเดินเรื อ

๒-๑๑๒
ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชนั่ MWS 80-6 นี้ในโหมด stand alone equipment(โหมดทางานโดยลาพังไม่
พึ่งอุปกรณ์อื่น) คือ DSQS-11M ,TCD,NBD/ADM 90 และ 9600-M ARPA ฟั งก์ชนั่ การทางานอื่นจะถูก
ใช้เป็ นระบบควบคุมมากกว่าที่จะเป็ นระบบย่อย เช่น ภายในภารกิจหนึ่ง , พนักงาน TCD จะเป็ นผูส้ ั่งการ
พนักงาน โซนาร์ และสามารถใช้เรดาร์ สาหรับการเดินเรื อ เหมือ นกับเป็ นเซนเซอร์ ตวั หนึ่ งในภารกิ จ
ล่าทาลายทุน่ ระเบิด เช่น การดีเทคตาแหน่งของคอนแทคในบริ เวณปฏิบตั ิการ
๑.๕.๒ การปฏิ บั ติ ก า รล่ า ท าลายทุ่ นระเบิ ด และการวางแผนภารกิ จ (THE MINEHUNTING
OPERATION AND MISSION PLANNING)
ในขณะที่เป็ นปฏิบตั ิทางเรื อทั้งหมด ภารกิจล่าทาลายทุ่นระเบิดควรจะมีการวางแผนเป็ นอย่างดี
เสี ยก่อนที่จะเริ่ มปฏิบตั ิ หลังจากที่ได้เดินเรื อมาจนถึงพื้นที่ทจี่ ะปฏิบตั ิภารกิจ เรื อล่าสามารถที่จะแล่นอยู่
ภายในบริ เวณพื้นที่ที่ได้กาหนดไว้ก่อนล่วงหน้า โดยขึ้นอยู่กบั แนวเส้นทางสารวจ(lap track) ในการทีจ่ ะ
สารวจให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดและด้วยวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ค่าตัวแปรต่าง ๆ จะมี
อิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิภารกิ จซึ่งอิทธิ พลของการใช้งานและสภาวะแวดล้อมดังต่อไปนี้ควรจะนามา
พิจารณา
- วัตถุประสงค์ของภารกิจและหน้าที่(เส้นทางสารวจ ,การเคลียร์ ให้หมดสงสัย(clearance) การ
ค้นหา(search) และการช่วยเหลือ(rescue)
- เวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิภารกิ จ และตัวแปรระดับความเคลียร์ ให้หายสงสัยที่ตอ้ งการ
(clearance level parameters)
- ชนิดของทุน่ ระเบิดที่คาดหมาย(รู ปร่ าง ขนาด วิธีในการจุดชนวน รู ปลักษณ์พิเศษ การฝั งทุ่น
ระเบิด (mine burial)
- คุณภาพของเส้นทางสารวจและข้อมูลภาวะแวดล้อมในพื้นทีท่ ี่ปฏิบตั ิการ
- ความลึกน้ าและกราฟความเร็ วเสี ยง(sound velocity profile)
- ลักษณะโครงสร้ างพื้นท้องทะเลและชนิดของพื้นท้องทะเล(ระดับรี เวอร์ เบอเรชัน่ ทั้งหมด
และความหนาแน่ นของปั จจัยการลดทอนประสิ ทธิภาพ(clutter density)
- กระแสลม กระแสน้ า และสภาพคลืน่ (sea state)
- ลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิการล่าทาลายทุ่นระเบิดนี้ได้อธิบายไว้เป็ นอย่างดีดว้ ยรู ปที่ 1-49

๒-๑๑๓

รู ปที่ ๑-๔๙

๒-๑๑๔
๑.๕.๓ การบริ หารภารกิจ ฉากบริ เวณพืน้ ทีค่ ้ นหาและการควบคุมแนวเส้ นทางสารวจ (MISSION
MANAGEMENT ,SEARCH AREA GENERATION AND LAP TRACK CONTROL)
จุดเริ่ มต้นของภารกิ จหนึ่ง ๆ และปฏิบตั ิการจะถูกควบคุมจากซุ ปเปอร์ ไวเซอร์ คอนโซล(หัวข้อ
ที่ ๒.๔.๒.๓.๑) สาหรับการเตรี ยมการสาหรับภารกิจล่าทาลายทุ่นระเบิด โอเปอเรเตอร์ คอนโซล TCD
(หัว ข้อ ที่ ๒.๒.๒.๒.๑) จะถู กใช้ เ พื่ อ การควบคุ มและสั่ ง การภารกิ จ ล่ า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด ทั้งหมด
การกาหนดที่สาคัญ ๆ ของ TCD ได้อ ธิบายไว้ในหัวข้อที่ ๒.๔.๒ ระบบจะยอมให้มีการกาหนดบริ เวณ
พื้นน้ าหนึ่ง ๆ ขึ้นมา(ทั้งข้อที่ ๒.๔.๒.๒.๒.๑) เพื่อที่จะโหลดจากชุด ขับเทป ซิ ปไดร๊ ฟหรื อ ฮาร์ ด ดิส ก์
เมื่อเลือกบริ เวณพื้นน้ าได้แล้ว ก็สามารถสร้ างบริ เวณพื้นที่สารวจ(หัวข้อที่ ๒.๔.๒.๒.๓.๒) ในการสร้ าง
พื้นที่ส ารวจ(search area) ระบบจะต้อ งการแนวจุดกึ่งกลาง(centre line) ๑ แนว จากที่ซ่ึ งจะสามารถ
กาหนดความกว้างของแนวได้ ส่ วนใหญ่แล้วมีประยุกต์ใช้กบั การสร้ างเส้นทาง Q ถ้ามีการระบุการทิ้ง
สมอ หรื อบริ เวณพื้นทีส่ ารวจเป็ นสี่ เหลี่ยมโดยมีจุดทั้ง ๔ มุมก็สามารถสร้ างได้ ดังนั้นก็สามารถกาหนด
เลือกแนวจุดกึ่งกลาง(centre line) ขึ้นมาได้โดยการใช้ measure markers (จุดอ้างอิงเสริ ม) สิ่ งนี้ จะยอมให้
เกิดความเป็ นไปได้ที่จะกาหนดแนวจุดกึ่งกลางที่สามารถอ้างอิงได้ ๒ ครั้ง จุดแรกที่ ๙๐ องศา จนไปถึง
จุดถัดไป
เมื่อได้สร้ างบริ เวณพื้นที่สารวจขึ้นมาแล้ว ก็สามารถที่จะสร้ างแนวเส้นทางสารวจ(lap track)
ที่สอดคล้องขึ้นมาได้(หัวข้อที่ ๒.๔.๒.๒.๓.๓) พร้ อมด้วยระยะห่างระหว่างแต่ละแนวสารวจ(lap track)
ลาดับขั้นตอน ออฟเซ็ท และรู ปแบบในการแปรขบวนด้วยความหลากหลายของคาสั่ง track ที่มีใช้งาน
ออปชัน่ ที่ดีที่สุดทีค่ วรจะเลือกเพื่อความได้เปรี ย บ คือ ลม กระแสน้ า ลักษณะโครงสร้ างของพื้นท้องทะเล
และพื้นน้ า ขอแนะนาว่าเมื่อการตั้งชื่อพื้นที่สารวจ(search area) จะต้องใช้ชื่ออธิบายพร้ อ มด้วยชื่อที่
สอดคล้องสาหรับแนวเส้นทางสารวจ(lap track) ที่เกี่ยวข้อ งกับพื้นที่แต่ละพื้นที่ เส้นทางเดินเรื อ และการ
ปฏิบตั ิการของแนวเส้นทางสารวจจะกระทาโดยการเลือก เมนูห ลัก (main menu) Nav/Laptrack/Activate
และจะต้อ งป้ อนอิ น พุ ท จุ ด เริ่ มต้น (start point) ที่ ไ ด้ร ะบุ ไว้(หัว ข้ อ ที่ ๒.๔.๑.๕) การควบคุ ม
เส้นทาง(waypoint) ก็สามารถปรับ(เซ็ท) ได้แบบกึ่งอัตโนมัติ ถ้าต้องการ
สามารถท าการป้ อนภารกิ จ ทั้ง หมดลงในปู ม diver’s log และปู ม ทั่ว ไปได้(หัว ข้ อ ที่
๒.๔.๒.๒.๓.๙,๒.๔.๒.๒.๓.๑๐) ปูมทัว่ ไป(general log) ประกอบด้วยการป้ อนได้ ๒๒๐ ครั้ง และมี
คุณสมบัติ(character) สู งถึง ๕๖ คุณสมบัติ แต่ละการป้ อนจะมีป้ายเวลา(time tag) ที่ทาขึ้นโดยขึ้นอยู่กบั
การป้ อนพร้ อม ๆ กันกับจะต้องป้ อนความสาคัญ ที่ได้พิจารณาแล้วเข้า ที่ tactical operator ซึ่ งมีรายการ
อินพุทที่แนะนาให้ป้อนดังต่อไปนี้ คือ
- เวลาเริ่ ม/เวลาเลิก ภารกิจ
- การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่สาคัญ ๆ
- การเปลี่ยน tactical operator สลับไปมา
- เหตุการณ์ท้งั หมดทีต่ อ้ งการสาหรับการใช้งาน MDV

๒-๑๑๕
-

การหย่อนและชักโซนาร์
การระเบิดทาลายทุน่ ระเบิดและการทาลาย MDC
การเสนอแนะและการสิ้ นสุ ดเส้นทาง
ระบบเดินเรื อที่แม่นยาเปลี่ยนสถานะ
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท้องทะเล(seabed) ที่ได้มาจากการปฏิบตั ิงานของ MDV หรื อนักดา
ปูมนักดา(divers log) ประกอบด้วยการป้ อนได้ ๓๐ ครั้ง ที่สูงถึง ๕๖ คุณสมบัติและแต่ละการ
ป้ อนจะมีพร้ อ มด้วยป้ ายเวลา(time tag) ที่ทาขึ้นโดยขึ้นอยู่กบั การป้ อน การป้ อน “diver left surface”
“diver on contact” “diver on surface” เพียงแค่น้ ีก็พอเพียงกับการป้ อนแล้ว ในทุก ๆ เวลาที่ตอ้ งการ
สามารถใช้ยูนิตรายรอบ(Peripheral) เพื่อพิมพ์ขอ้ มูลออกมา(หัวข้อที่ ๒.๔.๒.๕.๑) หรื อ พล๊อตหรื อลงปูม
ได้ตามต้องการ ในตอนสุ ดท้ายจะเป็ นการวิเคราะห์ภารกิ จครั้งสุ ดท้าย ได้โดยการใช้การประเมินค่าภารกิจ
(หัว ข้ อ ที่ ๒.๔.๒.๓.๒) ในฟั งก์ ช ั่น นี้ จะเป็ นการประเมิ น หาค่ า พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม (Coverage)
ความเคลียร์ (Clearance) ภาพพล๊อต Ship History Plot และรายงานเสริ ม(additional reports) สิ่ งนี้ จะ
เป็ นตัวกระตุน้ ให้มีการจัดหาเพื่อให้เข้าสู่ ผลสาเร็ จของวัตถุประสงค์ของภารกิจ ต่อ จากนั้น ก็สามารถที่จะ
ทาการดาวน์ โ หลด(download) ข้อมู ลภารกิ จลงในสื่ อ ที่ ต ้องการได้ (เทป,ซิ ป,ฮาร์ ด ดิ สก์ ,ดูหัว ข้อ ที่
๒.๔.๒.๒.๒.๒,๒.๔.๒.๒.๒.๓)และการรายงานให้หวั หน้า เจ้าหน้าที่และศู นย์ก ลางระบบสงคราม
ทุ่นระเบิด
๑.๕.๔ ฟังก์ ชั่นการเดินเรื อ(NAVIGATION FUNCTION)
ฟั งก์ชนั่ การทางานหลักของ NAV/ADM คือการจัดหาข้อมูลข่าวสารทางการเดินเรื อ ทั้งหมด
ผสมผสานกับฟั งก์ชนั่ สาหรับการกาหนดตาแหน่งทีเ่ รื อด้วยการใช้ร ะบบเดินเรื อทีม่ ีความแม่นยา แจกจ่าย
ข้อมูลเดินเรื อ การวัด ความเร็ วที่เที่ยงตรงที่กระทาโดยด๊อ ปเปเลอร์ ล๊อค กาหนดกระแสน้ ากาหนดและ
คานวณแนวเส้น ทางสารวจ(laptrack) ข้อมู ลที่เกี่ ย วข้อ ง(ประกอบด้วย การรั ก ษาตาบลที่ (hovering)
การวนรอบเป้ า(circling) และการวางแผน และการเตื อ นภัย (monitoring) เกี่ ย วกั บ ADM
โดยอัตโนมัติ ดูหวั ข้อ ที่ ๑.๔.๔ ด้วยอินพุทรวมจากเซนเซอร์ เดินเรื อที่มีรัศมีการทางานกว้างและมีพิกดั
ระยะที่เพียงพอ เช่น DGPS ,GPS,RPS, ไยโร, เครื่ องหยัง่ น้ า ,inertial platform, แอนนีโมมิเตอร์ และเรดาร์
ซึ่ งการคานวณจากค่าอินพุทเหล่านี้จะทาให้ไ ด้รั บค่า ที่มีประโยชน์สูง สุ ดสาหรั บตาแหน่ ง ,ทิศ หัวเรื อ ,
มุมที่ทากับตัวเรื อ ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเลทั้งแนวลองติจูดและทแยงมุมและทะลุน้ าทะเล ,เซ็ทอาการ
ตกเข็ม(drift) และความลึกน้ ามาโดยการกรองโดยฟิ ลเตอร์ แบบ Kalman คุณภาพของข้อมูล เซ็นเซอร์ จะ
ถูกตรวจเตือ น(monitoring) อย่างต่อ เนื่ องตลอดเวลา ในกรณี ที่มีเซ็น เซอร์ ชารุ ด (ขัดข้อง) ก็สามารถ
เลือกใช้โหมด degradation ได้โดยอัตโนมัติ รายละเอียดของข้อมูลดิบและเซ็นเซอร์ เดินเรื อดูได้ในหัวข้อ
ที่ ๒.๔.๑.๖.๓ และการปรับ(ตั้ง) เซ็นเซอร์ เดินเรื อ ก็อาจจะผันแปรไปตามที่ได้อธิ บายรายละเอียดไว้ใน
หัวข้อที่ ๒.๔.๓

๒-๑๑๖
ขีดจากัดในการปรั บเกี่ยวกับการเดินเรื อ ก็สามารถที่จะปรับไว้ตามค่าที่ตอ้ งการได้ดว้ ย (หัวข้อ
ที่ ๒.๔.๓.๑.๒) และควรจะหมายเหตุไว้ดว้ ยว่ารัศมีวงกลมต่าสุ ดมีเพียง ๒๐๐ เมตร พร้ อมด้ว ยพิกดั ระยะ
การทางานอื่น ๆ ที่กาลังถูกกาหนดจะขึ้นอยู่กับอานาจการระเบิดหรื อน้ าหนักหัวระเบิดของทุ่นระเบิดที่
คาดหมายเอาไว้ ความลึก และเปอร์ เซ็นต์ของความปลอดภัยที่ตวั เรื อ ทนได้ในระหว่างภารกิจ ล่าทาลาย
ทุ่นระเบิด
ในกรณี ที่ขอ้ มูลข่าวสารตาแหน่ งการเดินเรื อ จากระบบเดินเรื อที่เที่ยงตรงต่ากว่ามาตรฐานมาก
ก็จะมี ออปชัน่ อีก ๒ ออปชัน่ ให้เลือกใช้สาหรับการหาตาแหน่งที่เรื อแบบคงที่อย่างถูกต้อ ง(Position Fix
Absolute) สัมพันธ์หรื อตัดกับแบริ่ ง(หัวข้อ ๒.๔.๓.๑.๔)
การเชื่ อ มโยงการเดิ นเรื อเข้า กับต าแหน่ ง ที่เ รื อที่ ถู ก ต้อ งนั้น ก็ คื อ การเลื อ กจุ ดอ้า งอิ ง จาก
แผนที่(Geodetic Datum) ดูหวั ข้อ ที่ ๒.๔.๑.๑๒ ระบบนี้ จะทางานอยู่ในWGS 84 อย่างไรก็ ตาม ที่
โอเปอเตอร์ คอนโซล แต่ละยูนิตสามารถที่จะเลือ กจุดนักพบจากแผนที่ได้อย่างเป็ นอิสระซึ่งกันและกัน
โดยเลือกผ่านทางตัวเลือกที่เมนูหลัก Display/Set Geo. Datum มันยังให้คาแนะนาในการปรับ(ตั้ง) แต่ละ
คอนโซลให้อยู่ในจุดอ้างอิง(datum) ที่เหมาะสมในพื้นที่น้ นั ๆ เพื่อการเดินเรื อให้ถูกต้องได้ และเพื่อให้
แน่ ใ จว่าข้อ มู ล อิ นพุ ทนั้น ได้ป้อนเข้า มาอย่างถูกต้อ งตามจุด อ้า งอิง(datum) ที่ไ ด้รั บมาและพื้น ที่ซ่ ึ ง
คอนโซลนั้น ๆ ก าลังอยู่ ในกระแสการใช้งาน ต่ อ จากนั้นระบบก็ จะทาการค านวณให้กบั WGS 84
แต่จะแสดงภาพรายละเอียดของตาแหน่งในชุดจุดอ้างอิง (datum set) สาหรับโอเปอเรเตอร์ คอนโซลตัวที่
ใช้งาน สุ ดท้ายนี้ สามารถดูรายละเอียดสาหรับ contact marker และ contact symbology ของทั้งโซนาร์
และ TCD ได้ในหัวข้อที่ ๒.๒.๒.๗
๑.๕.๕ ฟังก์ ชั่นการดีเทคและพิสูจน์ ทราบ(DETECTION & CLASSIFICATION FUNCTION)
สาหรั บการปฏิ บตั ิก ารล่าทาลายทุ่นระเบิดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฟั งก์ ช นั่ พื้นฐานสาหรั บการ
ปฏิบตั ิก ารดีเ ทคอย่า งมีประสิ ทธิ ภาพและเชื่ อ ถือ ได้น้ นั ก็ คือ เซคเตอร์ ในการดี เ ทคที่กว้า ง พร้ อ มด้ว ย
พิกัด ระยะในการดี เ ทคที่ ไ กล และมี อ ตั ราส่ ว นระหว่า งสัญ ญาณ/เสี ย งรบกวน/รี เวอร์ เบอเรชัน่ ที่สู ง
หลังจากทีไ่ ด้ทาการดีเทคและพิสูจน์ทราบแล้ว ณ จุดนี้ อัตราความแม่นยาทางแบริ่ งและพิกดั ระยะจะดีข้ ึน
มากในพิกดั ระยะไกล ๆ เพื่อทีจ่ ะให้ได้ภาพเสี ยงสะท้อน ของวัตถุหรื อ คอนแทคที่น่าสนใจที่ชดั เจนที่สุ ด
สาหรั บเหตุผ ลนี้ โซนาร์ DSQS-11M จะมีขีดความสามารถในการปฏิ บตั ิฟังก์ช นั่ การดีเ ทคและการ
พิสูจน์ทราบเหล่านี้ในความถี่ใช้งาน ๓ ความถี่ดว้ ยกัน
โซนาร์ น้ ีได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมอัตราการค้นหา(search rate) ที่สูงด้วยเซคเตอร์
ส าหรั บ การดี เ ทคที่ ก ว้า ง ๙๐ องศา ได้พ ร้ อ ม ๆ กัน (ส าหรั บ ความถี่ ต่ า ,LF) ผสมผสานไปกับ
บีมแคบ(narrow beam) เพื่อ ให้ ได้รั บอัต ราส่ วนระหว่า งสั ญญาณ/เสี ย งรบกวน/รี เ วอร์ เบอร์ เ รชัน่
(signal-to-noise/reverberation ,s/n) ที่เชื่อถือได้ภายใต้สภาวะของสภาพแวดล้อมที่สูง เซคเตอร์ การ
ดี เ ทคกว้า ง ๆ นี้ จะใช้ไ ด้ดี แ ละมี ประสิ ทธิ ภ าพภายใต้ส ภาวะสภาพแวดล้อ มที่เ อื้ อ อ านวยในขณะที่
เรื อล่าทาลายทุ่นระเบิดยังสามารถใช้ความเร็ วได้สูงถึง ๖ น๊อต

๒-๑๑๗
ในสถานะการณ์ทซี่ ่ึ งการปฏิบตั ิการทีด่ ีทสี่ ุ ดที่ฝืนกับแรงสั่นสะเทือนทีม่ ีความแรงสู ง ๆ ก็จาเป็ น
จะต้องลดความเร็ วของเรื อล่าลง และดังนั้นก็ส ามารถที่จะใช้โ ซนาร์ ความถี่ สูงที่มีเซคเตอร์ กว้างเพี ยง
๑๕ องศาได้ ด้วยการผสมผสานกันระหว่าง VLF/LF/HF ก็จะทาให้มีความยืดหยุ่นต่อสภาวะของยุทธวิธี
(ความเร็ วสู งและอัตราการค้นหาสู ง หรื อ ความเร็ วต่าและอัตราส่ วนระหว่าง สัญญาณ-ต่อ-รี เวอร์ เบอเรชัน่
(S/N) ที่พ้ืนท้องทะเลที่เป็ นหินดีที่สุด) ก็เป็ นไปได้ รวมทั้งยังเนื่องมาจากชนิดของพัล ล์ การอินทิเกรท
ping-to-ping และการประมวลผลทางเรขาคณิ ต(geometric processing) ที่สามารถเลือกใช้ได้
การประเมิน ค่ าสถานการณ์ ข องเสี ย งสะท้อ นโดยพนัก งานจะได้รั บการสนับสนุ นโดยจอ
แสดงภาพสี ที่มีความคมชัดสู ง ๒ จอ ที่จ อแสดงภาพทั้ง ๒ จอนี้จะมีขอ้ มูล ข่าวสารต่าง ๆ ของการดีเทค
การพิสูจน์ทราบและความลึกพร้ อมด้วยเมนูการใช้งานที่ใช้งานได้ปรากฎให้เห็นพร้ อ ม ๆ กันตลอดเวลา
เนื่ องจากอัตราส่ วนระหว่าง สัญญาณ-ต่อ-เสี ยงรบกวน ที่ดีพร้ อ มกับ ผลลัพธ์ ในการประมวลผลทาง
เรขาคณิ ต/ping-to-ping correlation (การเทียบเคียง การส่ ง-ต่อ-การส่ ง) ภาพที่ปรากฎในจอแสดงภาพจะ
เป็ นภาพแสดงคอนแทค(contact) ที่สัมพันธ์กับเสี ยงรบกวน เสี ยงในธรรมชาติ(background noise) และ
โครงสร้ างของพื้นท้องทะเลทีม่ ีความชัดเจนมาก
การเลือกโหมดดีเทค(Detection Mode Selection)
คุณสมบัติที่สาคัญของโซนาร์ ล่าทาลายทุ่นระเบิดประกอบด้วย สมรรถนะของการดีเ ทคและ
ความน่ า เชื่ อ ถือ ของการดี เ ทค นอกจากนี้ แล้ว ความสาคัญ ที่ พิเ ศษกว่าก็ คื อ การที่จ ะสามารถในการ
รักษาการจับเป้ าได้(target contact) ให้แน่นอนในระหว่างการใช้ Mine Display Vehicle, MDV หรื อ
เ
รื
อ
ย
า
ง
ในเฟสการนาทาง ทั้งยานล่าทาลายและเรื อยางให้แล่นตามคาแนะนาโซนาร์ DSQS-11M จะยอมให้ความ
ต้องการเหล่านี้ เป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
โหมดในการดีเทคทั้ง ๓ โหมดมีลักษณะหน้ าตาดังต่ อไปนี้
- โหมดดีเทค VLF สาหรับการดีเทคที่มีพิกดั ระยะที่ไกลมาก พร้ อมด้วยเซคเตอร์ ในการดีเทค
๖๐,๓๐,๑๕ หรื อ ๗.๕ องศา
- โหมดดีเ ทค LF ส าหรั บการดี เทคในพิ กดั ระยะไกล พร้ อ มด้วยเซคเตอร์ ใ นการดีเ ทคที่
กว้างกว่า คือ ๙๐,๖๐,๓๐ หรื อ ๑๕ องศา
- โหมดดีเทค HF สาหรับการดีเทคที่มีความแม่นยาสู ง พร้อมด้วยเซคเตอร์ ในการดีเ ทค
๒๘,๒๑,๑๔ หรื อ ๗
สาหรับข้อมูลทางเทคนิคดูได้ทหี่ วั ข้อ ๑.๖.๑.๑
บรรทัดฐานหลักสาหรั บการเลือกโหมดจะได้ อธิบายต่ อไปดังนี้
การเลื อ กโหมดดี เ ทค โดยสาระส าคัญ แล้ว มัน จะขึ้ นอยู่ กั บ ระดับรี เวอร์ เบอเรชั่น ของ
พื้นท้อ งทะเล ชนิ ดของพื้นท้อ งทะเล และมุ ม ถาก(glancing angle) ต่อมาก็คื อฟั งก์ ช นั่ ความลึ กและ

๒-๑๑๘
พิกดั ระยะทีซ่ ่ึ งค่าตัวแปรของ รี เ วอร์ เบอเรชัน่ ของพื้นท้องทะเล(bottom reverberation) จะมีอิทธิ พลสู งสุ ด
และตามมาด้วยพิกดั ระยะในการดีเทค
สาหรับพื้นท้องทะเลที่เป็ นโคลนหรื อ ทรายพร้ อ มด้วยแรงสั่นสะเทีอ นพื้นท้องทะเลที่มีระดับ
ความแรงปานกลางถึงต่ า โหมดดีเทค VLF หรื อ LF จะเหมาะสม เพราะว่ามันมีเซคเตอร์ ในการดีเทคที่
กว้างกว่า และพิกดั ระยะที่ไกลกว่า
สาหรับพื้นท้องทะเลที่เป็ นหินพร้ อ มด้วยแรงสั่นสะเทีอนพื้นท้องทะเลสู ง โหมดดีเทค HF จะ
ได้เปรี ยบกว่า LF เพราะว่ามันมีความแม่นยา(ความคมชัด) ที่สูงกว่า ซึ่งทาให้อตั ราส่ วนระหว่าง สัญญาณ
ต่อเสี ยงรบกวน(SNR) เพิ่มขึ้นด้วย
ตั้งแต่รีเ วอร์ เบอเรชั่นพื้นท้องทะเลเพิ่มขึ้นที่พิกดั ระยะที่ใกล้กว่า เนื่ อ งจากมุมถาก(glancing
angle)ลดลง คอนแทคที่ดีเทคได้จะมีความคมชัด (ชันเจน) ที่พิกดั ระยะไกลด้วยโหมดดีเทค VLF หรื อ
LF สามารถเจือจางลงได้ที่พิกดั ระยะที่ใกล้กว่า ในกรณี น้ ีให้เปลี่ย นไปเป็ นโหมดดีเทค HF เพื่อกระตุน้ ให้
ทาการดีเ ทคคอนแทคเพิ่มขึ้นเนื่ องจากอัตราส่ วนระหว่าง สัญญาณ-ต่อ-เสี ยงรบกวน(SNR) เพิ่มขึ้น
หลังจากทีไ่ ด้เลือกโหมดดีเทคได้แล้ว
และยังสามารถเลือกโหมดดีเทคที่ตอ้ งการสลับไป
สลับมาได้โดยฟั งก์ชนั่ คีย์ หรื อ เมนู DET VLF,DEL LF และ DET HF
โหมดดีเทค VLF และ LF(Detection Mode VLF and LF)
สาหรับการดีเทค จะใช้ความถี่ส่ง 40 KHz(VLF) และ 100KHz(LF) ตั้งแต่รีเวอร์ เบอเรชั่นที่
เกิดขึ้นจากพื้นท้อ งทะเลทั้งหมดนั้นน้อยกว่า หรื อเกือ บเท่ากับความถี่ที่สูงที่สุด นอกจากนั้น พิกัดระยะ
สู งสุ ดของโซนาร์ ล่ าทาลายทุ่นระเบิ ดนั้นขึ้น อยู่กบั ระดับเสี ย งรบกวน(สภาพท้องทะเล (sea state)
อุณหภูมิ เรื อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ) ณ จุดนั้นทั้งการดีเทค 40KHz และ 100KHz จะได้เปรี ยบกว่า เพราะมันจะ
ถูกลดทอน(attenuate) ในน้ าได้นอ้ ยกว่ามาก การเริ่ มแสดงภาพการดีเทคจะเป็ นการแสดงภาพเซคเตอร์
ทางแนวนอน แนะนาให้ใช้จอภาพไพรมารี่ (primary display) สาหรับการปฏิบตั ิการล่าทาลายทุ่นระเบิด
เนื่องจากมันมีความคมชัดสู งกว่า เมื่อเทียบกับจอ PPI(หัวข้อที่ ๒.๒.๒.๑) สามารถที่จะเปลี่ยนการแสดง
ภาพไปยังจอ PPI ได้เพื่อสะดวก(ง่าย) ต่อการหันเลี้ยวหรื อในขณะที่กาลังมองหา target markers ที่อยู่
นอกเซคเตอร์ จอแสดงภาพเซคคันดารี่ (secondary display) เซคเตอร์ ทางแนวนอนและจอแสดงภาพ
PPI (หัวข้อที่ ๒.๒.๒.๑.๓) เป็ นจอที่มีส่วนสาคัญในการช่วยเหลือต่อการดีเทค ตั้งแต่การแสดงภาพข้อมูล
ดิบจากการดีเทคนี้มีความคมชัด แม่นยาทางพิกัดระยะสู ง เมื่อเริ่ มมองเห็นรู ปร่ างของเอคโค่(echo) ของ
คอนแทคได้ชดั เจนแล้ว ก็สามารถพิจารณาที่จะพิสูจน์ทราบ (classification) เอคโค่ที่มีค่าในขณะนั้นได้
โดยการมาร์ ค(mark) เป้ านั้นเอาไว้โดยใช้ชุดที่มาร์ คเป้ า (target mark) (หัวข้อที่ ๒.๒.๑.๒ ฟั งก์ชนั่ คีย์
FK-6A ) รู ปโฉมของการแสดงภาพอื่น ๆ นั้นคือ ความมัน่ คง(stability) ของเอคโค่ และสภาพแวดล้อ ม
ที่อยู่ใกล้เคียงกับเอคโค่ ที่ซ่ึ งจะช่วยสนับสนุนในการประเมินค่าของคอนแทค(contact)
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เซคเตอร์ ของการดีเทค(Detection Sectors)
เซคเตอร์ เริ่ มต้นของการดีเทคของโหมดดีเทค VLF จะถูกตั้งไว้ที่ ๖๐ องศา และสาหรับโหมด
ดีเทค LF ตั้งไว้ที่ ๙๐ องศา ถ้าเปลี่ย นไปเป็ นเซคเตอร์ ที่แคบกว่านี้จะทาให้สมรรถนะเพิ่ มขึ้นเล็ก น้อ ย
เนื่องจากความกว้างของบีมที่เล็กกว่า(SNR เพิม่ ขึ้น) ในกรณี ของจานวณเอคโค่คอนแทค(contact echoes)
คือจากลักษณะโครงสร้ างพื้นท้องทะเลที่แข็ง เซคเตอร์ แคบจะเหมาะในการดีเทคมากกว่าเซคเตอร์ กว้าง
การตั้งค่ าตัวแปร(Parameter Setting)
ค่าที่ต้งั มากับเครื่ อง(default) ของเครื่ องส่ งและเครื่ องรับคือ พัลล์ส้ ัน(short pulse) ซึ่ งมีแสดงอยู่
ในเมนู pulse ตั้งแต่จดั หาการปรับปรุ งความยาวของพัลล์ไ ด้อย่างอัตโนมัติ ให้กับสเกลพิกดั ระยะ(range
scale) การดีเทคทีไ่ ด้เลือกไว้ ทีพ่ ิกดั ระยะไกล(long range) (คือสเกลพิกดั ระยะ ๘๐๐ เมตร) ความยาวพัลล์
(pulse length) ที่ใช้คือ 500usec ที่ซ่ ึงได้ถูกปรับปรุ งให้เหมาะกับขนาดของวัตถุที่เป็ นทุ่นระเบิด เมื่อได้
ปรั บสเกลพิ กดั ระยะ(range scale) ลดลง ความยาวพัลล์ก็จ ะลดลงด้วย จนถึงที่ส เกลพิกดั ระยะต่า สุ ด
๒๐๐ เมตร ก็จะเป็ นพัลล์ส้ ัน (short pulse) 125 usec (250 us สาหรับ VLF) ที่จะถูกใช้งาน ซึ่ งมันใช้พลั ล์
สั้นก็เ พราะว่ามันเหมาะที่จะนาไปเปรี ย บเทียบกับรี เ วอร์ เบอเรชัน่ พื้น ท้องทะเล(bottom reverberation)
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการปรับปรุ งความกว้างของพัลล์ตามสเกลพิกัดระยะที่ใช้น้ ี ก็ได้นาไปประยุกต์ใช้สาหรับ
การปรับพัลล์ปานกลาง(medium pulse) ด้วย
สาหรับระดับรี เวอร์ เ บอเรชัน่ ที่มีระดับต่า ที่ซ่ึ งจะพบได้ตรงบริ เวณที่พ้ืนท้องทะเลเป็ นโคลน
(ดิน) ขอแนะนาให้ใช้พลั ล์ยาว(long pulse) ความยาวของพัลล์ที่ประยุกต์ใช้งานนี้จะรักษาไว้ที่เวลาคงที่
50usec สาหรับพิกดั ระยะในการดีเทคทุกพิกดั ระยะท้ายสุ ดนี้ การเลือกตัวแปรของ pulse compression ก็
มีจดั หาไว้ใน(หัวข้อที่ ๑.๖.๑.๓) ตัวเลือกนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานในพิกดั ระยะการดีเทคไกล ๆ ได้
(long range) ที่ซ่ ึงเสี ยงรบกวน(isotropic noise) จะจากัดพิกดั ระยะการดีเทค(detection range) ตัวแปรทีไ่ ด้
เซ็ทเอาไว้ในเครื่ อง(default) ทั้ง 5 ตัวแปร ตามที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น สามารถที่จะโปรแกรมได้โดย
พนักงาน การเข้าสู่ เ มนูน้ ีจะถูกล๊อคโดยรหัสผ่าน(password) ของเมนูใช้งาน(menu operation)
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ช่ วยในการดี เ ทคและการพิ สู จน์ ทราบ(Computer Aids for Detection and
Classification)
a) การอินทิเกรท การส่ งหลาย ๆ ครั้ ง (Multiping Integration)
เคี ย งคู่ ไปกับ เอคโค่ ค อนแทค(contact echo) ของวัต ถุ ที่ร ะบุ และรี เวอร์ เบอเรชั่น พื้ น
ท้อ งทะเล(bottom reverberation) มักจะมีก ารรับการกระจัดกระจาย(backscatter received) ในแต่ล ะ
คาบเวลาส่ ง เอคโค่เ หล่า นี้ สามารถที่จะกดได้โ ดยวิธีการของการอินทิเ กรท การส่ งหลายครั้ งการส่ ง
(multiping integration) การกระทาเช่ นนี้จะสามารถลดอิทธิ พลของเสี ย งรบกวนที่มีระดับขึ้น ๆ ลง ๆ และ
รี เวอร์ เบอเรชัน่ ที่มีร ะดับขึ้น ๆ ลง ๆ ได้ ซึ่ งผลลัพธ์ที่ไ ด้จะทาให้อตั ราส่ วนระหว่างสัญญาณ-ต่อ-เสี ย ง
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รบกวนดีข้ ึน การอินทิเกรทหลาย ๆ ครั้ง การส่ งนี้สามารถที่จะปรั บได้ต้ งั แต่ ๑-๘ ครั้งส่ ง(PINGS) และ
แนะนาให้ปรับไว้ทเี่ ลข ๔ (หัวข้อที่ ๑.๔.๒.๖)
b) ขบวนการประมวลผลทางเรขาคณิต(Geometrical Processing)
ฟั งก์ช นั่ การประมวลผลทางเรขาคณิต(หัวข้อที่ ๑.๖.๑.๑)นี้จะประเมินค่าลักษณะโครงสร้ าง
รู ปแบบเอคโค่ (typical echo) ของทุ่นระเบิดที่เ หมือนคอนแทค(contact) ร่ วมกับความมีเสถียรภาพของ
เอคโค่(echo stability) และอัตราส่ วนระหว่างสัญญาณ-ต่อ-เสี ยงรบกวน(SNR) ที่เพียงพอ สิ่ งนี้จะยอมให้
สามารถมาร์ ค(mark) เอคโค่ที่คงที่(stable echoes) ที่อยู่ภายในเซคเตอร์ การดีเทคด้วยสี ต่าง ๆ วิธีการเช่น
จะทาให้ false alarm ลดลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นท้อ งทะเลชนิดที่จากัดต่อจานวนของเอคโค่ที่อยู่
ภายในบริ เวณพื้นทีท่ ี่กาหนด บริ เวณพื้นท้องทะเลทีม่ ีความหนาแน่นของเอคโค่สูง ๆ สามารถใช้ฟังก์ชนั่
นี้ไ ด้เ พื่อ แสดงให้ทราบถึงความแรงของเอคโค่ ที่ซ่ ึ งมากกว่าค่าระดับทานบ(threshold) ที่กาหนดไว้
สามารถปรับ(ตั้ง) ระดับทานบ(thershold) ของ SNR ได้ด้วย เมนู key level ที่อยู่ที่จอแสดงภาพโซนาร์
ไพรมารี่ (หัวข้อที่ ๒.๔.๑.๑.๒) พิกดั ระยะของทานบ(threshold range) นี้สามารถเลือกได้จาก 0-21dB และ
ปรับเพิ่มได้ทีละ 3dB พร้ อมด้วยค่าประจาเครื่ องจะอยู่ที่ 12dB(default)
การติดตามร่ องรอยเป้าและการติดตามร่ องรอย MDV(Target Tracking and MDV Tracking)
การติดตามร่ องรอยเป้ าจะใช้เพื่อ “ล๊อคเป้ า” และผลสาเร็ จจากการพิสูจน์วตั ถุที่ดีเทคได้ ดังนั้น
โซนาร์ แอร์ เ รย์ จะหมุนไปตามทิศ ทางแบริ่ งและความลึกของเป้ าได้เอง โดยอัตโนมัติในกรณี ที่มีก าร
ติดตามร่ องรอยเป้ า
การติดตามเป้ านี้จะเริ่ มขึ้นได้จากฟั งก์ชนั่ คีย์ FK-7B (หัวข้อที่ ๒.๒.๑.๒) ถ้าคอนแทคมีความ
แรงมากกว่า SNR โดยประมาณ 18dB การติดตามเอคโค่อตั โนมัติจะเริ่ มทางาน และแสดงให้เห็นโดย
เคอร์ เซอร์ เป้ า(traget cursor) เป็ นสี เ ขียว ถ้า SNR ของ เอคโค่ค อนแทคที่ถูกติดตามอยู่ น้อ ยกว่าระดับ
ทานบ(threshold) หรื อแม้วา่ สู ญหายไปบ้างในการส่ งบางครั้ ง มันจะเปลี่ยนกลับไปอยู่ในโหมด position
เองโดยอัตโนมัติ เคอร์ เซอร์ เป้ า(target cursor) สี เหลือง แสดงให้รู้วา่ อยู่ในโหมด prediction ผลจากการ
ที่เอคโค่สูญหายไปจะนาไปสู่ การสู ญเสี ยคอนแทค(loss contact) ซึ่ งจะแสดงให้รู้โดย เคอร์ เซอร์ เป้ า(target
cursor) เป็ นสี แดง
สาหรับการติดตาม MVD ก็จะเป็ นโหมด tracking โหมดเดียวกับที่ใช้กับคอนแทคแต่สถานะ
ของการติด ตามจะแสดงให้ท ราบโดยสี ข องที่มาร์ คเป้ า(target marker) ที่ ตอบสนองอยู่ในขณะนั้น
โดยรหัสสี จะเหมือนกับที่ใช้กบั การติดตามคอนแทค รวมทั้งจะมีการแสดงร่ องรอยประวัติการติดตาม
(track history) ที่การแสดงภาพดีเทคสามารถที่จะใช้โหมด tracking ทั้งสองในแบบขนานได้ และใน
กรณี น้ ี พิกดั ระยะและ แบริ่ งจาก MDV ถึงเป้ าทีถ่ ูกติดตามจะแสดงออกมาเป็ นตัวเลข
ฟังก์ ชั่น Conning Run
ฟั งก์ชนั่ นี้ จะประยุกต์ใช้งานในการนานักดาที่จะไปเคลียร์ ทุ่นระเบิด (mine clearance divers)
ดาไปหาเป้ า หน้าที่น้ ีจะเริ่ มต้นขึ้นด้วยการนาทางเรื อยางด้วย sonar reflector ให้เข้าใกล้คอนแทคให้มาก
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ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยสามารถตั้งหลักการนาเรื อยางและมุมเริ่ มต้นได้โดยการใช้เครื่ องแสดงแบริ่ ง
(“tiger tails” ดูหวั ข้อที่ ๑.๔.๓.๓)
โดยทัว่ ไปแล้ว การนาทางนี้ จะได้รับการสนับสนุนโดยการใช้การติดตามเป้ า(target traking)
และถ้าเป็ นไปได้ ฟั งก์ช นั่ MDV tracking สาหรับ sonar reflector) ที่ซ่ ึงสามารถที่จะรี เลย์(ส่ งต่อ) ไปยัง
เรื อยางได้โดยวิทยุ
ฟั งก์ชนั่ นี้ จะเริ่ มขึ้นโดยฟั งก์ชนั่ คีย ์ conning run FK-6C (หัวข้อที่ ๒.๒.๑.๒) การทางานนี้จ ะ
ได้รับการสนับสนุนโดยการตั้งสเกลพิกดั ระยะอัตโนมัติ(automatic range scale setting) และการแสดง
แนวแบริ่ ง(bearing line) จากตัว เรื อ ไปยัง คอนแทคบนจอแสดงภาพดี เ ทค รวมทั้ง จอขยายการ
ดีเทค(detection magnifier) จะแสดงภาพกราฟฟิ คการพิสูจน์ทราบของบริ เวณพื้นที่และความลึกในการ
พิสูจน์ ทราบที่ถูกระตุน้ ให้ทางาน เวอร์ ติ คอลแอร์ เ รย์จะถู กควบคุ มโดยแบริ่ งของ MDV ที่ก าลังถู ก
ติดตาม(MDV track bearing) จอขยายภาพจะถูกควบคุมโดยเคอร์ เซอร์ เพื่ อที่จะจัดหาการแสดงภาพที่มี
ความชัดเจนและมีความแม่นยาสู งในเวลาทีใ่ กล้จะถึงคอนแทค
โหมดดีเทค HF(Detection Mode HF)
ฟั งก์ชนั่ ส่ วนใหญ่ทไี่ ด้อธิบายไปแล้วในโหมดดีเทค VLF และ LF ก็นามาใช้ประโยชน์กบั
โหมดดีเทค HF ได้ เหมือนอย่างเช่น จอแสดงภาพขยาย (Magnifier Didplay) การอินทิเกรทหลายครั้ ง
การส่ ง(Multiping integration) ขบวนการประมวลผลทางเรขาคณิ ต(Geometrical processing) การติดตาม
ร่ องรอยเป้ า(target tracking) การติดตามร่ องรอย MDV(MDV tracking) และฟั งก์ชนั่ คอนนิ่งรัน (conning
run)
เซคเตอร์ การดีเทค(Dettection Sector)
เซคเตอร์ การดีเทคที่ใช้สาหรับ HF นี้กว้าง ๒๘ องศา เซคเตอร์ การดีเทค ๒๑,๑๔ และ ๗ องศา
โดยปกติ แล้วจะไม่ได้ใช้กบั การทางาน search operation การประยุกต์ใ ช้เซคเตอร์ เล็ก ๆ เหล่า นี้ใช้
สาหรับการติดตามคอนแทค(contact tracking) ภายใต้สภาวะต่า ง ๆ ที่เป็ นปฎิปักษ์กบั โซนาร์ เนื่องจาก
ได้มีการเพิ่มกาลังส่ งต่อหน่ วยพื้นที่ดว้ ยการลดความกว้างของเซคเตอร์ ลง ดังนี้ ด้วยเซคเตอร์ ที่เล็กกว่า
จะทาให้อตั ราส่ วนระหว่าง สัญ ญาณ – ต่อ – เสี ย งรบกวน เพิ่มขึ้น การเลือกเซคเตอร์ น้ ี สามารถทาได้
ทางเมนู
โหมดพิสูจน์ ทราบ(Classification Mode)
หลังจากดีเทคคอนแทคได้แล้ว ก็จะต้องดาเนิ นการพิสูจน์ทราบ ขั้นตอนแรกคือ การเลือ กโหมด
พิสูจน์ทราบ LF (คีย์ CLA LF,FK-6B หัวข้อที่ ๒.๒.๑.๒ และหัวข้อ ที่ ๑.๖.๑.๒) ตามด้วยโหมดการ
พิสูจน์ทราบความลึก (Classification Mode Depth) (คีย์ FK-5A,DEPTH) ที่พิกดั ระยะที่ไกลกว่านี้ควรจะ
เลือ กโหมดพิสูจน์ทราบ VLF(คีย์ KFK-6A,CLA VLF) เช็คความเป็ น ไปได้ที่หัวข้อที่ ๑.๖.๑.๒ โหมด
พิสูจน์ทราบทั้ง ๒ โหมดนี้สามารถกระทาได้ภายในเซคเตอร์ การดีเทค VLF และ LF โดยไม่ตอ้ งหมุน
แอร์ เรย์ทรานสดิวเซอร์ ที่พิกดั ระยะใกล้ ๆ (shorter range) จะต้องเปลี่ยนจากการพิสูจน์ ทราบ VLF หรื อ
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LF ไปเป็ น HF(คีย์ FK-6C,CLA HF) เพื่อที่จะขยาย(เพิ่ม) อัตราความถูกต้องแม่นยาทางแบริ่ งสาหรั บ
ขนาดของเป้ าและการวัดมุม aspect
การตั้งตัวแปร(Parameter Setting)
ในโหมดพิสูจน์ทราบ(classification Mode) แต่ละโหมดมีคาบเวลาส่ ง(ping period) ที่เป็ นอิสระ
ซึ่ งกันและกันเป็ นของตัวมันเอง ดังนั้น ตัวแปรต่าง ๆ สาหรับโหมดพิสูจน์ทราบแต่ล ะโหมดสามารถที่จะ
ปรับไปเป็ นการดีเทคได้โดยอิสระจากกัน
การตั้งตัวแปรการส่ งประจาเครื่ อง(default) สาหรับโหมดพิสูจน์ทราบทุกโหมดคือ พัลล์ CW
ที่ส้ ันที่สุดที่เ ป็ นไปได้ หรื อ สาหรั บ pulse compression คือความกว้างแบนด์วิช สู งสุ ด ชนิ ดของพัล ล์
ทั้ง ๒ นี้จะจัดหาความเป็ นอิสระของพิกัดระยะในการพิสูจน์ทราบ(classification range) ซึ่ งสามารถ
โปรแกรมกลุ่มตัวแปรที่เป็ นอิสระซึ่ งกันและกันได้ ๘ กลุ่ม(หัวข้อที่ ๒.๔.๑.๗.๒)
โหมดพิสูจน์ ทราบความลึก(Classification Mode Depth)
ตัวแปรการพิสูจน์ทราบ ของคอนแทคหนึ่ง ๆ ทีซ่ ่ึ งสามารถจะบรรลุผลสาเร็ จได้น้ นั โดยทัว่ ไป
แล้ว สิ่ ง แรกคือ ความลึกเป้ า เนื่ อ งจากพิกดั ระยะไกล(long range) ของการส่ ง VLF ,LF ต่อจากนั้น
ก็สามารถวัดความลึกเป้ าได้และมันจะถูก กาหนดเป็ นแบริ่ งและพิ กดั ระยะของคอนแทคที่สอดคล้อ ง
(หัวข้อที่ ๒.๖.๑.๑๖.๔) เมื่อรู้ ความลึกแล้ว พิกดั ระยะของเป้ าจะถูกนามาคานวณใหม่เป็ นแผนผังพิกดั
ระยะที่ถูกต้อ ง(หัวข้อที่ ๒.๔.๑.๑๑.๔) สิ่ งสุ ดท้าย โดยขึ้นอยู่กับการเลือ กคีย์ classification (Possible
Mine(FK-3B)ก็สามารถส่ งข้อมูลนี้ไปให้ tactical supervisor console TCD ได้
โหมดการพิสูจน์ ทราบ VLF และ LF (Classification Mode VLF and LF)
สาหรับการเริ่ มการพิสูจน์ทราบอย่างหยาบ ๆ จะใช้โหมดพิ สูจน์ทราบ VLF และ LF จะใช้
แอร์ เรย์ชุดเดิมทีเ่ คยใช้สาหรับการดีเทคตามแนวนอน ในวิธีน้ ี การพิสูจน์ทราบจะเป็ นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้น
จนถึ งพิ กัด ระยะการดี เ ทค(detection range) ที่ มีค วามแม่ น ยาสู ง ตรงต าแหน่ ง ของเคอร์ เ ซอร์ เ ป้ า
(target range) จะมีกรอบการพิสูจ น์ทราบเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม(square classification window) ถูกสร้ างขึ้นมา
กรอบนี้ สามารถที่จ ะเลื่ อนไปไหนมาไหนก็ไ ด้ อย่างเป็ นอิสระภายในเซคเตอร์ การดีเ ทค ๙๐ องศา
(หรื อ ๖๐ องศา สาหรับ VLF) ข้อมูลดิบภายในกรอบนี้จะถูกประเมินค่าโดยจะคานึงถึง แอมปลิจูดและ
แบริ่ ง ข้อมูล echo จะแสดงภาพขึ้นตรงบริ เวณใต้พ้ืนที่แสดงภาพความลึก(depth display) ด้วยการใช้
ฟั งก์ชนั่ สเกล(function scale) ของจอแสดงภาพความลึก
โหมดพิสูจน์ ทราบ HF (Classification Mode HF)
การพิ สู จ น์ ทราบอันสุ ด ท้ายของการพิ สูจ น์ ทราบ VLF หรื อ LF ที่ พิก ัด ระยะที่ ใ กล้ที่สุด
(close range) จะใช้โหมดพิสูจน์ทราบ HF จะใช้แอร์ เรย์กบั ความถี่ที่สูงกว่าซึ่ งจะได้ผลลัพธ์ความถูกต้อง
แม่นยา และคมชัดของวัตถุ และความเที่ยงตรงทางมุมก็ได้รับการปรับปรุ งให้ดีข้ นึ ข้อมูล echo ของกรอบ
การพิ สูจน์ ทราบ(classification window) จะถูกน ามาประมวลผลและแสดงภาพตามที่ได้เ คยอธิ บาย
ไปแล้วในโหมดการพิสูจน์ทราบ VLF และ LF ขนาดของเซคเตอร์ จะถูกแสดงไว้ที่ขา้ ง ๆ ขอบเซคเตอร์
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สามารถวัดค่าคอนแทค(contact) ด้วยการใช้ measurement markers P1,P2,P3,P4 (ดูหวั ข้อที่ ๒.๒.๑.๓
และ ๒.๔.๑.๑๖.๔) ความยาวและมุม aspect ของเป้ าจะถูกรวมอยู่ในข้อมูล classification และจะถูกส่ ง
ถ่ายไปให้ TCD หลังจากทีเ่ ลือกแล้วทางคียc์ lassification (คือ Possible Mine)
โหมดไซด์ สแกน(Side Scan Mode)
ในโหมดไซด์สแกนนี้ (หัวข้อที่ ๒.๔.๑.๒) ข้อมูลโซนาร์ (ทั้งกราบซ้ายและกราบขวา) จะแสดง
ภาพออกมาที่จอแสดงภาพไพรมารี่ (primary display) และกระดาษบันทึก ที่เ ครื่ องบันทึกไซด์สแกน
(Side Scan recorder) (EPC พริ้ นเตอร์ หัวข้อที่ ๑.๔.๒.๘) ที่ซ่ ึงมีความแม่นยาทางพิกัดระยะสู ง ข้อมูลนี้
จะแสดงภาพเป็ นบรรทัด ๆ ไป โดยเริ่ มตั้งแต่ดา้ นบนสุ ดของหน้านั้น(จอภาพ) ในแต่ละบรรทัด จะนา
แสดงถึงข้อมูลจากการส่ งเพียงครั้งเดียว(single ping) และอาจจะเลือกโหมดการทางานของการดีเทคตาม
ปกติท้งั หมดมาใช้ร่วมกับโหมดไซด์สแกนได้ พนักงานจะต้องเลือ กมุมของเสาอากาศ ๑-๔ ทิศเหนื อ
สั ม พั น ธ์ (หั ว ข้ อ ที่ ๒.๔.๒.๑.๑) ในระหว่ า งที่ ก าลั ง สแกน (scanning) อุ ป กรณ์ ช ดเชย
เสถียรภาพ(stabilization equipment) จะเป็ นตัวทาให้เกิดความมัน่ ใจว่า ได้ทาการควบคุมเสถียรภาพของ
เสาอากาศทางภูมิศาสตร์ ไว้ทแี่ บริ่ งทีเ่ ลือก มุมการหมุนของตัวเรื อควรจะรั กษาให้เหมาะสมกับที่ได้เลือก
ไว้ขา้ งต้น มุมกระดกของแอร์ เรย์และชนิดของพัลล์ก็สามารถเลือกใช้ได้ดว้ ย(หัวข้อที่ ๒.๔.๑.๒.๑.๑)
พนักงานอาจจะเลือกพิกดั ระยะทีจ่ ะแสดงภาพ(พิมพ์) ตามที่ได้อธิบายไปแล้วในการเลือกสเกล
พิกดั ระยะ(range scale) ในแบบปกติ การแยกบรรทัดแต่ล ะบรรทัด จะถูกกาหนดโดยโหมดการทางาน
(คือความยาวพัลล์(pulse length) VLF,LF หรื อ HF และอื่น ๆ ) สเกลพิกดั ระยะ(range scale) และความเร็ ว
ของตัวเรื อเราบนจอแสดงภาพ ทิศทางของแกน X และ Y จะได้สัดส่ วนกัน ที่กระดาษพิมพ์(hard copy)
ความก้าวหน้าในทิศทาง Y จะถูกกดเพื่อให้ชดเชยต่อขีดจากัดของความเร็ วเดินหน้าของกระดาษ และ
เพื่อ ให้ถูกหลักความน่ า ดูแ ละความพร้ อ มใช้ ในแต่ล ะแกนจะมีคาอธิ บ ายประกอบพร้ อ มด้วยสแกน
พิกดั ระยะ(range scale) ที่เหมาะสมเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะได้อ่านตาแหน่งของเอคโค่ได้อย่า งถูกต้อง เมื่อ ได้
เลือ กพิกดั ระยะหรื อทิศทางในการสแกน(scanning direction) ใหม่ จอแสดงภาพจะเคลียร์ ขอ้ ความเก่ า
ทิ้งไป และแสดงข้อความใหม่ที่สอดคล้องแทน รวมทั้งการพิมพ์กระดาษก็จะเริ่ มพิพม์ที่แกนใหม่ และ
คาอธิบายประกอบใหม่
การแพร่ คลื่นเสี ยง(Sound Propagation)
สาหรั บการเข้า สู่ ส มรรถนะการปฏิ บตั ิ ง านของโซนาร์ และการปรั บสเกลพิ ก ัด ระยะการ
ดีเทค(detection range scale) และมุมกระดก(tilt angle) ของลิเ นียร์ แอ์เรย์ให้ได้รั บผลสู งสุ ดนั้น เป้ นที่รู้จกั
กันเป็ นอย่างดีเกี่ยวกับสภาวะการแพร่ คลื่นเสี ยงในบริ เวณพื้นที่คน้ หา(search area) นั้นเป็ นสิ่ งสาคัญ
การแพร่ คลื่นเสี ยง โดยหลัก ๆ แล้ว จะขึ้นอยู่กบั ความเร็ วเสี ย ง – ต่อ – ความลึก(sound velocity versus
depth) หรื อ เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าแผนภูมิความเร็ วเสี ยงโดยสังเขป(sound velocity profile,SVP) ในการ
คานวณแนวเส้นทางเดินเสี ยง(sound raytrace) จะต้องมีการทา SVP อันหนึ่งขึ้นมาด้วยการใช้ลูก โปร๊ บวัด
ความเร็ วเสี ยง(sound velocity measurement probe) (SIS CTD 500 หัวข้อที่ ๑.๓.๓.๒๑ และหัวข้อ ที่
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๑.๔.๒.๑๐) ตั้งแต่ได้นาลูกโปร๊ บวัดความเร็ ว เสี ยงขึ้นมาจากน้ าหลังจากเสร็ จสิ้ นการทา SVP ข้อมูลที่ได้
จะถูกไปที่ยูนิตโอเปอเรเตอร์ คอนโซล(หัวข้อที่ ๑.๖.๘.๕) ดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กบั การเลือกโหมด การแพร่
คลื่นเสี ยง(เส้นทางเดินเสี ยง) การปฏิบตั ิการและการแสดงภาพอัตราส่ ว นระหว่าง สัญญาณ – ต่อ – เสี ยง
รบกวน ที่สามารถคานวณได้ดว้ ยวิธีการของการแสดงภาพนี้ สามารถที่จะประเมินค่าพิกดั ระยะในการดี
เทค(detection range) และเขตมุมอับ(shadow zone) ในการปฏิ บตั ิการที่จะถูกจดจาไว้ว่าส่ วนใดที่
ไม่สามารถแพร่ คลื่นได้(หมายถึงแพร่ คลื่นแล้วไม่ได้ผล)
๑.๕.๖ การควบคุมโซนาร์ (SONAR CONTROL)
ฟั งก์ช นั่ การใช้ง านโซนาร์ ตามที่ไ ด้อ ธิ บายในหัวข้อ ที่ ๒.๔.๑ โดยทางการใช้งาน สามารถ
ควบคุมแบริ่ งเซคเตอร์ โซนาร์ ได้ท้งั ควบคุมด้วยมือ(กึ่งอัตโนมัติ) หรื อโดยมุมหัวเรื อ พร้ อมด้วยมุมกระดก
เสาอากาศทางแนวนอนทั้งแบบอัตโนมัติหรื อ กึ่งอัตโนมัติ บ่อยครั้งที่พนักงาน TACTICAL จะต้องเป็ น
ผูค้ วบคุมเซคเตอร์ แบริ่ งของโซนาร์ พิกดั ระยะและโหมดเพื่อให้มนั่ ใจว่ามันกาลังค้นหา(search) ทางแนว
ข้างหน้าหัวเรื ออยู่ตลอดเวลา จะได้ผลดีมากกว่า (คือ การดีเ ทคหรื อการพิสูจน์ทราบ) รวมทั้งพนักงาน
tactical ยัง สามารถส่ งผ่ า นไปให้ พ นักงานโซนาร์ เ พื่ อ รั บแบริ่ งที่ก าหนดเพื่ อ จุ ด ประสงค์ ใ นการ
สื บสวน(investigation) โดยปกติแล้วควรจะเริ่ มต้นจากเซคเตอร์ ที่กว้า งที่สุดในแต่ละความถี่ก่อนเพื่อให้
แต่ละย่างก้าวของโซนาร์ (ค้นหา ดีเทค) ครอบคลุมพื้นท้องทะเลให้ได้มากที่สุด ด้วยเหตุน้ ีจึงแน่ใจได้ว่า
พื้นในการแพร่ คลื่นกว้างทีส่ ุ ดและมีความเป็ นไปได้สูงสุ ดต่อการดีเทคคอนแทค
โดยปกติ แล้ว จะต้อ งใช้ก ารปรั บตั้ง การดีเ ทคของโซนาร์ ใ นแบบมาตรฐานในการเริ่ มการ
ปฏิบตั ิก ารล่าทาลายทุ่นระเบิดในการเคลียร์ ทุ่นระเบิดใช้ชดั เจน การปฏิบตั ิการดีเ ทคใน VLF หรื อ LF
ด้วยการใช้เซคเตอร์ ๙๐ องศา (๖๐ องศาสาหรับ VLF) จะดีที่สุด ส่ วนตัวเลือ กของความถี่ท้งั ๒ ความถี่
นั้
น
จ
ะ
ตัดสิ นใจได้โดยพิกัดระยะนั้น(Range of the Day ,ROD) ที่ได้รับจากการทานายระยะปฏิบตั ิการของ
โซนาร์ ซึ่ ง ROD นี้สามารถที่จะกาหนดได้โดยตรงจากกราฟแผนภูมิ ความเร็ วเสี ย ง(sound velocity
profile,(SVP) และตามมาด้วย แนวเส้นทางเดินของคลื่นเสี ยง(sound propagation ray trace) สมรรถนะ
และการคาณวนการแสดงภาพอัตราส่ วนระหว่าง สัญญาณ – ต่อ – เสี ยงรบกวน(SNR) (หัวข้อที่ ๒.๔.๘)
ถึงแม้วา่ โหมด VLF มี
ขีดความสามารถที่จะดาเนิ นการดีเทคอย่างได้ผลที่พิกดั ระยะไกล แต่มนั
จะได้รับประโยชน์จากการดีเ ทคที่ดีข้ ึนกว่ามาก ถ้าปรับพิกัดระยะให้ใกล้ข้ ึน (ใช้สเกลระยะที่ต่าลงมา)
เพราะคอนแทคทีพ่ ิสูจน์ทราบแล้วอาจจะเป็ นทุ่นระเบิดจริ งก็ได้ ที่ซ่ึ งมันอาจจะพรางตาเราจนกลายเป็ น
ภัยคุกคามต่อ ความปลอดภัย ของตัวเรื อ การนาเอาเซคเตอร์ ๙๐ องศา มาประยุก ต์ใช้งานนั้นจะทาให้
เกิ ด ความมัน่ ใจว่า ได้มีก ารแพร่ คลื่น เสี ย งครอบคลุมพื้ นที่บริ เ วณหัวเรื อจริ งและควรจะหมายเหตุไ ว้
ตลอดเวลาว่า เซคเตอร์ การดีเ ทคของโซนาร์ ควรจะอยู่ที่หวั เรื อ ตลอดเมื่อกาลังดาเนินการ สิ่ งนี้จ ะเป็ น
เครื่ องยืน ยันว่าเรื อ ได้เ คลื่อ นที่ไ ปในบริ เ วณพื้ นน้ าที่มีก ารแพร่ ค ลื่นไปแล้ว ในขณะที่มีการหยุด เรื อ
ในระหว่ า งการปฏิ บ ัติ ก ารล่ า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด จะด้ว ยเหตุ ผ ลใด ๆ ก็ ต าม โอกาสที่ เ หลื อ อยู่ คื อ
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การสารวจ(search) รอบ ๆ ตัวเรื อด้วยเซคเตอร์ ๓๐ ถึง ๖๐ ตามลาดับ สิ่ งนี้ยงั ทาให้เรื อมีโ อกาสที่จะ
ดาเนิ นการต่อจากตาแหน่งของมัน จนเข้าสู่ พ้ืนน้ าที่มีการแพร่ คลื่นไปแล้ว ตามโอกาสต่าง ๆ ที่เอื้ออานวย
เมื่อได้มีการแนะนาใช้ทาการสารวจ(search) รอบ ๆ ตัวเรื อ ดังต่อไปนี้
- ก่อนทิง้ สมอและก่อนการถอนสมอออกจากพื้นที่ทไี่ ม่ปลอดภัย
- ยกเลิกการแล่นส่ าย และดาเนินการล่าทาลายทุ่นระเบิดต่อ
- เมื่อคอนแทคหนึ่ง ๆ หายไปในขณะที่กาลังพยามยามจะติดตามต่อ
- ก่อนทีจ่ ะปล่อยยานล่าทาลายทุ่นระเบิด(mine disposal charge ,MCD)
- เมื่อลักษณะโครงสร้ างของพื้นท้องทะเลมีระดับรี เวอร์ เบอเรชัน่ สู ง
- เมื่อทุ่นระเบิดอาพรางตัวเองจนค้นหาไม่พบ (ในบริ เวณก้นทะเลที่มีลกั ษณะโครงสร้ างที่ไม่
พึง ปราถนา)
- เมื่อได้ลงความเห็นแล้วว่าจาเป็ น โดยพนักงาน tactical
การพิสูจน์ทราบ(Classification) ในโหมดพิสูจ น์ทราบ HF โดยปกติแล้ว จะปฏิบตั ิก นั ที่พิกัด
ระยะ ๔๕๐ เมตร และลึกลงไป ๒๐๐ เมตร จากคอนแทคที่ยงั ไม่ได้พิสูจน์ทราบ และอย่างว่า มันจะขึ้นอยู่
กับกระแสสภาวะของโซนาร์ โดยปกติแล้ว การพิสูจน์ทราบครั้งหลังสุ ด จะกระทาโดยการใช้โหมด HF
แต่ก็สามารถใช้ VLF และ LF ที่พิกดั ระยะที่ไกลกว่าก็ได้สาหรั บการดีเทคมุ ม coarse มันจะมีประโยชน์
เมื่อมีการดาเนินการพิสูจน์ทราบ ถ้าเริ่ มต้นด้วยการเลือกโหมดพิสูจน์ทราบความลึก (classification mode
depth) เพื่ อ ตัด สิ นใจว่ า คอนแทคนั้น ๆ เป็ นคอนแทคที่ พ้ื น ท้อ งทะเลหรื อ เป็ นคอนแทคกลางน้ า
ถ้าดูเหมือนว่าคอนแทคกลางน้ า (mid water contact) นี้คือทุน่ ทอดประจาที่ (moored mine) ซึ่ งบ่อยครั้งที่
มันจะอยู่สูงกว่าที่ซ่ึ งคอนแทคนั้นจะถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็ น possible mine มาก การพิสูจน์ทราบพนักงา จะ
ถูกน าลงไปเป็ นแฟคเตอร์ บญ
ั ชี (account factors) อย่ างเช่ น รู ปร่ างของคอนแทค(contacts shape)
โครงสร้ าง(structure) ,ขนาด(size) (หลังจากวัดค่าแล้ว) และเงาขัดขวาง(shadow exhibited) และเล็ง
เป้ าหมายก็คือการที่จะเปรี ยบเทียบให้เข้ากันกับคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ ต่อภัยคุมคามที่คาดการณ์ไว้ และ
มันยังเป็ นค่าก่ อนที่จะทาการพิสู จน์ทราบในลาดับสุ ด ท้ายของคอนแทคหนึ่ ง ๆ เพื่อ ให้ได้ตวั อย่างการ
พิสูจน์ทราบ(classification instances) อย่างน้อยที่สุด ๓ กรณี จากมุม aspect ผลต่าง ๑ มุม ซึ่งการพิสูจน์
ทราบเสี ยงก็สามารถทาได้วา่ เป็ น possible mine หรื อ non mine
บรรทัดฐานแห่ งการพิสูจน์ ทราบ(Classification criteria)
ชนิดของทุน่ ที่แตกต่างกันและสถานะของสภาวะแวดล้อมที่แตกต่าง เมื่อในขณะทีก่ าลังทาการ
พิสูจน์ทราบคอนแทคทีไ่ ด้ ซึ่ งบรรทัดฐานต่อไปนี้จะมีส่วนช่วยเหลือ
รู ปร่ าง (Shape)
- เส้นโครงรู ปร่ างมีลกั ษณะตรงกันกับรู ปแบบของ
ทุ่นระเบิดแบบทัว่ ไปอย่างหนึ่งเหมือนคอนแทคใช่ หรื อไม่
รู ปร่ างในจินตนาการ(Image Shape)
- โครงรู ป ร่ า งของภาพจิ น ตนาการมี ล ัก ษณะตรงกัน กับ
ทุ่นระเบิดแบบหนึ่งใช่หรื อไม่
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ลักษณะโครงสร้ างของเอคโค่
(Echo Structure)
ขนาด(Size)
ความยาวของเงา(Shadow Length)

รู ปร่ างของเงา(Shadow Shaape)
ความแรงของคอนแทค
(Contact Strength)
ความคงอยู(่ Persistance)
อรรถาธิบาย(Context)

มีสายผูกติดทุน่ (Mooring Tether)

ตายตัว,ไม่เคลื่อนไหว(Immobility)
มุมเปรี ยบเทียบ(Aspect)
ลักษณะคล้ายคลึง(Familiarity)

หมายเหตุ(Note)

- ลักษณะโครงสร้ างของเอคโค่มีลกั ษณะตรงกันข้ามกับ
ทุ่นระเบิดแบบหนึ่งใช่หรื อไม่
- มิติของคอนแทคมีลกั ษณะตรงกันกับทุ่นระเบิดแบบหนึ่ง
ใช่หรื อไม่
- คอนแทคมีลกั ษณะของเงาเสี ยงที่มีความยาวที่พอเพีย งที่ซ่ึ ง
มีลกั ษณะตรงกันกับความสู งของทุ่นระเบิดที่สงสัย
ใช่หรื อไม่
- รู ปร่ างของเงามีลกั ษณะตรงกันกับทุ่นระเบิดใช่หรื อไม่
- คอนแทคมีความสว่างมากกว่าระดับรี เวอร์ เบอเรชัน่ ฉาก
กาบัง (background reverberation level) ใช่หรื อไม่
- การมองเห็นคอนแทคในแต่ละครั้งการส่ ง(ส่ วนมาก) และ
ยังคงมองเห็นมันอยู่ ถึงแม้วา่ จะลดพิกดั ระยะลงมาใช่หรื อไม่
- คอนแทคอยู่ตามลาพังโดด ๆ หรื อว่ามันปรากฎ ๆ ขึ้นเป้ น
ส่ วนหนึ่งของเอคโค่ที่เหมือน ๆ กัน ในบริ เวณที่ใกล้ ๆ กัน
อย่างเช่น วางพาดกันเป็ นแนว ใช่หรื อไม่
- คอนแทคมีความชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ติดกับพื้นท้องทะเลและ
ถ้าดังนั้นอะไรก็ความสู งของมัน หรื อว่ามันเป็ นคอนแทคที่
อยู่ติดกับพื้นท้องทะเล
- คอนแทคอยู่เฉย ๆ ไม่เคลื่อนไหวใช่หรื อไม่
- ภาพจินตนาการของคอนแทคเปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่เมื่อมี
การเปลี่ยนมุมมอง
- คอนแทคนี้แลดูเหมือนกับคอนแทคเก่ า ๆ ที่ได้เคยระบุไป
แล้วว่าเป็ นทุ่นระเบิดประเภทหนึ่ง และสามารถเปรี ยบ
เทียบมันกับภาพจินตนาการทีเ่ คยเก็บ (stored) เอาไว้
ของทุน่ ระเบิดที่เคยดีเทคได้เมื่อครั้งเก่าใช่หรื อไม่
- บรรทัดฐานข้างต้นที่กล่าวมานี้ไม่จาเป็ นจะต้องนามา
ประยุกต์ใช้ตลอดเวลาก็ได้ พวกมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้
โดยสอดคล้องกับชนิดของทุน่ ระเบิดมุมเปรี ยบเทียบ
(aspect) ,พิกดั ระยะ(range) ,ทุน่ ฝั่ ง(mine burial) ,ภารกิ จ
และ สภาวะแวดล้อม
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เทคนิคการพิสูจน์ ทราบที่เป็ นเชิงแนะนา 3 ประการ มีดังนี้คือ
การพิสูจน์ทราบทุ่นระเบิดทอดประจาที่ - ใช้การพิสูจน์ทราบ depth เพื่อระบุ ถ้าคอนแทคถูกผูกไว้
(Moored Mine Classification)
อย่างชัดเจนไม่ติดกับพื้นท้องทะเลและอยู่เฉย ๆ ไม่เคลื่อน
ที่ท้งั แนวระนาบทางพิกดั ระยะและแนวตั้ง
การพิสูจน์ทราบภาพของทุน่ วางกับ
พื้นท้องทะเล
- ใช้การพิสูจน์ทราบ HF เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้ าง
(Ground Mine Image Classification)
ของคอนแทค
การพิสูจน์ทราบเงาทุ่นวางกับพื้นท้องทะเล - ใช้ HF เพื่อวัดเงาของคอนแทคเมื่อรี เวอร์ เบอเรชัน่ พื้นท้อง
(Ground Mine Shadow Classiification) ทะเล(seabed reverberation) มีระดับสู งและเอคโค่ของ
ทุ่นระเบิดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่
มีสิ่งอื่นใดอยู่ใกล้ ๆ
๑.๕.๗ การควบคุม MDV(MDV CONTROL)
สาหรับการปฏิบตั ิงานโดยการใช้ยานล่าทาลายทุ่นระเบิด(Mine Disposal Vehicle,MDV) ระบบ
จะถูกเซ็ทไว้ที่ conning run ตัวยาน MDV จะถูกติดตามร่ อ งรอยการเคลื่อนที่เมื่อได้เลือกใช้การติดตาม
ร่ องรอยเป้ า MDV (MDV target tracking) (หัวข้อที่ ๑.๖.๘.๖) ซึ่ งจะเป็ นการติดตามเป้ าทางแอคทีฟ และ
คงที่สม่าเสมอ ดังนั้นก็สามารถที่จะนาทาง MDV ให้เคลื่อนที่เข้าหาคอนแทคจนกระทัง่ MDV มาปรากฎ
ขึ้นบนจอ classification ซึ่ งจะเป็ นเวลาที่ควรจะต้อ งลดความเร็ วของมัน ให้ช้าลงเพื่อ ให้ค วามแม่นยา
เที่ยงตรงมากขึ้น และสามารถนาทางมันด้วยสายตาให้เข้าถึงคอนแทคที่น่าสนใจ
๑.๕.๘ โหมดไซด์ สแกน(SIDE SCAN MODE)
โหมดไซด์สแกนนี้จะใช้สาหรับการปฏิบตั ิการสารวจ(survey operation)เส้นทาง ขบวนการ
ประมวลผลนี้ จะกระตุน้ ให้เกิ ดการระวังภัยเกี่ ยวกับฉง่อนหินหรื อ ส่ วนนูนต่าง ๆ ของพื้นท้องทะเล และ
การทางานของมันจะบรรลุ ผลสาเร็ จลงได้โ ดยการสแกนตามความยาวของพื้นท้องทะเลที่มุมขวาของ
ทิศหัวเรื อ การสารวจเส้นทางจะถูกเล้งเป้ าไปทีก่ ารรวบรวมฐานข้อมูลผลสรุ ปที่กว้างขวางของทุ่นระเบิด
ที่เหมือนวัตถุต่าง ๆ ในบริ เ วณพื้น ที่ใดพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจ การรวบรวมข้อมูล นี้จะกระทาในยามสงบ
ด้วยวัตถุประสงค์ของการสร้ างสรรค์แผนทีพ่ ้นื ท้องทะเลด้วยการแสดงตาแหน่งของวัตถุดว้ ยคงามแม่นย า
พร้ อมด้วยข้อมูลสภาวะแวดล้อมสนับสนุน ซึ่งสิ่ งนี้ จะยอมให้ฐานข้อมูลหนึ่ง ๆ ของส่ วนนูนต่าง ๆ ของ
พื้นท้องทะเลได้ถูกสร้ างขึ้นเป็ นเส้นทาง Q(Q-routes) และพื้นที่อื่น ๆ ที่น่าสนใจเพื่อนาไปเป็ นข้อมูลใน
การเปรี ยบเทียบและสื บสวนต่อการปฏิบตั ิการในภายหลัง การสารวจเส้นทางนี้เป็ นปฏิบตั ิการในยามสงบ
ที่น่าสนใจที่สุด และยังเป็ นส่ วนช่วยเหลื อในยามที่มีขอ้ พิพ าทเพื่ อตัดสิ นใจพื้นที่ที่น่าจะวางทุ่นระเบิด
ในโอกาสส่ วนใหญ่แล้ว การทางานไซด์สแกนจะปฏิบตั ิที่ความเร็ วไม่เกิน ๖ น๊อต ในโหมด LF สเกล
พิกดั ระยะ ๖๐๐ เมตร ตามแนวจุดกึ่ งกลางแนวเส้นทาง Q ด้วยมุมเปรี ยบเทียบ(ASPECT) ๑ มุม ได้ท้งั
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กราบซ้ายหรื อกราบขวา ดังนั้นจะต้องแล่น ๒ ขา เพื่อให้ครอบคลุมความกว้าง ๑๒๐๐ เมตรและควร
จะต้องให้แน่ ใจด้ว ยว่าขอบที่ จะเป็ นจุ ด กึ่ งกลางแนว ของทั้ง ๒ ขาจะต้อ งเหลื่อ มซ้ อ นทับ กัน และก็
เหมือนกับโหมดอื่น ๆ ของโซนาร์ และพิกดั ระยะ(ranges) ที่สามารถใช้งานได้โดยขึ้นอยู่กับความจาเป็ น
ในการประยุกต์ใช้งาน
๑.๕.๙ การบริ หารคอนแทค(CONTACT MANAGEMENT)
โดยขึ้นอยู่กบั การดีเทคคอนแทคโซนาร์ ในครั้งแรก พนักงานโซนาร์ ควรจะต้องส่ งผ่า นมันข้าม
ไปให้พนักงาน tactical เป็ นคอนแทคที่ยงั ไม่ได้พิสูจน์ทราบ(unclassified contact,UCC) ที่ยูนิต TCD
console (หัวข้อที่ ๒.๔.๑.๑๖ และ ๒.๔.๒.๗) พร้ อมด้วยพิกดั ระยะและแบริ่ งที่ระบุดว้ ย ซึ่ งสิ่ งนี้พนักงาน
ยุทธวิธี (tactical operation) จะต้องตอบสนองได้อ ย่ างสอดคล้อ งและรั บคอนแทคนี้ เ ข้ามาในระบบ
ในขณะที่เรื อกาลังดาเนินการใกล้เข้าหาตอนแทคมากพอประมาณแล้ว จะต้องดาเนิ นการพิสูจน์ ทราบ
คอนแทคตามทีไ่ ด้อธิบายไว้แล้ว ในหัวข้อที่ ๑.๕.๕ ในขณะที่ได้พิสูจน์ทราบคอนแทคแล้ว ต่อ จากนั้นก็
สามารถส่ งผ่านตัวอย่างการพิสูจน์ทราบ(classification instance) ให้กบั พนักงานทางยุทธวิธี ด้วยผลการ
พิสูจน์ทราบสันนิ ฐาน(assumed classification)[non-mine(NM) หรื อ possible mine(POM)] ด้วยละเอียด
ที่สอดคล้องและแฟคเตอร์ ทเี่ ป็ นหลักฐานรายรอบการพิสูจน์ทราบต่อคอนแทคจะช่วยเหลือในการจัดการ
และตั้งชื่ อคอนแทคนี้เมื่อรวบรวมตัวอย่า งการพิสูจน์เก่าถึง ๕ ตัวอย่างแล้ว มันจะถูกนาไปเก็ บกับภาพ
จินตนาการอันก่อนหน้านี้ แทนที่อนั ที่เก่าที่สุด รวมทั้งภาพจินตนาการของคอนแทคที่เก็บพักไว้น้ ี จะมี
ประโยชน์เป็ นอย่างมากในการสร้ างฐานข้อมูลแฟ้ มประวัติ (historical data base) ของคอนแทคที่คน้ พบ
ในพื้นทีป่ ฏิบตั ิการ
๑.๕.๑๐ การควบคุมเรื อ(SHIP HANDLING)
แฟคเตอร์ ทมี่ ีส่วนสาคัญที่สุดอีกชุดหนึ่งนั้นก็คือการพิจารณาว่าตัวเรื อนั้นอยู่ในบริ เวณพื้นน้ า
ที่ มี ก ารปฏิ บตั ิ ก ารตลอดเวลา เมื่ อ มี ก ารปฏิ บ ัติก ารล่ า ท าลายทุ่ น ระเบิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่นใจต่ อ
ความปลอดภัยได้อ ย่างสู งสุ ด ต่อตัว เรื อ – ต่อ – ภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด การพิจารณาอื่ น ๆ ที่จะต้อ ง
หลีกเลี่ยงหรื อไม่นามาพิจารณาคือการใช้โ ซนาร์ หนั ไปมองทางท้ายเรื อ ซึ่ งจะเป็ นพริ้ วน้ าท้ายเรื อ ที่ซ่ ึ ง
พริ้ วน้ าท้ายเรื อ นี้ จะทาให้ภ าพโซนาร์ แ ย่ มาก ๆ การพิจ ารณาที่ควรจะนามาใช้ก็คือ การพิจารณาถึ ง
การหมุนของเพลาใบจักรทีซ่ ่ึ งจะช่วยลดเสี ยงรบกวนลงได้ในขณะที่กาลังปฏิบตั ิการในการเฝ้ ามองไปทาง
หัวเรื อในระหว่างการปฏิบตั ิการ
ADM (หัวข้อที่ ๑.๔.๔.๓ และ ๒.๔.๓.๒) จะยอมให้มีการหันเลี้ยวตัวเรื อ ทั้งโดยอัตโนมัติและ
กึ่ งอัตโนมัติผ่านทางจอยสติ๊ค และสามารถที่จะกระตุน้ ให้มนั ทางานได้โ ดยการเลือ กเมนู หลัก (main
menu) ADM/Activate และต่อจากนั้นพนักงาน RCS จะถูกร้ องขอให้รับมือ ต่อ ในการควบคุม ADM
(หัวข้อที่ ๒.๔.๓.๒.๑) ที่จอยสติ๊คคอนโทรลจะยอมให้มีก ารป้ อนอินพุทคาสั่งการหัน เลี้ย ว(steering
commands) ได้โ ดยตรง ซึ่ งมีโ หมดการใช้ง านให้ เ ลือ ก ๒ โหมด คื อ โหมด Transit และ โหมด
Minesweeping ซึ่ งในแต่ละโหมดยังมีการทางานย่อ ยอีก ๒ รู ปแบบคือ การรักษาทิศหัวเรื ออัตโนมัติ
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(automatic track keeping) โหมด Minehunting (พร้ อ มด้วยการควบคุมความเร็ ว) จะมีท้งั การรักษาทิศ
หัวเรื ออัตโนมัติ(ออโตไพล๊อตและการรักษาแนวสารวจอัตโนมัติ
การรั กษาตาบลทีอ่ ตั โนมัติ(hovering) และการวนรอบเป้ า(circling) อัตโนมัติ การวิง่ เป็ นวงกลม
นี้ จะใช้ บ่อ ยมากเมื่ อ มี ก ารแล่ น รอบ ๆ คอนแทคด้ว ยระยะห่ า งที่ ป ลอดภัย ในขณะที่ก าลัง ท าการ
พิ สู จน์ ท ราบก่ อ นที่ จ ะเคลื่ อ นที่ ไ ปยัง ต าแหน่ ง แล่ น รั ก ษาตาบลที่ เ พื่ อ ด าเนิ น การในการสอบสวน
คอนแทค(prosecute) ADM นี้ จะเป็ นผูช้ ่ ว ยอย่างดี โดยจะมีตวั เลือกของการกาหนดต าแหน่ ง ทาง
ไดนามิค(dynamic positioning,DP) โดยการใช้เพลาใบจักรในการทาให้ตวั เรื อ เคลื่อนที่ไปตามตาแหน่ง
หรื อ ด้ว ยการควบคุ มตาแหน่ งตัวเรื อ ไปตามแนวการแปรขบวน(PCM) ที่ซ่ ึ งใช้ส ภาวะแวดล้อ มจาก
ภายนอกด้านการกระทาใด ๆ บนเรื อเพื่อผลักหรื อพยุงตัวเรื อให้อยู่ในสถานี ถ้าแรงต้านที่เกิดจากสภาวะ
แวดล้อ มมี อ ย่ า งเพี ย งพอและโดยการท างานแล้ ว มัน เป็ นไปได้ที่ PCM จะยอมให้ เ กิ ด การแล่ น
ไปอย่างเงียบ ๆ ได้อย่างเต็มที่ในขณะที่กาลังใช้การขับเพลาใบจักรตามปกติ การพิจารณาเกี่ยวกับเสี ยง
รบกวน(noise) จะต้อ งค านึ ง ถึ ง เป็ นอย่ า งมากตลอดเวลา ADM นี้ จะยอมให้ มี ก ารปรั บ ตั้ง
ขี ด จ ากัด ต่ า ง ๆ ที่ จ ะน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ทั้ง การจ ากั ด การปรั บ พิ ท ช์ (pitch) และการปรั บ รอบ
เครื่ องจักร(RPM) ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๓.๒.๗ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็ นที่ไม่เป็ นลายลักษณะอักษร
ควรจะหลีกหลี่ยงโดยการรักษาสถานะของเครื่ องจักรใหญ่ทอี่ ยู่ในสภาวะที่เงียบไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดไปในช่วงที่มีการปฏิบตั ิการล่าทาลายทุ่นระเบิด
๑.๕.๑๑ ฟังก์ ชั่นการทางานของเรดาร์ ARPA 9600
เรดาร์ ARPA 9600 มีปมส
ุ่ าหรับการปรับอยู่มากมายหลายปุ่ ม ที่ซ่ ึงสามารถจะนามาประยุกต์ใช้
งานเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ดในการปรับปุ่ มควบคุมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเดินเรื อในขณะเรื อ ปกติ
และเดินเรื อในบริ เ วณทัศนวิสยั เลว (หัวข้อที่ ๑.๔.๕ และ ๒.๔.๔) การประยุกต์ใช้งาน ARPA acquisition
และ guard zones ซึ่ งมีอธิบายอยู่ในหัวข้อที่ ๒.๔.๔.๒ ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของการทางานที่จะต้อ งใช้ ควรจะ
นาเอา guard zones มาใช้ในพิกัดระยะที่ใช้อ ยู่ของ acquisition zones การปรับตั้ง Radar Scan Converter
(หัวข้อที่ ๒.๔.๔.๓ สาหรับทั้งจอบนและจอล่างนั้นสามารถปรับได้ ด้วยข้อได้เปรี ยบที่มนั มีจ อแสดงภาพ
ถึง ๒ จอ เราสามารถที่จะปล่อยให้จอใดจอหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้ น ในขณะที่อีกจอหนึ่ง
นั้นสามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นก็สามารถที่จะเปรี ยบเทียบภาพทีแ่ สดงระหว่างจอภาพทั้ง ๒ จอ ซึ่งกันและ
กันได้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการปรับแต่งให้สูงที่สุด สิ่ งนี้จะทาให้เกิดความมัน่ ใจว่า ภาพเรดาร์ ที่
จอมาสเตอร์ ได้ถูก รักษาไว้ สาหรับการเดิ นเรื อ ที่ปลอดภัย ปุ่ มปรับต่าง ๆ มีหน้าที่ในการควบคุมต่ าง ๆ
ดังต่อไปนี้
- เพื่อให้บรรลุถงึ การตัดสิ นใจในการเลือกระดับทานบ(thershold) ที่ซ่ ึงทาให้สามารถแสดง
ภาพเอคโค่สะท้อนกลับได้ จากสเกลที่มีต้งั แต่ ๐-๒๕๕ ขอแนะนาให้ต้งั ไว้ที่ ๒๐๐ ก่อน
แล้วจึงค่อยๆ ปรับแต่งให้เหมาะสมในภายหน้าต่อไป
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- Afterglow นี้คือการสร้ างสรรค์ประวัติ “afterglow” ของเอคโค่เป้ าหนึ่ง ๆ ที่ซ่ึ งเคยเป็ นเอค
โค่พ้ืน ๆ ของภาพเก่าที่แสดงบนจอเรดาร์ มันจะค่อย ๆ เลือ่ นไปในแบบเป็ นทางลากจากไป
หรื อ เขียนภาพการสร้ างสรรค์เส้นทาง historical path ของเป้ าเพื่อให้มองเป็ นภาพร่ องรอย
เส้นทางเดินทางของเป้ า
- สามารถคานึงถึงไดนามิคเป็ นระดับทานบของเป้ าหนึ่ง ๆ ได้ (target threshold level) ซึ่ งเป้ า
เหล่านี้จะถูกแสดงภาพออกมาบนจอ ปรับไว้ประมาณ ๓๐-๔๐% จะดีมาก
นอกจากนั้น การปรับตั้งเรดาร์ จะประกอบด้วย ความยาวพัลส์(pulse length) ซึ่ งพัลส์ส้ ัน(short
pulse) จะใช้ได้ดี ที่สุดส าหรั บพิกดั ระยะใกล้ ๆ (close range) เพราะเป้ าจะมีความชัดเจนที่สุด และ
พัลส์ ยาว(long pulse) ใช้สาหรับพิกดั ระยะในการดีเทคระยะไกล ๆ STC(Sensitivity Time Control) นี้จะ
ใช้สาหรับลดผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากการปั่นป่ วนของทะเล และ FTC(Fast Time Constant) จะใช้เพื่อ
ลดผลกระทบต่ าง ๆ ที่เ กิ ดขึ้นจากความปั่ นป่ วนของท้อ งทะเล (clutter) จากกรณี ที่มีฝ นตกและควร
หมายเหตุไ ว้ดว้ ยว่า ถึงแม้ว่าทั้ง ๒ ฟั งก์ชนั่ นี้ จะมีขีดความสามารถในการลดความปั่ นป่ วนต่า ง ๆ ได้
แต่ ควรระมัดระวัง เกี่ ย วกับการใช้ฟั งก์ ช นั่ ทั้ง ๒ นี้ ไว้ด้ว ยเพราะถ้า ปรั บไว้ไ ม่ ดี ก็ จ ะทาให้เ ป้ าที่ มี
เอคโค่น้อย ๆ ถูกลบออกไปจากจอภาพได้ สิ่ งนี้คือความสามารถในการเตือนภัย (monitoring) และการ
ปรั บการควบคุมที่เ ป็ นไปได้ดว้ ยการใช้จอแสดงภาพทั้ง ๒ จอ การจูน การควบคุมความถี่อตั โนมัติ
(auto frequency control tuning) นี้เราควรจะปล่อยมันไว้ในตาแหน่งค่าที่เซ็ทมากับเครื่ อง(default setting)
และจะทาให้ดีที่สุดก็คือ ปล่อยมันทิ้งไว้ที่ตาแหน่งต่าที่สุด ดังนั้นเป้ าที่เคลื่อนที่เ ร็ วจะไม่ถูกตัดทิ้งไปใน
ฟั งก์ชนั่ editing
๑.๖ ข้ อมูลทางเทคนิค(Technical Data)
ข้อมู ลทางเทคนิค นี้ จะแบ่งออกเป็ นข้อมูล ทางเทคนิ คที่เ กี่ ยวข้องอยู่ กบั ระบบย่อยและข้อ มูล
ทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น(เช่น โอเปอเรเตอร์ คอนโซล)
๑.๖.๑ DSQS 11-M
โหมดใช้ งาน(Operation Modes)
 โหมดดีเทค(Detection Mode)
- การดีเทคด้วย VLF ทางแนวนอน
- การดีเทคด้วย LF ทางแนวนอน
- การดีเทคด้วย HF ทางแนวนอน
 โหมดพิสูจน์ทราบ (Classification Modes)
- พิกดั ระยะไกล (Long range) ด้วยการใช้วธิ ี VLF – เอคโค่
- พิกดั ระยะไกล (Long range) ด้วยการใช้วธิ ี LF – เอคโค่

๒-๑๓๑
- พิกดั ระยะไกล (Short range) ด้วยการใช้วธิ ี HF – เอคโค่/เงา(echo/shadow)
- การวัดความลึก(Depth measurement)
 โหมดไซด์สแกน (Side Scan Mode)
 โหมด Ray Trace และโหมด Sonar Performance ป้ อนอินพุทค่าความเร็ วเสี ยงที่ว ดั ได้ล งใน
ตารางป้ อนค่าความเร็ วเสี ยงกับหน่วยความเร็ วเสี ยง(เมตร) ได้ท้งั แบบอัตโนมัติและกึ่ งอัตโนมัติ
๑.๖.๑.๑ การดีเทค(Detection)
สาหรับโหมดดีเทคจะมีสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ สาหรั บประยุกต์ใช้งาน
 สเกลพิกัดระยะ VLF(Range scale VLF) - ๒๐๐/๓๐๐/๔๐๐/๖๐๐/๘๐๐/๑๒๐๐/๑๖๐๐/๒๐๐๐/
๒๔๐๐ เมตร ที่ ๓๐๐ เมตรแรกจะรับเป้ าไม่ได้
 สเกลพิ กัดระยะ LF(Range scale LF) - ๒๐๐/๓๐๐/๔๐๐/๖๐๐/๘๐๐/๑๒๐๐ เมตร ที่ ๓๐ เมตรแรก
จะรับเป้ าไม่ได้
 สเกลพิกดั ระยะ HF(Range scale HF) - ๒๐๐/๓๐๐/๔๐๐/๖๐๐/๘๐๐ เมตร ที่ ๓๐ เมตรแรก
จะรับเป้ าไม่ได้
 ฟั งก์ชนั่ จอขยายภาพทีค่ วบคุมโดยเคอร์ เซอร์ (Cursor-controlled magnifier function) ขึ้นอยูก่ บั
ความคมชัดของพิกดั ระยะ - แปรเปลี่ยนได้
 การอินเตอร์ เกรทการส่ งหลายครั้งเข้าด้วยกัน(Multi-ping integration) - ๑-๘ ปิ้ ง
 สัญญลักษณ์สาหรับคอนแทคทีค่ วบคุมโดยโซนาร์ (Sonar-controlled symbols for contacts)
- จานวนสัญญลักษณ์(number of symbols)
- จานวนคอนแทค(number of contacts)
การดีเทคทางแนวนอน (Horizontal Detection) (ความถี่ VF)
 การส่ ง(Transmitting)
- ความถี่ใช้งาน(Operating Frequency)
- ประมาณ 40 KHz
- สัญญาณส่ ง(Transmitting Signal) เลือกได้ - CW:250us ถึง 500us/FM:500us-4ms
- ย่านความกว้าง(Bandwidth) ของพัลส์ FM - 4KHz
- รู ปแบบของบีมส่ ง(Transmitting Beam Pattern) - 2 -3dB HOR. ๗.๕/ ๑๕/๓๐/
๖๐
- 2 -3dB VERT. ๒๕
- โหมดส่ ง(Transmitting Mode)
- SODT
- ระดับแหล่งกาเนิดเสี ยงส่ ง
-  213dB rel 1uPa1m,1Hz
(Transmitting Source Level)

๒-๑๓๒

 การรั บ(Receiving)
- เซคเตอร์ คน้ หาทางแนวนอนที่เลือกได้พร้อมการแสดงภาพที่ PPI - ๗.๕/ ๑๕/๓๐/๖๐
(Selectable Horizontal Search Sector with PPI DISPLAY)
- จานวน PFB’s
- ๑๓๖
- ความกว้างของบีม(BEAM WIDTH) จุดกึ่ งกลางเซคเตอร์
- 2 -3dB HOR. ๑.๑
2 -3dB VERT. ๒๕
- พื้นที่ครอบคลุมทางแนวนอน
- ๑๘๐
- (Horizontal Coverage) สามารถหมุนเซคเตอร์ ค้นหา(SEARCH) ได้อย่างต่อเนื่อง
- แบนด์วชิ ในการรั บ(Receiving Bandwidth)
- 2KHz ถึง 8KHz
(ขึ้นอยู่กบั pulse length ที่เลือก)
- การลดทอนของไซด์-โล๊ป(Side–Lobe Attenuation)
- 18dB
(เซคเตอร์ ๖๐ ,18dB shading)
- อัตราผิดพลาดทางพิกดั ระยะ
-  ๒% 
- อัตราผิดพลาดทางแบริ่ ง
-  ๒% 
 เกี่ยวพันอยู่กบั สเกลพิกดั ระยะและพร้ อมด้วยแผนภูมิกราฟความเร็ วเสี ยงโดยสังเขป(constant sound
velocity profile)
 โดยเข็มทิศไยโรจะต้องไม่บกพร่ อง
การดีเทคทางแนวนอน(Horizontal Detection) ความถี่ LF
 การส่ ง(Transmitting)
- ความถี่ใช้งาน (operating frequency)
- ประมาณ 100KHz
- สัญญาณส่ ง(transmitting signal) เลือกได้
- CW:125us ถึง 500uS/FM:500us
- แบนด์วดิ ของพัลส์ FM
- 8KHz
- รู ปแบบของบีมส่ ง(transmitting beam pattern)
- 2 -3dB HOR. ๙๐
- 2 -3dB VERT. ๑๕
- โหมดส่ ง(transmitting mode)
- SODT
- รับแหล่งกาเนิดเสี ยงส่ ง (transmitting source level)
- 219dB rel 1uPa/1m 1Hz
 การรั บ(Receiving)
- เซตเตอร์ คน้ หาทางแนวนอนที่เลือกได้พร้อมการแสดงภาพที่ PPI - ๓๐/๖๐/๙๐
(พร้อมกัน)

๒-๑๓๓
- จานวน PFB’s สู งสุ ด
- ความกว้างของบีม(beamwidth) จุดกึ่ งกลางเซคเตอร์

- ๑๓๖
- ๙๐2 -3dB HOR. ๐.๗
๖๐/๓๐2-3dBVERT. ๐.๕
-  ๑๘๐

- พื้นที่ครอบคลุมทางแนวนอน(horizontal coverage)
(สามารถหมุนเซคเตอร์ คน้ หา(search) ได้ อย่างต่อเนื่ อง
- แบนด์วชิ ในการรั บ(receiving bandwidth)
- 2KHz ถึง 8KHz
(ขึ้นอยูก่ บั pulse length ที่เลือก)
- การลดทอนของไซด์-โล๊ป(Side-Lobe attenuation)
- 18dB
(เซคเตอร์ 90,18dB shading)
- อัตราผิดพลาดทางพิกดั ระยะ (range)
-  1.5% 
- อัตราผิดพลาดทางแบริ่ ง(bearing)
-  1%
 เกี่ยวพันอยู่กบั สเกลพิกดั ระยะและพร้ อมด้วยแผนภูมิกราฟความเร็ วเสี ยงโดยสังเขป(constant sound
velocity profile)
 โดยเข็มทิศไยโรจะต้องไม่บกพร่ อง
การดีเทคทางแนวนอน(Horizontal Detection) ความถี่ HF
 การส่ ง(Transmitting)
- ความถี่ใช้งาน (operating frequency)
- ประมาณ 200KHz
- สัญญาณส่ ง(transmitting signal) เลือกได้
- CW:125us ถึง 500uS/FM:500us
- แบนด์วชิ ของพัลส์ FM
- 8KHz
- รู ปแบบของบีมส่ ง
- 2 -3dB HOR.๗/๑๔/๒๑/๒๘
(transmitting beam pattern)
- 2 -3dB VERT. ๑๕
- โหมดส่ ง(transmitting mode)
- SODT
- รับแหล่งกาเนิดเสี ยงส่ ง
-  227dB rel 1uPa/1m 1Hz
(transmitting source level)
 การรั บ(Receiving)
- เซตเตอร์ คน้ หาทางแนวนอนที่เลือกได้
- ๗/๑๔/๒๑/๒๘(พร้อมกัน)
พร้ อมการแสดงภาพที่ PPI
- จานวน PFB’s สู งสุ ด
- ๑๓๖
- ความกว้างของบีม(beamwidth) จุดกึ่ งกลางเซคเตอร์ - 2 -3dB HOR. ๐.๒
2-3dBVERT. ๑๕
- แบนด์วชิ ในการรับ(receiving bandwidth)
- 2KHz ถึง 8KHz

๒-๑๓๔
(ขึ้นอยู่กบั pulse length ที่เลือก)
- การลดทอนของไซด์-โล๊ป(Side-Lobe attenuation) - 18dB
(เซคเตอร์ ๒๘,18dB shading)
- อัตราผิดพลาดทางพิกดั ระยะ(range)
-  ๑.๕% 
- อัตราผิดพลาดทางแบริ่ ง(bearing)
-  ๑%
 เกี่ยวพันอยู่กบั สเกลพิกดั ระยะและพร้ อมด้วยแผนภูมิกราฟความเร็ วเสี ยงโดยสังเขป(constant sound
velocity profile)
 โดยเข็มทิศไยโรจะต้องไม่บกพร่ อง
การประมวลผลทางเรขาคณิต(Geometrical Processing)
 พิกดั ระยะของทานบที่เลือกได้
- 0 ถึง 21dB เพื่อขึ้นที่ละ 3dB
(Setectable threshold range)
 ระดับทานบปกติที่มากับเครื่ อง(Default threshold)
- 12dB
๑.๖.๑.๒ การพิสูจน์ ทราบ(Classification)
การพิสูจน์ ทราบความลึก(Depth Classification) ความถี่ต่า
 สเกลพิกดั ระยะ(Range scale) เชื่อมต่อกับการดีเทค
- สู งสุ ด ๘๐๐ เมตร
การส่ ง (Transmitting)
- ความถี่ใช้งาน (operating frequency)
- ประมาณ 100KHz
- สัญญาณส่ ง(transmitting signal) เลือกได้
- CW:125us ถึง 500uS/ FM:500us
- แบนด์วดิ ของพัลส์ FM
- 8KHz
- รู ปแบบของบีมส่ ง(transmitting beam pattern)
- 2 -3dB HOR. ๙๐
- 2 -3dB VERT. ๑๕
- โหมดส่ ง(transmitting mode)
- SODT
- รับแหล่งกาเนิดเสี ยงส่ ง(transmitting source level)
-  219dB rel 1uPa/1m 1Hz
 การรั บ(RECEIVING)
- จานวน PFB’s ในทิศทางแนวตั้ง
- ๔๘
- ความกว้างของบีม(beam width) จุดกึ่ งกลางเซคเตอร์
- 2 -3dB VERT.  ๒.๐
2-3dB HORI. ๓.๓
- การควบคุมเสถียรภาพของบีมทางอิเล็กทรอนิกส์
- แบนด์วชิ ในการรั บ(receiving bandwidth)
- 2KHz ถึง 8KHz
(ขึ้นอยู่กบั pulse length ที่เลือก)

๒-๑๓๕
 เซคเตอร์ คน้ หา(search sector) ของโหมด “depth detection” สามารถเลื่อนได้อย่างเป็ นอิสระจากเซค
เตอร์ ดีเทค(detection sector) ของโหมด “horizontal detection)
การพิสูจน์ ทราบด้ วยการใช้ วิธี “ เอคโค่ VLF” (Classification Using the VLF Echo Method)
วิธีการพิสูจน์ทราบ : การวัดแอมปลิจูดของเอคโค่และการสอดแทรก(interpolation)
 การส่ ง(Transmitting)
- ความถี่ใช้งาน (operating frequency)
- ประมาณ 40KHz
- สัญญาณส่ ง(transmitting signal) เลือกได้
- CW:125us ถึง 500us
- รู ปแบบของบีมส่ ง(transmitting beam patttern)
- 2 -3dB HOR. ๑๕/๓๐/๖๐
- 2 -3dB VERT. ๒๕
- โหมดส่ ง(transmitting mode)
- SODT
- รับแหล่งกาเนิดเสี ยงส่ งภายในเซคเตอร์
-  213dB rel 1uPa/1m 1Hz
(transmitting source level within the sector)
 การรั บ(Receiving)
- ความกว้างของบีม(beam width) จุดกึ่ งกลางเซคเตอร์
- 2 -3dB HOR. ๑.๑
2-3dBVERT. ๒๕
- แบนด์วดิ ในการรับ(receiving bandwidth)
- 2KHz ถึง 8KHz
(ขึ้นอยู่กบั pulse length ที่เลือก)
 จานวนของการแสดงภาพการพิสูจน์ทราบที่สามารถเก็บพักได้
-๔
(number of classification display that can be stored)
 เซคเตอร์ ของโหมด “very –long-range classification” ที่สามารถเลือกได้อย่างเป็ นอิสระภายในเซค
เตอร์ การดีเทค
การพิสูจน์ ทราบด้ วยการใช้ วิธี “ เอคโค่ LF” (Classification Using the LF Echo Method)
วิธีการพิสูจน์ทราบ : การวัดแอมปลิจูดของเอคโค่และการสอดแทรก(interpolation)
 การส่ ง(Transmitting)
- ความถี่ใช้งาน (operating frequency)
- ประมาณ 100KHz
- สัญญาณส่ ง(transmitting signal) เลือกได้
- CW:125us ถึง 500us
- รู ปแบบของบีมส่ ง(transmitting beam pattern)
- 2 -3dB HOR. ๓๐/๖๐/๙๐
- 2 -3dB VERT. ๑๕
- โหมดส่ ง(transmitting mode)
- SODT
- รับแหล่งกาเนิดเสี ยงส่ งภายในเซคเตอร์
-  219dB rel 1uPa/1m 1Hz

๒-๑๓๖
(transmitting source level within the sector)

 การรั บ(Receiving)
- ความกว้างของบีม(beam width) จุดกึ่ งกลางเซคเตอร์
- 2 -3dB HOR. ๐.๕
2-3dBVERT. ๑๕
- แบนด์วดิ ในการรับ(receiving bandwidth)
- 2KHz ถึง 8KHz
(ขึ้นอยู่กบั pulse length ที่เลือก)
- จานวนของการแสดงภาพการพิสูจน์ทราบที่สามารถเก็บพักได้
-4
(number of classification display that can be stored)
 เซคเตอร์ ของโหมด “very –long-range classification” ที่สามารถเลือกได้อย่างเป็ นอิสระภายในเซค
เตอร์ การดีเทค
การพิสูจน์ ทราบด้ วยการใช้ วิธี “ เอคโค่ /เงา HF” (Classification Using the HF Echo/Shadow Method)
วิธีการพิสูจน์ทราบ
- แสดงภาพลักษณะโครงสร้ างของ
เอคโค่/เงา
 การส่ ง(Transmitting)
- ความถี่ใช้งาน (operating frequency)
- ประมาณ 200KHz
- สัญญาณส่ ง(transmitting signal) เลือกได้
- CW:125us ถึง 500us
- รู ปแบบของบีมส่ ง
- 2 -3dB HOR. ๗/๑๔/๒๑/๒๘
(transmitting beam pattern)
- 2 -3dB VERT. ๑๕
- โหมดส่ ง(transmitting mode)
- SODT
- รับแหล่งกาเนิดเสี ยงส่ ง(เซคเตอร์ 7)
-  227dB rel 1uPa/1m 1Hz
(transmitting source level)
 การรั บ(Receiving)
- จานวนของ PFB’s
- ๑๓๖
- ความกว้างของบีม(beam width) จุดกึ่ งกลางเซคเตอร์
- 2 -3dB HOR. ๐.๒
2-3dBVERT. ๑๕
- แบนด์วดิ ในการรับ(receiving bandwidth)
- 2KHz ถึง 8KHz
- การลดทอนของไซด์-โล๊ป(side-lobe attenuation)
-18dB
(เซคเตอร์ ๒๘ 18dB shading)
- จานวนของการแสดงภาพการพิสูจน์ทราบที่สามารถเก็บพักได้
-๔

๒-๑๓๗
(number of classification display that can be stored)

 การแยกลักษณะแตกต่าง(discrimination) ระหว่างวัตถุทมี่ ีขนาดเท่าทุ่นระเบิด ๒ วัตถุ พร้ อมด้วยการ
แยกพิกดั ระยะ (range) ระหว่า งจุดที่ใกล้ที่สุ ดของพวกมัน ที่ ๑ เมตร ที่แ ผนผังพิ กัดระยะต่ าสุ ด
(at a min. plan range of) ๑๗๐ เมตร สามารถประยุกต์ใช้งานได้ด้วยถึงแม้ว่าวัตถุอีกอันหนึ่ งจะเป็ น
MDV ก็ตาม
๑.๖.๑.๓ การกดพัลส์ (Pulse Compression)
การกดพัลส์ น้ ี สามารถใช้งานได้ ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนไปมาระหว่างโหมด detection กับ
โหมด classification
- ความยาวพัลส์ สูงสุ ด
- 8 ms
- เกน(อัตราขยาย) ของ time/bandwidth product 80
- 19dB
- การลดระดับแหล่งกาเนิดเสี ยงส่ ง
- 6dB
(reduction of transmitting source level)
- เกนผลลัพธ์ของการกดพัลส์
- 13dB
(resulting gain of pulse compression)
๑.๖.๑.๔ การควบคุมเสถียรภาพ(Stabilization)
การรั กษาเสถีย รภาพของแกนทั้ง ๓ แกน สาหรับเป้ าที่อยู่ในแนวขอบฟ้ า(line of sight)
 มุมควบคุมต่ าง ๆ (control angles)
- แกนที่ ๑
-  ๑๘๐
- แกนที่ ๒
- ๐ ถึง -๔๕
- แกนที่ ๓
-  ๑๕
 อัตราคลาดเคลื่อนในการรั กษาเสถียรภาพ
- ๑.๕
รู ปลักษณ์ของลิเนียร์ แอร์ เรย์จะถูกรักษาเสถียรภาพต่อการเคลือ่ นทีข่ องตัวเรื อทั้งหมด ๓ แกน
ตัวแปรของตัวเรื อ(Ship’s parameters)
แอมปลิจูดของอาการโคลง(roll amplitude)
-  ๑๕( ๒๖)
แอมปลิจูดของอาการยอ(pitch amplitude)
-  ๖( ๙)
อาการโคลง(Roll)
คาบเวลาต่าสุ ด(min period)
- ๔ วินาที
อัตราสู งสุ ด(max rate)
- ๑๕/วินาที
อัตราเร่ งสู งสุ ด(max acceleration)
- ๒๐/วินาที

๒-๑๓๘
อาการยอ(Pitch)
คาบเวลาต่าสุ ด(min period)
- ๓ วินาที
อัตราสู งสุ ด(max rate)
- ๑๕/วินาที
อัตราเร่ งสู งสุ ด(max acceleration)
- ๒๑/วินาที
ความเร็ วเรื อผ่านทะลุน้ าสาหรับการปฏิบตั ิการทางโซนาร์ สูงสุ ด - ๑๐ น๊อต
(max ship’s speed through water for sonar operation)
การชักขึ้นที่ความเร็ วผ่านทะลุน้ าอัตโนมัติ
-  ๑๐ น๊อต
(automatic raising at speed through water)
 อัตราคลาดเคลือ่ นจะเพิ่มขึ้น
๑.๖.๒ TCD
๑.๖.๒.๑ ฐานข้ อมูล(Data Base)
ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อ มูลข่าวสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อ งกับพื้นที่ปฏิบตั ิการและวัตถุต่า งๆ
ทั้งหมดที่จ ะอยู่ภายในบริ เวณนี้ พร้ อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานะของระบบ และการป้ อน
ข้อมูลของพนักงาน ที่ซ่ ึงพนักงานอาจจะเป็ นผูก้ าหนดในการแสดงภาพบนจอแสดงภาพยุทธวิธี (tactical
display) เป็ นข้อ มู ล ข่ า วสารทางตัว หนัง สื อ ในรายการหรื อข้ อ มู ล วัต ถุ ที่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อเป็ น
ภาพแสดง(images)
๑.๖.๒.๑.๑ ฐานข้ อมูลทางยุทธวิธี(TACTICAL DATA BASE)
ฐานข้อ มู ล ทางยุ ทธวิ ธี น้ ี จะแบ่ ง ออกเป็ นกลุ่ มที่ บรรจุ ข ้อ มู ล ทั้ง หมดของรายการของชั้ น
(particular class) คือคอนแทคใต้น้ า ฐานข้อมูลทางยุทธวิธีน้ ีมีขีดความสามารถที่จะเก็บพักและเก็บข้อมูล
เหล่านี้คือ
กลุ่มของฐานข้ อมูลต่ าง ๆ
 คอนแทคใต้ น้าต่ าง ๆ (underwater contacts)
คอนแทคใต้น้ าต่าง ๆ นี้ แต่ละคอนแทคมีถึง ๕ ตัวอย่าง และจะถูกเก็บพักไว้ที่ในฐานข้อมูล
และจะมีเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นที่จะแสดงภาพในแต่ละครั้งเท่านั้น วัตถุต่าง ๆ นี้จะถูกแสดงภาพออกมา
ที่ จ อแสดง ภาพยุ ท ธวิ ธี (tactical display) เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ห นึ่ งพร้ อมด้ ว ยป้ ายตัว หนั ง สื อก ากั บ
(alphanumeric label) และเวคเตอร์ เล็ก ๆ ทีไ่ ว้แสดงตาแหน่งแบริ่ งที่ทาการพิสูจน์ทราบ รวมทั้ง
- หมายเลขอ้างอิง(reference number)
- ตาแหน่งของคอนแทค(contact position)
- การพิสูจน์ทราบ(classification)
- แบริ่ งที่ทาการพิสูจน์ทราบ(classification bearing)
- พิกดั ระยะทีท่ าการพิสูจน์ทราบ(classification range)

๒-๑๓๙
- ความลึกของคอนแทค(contact depth)
- มุมเปรี ยบเทียบ(aspect angle) การหมุนหันของแกนคอนแทค
- ความยาวของคอนแทค (contact length)
- CEP ของเรื อในขณะทีก่ าลังทาการดีเทค/พิสูจน์ทราบ
- คาอธิบาย(มีอยู่ 64 คุณสมบัติ)(64 characters of comment)
จะถูกเก็บและแสดงภาพโดยขึ้นอยู่กบั การร้องขอของพนักงานเป็ น data block
จานวนของคอนแทค(number of contacts)
-  ๑๐๐๐
จานวนตัวอย่างสาเร็ จรู ปต่อคอนแทค(number of instances per contact)
-๕
คุณสมบัติของคาอธิบายต่อคอนแทค(comment characters per contact)
-  ๖๔
คุณสมบัติรวมต่อคอนแทค(total chartacters per contact)
-  100K
ป้ ายคาอธิ บายประกอบ(alphanumeric label characters)
-๔
 จุดอ้างอิงสาหรั บการเดินเรื อ (NAVIGATION REFERENCE POINTS)
จุดอ้างอิงสาหรับการเดินเรื อนี้ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
วัตถุต่าง ๆ เหล่านี้ จะแสดงภาพออกมาบนจอแสดงภาพยุทธวิธี(tactical display) ด้วยสัญลัก ษณ์และ
คาอธิบายประกอบ(alphanumeric label) (มี ๔ คุณสมบัติ)
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องคือ
- ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geographic position)
- คาอธิบายจุดอ้างอิง(comment for reference point)
จะถูกเก็บและแสดงภาพตามคาร้องขอของพนักงานเป็ น data block หนึ่ง
จานวนของขุดอ้างอิง(number of reference point)
 ๖๐
คาอธิบายคุณสมบัติต่อจุด(comment characters per point)
 ๑๔
 วิทยุบอกตาแหน่ ง(RADIOLOCATION BEACON)
สถานีวทิ ยุบอกตาแหน่ งต่าง ๆ นี้จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
วัตถุต่าง ๆ เหล่านี้จะแสดงภาพออกมาที่ตอแสดงภาพยุทธวิธี(tactical display) ด้วยสัญลักษณ์และป้ าย
คาอธิบายประกอบ(alphanumeric label)
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องคือ
- ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geographic position)
- คาอธิบายสถานีวทิ ยุบอกตาแหน่ ง(comment for beacons)
จะถูกเก็บและแสดงภาพตามคาร้องขอของพนักงานเป็ น data block หนึ่ง
จานวนของขุดอ้างอิง(number of reference point)
 ๖๐
คาอธิบายคุณสมบัติต่อจุด(comment characters per point)
 ๑๔

๒-๑๔๐

 มาร์ คเกอร์ เอนกประสงค์ (GENERAL PURPOSE MARKERS)
มาร์ คเกอร์ เอนกประสงค์น้ ีจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
มาร์ คเกอร์ นี้ จะ แสดงภาพที่ จ อภาพยุ ท ธวิ ธี (tactical display)ด้ ว ยสั ญ ลัก ษณ์ แ ละค าอธิ บ าย
(alphanumeric label)
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องคือ
- ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geographic position)
- คาอธิบายสถานีวทิ ยุบอกตาแหน่ ง(comment for beacons)
จะถูกเก็บและแสดงภาพตามคาร้องขอของพนักงานเป็ น data block หนึ่ง
จานวนของขุดอ้างอิง(number of reference point)
 ๖๐
คาอธิบายคุณสมบัติต่อจุด(comment characters per point)
 ๑๔
 ความลึกน้า(WATER DEPTH)
ค่าความลึกน้ าที่ป้อนเข้ามาจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ค่าความลึกน้ าจะแสดงภาพที่จอภาพยุทธวิธี(tactical display) ด้วยสัญลักษณ์และคาอธิบาย(alphanumeric
label)
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องคือ
- ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geographic position)
- คุณสมบัติสาหรับคาอธิ บายของความลึกน้ า(characters for comment for water depth)
จะถูกเก็บและแสดงภาพตามคาร้องขอของพนักงานเป็ น data block หนึ่ง
จานวนของขุดอ้างอิง(number of depth entries)
 ๖๐
คาอธิบายคุณสมบัติต่อจุด(comment characters per entry)
 ๑๔
 การพิสูจน์ ทราบพืน้ ท้ องทะเล(BOTTOM CLASSIFICATION)
การพิสูจน์ทราบพื้นท้องทะเลที่ป้อนเข้ามาจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
การพิสูจน์ทราบพื้นท้องทะเลจะแสดงภาพบนจอแสดงภาพยุทธวิธี(tactical display) ด้วยป้ ายคากากับ
ที่มี ๔คุณสมบัติ(four-character label)
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องคือ
- ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geographic position)
- คุณสมบัติสาหรับคาอธิ บายการพิสูจน์ทราบพื้นท้องทะเล(characters for comment bottom
classification)

๒-๑๔๑
จะถูกเก็บและแสดงภาพตามคาร้องขอของพนักงานเป็ น data block หนึ่ง ๆ
จานวนของการพิสูจน์ทราบพื้นท้องทะเล (number of bottom classification)  ๖๐
จานวนของคุณสมบัติต่อการพิสูจน์ทราบ
 ๑๔
 แนวเขตแดน(BOUNDARIES)
จุดแนวเขตแดน(boundary points) พร้ อ มด้วยเซคเม้นท์ช้ ีขาด(arbitrary segmentation) จะถูก
เก็บ การเชื่อมต่อจุดเหล่า ๆ นี้ ให้เป็ นแนวเส้นจะถูกควบคุมโดยการวางจุด(attributes) และจะแสดงภาพ
ด้วยสี ที่แตกต่างกัน
ในขณะที่ยงั มีการวางจุดความลึก (attribute the depth) ก็มีใช้งาน ในแต่ละบรรทัดที่ไม่ใช่
เลขศู น ย์จ ะแสดงภาพด้วยสี ที่แ ตกต่ า งกัน และยังสามารถใช้เ พื่ อ แสดงลักษณะโครงสร้ างอื่ น ๆ ที่
นอกเหนือจากแนวชายฝั่ ง(coast lines) คือพื้นทีอ่ นั ตราย
จานวนของจุดแนวเขตแดน(number of boundary points)
 ๑๐๐๐
จานวนของชนิดของแนวเขตแดน(number of boundary types)
๒
 แนวเส้ นทางสารวจ(LAPTRACK)
แนวเส้นทางสารวจนี้จ ะถูกจัดเข้าไว้ในจานวนหนึ่งของรายการจุด (lists of points) จุดต่าง ๆ
ของรายการแต่ล ะรายการนี้สามารถเชื่ อมต่อกันได้อ ย่างเป็ นอิสระเพื่อสร้ างเซคเม้นท์ที่มีดา้ นมากกว่า
๔ ด้าน(polygon segments) แต่ห้ามมิให้มีการสร้ างสาขา(branching are prohibited) แนวเส้นทางสารวจ
(laptrack) นี้ จะถูก าหนดขึ้ นโดยจุด เหล่านี้ และจะถูก แยกเป็ นเซคเม้น ท์ล งเป็ นกลุ่ มวางจุด(arbitrary
groups)
แนวทางการสารวจ(laptrack)ของรายการที่เลือกแล้วนี้ จะแสดงภาพตามคาร้ องขอของพนักงาน
ยุทธวิธี(tactical operater) บนจอแสดงภาพยุทธวิธี (tactical display) เป็ นเส้นต่าง ๆ ที่ต่อกัน พร้ อมด้วย
เลขกากับ(numeric label)
จานวนรายการของแนวเส้นทางสารวจ(number of laptrack lists)
๘
จานวนจุดต่าง ๆ ที่มีใน ๑ รายการ (number of points per list)
 ๑๕
 บริ เวณพืน้ ทีส่ ารวจ(SEARCH AREAS)
แนวเส้นทางสารวจนี้จะถูกผลสร้ างขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติจากพื้นที่สารวจ(search area) ที่กาหนดโดย
เส้นแนวกึ่งกลาง(centre lines) และความกว้างของพื้นที่ ในแต่ละกลุ่มจะมีกลุ่มต่าง ๆ มากเต็ม(stored) ไว้
เส้นแนวกึ่งกลาง(centre lines)และแนวเขตแดนพื้นที่(area boundries)จะแสดงภาพออกมาบนจอ
แสดงภาพ
ยุทธวิธี(tactical display) เมื่อได้ป้อนเมนู search area
จานวนกลุ่ม (number of groups)
๘
จานวนจุดต่อกลุ่มหนึ่ง ๆ (number of points per group)
 ๑๕

๒-๑๔๒
 บริ เวณพืน้ ทีเ่ คลียร์ แล้ ว(CLEARED AREAS)
บริ เวณพื้ น ที่ ที่ส ารวจจนเคลี ย ร์ แ ล้ว ในระหว่า งการล่ าท าลายทุ่น ระเบิด หรื อได้กวาดล้า ง
ทุ่นระเบิดไปแล้วในระหว่างการกวาดทุน่ ระเบิดจะถูกนามาเก็บลงในฐานข้อมูล บริ เวณที่มีพ้ืนที่กว้างจะ
ถูกจัดเป็ นส่ วน ๆ จะมีแต่เพียงเซ็คเม็นท์อนั หลังสุ ดเท่านั้นที่จะถูกนาไปเก็บไว้ใน RAM
๑.๖.๒.๑.๒ ฐานข้ อมูลการใช้ งาน(OPERATIONAL DATA BASE)
ฐานข้อมูลการใช้งานประกอบด้วย
 การกาหนดรู ปลักษณ์ การทางานของระบบ(SYSTEM CONFIGURATION)
บล๊อครู ปลักษณ์การทางาน(configuration block) จะกาหนดรู ปลักษณ์การทางานของซอร์ ฟแวร์ (software
configuration)
- รู ปลักษณ์ค่าปกติ(default configuration) ของจอภาพแต่ละจอ
รู ปลักษณ์การทางานของฮาร์ ดแวร์ (hardware configuration)
- ชนิดของพล๊อตเตอร์
- ชนิดของฟริ้ นเตอร์
- อัตราหยาบ/ละเอียดของไยโร(gyro coarse/fine ratio)
 ตัวแปรของระบบ (SYSTEM PARAMETERS)
บล๊อตค่าตัวแปรของระบบจะกาหนดสิ่ งต่าง ๆ ของระบบดังนี้
ค่าตัวแปรสถานะคือ
คาอธิบายภารกิ จ(mission description)
- บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิการ(operation area)
- ชื่อเรื อ (ship identifier)
- ชื่อแฟ้ มฐานข้อมูลยุทธวิธี(tactical data base filename)
ตัวแปรของพล๊อตเตอร์
- ตาแหน่งกึ่งกลาง(centre position)
- สเกล(scale)
- การหันเลี้ยว(orientation)
- ระยะห่างของกริ ด(grid spacing)
- ลาดับชั้นการพล๊อต(plot category)
โหมดการใช้งานพริ้ นเตอร์ (printer operation mode
- ลาดับขั้นของพริ้ นเตอร์ (printer category)
- ตัวแปรแสดงภาพยุทธวิธี(tactical display parameters)
- ตาแหน่งจุดกึ่ งกลางการแสดงภาพยุทธวิธี(tactical display centre position)
- สเกล(scale)

๒-๑๔๓
- โหมดการแสดงภาพ(display mode)
- การเลือกลาดับชั้น(category selection)
ตัวแปรการแสดงภาพการแปรขบวน(manoeuvre display parameters)
- โหมดการใช้งาน(operation mode)
- สเกล(scales)
- ตาแหน่งกึ่งกลาง MD(MD centre position)
- โหมดการแสดงภาพ(display mode)
- การเลือกลาดับชั้น(category selection)
โหมดการใช้งานหน่วยความจาดิสก์(disk memory operation mode)
ชื่อคอนแทคที่จะถูกบรรจุถดั ไป(contact identifier to be allocated next)
ค่าประจาเครื่ องสาหรั บความปลอดภัยและวงกลมอันตราย(default values for safety and danger circles)
ค่าประจาเครื่ องสาหรั บระยะห่างของแนวเส้นทางสารวจ(default value for laptrack spacing)
ปูมทั่วไป(GENERAL LOG)
ปูมทัว่ ไปที่ป้อนเข้ามาจะมีคาอธิ บายแต่ละอันพร้อมด้วยเวลาที่ลงปูมจะถูกเก็บและแสดงภาพ
ตามคาร้ องขอของพนักงานบนจอควบคุม(control display)
 ปูมนั กดา(DIVER’S LOG)
ปูมนักดาที่ป้อนเข้ามาจะมีคาอธิ บายแต่ละอันที่ซ่ึงจะถู กเก็บและแสดงตามคาร้ องขอที่จอ
ควบคุม(control display)
การกาหนดรู ปลักษณ์การใช้งานของระบบ(system configuration) และตัวแปรของระบบใน
ฐานข้อมูลการใช้งาน(operational data base) และจะถูกนามาใช้หลังจากการรี สตาร์ ทกลับไปที่ตาแหน่ง
set-up อย่ า งรวดเร็ ว การก าหนดรู ปลั ก ษณ์ ก ารใช้ ง านของระบบจะถู ก น าไปลงในปู ม ด้ ว ย
รหัสผ่าน(keyword) และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในโหมดการทางานปกติ
การตั้งค่ าตัวแปรประจาเครื่ อง(Default parameter settings)
รัศมีของทุน่ ระเบิดที่มีอนั ตราย(radius of dangerous mine)
๑๘๐ เมตร
วงกลมความปลอดภัย(คงที่)(circle of safety)
๑๕๐ เมตร
ความกว้างของพื้นที่(area width)
๒๐๐๐ เมตร
ระยะทางแนวเส้นทาง(track distance)
๒๐๐ เมตร
การหันเลี้ยว(orientation)
๙๐
แนวกึ่งกลาง(centre)
ตาแหน่งอ้างอิง
สเกล(scale)
๑:๖๐,๐๐๐
ระยะทางของกริ ด(grid distance)
๒ นาที
พิกดั แผนที่ใช้(datum)
WGS84

๒-๑๔๔
พื้นที่บริ เวณทีแ่ ปรขบวนแสดงภาพที่มีตาแหน่ งเรื ออยู่ตรงกลางเพิ่มขึ้น
๒๐๐๐ เมตร
ไปทางทิศเหนือ(area manoeuvre display ship-centred north up)
พื้นที่บริ เวณ TAC ตาแหน่งอ้างอิงอยู่ตรงกลาง เพิ่มขึ้นไปตามทิศทาง
๓๒,๐๐๐ เมตร
ทิศเหนือ(area TAC reference-centred north up)
๑.๖.๓ NBD/ADM
๑.๖.๓.๑ NBD
๑.๖.๓.๑.๑ อัตราผิดพลาดในการเดินเรื อ(NAVIGATION ACCURACY)
สาหรับข้อมูลการปฏิบตั ิงาน(performance data) ที่ให้ไว้ต่อไปนี้มนั ถูกคาดล่วงหน้าว่าเซนเซอร์
เดินเรื อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ จะมีใช้งานได้
 เซนเซอร์ บอกที่เรื อ(position sensors DGPS ,GPS(C/A code) หรื อ RPS(S/R)
 ไยโร
 ด๊อปเปลอร์ ล๊อต
โหมดการใช้งานเซนเซอร์ ที่ตอ้ งการใช้และอัตราผิดพลาดต่าง ๆ นั้นได้รวบรวมไว้ในหัวข้อที่
๑.๖.๗ สภาวะทัว่ ไปและอัตราคลาดเคลื่อน(tolerances) สาหรับข้อมูลที่ระบุ
๑.๖.๓.๑.๒ อัตราผิดพลาดของ NBD(NBD ACCURACIES)
 ตาแหน่ งที่เรื อ(ship’s position)
ข้อผิดพลาด(errors) ต่าง ๆ ในการคานวณตาแหน่งด้วยการอ้างอิงกับจุดนัดพบตามแผนที่
(geodetic datum) จะต้องไม่มากเกินค่าทีใ่ ห้ไว้ในตารางที่ 1-19
ตารางที่ ๑-๑๙
เซนเซอร์ บอกที่เรื อ
อัตราผิดพลาด

DGPS
๕.๐ เมตร

GPS
 ๑๐๐ เมตร

RPS(S/R)
๕.๐ เมตร

 ขึ้นอยูก่ บั C/A – CODE ที่มี ERROR จากการมอดดูเลชัน่
 ทิศหัวเรื อ(Heading)
ข้อบกพร่ อง(errors) สาหรับทิศหัวเรื อและความเร็ วจะเหมือนกับเซนเซอร์ เหล่านั้น เข็มทิศไยโร
หรื อฐานของมัน
 ความเร็ ว(เอาท์พุททีฟ่ ิ ลเตอร์ )
อัตราคลาดเคลือ่ นของความเร็ วเฉลี่ย
 ๐.๐๕ น๊อต

๒-๑๔๕
๑.๖.๓.๑.๓ ERROR BUDGET(รายการ ERROR รวม)
error รวมประกอบด้ วย
 Sensor Error (เซนเซอร์ คลาดเคลื่อน)
 คลาดเคลือ่ นจากคณิตศาสตร์ ช้ นั สู ง(Algorithmic error)
 ๑.๐ เมตร
 คลาดเคลือ่ นจากการล่าช้าของข้อมูล(Data latency error)
 ๐.๕ เมตร
หมายเหตุ
การคลาดเคลื่อนจากการคานวณ เช่ น TRUNCATION ERRORS นั้นสามารถละเลยได้
ถ้าอัตราคลาดเคลื่ อนจริ งของเซนเซอร์ แ ตกต่างไปจากที่ไ ด้ค าดการณ์ ไว้ขา้ งบน จะต้อ งคานวณการ
คลาดเคลื่อนผลรวม(TOTAL ERROR) ใหม่โดยใช้สูตร
E tot = SQRT(E1 2 + E2 2 + …)
๑.๖.๓.๑.๔ อัตราคลาดเคลื่อนของโหมดการแปรขบวนเรื ออัตโนมัติ(ACCURACY OF THE
AUTOMATIC SHIP MANOEUVRING MODE)
ไปดูที่หวั ข้อ ๑.๖.๓.๓.๑
๑.๖.๓.๒ ด๊ อปเปลอร์ ล๊อค(Doppler Log)
 พิกด
ั ระยะการวัดค่ าความเร็ ว 
- ในทิศทางลองลิจูด (In the longitudinal direction)
เดินหน้า สู งถึง ๒๕ น๊อต
ถอยหลัง ได้ถึง ๕ น๊อต
- ในทิศทางทแยงมุม(In the transverse direction)
กราบขวา ได้ถึง ๙.๙ น๊อต
กราบซ้าย ได้ถึง ๙.๙ น๊อต
 โหมดประเมินค่ า(Evaluation modes) ด้ วยกาลังส่ งสู งสุ ด
(ขีดจากัดสู งสุ ดของกาลังส่ ง สามารถปรั บได้เ ป็ นขั้น ๆ )
BOTTOM OTRACK
ความลึก ๔ เมตร ถึงประมาณ ๑๕๐ เมตร ใต้ทรานสดิวเซอร์
WATER TRACK
จะเลือกเองโดยอัตโนมัติเมือ่ คอนแทคพื้นท้องทะเลสู ญหายไป
 อัตราผิดพลาด(mean square deviation โดยปราศจากมุมเอียงของตัวเรื อ)
สภาวะเบื้องต้น - โหมดประเมินค่า BOTTOM TRACK ; โหมดประเมินค่า WATER
TRACK โดยวัดค่าความลึกสัมพันธ์กบั น้ าทะเล
- ผลกระทบจากอัตราเร่ งบนลูกตุม้ อินโคลโนมิเตอร์ นั้นสามารถละเลยไปได้
- ความเร็ วเฉลี่ยในทิศทางเดินหน้า(ความเร็ ว  ๑ น๊อต) จะคานวณจาก
อัตราคลาดเคลือ่ นในการวัดระยะทาง
สาหรับระยะทางตั้งแต่ ๒ ….. ๑๐ ไมล์ทะเล
 ๐.๒ % ของความเร็ ว
สาหรับระยะทางตั้งแต่ ๑๐ ….. ๕๐ ไมล์ทะเล
 ๐.๑ % ของความเร็ ว

๒-๑๔๖
สาหรับระยะทางที่มากกว่า ๕๐ ไมล์ทะเลขึ้นไป
 ๐.๐๕ % ของความเร็ ว
- การคลาดเคลือ่ นขององค์ประกอบความเร็ วจริ งที่ได้รับมาในคาบเวลา ๑ วินาที  ๐.๑ น๊อต
(Actual speed component error delivered in 1 s-intervals)
ถ้าตัวเรื ออยู่ในตาแหน่งเอียง mean square deviations จะเพิ่มขึ้น
๐.๑๕ % ที่ความเอีย งไม่เกิ น ๕ 
๐.๒๕ % ที่ความเอีย งไม่เกิ น ๑๐ 
๐.๓๕ % ที่ความเอีย งไม่เกิ น ๑๕ 
 สามารถปรับปรุ งใหม่ได้ตามความต้องการของลูกค้า
 ในขณะที่ระบบการวัดค่าเสี ยง(hydroacoustic) สภาพแวดล้อมทีไ่ ม่พึงปรารถนาต่อตัวเรื อ ในน้ าหรื อจา
กชง่อนใต้น้ า(seabed) สามารถทาให้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิของระบบไม่ดีพอ เป็ นกรณีไป
ภายใต้เงื่อนไขเบื้องต้นเสริ มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- คาบเวลาในการโคลงหรื อ ยอ(Pitch or roll period) มากกว่า ๖ วินาที
- มุมการโคลงหรื อยอ (Pitch or roll angle behaviour sinusoidal) มีพฤติกรรมที่ไม่คงที่
- ความเร็ วของมุมโคลงหรื อยอ (Pitch or roll angular velocity) มากกว่า ๖ องศาต่อวินาที
- เวลาในการวัดค่าอย่างน้อยทีส่ ุ ด ๑๐๐ คาบเวลาการโคลงหรื อยอ( 100 pitch or roll periods)
- อัตราคลาดเคลือ่ นของความลึก(RMS)
๑.๖.๓.๓ ADM 90
ฟั งก์ชนั่ ADM 90 จะใช้เครื่ องยนต์ดีเซล,(เครื่ องจักรใหญ่) ทั้ง ๒ เครื่ อง สาหรับการเดินทาง
และการล่าทาลายทุ่นระเบิด ซึ่งจะขับเพลาใบจักร VS แต่ละเพลา
ความน่าเชื่อถือจะแปรเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยู่กบั การเปลี่ยนพิทช์ (pitch) ใบจักร และรอบเครื่ อง
ระบบเครื่ องจักรช่วย ได้จดั หาสาหรับการปฏิบตั ิการล่าทาลายทุ่นระเบิด ในพิกดั ระยะความเร็ ว
๐ ถึ ง ๖ น๊ อ ต โดยได้ รั บความเร็ ว นี้ มาจากระบบไฮดรอลิ ค ที่ เ หมื อ นกัน ๒ ระบบ ในขณะที่ จ ะใช้
เครื่ อง เจนเนอเรเตอร์ ดีเซล เป็ นตัวทาให้เรื อเคลื่อนที่ อัตราคลาดเคลื่อนของการเดินเรื อที่ตอ้ งกี่ ได้ระบุไว้
ในหัวข้อที่ ๑.๖.๓.๓.๑ โหมดอัตโนมัติ
๑.๖.๓.๓.๑ โหมดอัตโนมัติ (AUTOMATIC MODE)
๑.๖.๓.๓.๑.๑ การรั กษาทิศหัวเรื ออัตโนมัติ (Automatic Heading Keeping)
วัตถุประสงค์ของโหมดนี้ก็เพื่อที่จะรักษาเข็มเรื อ(ทิศหัวเรื อ)ให้อยู่ในเข็มที่พนักงานกาหนดใน
ระหว่างการเดินทาง(transit) หรื อการล่าทาลายทุน่ ระเบิด(ความเร็ วผ่านทะลุน้ า  ๒ น๊อต)
สาหรับเงื่อนไข(conditions) ต่าง ๆ ดังนี้
ลม
 Beaufort ๕(คือความเร็ วลม 21 น๊อต)
สภาพคลื่น(Sea state)
๔
ความเร็ วผ่านทะลุน้ า(Speed through water)
๔ น๊อต

๒-๑๔๗
อัตราคลาดเคลือ่ นจะอยู่ในเกณฑ์น้ ี
การบ่ายเบนเฉลีย่ ที่ถูกต้อง
 ๑.๕ องศา
การบ่ายเบนที่ถูกต้อง
 ๓.๕ องศา ระหว่าง ๙๕% ของเวลา
๑.๖.๓.๓.๑.๒ การรั กษาแนวเส้ นทางสารวจอัตโนมัติ(Automatic Track Keeping)
ในโหมดนี้ ตัวเรื อจะถูกนาทางไปตามเส้ นทางที่พนักงานได้กาหนดไว้(ความเร็ วผ่านทะลุน้ า
 ๒ น๊อต) เส้ นทางนี้ จะถูกกาหนดขึ้นโดยรายการจุดหันเลี้ ย ว(waypoint list) ก็คือ ค่าแลต/ลอง
การแปรขบวนเพื่ อ เปลี่ ย นแนวเส้ น ทางส ารวจ (Track-change manoeuvres) ระหว่ า งขาเดิ น เรื อ
ติดต่ อ กัน(consecutive navigation legs) ขาการเดินเรื อ ๑ขา (a “navigation leg”) ประกอบด้วย
จุดหันเลี้ยว(waypoint) ที่ติดต่อกันและแนวเส้น ตรงระหว่างจุดหันเลี้ยวทั้ง ๒ จุด] ได้ดาเนินการไปตาม
รัศมีการตีวง(curvature radius) ที่พนักงานได้กาหนดไว้
อัตราคลาดเคลื่อ นต่อไปนี้จะใช้ได้กบั ขาเดินเรื อที่เป็ นเส้นตรง(straight navigation legs) ไม่
รวมถึงการแปรขบวนเมื่อกาลังทาการเปลี่ยนเข็มระหว่างขาเดินเรื อที่ต่อเนื่องกันทัง้ ๒ ขา
 ลม
 Beaufort ๓ (คือความเร็ วลมไม่เกิน ๑๐ น๊อต
ไม่มีกระแสน้ า
สภาพคลื่น(Sea state)
๒
อัตราคลาดเคลือ่ น : error จากการคล่อมแนวเส้นทางที่แม่นยา ๑๐ เมตร
ระหว่าง ๙๕% ของเวลา
 ลม
 Beaufort ๓ (คือความเร็ วลมไม่เกิน ๑๐ น๊อต
กระแสน้ า
 ๑ น๊อต
สภาพคลื่น(Sea state)
๒
อัตราคลาดเคลือ่ น : error จากการคล่อมแนวเส้นทางที่แม่นยา ๑๔ เมตร
ระหว่าง ๙๕% ของเวลา
 ลม
 Beaufort ๔ (คือความเร็ วลมไม่เกิน ๑๖ น๊อต
กระแสน้ า
 ๑ น๊อต
สภาพคลื่น(Sea state)
๓
อัตราคลาดเคลื่อน : error จากการคล่อมแนวเส้นทางที่แม่นยา ๑๕ เมตรระหว่าง ๙๕% ของเวลา
 ลม
 Beaufort ๕ (คือความเร็ วลมไม่เกิน ๒๑ น๊อต
กระแสน้ า
 ๑ น๊อต
สภาพคลื่น(Sea state)
๔
อัตราคลาดเคลือ่ น : error จากการคล่อมแนวเส้นทางที่แม่นยา  ๒๕ เมตร
ระหว่าง ๙๕% ของเวลา

๒-๑๔๘
๑.๖.๓.๓.๑.๓ การรั กษาตาบลทีอ่ ัตโนมัติ(Automatic Hovering)
โดยขึ้ นอยู่ กั บ ความแรงของลมที่ ต ้ า นและความแรงของกระแสน้ า ชุ ด ควบคุ มอั ตโนมัติ
(automatic controller) จะเลือ กระหว่างเทคนิค DP แบบนิยม(conventional DP คือการกาหนดตาแหน่ง
ไดนามิค) หรื อ เทคนิ ค PCM(การควบคุ มตาแหน่ งตลอดการแปรขบวน Position Control through
Manoeuvring) เทคนิคทั้ง ๒ แบบนี้จะตรงกันข้ามกัน (PCM นามาใช้กบั สภาวะแวดล้อมสู ง ๆ เท่านั้น)
การก าหนดต าแหน่ งไดนามิค DP(พนักงานจะต้อ งตั้งทิศ หัวเรื อ,เข็ม) สามารถนาไปใช้ใน
สภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างปกติ ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงหนักหน่วง เรื อล่า ทาลายทุ่นระเบิดจะต้อ ง
“หันหัวเรื อเข้าสู ้” (“head up into the weather”)
สาหรับเงื่อนไขทางสภาวะแวดล้อม(environmental conditions)
 ลม
 Beaufort ๕ (คือความเร็ วลมไม่เกิน ๒๑ น๊อต
ไม่มีกระแสน้ า
สภาพคลื่น(Sea state)
๔
อัตราคลาดเคลือ่ น CEP ๙๕  ๒๕ เมตร
ด้วยอัตราคลาดเคลื่อนตามที่ได้ก ล่าวไปแล้วนี้ จะถูกเลือ ก(กาหนด) โดยการใช้ PCM control
algorithm ในกรณี น้ ี พนัก งานไม่ ต้อ งกาหนดทิศ หัว เรื อ(เข็มเรื อ ) ชุ ด ควบคุ ม อัต โนมัติ (automatic
controller) จะเป็ นตัวกาหนดเข็มเรื อ(ทิศหัวเรื อ ) ที่ดีที่สุดในการที่จะให้ตาแหน่งที่เรื อผิดพลาดน้อ ยที่สุด
และตัวเรื อจะตกเข็ม(ส่ าย) อย่างช้า ๆ และเพียงผิดหน่อยเท่านั้นเพื่อให้รักษาอยู่ที่เข็มทีก่ าหนด
ถ้ามีกระแสน้ า จะมีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิการรักษาตาบลที่ เพียงนิดหน่อยเท่านั้น
 ลม
 Beaufort ๕ (คือความเร็ วลมไม่เกิน ๒๑ น๊อต
กระแสน้ า
 ๑ น๊อต
สภาพคลื่น(Sea state)
๔
อัตราคลาดเคลือ่ น : error จากการคล่อมแนวเส้นทางที่แม่นยา
 ๒๕ เมตร ระหว่าง ๙๕% ของเวลา
 ลม
 BEAUFORT ๕
กระแสน้ า
 ๔ น๊อต
สภาพคลื่น(SEA STATE)
๔
อัตราคลาดเคลือ่ น
CEP ๙๕  ๓๕ เมตร
๑.๖.๓.๓.๑.๔ การวนรอบเป้าอัตโนมัติ(Automatic Circling)
ในโหมดนี้ ตัวเรื อจะสามารถแล่ น เป็ นวงกลมวนรอบตาแหน่ ง ที่พ นัก งานได้ก าหนดไว้
(ค่า แลต/ลอง) ด้วยรั ศมีทพี่ นักงานกาหนดและความเร็ วทีก่ าหนด(ความเร็ วผ่านทะลุน้ า  ๒ น๊อต)

๒-๑๔๙
อัตราคลาดเคลือ่ นที่ควรจะเป็ น
รัศมีวงกลม(Circling radius)
ลม

๒๐๐ เมตร
 Beaufort ๕ (คือความเร็ วลมไม่เกิน ๒๑ น๊อต)
ไม่มีกระแสน้ า
สภาพคลื่น(Sea state)
๔
อัตราคลาดเคลือ่ น : error จากการคล่อมแนวเส้นทางที่แม่นยา
 ๒๕ เมตรระหว่าง ๙๕% ของเวลา
รัศมีวงกลม(Circling radius)
๒๐๐ เมตร
ลม
 Beaufort ๕ (คือความเร็ วลมไม่เกิน ๒๑ น๊อต)
กระแสน้ าไม่เกิน ๑ น๊อต
สภาพคลื่น(Sea state)
๔
อัตราคลาดเคลือ่ น : error จากการคล่อมแนวเส้นทางที่แม่นยา
 ๓๕ เมตรระหว่าง ๙๕% ของเวลา
๑.๖.๔ 9600M ARPA
 ยูนิตเสาอากาศ(Antenna Unit) ๘ ฟุต
- เสาอากาศ(Antenna)
Slotted Array
- VSWR.
๑:๑.๐๖
- วงหมุน(Swing circle)
๒๖๐๐ มิลลิเมตร
- อัตราขยายของเสาอากาศ(Antenna gain)
 ๒๙ dB
- การกดไซด์โล๊ป(Side lobe suppression)
 ๒๙ dB
- ความกว้างของบีมทางแนวนอน (Horizontal beamwidth) ๐.๙ องศา
- ความกว้างของบีมทางแนวตั้ง(Vertical beamwidth)
๒๑ องศา
- การโพลาไลซ์(Polarization)
ทางแนวนอน
- ชุดเฟื องทด(Gearbox)
๑: ๑๘ ทางชุ ดเฟื องทด
๑: ๕ ทางสายพาน
 เครื่ องส่ งย่าน X แบนด์
- ความถี่
๙๓๗๕ MHz  ๓๐MHz
- กาลังส่ งของพัลส์(สู งสุ ด) (Peak Pulse Power)
๒๕KW
- ความยาวพัลส์ (Pulse length)
๗๐ns(ออปชัน่ ๕๐ns),๓๐๐ns,๑๐๐๐ns

๒-๑๕๐
 เครื่ องรับย่าน X แบนด์
- ออสซิ ลเลเตอร์
RF-front-END
- IF แอมปลิไฟเออร์
๖๐ MHz
- แบนด์วธิ IF
๑๒ MHz
- แฟคเตอร์ สญ
ั ญาณรบกวนทั้งหมด(Overall Noise Factor) ๓.๕ dB
๑.๖.๕ โอเปอเรเตอร์ คอนโซล/การแสดงภาพ(OPERATOR’S CONSOLE/DISPLAY
โอเปอเรเตอร์ คอนโซลประกอบด้วยส่ วนประกอบในการทางานดังนี้
 ชุดฟั งก์ชนั่ คียบ์ อร์ ดที่ได้ถูกกาหนดไว้แล้วให้เป็ นเมนูพิเศษ ๑ ชุด เพื่อควบคุมอุปกรณ์และป้ อน
อินพุทข้อมูล
 โรลล์บอลล์สาหรับควบคุมเคอร์ เซอร์ ๑ อัน สาหรับการระบุวตั ถุต่าง ๆ หรื อตาแหน่งบนจอ
 จอยสติค ๑ อัน สาหรับควบคุมทั้ง ตัวเรื อ หรื อ การเคลื่อนที่ของ MDV
 คียบ์ อร์ ดตัวเลข/ตัวอักษร สาหรับการป้ อนอินพุทข้อมูล
จอแสดงภาพแบบราสเตอร์ สแกน(Raster-scan display)
แบบจอภาพ(Screen type)
หลอดภาพ self-converging shadow-mask tube precision
in-line อิเล็กทรอนิกส์
ฟอร์ แมทจอภาพ(Screen format)
๒๐ นิ้ว
ขนาดจอภาพ(Display area visible)
๑๒๘๐ คอลัม X ๑๐๒๔ บรรทัด
ความคมชัด(Resolution)
จุด เวคเตอร์ วงกลม สัญลักษณ์และคุณสมบัติของ ตัวอักษร
สี
๑๖ ถึง ๒๕๕ สี /INTERSITIES
อัตราการรี เฟรช(Refresh)
๗๐ Hz เต็มจอ
ระยะห่างของภาพ(Pixel spacing)
 ๐.๓ มิลลิเมตร
สามารถอ่านตัวอักษรต่าง ๆ บนจอได้ที่ระยะ ๑ เมตร สาหรับบุคคลทีม่ ีสายตาปกติ
๑.๖.๖ อุปกรณ์ ช่วย (AUXILIARY EQUIPMENT)
๑.๖.๖.๑ เครื่ องวิดีโอฟอร์ แมท(Video Formatter)
สาหรับเครื่ องนี้ หาดูขอ้ มูลทางเทคนิคได้จากคู่มือของโรงงานผูผ้ ลิต
๑.๖.๖.๒ เครื่ องเล่นวิดีโอ(Video Recorder)
สาหรับเครื่ องนี้ ดูขอ้ มูลทางเทคนิคได้จากหนังสื อคู่มอื ของโรงงานผูผ้ ลิต
๑.๖.๖.๓ เครื่ องบันทึกไซด์ สแกน(Side Scan Recorder)
เครื่ องนี้ เป็ นเครื่ องบันทึกแบบ Thermal Graphic Recorder รุ่ น 9600(กระดาษ รุ่ น EPC)
สาหรับเครื่ องนี้ ดูขอ้ มูลทางเทคนิคได้จากหนังสื อคู่มอื ของโรงงานผูผ้ ลิต

๒-๑๕๑
๑.๖.๖.๔ ลูกโปร๊ บวัดความเร็ วเสี ยง(Sound Velocity Measurment Probe)
สาหรับลูกโปร๊ บนี้ ดูขอ้ มูลทางเทคนิ คได้จากหนังสื อคู่มือของโรงงานผูผ้ ลิต
๑.๖.๖.๕ พล๊อตเตอร์ (Plotter)
พล๊อ ตเตอร์ น้ ี ใช้ยี่ห้อฮิวเล็ท-แพคการ์ ด HP DesignJet 750C พร้ อ มด้วยกระดาษที่มีความกว้าง
สู งสุ ด ๒๔ นิ้ว
สาหรับข้อมูลทางเทคนิคของพล๊อตเตอร์ น้ ี ดูได้จากหนังสื อคู่มือของโรงงานผูผ้ ลิต
๑.๖.๖.๖ พริ้นเตอร์ (Printer)
พริ้ นเตอร์ น้ ี เป็ นยี่ห้อ ฮิวเล็ท-แพคการ์ ด HP LaserJet 4000
สาหรับข้อมูลทางเทคนิคของพริ้ นเตอร์ น้ ี ดูได้จากหนังสื อคู่มือของโรงงานผูผ้ ลิต
๑.๖.๗ เงื่อนไขทัว่ ๆ ไป และอัตรายอมรั บ(TOLERANCES) สาหรั บข้ อมูลที่ระบุ
DSQD 11-M
ดาเนิ นการติดตั้งโดยสอดคล้องกับคาแนะนาของโรงงานผูผ้ ลิต
ไม่มีฟองอากาศตรงบริ เวณโซนาร์ แอร์ เรย์
- ความลึกสู งสุ ด
๒๔๐ เมตร
- การติดตั้ง MDV พร้อมด้วย transponder ที่จูนเข้ากับ DSQS 11-M
- มุมโคลงสู งสุ ด(Maximum angle of roll)
 ๑๕ องศา
- มุมยอสู งสุ ด(Maximum angle of picth)
 ๖ องศา
- ใบรับรองอัตราคลาดเคลือ่ นตาม RMS error โดยไยโรต้องไม่มี error และ SNR
- ที่อินพุทของดีเทคเตอร์ (เอาท์พุทของ signal processing)
 ๑๐dB
- อัตรายอมรับ(Tolerance) ของความกว้างบีมรับ(receiving beamwidth)
สาหรับแอร์ เรย์ทง้ ั หมด
 ๒๐ %
- อัตรายอมรับ(Tolerance) ของการลดทอนของไซด์โล๊ป
 ๓dB
- การส่ งทีร่ ะบุเฉพาะ 2-3dB มุม beam pattern ที่กาหนดไว้วา่ RMS Source level ที่กว้างทีส่ ุ ดของ
มุมเหล่านี้
- จะไม่ลดลงมากไปกว่า ๓dB ใต้ source level ที่วดั ได้ที่จุดกึ่งกลาง beam pattern ที่ระบุ
- อัตรายอมรับของความถี่ส่ง
  ๑๐ องศา
- อัตรายอมรับของระดับแหล่งกาเนิด(source level)
 ๓dB
- อัตรายอมรับของสัญญาณส่ ง(ความยราวพัลส์ )
  ๒๐ %
- แบนด์วชิ การดีเทครวมทั้งระบบแอร์ เรย์ สู งสุ ดที่ยอมรับได้
  ๑๐ %
การปรับปรุ งข้อมูลการทางานที่จะนาไปสู่ สมรรถนะการใช้งานที่ดีข้ นึ (อนุญาติ)

๒-๑๕๒
ตัวแปรของตัวเรื อ(Ship’s parameters)
 แอมปลิจูด
แอมปลิจูดการโคลง(Roll amplitude)
 ๑๕ องศา( ๒๖)
แอมปลิจูดการยอ(Pitch amplitude)
 ๖ องศา ( ๙)
 อาการโคลง (Roll)
คาบเวลาต่าสุ ด (Min Period)
๔ วินาที
อัตราสู งสุ ด (Max Rate)
๑๕ องศา/วินาที
อัตราเร่ งสู งสุ ด (Max Acceleration)
๒๐ องศา/วินาที
 อาการยอ(Pitch)
คาบเวลาต่า(Min Period)
๓ วินาที
อัตราสู งสุ ด (Max Rate)
๑๕ องศา/วินาที
อัตราเร่ งสู งสุ ด (Max Acceleration)
๒๑ องศา/วินาที
 ความเร็ วเรื อผ่านทะลุน้ าสู งสุ ดสาหรับการหย่อนและชักทรานสดิวเซอร์ แอร์ เรย์  ๑๐ น๊อต
(Max ship’s speed through water for lowering and raising of the transducer array)
 ความเร็ วเรื อผ่านทะลุน้ าสู งสุ ดสาหรับการปฏิบตั ิการโซนาร์
 ๑๐ น๊อต
 การชักขึ้นอัตโนมัติที่ความเร็ วผ่านทะลุน้ า
 ๑๐ น๊อต
 อัตราคลาดเคลือ่ นลดลง
เซนเซอร์ เดินเรื อต่ าง ๆ สาหรั บ NBD/ADM 90
ตามเงื่ อ นไขเบื้ อ งต้นส าหรั บอัตราคลาดเคลื่ อ นตามที่ร ะบุ ไ ว้ส าหรั บการคานวณตาแหน่ ง
คุณสมบัติทางสมรรถนะการปฏิบตั ิของเซนเซอร์ เดินเรื อเหล่านี้จะถูกคาดการณ์ไว้
 เซนเซอร์ บอกตาแหน่งที่เรื อ(Positioning Sensors)
- DGPS
EPos  ๕ เมตร(CEP ๙๕)
- GPS
EPos  ๑๐๐ เมตร(CEP ๙๕)ขึ้นอยู่กบั C/A-Code error modulation
- RPS(S/R)
EPos  ๕ เมตร(CEP ๙๕)
 เข็มทิศไยโร
- ทิศหัวเรื อ(Heading) EH ๓ arc mins * Secant(Lat)(RMS)
- อาการยอ(Pitch)
EH ๑.๒๕ arc mins (RMS)
- อาการโคลง(Roll)
EH ๑.๒๕ arc mins (RMS)
ด๊อปเปอร์ ลอ๊ ค(Doppler Log) จะถูกสันนิษฐานว่าทางานอยู่ในโหมด “Bottom Track” และส่ งข้อมูล
ความเร็ วทั้ง ๒ แกน
- ความเร็ วเรื อสาหรับฟั งก์ชนั่ ADM 90
 ๒ น๊อต

๒-๑๕๓
๑.๖.๘ การอินเตอร์ เฟสภายนอก(EXTERNAL INTERFACES)
๑.๖.๘.๑ ระบบวิทยุหาที่เรื อ (Radio Positioning System)
ระบบวิทยุหาที่เรื อนี้จะต่อผ่านทางการเชื่อมโยงแบบดิจิตอลอนุกรม(serial digital link) มายังภาค
อินเตอร์ เ ฟส มันจะบรรจุขอ้ มูลตาแหน่ ง จากวิทยุห าที่เรื อ และ DGPS สาหรั บพิกดั ระยะใกล้แลพิกดั
ระยะไกล
ชนิดของการอินเตอร์ เฟส(Interface type)
RS 422 ,RXD,TXD
โปรโตคอล(Protocol)
ASCII ,9600 BAUD
อัตราการส่ งถ่าย(Transfer rate)
๑Hz
๑.๖.๘.๒ เข็มทิศไยโร(Gyro Compass)
การอินเตอร์ เฟสกับ LSR 85 เป็ นแบบการเชื่อมโยงแบบดิจิตอลอนุกรม(serial digital link)
รวมทั้งข้อมูล เข็มทิศ ,ไยโร,roll ,pitch และอื่น ๆ
ชนิดของการอินเตอร์ เฟส(Interface type)
RS 422 ,RXD,TXD
โปรโตคอล(Protocol)
HDLC
อัตราการส่ งถ่าย(Transfer rate)
 ๕๐๐Hz
๑.๖.๘.๓ แอนนีโมมิเตอร์ (Anemometer)
เซนเซอร์ วดั ลมนี้ ต่ออยู่กบั ภาคอินเตอร์ เฟสด้วยการเชื่อมโยงแบบดิจิตอลอนุกรม
แบบของการอินเตอร์ เฟส(Interface type)
RS 422 ,RXD
โปรโตคอล(Protocol)
NMEO 183,9600 BAUD
อัตราการส่ งถ่าย(Transfer rate)
๑Hz
๑.๖.๘.๔ ระบบขับเคลื่อนของเรื อ การอินเตอร์ เฟสกับเครื่ องจักรของเรื อจะขนส่ งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้
 จากเครื่ องจักร
- กึ่งอัตโนมัติ/อัตโนมัติ
๑. พนักงานเป็ น ผูค้ วบคุมตัวเรื อ โดยตรง(คือ ADM 90 ไม่สามารถส่ งคาสั่งใด ๆ ไป ยังทรี
สเตอร์ ได้เลย) หรื อ
๒ .ADM 90 ควบคุมตัวเรื อ
 จากเครื่ องจักร
- ทรี สเตอร์ (กราบซ้าย/ขวา) ลองติจูด VS-pitch feedback
- ทรี สเตอร์ (กราบซ้าย/ขวา) ข้างตัวเรื อ VS-pitch feedback
- ทรี สเตอร์ (กราบซ้าย/ขวา) RPM CONTROL
แบบของการอินเตอร์ เฟส (Interface type)
RS 422,RXD,TXD
โปรโตคอล(Protocal)
ASCII,9600 BAUD
อัตราการส่ งถ่าย(Transfer rate)
๑Hz

๒-๑๕๔
๑.๖.๘.๕ ลูกโปร๊ บวัดความเร็ วเสี ยง(Sound Velocity Probe)
ลูกโปร๊ บวัดความเร็ วเสี ย งนี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ DSQS 11-M เพราะลู กโปร๊ ปไม่ได้ต่อ อยู่
อย่างถาวร ชุดอินเตอร์ เฟสของมันจะถูกรับมือ(จัดการ) เหมือนกับเป็ นชุดอินเตอร์ เฟสภายนอก
ลูกโปร๊ บวัดความเร็ วเสี ยง(SVP) จะส่ งถ่ายข้อมูลผ่าน LAN จากภาคอินเตอร์ เฟสของ NBD ซึ่ ง
ชุดอินเตอร์ เฟสอนุ กรมนี้จะทาหน้าที่จดั หาข้อมูล ชุดอินเตอร์ เฟสทางกายภาพนี้สามารถที่จะรับมือกับ
ลูกโปร๊ บรุ่ น CTD 500 ได้
๑.๖.๘.๖ ระบบ MDV
ในการทีจ่ ะช่วยเหลือในการนาทาง MDV ข้อมูล target tracking พร้ อ มด้วยแบริ่ งและพิกดั ระยะ
จะถูกส่ งถ่ายไปยังภาคอินเตอร์ ของ NBD โดยทาง LAN แต่ที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ของ MDV ไม่มีชุด
อินเตอร์ เฟส
ข้อมูลจาก TCD คอนโซลไปยังอุปกรณ์ยานใช้สอย (Mine Disposal Equipment)
 ข้อมูล X/Y ของจอยสติ๊คทีค่ อนโซล TCD ถ้าชุดควบคุม MDV ถูกกระตุน้ ให้ทางานข้อมูลจาก
อุปกรณ์ยานใช้สอย(Mine Disposal Equipment)ไปยัง คอนโซล TCD
 ตัวแปรสถานะของ MDV เป็ นการป้ อนกลับของการเคลื่อนที่ของจอยสติ๊ค
 ภาพจินตนาการวิดโิ อ(Video image) ของการแสดงภาพอุปกรณ์ย านใช้สอย
การอิ นเตอร์ เ ฟสกับ MDV ประกอบด้วยชแนล ๒ ชแนล ชแนลแรก(อัตราช้า ) จะบรรจุไว้ดว้ ยข้อมูล
ทั้งหมดจากโซนาร์ (ข้อมูลคอนแทค ข้อมูลตาแหน่ง) ที่ซ่ ึงเกี่ยวพันกับการทางานของ MDV
ชแนลที่ ๒ จะบรรจุดว้ ยข้อมูลข่าวสารของจอยสติ๊ค ที่ซ่ึ งจะถูกส่ งถ่ายไปยังคอนโซล MDV
และข้อมูล วิดีโอ/โซนาร์ ที่จ่ายมาโดย MDV
ชแนล ๑ (Channel 1)
RS 422 ,RXD,TXD
โปรโตคอล(Protocol)
ASCII,9600BAUD
อัตราการส่ งถ่าย(Transfer rate)
๔Hz
ชแนล ๒ (Channel 2)
โคแอคเชียล(coax)
โปรโตคอล(Protocol)
วิดีโอ/RS 170
๑.๖.๘.๗ วิดีโอ
เอาท์พุทวิดีโอนี้คือชุดอินเตอร์ เฟส RGB มาตรฐาน (RS-343-A) มันจะถูกใช้สาหรับการบันทึก
สัญญาณวิดีโอแบบพิเศษเพื่อบันทึก(อัด) ภาพจินตนาการโซนาร์ (SONAR IMAGES) จากการดีเทค หรื อ
การพิสูจน์ทราบ หรื อ RGB มอนิเ ตอร์ อนั ที่ ๒
๑.๖.๘.๘ ระบบกวาด(ออปชั่น) (Sweeping System)
การอินเตอร์ เฟสกับระบบกวาดทุ่นนี้จะใช้การเชื่อมโยงแบบดิจิตอลอนุกรม(serial digital link)
ด้วยการสื่ อสารทั้ง ๒ ทิศทาง

๒-๑๕๕
ข้อมูลทีไ่ ปยังระบบกวาดทุน่

ตาแหน่งที่เรื อ (WGS 84)
ทิศหัวเรื อ(ship’s heading)
เข็มเรื อ(ship’s course)
ความเร็ วเรื อ(ship’s speed)
ความลึกน้ า(water depth)
เวลาของข้อมูล(time of data)
ข้อมูลจากระบบกวาดทุ่น
แบริ่ ง พิกดั ของปลายสายกวาดทั้งกราบซ้าย/
กราบขวาสัมพันธ์กบั ทิศหัวเรื อ/ตาแหน่งที่เรื อ
เวลา
รู ปแบบการอินเตอร์ เฟส(Interface type) RS 422,RXD,TXD
โปรโตคอล(Protocol)
ASCII,9600BAUD
อัตราการส่ งถ่าย(Transfer rate)
๐.๕ Hz
๑.๖.๘.๙ อุปกรณ์ สารวจ(ออปชั่น) (Survey Equipment)
อุปกรณ์สารวจจะอินเตอร์ เฟสผ่านทางการเชื่อมโยงข้อ มูล แบบดิจิตอลอนุกรม(serial digital
data link) เข้ากับระบบ ชุดข้อมูลเหล่านี้ จะมีการส่ งถ่าย
ข้อมูลจ่ายให้อุปกรณ์สารวจ
ตาแหน่งที่เรื อ (Own ship’s position)(WGS 84)
ทิศหัวเรื อ(Own ship’s heading)
เข็มเรื อ(Own ship’s course)
ความเร็ วเรื อ(Own ship’s speed)
ความลึกน้ า(Water depth)
เวลา(Time)
ข้อมูลจากอุปกรณ์สารวจ
ตาแหน่งของคอนแทค(WGS 84)
เวลาของข้อมูล
แบบที่ใช้ในการอินเตอร์ เฟส (Interface type)
RS 422,RXD,TXD
โปรโตคอล(Protocol)
ASCII,9600 BAUD
อัตราการส่ งถ่าย(Transfer rate)
๐.๕ Hz
๑.๖.๙ เงื่อนไขของสภาพแวดล้ อม(ENVIRONMENTAL CONDITION)
๑.๖.๙.๑ อุณหภูมิของทีเ่ ก็บ(Temperature Storage)
อุณหภูมิของสถานทีเ่ ก็บ
-๓๐ C ถึง +๗๐C

๒-๑๕๖
๑.๖.๙.๒ อุณหภูมใิ ช้ งาน (Temperature Operating)
ภายในตัวเรื อ
๐ C ถึง +๔๐C
ใต้น้ า
-๒.๕C ถึง +๓๐C
นอกตัวเรื อ
-๑๐C ถึง +๕๕C
ข้อมูลเกี่ยวกับความเย็นจัด(ไม่มี)
๑.๖.๙.๓ ความชื้นที่ช้ ันบรรยากาศ(Atmospheric Humidity)
การทางานในพื้นที่ที่ไม่จากัดสู งถึง ๗๐C สัมพันธ์กบั ความชื้น ที่ ๑๐๐% ความชื้นสัมพันธ์ที่
๓๕C (สอดคล้องกับ DIN 40040,จุด 3.3:C) ได้ไม่เ กิน ๑ ชัว่ โมง เพื่อ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าจะไม่เกิ ด
ความเสี ยหายแก่ ระบบ และสมรรถของการทางานจะยังคงเป็ นปกติเหมือ นเดิมหลังจากที่ได้มีการอบให้
แห้ง (เมื่อ stand-by heating ทางาน)
๑.๖.๙.๔ การรบกวนทางไฟฟ้าแม่ เหล็ก(Electromagnetic Interference)(EMC)
DSQS-11M,TCD,NBD
ยูนิตเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาออกแบบโดยสอดคล้องตามการระบุคณ
ุ สมบัติทวั่ ๆ ไป
EMC SV6/G32(EMC) ที่ตกลงกับ BWB
ในแต่ละยูนิตจะสามารถต่อเข้ากับตัวเรื อ (หรื อ ผ่านทางกราวด์บาร์ ร่วม(central ground bar)
ในกรณี ที่ตวั เรื อ เป็ นไฟเบอร์ กลาส GRP) ทางจุดต่อกราวด์ร่วม(central ground point) โดยจะต้องใช้
เส้ นทางเดิ นที่ส้ ันที่สุด เท่าที่จะเป็ นไปได้โ ดยทางแผ่นกราวด์ (ground strips) ตาม VDE 0800 หรื อ
VG 95375 PART 6/VG 95376 PART 6
9600-M ARPA
ได้อ อกแบบไว้ที่เ กรด K โดยสอดคล้อ งกับ VDE 0875 และ DIN 89008 จะต้อ งท าการ
ตรวจสอบ EMI/EMC ให้ส อดคล้อ งกับความต้อ งการของมาตรฐาน IEC 945 และคณะกรรมการ
FTZ 171 R45 แห่งชาติ เยอรมัน จาก ตุลาคม ๑๙๙๒ ถึง กุมภาพันธ์ ๑๙๙๓ ด้วยผลลัพธ์ที่เป็ นบวกจน
ได้รับประกาศนียบัตร
๑.๖.๙.๕ ระดับเสี ยงรบกวนของตัวเรื อกลางแจ้ง(Airborne Noise Level)
ระดับแรงกดเสียง(sound pressure level) ที่ระยะทาง ๑ เมตร ภายใต้เงื่อนไข
ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางโดยสอดคล้องตาม DIN 45635 PART 1  ๕๐dB(A)
ยกเว้นเรดาร์ และยูนิตไฮดรอลิค
 ๖๐dB(A)

๒-๑๕๗
๑.๖.๙.๖ ไฟฟ้าดูด(Shock)
ตัวยูนิตจะได้รับการป้ องกันไฟฟ้ าดูด โดยสอดคล้องตามมาตรฐานทางทหารประเทศเยอรมัน
BV 043 ฉบับที่ ๑.๘๙ สาหรั บลักษณะโครงสร้ า งของการป้ องกันการสั่น สะเทือ น (shock) ยกเว้น
ทรานสดิวเซอร์ แอร์ เรย์(DSQS-11M) และทรานสดิวเซอร์ DLO จะสอดคล้องตามฉบับที่ ๕.๗๓
๑.๖.๙.๗ ลักษณะโครงสร้ างของระดับเสี ยงรบกวนจากตัวเรื อ(Structure Borne Noise Level)
ลักษณะโครงสร้ างของเสียงรบกวนจากตัวเรื อ(Structure-Borne noise)
ลักษณะโครงสร้ างของเสีย งรบกวนจากตัวเรื อทีเ่ กิ ดขึ้นจากตัวเรื อจะต้องไม่มากเกินกว่าขีดจากัดที่ได้
กาหนดไว้ในภาพแสดงด้านล่าง(รู ปที่ 1-50)

รู ปที่ ๑-๕๐
กราฟในแนวที่ ๑ (Curve I) ของรู ปที่ ๑-๕๐

กราฟในแนวที่ ๒(Curve II) ของรู ปที่ ๑-๕๐

อิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ท
ยูนิตไฮดรอลิค
ยูนิค ชัก-หย่อน
โอเปอเรเตอร์ คอนโซล
ยูนิต ปรี แอมปลิไฟเออร์
ยูนิต สเตบิไลเซชัน่
ยูนิต เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์

๒-๑๕๘
๑.๖.๙.๘ สเปรย์ กนั เกลือ(Salt Spray)
มีใช้กบั เครื่ องแสดงแบริ่ ง(Bearing indicator) และเสาอากาศเรดาร์ เท่านั้น ซึ่ งทามาจากวัสดุที่
ป้ องกันน้ าทะเลได้
๑.๖.๙.๙ สภาวะที่เป็ นน้าแข็ง(Ice Cconditions)
ไม่มีขอ้ มูลของสภาพที่เป็ นน้ าแข็ง
๑.๖.๙.๑๐ การสั่ นสะเทือน(Vibration)
ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนโดยสอดคล้องตามมาตรฐานของทหารประเทศ
เยอรมัน BV 044 ฉบับที่ ๑๐.๙๐
๑.๖.๙.๑๑ กาลังดันน้า(Water Pressure)
กาลังดันสู งสุ ดสาหรับทรานสดิวเซอร์ แอร์ เรย์(DSQS-11M)
และทรานสดิวเซอร์ DLO
2.9 X 105 Pa
๑.๖.๙.๑๒ สนิม(Corrosion)
ยูนิตต่าง ๆ ภายในตัวเรื อมีความคงทนต่อคราบเกลือ โดยสอดคล้องตามการตรวจสอบสถานะที่
รวมรวบอยู่ใน VG 95332 หน้า ๑๔
สาหรับส่ วนประกอบใต้น้ าประกอบด้วยวัสดุที่ทนน้ าทะเล
๑.๖.๙.๑๓ ชนิดของการป้องกัน (Type of Protection)
ยูนิตทีอ่ ยู่ภายใต้ตวั เป็ นแบบ splashwterproof ตาม IP23
เครื่ องแสดงแบริ่ ง(Bearing Indicator ) มีองศาการป้ องกันตาม IP56
ทรานสดิวเซอร์ แอร์ เรย์ของโซนาร์ DSQS-11M และทรานสดิวเซอร์ ของ DLO เป็ นแบบกั้นน้ าได้
๑.๖.๙.๑๔ อานาจแม่ เหล็ก (Magnetic Signature)
ยูนิตต่าง ๆ นี้ได้ถูกออกแบบมา ไม่มีอานาจแม่เหล็กและมีอานาจแม่เหล็กตกค้างหลงเหลืออยู่
น้อยมากตาม BV 030,BGR 3013
๑.๖.๙.๑๕ อิทธิพลจากเครื่ องจักร(Mechanical Influences)
อาการของตัวเรื อ(Ship’s Motion) ที่ ค วามรุ่ นแรงหนัก หน่ ว งดัง ต่ อ ไปนี้ การทางานของยู นิ ต
ต่าง ๆ จะมีความมัน่ ใจได้อย่างเต็มเปี่ ยมภายในอัตรายอมรับได้ตามทีร่ ะบุไว้(specified tolerances):
ตัวเรื อสามารถที่จะเอียง(Heel) และ/หรื อ กระดก(Trim) ได้อย่างต่อเนื่อง
มุมเอียงอย่างรุ่ นแรง(Heel angle extreme)
 ๑๕ องศา
มุมกระดกอย่างรุ่ นแรง(Trim angle extreme)
 ๕ องศา
ในกรณี ของอาการของตัวเรื อ สิ่ งต่าง ๆ ต่อไปนี้จะประยุกต์ : อาการลื่น(Oscillatory motion)
ของตัวเรื อสัมพันธ์กบั ระบบร่ วม(coordinate system) ที่เคลื่อนที่ไปพร้ อม ๆ กับตัวเรื อที่ความเร็ วของเรื อ
แต่ไม่ได้สัมพันธ์กบั ตัวเรื อเสมอไป

๒-๑๕๙
อาการหมุน(Rotational motion)
 อาการโคลงอย่างรุ นแรง(Rolling motion extremes)
มุม(Angle)
 ๔๕ องศา
ความเร็ วของมุม(Angular velocity)
 ๓๘ องศา
อัตราเร่ งของมุม(Angular acceleration)
 ๔๘ องศา
 อาการโต้คลื่นอย่างรุ นแรง(Pitching motion extremes)
มุม(Angle)
 ๑๐ องศา
ความเร็ วของมุม(Angular velocity)
 ๑๘ องศา
อัตราเร่ งของมุม(Angular acceleration)
 ๓๒ องศา
 อาการยออย่างรุ นแรง(Yawing motion extremes)
ความเร็ วของมุม(Angular velocity)
 ๑๐ องศา
อัตราเร่ งของมุม(Angular acceleration)
 ๒ องศา
อาการส่ าย(Translatory motion)
อาการส่ า ยของตัวเรื อในทิศทางลองติจูดของตัวเรื อ X และในทิศทางทแยงมุม Y จะไม่ตอ้ ง
คานึ่ งถึงก็ได้
 อาการทีเ่ กิดอย่างรุ นแรง(Heaving motion extreme)
ความเร็ ว(Speed)
 ๓ เมตร/วินาที
อัตราเร่ ง(Acceleration)
 ๙.๘๑ เมตร/วินาที 2= ๑g
 ความเร็ วลม(Wind Speed)
(เฉพาะเครื่ องบอกแบริ่ ง(Bearing indicator ) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
การทางานในการติดตามเป้ าทีเ่ ชื่อถือได้(reliable tracking operation)
 ๓๐ น๊อต
การทางานในการติดตามเป้ าลดประสิ ทธิ ภาพลง(reduced tracking operation)  ๗๐ น๊อต
๑.๖.๑๐ เพาเวอร์ ซัพพลายและการระบายความร้ อน(POWER SUPPLY AND COOLING)

๒-๑๖๐

ตารางที่ ๑-๒๐

๒-๑๖๑
เพาเวอร์ ซัพพลาย(Power Supply)
 เฉพาะ Stand-by heating เท่านั้น
 เฉพาะการทางานฉุ กเฉิ นเท่านั้น
เพาเวอร์ ซัพพลาย 3AC,60Hz 115V
ถ้ากาลังดันไฟตกลงไปมากกว่า ๒๐% ของกาลังดันปกตินานเกิน 4 ms อุปกรณ์จะ off ตัวมัน
เองโดยอัตโนมัติ หลังจากที่กาลังดันไฟกลับมาเป็ นปกติแล้ว ก็สามารถ on อุปกรณ์ได้แต่จะต้องเลือ ก
โหมดใหม่
กาลังดันไฟ
 ๕% โดยต่อเนื่อง
การเบีย่ งเบนสู งสุ ดจากกาลังดันไฟปกติ (ต่อเนื่อง+ชัว่ คราว)
ควรจะไม่มากเกิน ๒๐ %
t  ๒ วินาที
ความถี่
 ๕% โดยต่อเนื่อง
การเบีย่ งเบนสู งสุ ดจากกาลังไฟปกติ(ต่อเนื่อง+ชัว่ คราว+FM)
ไม่ควรนานมากเกิน  ๖.๕ %
เวลาทีค่ วรจะกลับเป็ นปกติ(Recovery time)
t  ๒ วินาที
การมอดดูเลททางความถี่(Frequency modulation)
 ๐.๕ %
แฟคเตอร์ อาการเพี้ยน(Distortion factor)
K๕%
สัดส่ วนของฮาร์ โมนิคที่ ๑
Kn๓%
กาลังดันไฟ DC สู งสุ ด(ระบบป้ องกันรั่ว)
 ๗๐ V
ขีดจากัดของกาลังดันไฟและความถี่ที่สอดคล้องกับ STANAG 1008,6C ฉบับประจาเดือน เมษายน
๑๙๗๗ ยอดแหลม(spikes) ของกาลังดันที่สอดคล้องกับ MIL-STD 461 A/CS 06
เพาเวอร์ ซัพพลาย 2AC 60Hz 115V และ 3AC 60Hz 440V
 9600 M ARPA
การแปรเปลี่ยนทางกาลังดัน(Voltage variation)
 ๑๐% , อย่างถาวร
 ๒๐% ,๑ วินาที
 ๑๕๐% , ๑ ms
การแปรเปลี่ยนทางความถี่(Frequency variation)
 ๖% , อย่างถาวร
 ๑๐%, ๓ วินาที
เพาเวอร์ ซัพพลาย 2AC,60Hz,115V สาหรั บอุปกรณ์ ที่ซื้อจากท้องตลาด
สาหรับอุปกรณ์ทซี่ ้ื อจากท้องตลาด(commercial equipment) มีการระบุคุณสมบัติของเพาเวอร์
ซัพพลายมาจากโรงงานผูผ้ ลิต ขีดจากัดของกาลังดันไฟและความถี่ที่สอดคล้องกับ STANAG 1008 ,6b
ฉบับประจาปี ๑๙๗๗ ยอดแหลม(spikes) ของกาลังดันไฟที่สอดคล้องกับ MIL-STD 461A/CS 06

๒-๑๖๒
ปริ มาตรอากาศทางช่ องรั บอากาศและปริ มาณความร้ อน(Air Throughput and Heat Dissipation)

ตาราง ๑-๒๑

๒-๑๖๓
๑.๖.๑๑ มิติและน้าหนัก(DIMENSIONS AND WEIGHTS)
มิ ติ ท้ งั หมด จะไม่ ร วมถึ ง การพิ จ ารณาถึ ง ที่ ว่ างส าหรั บ การติ ดตั้ง shock mounts หัว ต่ อ
สายเคเบิล้ (cable connectors) การซ่ อมบารุ ง และอื่น ๆ

ตารางที่ ๑-๒๒
 ในตาแหน่ งชักขึ้นสุ ด(เก็บ)
 ปิ ดฝาด้วย
 รวมทั้ง ขาตั้ง

๒-๑๖๔

๑.๗ เอกสารทีจ่ าเป็ น(Necessary Documentation)
 หีบบรรจุขอ้ มูลการติดตั้งในเรื อ
ED 7106 G 062
(Ship Installation Data package (SIDP)
 เอกสารของอุปกรณ์ทซี่ ้ื อมาจากท้องตลาด
- ED 7106 G 082
(Documentation of commercial Equipment)
 คาแนะนาการใช้งานโดยย่อ
- ED 7106 G 002
(Brief Operating Instructions)
 คาแนะนาการใช้งาน และการซ่ อมทา ประกอบด้วย
- Part 1 คาอธิ บาย
- ED 7106 G 012
- Part 2 การใช้งาน,การทางาน
- ED 7106 G 012
- Part 3 การซ่อมบารุ งและการซ่อมทาระดับช่างประจาเรื อ - ED 7106 G 012
- Part 4 คาแนะนาการซ่อมทาเพิ่มเติม
- ED 7106 G 042
คู่มือการใช้งาน ATLAS เรดาร์
- ED 3025 G 042
เอกสารต่าง ๆ ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนี้จะถูกกาหนดไว้เป็ นชุดเอกสารทางช่ าง
( Set of Technical Documents )
- ED 7106 A 002

๒. การใช้ งาน การทางาน(OPERATION)
๒.๑ ข้ อควรระวังเบื้องต้ นเกี่ยวกับความปลอดภัย(SAFETY PRECAUTION)
 ผูท้ ี่จะใช้งานอุปกรณ์น้ ีจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้ง และได้รับการฝึ กหัดศึกษามาแล้วเท่านั้น
 จะต้องสังเกตและปฏิบตั ิตามข้อบังคับและกฎการปฏิบตั ิงานโดยเคร่ งครัด
 จะต้องหมัน่ ตรวจดูตามช่องรับอากาศและช่องระบายอากาศไม่ให้มีสิ่งของมากีดขวาง
 จะต้องปิ ดฝายูนิตทุกยูนิตให้มิดชิดตลอดเวลา ยกเว้นในขณะที่ทาการดูแลรักษา ซ่ อมบารุ งและ
ซ่ อมทา
 ถ้ายูนิตใดยูนิตหนึ่งเสี ย ซึ่งอาจทาให้เกิ ดอัตราเสี่ยงต่อการชารุ ดเสี ยหายได้จะต้อง OFF ยูนิตนั้น
ๆ ก่อน และรายงานอาการเสี ย
 ถ้าต้องการหย่อนยูนิตทรานสดิวเซอร์ น้ าบริ เวณนั้นจะต้องลึกไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร
 ถ้าจะหย่อยยูนิตทรานสดิวเซอร์ ต้องลดคามเร็ วเรื อลงให้นอ้ ยกว่า ๑๐ น๊อต ถ้าความเร็ วมากกว่า
๑๐ น๊อตขึ้นไป ยูนิตทรานสดิวเซอร์ จะเก็บเองโดยอัตโนมัติ

๒-๑๖๕

๒.๒ อธิบายทั่ว ๆ ไป (GENERAL EXPLANTION)
ในหัว ข้อ นี้ จะอธิ บ ายถึ ง ภาพลายเส้ น ทัว่ ๆ ไป ของ โอเปอเรเตอร์ คอนโซลของระบบ
MWS 80-6 ส่ ว นประกอบของการทางาน(Operating Elements) ต่ า ง ๆ ของยู นิ ต อื่ น ๆ และ
อุปกรณ์ช่วย(Auxiliary Equipment) จะเริ่ มอธิ บายที่หวั ข้อ ๒.๒.๔
ตัวคอนโซลนี้จะถูกออกแบบเป็ น คอนโซลจอแสดงภาพคู่(ไพรมารี่ และเซคกันดารี่ ) มันจะมี
แผงคีย์สั มผัส (Softkey Panel) ๒ แผง คีย์บอร์ ด ๑ อัน จอยสติ๊ค ๑ อัน และโรลส์ บอลล์พ ร้ อ มด้ว ย
ปุ่ มโรลส์ บอลล์

รู ปที่ ๒-๑
โดยปกติแล้ว จอล่างเป็ นจอแสดงภาพ Operation/Primary หลัก และจอบนเป็ นจอเซคกันดารี่
จอไพรมารี่ ประกอบด้วย เมนู บาร์ และปุ่ มคีย์ควบคุมการทางานหลัก (Operation Elements) ภาพลายเส้น
ของจอภาพจะขึ้นอยู่กบั โหมดต่าง ๆ (การทางาน) และขึ้นอยู่กบั โหมดแสดงภาพทีเ่ ลือก
สามารถเปลี่ยนสลับจอไพรมารี่ กบั เซคกันดารี ได้ในช่วงเริ่ มใช้เครื่ องใหม่ ๆ (Start up)

๒-๑๖๖

๒.๒.๑ ปุ่ มควบคุมและคีย์ต่าง ๆ (Operating Elements)
๒.๒.๑.๑ คีย์บอร์ ด ON/OFF

รู ปที่ 2-2
คียบ์ อร์ ด ON/OFF ของโอเปอเรเตอร์ คอนโซลจะเหมือนกันทั้งหมด ฟั งก์ชนั่ การทางานของคีย์
และไฟแสดงต่าง ๆ ได้อธิ บายไว้ในตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 คาอธิ บายคียก์ ดและไฟแสดงต่าง ๆ ของคีย์บอร์ ด ON/OFF ของ โอเปอเรเตอร์ คอนโซล
ตาแหน่ งที่ ชนิด
๑
คียพ์ ร้ อมไฟแสดง

๒

คียพ์ ร้ อมไฟแสดง

ชื่อคีย์ ,ไฟแสดง
Console ON

Console
Hig ON

ฟังก์ ชั่นการทางาน
จ่า ยไฟให้โ อเปอเรเตอร์ ค อนโซล ถ้าโอเปอเรเตอร์
คอนโซลยูนิต นี้ เ ป็ นยูนิต แรกที่ ON อิ เ ล็กทรอนิ ก ส์
คาบิ เ น็ ท ,ยู นิ ต ปรี แอมปลิ ไ ฟเอ อร์ , เพาเวอ ร์
แอมปลิไฟเออร์ ,ยูนิต Stabiliaztion ก็จะ ON ตามไป
ด้วย
OFF ตัดไฟที่จ่ายเข้าโอเปอเรเตอร์ คอนโซล
และจ่ายไฟ
Stand By Heating แทน ถ้า OFF โอเปอเรเตอร์
คอนโซลเป็ นยูนิตสุ ดท้า ย ยูนิตอิเล็กทรอนิกส์คาบิเน็ท
ยูนิตปรี แอมปลิไฟเออร์ เพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ และ
ยูนิต Stabilization ก็จะ OFF ตามไปด้วย
หมายเหตุ
คีย์ “Console off Htg. On” สามารถที่จะกดได้อย่าง
เพียงพอ หลังจากได้ตดั ไฟ(shutting down) คอนโซล

๒-๑๖๗
โดยทางเมนูใช้งานเท่านั้น
ตาแหน่ งที่
ชนิด
ชื่อคีย์ ,ไฟแสดง
ฟังก์ ชั่นการทางาน
๓
คียพ์ ร้ อมไฟแสดง
Emergency OFF ถ้ากดคียน์ ้ พี ร้ อมกับคีย์ 7 ซึ่ งมีชื่อคียเ์ หมือนกัน ระบบ
MWS 80-6 จะ OFF
หมายเหตุ
จะต้อง OFF อุปกรณ์ที่ซ้ือจากท้องตลาด เช่น
พริ้ นเตอร์ พล๊อตเตอร์ เครื่ องเล่นเทป และเครื่ องวิดีโอ
ฟอร์ แมทเอาเองต่างหาก
๔
ไฟแสดง
จะติดหลังจากที่เกิดอาการกาลังดันไฟขัดข้อง
๕
ไฟแสดง
จะติดเมื่ออุปกรณ์อยู่ในตาแหน่ง ON
๖
ไฟแสดง
จะติดเมื่ออุปกรณ์อยู่ในตาแหน่ง OFF และ Stand By
Heating จะ ON
๗
คียก์ ดพร้ อมไฟแสดง Emergency OFF ดูตาแหน่ งที่ ๓
๘
คียก์ ดพร้ อมไฟแสดง
จะติดหลังจากที่เกิดอาการอุณหภูมิทโี่ ปรเซสเซอร์ หรื อ
โมดูลและยูนิตร้อนเกิ นกาหนด ฟั งก์ชนั่ Switch-off
อัตโนมัติ จะทางานหลังจากนานเกิน 1 นาที และ
สามารถที่จะบายพาสฟั งก์ชนั่ นั้ได้โดยการกดคียอ์ นั นี้
หมายเหตุ
จะต้องดูขอ้ ความเกี่ยวกับ Fault เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ
ที่ทาให้เ กิดข้อขัดข้อง
ข้อควรระวัง
อาจทาให้เกิ ด faults อื่น ๆ ตามมาในภายหลังได้ซ่ึ ง
สามารถสังเกตุเห็นได้จากไฟแสดงดวงนี้จะกระพริ บ
การบายพาสจะทาให้หยุดการกระพริ บได้
๙
ไม่ใช้
๑๐
ไม่ใช้
๑๑
คียก์ ดพร้ อมไฟแสดง Bright up
ควบคุมความสว่างของคีย์บอร์ ด ON/OFF และฟังก์ชนั่
คียบ์ อร์ ด
๑๒
คียก์ ดพร้ อมไฟแสดง Bright down
ควบคุมความสว่างของคีย์บอร์ ด ON/OFF และฟังก์ชนั่
คียบ์ อร์ ด

๒-๑๖๘

๒.๒.๑.๒ ฟังก์ ชั่นคีย์ของโอเปอเรเตอร์ คอนโซล DSQS-11M
ภาพแสดงและตารางต่อไปนี้เป็ นภาพแสดงบริ เวณที่อยู่และความหมายของฟั งก์ช นั่ คีย์ต่าง ๆ
ที่อยู่ดา้ ยซ้ายของจอด้านบนและจอด้านล่างของ DSQS-11M ครึ่ งด้านล่างของฟั งก์ชนั่ คีย์จะใช้กบั จอภาพ
ที่สอดคล้อง ส่ วนกลุ่มฟั งก์ชนั่ คีย ์ทางด้านบนจะใช้กบั ฟั งก์ชนั่ ทัว่ ไป (General Function)
ด้วยการเลือกเมนู Mode/Function Keys/Primary หรื อ Secondary ภาพแสดงฟั ง ก์ช นั่ คีย์ก็ จะ
ปรากฎขึ้นทีจ่ อแสดงภาพภายในกรอบบนจอแสดงภาพไพรมารี่ หรื อ จอแสดงภาพเซคคันดารี่ ตามลาดับ
แ
ล
ะ
ต่อ จากนั้น ก็ สามารถใช้ง านพวกมัน ได้จากโรลล์บอลล์ห รื อ โรลล์บอลล์คีย ์ เมื่อ เลือ กซ้ าอีก ครั้ งใน

เมนูหลัก(Main Menu) กรอบภาพนี้ก็จะถูกปิ ด(หายไปจากจอภาพ)
รู ปที่ 2-3

๒-๑๖๙

ตารางที่ 2-2 อธิบาย ฟังก์ ชั่นคีย์ที่อยู่ตรงด้ านซ้ ายจอแสดงภาพดานล่ าง DSQS-11M
ฟังก์ ชั่นคีย์ ฟังก์ ชั่นการทางาน
คาอธิบาย
FK-1A General Log
กรอบสี่ เหลี่ยมสาหรับป้ อนลงปูมทัว่ ไป(General Log) เปิ ด
FK-13 Diver’s Log
กรอบสี่ เหลี่ยมสาหรับป้ อนลงปูมนักดา(Diver’s Log) เปิ ด
FK-1C Send Message
กรอบข้อ มู ล ข่ า วสารจะเปิ ด พนัก งานสามารถป้ อนข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
ต้องการส่ ง และพนัก งานยัง สามารถระบุได้ว่าคอนโซลอันไหนจะรั บ
ข้อมูลข่าวสารนี้
FK-2A Sector Brg. Cursor กระตุน้ การควบคุมเซคเตอร์ ดว้ ยโรลล์บอลล์ เซคเตอร์ การดีเ ทคที่เ ลือก
แล้วจะถูกเซ็ทขึ้นมาโดยมีสดั ส่ วนรับกับตาแหน่ งของเคอร์ เซอร์
FK-2B Sector Brg. Manual กระตุน้ การป้ อนอินพุทแบริ่ งของเซคเตอร์ ดว้ ยมือ(Manual)
FK-2C Till Angle Manual กระตุน้ การป้ อนอินพุทมุมกระดกด้วยมือ (Manual)
FK-3A Non-Mine
ตรงตาแหน่งเคอร์ เซอร์ มาร์ คเกอร์ NON-MINE จะถูกเซ็ทขึ้นมา ผลลัพธ์
ที่ได้จากการพิสูจน์ทราบจะถูกส่ งถ่ายไปให้ ชุดอุปกรณ์ TCD
FK-3B Possible-Mine
ตรงตาแหน่งของเคอร์ เซอร์ สัญญาลักษณ์ Possible Mine จะถูกเซ็ทขึ้นมา
และผลลัพธ์จากการพิสูจน์ทราบจะถูกส่ งถ่ายไปให้ TCD
FK-3C Unclass Contact
ตรงตาแหน่ ง ของเคอร์ เ ซอร์ สัญญลัก ษณ์ Unclass Contact จะถูกเซ็ท
ขึ้นมาและผลลัพธ์จากการพิสูจน์ทราบจะถูกส่ งถ่ายไปให้ TCD
FK-4A Delete Objects
Classification และ Target Marking ตรงตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จะหายไป
FK-4B
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ )
FK-4C No Contact
ตรงตาแหน่งเคอร์ เซอร์ สัญลักษณ์ No Contact จะถูกเซ็ทขึ้นมาและข้อมูล
นี้จะถูกส่ งถ่ายไปให้ TCD
FK-5A DET VLF
เปลี่ยนไปเป็ นโหมด Detection VLF ตาม เซคเตอร์ ในขณะนั้น
FK-5B DET LF
เปลี่ยนไปเป็ นโหมด Detection LF ตาม เซคเตอร์ ในขณะนั้น
FK-5C DET HF
เปลี่ยนไปเป็ นโหมด Detection HF ตาม เซคเตอร์ ในขณะนั้น
FK-6A Set Target Marker ตั้ง(Set) Target Marker ตรงตาแหน่งเคอร์ เซอร์ (Free Cursor)
FK-6B Markers ON/OFF สวิทช์เลือก Markers ให้ ON หรื อ OFF

๒-๑๗๐

ฟังก์ ชั่นคีย์
ฟังก์ ชั่นการทางาน
FK-6C
Conning Run

FK-7A
FK-7B
FK-7C

Del Target Masker
Target Tracking
MDV Tracking

FK-8A

Scale DET Down

FK-8B
FK-8C

Scale DET Up

คาอธิบาย
แนวเส้ นทางหยาบ ๆ จากตาแหน่ งตัวเรื อเราไปยังเป้ าจะปรากฎขึ้นบน
จอแสดงภาพ Detection สเกลการแสดงภาพการดีเทคทางแนวนอนจะถูก
เซ็ทโดยอัตโนมัติโดยขึ้น อยู่กบั ตาแหน่งของ Target Cursor ที่จอแสดง
ภาพเซคคันดารี่ ภาพแสดง Depth Display และ Classification Display
จะถูกสวิทช์ข้ นึ มาโดยอัตโนมัติ
ลบ Target Marker ที่ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ ออก(Free curser)
เริ่ มต้นตามเป้ าอัตโนมัติ ตรงเป้ าที่อยู่ตรงตาแหน่งเคอร์ เซอร์
ปรับ MDV Tracking Marker และกระตุน้ ให้การติดตามเป้ าอัตโนมัติ
ตรงตาแหน่งเคอร์ เซอร์ ทางาน
ลดสเกลพิกดั ระยะ(Range Scale) ของการแสดงภาพ Detection ลง
(200/300/400/600/800/1200/1600/2400 เมตร)
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
เพิ่มสเกลพิกดั ระยะ(Range Scale) ของการแสดงภาพ Detection ขึ้น
(200/300/400/600/800/1200/1600/2400 เมตร)

๒-๑๗๑

รู ปที่ 2-4

๒-๑๗๒
ตารางที่ 2-3 คาอธิ บายฟั งก์ชนั่ คียท์ ี่อยู่ทางซ้ายของจอแสดงภาพด้านบน DSQS-11M
ฟังก์ ชั่นคีย์ ฟังก์ ชั่นการทางาน
คาอธิบาย
FK-1A
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-1B
MDV Master
ฟั งก์ชนั่ คียอ์ นั นี้ จะใช้งานได้เพียงต่อเมื่อฟั งก์ชนั่ MDV MASTER นั้น
ว่างอยู่ ถ้าพนักงานกดฟั งก์ชนั่ คีย์น้ ี เขาก็สามารถบังคับไห้ MDV หัน
เลี้ ย วได้ด ้วยจอยสติ๊ ค ถ้าเขากดฟั งก์ช ั่นคี ย์อนั นี้ ซ้ าอี ก ครั้ ง ฟั งก์ ช ั่น
MDV Handing จะว่าง ยูนิตค่าประจา(Default Master) ว่างสาหรับผุใ้ ช้
ทุกท่าน
FK-1C
Test Master
ฟั งก์ชนั่ คียอ์ นั นี้จะใช้งานได้เพียงเมื่อฟั งก์ชนั่ Test Master นี้ว่างอยู่ ถ้า
พนักงานกดฟั งก์ชนั่ คียน์ ้ ี ก็จะสามารถควบคุมการบริ หารการ Test ได้
ถ้ากดคียน์ ้ ีซ้ าอีกครั้ง ฟั งก์ชนั่ นี้ ก็จะว่าง
ยูนิตค่าประจา(Default Master) Tactecal Console
FK-2A
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-2B
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-3A
System Overview แสดงภาพโดยรวมของระบบและข้อความเกี่ยวกับ Fault
FK-3B
Antenna Status
เป็ นกรอบแสดงภาพสถานะของเสาอากาศ
FK-3C
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-4A
Freeze
ใช้เมนูเ มื่อต้องการวัดขนาดของเป้ า
ภาพแสดงจริ งของ Detection ,Classification และ Depth ในขณะนั้น ๆ
FK-4B
Picture Store
ภาพแสดง Detection ,Classification และ Depth จริ งในขณะนั้น จะ
ถูกนาไปเก็บ(store) ไว้
FK-4C
Print Screen
พิมพ์ภาพจากจอภาพที่เลือกลงบนพริ้ นเตอร์
FK-5A
DEPTH
สวิทช์ให้โ หมด DEPTH ทางาน
FK-5B
DET Raw Data
สวิทช์เลือกข้อมูลดิบของโหมด DET
FK-5C
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-6A
CLA VLF
สวิทช์ให้โ หมด Classification VLF ทางาน
FK-6B
CLA LF
สวิทช์ให้โ หมด Classification LF ทางาน
FK-6C
CLA HF
สวิทช์ให้โ หมด Classification ทางาน
FK-7A

Scale DEPTH
Down

ลดสเกลของจอแสดงภาพ Depth ลง

๒-๑๗๓
FK-7B

ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)

ฟังก์ ชั่นคีย์ ฟังก์ ชั่นการทางาน
คาอธิบาย
FK-8A
Scale CLA Down ลดสเกลขอจอแสดงภาพ Classification ลง
FK-8B
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-8C
Scale CLA Up
เพิม่ สเกลของจอแสดงภาพ Classification เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ จะต้ องไม่ เลือกกดคีย์ NUMLOCK
๒.๒.๑.๓ การใช้ ปุ่มโรลล์ บอลล์ (ROLLBALL BUTTONS)
ปุ่ มโรลล์ บอลล์ซ้าย(left Rollball Button)
การกดปุ่ มนี้จะเป็ นการเซ็ทโซนาร์ เ คอร์ เซอร์
ถ้ากดปุ่ มนี้กบั คีย์ shift จะเป็ นการเซ็ท MDV เคอร์ เซอร์
ปุ่ มโรลล์ บอลล์กลาง(Middle Rollball Button)
การกดปุ่ มนี้จะเป็ นการเปิ ดกรอบข้อมูลวัตถุ(object data) ถ้าวัตถุน้ นั ๆ อยู่ตรงตาแหน่ งโรลล์บอลล์จริ ง
ปุ่ มโรลล์ บอลล์ขวา(Right Rollball Button)
การกดปุ่ มนี้จะเป็ นการเปิ ด เมนู POP-UP สาหรับการวัดค่าคอนแทค (ดูรูปที่ 2-5)

รู ปที่ 2-5

๒-๑๗๔

๒.๒.๑.๔ การเลื่อนเคอร์ เซอร์ (Cursor Movement)
เคอร์ เซอร์ จะเคลือ่ นทีไ่ ด้โ ดยการหมุนโรลล์บอลล์
เคอร์ เซอร์ น้ ีจะปรากฎขึ้นที่จอภาพไพรมารี หรื อจอภาพเซคคันดารี่ ได้ที่ละจอ แต่สามารถเลื่อ น
จากจอหนึ่งไปยังอีกจอหนึ่ งได้โดยการใช้โรลล์บอลล์
๒.๒.๑.๕ ฟังก์ ชั่นคีย์ต่าง ๆ ของคีย์บอร์ ด
ฟั งก์ ช ั่ น คี ย์ F1 ถึ ง F12 ของคี ย์ บ อร์ ดนี้ จะถู ก ใช้ เ ป็ นสิ่ งที่ ท ดแทนกั น ได้ โ ดยอั ต โนมั ติ
(redundancies) สาหรับ เมนู POP-UP (ดูหวั ข้อที่ ๒.๒.๑.๓) และสาหรับฟั งก์ชนั่ คีย์ต่าง ๆ ตารางที่ 2-4 เป็ น
การกาหนดฟั งก์ชนั่ ของคียเ์ หล่านี้

Shift +
Key
Key

Shift +
Key
Key

F1

F2

F3

Antenna
Status
Set Length
P1
F7
Tilt Angle
Manual

System
Overview
Set Length
P2
F8
Del Target
Marker
Set Target
Marker

Markers
Range Rings Conning Run
On/Off
On/Off
Set Width P3 Set Width P4 Set Depth /
Height
F9
F10
F11
Delete Object
MDV Master
Set Unclass.
Contact

F4

Set Possible
Mine

F5

F6
Sector Brg
Manual
Sector Brg
Cursor
F12
Test Master

Set Non Mine Set No
Contact

ตารางที่ 2-4
๒.๒.๑.๖ ฟังก์ ชั่นคีย์ต่าง ๆ ของคอนโซล TCD และ Navigation
ภาพแสดงและตารางต่อไปนี้เป็ นภาพแสดงการกาหนดหน้า ที่ของฟั งก์ชนั่ และความหมายของ
ฟั งก์ช นั่ คี ย์เ หล่านี้ ซึ่ งอยู่ต รงด้านซ้ายของจอแสดงภาพด้านบนของคอนโซล TCD และ Navigation
ชุดครึ่ งด้านล่างของกลุ่มฟั งก์ชนั่ นี้จะใช้สาหรับจอแสดงภาพทีส่ อดคล้อง ส่ วนครึ่ งด้านบนของฟั งก์ชนั่ คีย ์
จะใช้สาหรับฟั งก์ชนั่ ทัว่ ๆ ไป

๒-๑๗๕

รู ปที่ 2.6

๒-๑๗๖
ตารางที่ 2-5 คาอธิ บายของฟั งก์ชนั่ คียต์ ่าง ๆ ตรงด้านซ้ายของจอภาพด้านล่างของคอนโซล TCD และ
Navigation
ฟังก์ ชั่นคีย์ ฟังก์ ชั่นการทางาน
คาอธิบาย
FK-1A
General Log
เปิ ดกรอบสาหรับป้ อนลงปูมทัว่ ไป(general Log)
FK-1B
Diver’s Log
เปิ ดกรอบสาหรับป้ อนลงปูมนักดา(Diver’s Log)
FK-1C
Send Message
เปิ ดกรอบข้อมูลข่าวสาร(message) ที่ซ่ ึงพนักงานสามารถป้ อนข้อมูล
ข่าวสารที่ตอ้ งการส่ งและยังสามารถระบุได้ดว้ ยว่าคอนโซลไหนจะ
รับข้อมูลข่าวสารนี้
FK-2A
Ship Marker
มาร์ คเกอร์ สาหรับประเมินค่า(Evaluation marker) จะเซ็ทไว้ที่
ตาแหน่งที่เรื อจริ ง หลังจากที่ได้กดคียน์ ้ ซี ้ าอีกครั้งมาร์ คเกอร์ ก็จะ
หายไป จะมีใช้งานเฉพาะที่ Tactical Console เท่านั้น
FK-2B
Position Marker
มาร์ คเกอร์ ระบุตาแหน่ง(Position Marker) จะถูกเซ็ทไว้ที่ตาแหน่ ง
เคอร์ เซอร์ จริ ง รวมทั้งยัง แสดงภาพ เวคเตอร์ จากตาแหน่งที่เรื อจริ ง
ไปยัง Position Marker บนจอแสดงภาพ Manoeuvre ด้วย
หลังจากทีไ่ ด้กดคียน์ ้ ี ซ้ าอีกครั้ง position marker จะหายไป มีใช้งาน
เฉพาะที่ Tactical console เท่านั้น
FK-2C
Bearing Indication สัญญลักษณ์ตวั ชี้แสดงแบริ่ ง(Bearing Indication) จะแสดงภาพขึ้นที่
ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จริ ง และ Bearing Indication นี้จะถูกหมุนไปชี้ใน
ตาแหน่งนั้น การกดคียน์ ้ ีซ้ าอีกครั้ง สัญญลักษณ์น้ ีจะหายไปจาก
จอภาพ และ Bearing Indication จะหมุนกลับไปยังตาแหน่งประจา
FK-3A
Sonar Bearing
เคอร์ เซอร์ แบริ่ งจริ งทีส่ ัมพันธ์อยู่กบั ตัวเรื อจะถูกส่ งถ่ายเป็ นแบริ่ งกึ่ง
กลางของเซคเตอร์ ก ารดี เ ทค พนัก งานโซนาร์ ไ ม่ ถู ก บัง คับ ให้ใ ช้
ข้อ แนะนานี้ หลัง จากที่ไ ด้กดคี ย์น้ ี อี ก ครั้ ง แบริ่ งนี้ จะหายไปจาก
จอภาพ
มีใช้งานเฉพาะที่ Tactical Console เท่านั้น
FK-3B
Class Command
ถ้าตาแหน่งของเคอร์ เซอร์ จริ งอยู่ตรงบริ เวณที่ใกล้ ๆ กับคอนหนึ่ง ๆ
มาร์ ค เกอร์ Classification จะถู ก เซ็ ท ขึ้ นมารวมทั้ง มาร์ ดเกอร์
Classification จะปรากฎขึ้นตรงตาแหน่งที่สอดคล้องบนจอแสดง
ภาพ Detection ของโซนาร์ คอนโซล(ในขณะที่ทาการพิสูจน์ทราบ
(Classification) มีใช้งานเฉพาะที่คอนโซล Tactical เท่านั้น

๒-๑๗๗

ฟังก์ ชั่นคีย์ ฟังก์ ชั่นการทางาน
คาอธิบาย
FK-4A
Radar ON/OFF
สวิทช์ให้เ รดาร์ ON/OFF ตาแหน่ง Radar OFF เป็ นตาแหน่งประจา
คอนโซลบังคับประจา(Default Master) : ว่างสาหรับผูใ้ ช้ทกุ
คอนโซล
FK-4B
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-4C
ARPA EBM
เป็ นแบริ่ งมาร์ คเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bearing Marker)
สาหรับ ARPA จะถูกเซ็ทไว้ที่ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จริ ง หลังจากที่ได้
กดคียน์ ้ ีซ้ าอีกครั้ง แบริ่ งมาร์ คเกอร์ ก็จะหายไปจากจอภาพ
มีใช้งานทุกคอนโซล
FK-5A
Acquire Radar
เป็ นการเข้าถือสิ ทธิ์ ในการติดตามเป้ าของเรดาร์(Radar Track) โดย
Track
กึ่งอัตโนมัติที่ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จริ ง
มีใช้งานเฉพาะที่ Radar Master Console เท่านั้น
FK-5B
Drop Radar Track ปล่อย Radar Track ตรงตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จริ ง
มีใช้งานเฉพาะที่ Radar Master Console เท่านั้น
FK-5C
Class Track
เคลียร์ Radar Track ทั้งหมด
FK-6A
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-6B
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-6C
Ship Laptrack
เซ็ทจอแสดงภาพ Manoeuvre ดังนั้นการหันเลี้ยวของมันก็คือ การ
หันเลี้ยวของ Laptrack(แนวเส้นทางสารวจ)จริ ง
FK-7A
True Motion
เซ็ทจอแสดงภาพ Tactical ไว้ที่ “True Motion”
FK-7B
Ship North
เซ็ทจอแสดงภาพทางยุทธวิธี(Tactical) ไว้ที่ “Ship Relative North”
FK-7C
Ship Head Up
เซ็ทจอแสดงภาพ Manoeuvre ไว้ที่ “Ship Relative Head Up”
FK-8A
Scale Down
ลดสเกลของจอแสดงภาพทางยุทธวิธี(Tactical) ลงไปที่สเกลที่ต่า
กว่า(สเกลถัดไป)
FK-8B
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-8C
Scale Up
เพิ่มสเกลของจอแสดงภาพยุทธวิธี(Tactical) ขึ้นไปยังสเกลที่สูงกว่า
อันถัดไป

๒-๑๗๘

รู ปที่ 2-7

๒-๑๗๙
ตารางที่ 2-6 คาอธิ บายของฟั งก์ชนั่ คียต์ ่าง ๆ ทีอ่ ยู่ตรงด้านซ้ายของจอภาพด้านบนของคอนโซล TCD และ
Navigation
ฟังก์ ชั่นคีย์ ฟังก์ ชั่นการทางาน
คาอธิบาย
FK-1A
NAV Master
ฟั งก์ช นั่ คี ย์อนั นี้จะใช้งานได้เพีย งเมื่อ ฟั งก์ชนั่ NAV Master ว่างอยู่
เท่านั้น ถ้าพนักงานกดคียน์ ้ ี เขาก็สามารถทีจ่ ะควบคุม NAV ได้ และถ้า
กดคียน์ ้ ีซ้ าอีกที่ ฟั งก์ชนั่ NAV Master จะว่าง
คอนโซลบังคับประจา(Default Master): คอนโซล Navigation
FK-1B
ADM Master
ฟั งก์ชนั่ คียจ์ ะใช้งานได้เพียงเมื่อฟั งก์ชนั่ ADM Master ว่างอยู่เท่านั้น
ถ้าพนักงานกดคียน์ ้ ี เขาก็สามารถที่จะควบคุม DM ได้ และถ้ากดคียน์ ้ ี
ซ้ าอีกครั้ ง ฟั งก์ชนั่ ADM Master นี้จะว่าง
คอนโซลบังคับประจา (Default Master): คอนโซล Navigation
FK-1C
Radar Master
ฟั งก์ชนั่ คียน์ ้ ีจะใช้งานได้เพีย งเมือ่ ฟั งก์ชนั่ Radar Master ว่างอยู่เท่านั้น
ถ้าพนักงานกดฟั งก์ชนั่ คียน์ ้ ี เขาก็สามารถควบคุมเรดาร์ไ ด้ และถ้าเขา
กดซ้ าอีกครั้ง ฟั งก์ชนั่ Radar Master นี้ก็จะว่าง
คอนโซลทีบ่ งั คับประจา(Default Master): ว่างสาหรับผูใ้ ช้ทกุ คอนโซล
FK-2A
Simulation Master ฟั งก์ชนั่ คียน์ ้ ีจะใช้งานได้เพีย งเมือ่ ฟั งก์ชนั่ Simulation ว่างอยูเ่ ท่านั้น ถ้า
พนักงานกดฟั งก์ชนั่ คียน์ ้ ี เขาก็จะสามารถควบคุมการจาลองเป้ า
(Simulation) ได้ ถ้ากดซ้ าอีกครั้ง ฟั งก์ชนั่ Simulation นี้จะว่าง
คอนโซลทีบ่ งั คับประจา(Default Master): Supervisor’s Console
FK-2C
Mission Master
ฟั งก์ชนั่ คียน์ ้ ีจะใช้งานได้เพีย งเมือ่ ฟั งก์ชนั่ Mission Master ว่างอยู่
เท่านั้น ถ้าพนักงานกดคียน์ ้ ี เขาก็จะสามารถควบคุมการบริ หารภารกิจ
(Mission Execusion) ได้ ถ้ากดคียน์ ้ ซี ้ าอีกครั้ ง ฟั งก์ชนั่ Test Master ก็
จะว่างคอนโซลที่บงั คับประจา(Default Master): Tactical Console
FK-3A
Video Master
ฟั งก์ชนั่ คียน์ ้ ีจะใช้งานได้เพีย งเมือ่ ฟั งก์ชนั่ Video Master ว่างอยู่เท่านั้น
ถ้าพนักงานกดคียน์ ้ ี เขาก็จะสามารถควบคุมวิดีโอ ถ้ากดคียน์ ้ ีซ้ าอีกครั้ง
ฟั งก์ชนั่ Video Master ก็จะว่าง
คอนโซลทีบ่ งั คับประจา(Default Master): Supervisor’s Console

๒-๑๘๐
ฟังก์ ชั่นคีย์ ฟังก์ ชั่นการทางาน
คาอธิบาย
FK-3B
MDV Master
ฟั งก์ชนั่ คียน์ ้ ีจะใช้งานได้เพีย งเมือ่ ฟั งก์ชนั่ MDV Master ว่างอยู่เท่านั้น
ถ้าพนักงานกดคียน์ ้ ี เขาก็จะสามารถที่จะบังคับ MDV ให้หนั เลี้ยวได้
ถ้ากดคียน์ ้ ีซ้ าอีกครั้ง ฟั งก์ชนั่ MDV Master ก็จะว่าง
คอนโซลทีบ่ งั คับประจา(Default Master): ว่างสาหรับผูใ้ ช้ท้งั หมด
FK-3C
Eval Master
ฟั งก์ชนั่ คียน์ ้ ีจะใช้งานได้เพีย งเมือ่ ฟั งก์ชนั่ Eval Master ว่างอยู่เท่านั้น
ถ้าพนักงานกดคียน์ ้ ี เขาก็จะสามารถที่จะบังคับตัวเรื อให้หนั เลี้ยวได้
จากการบังคับที่จอยสติ๊ค ถ้ากดคียน์ ้ ซี ้ าอีกครั้ ง ฟั งก์ชนั่ Eval Master ก็
จะว่าง
คอนโซลทีบ่ งั คับประจา(Default Master): ว่างสาหรับผูใ้ ช้ท้งั หมด
FK-4A
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-4B
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-4C
Print Screen
พิมพ์ภาพแสดงจากจอทีเ่ ลือกลงบนพริ้ นเตอร์
FK-5A
Slave Display
แสดงภาพการแสดงภาพ Slave Display ที่เลือกหรื อรี เพลย์วดิ ีโอ(ดู:
การควบคุมวิดีโอ) ลงบนจอแสดงภาพด้านบน ถ้าพนักงานกดฟั งก์ชนั่
คียน์ ้ ี อีกครั้ง การแสดงภาพไพรมารี่ เดิมจะปรากฎขึ้นแทน
FK-5B
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-5C
System Overview แสดงภาพการทบทวนระบบและข้อความที่เกี่ยวกับ Faults ทั้งหมด
FK-6A
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-6B
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-6C
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-7A
True Motion
เซ็ทการแสดงภาพ Manoeuvre ไว้ที่ “True Motion”
FK-7B
Ship North
เซ็ทการแสดงภาพ Manoeuvre ไว้ที่ “Ship Relation North”
FK-8A
Scale Down
ลดสเกลของจอแสดงภาพ Manoeuvre ลงไปทีส่ เกลที่ต่ากว่าสเกล
ถัดไป
FK-8B
ว่าง(ไม่มีฟังก์ชนั่ ใช้งาน)
FK-8C
Scale Up
เพิม่ สเกลของจอแสดงภาพ Manoeuuvre ขึ้นไปที่สเกลที่สูงกว่าสเกล
ถัดไป

๒-๑๘๑
๒.๒.๑.๗ การใช้ งานโรลล์ บอลล์ การป้อนต าแหน่ ง และทางลัด บนคอนโซล TCD และ Navigation
(Use of Rollball Buttons ,Position Entering and Shortcuts on the TCD and Navigation Console)
๒.๒.๑.๗.๑ การใช้ ปมโรลล์
บอลล์ของคอนโซล TCD และ Navigation
ุ่
ปุ่ มโรลล์ บอลล์ขวา(Right Rollball Button)
การกดปุ่ มโรลล์บอลล์ขวาจะเซ็ทเคอร์ เซอร์ วดั ค่า(Mmeasurement Curser) การกดปุ่ มโรลล์บอลล์ขวาบน
ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ วดั ค่าจะทาให้มนั ค้างอยู่ตรงนั้น(ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๖.๖)
การกดปุ่ มโรลล์บอลล์ขวา และคีย์ Shift บนตาแหน่งของเคอร์ เซอร์ วดั ค่าจะลบมันออก
ปุ่ มโรลล์ บอลล์กลาง(Middle Rollball Buttin)
การกดปุ่ มโรลล์บอลล์กลางจะเซ็ทการเคลื่อนตาแหน่ง(Panning) คือตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จริ งจะถูกใช้เป็ น
ตาแหน่งกึ่งกลางสาหรั บบริ เวณพื้นที่กราฟฟิ ก
ปุ่ มโรลล์ บอลล์ซ้าย(Left Rollball Button)
การกดปุ่ มโรลล์บอลล์ซา้ ยจะรั บ(Hook) ข้อมูลยุทธวิธี(Tactical Data) เอาไว้(ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๖.๓)
การกดปุ่ มโรลล์บอลล์และคีย์ Shift จะแสดงภาพข้อมูล ECDIS
๒.๒.๑.๗.๒ การป้ อนตาแหน่ งบนคอนโซล TCD และ Navigation
ในกรอบสี่ เหลี่ยม(Dialogue Window) ที่ซ่ ึงใช้สาหรับป้ อนตาแหน่ง ตาแหน่ง(แลต/ลอง)นั้น เรา
สามารถป้ อนไว้โ ดยทางคียบ์ อร์ ด หรื อโดยการใช้เคอร์ เซอร์
สาหรั บการป้ อนผ่า นทางคีย์บอร์ ด พนักงานสามารถเซ็ทค่า อินพุทลงบนบริ เวณพื้ นที่อินพุท
“Lat”(โดยการเลื่ อ นเคอร์ เ ซอร์ ไ ปบนพื้ น ที่ น้ นั และคลิ ก ปุ่ มโรลล์บ อลล์ ซ้า ย และป้ อนค่ า แลตติ จู ด
ต่อจากนั้นก็ป้อนค่าลองติจูดลงบริ เ วณอินพุท “ Lon” ด้ววิธีการเดียวกัน
สาหรับการป้ อนตาแหน่ งด้วยการใช้เ คอร์ เ ซอร์ พนักงานสามารถเซ็ทค่าอินพุทลงบนบริ เวณ
พื้นที่อินพุท “ Lat” หรื อ “ Lon” และต่อจากนั้น เลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปบนจอแสดงภาพ Manouevre ด้วยการ
กดคีย์ “ Insert” และตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จริ ง(แลต/ลอง) จะถูกป้ อนลงบนบริ เวณพื้นที่อินพุท สาหรั บหาร
เลือกตาแหน่งจากจอแสดงภาพยุทธวิธี(Tactical Display) จะต้องกดปุ่ มโรลล์บอลล์ซ้ายเป็ นอันดับแรก
ถ้าข้อมูล ECDIS จะแสดงภาพออกมาบนจอแสดงภาพยุทธวิธี(Tactical Display) ด้วยการกด
ปุ่ มโรลล์บอลล์ซา้ ย และต่อจากนั้น คีย์ “Insert” ข้อมูล ECDIS ที่ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จะถูกป้ อนลงบน
บริ เวณพื้นที่อินพุท สามารถใช้ฟังก์ชนั่ นี้สาหรับการกาหนดแนวภาพกราฟฟิ ค

๒-๑๘๒
๒.๒.๑.๗.๓ ทางลัดต่ าง ๆ ที่ใช้ ในคอนโซล TCD และ Navigation (Short cuts used on the TCD and
Navigation Console)
ในการที่จะทาให้การติดต่อ เรี ยบเรี ยง (Editors) ของพนักงานนั้นง่ ายขึ้น[ คือแนวเส้ นทาง
สารวจ(Laptracks) บรรทัด(Lines) คอนแทค] ต่อไปนี้คือทางลัดทีม่ ีใช้
< Ctrl-N >
ใหม่(New)
< Ctrl-O >
เปิ ด(Open)
< Ctrl-P >
พิมพ์(Print)
< Ctrl-S >
เซฟ(Save)
< Ctrl-Q >
ออก(Exit)
< Ctrl-X >
ตัด(Cut)
< Ctrl-C >
ก๊อปปี้ (Copy)
< Ctrl-V >
Paste behind
< Ctrl-V+Shift >
Paste before
< Ctrl-D >
ลบ(Delete)
< Ctrl-1 >
บรรจุขา้ งหลัง(Insert behind)
< Ctrl-1+Shift >
บรรจุก่อน(Insert gefore)
๒.๒.๑.๘ การแสดงภาพ(Displays)
ขนาดของกรอบ(windows) แต่ละกรอบที่ได้กาหนดไว้ก่อนแล้ว พนักงานไม่สามารถเปลี่ยนได้
มันเป็ นไปได้ที่จะเปลี่ยนตาแหน่ งของกรอบเหลี่ย มสี่ น้ ีบนจอภาพ แต่ไ ม่สามารถที่จ ะเลื่อ นกรอบจาก
จอบนลงมายังจอล่าง และในทางตรงข้าม
การเปลี่ ยนแปลงต าแหน่ ง ของกรอบนี้ จะต้อ งเลื่อ นเคอร์ เ ซอร์ ไ ปยัง ต าแหน่ งพื้ นที่ ที่ร ะบุ
ของกรอบ ถ้ากดปุ่ มโรลล์บอลล์ซ้ายอยู่ ก็สามารถเลื่อนกรอบนี้ได้ดว้ ยการใช้โ รลล์บอลล์
ตาแหน่งของข้อมูลข่าวสารและกรอบใช้งานอย่างเช่น
 วัน/เวลา(Date/Time)
 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรื อ(Own ship data)
 ข้อมูล MDV/เป้ า(MDV/Target data)
 ข้อมูลเคอร์ เซอร์ (Curser data)
 การแสดงภาพของ Alarm และ Warning ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไม่ได้
จอเซคคันดารี่ กรอบสี่ เหลี่ยมแต่ละกรอบจะไม่เหลื่อมซ้อนกัน ยกเว้น กรอบของฟั งก์ชนั่ คีย์
ด้านบนสุ ดของจอไพรมารี่ จะแสดงภาพฟั งก์ชนั่ จริ งของคอนโซล

๒-๑๘๓
๒.๒.๑.๙ การแสดงภาพของ DSQS-11M
ที่จอไพรมารี่ สามารถเลือกการแสดงภาพได้ ๓ แบบคือ
 เซคเตอร์ ทางแนวนอน(Horizontal Sector) หรื อ
 แสดงภาพ PPI จุดศู นย์กลางคือตัวเรื อ
การแสดงภาพ PPI สามารถเลือกได้ท้งั แบบแบริ่ งจริ งหรื อ ทิศเหนื อจริ ง
 ไซด์สแกน
 Test
ที่จอเซคคันดารี่ เลือกแสดงภาพได้ ๒ อย่างคือ
 แสดงภาพ Depth หรื อแสดงภาพข้อมูลดิบของ Detection และ
 แสดงภาพ Classification หรื อ แสดงภาพข้อมูลดิบของ Detection (เฉพาะในขณะ Conning run)
เท่านั้น
 ไซด์สแกน
๒.๒.๑.๙.๑ การแสดงภาพเซคเตอร์ ทางแนวนอน จอแสดงภาพไพรมารี่ (Horizontal sector display
Primary Screen)

รู ปที่ 2-8

๒-๑๘๔
ในโซนาร์ โหมดเซอร์ เตอร์ ทางแนวนอน จอไพรมารี่ ประกอบด้วยรายการดังนี้ คือ
 เมนูบาร์ (Menu bar)
 บริ เ วณพื้นที่แสดงภาพโซนาร์ พร้ อ มด้วยการแสดงภาพเซคเตอร์ สูงสุ ด ๙๐ องศา และข้อ มูล
ข่าวสารเกี่ ยวกับเสาอากาศ
 แสดงภาพข้อมูลเป้ า(Target data)
 แสดงภาพข้อมูล MDV
 แสดงภาพสัญญาณเตือนและคาเตือน(Alarm and Warning)
กรอบการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้
 วัน/เวลาและ BITE fault
 ข้อมูลตัวเรื อ(Own ship data)
 ข้อมูลเสาอากาศ(Antenna data)
 บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานพร้ อมด้วยปุ่ มและคียก์ ดต่าง ๆ
 ข้อมูลเคอร์ เซอร์ (Cursor data)
ในบริ เวณพื้ น ที่ แ สดงภาพโซนาร์ จะเป็ นการแสดงภาพเซคเตอร์ ดี เ ทค(Detection sector)
พนักงานสามารถปรับปรุ งการแสดงภาพตามแฟคเตอร์ สภาวะแวดล้อม(Environmental factors) ต่าง ๆ
เช่น ชนิดของพื้นท้องทะเล เงื่อนไขการแพร่ คลื่นต่าง ๆ (Sound propagation condition) และยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงจานวนของการอินเตอร์ เกรทการส่ ง(Integrated ping) หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่งว่า multiping และ
ระดับทานบแอมปลิจูด (amplitude threshold) ค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้งานได้ จะแสดงภาพตรงกรอบพื้นที่
ปฏิบตั ิการ(operation areea window)
รู ปร่ างของเซคเตอร์ ได้ถูกออกแบบให้อยู่ในพิกดั ระยะแสดงภาพมาตรฐาน(Standard display
range) ๖๐๐ เมตร และที่ความเร็ วเรื อ ๖ น๊อต จะแสดงภาพทุก ๆ จุดของพื้นทีบ่ ริ เวณที่ได้แพร่ คลื่นไปแล้ว
อย่างน้อยที่สุด ๓๐ วินาที ในพิกดั ระยะการแสดงภาพ(display range) ๖๐๐ เมตร ที่ ๖๐ เมตรแรก ของ
เซคเตอร์ จะไม่มีการแสดงภาพ
ที่เมนูบาร์ (Menu bar) จะนาเสนอเมนู ท้งั หมดของ DSQS-11M (ดูหวั ข้อที่ ๒.๒.๑.๒) ในบริ เวณ
พื้นที่แสดงภาพโซนาร์ จะแสดงภาพข้อมูล/ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 เซคเตอร์ ทางแนวนอนของ VLF/LF/HF detection นี้คือเซคเตอร์ การแสดงภาพที่เกี่ยวข้อง
 การสร้ างเซคเตอร์ ทางแนวนอนของการพิสูจน์ทราบจริ งในขณะนั้น(Actual Classification)
 สเกลพิกดั ระยะ(Range Scale)
 สัญลักษณ์โซนาร์ เคอร์ เซอร์ (Symbol of Sonar Cursor)
 มาร์ คเกอร์ โซนาร์ คอนแทค(Marker of Sonar Contact) เช่น Possible mine
 แนวเขตพื้นที่ Classification พร้อมด้วย target cursor

๒-๑๘๕
 พิกดั ระยะของจอขยาย(Magnifier range scale)
 การแสดงภาพเสริ ม(Auxiliary display) ของตาแหน่ งเซคเตอร์ พร้ อมด้วยวงแหวนวัดระยะ
(Range ring) สัญลักษณ์ทศิ หัวเรื อ (Heading Symbol) และสัญลักษณ์เคอร์ เซอร์ (Cursor Symbol)
(Mini PPI)(แกน ๑)
 มุมกระดกของเสาอากาศ(Till angle of antenna)(แกน ๒)
การแสดงภาพข้อมูลเป้ า(Target data) ประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้ คือ
 แบริ่ งเคอร์ เซอร์ ถึงเป้ า (Bearing cursor to target)
 เคอร์ เซอร์ พกิ ดั ระยะถึงเป้ า (Range cursor to target)
 แบริ่ งตัวเรื อกับเป้ า(Bearing own ship to target)
 พิกดั ระยะตัวเรื อถึงเป้ า(Range own ship to target)
 แบริ่ ง MDV กับ เป้ า (Bearing MDV to target)
 พิกดั ระยะ MDV ถึงเป้ า(Range MDV to target)
การแสดงภาพข้อมูล MDV ประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้ คือ
 แบริ่ งเคอร์ เซอร์ ถึง MDV(Bearing cursor to MDV)
 เคอร์ เซอร์ พกิ ดั ระยะถึง MDV(Range cursor to MDV)
 แบริ่ งตัวเรื อกับเป้ า(Bearing own ship to MDV)
 พิกดั ระยะตัวเรื อถึงเป้ า(Range own ship to MDV)
 แบริ่ งเป้ ากับ MDV(Bearing target to MDV)
 พิกดั ระยะเป้ าถึง MDV(Range target to MDV)
การแสดงภาพ Alarm และ Warning จะแสดง alarm และ warning ที่เกิดขึ้นหลังสุ ดจากระบบ
กรอบวัน/เวลา(data/time window) จะบรรจุไว้ดว้ ยวันและเวลาจริ งในขณะนั้น
กรอบข้อมูลตัวเรื อเรา(Own ship data window) ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับตัวเรื อเราดังต่อไปนี้
 ตาแหน่ง(แลต/ลอง)(Position)
 เข็มเรื อเหนือพื้นท้องทะเล(Cousor over ground)
 ทิศหัวเรื อ (Heading)
 ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล(Speed over ground)
 ความเร็ วผ่านทะลุน้ า(Speed through water)
 ความลึกจากใต้กระดูกงูเรื อ(Depth under keel)
 ชนิดของพื้นท้องทะเล(Bottom type)
 ความเร็ วเสี ยง(Sound velocity)

๒-๑๘๖
กรอบข้อมูลเสาอากาศ(Antenna data window) ประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้ คือ
 มุมเสาอากาศสาหรับแกน ๑ ถึง ๔ ทิศเหนือสัมพันธ์
กรอบบริ เวณพื้นที่ที่ปฏิบตั ิการ(Operation area window) ประกอบด้วยข้อมูล/การปรับต่าง ๆ ดังนี้
 โหมดการดีเทค(Detection mode)
 การปรับโซนาร์ เซคเตอร์ (ความกว้างและทิศทาง)
 การปรับแกน(Adjustment of axis)
 โหมดติดตามเป้ า(Tracking mode)
 การปรับพัลส์ (Pulse setting)
 พิกดั ระยะ(Range)
 Multiping
 ระดับทานบ(Threshold)
กรอบข้อมูลเคอร์ เซอร์ ( Curser Data Window) ประกอบด้วยข้อมูเหล่านี้
 ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ (แลต/ลอง) ( Curser Position)
 แบริ่ งตัวเรื อเรากับเคอร์ เซอร์ ( Bearing Own Ship To curser)
 พิกดั ระยะตัวเรื อเราถึงเคอร์ เซอร์ (Rang Own Ship To Curser)
๒.๒.๑.๙.๒ การแสดงภาพ PPI , จอภาพไพรมารี่ (PPI Display ,primary screen)
ในโหมดโซนาร์ , การแสดงภาพ PPI จะแสดงสัญญาณโซนาร์ ที่รับกลับเข้ามาพร้ อมด้วย
วงเข็มทิศ(Compass Rose) แบบทิศเหนือจริ งหรื อแบริ่ งสัมพันธ์
ในใหมดนี้ฟังก์ชนั่ การทางานเหมือนกับโซนาร์ โหมดเซคเตอร์ ทางแนวนอน ( Sonar Mode Hoizontal
Sector), และการจัดรู ปภาพการแสดงก็จะเหมือนกับเซคเตอร์ ทางแนวนอน (ดูรูปที่ 2-3)

๒-๑๘๗
๒.๒.๑.๙.๓ จอแสดงเซคคันดารี ในโหมดโซนาร์ เซคเตอร์ แ นวนอน และจอแสดงภาพ PPI ( Secondary
Screen In Sonar Mode Horizontal Sector And PPI Display)

รู ปที่ 2-9
ในโซนาร์ โหมดเซคเตอร์ ทางแนวนอนและการแสดงภาพ
PPI
จอแสดงเซคคันดารี่
ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 พื้นที่สาหรับ
- ข้อมูลความลึก ( Depth Data) หรื อ
- ข้อมูลดิบการดีเทค (Detection Raw Data) หรื อ
- ข้อมูลการพิสูจน์ทราบที่เก็บไว้ ( Store classification Data)
 พื้นที่สาหรับ
- ข้อมูลพิสูจน์ทราบ ( Classification Data )หรื อ
- ข้อมูลดิบการดีเทค ( Detection Raw Data )เฉพาะที่ Conning run เท่านั้น
และกรอบพื้นที่ใช้งาน

๒-๑๘๘
 พื้นที่ใช้งาน Depth (Depth Operation)
 พื้นที่ใช้งาน Classification (Classification Operation)
 ผลลัพธ์ของการพิสูจน์ทราบ(Classification Result)
 ข้อมูลเคอร์ เซอร์ (Cursor Data)
กรอบพื้นที่ใช้งาน Depth (Depth Operation) ประกอบด้วยข้อมูล/การปรับต่าง ๆ ดังนี้
 โหมดโซนาร์ (Sonar Mode)
 พิกดั ระยะ(Range)
 ระดับทานบ(Threshold)
กรอบพื้นที่ปฏิบตั ิการพิสูจน์ทราบ(Classification Operation Area Window) ประกอบด้วย ข้อมูล/การ
ปรับต่าง ๆ ดังนี้
 โหมดโซนาร์ (Sonar Mode)
 พิกดั ระยะ(Range)
 ระดับทานบ(Threshold)
 โหลดภาพการพิสูจน์ทราบที่เก็บไว้(Load stored classification image)
 โหลดภาพจอความลึกที่เก็บไว้(Load stored depth image)
กรอบภาพทีแ่ สดงผลลัพธ์การพิสูจน์ทราบ(Classification result window) ประกอบด้วย ข้อมูล/การปรับ
สาหรับเป้ าจริ งในขณะนั้นและเป้ าที่เก็บพักไว้(Actual & Stored target)
 ตาแหน่ง(แลต/ลอง) Position (Lat/Lon)
 พิกดั ระยะ(Range)
 แบริ่ ง(Bearing)
 ความลึก(Depth)
 ความสู ง(Height)
 ความยาว(Length)
 ความกว้าง(Width)
 มุมที่ทากับตัวเรื อ (Aspect)
กรอบข้อมูลเคอร์ เซอร์ (Cursor data window) ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
 ตาแหน่งของเคอร์ เซอร์ (แลต/ลอง) (Cursor position)
 แบริ่ งตัวเรื อเราถึงเคอร์ เซอร์ (Bearing own ship cursor)
 พิกดั ระยะตัวเรื อเราถึงเคอร์ เซอร์ (Range own ship to cursor)
 ความลึก(Depth)

๒-๑๘๙
จอแสดงภาพ Depth จะใช้เพื่อชี้แสดงตาแหน่งของวัตถุร ะหว่างผิวน้ ากับพื้นทะเล แบริ่ งของ
ภาพแสดง Depth จะถูกควบคุมโดยพนักงานด้วยการใช้เ คอร์ เซอร์ ช่วย พนักงานเป็ น ผูป้ รับความลึก
ความกว้างของพื้นที่ที่แสดงจะประมาณ ๒ เท่าความลึก
๒.๒.๑.๙.๔ จอภาพไพรมารี่ ในโซนาร์ โหมดไซด์ สแกน(Primary screen in Sonar mode side scan)
ในโหมดไซด์สแกนจอแสดงภาพไพรมารี่ (Primary screen) ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
 เมนูบาร์ (Menu bar)
 บริ เวณพื้นที่แสดงภาพไซด์สแกน(side scan area)
 พื้นที่แสดงข้อมูลเป้ า(Target data display)
 พื้นที่แสดง alarm และ warning
และกรอบการปฏิบตั ิ(Operational window)
 วัน/เวลา และ Bite fault
 ข้อมูลของตัวเรื อ(Own ship data)
 ข้อมูลเสาอากาศ(Antenna data)
 บริ เวณการปฏิบตั ิ(Operation area) พร้อมด้วยปุ่ มและคียต์ ่าง ๆ
 ข้อมูลเคอร์ เซอร์ (Cursor data)

๒-๑๙๐

รู ปที่ 2-10
ในการแสดงภาพจะแสดงภาพเซคเตอร์ ของไซด์สแกน พนักงานสามารถปรับปรุ งแฟคเตอร์
ต่าง ๆ ที่เ กี่ยวกับสภาพแวดล้อม(Environmental factors) เช่ น ชนิดของพื้นท้องทะเล สภาวะการแพร่
คลื่นเสี ยง(Sound propagation conditions) และพนักงานโซนาร์ จะสามารถเปลี่ ยนแปลงจานวนของ
multiping และแอมปลิจูดของระดับทานบ(Threshold) ได้ตวั แปรต่าง ๆ ที่ใช้งานได้จ ะแสดงภาพออกมา
ในบริ เวณกรอบพื้นที่ปฏิบตั (ิ Operation area window)
ข้อมูลไซด์สแกนจะแสดงภาพออกมาในเซคเตอร์ ๓๐ องศา พนักงานจะต้องเลือกกราบซ้าย
หรื อกราบขวา
ที่เมนูบาร์ จะนาแสดงถึง เมนูต่าง ๆ ทั้งหมดของ DSQS-11M
บริ เวณพื้นที่ไซด์สแกน(Side scan area) ประกอบด้วยข้อมูล/ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้
 เซคเตอร์ ไซด์สแกน(Side scan sector) ของ VLF/LF/HF detection
 สเกลพิกดั ระยะ(Range scale)

๒-๑๙๑
บริ เวณแสดงภาพข้อมูลเป้ า ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้
 แบริ่ งเคอร์ เซอร์ ถึงเป้ า (Bearing cursor to target)
 พิกดั ระยะเคอร์ เซอร์ ถงึ เป้ า (Range cursor to target)
 แบริ่ งตัวเรื อเราถึงเป้ า (Bearing Own ship to target)
 พิกดั ระยะตัวเรื อเราถึงเป้ า (Range Own ship to target)
บริ เวณพื้นที่แสดงภาพ alarm และ warning จะแสดง alarm และ warning ที่เกิดขึ้นหลังสุ ดจากระบบ
กรอบพื้นที่แสดง วัน/เวลา ประกอบด้วย วัน/เวลาจริ งในขณะนั้น
กรอบพื้นที่แสดงข้อมูลเสาอากาศ(Antenna data window) ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
 มุมเสาอากาศสาหรับแกน ๑ ถึง ๔ ทิศเหนือสัมพันธ์
กรอบพื้นที่แสดงข้อมูลตัวเรื อเวลา(Own ship data window) ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัว
เรื อเราดังต่อไปนี้
 ตาแหน่ง(แลต/ลอง) Position(Lat/Lon)
 ทิศหัวเรื อ(Heading)
 เข็มเรื อ(Cursor)
 ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล(Speed over ground)
 ความเร็ วผ่านทะลุน้ า(Speed through water)
 ความลึกใต้กระดูกงูเรื อ(Depth under keel)
 ความเร็ วเสี ยง(Sound velocity)
กรอบพื้นที่การใช้งาน(Operation area window) ประกอบด้วยข้อมูล/การปรับต่าง ๆ ดังนี้
 โซนาร์ โหมด(Sonar mode)
 การปรับไซด์สแกน(Setting of the side scan)
 พิกดั ระยะ(Range)
 การปรับแกน 2 (Adjustment of axis 2)
 ระดับทานบ(Threshold)
 พริ้ นเตอร์ ON/OFF
กรอบพื้นที่ที่แสดงข้อมูลเคอร์ เซอร์ (Cursor data window) ประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้
 ตาแหน่งของเคอร์ เซอร์ (แลต/ลอง) (Cursor position)
 แบริ่ งตัวเรื อเราถึงเป้ า(Bearing Own ship to target)
 พิกดั ระยะตัวเรื อเราถึงเป้ า(Range Own ship to target)
ที่จอแสดงไพรมารี่ (Primary screen) การใช้งานกระทาไม่ได้

๒-๑๙๒
๒.๒.๑.๙.๕ ขอแสดงเซคคันดารี่ ในโซนาร์ โหมดไซด์ สแกน(Secondary screen in Sonar mode side
scan)
ในโซนาร์ โหมดไซด์สแกนจอแสดงเซคคันดารี่ ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้
 บริ เวณพื้นที่แสดงภาพแบบ waterfall (Area for waterfall display)
 กรอบพื้นที่แสดงผลลัพธ์การพิสูจน์ทราบ(Classification results window)
 กรอบพื้นที่แสดงข้อมูลเคอร์ เซอร์ (Cursor data window)

รู ปที่ 2-11
กรอบพื้นที่แสดงการพิสูจน์ทราบประกอบด้วย ข้อมูล/การปรับต่าง ๆ สาหรับเป้ าจริ งในขณะนั้น และเป้ า
ที่เก็บไว้(Actual & Stored target) ดังต่อไปนี้
 ตาแหน่ง(แลต/ลอง) (Position)
 พิกดั ระยะ(Range)
 แบริ่ ง(Bearing)
 ความยาว(Length)
 ความกว้าง(Width)
 มุมที่ทากับตัวเรื อ(Aspect)

๒-๑๙๓
กรอบพื้นที่แสดงข้อมูลเคอร์ เซอร์ (Cursor data window) ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
 ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ (แลต/ลอง) (Cursor position)
 แบริ่ งตัวเรื อเราถึงเคอร์ เซอร์ (Bearing Own ship to target)
 พิกดั ระยะตัวเรื อเราถึง เคอร์ เซอร์ (Range Own ship to target)
๒.๒.๑.๑๐ การแสดงภาพของ TCD

รู ปที่ 2-12
๒.๒.๑.๑๐.๑ โอเปอเรเตอร์ คอนโซล TCD (Operator’s Console TCD)
ที่คอนโซลนี้พนักงานสามารถควบคุมและสั่งการภาระกิ จการล่าทาลายทุน่ ระเบิดทั้งหมดได้
และยังสามารถปฏิบตั ิหน้าทีต่ ่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 เตรี ยมภาระกิจล่าทาลายทุ่นระเบิด(จัดทาฉากทางยุทธวิธี,ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยงภารกิจเก่ า)
 แสดงภาพข้อมูลข่าวสารทางยุทธวิธีและการเดินเรื อ
 แสดงภาพ slave display หรื อ การเล่นวิดีโอ(Video replay)
 แสดงภาพวิดีโอ MDV
 แสดงภาพเรดาร์
 แสดงภาพข้อมูล electronic sea chart(ECDIS)
 สัง่ การและควบคุม
- โซนาร์ (แบริ่ งเซคเตอร์ ,สั่งการพิสูจน์ทราบ,สื บสวน(Classification,Investigation)
- ปรับแต่งการเดินเรื อ(Navigation setting)
- ปรับ ADM(ADM setting)
- ปรับเรดาร์ (Radar setting)

๒-๑๙๔
- ควบคุมการหันเลี้ยงของตัวเรื อและ MDV ด้วยการใช้จอยสติ๊คควบคุม
- ปรับแต่งการจาลองเป้ า(Simulation setting)
- บริ หารภารกิ จ(Mission execution)
- ประเมินค่าสถานการณ์(Mission evaluation)
- ปรับตั้งวิดีโอ(Video setting)
- ปรับตั้ง ARPA
- อุปกรณ์รายรอบ(peripheral) (พริ้ นเตอร์ ,พล๊อตเตอร์ ,เทป,Zip,ซี ดีรอม)
- Online/Offline Test
ข้อมูลข่าวสารของเรดาร์ จะแสดงภาพทั้งบนจอแสดงภาพ manoeuver และ Tactical ฟั งก์ช นั่
radar master (ควบคุมการเซ็ทฮาร์ ดแวร์ ของเรดาร์ ) ซึ่ งสามารถทาได้ในแต่ละคอนโซล ถ้าเลือ กการ
ควบคุมเรดาร์ ที่คอนโซลยุทธวิธี(Tactical console) ฟั งก์ชนั่ ของเรดาร์ ที่คอนโซลอื่น ๆ จะถูกจากัดสเกล
ซึ่ งสเกลจะน้อยกว่าหรื อเท่ากับคอนโซลยุทธวิธี
ฟั งก์ชนั่ ต่อไปนี้จะไม่สามารถทางานได้ เป็ นค่าประจาที่ของคอนโซลยุทธวิธี
 NAV control (การควบคุม NAV)
 ADM control (การควบคุม ADM)
 Radar control (การควบคุมเรดาร์ )
 Simulation control (การควบคุมการจาลองเป้ า)
 Video control (การควบคุมวิดีโอ)
 MDV control (การควบคุม MDV)
 Ship control (การควบคุมเรื อ)
สิ่ งนี้ หมายถึง :
ฟั งก์ชนั่ ที่สอดคล้องไม่สามารถที่จะใช้งานได้ที่คอนโซลยุทธวิธี(Tactical console) แต่สามารถ
ที่จะรับมอบอานาจการควบคุ มแต่ ละฟั งก์ช นั่ จากคอนโซลอื่น ๆ มายังคอนโซลยุทธวิธีไ ด้(และในทาง
กลับกัน) ที่จอภาพด้านบนของคอนโซลยุทธวิธี ก็มีความเป็ นไปได้ที่จะแสดงภาพ slave display ที่เลือก
ไว้ก่อน ของแต่คอนโซลอื่น ๆ แต่ละคอนโซลได้ ในกรณี น้ ีจะต้องไม่มี สามารถใช้งานฟั งก์ช นั่ เหล่านี้ ได้
บนจอภาพด้าน(แสดงให้รู้เ พียงเท่านั้น)

๒-๑๙๕
๒.๒.๑.๑๐.๒ Tactical console,Primary screen,Operational display
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การแสดงภาพการทางาน(Operational display) ของจอภาพไพรมารี่ ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้คอื
 เมนูบาร์ (Menu bar)
 บริ เวณแสดงภาพ Manoeuver
 บริ เวณแสดงภาพ alarm และ warning
และกรอบพื้นที่การทางาน (Operation window)
 ข้อมูล ข้อมูลข่าวสารของระบบ(วัน/เวลา,บริ เวณท้องทะเลที่เลือก,การปฏิบตั ิภารกิจ)
 ข้อมูลตัวเรื อเรา(Own ship data)
 สถานะของเซ็นเซอร์ (Sensor status)
 ข้อมูล hook
 การปรับแต่งจอแสดงภาพ
 ข้อมูลเคอร์ เซอร์
ที่เมนูบาร์ จะนาเสนอเมนูท้งั หมดของ TCD (ดูหวั ข้อที่ ๒.๒.๓.๒)

๒-๑๙๖
พื้นที่แสดงภาพ Manoeuver ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
 สัญลักษณ์ตวั เรื อเรา พร้อมด้วย
- เวคเตอร์ เข็ม/ความเร็ ว (Courrse/speed vector)
- จุดร่ องรอยเก่า(History circle)
- วงกลมความปลอดภัย(Safety circle)
- เซคเตอร์ โซนาร์ (Sonar sector)
- เคอร์ เซอร์ พิสูจน์ทราบ(Classification curser)
- แนวเส้นทางสู่ มาร์ คเกอร์ ตาแหน่ง(Track to position marker) ต่อจากตาแหน่งที่เรื อจริ ง
ในขณะนั้น มายังมาร์ คเกอร์ ตาแหน่ง
- นาเข้าสู่ แนวเส้นทาง(Lead in track) ,แนวเส้นทางจากจุดที่ถูกกระตุน้ ให้ทางานไปยังจุด
หันเลี้ยง(way point) ของแนวเส้นทางสารวจ(Laptrack)
 เอคโค่เรดาร์ (Radar echo)
 สัญญลักษณ์ Radar track พร้อมด้วย
- เวคเตอร์ เข็ม/ความเร็ ว (Course/Speed vector)
- จุดร่ องรอยเก่า History dots)
 แนวเส้นทางสารวจ(Laptrack)
 บริ เวณพื้นที่สารวจ(Search area)
 คอนแทคใต้น้ า ( Underwater Contacts) ทุ่นผูก ( Moored Mines) , ทุ่นพื้นดิน ( Ground Mines) ,
ไม่ใช่ทุ่น ( Non Mines) , และอื่น ๆ
 วงกลม MDR ( บริ เวณรอบ ๆ ขั้วที่ใกล้คอนแทคที่มีอนั ตรายที่สุด ๘ ขั้ว )
 วงกลมพื้นที่ปลอดภัย ( Safety Circle ) รอบตัวเรื อ
 จุดทางภูมิศาสตร์ ( Geographical Points) , จุดอ้างอิงการเดินเรื อ , สถาณี วทิ ยุ ( Radio Beacon) ,
ทุ่นลอย ( Buoys) และอื่น ๆ
 แนวชายฝั่ง และรู ปทรงของพื้นท้องทะเล ( Coast Line And Depth Contours)
 เข็มทิศและกริ ด ( Compass & Grid )
 เครื่ องแสดงอาการลอยตามน้ าและเครื่ องแสดงอาการลม ( Drift & Wind Indicator )
 เคอร์ เซอร์ วดั ค่า ( Measurement Cursors)
 เครื่ องแสดง Hook
 เฟรมพล๊อต ( Plott Frame)

๒-๑๙๗
 เป้ าเคลือ่ นที่ ( Moving Target ) พร้อมด้วย
- เวคเตอร์ เข็ม / ความเร็ ว
- จุดร่ องรอยเก่า ( History Dots)
 เครื่ องแสดงแบริ่ ง (Bearing Indicator)
 มาร์ คเกอร์ ตาแหน่ ง ( Positioning Marker)
 Alarm Marker
 สายลากทุ่น ( Sweeping Gear)
 ข้อมูล Editor ( Editor Data ) ( คอนแทค , แนวเส้นทางสารวจ ( Laptrack) , แผนที่ภูมิสาสตร์ ,
จุด , และอื่น ๆ) ( ถ้าการเรี ยบเรี ยงมีใช้งาน )
 การแสดงภาพ การควบคุม MDV / เรื อจะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลควบคุมถ้าใช้จอยสติ๊คบังคับการ
หันเลี้ยวของเรื อหรื อ MDV
 การแสดงภาพ L / R เป็ นการแสดงให้เห็นถึง อาการเบี่ยงเบนจริ งในขณะนั้นของตัวเรื อทีเ่ ริ่ ม
หลุดออกจากแนวเส้นทางที่จะต้องแล่นตาม
การแสดงภาพ Alarm และ Warning เป็ นการแสดงให้ทราบถึง Alarm และ warning อันหลังสุ ดจากระบบ
กรอบพื้นที่แสดงข้อมูลตัวเรื อ ( Own Ship Data Window) ประกอบด้วยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวเรื อ
ดังต่อไปนี้
 ตาแหน่ง ( แลต / ลอง )
 CEP ( เมตร)
 เข็มเรื อ ( course)
 ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล ( Speed Through Water)
 ความลึกใต้กระดูกงูเรื อ ( Depth Under keel )
 Set และ Drift
กรอบพื้นที่แสดงสถานะของเซ็นเซอร์ จะแสดงถึงสถานะของเซ็นเซอร์ ต่าง ๆ ดังนี้
 ไมโครฟิ กซ์ ( Micro Fix) , ON / Faulty / Not Connected )
 GPS ( ON/ Faulty / Not Connected )
 Dolog ( ON/ Faulty / Not Connected )
 ไยโร( ON/ Faulty / Not Connected )
กรอบพื้นที่แสดงการเช็ทการแสดงภาพ ( Display Setting Window ) จะแสดงให้ทราบถึงการปรับจอ
แสดงภาพจริ งในขณะนั้น
 สเกล ( Scale)

๒-๑๙๘
 โหมดแสดงภาพ ( Display Mode)
- เคลื่อนที่จริ ง (True Motion) , เคลื่อนที่เพิม่ ไปทางทิศเหนือ
- เรื ออยู่ตรงจุดกึ่งกลาง (Ship Contered ) , เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นไปทางทิศเหนือ
- เรื ออยู่ตรงจุดกงกลาง (Ship Contered ) , หัวเรื อเคลื่อนทีเ่ พิ่มขึ้น
- เรื ออยู่ตรงจุดกงกลาง (Ship Contered ) , เส้นแนวทางเพิ่มขึ้น ( Track Up)
 จุดนัดพบจากแผนที่ ( Geodetic Datum )
 เรดาร์ ON / OFF
และยังอนุญาติให้พนักงานสามารถปรับแต่งเปลี่ยนแปลงได้
กรอบพื้นที่แสดงข้อมูลเคอร์ เซอร์ ( Curser Data Window ) ประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้ คือ
 ตาแหน่ง ( แลต / ลอง ) , ( Position)
 แบริ่ งตัวเรื อเรา ถึง เคอร์ เซอร์ ( Bearing Own Ship To Cursor)
 พิกดั ระยะตัวเรื อเรา ถึงเคอร์ เซอร์ ( Range Own Ship To Cursor)
 แบริ่ งของวัตถุทเี่ กี่ยวได้ ถึง เคอร์ เซอร์ (Bearing Hooked Object To cursor )
 พิกดั ระยะของวัตถุที่เกี่ยวได้ ถึง เคอร์ เซอร์ ( Range Hooked Object To Cursor)
๒.๒.๑.๑๐.๓ Tactical Console ( Secondary Sereen ( Tactical Display )

รู ปที่ 2-14

๒-๑๙๙
Tactical Display( การแสดงภาพยุทธวิธี) ของจอแสดงภาพเซคคันดารี่ ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
 การแสดงภาพยุทธวิธี ( Tactical Display)
 จอแสดง ซ้าย / ขวา ( Lift / Right Indicator)
และกรอบพื้นที่ใช้งาน ( Operational Windows)
 เป้ าเคลือ่ นที่ ( Moving Target ) , แสดงตาแหน่ งของเป้ าเคลือ่ นที่
 มาร์ คเกอร์ ตาแหน่ ง ( Position Marker ) , แสดงตาแหน่ งของมาร์ คเกอร์ ตาแหน่ง
 มาร์ เกอร์ เรื อ ( Ship Marker) , แสดงตาแหน่ งของมาร์ คเกอร์ เรื อ
 การเซ็ทเรดาร์ ( Radar Settings)
 ข้อมูล Hook , เหมือนกับในจอภาพไพรมารี่
 การปรับจอแสดงภาพ ( Display Settings)
 ข้อมูล เคอร์ เซอร์ ( Cursor Data) , เหมือนกับการทางานในจอภาพไพรมารี่
การแสดงภาพยุทธวิธี ( Tactical Display ) ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ที่เ หมือนกันกับ
การแสดงภาพ Manoeuvre ( ดูหวั ข้อที่ ๒.๒.๑.๑๐.๒ ) รวมทั้งในกรณี ของการประเมินค่าการแสดงภาพ
พื้นที่ครอบคลุมก็ได้แสดงไว้ดว้ ย
ตาแหน่งของเป้ าเคลื่อนที่ ( Moving Target ) จะแสดงได้ ๒ วิธี ดังนี้
 จริ ง ( Absolute) , แลต / ลอง
 สัมพันธ์กบั ตัวเรื อ ( Ship Relative) , แบริ่ งและพิกดั ระยะสัมพันธ์กบั ตาแหน่งจริ งของตัวเรื อ
กรอบพื้นที่แสดงข้อมูล CPA มีดงั ต่อไปนี้คือ
 ชื่อระบุ ( Identifier)
 CPA
 TCPA
 ระยะทาง ( Distance)
และพนักงานสามารถปรับตั้งได้
กรอบพื้นที่แสดงภาพ การปรับตั้ง การแสดงภาพ ( Display Setting Window) จะแสดงภาพการปรับตั้งจอ
แสดงภาพจริ ในขณะนั้น
 สเกล ( Scale )
 โหมดการแสดงภาพ ( Display Mode )
- เคลื่อนที่จริ ง ( True Motion ) , เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นไปทางทิศเหนือ
- เรื ออยู่ตรงจุดศูนย์กลาง ( Ship Contered ) , เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นไปทางทิศเหนือ
 จุดนัดพบจากแผนที่ที่เลือกไว้ ( Geodetic Datum )

๒-๒๐๐
 เรดาร์ ON /OFF
และพนักงานสามารถปรับตั้งได้
๒.๒.๑.๑๑ ซุ ปเปอร์ ไวเซอร์ คอนโซล ( Supervisor’s Console)
จอแสดงภาพไพรมารี่ และเซคคันดารี่ ข อง ซุ ปเปอร์ ไวเซอร์ ค อนโซลจะเหมือ นกับคอนโซลยุทธวิ ธี
(Tactical Console )
 NAV Control ( การควบคุม NAV )
 ADM Control ( การควบคุม ADM )
 Radar Control ( การควบคุม เรดาร์ )
 Mission Control ( การควบคุม ภารกิจ )
 Test Control ( ควบคุมการ Test )
 MDV Control ( การควบคุม MDV )
 EVAL Control ( การควบคุมการประเมินค่า )
ฟั งก์ชนั่ ตามรายการข้างบนนี้ไม่สามารถใช้งานได้ที่ ซุ ปเปอร์ ไวเซอร์ คอนโซล แต่สามารถที่จะ
รับมอบอานาจการควบคุมแต่ละฟั งก์ชนั่ จากคอนโซลอื่น ๆ มายังซุ ปเปอร์ ไวเซอร์ คอนโซลได้
๒.๒.๑.๑๒ เนวิเกชั่นคอนโซล ( Navigation Console )
จอแสดงภาพไพรมารี่ และ เซลคันดารี่ ของ เนวิเ กชัน่ คอนโซลจะเหมือนกับคอนโซลยุทธวิธี
( Tactical Console )
ฟั งก์ชนั่ ต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานได้ที่ เนวิเกชัน่ คอนโซล
 Simulation Control ( การควบคุมการจาลองเป้ า )
 Mission Control Mission Control ( การควบคุม ภารกิจ )
 Video Control ( การควบคุมวิดีโอ )
 Radar Control ( การควบคุม เรดาร์ )
 Test Control ( ควบคุมการ Test )
 MDV Control ( การควบคุม MDV )
 EVAL Control ( การควบคุมการประเมินค่า )
ฟั งก์ชนั่ ตามรายการข้างบนนี้ไม่สามารถใช้งานได้ที่ เนวิเกชัน่ คอนโซล แต่สามารถที่จะรับมอบ
อานาจการควบคุมแต่ละฟั งก์ชนั่ จากคอนโซลอื่น ๆ มายัง เนวิเกชัน่ คอนโซลได้
๒.๒.๑.๑๓ 9600 M ARPA
9600 ARPA นี้ไม่มีการแสดงภาพพิเศษ แต่ภาพแสดงเรดาร์ น้ ีสามารถนาไปแสดงที่จอแสดง
ภาพ Manoeuvre และ Tactical ได้ 9600 ARPA นี้จะทางานได้โดยการเลือกเมนูหลัก ARPA

๒-๒๐๑
๒.๒.๑.๑๔ การแสดงภาพในโหมด Test
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การแสดงภาพ Test ของจอภาพไพรมารี่ ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 เมนูบาร์ ( เหมือนกับจอแสดงภาพการใช้งาน , ( Operational Display ))
 การแสดงภาพโมดุล ( Module Display )
 การแสดงภาพข้อมูล Test ในส่ วนของรายละเอียด
 การแสดงภาพ Alarm และ Warning ( เหมือนกับจอแสดงภาพการใช้งาน ( Operational Display ))
 ข้อมูล Data / Time และ BITE Fault ( เหมือนกับจอแสดงภาพการใช้งาน( Operational Display ))
 ข้อมูลตัวเรื อเรา ( Own Ship Data ) ( เหมือนกับจอแสดงภาพ Operational Display )
 การใช้งานการ Test ( Test Operation )
จอแสดงภาพ Module นี้เป็ นภาพแสดงทบทวนของระบบ MWS 80-6 ทั้งหมด ในรู ปของ
บล๊อคไดอะแกรม ตัวโมดุลจะแสดงไว้ดว้ ยรหัสสี ซ่ึ งมีความหมายดังนี้
 สี แดง โมดุลมี Fault
 สี เขียว โมดุลมี ปกติ
 สี ดา โมดุลไม่ได้ต่อ

๒-๒๐๒
การแสดงภาพ ข้อมูล Test ในส่ วนรายละเอียด ( Detailed Test Data Display ) จะเป็ นการแสดง
ถึงคาอธิบายในรู ปข้อความของ Fault แต่ละ Fault และยังมีหมายเลขรายการ Fault แต่ละ Fault และยังมี
หมายเลขรายการ Fault (Item Numbem) และบริ เ วณทีเ่ สี ย
๒.๒.๑.๑๕ สั ญญลักษณ์ และมาร์ คเกอร์ ต่าง ๆ ที่มีใช้ และรหัสสี ของพวกมัน ( Symbols And Markers
Used Their Color Coding )
๒.๒.๑.๑๕.๑ DSQS – 11M
สั ญลักษณ์




I
I
I

๏


สี
ความหมาย
สอดคล้องอยู่กบั เอคโค่ทดี่ ีเทคได้ (Detected echoes)
สเกลลี
แดง
เอคโค่ทปี่ ระมวลผลแล้วทางเรขาคณิ ต
(Geometrically processed echoes)
เหลือง
แดง
เขียว
เทา

เทา
เขียว/เหลือง/
แดง



╬

เทา
เทา
เทา

สัญลักษณ์ทศิ หัวเรื อที่เข็มทิศ
สัญลักษณ์เข็มเรื อ(เข็มจริ ง) ที่วงเข็มทิศ
เซ็ทเข็มเรื อสาหรับจุดเฉี ยดที่ใกล้ที่สุดตามที่ระบุ
โซนาร์ เคอร์ เซอร์ สามารถเลื่อนได้อิสระภายในบริ เวณพื้นที่ที่แสดงภาพ
กราฟฟิ ค เมื่อมันหลุดออกมาจากบริ เวณภาพกราฟฟิ ค มันจะเปลี่ยนเป็ นสี
อื่น (ดูขา้ งล่าง) หรื อกลายไปเป็ นเมนูเคอร์ เซอร์
เมนูเคอร์ เซอร์
เคอร์ เซอร์ เป้ า(Target cursor) : โดยการกดปุ่ มโรลล์บอลล์ซ้ายโซนาร์
เคอร์ เซอร์ (Sonar cursor) ก็จะกลายมาเป็ น เคอร์ เซอร์ เป้ าเมื่อการพิสูจน์
ทราบ(Classification) ได้ถูกกระตุน้ ให้ถูกทางาน, กรอบพื้นทีก่ ารพิสูจน์
ทราบ (Classification window) จะถูกเซ็นให้อยู่ในตาแหน่งเคอร์ เซอร์ เป้ า
หลังจากทีไ่ ด้กดคีย์ TARGET TRACKING(bc) เคอร์ เซอร์ เป้ าจะถูกติดตาม
(Track) โดยการประมวลผลสัญญาณ(Signal processing ,ATT)
โซนาร์ เคอร์ เซอร์ (Sonar cursor) เป็ นเคอร์ เ ซอร์ วดั ค่า(Measurement cursor)
เคอร์ เซอร์ เมื่อการทางานนั้นเป็ นไปไม่ได้
เคอร์ เซอร์ เมื่อทางานนั้นไม่อนุญาติ

๒-๒๐๓
สั ญลักษณ์

สี
แดง
แดง
เทา
เทา
เหลือง

แดง/เหลือง

◊

เขียว
แดง
แดง/เหลือง/
เขียว

เขียว

ความหมาย
มารค์เกอร์ ตาแหน่ ง(Position markers) สาหรับกรอบพื้นที่พิสูจน์ทราบ
(Classification window) ในเซคเตอร์ แนวนอน
มารค์เกอร์ ตาแหน่ ง(Position markers) สาหรับจอแสดงภาพ Depth ในเซค
เตอร์ แนวนอน
เป็ นการชี้ตาแหน่งของเซคเตอร์ การดีเทค(detection sector) วงแหวนวัด
ระยะ(Range rings) สาหรับการคาดคะแนนระยะทาง
สเกลพิกดั ระยะขยาย(magnifier range scale) สาหรับการพิสูจน์ทราบ
(classification) บนจอดีเทค(detection screen)
เป้ าทีถ่ ูกมาร์ คแล้ว(Marked target) มาร์ คเกอร์ น้ ีจะถูกเซ็ทหรื อลบออกจาก
จุดตรงตาแหน่งของโซนาร์ เคอร์ เซอร์ ด้วยการกดฟั งก์ชนั่ คีย์ SET
TARGET MARKER (6A)/DELETE TARGET MARKER(6B) ตามลาดับ
คอนแทคจะถูกพิสูจน์ทราบออกมาเป็ น “โซนาร์ คอนแทคที่ยงั ไม่ได้พิสูจน์
ทราบ” (“unclassified Sonar Contact”) (สู งสุ ด 10) มาร์ คเกอร์ น้ ีจะถูกเซ็ท
ได้โดยการกดฟั งก์ชนั่ คีย์ UNCLASS. CONTACT(3) คอนแทคที่เคยเซ็ท
ไว้ครั้ งหลังสุ ด จะปรากฏเป็ นสี แดง และคอนแทคเก่าจะเป็ นสี เหลือง
คอนแทคถูกพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็ น “non mine” มาร์ คเกอร์ จะถูกเซ็ทโดย
ฟั งก์ชนั่ คีย์ NON MINE(3A)
คอนแทคถูกพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็ น “POSSIBLE MINE” มาร์ คเกอร์ จะถูก
เซ็ทโดยฟั งก์ชนั่ คีย์ POSSIBLE MINE(3B)
มาร์ คเกอร์ พิสูจน์ทราบ(classification marker) คือ MDV พร้อมด้วยแนว
เส้นทางเดินเก่า (history track) มาร์ คเกอร์ จะถูกเซ็ทโดยการกดฟั งก์ชนั่ คีย์
MDV TRACKING (7C)
เขียว เป้ าเคลือ่ นทีถ่ ูกติดตามแล้ว(moving target is tracked)
เหลือง คาดคะเน
แดง เป้ าเคลื่อนที่ สู ญหายไปแล้ว(moving target is lost)
มาร์ คเกอร์ พิสูจน์ทราบ(classification marker) (สู งสุ ด 10)จากอุปกรณ์
TCD (การกาหนดหน้าที่พิสูจน์ทราบ) มาร์ คเกอร์ จะหายไปจากจอภาพ เมื่อ
คอนแทคได้ถูกพิสูจน์ทราบแล้ว ทีโ่ ซนาร์ คอนโซล

๒-๒๐๔
สั ญลักษณ์

สี
ความหมาย
เหลือง มาร์ คเกอร์ ที่ให้ความสนใจ 1 อันจากอุปกรณ์ TCD (การกาหนดหน้าที่ในการดีเ ทค)
มาร์ คเกอร์ จะหายไปจากจอภาพเมื่อคอนแทคได้ถูกพิสูจน์ทราบแล้วที่โซนาร์ คอนโซล
แดง
สเกลแกน(Scale axis)
เทา
เซคเตอร์ แนวตั้งของ depth classification

๒.๒.๑.๑๕.๒ TCD
ตารางที่ 2-8 รายการสัญญลักษณ์และมาร์ คเกอร์ ต่าง ๆ ของ TCD
สั ญลักษณ์
สี
ความหมาย
เทา
ควบคุมเคอร์ เซอร์ โดยใช้ลกู กลิ้ง
Ο
เทา
รายการต่าง ๆ ของเคอร์ เซอร์
ขาว
Hook symbol (สัญลักษณ์ Hook) เมื่อกดลูกกลิง้ ทางด้านซ้าย,สัญลักษณ์
Ο
Hook จะปรากฎบนวัตถุทเี่ ลือกโดยเคอร์ เซอร์ ถ้ากดลูกกลิ้งอีกครั้ง
สัญลักษณ์ Hook จะปรากฎไปที่วตั ถุที่เลือกถัดไป หรื อไม่ปรากฎสัญลักษณ์
Hook ถ้าไม่ได้เลือกวัตถุต่อไป
Ο
เขียว
จะแทนตาแหน่งเคอร์ เซอร์ ของเป้ าโซนาร์ ที่ได้จากเครื่ องตรวจจับ
เขียว
แสดงสัญลักษณ์เรื อเรา พร้ อมกับบอกทิศทางของเข็มความเร็ วของเรื อเรา
อีกทั้งยังมีขอ้ มูลของ พ.ท.ว่างต่าง ๆ ซึ่ งรับผิดชอบโดย จนท.
แดง
ระบุตาแหน่งการเคลื่อนที่ของเป้ า (MDV) พร้ อมกับทิศทางของเข็มและ
ความเร็ วอีกทั้งยังมีขอ้ มูลของ พ.ท.ว่างต่าง ๆ ซึ่ งรับผิดชอบโดย จนท.
เหลือง การตรวจจับของเรดาร์ พร้ อมกับบอกทิศทางของเข็มและความเร็ ว อีกทั้งยัง
มีขอ้ มูลของ พ.ท. ว่างต่าง ๆ ซึ่ งรับผิดชอบโดยท จนท.
เหลือง หมายเลขแสดงจุดต่าง ๆ ในการเดินเรื อ
เหลือง เครื่ องเตือนสถานี รับ – ส่ ง คลื่นวิทยุ
เหลือง การระบุตาแหน่งทัว่ ไปเป็ นตัวเลข
แดง

สัญญาณเตือนภัย,ระบุตาแหน่งของเรื อ ยกเลือกโดยการกดอีกครั้งหนึ่ง

เหลือง

การระบุตาแหน่งตั้งโดยเคอร์ เซอร์ และจะแสดงในจอภาพ

ขาว/แดง

การแยกประเภทเป้ าจากโซนาร์ Unclas Contact (สี ขาว) และจะกลายเป็ นสี
แดงหลังจากส่ งข้อมูลดังกล่าวไปในฐานข้อมูล

๒-๒๐๕
สั ญลักษณ์

>
W
ABCD

สี
เขียว

ความหมาย
เมื่อกดปุ่ ม Class สัญลักษณ์น้ ีจะแสดงที่ตาแหน่งของเป้ าที่ระบุไว้โดย
เคอร์ เซอร์ การแยกประเภทเป้ านี้ จะทางานโดยโซนาร์ พร้ อมกับตัวเลขที่
อ้างอิงและตาแหน่งวัตถุ
เหลือง เมื่อกดปุ่ ม Invest สัญลักษณ์น้ ีจะแสดงที่ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ การค้นหาเป้ า
จะทางานโดยโซนาร์ และตาแหน่งข้อมูลเป้ า
ขาว / เขียว สี ขาว แสดงว่าพิสูจน์ทราบโดยโซนาร์ แล้ว ไม่ใช่ทุ่นระเบิด
หลังจากป้ อนข้อมูลลงใน Data Base จะกลายเป็ น สี เขียว
เขียว
ไม่ใช่ทุ่นระเบิด / เอาออกแล้ว
แดง
เป็ นวัตถุอนั ตราย / ไม่ใช่ทุ่นระเบิด
เขียว
เป็ นวัตถุอนั ตราย / ไม่ใช่ทุ่นระเบิด / ทาให้หมดอันตรายแล้ว
เขียว
เป็ นวัตถุอนั ตราย / ไม่ใช่ทุ่นระเบิด / ทาให้ระเบิดแล้ว
ขาว / แดง สี ข าว แสดงว่า พิ สูจ น์ ท ราบโดยโซนาร์ แ ล้ว มี ความเป็ นไปได้ที่จ ะเป็ น
ทุ่นระเบิด หลังจากป้ อนข้อมูลลงใน Data Base แล้วจะกลายเป็ น สี แดง
เขียว
มีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นทุน่ ระเบิด / ทาให้หมดอันตรายแล้ว
เขียว
มีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นทุน่ ระเบิด / ทาให้ระเบิดแล้ว
เขียว
มีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นทุน่ ระเบิด / เอาออกแล้ว
แดง
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่
เขียว
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ / ทาให้หมดอันตรายแล้ว
เขียว
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ / ทาให้ระเบิดแล้ว
เขียว
ทุ่นระเบิดทอดประจาที่ / เอาออกแล้ว
แดง
ทุ่นระเบิดแบบวางกับพื้นท้องทะเล
เขียว
ทุ่นระเบิดแบบวางกับพื้นท้องทะเล / ทาให้หมดอันตรายแล้ว
เขียว
ทุ่นระเบิดแบบวางกับพื้นท้องทะเล / ทาให้ระเบิดแล้ว
เขียว
ทุ่นระเบิดแบบวางกับพื้นท้องทะเล / เอาออกแล้ว
ขาว
คอนแทคเทียมที่จาลองขึ้นมา
เหลือง
เครื่ องแสดงแบริ่ ง(Bearing Indicater)
เขียว
แสดงทิศทางการเลือ่ นของเรื อ(Drift display) ,ความเร็ วเป็ น น๊อต
แดง
แสดงทิศทางลม(Wind Indicater) ,ความเร็ วลมเป็ นน๊อต
เหลือง
ความลึกน้ าในหน่วยเมตร
เหลือง
การพิสูจน์ทราบพื้นท้องทะเล(Bottom classification)(4 คุณสมบัติ ASCII)

๒-๒๐๖
ตารางที่ 2-9 รายการเส้นตรงและวงกลมของ TCD
สั ญลักษณ์
สี
ความหมาย
เหลือง
แนวเขตแดน(Boundary)
น้ าเงิน
ความลึกของเส้นเว้นส่ วนโค้ง
เขียว
แนวเส้นทางเดิน(Track) ,บริ เวณพื้นที่สารวจ(searck area)
ชมพู
เส้นตรงช่วยสาหรับการตัดต่อเวคเตอร์ (แนวเขตแดน,แนวเส้นทางเดิน)
เขียว
แนวเขตแดนพื้นที่สารวจของโซนาร์ (Sonar search sector boundasies)
เหลือง
ขีดจากัดการพล๊อต(Plot Limit) ,เวคเตอร์ การเคลือ่ นที่(Displacement Vecter)
,บริ เวณผืนน้ า(sea area)
เขียว
วงกลมความปลอดภัย(safety circle)
เหลือง
วง MDR

๒-๒๐๗
๒.๒.๒ คาอธิบายเทคนิคของเมนู (Deseription of the Menu technique)
การทางานของระบบ MWS 80-6 นี้จะกระทาโดย ฟั งก์ชนั่ คีย(์ ดูหวั ข้อที่ ๒.๒.๑) และโดยเมนู
ต่าง ๆ ด้านบนสุ ดของจอภาพแต่ละจอจะมีเมนูบาร์ (menu bar) พร้อมด้วยเมนูหลัก(main menu) (ระดับ ๑)
ถ้าเลือกเมนูหลักอันใดอันหนึ่ งแล้ว เมนูย่อย(Submenu) (ระดับที่ ๒ ) ที่สอดคล้องจะปรากฏขึ้นที่จอแสดง
ภาพ รายการเมนูต่าง ๆ ของ DSQS-11M และ TCD จะมีอธิ บายอยู่ในหัวข้อนี้
๒.๒.๒.๑ DSQS-11M
ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเมนูหลัก(main menu) และความหมายของมันของ DSQS-11M
ตารางที่ 2-10 คาอธิ บายเมนู หลัก DSQS-11M
หลัก(ระดับ)
Mode
(โหมด)

ระดับ ๒
Sonar
(โซนาร์ )

Sidescan
Test

Mode

Hoisting
Unit

Sound
Propagation

ระดับ ๓
เซคเตอร์
แนวนอน
(Horizontal
sector)
PPI display ,
North Up
PPI display ,
Ship Relative

คาอธิบาย
สวิทช์เลือกโซนาร์ โหมดเซคเตอร์ แนวนอน

Raise
Stop/Initialing
Status

ชักทรานสดิวเซอร์ ยนู ิ ต
รี เซ็ทฟั งก์ชนั่ สาหรับยูนิตชักหย่อน(Hoisting Unit)
แสดงสถานะของเสาอากาศ
เปิ ดกรอบการใช้งานการแพร่ คลื่นเสี ยง

สวิทช์เลือกโซนาร์ โหมด PPI display พร้อมด้วยเลือ่ นขึ้น
ไปทางทิศเหนือ,ตัวเรื ออยู่จุดศู นย์กลาง
สวิทช์เลือกโซนาร์ โหมด PPI display พร้อมด้วยตัวเรื อ
สัมพันธ์เลื่อนขึ้นทางหัวเรื อ ,ตัวเรื ออยู่ที่จุดศูนย์กลาง
สวิทช์เลือกโหมดไซด์สแกน
On-line/Off-line สวิทช์เลือก On-line/Off-line Test
Echo/Noise
สวิทช์เลือก Test เพื่อรั บเอคโค่ ,เสี ยงรบกวนและการ
ประมวลผลสัญญาณ test noise
Antenna
สวิทช์เลือก Test สาหรับการเคลื่อนไหวของเสาอากาศ
Movement
Lower
หย่อนทรานสดิวเซอร์ ยนู ิต

๒-๒๐๘
Function
keys

Function keys
Primary
Function keys
Secondary

Change
password
Exit
Data

Load
Store
Delete
Class Image Load
Store
Delete

Edit

Parameter

User
Message
General
Log

แสดงภาพ/ปิ ด กรอบฟั งก์ชนั่ คียบ์ นจอเซคคันดารี่
เปิ ดกรอบการทางาน change password

Pictures

Raw
data/Nav
sensors
Bottom
reverb
System data

แสดงภาพ/ปิ ด กรอบฟั งก์ชนั่ คียบ์ นจอไพรมารี่

ปิ ดโหมด actual mode กลับไปเข้าสู่ Console start up
window
โหลดรู ปภาพทีเ่ ก็บไว้ออกจากฐานข้อมูล
เก็บภาพลงฐานข้อมูล
ลบรู ปภาพออกจากฐานข้อมูล
โหลดภาพพิสูจน์ทราบ(classification image)ออกจาก
ฐานข้อมูล
เก็บภาพการพิสูจน์ทราบลงฐานข้อมูล
ลบภาพการพิสูจน์ทราบออกจากฐานข้อมูล
แสดงภาพข้อมูลดิบของเซนเซอร์ เดินเรื อทั้งหมด

เปิ ดกรอบ ๆ หนึ่งทีซ่ ่ึ งแสดงรี เวอร์ เบอเรชัน่ พื้นท้องทะเล
ข้อมูลระบบจะถูกโหลดออกมาจากฐานข้อมูล หรื อแฟ้ ม
ซึ่ งจะสามารถทาการตัดต่อ เรี ยบเรี ยงใหม่ได้ถา้ ข้อมูลถูก
โหลดออกมาจากฐานข้อมูลก่อน
ตัวแปรกลุ่มพัลส์จะถูกโหลดออกมาจากฐานข้อมูลหรื อ
แฟ้ ม ทาให้สามารถทาการตัดต่อ เรี ยบเรี ยงข้อมูลที่ถูก
โหลดออกมาจากฐานข้อมูลได้
ตัดต่อ เรี ยบเรี ยงข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ได้

สามารถทาการตัดต่อ เรี ยบเรี ยงข้อมูลในปูมทัว่ ๆ ไป
(General Log) ได้

๒-๒๐๙
Diver’s Log
Display

Settings

Brightness
Sonar data
colors
Plan/Slant
Range
Depth mode
Depth
Correction
Geo.Datum
Redundancy
Periphery
Help

สามารถทาการตัดต่อ เรี ยบเรี ยงข้อมูลในปูมนักดา
(Diver’s Log) ได้
เปิ ดกรอบ(window) กรอบ(window) กรอบหนึ่ งขึ้นมา ที่
ซึ่ งจะสามารถทาการปรั บแต่ง masker On/OFF ,MDV
History On/OFF ,Range Ring,Geodetec datum ได้
ปรับความสว่างที่ขอ้ มูลโซนาร์ และสเกล
ปรับสี ของข้อมูลโซนาร์
ปรับ plan/slant range
เลือกที่จะแสดงภาพพื้นที่ท้งั หมดหรื อขยาย(magnifier)
บางส่ วน
สามารถปรับการแก้ไขความลึกได้
สามารถเลือก Geodetic datum
สามารถเลือกหรื อไม่เลือก redundancies และเซ็ทข้อมูล
ได้อย่างกึ่งอัตโนมัติได้

Monitor
Rollball /
Cursor
Function
keys
Index
Version

คาอธิบายความเป็ นไปได้ท้งั หมดของการใช้โรลล์บอลล์
และสัญญาลักษณ์เคอร์ เ ซอร์ ต่าง ๆ
อธิ บายฟั งก์ชนั่ คียท์ ้งั หมด
สารบาญของการป้ อน help ทั้งหมดที่มีใช้งาน
รุ่ นจริ ง(Actual version) ขององค์ประกอบซอร์ ฟแวร์

๒-๒๑๐
๒.๒.๒.๒ TCD
ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเมนูหลัก(Main menu) และความหมายของเมนูหลักของ TCD
ตารางที่ 2-11 คาอธิ บายเมนู หลัก TCD
หลัก
(ระดับ)
Mode

ระดับ ๒
Manoeuvre
Test
MDV
Operation
Sound
Propagation
Change
Password
Function keys

ระดับ ๓

เปิ ดการแสดงภาพ Manoeuvre บนจอไพรมารี่
เปิ ดการแสดงภาพ Test ขึ้นบนจอไพรมารี่
เปิ ดการแสดงภาพ MDV เป็ นกรอบ(window) กรอบหนึ่ งขึ้น
บนจอไพรมารี่
เปิ ดกรอบการใช้งานการแพร่ คลื่นเสี ยง
เปิ ดกรอบการเปลีย่ นรหัสผ่าน
Primary
Secondary

Data

Exit
Mission

Sea Area

Edit

MWS Centre
System data
Mission
Operation

คาอธิบาย

Export
Import
Delete
New
Load
Delete
Export
Export

แสดงภาพ/ปิ ดการแสดงภาพกรอบฟั งก์ชนั่ คัยข์ ้ นึ บนจอ
ไพรมารี่
เปิ ด/ปิ ดการแสดงภาพกรอบฟั งก์ชนั่ คียข์ ้ นึ บนจอเซคคันดารี
ช่องทางออก
นาเอาข้อมูลภารกิจที่เลือกไปยังสื่ อที่เลือกไว้
นาเอาข้อมูลภารกิจที่เลือกไว้มาจากสื่ อที่เลือกไว้
ลบข้อมูลภารกิจที่เลือกไว้ออกมาจากฐานข้อมูล
สร้ างบริ เวณพื้นทีท่ อ้ งน้ าทะเลขึ้นใหม่
โหลดบริ เ วณพื้นที่ทอ้ งน้ าทะเลที่มีอยู่จริ ง
ลบบริ เวณพื้นที่ทอ้ งน้ าทีม่ ีอยู่จริ งออก
นาเอาข้อมูลบริ เวณท้องน้ าส่ งให้สื่อทีเ่ ลือกไว้
ส่ งออกข้อมูล MWS centre
ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง ข้อมูลระบบ
ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง ข้อมูลภารกิจ(เมนูน้ ีจะถูกกระตุน้ ให้ทางาน
ได้ถา้ ได้เลือก Mission Master ไว้)
ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง ข้อมูล Operation(เมนูน้ ีจะถูกกระตุน้ ให้
ทางานได้ถา้ ได้เลือก Mission Master เอาไว้)

๒-๒๑๑
Sea Area
Search Area
Laptrack
Contacts
Geo.Points

Display

ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยงบริ เ วณท้องน้ าจริ งที่ใช้
วางแผนพื้นที่สารวจ
วางแผนแนวเส้นทางสารวจ
ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง ข้อมูลคอนแทค
Nav.Ref.Points ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง จุดอ้างอิงทางการเดินเรื อต่าง ๆ
Beacons
ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง สถานนีวิทยุ
Gen.Markers ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง General markers
Water depths ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง ความลึกน้ า
Boltom types ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง ลักษณะพื้นท้องทะเล
Geo.lines
Boundaries ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง แนวเส้นเขตแดน
Depth Contours ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยงลักษณะโค้งเว้น ตามความลึก
User Message
ส่ งข้อมูลข่าวสารไปให้คอนโซลตามที่ได้ระบุไว้
General Log
ป้ อนข้อมูลลงปูมทัว่ ไป(General Log)
Diver’s Log
ป้ อนข้อมูลลงปูมนักดา(Diver’s Log)
Settings
Tactical
คานิ ยามการปรับการแสดงภาพของจอแสดงภาพ Tactical
Manoeuvre คานิ ยามการปรับการแสดงภาพของจอแสดงภาพ Manoeuvre
Set Geo.
เลือก Geodatic datum
Datum
Colour
Day Bright เลือกแผ่นผสมสี ให้สว่างเหมือนตอนกลางวัน

Set Centre

Upper
Monitor

Day Dark
Night Bright
Night Dark
Tacical
Manouevre
Brighness
Contrast
Degauss

เลือกแผ่นผสมสี ให้เป็ น day dark
เลือกแผ่นผสมสี คืนเดือนจ้า
เลือกแผ่นผสมสี คืนเดือนมืด
เซ็ทจุดกึ่งกลางของการแสดงภาพสาหรับจอแสดงภาพยุทธวิธี
เซ็ทจุดกึ่งกลางของการแสดงภาพสาหรับจอแสดงภาพการ
แปรขบวน
เปิ ดกรอบ(window) พร้อมด้วยสเกลบาร์ สาหรับเลือกความ
สว่างให้กบั จอภาพบน
เปิ ดกรอบ(window) พร้อมด้วยสเกลบาร์ สาหรับเลือกคอนทราสให้กบั จอภาพบน
เลือกดีเก๊าซ์สาหรับจอบน

๒-๒๑๒
Lower
Monitor

เปิ ดกรอบ(window) พร้อมด้วยสเกลบาร์ สาหรับเลือกความ
สว่างให้กบั จอภาพล่าง
Contrast
เปิ ดกรอบ(window) พร้อมด้วยสเกลบาร์ สาหรับเลือกคอนทราสให้กบั จอภาพล่าง
Degauss
เลือกดีเก๊าซ์สาหรับจอล่าง
Video Control
เปิ ดไดอะล๊อดวิดโี อคอนโทรล(เมนูน้ ีจะถูกกระตุน้ ให้ทางาน
ได้ถา้ ได้เลือก Video Marter ไว้
NAV.
Sensor
การปรับเซนเซอร์ เดินเรื อต่าง ๆ (เมนูน้ ีจะถูกกระตุน้ ให้ทางาน
Setting
ได้ถา้ เลือก NAV.Master ไว้
NAV.Limits
การตั้งขีดจากัดทางการเดินเรื อต่าง ๆ
Position Fix
Absolute
การระบุตาแหน่ง(จริ ง)
Relative
การระบุตาแหน่ง(สัมพันธ์)
Cross Bearing การระบุตาแหน่ง(คร่ อมแบริ่ ง)
Manual Position การระบุตาแหน่ง(กึ่งอัตโนมัติ)
Laptrack
Activate
การกระตุน้ แนวเส้นทางสารวจให้ใช้งาน
Deactivate การเลิกกระตุน้ แนวเส้นทางสารวจมาใช้งาน
Simulation
Start
เริ่ มการจาลองเป้ าเทียม(เมนูน้ ีจะถูกกระตุน้ ให้ทางานได้ ถ้าได้
เลือก Simulation Master ไว้
Stop
หยุดการจาลองเป้ า
Own ship data
Contact data
Execution
Mission

Operation

ADM

Activate

Brightness

Start
Stop
Start
Stop
Interrupt
Resume

ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง ข้อมูลตัวเรื อ
ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง ข้อมูลเป้ าทีจ่ าลองขึ้นมา
เริ่ มการบริ หารภารกิจ(เมนูน้ ีจะถูกกระตุน้ ให้ทางานได้ถา้ ได้
เลือก Mission Master ไว้
เลิกการบริ หารภารกิ จ
เริ่ มการปฏิบตั ิงาน
เลิกการปฏิบตั ิงาน
ขัดจังหวะการปฏิบตั ิงาน
กลับเข้าสู่ การปฏิบตั ิการใหม่
เริ่ มกระตุน้ ADM ให้ทางาน

๒-๒๑๓
Operating
mode

เลือกโหมดใช้งาน(Transit,เดินทาง) (Minehunting ล่าทุ่น
ระเบิด) ,การกวาดแบบแมคคานิ ทหรื อการกวาดแบบอิทธิพล
(Mechanical or Influence Sweeping)
รักษาทิศหัวเรื ออัตโนมัติ

Heading
Keeping
Track keeping
Joystick
Hovering
Circling
Pitch limit
Higher RPM
ARPA

รักษาแนวเส้นทางอัตโนมัติ
จอยสติก๊ การแปรขบวนบังคับด้วยมือ(กึ่งอัตโนมัติ)
แล่นส่ าย ๆ แล่นซกแซกอัตโนมัติ
แล่นเป็ นวงกลมอัตโนมัติ
ปรับ Pitch แนวทแยงมุม
ปรับรอบเครื่ องสู งสุ ดทีเ่ ป็ นไปได้ผ่านทางจอยสติ๊กให้สูงขึ้น
ชัว่ คราว
คานิ ยามสาหรับการปรับ ARPA
คานิ ยามโซน ARPA (เมนูน้ ีจะถูกกระตุน้ ให้ทางานได้ถา้ ได้
เลือก Radar Master ไว้)
ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยงการปรับ เรดาร์ สแกนคอนเวอร์ เตอร์

ARPA Setting
ARPA Zones
Radar Scan
Converter
Radar Setting

Evaluation

Radar
Calibration
Coverage

Start
Stop
Setting

Clearance

Start
Stop

ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง การปรับตั้งเรดาร์ (เมนูน้ ีจะถูกกระตุน้ ให้
ทางานได้ ถ้าได้เลือก Radar Master ไว้)
ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง การปรับแต่งการคาลิเบรท(เมนูน้ ีจะถูก
กระตุน้ ให้ทางานได้ ถ้าได้เลือก Radar Master ไว้)
หาค่าพื้นที่ครอบคลุมของการปฏิบตั ิการล่าทาลายทุน่ ระเบิด
หรื อการปฏิบตั ิการกวาดทุ่น
ปิ ดภาพการแสดงการหาค่า
เปิ ดกรอบพื้นที่(window) สาหรับการปรับระดับทานบ
threshold holiday หรื อระดับทานบ threshold clearance ใน
หน่วยเปอร์ เซ็นต์
หาค่าพื้นที่ทไี่ ด้เคลียร์ ไปแล้วของการปฏิบตั ิการล่าทาลายทุ่น
ระเบิดหรื อปฏิบตั ิการกวาดทุน่
ปิ ดภาพแสดงการหาค่า

๒-๒๑๔
Setting

Ship History
Plot

Peripherals

Help

Report
Plot Area
Print Area
Format ZIP
Drive
Printer
Logging

Start

เปิ ดกรอบพื้นที่(window) สาหรับการปรับระดับทานบ
threshold holiday หรื อระดับทานบ threshold clearance ใน
หน่วยเปอร์ เซ็นต์
หาค่าและเริ่ มการพล๊อตร่ องรอยเส้นทางเดินเก่ าของตัวเรื อ

Stop

เลิกการพล๊อตร่ องรอยเส้นทางเดินเก่ าของตัวเรื อ
รายงาน alarms,คาเตือน,การป้ อนลงปูม,ข่าวสารต่าง ๆ
พล๊อตภาพบริ เวณพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
พิมพ์ภาพบริ เ วณพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
ฟอร์ แมทดิสก์ใน ZIP Drive

Start

เริ่ มการพิมพ์ปูม

Edit
Page
Stop

ตัดต่อ,เรี ยบเรี ยง การพิมพ์ปูม
พิมพ์หน้าแรกก่อนทีจ่ ะลงปูมจนเต็ม
หยุดการพิมพ์ปูม
สารบาญของการป้ อน help ทั้งหมดที่มีใช้งาน
รุ่ นจริ ง(Actual version) ขององค์ประกอบซอร์ ฟแวร์ ที่ใช้

Index
Version

๒.๒.๓ ยูนิตแสดงผล (Indication Unit)

รู ปที่ 2-16

๒-๒๑๕
ตารางที่ 2-12 ปุ่ มใช้งานต่าง ๆ ของยูนิตแสดงผล
ตาแหน่ งที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชนิด
ไฟแสดง
สี เขียว
ไฟแสดง
สี เหลือง
ไฟแสดง
สี แดง
Potentiometer
Key

ชื่อกากับ
RETRACTED

ฟังก์ ชั่นการทางาน
ติดสว่างเมื่อทรานสดิวเซอร์ ยนู ิ ตอยู่ในตาแหน่งชักขึ้นสุ ด

INTERMEDIATE ติดสว่างเมื่อทรานสดิวเซอร์ ยนู ิ ตอยู่ระหว่างตาแหน่งชักขึ้น
POSITION
สุ ดกับปล่อยลงสุ ด
LOWERED
ติดสว่างเมื่อได้หย่อนทรานสดิวเซอร์ ยนู ิ ตลงสุ ด
DIMMER
LAMP TEST

ควบคุมความสว่างของหลอดไฟ
ถ้ากดไฟแสดงทุกดวงจะสว่าง

๒.๒.๔ ยูนิตสเตบิไลเซชั่น ,ยูนิตปรี โปรเซสซิ่ งและเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ (STABIZATION
UNIT,PREPPROCESSING UNIT AND POWER AMPLIFIER)
Control Insert

รู ปที่ 2-17
ตารางที่ 2-13 ปุ่ มใช้งานของ Control Insert
ตาแหน่ งที่
๑

ชนิด
สวิทช์

ชื่อกากับ
MODE
- LOCAL
- MANUAL

ฟังก์ ชั่นการทางาน
โปรเซสเซอร์ ควบคุมการชักทรานสดิวเซอร์ ยูนิตขึ้น
ชักทรานสดิวเซอร์ ยนู ิ ตขึ้นด้วยมือ
ข้อควรระวัง
การใช้งานทีไ่ ม่ถูกต้องอาจทาให้ทรานสดิวเซอร์ ยูนิต

๒-๒๑๖

สวิทช์
LED
๒
สวิทช์
สวิทช์
สวิทช์

สวิทช์
๓
LED
LED
LED
สวิทช์

สวิทช์

สวิทช์

๔

สวิทช์

AUTOMATIC
RAISING
ACKNOWLEDGE
LINEAR ARRAY
AXIS 1
AXIS 2
AXIS 3
VERTICAL
ARRAY
AXIS 1
HYDRAULICS
LOW OIL
PRESSURE
LOW OIL
UNIT ON
LOCKING PIN
- UNLOCK
- LOCK
HOISTING
VALVE
-RAISE
- LOWER
MAIN VALVE
- OPEN
- CLOSED
EMERGENCY
STOP

ชารุ ดได้
ชักทรานสดิวเซอร์ ยนู ิ ตขึ้นเองโดยอัตโนมัติในโหมด
LOCAL
ติดสว่างขึ้นถ้าขบวนการชักขึ้นเสร็ จสิ้ น
การปรับแต่งและการแสดงภาพมุมของแกนที่ ๑
การปรับแต่งและการแสดงภาพมุมของแกนที่ ๒
การปรับแต่งและการแสดงภาพมุมของแกนที่ ๓

การปรับแต่งและการแสดงภาพมุมของแกนที่ ๔
ติดสว่างเมื่อกาลังดันของระบบไม่พอ
ติดสว่างเมื่อน้ ามันน้อยเกินไป
ติดสว่างเมื่อไฮดรอลิคยูนิตอยู่ในตาแหน่ง ON
ไม่ได้ใช้งาน

ชักทรานสดิวเซอร์ ยนู ิ ตขึ้น
ข้ อควรระวัง การใช้งานที่ไม่ถูตอ้ งอาจทาให้
ทรานสดิวเซอร์ ยูนิต ชารุ ดได้
หย่อนทรานสดิวเซอร์ ลง
เปิ ดวาล์วหลักในไฮดรอลิคยูนิต
ปิ ดวาล์วหลักในไฮดรอลิคยูนิต
เปิ ดระบบไฟเข้าไฮดรอลิคยูนิตและปิ ดวาล์วหลัก ,มัน
จะขวางคาสัง่ ทุกคาสั่งที่จะไปทาให้วาล์วหลักเปิ ดและ
จ่ายไฟเข้าไฮดรอลิคยูนิต

๒-๒๑๗
เพาเวอร์ ซัพพลายของยูนิตสเตบิไลเซชั่น Power Supply of the Stabilization Unit)

รู ปที่ 2-18
ตารางที่ 2-14 ปุ่ มใช้งานต่าง ๆ ของเพาเวอร์ ซพั พลายของยูนิตสเตบิไลเซชัน่
ตาแหน่ งที่
๑

ชนิด
สวิทช์

๒

สวิทช์

๓

ชื่อกากับ
ฟังก์ ชั่นการทางาน
Back-up Operation ทาให้ยูนิตสเตบิไลเซชัน่ เปลี่ยนไปใช้เพาเวอร์ ซพั พลาย
Narmal Operation สารอง
ทาให้ยูนิตสเตบิไลเซชัน่ เปลี่ยนไปใช้เพาเวอร์ ซพั พลาย
ปกติ
Press to release
กดเพื่อให้เพาเวอร์ ซพั พลายเหวีย่ งออกมา

Automatic F1
cut-off

เป็ นคัท-เอาท์สาหรับกาลังดันไฟเมนของยูนิต
สเตบิไลเซชัน่

เพาเวอร์ ซัพพลายของยูนิตปรี โปรเซสซิ่ งและยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์ (power Supply of the
Preprocessing Unit and Power Amplifier Units)
รู ปที่ 2-19

๒-๒๑๘
ตารางที่ 2-15 ปุ่ มใช้งานต่าง ๆ ของยูนิตปรี โปรเซสซิ่งและยูนิตเพาเวอร์ แอมปลิไฟเออร์
ตาแหน่ งที่
ชนิด
๑
สวิทช์
๒
Automatic
cut-off

ชื่อกากับ
Press to release

ฟังก์ ชั่นการทางาน
กดเพื่อให้เพาเวอร์ ซพั พลายทางาน
เป็ นคัท-เอาท์สาหรับกาลังดันไฟเมนของยูนิต

๒.๒.๕ ยูนิตไฮดรอลิค(Hydraulic Unit)

รู ปที่ 2-20

๒-๒๑๙
ตารางที่ 2-16 ปุ่ มใช้งานของยูนิตไฮดรอลิด
ตาแหน่ งที่
ชนิด
ชื่อกากับ
๑
มิเตอร์ บอก
ชัว่ โมงใช้
งาน
๒
หยุดฉุกเฉิน Emergency STOP
๓
คีย์
Emergency
OPERATION
๔
๕
๖
๗

๘
๙
๑๐

เกจกาลังดัน SYSTEM
PRESSURE
เกจกาลังดัน PUMP PRESSURE
แผงต่อ
คันโยน
BYPASS
- OPEN
- CLOSE
แผงต่อ
ช่องน้ ามัน
ออก
จอแสดง
MAX/MIN
ระดับน้ ามัน

ฟังก์ ชั่นการทางาน
แสดงเวลาใช้งานรวม

ตัดไฟที่จ่ายให้กบั ยูนิตไฮดรอลิคและปิ ดวาล์วหลัก
จ่ายไฟเข้ายูนิตไฮดรอลิค จัดสถานะของกาลังดันไฟ
สาหรับการชักทรานสดิวเซอร์ ยนู ิ ต(โหมด MANUAL)
และสาหรับยกเลิกการหยุดฉุ กเฉิ น
แสดงกาลังดันน้ ามันในระบบ
แสดงกาลังดันน้ ามันที่ปั๊ม(ช่องทางออก)
ที่ต่อไฮดรอลิค
คันโยนสาหรับวาล์วบายพาส

ที่ต่อไฮดรอลิค
ช่องน้ ามันไหลออกจากระบบ
แสดงระดับน้ ามันในระบบน้ ามัน ในตาแหน่งหย่อน
ทรานสดิวเซอร์ ยูนิตลงสุ ด ระดับน้ ามันไม่ควรต่ ากว่า
ระดับ MIN

๒-๒๒๐
๒.๒.๖ เครื่ องบันทึกไซด์ สแกน(Side Scan recorder)

รู ปที่ 2-21
ตารางที่ 2-17 ปุ่ มควบคุมต่าง ๆ ทีเ่ ครื่ องบันทึกไซด์สแกน
ตาแหน่ งที่
ชนิด
ชื่อกากับ
๑
ตัวต้านทานปรั บค่าได้ DIMMER

๒

ไฟแสดง

5 VOLTS

๓

ไฟแสดง

PRINT

ฟังก์ ชั่นการทางาน
ควบคุมความสว่างของแสงสว่างบริ เวณกระดาษ
และหลอดไฟแสดงสถานะ หมุนตามเข็มนาฬิกา
ความสว่างเพิ่มขึ้น
ติดเมื่อชุดคอนเวอร์ เตอร์ เพาเวอร์ ซพั พลาย ๕ โวลท์
ทางาน
ติดเมื่อชุดกลุ่มข้อมูลถูกรับเข้ามา

๒-๒๒๑
๔

ไฟแสดง

๕

ไฟแสดง

NOT
ENGAGED
PAPER OUT

๖

ไฟแสดง

OVER HEAT

๗

สวิทช์

POWER
- ON
- OFF

๘

สวิทช์

๙

สวิทช์

LPI
- 100
- 200
TRIGGER
- INT
- EXT

๑๐

สวิทช์

๑๑

สวิทช์โมเมนตารี่

TAKE-UP

RESET

RAPID

ไฟสี แดงติดเมื่อเกิ ดสภาวะไม่ปกติ เครื่ องบันทึก
ไซด์สแกนจะไม่ทางานตราบใดทีห่ ลอดนี้ ติด
ไฟสี แดงติดเมื่อปลายกระดาษเลื่อนผ่านตัวเซนเซอร์
เครื่ องบันทึกไซด์สแกนจะไม่ทางานตราบใดที่
หลอดนี้ตดิ
ไฟสี แดงติดเมื่อ อุณหภูมิที่หวั พิมพ์สูงเกินกว่าค่าที่
ระบุ ในขณะที่อุณหภูมิสูงอยู่น้ ี เครื่ องบันทึกไซด์
สแกนจะใช้งานไม่ได้
เป็ นสวิทช์ ON/OFF ไฟเพาเวอร์ ของเครื่ องบันทึก
ไซค์สแกนและยังมีเซอร์ กิตเบรคเกอร์ อีก ๑ ตัว ที่จะ
ตัดไฟ AC ที่จ่ายให้กบั เครื่ องบันทึกไซค์สแกนทั้ง
๒ สายกินไฟเกินกว่า ๓ แอมป์
เลือกความเร็ วของกระดาษได้ระหว่าง ๑๐๐ หรื อ
๒๐๐ แนวต่อ ๑ นิ้ว ค่าประจาคือ ๒๐๐ แนวต่อนิ้ ว
เลือก trigger control ได้ ๒ ตัวเลือกคือ ทริ กเกอร์
ภายในหรื อภายนอก ค่าประจาคือ ทริ กเกอร์
ภายนอก
สวิทช์สาหรับ ON/OFF มอเตอร์ ขบั รนกระดาษ ซึ่ง
จะทาให้กระดาษที่บนั ทึกแล้วม้วนอยู่บนแกนรน
กระดาษ,ค่าประจา
คือ : ON
เป็ นสวิทช์ต่อวงจรชัว่ ขณะทั้ง ๒ ด้าน(ตาแหน่งปกติ
อยู่ที่ OFF)
รี เซ็ทไมโครโปรเซสเซอร์ ให้กลับไปอยู่ในสถานะ
default set-up และยังเริ่ มขั้นตอน start-up routine
ของเครื่ องบันทึกไซด์สแกนด้วย
จะขวางมิให้พิมพ์กระดาษและกระดาษจะหมุน
เดินหน้าไป
ประมาณ 7.5 มิลลิเมตรต่อวินาที ค่าประจาคือ OFF

๒-๒๒๒
๑๒

ตัวต้านทานปรั บค่าได้ CONTRAST

๑๓

สวิทช์โรตารี่

SCANS

ควบคุมความเข้มของการพิมพ์ท้งั หมด เมื่อหมุน
ตามเข็มนาฬิกาจะดาขึ้น ค่าประจาตาแหน่งกึ่งกลาง
เป็ นสวิทช์ 10 ตาแหน่ง สาหรับปรับความเร็ วเมื่อ
ข้อมูลไซด์สแกนถูกพิมพ์ลงบนกระดาษ ค่าประจา
คือ (REM)

๒.๒.๗ พริ้นเตอร์

รู ปที่ 2-22
ตารางที่ 2-18 ปุ่ มควบคุมไฟแสดงต่าง ๆ ของพริ้ นเตอร์
ตาแหน่ งที่
ชนิด
๑
LED’s

๒
๓

LCD
คีย์

ชื่อกากับ
Ready
Data
Attention

ฟังก์ ชั่นการทางาน
พริ้ นเตอร์ พร้ อมพิมพ์งาน
พริ้ นเตอร์ กาลังประมวลผลข้อมูล
ต้องการการกระทา(ดูที่ control display)
จอแสดงสถานะและเมนูใช้งาน(๒ บรรทัด)
แผงควบคุม

๒-๒๒๓
๔
๕
๖
๗

สวิทช์
ถาด
ถาด
ไฟแสดง

เป็ นสวิทช์จ่ายกาลังดันไฟเข้าพริ้ นเตอร์
ถาดเอนกประสงค์หมายเลข ๑
ถาด ๒ สาหรับจดหมาย กระดาษ A4 และกระดาษที่ใช้ได้
ไฟแสดงระดับความหนาของกระดาษที่มีอยู่ในถาดที่ ๒

๒.๒.๘ พล๊อตเตอร์

รู ปที่ 2-23
ตารางที่ 2-19 ปุ่ มควบคุมไฟแสดงต่าง ๆ ของพล๊อตเตอร์
ตาแหน่ งที่
๑
๒
๓
๔

ชนิด
LCD
คีย์
คันโยก
สวิทช์

ชื่อกากับ

หาดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากคู่มือโรงงานผูผ้ ลิต

ฟังก์ ชั่นการทางาน
จอแสดงภาพสาหรับแสดงสถานะแลเมนูใช้งาน
แผงควบคุม
คันโยกกระดาษ
เป็ นสวิทช์ ON/OFF

๒-๒๒๔
๒.๒.๙ เครื่ องเล่นวิดีโอ

รู ปที่ 2-24
ตารางที่ 2-20 ปุ่ มควบคุมไฟแสดงต่าง ๆ ของเครื่ องเล่นวิดโี อ
ตาแหน่ งที่
ชนิด
ชื่อกากับ
ฟังก์ ชั่นการทางาน
๑
ช่องใส่ ตลับเทป W-VHS,S-VHS สาหรับโหมด HD และ
SD จะใช้งานได้กบั ตลับเทป W-VHS เท่านั้น
๒
โครง
เครื่ องเล่นวิดีโอ
๓
คิ้ว
ขอบคิ้วที่ยื่นมาสาหรั บการใช้งาน
๔
คีย์
EJECT
กดให้เทปกระเด้งออก
๕
คีย์
OPERATE
เพาเวอร์ on/off
หาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือโรงงานผูผ้ ลิต
๒.๒.๑๐ เครื่ องวิดีโอฟอร์ แมท

รู ปที่ 2-25

๒-๒๒๕

ตารางที่ 2-21 ปุ่ มควบคุม ไฟแสดงต่าง ๆ ของเครื่ องวิดีโอฟอร์ แมท
ตาแหน่ งที่
2

ชนิด
สวิทช์

ชื่อกากับ
01

ฟังก์ ชั่นการทางาน
เพาเวอร์ on/off

หาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือโรงงานผูผ้ ลิต
๒.๒.๑๑ ซี ดี-รอมไดร๊ ฟ(CD-ROM drive)

รู ปที่ 2-26
ตารางที่ 2-22 ปุ่ มควบคุม ไฟแสดงต่าง ๆ ของซีดี-รอมไดร๊ ฟ
ตาแหน่ งที่
๑

ชนิด

ชื่อกากับ

๒

คีย์

/

๓
๔

คีย์
LED

/
ON/BUSY

๕

LED

DISC

๖

รู

ฟังก์ ชั่นการทางาน
ช่องใส่ ,จะต้องใส่ ซีดีลงในช่องใส่ ก่อน จึงจะโหลดลง
ไดร๊ ฟได้
ปุ่ มกดซี ดีให้กระเด้งออก ,ปุ่ ม stop กดเพื่อให้ถาดซีดี
เลือ่ นออกมา
ปุ่ ม play ,กดเพื่อ play ซี ดี
จะติดสว่างเป็ นสี ส้มเมื่อมีไฟเข้าแล้ว จะกระพริ บเมื่อใส่
ดิสก์แล้ว ,ดับเมื่อใส่ ดิสก์ไม่เข้า
ติดสว่างเป็ นสี เขียว เมื่อปุ่ มเพาเวอร์ อยู่ที่ตาแหน่ง on และ
ใส่ ดิส์กแล้ว , และจะดับเมื่อไม่มีดิส์ก
รู สาหรับทาให้ซีดเี ลื่อนออกในกรณี ฉุกเฉิ น

๒-๒๒๖
๗
๘

ตัวต้านทาน
แปรค่าได้
แจ๊ค

ปุ่ มควบคุมความ


รู เสี ยบหู ฟัง

สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากคู่มือโรงงานผูผ้ ลิต
๒.๒.๑๒ ซิ ปไดร๊ ฟ(Zip drive)

รู ปที่ 2-27
ตารางที่ 2-23 ปุ่ มควบคุมของซิ ฟไดร๊ ฟ
ตาแหน่ งที่
ชนิด
๑
คีย/์ LED
๒

ชื่อกากับ

ฟังก์ ชั่นการทางาน
กดให้ดิสก์เด้งออกมาและ LED สี เขียวจะติดเมื่อใส่ ดิสก์แล้ว
ช่องสาหรับใส่ ดิส์ก

สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากคู่มือโรงงานผูผ้ ลิต

๒-๒๒๗
๒.๒.๑๓ เทปไดร๊ ฟ(Tape drive)

รู ปที่ 2-28
ตารางที่ 2-24 ปุ่ มควบคุม, ไฟแสดงต่าง ๆ ของเทปไดร๊ ฟ
ตาแหน่ งที่
๑
๒
๓

ชนิด
คีย์

ชื่อกากับ
ฟังก์ ชั่นการทางาน
Eject/Unload กดให้ตลับเทปคาสเซ็ทกระเด้งออกมา(DAT)
ช่องโหลดเทป เป็ นช่องใส่ ตลัปเทปคาสเซ็ท
LED
Status
ป้ องกับการเขียนทับลงบน สาหรับการแสดงอื่น ๆ
เนื้อเทป
ของ Led เหล่านี้ดูได้จาก
คู่มือของโรงงานผูผ้ ลิต
๔
LED
Tape
ใส่ เทปแล้ว
๕
LED
Busy
SCSI หรื อเทปกาลังทางาน
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากคู่มือโรงงานผูผ้ ลิต
๒.๒.๑๔ ฮัป(Hub)

รู ปที่ 2-29
ตารางที่ 2-25 ปุ่ มควบคุม, ไฟแสดงต่าง ๆ ของฮัป

๒-๒๒๘

ตาแหน่ งที่
ชนิด
๑
ช่องเสี ยบ RJ45

ชื่อกากับ
1X…23X;24

๒

สวิทช์

MDIX
MDI

๓

LEDs

๔

LEDs

Status
1…. 24
TCVR1
TCVR2
Segment

๕

LEDs

ฟังก์ ชั่นการทางาน
ตัวรับอาการอัตโนมัติ 10 mbit/s หรื อพอร์ ท
100 Mbit/s
สวิทช์เลือกพอร์ ทสาหรับพอร์ ท 24
MDI พอร์ ท 24 ใช้สาหรับต่อพอร์ ท MDIX ของยูนิต
10 Base-T หรื อ 100 Base-TX โดยใช้สายเคเบิล
“Straight through” TP ปกติ
MDIX พอร์ ท 24 ใช้สาหรับต่อเครื่ องมืออุปกรณ์ดว้ ย
สายเคเบิล “Straight through” TP ปกติ
เหลือง/เขียว 10 Mbit/s /100Mbit/s
ติด
ถูกกระตุน้ ให้ทางาน,ลิงค์(link) OK
กระพริ บ
หยุดทางาน/แยกออก
ดับ
ไม่มีการเชื่อมโยง(link)
ดับ
ไม่มีการสื่ อสาร
เขียวกระพริ บ มีการสื่ อสาร
เหลืองกระพริ บ การสื่ อสารชนกัน

Power/Self Test เขียว
มีไฟเข้าแล้วและพร้ อมใช้งาน
เขียวกระพริ บ ยูนิตกาลังทาการอัพเกรดซอร์ ฟแวร์
mgmt
เขียว
ยูนิตกาลังมีไฟ้ าเข้าและกาลังทา Self
test
เหลือง
Self test ไม่ผา่ น
เหลืองกระพริ บ caseade fault , เช็ค Segment LEDs
ดับ
ไม่มีไฟเข้า

สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากคู่มือโรงงานผูผ้ ลิต

๒-๒๒๙
๒.๓ การปรั บเพื่อให้ พร้ อมใช้ งาน(Setting to work)
๒.๓.๑ ทั่วไป
๒.๓.๑.๑ การ ON อุปกรณ์
หลังจากได้กดปุ่ ม console on ที่อยู่ตรงคียบ์ อร์ ด on/off แล้ว คอนโซลตัวที่ถูกกดปุ่ มนี้ จะ on ถ้า
คอนโซลตัวนี้เป็ นคอนโซลแรกที่ on ในขณะเดียวกัน อิเล็กทรอนิกส์ คาบิเน็ทจะ on ด้วย ไฟแสดง
“Console On” และ Equip On จะติดสว่างขึ้น สาหรับยูนิตรายรอบต่าง ๆ เช่น พริ้ นเตอร์ ,พล๊อตเตอร์ ,
เครื่ องเล่นวิดีโอ ,วิดีโอฟอร์ แมท จะต้องจ่ายไฟเข้าแต่ละเครื่ องเอง
๒.๓.๑.๒ การเลือก Console Function
หลังจาก “Console On” หรื อช่องทาองออก(Exit) ทุก ๆ รายงานของคอนโซลด้วยคาชี้แจงใน
กรอบสี่ เหลี่ยมของ Console start up (ดูรูปที่ 2-30) ก้สามารถทีจ่ ะกาหนด แบ่งปั นฟั งก์ชนั่ การทางานทุก ๆ
ฟั งก์ชนั่ ในแต่ละคอนโซลได้
ในรู ปที่ 2-30 เป็ นการทบทวนระบบของระบบ MWS 80-6 และพนักงานก็สามารถที่จะเลือก
ฟั งก์ชนั่ ให้คอนโซลเริ่ มทางานได้
ในการทบทวนระบบจะเป็ นภาพแสดงองค์ประกอบหลักของระบบ สี พ้นื (background color) จะ
แสดงถึงว่าการทางานถูกต้องหรื อไม่
 สี พ้นื เป็ นสี เขียว
ฟั งก์ชนั่ ถูกต้อง
 สี พ้นื เป็ นสี ดา
ขัดข้องหรื อไม่ได้ต่อสาย
ด้วยปุ่ ม radio
 โซนาร์ คอนโซล(Sonar console)
 คอนโซลยุทธวิธี(Tactical console)
 ซุ ปเปอร์ ไวเซอร์ คอนโซล(Supervisor’s console)
 เนวิเกชัน่ คอนโซล(Navigation console)
พนักงานจะสามารถกาหนดให้คอนโซลแต่ละคอนโซลเริ่ มต้นอย่างไรก็ได้
ด้วยปุ่ ม toggle
 เป็ นปุ่ มสาหรั บเปลี่ยนสลับไปมาระหว่างจอไพรมารี่ กบั จอเซคคันดารี่
ตาแหน่งจอไพรมารี่ และจอเซคคันดารี่ จะสลับกันได้หลังจากที่ start-up แล้ว
หมายเหตุ
แผงปุ่ มสั มผัสเปลี่ยนสลับกันไม่ ได้

๒-๒๓๐

รู ปที่ 2-30
ถ้าในระบบ MWS 80-6 เราได้เริ่ ม(start) คอนโซลไปแล้ว ๑ คอนโซลหรื อมากกว่านั้นแล้ว
ฟั งก์ชนั่ ต่าง ๆ ทีถ่ ูกกาหนดลงในคอนโซลทีใ่ ช้แล้วจะไม่สามารถเลือกได้อกี การเลือก Maintainer จะเป็ น
การเปิ ดกรอบ System Longin หลังจากทีไ่ ด้ป้อนรหัสผ่าน(system password) แล้ว ฟั งก์ชนั่ Maintainer
ในระดับ intermediate จะใช้งานได้
การเลือก Shut down this console จะปิ ดคอนโซลนั้น ๆ ตามลาดับ สิ่ งนี้ เป็ นขั้นตอนประจาที่
จะต้องปฏบัติก่อนที่จะไป off ที่ตวั คอนโซลนั้น ๆ
๒.๓.๒ DSQS-11M
การเริ่ มใช้วาน(Start-up) DSQS-11M จะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนการใช้งานดังนี้
- จะต้องคลิกที่ปมุ่ radio ให้ไฮ-ไลท์ ปรากฎขึ้น
- กดปุ่ ม Execute
- ระบบโซนาร์ เริ่ มทางาน

๒-๒๓๑
ระบบโซนาร์ จะเริ่ มต้นทางานในโซนาร์ โหมดเซคเตอร์ แนวนอน(Sonar mode Horizontal
Sector) ในสถานะ Stand -by
การปรับตั้งค่าประจา (default) ต่าง ๆ มีดงั นี้ คือ
 Sector(เซคเตอร์ ) : Ahead
 Tilt(มุมกระดก) : Manual
 Target(เป้ า) : off
 MDV : off
 Pulse(พัลส์ ) : set 1
 Range(พิกดั ระยะ) : 600 m
 Multiping : 1
 Level (ระดับ) : 6
สามารถเลือกโหมดใช้งานได้โดยผ่านทาง เมนูบาร์ เมนูรายการโหมดและสามารถเลือกโหมด
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ได้
 โซนาร์
- เซคเตอร์ ทางแนวนอน(Horizontal sector)
- การแสดงภาพ PPI(PPI display)
 ไซด์สแกน(Side Scan)
 ยูนิตชักหย่อน(Hoisting Unit)
 Test
เมื่อทาการเปลี่ยนโหมด Detection ไปยังอีกโหมดหนึ่ง เซคเตอร์ ที่กว้างที่สุดจะถูกเลือกก่อน
๒.๓.๓ TCD
ในการที่จะเริ่ มการใช้งาน(start – up) คอนโซล TCD คอนโซลใดคอนโซลหนึ่งนั้นจะต้อง
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เลือกปุ่ ม radio ที่เหมาะสม(ดูรูปที่ 2-30)
- ปุ่ ม radio จะถูกไฮไลท์ข้ ึนมา
- กดปุ่ ม Execute
- ระบบที่ถูกเลือกจะเริ่ มการทางาน
๒.๓.๔ NBD
ในการที่จะเริ่ มการใช้งานคอนโซล NBD จะต้องปฏิบตั ิตามลาดับขั้นตอนการใช้งานดังนี้

๒-๒๓๒
เลือกปุ่ ม radio Navigation console
- ปุ่ ม radio จะถูกไฮไลท์ข้ ึนมา
- กดปุ่ ม Execute
- ในขณะนี้ NBD จะเริ่ มการทางาน
๒.๔ ขั้นตอนการใช้ งาน(Operating Sequences)
๒.๔.๑ DSQS-11M
๒.๔.๑.๑ โหมดโซนาร์ (Mode Sonar)
หมายเหตุ
การเปลี่ยนจากโหมดไซด์ สแกนมาเป็ นโหมดโซร์ นาร์ (และในทางกลับกัน) จะทาให้ อปุ กรณ์
โซนาร์ ไปอยู่ที่ตาแหน่ ง Stand – by
๒.๔.๑.๑.๑ เซคเตอร์ แนวนอน(Horizontal Sector)
๒.๔.๑.๑.๑.๑ เซคเตอร์ แนวนอนจอไพรมารี่ (Primary Screen Horizontal Sector)
รู ปที่ 2-31 เป็ นภาพแสดงการแสดงภาพบนจอไพรมารี่ ในโซนาร์ โหมดเซคเตอร์ แนวนอน เมนู
บาร์ ทอี่ ยู่ตรงด้านบนสุ ดของจอจะแสดงภาพตลอดเวลา
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหัวข้อที่
๒.๒.๓.๑
บริ เวณทีเ่ ป็ นภาพกราฟฟิ คจะแสดงภาพเซคเตอร์ แนวนอน ด้านล่างมันจะเป็ นการเลื่อนเวคเตอร์
ที่มีทเี่ รื ออยู่ตรงจุดกึ่ งกลาง พร้ อมด้วการแสดงภาพความยาวของเซคเตอร์ และทิศหัวเรื อและเข็มเรื อ และ
มุมกระดกของเสาอากาศ บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ ๒.๔.๑.๑.๑.๒
การแสดงภาพในบริ เวณด้านล่างของบริ เวณพื้นที่ภาพกราฟฟิ คนั้นจะเป็ นพื้นทีแ่ สดงภาพข้อมูล
เป้ า(target data) ข้อมูล, MDV และ alarm & warning ซึ่ งพวกมันจะประกอบด้วย
 บริ เวณทีแ่ สดงภาพข้อมูลเป้ า(Target data display) ซึ่ งจะแสดงภาพข้อมูลเป้ าดังนี้ คือ
Bearing cursor to target (แบริ่ งเคอร์ เซอร์ ถึงเป้ า)
Range cursor to target (พิกดั ระยะเคอร์ เซอร์ ถึงเป้ า)
Bearing own ship to target (แบริ่ งตัวเรื อถึงเป้ า)
Range own ship to target (พิกดั ระยะตัวเรื อถึงเป้ า)
Bearing MDV to target (แบริ่ ง MDV ถึงเป้ า)
Range MDV to target (พิกดั ระยะ MDV ถึงเป้ า)

๒-๒๓๓
 บริ เวณพื้นที่แสดงภาพข้อมูล MDV ซึ่ งจะแสดงภาพข้อมูล MDV ดังนี้คือ
Bearing cursor to MDV
Range cursor to MDV
Bearing own ship to MDV
Range own ship to MDV
Bearing MDV to MDV
Range MDV to MDV
 บริ เวณพื้นที่แสดงภาพ alarm & warning คือข้อความเกี่ยวกับ alarm และ warning (ดูหวั ข้อที่
๒.๔.๑.๕)
หมายเหตุ
สามารถเลือกโคนนิ่งรั น(conning run) ได้ เฉพาะในโซนาร์ โหมดเซคเตอร์ แนวนอนเท่านั้ น
โดยการกดฟั งก์ชนั่ คีย์ conning run(6C)ในโหมดดีเทค(Detection mode) การปรับแต่งต่อไปนี้
จะกระทาเองโดยอัตโนมัติ
 แนวเป้ าเป้ าหนึ่งจะลากจากตาแหน่งตัวเรื อผ่านตาแหน่ งเคอร์ เซอร์ ไปยังแนวเขตแดนด้านบนของ
เซคเตอร์ เป้ าจะถูกเซ็ทเป็ น Echo
 ในการแสดงภาพการพิสูจน์ทมราบ(Classification display) ข้อมูลดิบจากการดีเทคของบริ เวณ
รอบ ๆ เคอร์ เซอร์ จะปรากฎภาพขึ้น เฉพาะในการแสดงภาพการพิสูจน์ทราบเท่านั้นที่สามารถใช้
งานระดับ(Level) ได้
 เมื่อมีการเซ็ทเคอร์ เซอร์ เคอร์ เซอร์ เป้ า(Target cursor) แนวเส้นเป้ าจะเลื่อนไปยังเป้ านี้ และ
ต่อจากนั้น พิกดั ระยะที่แสดงภาพอยู่น้นั จะถูกเซ็ท และเป้ านั้นก็จะปรากฎขึ้นตรงบริ เวณใกล้ ๆ
กับพิกดั ระยะที่กาลังแสดงภาพ
 เมื่อ MDV มาร์ คเกอร์ ถูกเซ็ท MDV จะถูกเซ็ทตรง Echo และจอแสดงภาพ depth จะติดตาม
MDV ในการแสดงภาพ depth นั้น จะสามารถใช้งานได้ท้งั พิกดั ระยะ (Range) และระดับ
(Level)

๒-๒๓๔

รู ปที่ 2-31

๒-๒๓๕
๒.๔.๑.๑.๑.๒ บริ เวณพืน้ ทีป่ ฏิบัติงานจอไพรมารี่ เซคเตอร์ แนวนอน (Operation Areaprimary Screen
Horizontal Sector)
บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั งิ านนั้นประกอบด้วย
 กรอบแสดง Date/Time และ BITE faults ซึ่ งจะแสดงวันที่ เวลา และจานวน faults ที่ดีเทคได้
โดย
BITE
Position Lat/Lon
(ตาแหน่งแลต/ลอง)
Course over ground
(เข็มเรื อเหนือพื้นท้องทะเล)
Heading
(ทิศหัวเรื อ)
Speed over ground
(ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล)
Speed through water (ความเร็ วผ่านทะลุน้ า)
Depth under keel
(ความลึกน้ าใต้กระดูกงู)
Bottom Type
(ลักษณะโครงสร้ างพื้นท้องทะเล)
Sound Velocity
(ความเร็ วเสี ยง)
 Antenna angles
การปรับมุมเสาอากาศ ทิศเหนือสัมพันธ์
 Operation Elements
การปรับตั้งโหมดดีเทค
DET VLF
DET LF
DET HF
Stand – by
- การปรับโซนาร์ เซคเตอร์ ขึ้นอยูก่ บั โซนาร์ โ หมด
DET VLF
60 , 30 , 15 องศา
DET LF
90 , 60 , 30 องศา
DET HF
28 , 21 , 14 , 7 องศา
- การปรับแบริ่ งเซคเตอร์
Sector manual
(Ship Ahead)
- การปรับแต่งมุมกระดกของเสาอากาศแนวนอน
Tilt manual
Automatic
สาหรับการติดตามร่ องรอยเป้ า(Target Tracking) และการติดตามร่ องรอย MDV(MDV
Tracking) จะเหนี่ยวรั้งให้ : ของเคอร์ เซอร์ จะแสดงถึงสถานะของการติดตาม

๒-๒๓๖
ถ้าเลือกการติดตามร่ องรอยเอคโค่(echo tracking) เขียว แสดงว่าเป้ าถูกติดตาม และแดงหมายถึง
เป้ าสู ญหาย ถ้าการติดตามอยู่ที่ off เคอร์ เซอร์ จะเป็ นสี เขียวตลอด
- การปรับโหมดสาหรับติดตามร่ องรอยเป้ า(target tracking mode)
Echo(Echo tracking)
Pos(Position tracking)
Off
- การปรับโหมดติดตามร่ องรอย MDV(MDV tracking mode)
Echo (Echo tracking)
Pos(Position tracking)
Off
หมายเหตุ
สั ญลักษณ์ MDV จะไปปรากฎขึน้ บนจอภาพเมื่อ Echo tracking อยู่ที่ off
- การปรับโซนาร์ พลั ส์ :
มีอยู่ 1 ชุด สามารถเลือกได้จาก ๑ ใน ๘ (ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๑.๗.๒)
- การปรับพิกดั ระยะการแสดงภาพ(range)
DET VLF
200 ม.
300 ม.
400 ม.
600 ม.
800 ม.
1200 ม.
1600 ม.
2400 ม.

DET LF
200 ม.
300 ม.
400 ม.
600 ม.
800 ม.
1200 ม.

- การปรับ multiping
Multipg : 1 ถึง 8
- การปรับระดับทานบการดีเทค(detection threshold)
Level : 1 ถึง 10

DET HF
200 ม.
300 ม.
400 ม.
600 ม.
800 ม.

๒-๒๓๗
- กรอบแสดง Cursor data , แสดงภาพข้อมูลเคอร์ เซอร์
Cursor Position Lat/Lon (ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ แลต/ลอง)
Bearing own ship to cursor (แบริ่ งตัวเรื อถึงเป้ า)
Range own ship to cursor (พิกดั ระยะตัวเรื อถึงเป้ า)
๒.๔.๑.๑.๒ จอเซคคันดารี่ เซคเตอร์ แนวนอน(secondary screen Horizontal Sector)
รู ปที่ 2-32 เป็ นภาพแสดงการแสดงภาพบนจอเซคคันดารี่ ในโซนาร์ โหมดเซคเตอร์ แนวนอน
บริ เวณทีเ่ ป็ นภาพกราฟฟิ คจะแสดงภาพความลึก(depth display) หรื อข้อมูลดิบของการดีเทคและการ
แสดงภาพการพิสูจน์ทราบ(classification display) บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่
๒.๔.๑.๑.๒.๑
การแสดงภาพความลึก(depth display) จะแสดงสิ่ งทีไ่ ด้เ ลือกมาจากเมนู Depth mode
 การแสดงภาพความลึกเหนื อพิกดั ระยะที่เลือกพร้อมด้วยเส้นประ ๒ เส้นที่นาแสดงถึงเซคเตอร์
ส่ ง(Transmission sector) ของเสาอากาศเวอร์ ติคอล ทีซ่ ่ึ งตาแหน่งของเคอร์ เซอร์ จะถูกมาร์ คไว้
ตรงแนวเขตแดนด้านบนของจอแสดงภาพความลึกด้วยสี เขีย ว
 หรื อแสดงภาพขยายบางส่ วนทางแนวตั้งที่สอดคล้องกับตาแหน่งของเคอร์ เ ซอร์ บนจอไพรมารี่
และสอดคล้องกับการปรับแต่งที่บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
การแสดงภาพข้อมูลดิบจากการดีเทค
จะแสดงเซคเม้นท์ที่ขยายให้ใหญ่ข้ นึ ของเซคเตอร์
แนวนอนโดยสอดคล้องกับตาแหน่งของเคอร์ เซอร์ บนจอไพรมารี่
และสอดคล้องกับการปรับแต่งใน
บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานของจอแสดงภาพความลึก ตาแหน่งของการแสดงภาพข้อมูลดิบจะถูกมาร์ คในเซค
เตอร์ แนวนอนด้วยวงแหวนเส้นประสี เทา
การแสดงภาพการพิสูจน์ทราบ(Classification display) จะแสดงภาพขยายบางส่ วนของเซคเตอร์
แนวนอนโดยสอดคล้องกับตาแหน่งของเคอร์ เซอร์ บนจอไพรมารี่ และสอดคล้องกับบริ เวณพื้นที่ปฏบัติ
งานของจอแสดงภาพการพิสูจน์ทราบ

๒-๒๓๘

รู ปที่ 2-32
๒.๔.๑.๑.๒.๑ บริ เวณพืน้ ทีป่ ฏิบัติงานจอเซคคันดารี่ เซคเตอร์ แนวนอน(Operational Area Secondary
Screen Horizontal Sector)
บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานประกอบด้วย
 รู ปภาพกลุ่มใช้งานต่าง ๆ (Operational Elements)
บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานความลึก(Depth Operation Area) จะเป็ นค่าประจา(default) ที่แสดงภาพ
ในโหมดเต็มสเกล(full scale) และจะสามารถเลือกการขยายภาพให้ใหญ่ข้ นึ (magnifier) ได้จาก
เมนูหลัก Data/Depth mode
- การปรับโหมดความลึก (mode depth)
DEPTH
DET raw data
Stand-by

๒-๒๓๙
หมายเหตุ
ในโหมด DET raw data นั้น ไม่ สามารถปรั บพิกัดระยะได้
- การปรับความลึกทีแ่ สดงภาพ
25 m
50 m
100 m
200 m
- การปรับระดับทานบการดีเทค(detection threshold)
ระดับ : ๑ ถึง
 การแสดงภาพปุ่ มใช้งาน(Operational Elements) ,บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานการพิสูจน์ทราบ
(Classification operation area)
- การปรับโหมดการพิสูจน์ทราบ(classification mode)
CLA VLF
CLA LF
CLA HF
Stand-by
- การปรับพิกดั ระยะการแสดงภาพ
20 m
50 m
100 m
200 m
- การปรับระดับทานบการดีเทค(detection threshold)
ระดับ : 1 ถึง 10
- ปุ่ ม Store Classification Image และ Load Classification Image สามารถใช้การทางานนี้
ได้เฉพาะในโหมด DET เท่านั้น
ภาพการพิสูจน์ทราบจริ งในขณะนั้น ๆ ที่ได้เก็บไว้(stored classification image)
ประกอบด้วยกรอบภาพการพิสูจน์ทราบ(classification window) มันจะถูกเก็บไว้ร่วมกับ
ชื่อระบุ(Identifier) และข้อคิดเห็น(comment) ที่ซ่ ึงพนักงานเป็ นผูป้ ้ อน
หลังจากได้กดปุ่ ม Load Classification Image แล้ว จะมีกรอบภาพสาหรับการเลือก 1
กรอบถูกเปิ ดขึ้นมา ที่ซ่ึ งจะแสดงถึงภาพการพิสูจน์ทราบจริ งในขณะนั้น ๆ ทีเ่ ก็บไว้ ภาพ
ที่กาลังโหลดจะปรากฎขึ้นบนจอแทนการแสดงภาพความลึก ซึ่ งสามารถทาให้เสร็ จสิ้ น
การโหลดได้โดยการกดคีย์ Pause /Break ของคียบ์ อร์ ด หรื อด้วยการเลือกฟั งก์ชนั่ depth

๒-๒๔๐
 กรอบแสดงผลลัพธ์ของการพิสูจน์ทราบ(Classification results window) ข้อมูล/การปรับเลือก
actual target และ Stored target
- Position Lat/Lon (ตาแหน่ง แลต/ลอง)
- Bearing (แบริ่ ง)
- Range (พิกดั ระยะ)
- Depth (ความลึก)
- Height (ความสู ง)
- Length (ความยาว)
- Aspect (มุมที่ทากับตัวเรื อ)
 กรอบแสดง Cursor data แสดงข้อมูลของเคอร์ เซอร์
- Cursor position(Lat/lon) (ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ แลต/ลอง)
- Bearing own ship to cursor (แบริ่ งตัวเรื อถึงเคอร์ เซอร์ )
- Range own ship to cursor (พิกดั ระยะตัวเรื อถึงเคอร์ เซอร์ )
- Depth (ความลึก)
๒.๔.๑.๑.๓ การดีเทคด้ วยภาพแสดง PPI เลื่อนเพิม่ ขึน้ ไปทางทิศเหนือ (Detection with PPI display
,North Up)
รู ปที่ 2-33 เป็ นภาพแสดงการแสดงภาพบนจอไพรมารี่ ในโซนาร์ โหมดการดีเทคด้วยภาพแสดง
PPI (Sonar mode Detection with PPI display) ซึ่ งจะเลื่อนเพิ่มขึ้นไปทางทิศเหนือ
บริ เวณพื้นที่ภาพกราฟฟิ คที่แสดงในจอแสดงภาพ PPI คือเซคเตอร์ ที่มีการแพร่ คลื่นของระบบ
โซนาร์ การแสดงภาพเป็ นแบบเลื่อนขึ้นไปทางทิศเหนื อ คือเซคเตอร์ จะแสดงภาพในลักษณะเลือ่ นที่จริ ง
โดยพื้นทีแ่ สดงภาพทั้งหมด จะมีเรื ออยู่ตรงจุดกึ่งกลาง

๒-๒๔๑

รู ปที่ 2-33
บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานก็จะเหมือกับโซนาร์ โหมดเซคเตอร์ แนวนอน(sonar mode horizontal
sector) โหมดใดโหมดหนึ่ ง (ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๑.๑.๑.๒)
จอแสดงเซคคันดารี่ ก็จะเหมือนกับโซนาร์ โหมดเซคเตอร์ แนวนอน(ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๑.๑.๑.๒)

๒-๒๔๒

รู ปที่ 2-34

๒-๒๔๓
๒.๔.๑.๑.๔ การดีเทคด้ วยภาพแสดง PPI สั มพันธ์ กับตัวเรื อ(Detection with PPI display Ship Relative)
รู ปที่2-34 เป็ นภาพแสดงการแสดงภาพบนจอไพรมารี ในโซนาร์ โหมดการดีเทคด้วยภาพแสดง
PPI (Sonar mode Detection PPI display) ตัวเรื อสัมพันธ์
บริ เวณพื้นที่ภาพกราฟฟิ คที่แสดงในจอแสดงภาพ PPI คือเซคเตอร์ ที่มีการแพร่ คลื่นของระบบ
เป็ นการแสดงภาพแบบสัมพันธ์กบั ตัวเรื อ คือเซคเตอร์ จะแสดงภาพในทางเลื่อ นขึ้นไปทางทิศเหนือเสมอ
โดยพื้นทีแ่ สดงภาพทั้งหมดจะมีตาแหน่งตัวเรื ออยู่ตรงจุดกึ่ งกลางรู ปที่ 2-34
บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานก็จะเหมือนกับโซนาร์ โหมดเซคเตอร์ แนวนอน(Sonar mode Horizontal
sector) โหมดใดโหมดหนึ่ ง(ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๑.๑.๑.๒)
จอแสดงเซคคันดารี่ ก็จะเหมือนกับโซนาร์ โหมดเซคเตอร์ แนวนอน(ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๑.๑.๑.๒)
๒.๔.๑.๒ โหมดไซด์ สแกน(Mode Sidescan)
หมายเหตุ
การเปลี่ยนจากโซนาร์ โหมดมาเป็ นโหมดไซด์ สแกน(และในทางตรงกันข้ าม) จะทาให้ อุปกรณ์
โซนาร์ ไปอยู่ที่ตาแหน่ ง Stand-by
๒.๔.๑.๒.๑ จอไพรมารี่ โหมดไวด์ สแกน(Primary screen mode sidescan)
รู ปที่ 2-35 เป็ นภาพแสดงการแสดงภาพบนจอไพรมารี่ ในโหมดไซด์สแกน
บริ เวณทีเ่ ป็ นภาพกราฟฟิ คจะแสดงภาพไซด์สแกน ภาพไซด์สแกนนี้จะแสดงภาพแต่เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น การแสดงภาพพื้นที่ปฏิบตั ิงานจะปรากฎขึ้นทีจ่ อเซคคันดารี่ เท่านั้น
การแสดงภาพตรงบริ เวณด้านล่างของภาพกราฟฟิ คนั้นจะเป็ นส่ วนที่แสดงภาพข้อมูลเป้ า(target
data) และต่อจากนั้นก็จะเป็ นบริ เวณพื้นที่แสดงภาพ alarm และ warning ซึ่ งพวกมันประกอบด้วย
 แสดงภาพข้อมูลเป้ า(target data)
- Bearing cursor to Target (แบริ่ งเคอร์ เซอร์ ถึง เป้ า)
- Range Cursor to Target (พิกดั ระยะเคอร์ เซอร์ ถึง เป้ า)
- Bearing own ship to target (แบริ่ งตัวเรื อ ถึง เป้ า)
- Range own ship to target (พิกดั ระยะตัวเรื อ ถึง เป้ า)
- Bearing MDV to target (แบริ่ ง MDV ถึง เป้ า)
- Range MDV to target (พิกดั ระยะ MDV ถึง เป้ า)
 บริ เวณพื้นที่แสดงภาพ alarm & warning ซึ่ งเป็ นการแสดงข้อความที่เกี่ยวข้องกับ alarm และ
warning(ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๑.๕)

๒-๒๔๔

รู ปที่ 2-35
๒.๔.๑.๒.๑.๑ บริ เวณพืน้ ทีป่ ฏบัติงานจอไพรมารี่ ไซด์ สแกน(Operational Area Primary Screen
Sidescan)
บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงานนั้นประกอบด้วย
 กรอบแสดง date/Time และ BITE faults ซึ่ งจะแสดงวันที่/เวลาและจานวน faults ที่ดีเทคได้โดย
BITE
 Own ship data แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรื อ
- Position Lat/Lon (ตาแหน่ง แลต/ลอง)
- Cursor over ground (เข็มเรื อเหนือพื้นท้องทะเล)
- Heading (ทิศหัวเรื อ)
- Speed over ground (ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล)

๒-๒๔๕
- Speed through water (ความเร็ วผ่านทะลุน้ า)
- Depth under keel (ความลึกน้ าใต้กระดูกงู)
- Sound speed (ความเร็ วเสี ยง)
 Antenna angles ปรับมุมเสาอากาศ ๑-๔ เหนื อสัมพันธ์
 Operational Elements ปรับตั้งโหมมดโซนาร์
- VLF
- LF
- HF
- Stand-by
หมายเหตุ
การปรั บไซด์ สแกนจะทาให้ เซคเตอร์ ของไซด์ สแกนหมุนเปลี่ยนไปยังตาแหน่ งใหม่ คือหลังจาก
ที่เปลี่ยนแปลงเข็มเรื อ
 การปรับด้านของไซด์สแกน
- Port (กราบซ้าย)
- Starboard (กราบขวา)
 การปรับมุมกระดกของเสาอากาศแนวนอน
- Manual
- Automatic
 การปรับโซนาร์ พลั ส์
- มี ๑ ชุด สามารถเลือกได้จาก ๑ ใน ๘ พัลส์ ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๔.๗.๒
 การปรับพิกดั ระยะในการแสดงภาพ
HF
๒๐๐ m
๓๐๐ m
๔๐๐ m
๖๐๐ m

LF
๒๐๐ m
๓๐๐ m
๔๐๐ m
๖๐๐ m
๘๐๐ m

VLF
๒๐๐ m
๓๐๐ m
๔๐๐ m
๖๐๐ m
๘๐๐ m
๑๒๐๐ m

๒-๒๔๖
 การปรับ multiping
- ๑ ถึง ๘
 การปรับระดับทานบการดีเทค(detection threshold)
- ๑ ถึง ๑๐
 กรอบแสดง Cursor data แสดงภาพข้อมูลเคอร์ เซอร์
- Cursor position(Lat/Lon) (ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ แลต/ลอง)
- Bearing own ship to cursor (แบริ่ งตัวเรื อ ถึง เคอร์ เซอร์ )
- Range own ship to cursor (พิกดั ระยะตัวเรื อ ถึง เคอร์ เซอร์ )
๒.๔.๑.๒.๒ จอเซคคันดารี่ โหมดไซด์ สแกกน(Secondary Screen Mode Sidescan)
รู ปที่ 2-36 เป็ นภาพการแสดงภาพบนจอเซคคันดารี่ ในโซนาร์ โหมดไซด์สแกนในบริ เวณพื้นที่
แสดงภาพกราฟฟิ คจะเป็ นการแสดงภาพแบบ waterfall ในการแสดงภาพแบบนี้ สามารถทีจ่ ะวัดค่าคอน
แทคได้ดว้ ยวิธีเดียวดันกับที่วดั ในโหมดโซนาร์ แต่จะไม่มีค่าความลึกและความสู ง

รู ปที่ 2-36

๒-๒๔๗
บริ เวณพื้นที่ปฏิบตั ิงาน(operation area) มีอธิ บายอยู่ในหัวข้อที่ ๒.๔.๑.๒.๒.๑
๒.๔.๑.๒.๒.๑ บริ เวณพืน้ ทีป่ ฏิบัติงานจอเซคคันดารี่ โหมดไซด์ สแกน(Operational Area Secondary
Screen Sidescan Mode)
ภายในพื้นที่ปฏิบตั ิงานประกอบด้วย
 กรอบผลลัพธ์จาการพิสูจน์ทราบ(Classification result window) ประกอบด้วย ข้อมูล/การปรับ
เป้ าจริ งและเป้ าที่เก็บไว้(Actual target & Stored target)
- Position Lat/Lon (ตาแหน่ง แลต/ลอง)
- Range
(พิกดั ระยะ)
- Bearing
(แบริ่ ง)
- Length
(ความยาว)
- Width
(ความกว้าง)
- Aspect
(มุมที่ทากับตัวเรื อ)
 กรอบแสดง Cursor data แสดงภาพข้อมูลเคอร์ เซอร์
- Cursor position(Lat/Lon)
(ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ แลต/ลอง)
- Bearing own ship to cursor
(แบริ่ งตัวเรื อ ถึง เคอร์ เซอร์ )
- Range own ship to cursor
(พิกดั ระยะตัวเรื อ ถึง เคอร์ เซอร์ )
๒.๔.๑.๓ โหมดยูนิตชักหย่ อน(Node Hoisting Unit)
ข้ อควรระวัง
เสาอากาศจะเคลื่อนที่ได้ ก็เพียงต่ อเมื่อ
 ข้ อมูลระบบมีใช้ งานแล้ว
 ค่ าตัวแปรโซนาร์ มีใช้ งานแล้ ว
 ความลึกน้าใต้ กระดูกงูมากกว่ าค่ าทีถ่ ูกเซ็ ทไว้ ในข้ อมูลระบบ(ดูหัวข้ อที่ ๒.๔.๑.๗.๑)
 ความเร็ วจะต้ องน้ อยกว่ าค่ าที่ได้ เซ็ ทไว้ ในข้ อมูลระบบ(ดูหัวข้ อที่ ๒.๔.๑.๗.๑)
 มุมโคลง(roll angle) จะต้ องน้ อยกว่าค่ าที่เซ็ ทไว้ ในข้ อมูลระบบ(ดูหัวข้ อที่ ๒.๔.๑.๗.๑)
๒.๔.๑.๓.๑ การหย่ อนเสาอากาศ(Antenna Lowering)
การทางาน(Operation)
เลือกเมนูหลัก(main menu) Mode /Hoisting Unit / Lower เสาอากาศจะถูกหย่อนลง ถ้า
เสาอากาศสามารถเคลื่อนที่ได้ ในระหว่างการหย่อนจะมีการแสดงภาพคาเตือน(warning) ปรากฎขึ้นทีจ่ อ

๒-๒๔๘
๒.๔.๑.๓.๒ การชักเสาอากาศขึน้ (Antenna Raising)
การทางาน (Operation)
เลือกเมนูหลัก (main menu) Mode/Hoisting Unit/Raise) เสาอากาศจะถูกชักขึ้น ถ้าสายอากาศ
สามารถเคลื่อนที่ได้ ในระหว่างการชักจะมีการแสดงภาพคาเตือน(warning) ปรากฎขึ้นบนจอ
๒.๔.๑.๓.๓ การหยุด/การเริ่ ม เสาอากาศ (Antenna Stop /Initialize)
การทางาน (Operation)
เลือกเมนูหลัก(main menu) Mode /hoisting Unit/Stop/Initialize เสาอากาศทีก่ าลังเคลือ่ นทีอ่ ยู่
จะหยุดลงโดยทันที่ และระบบเสาอากาศก็จะถูกรี เซ็ทไปอยู่ที่จุดเริ่ มต้น
๒.๔.๑.๓.๔ สถานะของเสาอากาศ(Antenna status)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Mode /Hoisting/Status จะมีกรอบข้อความ Antenna status display
(ดูรูปที่ 2-37)เปิ ดขึ้น

รู ปที่ 2-37

๒-๒๔๙
ภายในกรอบแสดงภาพนี้ประกอบด้วยข้อมูลข่าว เช่นเดียวกับการแสดงภาพในการ test การ
เคลื่อนที่ของเสาอากาศ(antenna movement test)
 แสดงภาพแกนเสาอากาศ มุมทีแ่ สดงคือมุมที่สมั พันธ์กบั ตัวเรื อ
 แสดงภาพการเคลื่อนไหวของเสาอากาศ
 สถานะของฮาร์ ดแวร์
ในกรอบแสดงภาพนี้ไม่สามารถใช้งานการทางานได้ สามารถปิ ดกรอบภาพนี้ได้โดยการใช้ปมุ่ Close
๒.๔.๑.๔ โหมดช่ องทางออก(mode Exit)
หมายเหตุ
จะต้ องชักเสาอากาศขึน้ ก่ อนจึงจะสามารถเลือกใช้ โหมดนี้ได้
การเลือกใช้โหมดนี้หมายถึงการทางานจริ งของโซนาร์ จะสิ้ นสุดลง จะมีคาถามที่ปรากฎขึ้นบน
จอเพื่อถามพนักงานว่า “Are you sure” ถ้าพนักงานตอบว่า “yes” ก็เท่ากับสิ้ นสุ ดการแสดงภาพจริ งและก็
จะมีขอ้ ความบอกบท Console start up ปรากฎขึ้น(ดูรูปที่ 2-30)
๒.๔.๑.๕ การแสดงภาพ Alarm และ Warning (Alarm and Warning display)
ข้อความ alarm และ warning หนึ่ง ๆ นั้นประกอบด้วย
 Counter(เคาน์เตอร์ ) จานวนของ alarm และ warning บนคอนโซลนี้ ทยี่ งั ไม่รับรอง
 Time Stamp(วัน ,เวลาทีเ่ กิด) เป็ นเวลาที่เกิด alarm
 Type(ชนิด) เป็ น alarm หรื อ warning
 Text(ข้อความ) เป็ นข้อความของ alarm หรื อ warning
Alarm หนึ่ง ๆ นั้น จะถูกกาหนดเป็ นเหตุการณ์ทางเทคนิคหรื อทางการเดินเรื อ ทีซ่ ่ึ งต้องการการ
ตอบสนองกลับจากพนักงาน
ข้อความต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของ alarm หนึ่ง ๆ
 00055 17.05.1997
13:37:29
Overtemperature Console 1
 00056 17.05.1997
13:41:34
Water in system
 00058 17.05.1997
13:55:54
Dolog sensor failed
Warning จะมีระดับความสาคัญน้อยกว่า alarm ที่ซ่ ึงแจ้งให้พนักงานรับทราบว่ามีบางสิ่ ง
บางอย่างเกิดขึ้นแล้ว แต่ยงั ไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องตอบบสนองในทันที
ข้อความต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างหนึ่งของ Warning
 00054 17.05.1997
13:24:26
No printer connected
 00057 17.05.1997
13:42:23
Track T075 occurs a cpa warning
 00059 17.05.1997
13:55:58
Superviser’s Console is off- line

๒-๒๕๐

รู ปที่ 2-38
ถ้ามี alarm หรื อ warning หนึ่ง ๆ เกิ ดขึ้น พนักงานจะได้รับแจ้งโดยสัญญาณ Acoustic และโดย
ข้อความที่แสดงอยู่ที่จอแสดงภาพ alarm บนจอไพรมารี่ สัญญาณ Acoustic จะถูกผลิตขึ้นมาเมือ่ มี alarm
หรื อ warning เกิดขึ้น ถ้าพนักงานกดปุ่ ม Acknowledye alarm/warning จะถูกรั บทราบและข้อความนั้น
ๆ จะหายไปจากกรอบแสดงภาพ และข้อความเก่า(ถ้ามีเก็บอยู่ในบัฟเฟอร์ ) จะปรากฎขึ้นแทน ถ้ามี alarm
หรื อ warning อันใหม่เกิดขึ้น มันก็จะปรากฎขึ้นบนจอแทนของเดิม ข้อความเก่าจะถูกเก็บไว้ในบัฟเฟอร์
เป็ นข้อความ alarm /warning ที่ยงั ไม่ได้รับรองและพนักงานก็สามารถเปิ ดดูรายการข้อความเหล่านี้ได้ทกุ
เวลา โดยการกดปุ่ ม show list ก้จะมีกรอบแสดงการเลือก alarm และ warning (ดูรูปที่ 2-38) เปิ ดขึ้น

รู ปที่ 2-39
ในกรอบแสดงภาพนี้ alarm และ warning ทั้งหมดทีย่ งั ไม่ได้รับรองจะถูกลงรายการลงในคาสั่ง
historical order
พนักงานสามารถที่จะเลือกอันใดอันหนึ่งหรื อมากกว่าได้ถา้ พนักงานกดปุ่ ม
Acknowledge
alarm และ warning นั้น ๆ จะถูกรับรองและมันก็จะหายไปจากแฟ้ มรายการ

๒.๔.๑.๖ เมนูการใช้ งาน(Menu Operation)

๒-๒๕๑
หมายเหตุ
โซนาร์ โหมด ไซด์ สแกน และยูนิตชัก-หย่ อน(Hoisting Unit) มีอธิบายอยู่ในหัวข้ อที่
๒.๔.๑.๑ ถึง ๒.๔.๑.๔
๒.๔.๑.๖.๑ การเปลี่ยนรหั สผ่ าน(Change Password)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Mode /Change password ก็ทาให้ขอ้ ความบอกบท(Prompt dialogue)
Change password เปิ ดขึ้น(ดูรูปที่ 2-40) ซึ่ งพนักงานสามารถที่จะระบุ รหัสผ่านใหม่ได้

รู ปที่ 2-40
การทางาน(Operation)
- ป้ อนอินพุท รหัสผ่านอันเก่ า
- ป้ อนอินพุท รหัสผ่านอันใหม่
- เพื่อเป็ นการยืนยันการป้ อนอินพุท รหัสผ่านอันใหม่อีกครั้ง(ครั้งที่ 2)
- กดปุ่ ม OK รหัสผ่านอันใหม่จะถูกเก็บลงในฐานข้อมูล และข้อความบอกบท(prompt dialogue)
ก็จะปิ ด
- กดปุ่ ม cancel ข้อความบอกบท(prompt dialogue) จะปิ ดลงโดยที่ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิอะไรเพิ่มเติมอีกเลย
ส่ วนรหัสเก่าก็ยงั คงใช้งานได้
๒.๔.๑.๖.๒ ภาพการดีเทคและภาพไซด์ สแกน(Det and sidescan picture)
ภาพการดีเทคและไซด์สแกนเราสามารถที่จะนามันลงไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลและก็ยงั สามารถ
ที่จะโหลดมันออกมาจากฐานข้อมูลได้ รู ปภาพเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ภายใต้ชื่อของภารกิจจริ งนั้น ๆ
ภาพเหตุการณ์จริ ง (image) ของจอไพรมารี่ และเซคคันดารี่ จะถูกนามาเก็บไว้พร้ อม ๆ กันเป็ น
รู ปเดียวกัน
๒.๔.๑.๖.๒.๑ การโหลดภาพ(Load Picture)

๒-๒๕๒
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Data/Picture/load ซึ่ งจะเป็ นการเลือกกรอบแสดงภาพ Directory
(ดูรูปที่ 2-41) จะเปิ ดขึ้น

รู ปที่ 2-41
กรอบแสดงภาพนี้ประกอบด้วยกรอบเล็ก ๒ กรอบคือ
 กรอบรายการภารกิ จต่าง ๆ (list of missions)
 กรอบรายการรู ปภาพ(list of pictures)
การทางาน (Operation)
เลือกภารกิจหนึ่ง ๆ ในรายการภารกิจออกมา
รายการภาพที่ถูกเลือกจะปรากฎขึ้นในกรอบ
รายการภารกิจ(list of picture)
เลือกรู ปภาพหนึ่ง ๆ ในรายการรู ปภาพออกมา
รู ปภาพที่ถูกเลือกจะถูกโหลดออกมา
กดปุ่ ม OK
จากฐานข้อมูลกรอบตัวเลือก(selection
window) ปิ ดลง
กดปุ่ ม Cancel
กรอบตัวเลือก(selection window) จะถูกปิ ด
ลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอย่างอื่นอีก
๒.๔.๑.๖.๒.๒ การเก็บรู ปภาพ(Store picture)

๒-๒๕๓
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Data/picture/store กรอบแสดงการเลือก(setection window) store
picture จะเปิ ดขึ้นมา(ดูรูปที่ 2-42)

รู ปที่ 2-42
ในข้อความบอกบท(prompt dialogue) นี้พนักงานสามารถที่จะ
 ป้ อนชื่อรู ปภาพหนึ่ง ๆ
(ชื่อใต้ภาพทีต่ อ้ งการจะเก็บ)
 ป้ อนคาแนะนา
(ข้อความอธิ บาย ได้ถึง ๖๔ ตัวอักษร)
การทางาน(Operation)
ป้ อนชื่อรู ปภาพ
ป้ อนคาแนะนา
กดปุ่ ม OK
รู ปภาพและคาแนะนาจะถูกเก็บไว้และข้อความบอกบทปิ ด
กดปุ่ ม Cancel
ข้อความบอกบทจะปิ ดลงโดยไม้ตอ้ งทาอะไรเพิม่ อีก
๒.๔.๑.๖.๒.๓ การลบรู ปภาพออก(Delete picture)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Data /Picture /Delete กรอบแสดงการเลือก(selection window) picture
directory จะเปิ ดขึ้น(ดูรูปที่ 2-41)
ในกรอบแสดงภาพนี้ประกอบด้วยกรอบเล็ก ๒ กรอบคือ
 List of missions(รายการภารกิจต่าง ๆ )
 List of pictures(รายการรู ปภาพต่าง ๆ )

การทางาน(Operation)

๒-๒๕๔
เลือกภารกิจใดภารกิจหนึ่ งจากรายการภารกิจ

รายการรู ปภาพทีเ่ ลือกจะปรากฎขึ้นในกรอบแสดง
ภาพ
เลือกรู ปภาพใดรู ปภาพหนึ่งในรายการรู ปภาพ
รู ปภาพที่เลือกจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลกรอบการ
กดปุ่ ม OK
เลือกจะปิ ดลง
กดปุ่ ม Cancel
กรอบการเลือก(selection window) จะปิ ดลงโดยไม่
ต้องทาอะไรเพิ่มเลย
๒.๔.๑.๖.๓ ภาพการพิสูจน์ ทราบจากเหตุการณ์ จริ ง(Classification Images)
ภาพการพิสูจน์ทราบจากเหตุการณ์จริ ง(Classification Image) ประกอบด้วยกรอบแสดงภาพของ
จอเซคคันดารี่ โดยการเลือก Data/Class. Image เมนูการทางานก็จะเปิ ดขึ้น และการทางานก็จะเหมือนกับ
รู ปภาพ(picture) ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๑.๖.๒
ภาพการพิสูจน์ทราบจากเหตุการณ์จริ ง(Classification images) นั้น พนักงานสามารถทีจ่ ะเก็บไว้
หรื อโหลดออกมาโดยใช้ปมุ่ Store Classification image และ Load Classification image (ดูหวั ข้อที่
๒.๔.๑.๑.๒.๑)
๒.๔.๑.๖.๔ ข้ อมูลดิบ/เซนเซอร์ เดินเรื อ(Raw data/Nav. Sensor)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Data /Raw data /Nav. Sensor กรอบแสดงข้อความ Raw Data /Nav.
Sensor จะเปิ ดขึ้น(ดูรูปที่ 2-43)

รู ปที่ 2-43

๒-๒๕๕
กรอบข้อความ(dialogue window) จะยอมให้มีการแสดงภาพข้อมูลดิบของเซนเซอร์ ซ่ึงสามารถ
เลือกแสดงภาพได้ทลี ะอย่างดังต่อไปนี้คือ
 Filter(ฟิ ลเตอร์ )
- Position Lat/Lon
(ตาแหน่ง แลต/ลอง)
- Cep 50 in m
- Course 0 G in deg
(เข็มเรื อเหนือพื้นท้องทะเลในหน่ วยองศา)
- Speed 0 G in Kts
(ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเลในหน่ วยน๊อต)
- Set in m
(เซ็ทระยะหน่ วยเมตร)
- Drift in Kts
(อาการกระแสนน้ าพัดในหน่วยน๊อต)
 GPS
- Position Lat/Lon
(ตาแหน่ง แลต/ลอง)
- Heigth Elelip in m (ความสู งวงโคจรหน่ วยเมตร)
- Course 0 G in deg (เข็มเรื อเหนือพื้นท้องทะเลในหน่ วยองศา)
- Speed 0 G in Kts (ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเลในหน่ วยน๊อต)
- HDOP in m
- Satelite No
(ดาวเทียมหมายเลข)
- Data age in sec
(ข้อมูลหน่วยนาที)
- Reference Station (สถานีอา้ งอิง)
 Microfix
- Position Lat/Lon (ตาแหน่ง แลต/ลอง)
- Course 0 G in deg (เข็มเรื อเหนือพื้นท้องทะเลในหน่ วยองศา)
- Speed 0 G in Kts (ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเลในหน่ วยน๊อต)
 LSR 85
- Roll in deg
(อัตราการโคลงในหน่วยองศา)
- Pitch in deg
(อัตราฟั นนน้ าในหน่วยองศา)
- Heading in deg
(ทิศหัวเรื อในหน่วยองศา)

๒-๒๕๖
 DOLOG
- Speed W long (Speed TW longtitude) ในหน่ วยน๊อต(ความเร็ วผ่านทะลุน้ าแนวลองติจูด)
- Speed W cross(Speed TW transversal) ในหน่ วยน๊อต(ความเร็ วผ่านทะลุน้ าแนวทแยงมุม)
- Speed g long(Speed 0 G longtitude) ในหน่ อยน๊อต(ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเลแนวลองติ
จูด)
- Speed g cross(Speed 0 G transversal) ในหน่ อยน๊อต(ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเลแนวทแยง
มุม)
 Drift
 Wind
- True wind direction in deg
(ทิศทางลมจริ งในหน่อวยองศา)
- True wind speed in Kts.
(ความเร็ วลมจริ งในหน่วยน๊อต)
- Relative wind direction in deg
(ทิศทางลมสัมพันธ์มในหน่วยองศา)
- Relative wind speed in Kts
(ความเร็ วลมสัมพันธ์ในหน่วยน๊อต)
 MTU
- B B RPM
- B B Propeller longitudinal in m.
- B B propeller transversal in deg.
- B B Control Level
- STBD RPM
- STBD Propeller longitudinal in on
- STBD Propeller transversal in deg.
- STBD Control Level
 Off ไม่มีการแสดงภาพข้อมูลดิบ
การทางาน (Operation)
เลือกดูขอ้ มูลดิบอันใดอันหนึ่งจากเมนู
เซนเซอร์ ทถี่ ูกเลือกจะแสดงภาพนี้ในเมนูออปชัน่ และข้อมูล
ออปชัน่ ที่อยู่ทางด้านขวามือ
ของมันก็จะแสดงภาพขึ้นในกรอบแสดง
กดปุ่ ม OK
ข้อมูลของเซนเซอร์ ตวั ที่เลือกคือ ??????????
กดปุ่ ม Cancel
กรอบแสดงข้อความ(dialogue window) จะปิ ดลงเองโดยไม่
ต้องทาอะไรต่ออีก

๒-๒๕๗
๒.๔.๑.๖.๕ รี เวอร์ เบอเรชั่นพืน้ ท้องทะเล(Bottom Reverberation)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Display / Bottom revb. กรอบแสดงรี เวอร์ เบอเรชัน่ พื้นท้องทะเลจะ
เปิ ดขึ้นมา(ดูรูปที่ 2-44)

รู ปที่ 2-44
ที่กรอบนี้จะแสดง tbd
๒.๔.๑.๗ การเรี ยบเรี ยง ตัดต่ อ การทางาน (Editing Operation)
๒.๔.๑.๗.๑ ข้ อมูลระบบ (System data)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Edit/System data ข้อความบอกบท System data จะเปิ ดขึ้น(ดูรูปที่ 2-45)
ตรงจุดที่เริ่ มเปิ ดข้อความบอกบท(dialogue prompt) นี้ ระบบจะโหลดข้อมูลที่จะทามาแสดงภาพ
จากฐานข้อมูลและในเวลาเดียวกันนั้นเองก็จะเก็บข้อมูลลงในฮาร์ ดดิสก์ ถ้าไม่สามารถเข้าสู่ ฐานข้อมูลได้
ข้อมูลจะถูกโหลดออกมาจากแฟ้ มบนฮาร์ ดดิสก์ ถ้าไม่มีแฟ้ มใด ๆ อยู่ในฮาร์ ดดิสก์เลย ข้อความบอกบท
จะปรากฎเป็ นที่วางเฉย ๆ ถ้าการโหลดข้อมูลจากฐานข้อมูล หรื อจากฮาร์ ดดิสก์ก็ไม่สาเร็ จ จะมีกรอบภาพ
แสดง(window) พร้อมด้วยโน๊ตทีส่ อดคล้องบนแหล่งข้อมูล (data source) ปรากฎขึ้น
ในข้อความบอกบท(prompt dialogue) นี้ ข้อมูลระบบของเสาอากาศจะปรากฎขึ้นที่จอ
 Axis offsets for the four axis(การปรับออฟเซ็ทแกนทั้ง ๔ แกน)
 Raising angles for the four axis(มุมยกของแกนทั้ง ๔ แกน)
 GIP settings(ความไวในการรับสัญญาณของทรานสดิวเซอร์ )
- GIP VLF ในหน่ วย dB
- GIP VF ในหน่ วย dB
- GIP HF ในหน่ วย dB
- GIP เวอร์ ติคอล ในหน่วย dB
 Raising Limit(ขีดจากัดมุมยก)
- Own ship speed in Kts(ความเร็ วเรื อในหน่ วยน๊อต(ไม่เกิน 10 น๊อต)
- Max roll angle in deg(มุมโคลงสู งสุ ดในหน่วยองศา)
- Depth UK(ใต้กระดูกงู) ในหน่ วยเมตร(อย่างต่า 2 เมตร)

๒-๒๕๘
 Focus Range
- Manual(ด้วยมือ)
- Automatic(อัตโนมัติ)
 Way measurement
- Raised Pos 1 ชักขึ้นแล้วตาแหน่ง ๑(หน่วยเป็ น มม.)
- Raised Pos 2 ชักขึ้นแล้วตาแหน่ง ๒ (หน่วยเป็ น มม.)
- Lowered Pos 1 หย่อนลงแล้วตาแหน่ง ๑ (หน่วยเป็ น มม.)
- Lowered Pos 2 หย่อนลงแล้วตาแหน่ง ๒ (หน่วยเป็ น มม.)

รู ปที่ 2-45
ด้วยการกดปุ่ ม Edit กรอบข้อความบอกบท(dialogue window) จะเปิ ดขึ้น(ปรากฏ) การทางาน
ของการเรี ยบเรี ยง (Operation of the editor) จะเป็ นไปได้ หลังจากทีไ่ ด้ป้อนอินพุทรหัสผ่านแล้ว ตั้งแต่
รหัสผ่านได้ถูกนาไปเก็บลงไว้ในฐานข้อมูลแล้ว ก็เป็ นไปได้ที่จะทาการเรี ยบเรี ย งข้อมูลได้ถา้ รหัสผ่านที่

๒-๒๕๙
เราป้ อนเข้าไปเหมือนกับรหัสผ่านที่บนั ทึกไว้ในฐานข้อมูล ถ้าการเรี ยบเรี ยง(edit) เป็ นไปไม่ได้ ก็จะมี
หมายเหตุคาเตือน(warning) ปรากฎขึ้น เมื่อกดปุ่ ม Edit
การทางาน (Operation)
กดปุ่ ม Edit
ที่จอแสดงภาพจะมีขอ้ ความร้ องขอให้ป้อนรหัสผ่าน
(password)
ป้ อนรหัสผ่าน
ถ้ารหัสผ่านทีป่ ้ อนเข้าไปไม่ตรงกับทีม่ ีอยู่ในฐานข้อมูลให้แก้
รหัสใหม่ การเรี ยบเรี ยงก็จะถูกกระตุน้ ให้ทางานได้
เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ไปตรงบริ เวณ
ค่าใหม่ที่ป้อนจะปรากฎขึ้นที่จอ(ตรงบริ เวณทีท่ าการแก้ไข)
ข้อมูลที่จะแก้ไขและป้ อนค่าใหม่
กดปุ่ ม OK
ข้อมูลใหม่จะถูกนาไปเก็บลงในฐานข้อมูล และในแฟ้ ม
ข้อความบอกบท (prompt dialogue) ก็จะปิ ดลง
กดปุ่ ม Cancel
ข้อความบอกบทจะปิ ดลงโดยมิตอ้ งทาอะไรเพิ่มอีกเลย
๒.๔.๑.๗.๒ ตัวแปร(Parameter)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Edit/Parameter ก็จะมีขอ้ ความบอกบท(prompt dialogue) Parameter
ถูกเปิ ดขึ้นบนจอ(ดูรูปที่ 2-46)
ตรงจุดทีเ่ ริ่ มเปิ ดข้อความบอกบทนี้ ระบบจะทาการโหลดข้อมูลที่จะนามาแสดงภาพออกมาจาก
ฐานข้อมูล และในขณะเดียวกันนั้นเองมันก็จะเก็บข้อมูลนี้ ลงบนฮาร์ ดดิสก์ ถ้าไม่สามารถเข้าสู่ ฐานข้อมูล
ได้ ข้อมูลนี้ จะถูกโหลดออกมาจากแฟ้ มลงบนฮาร์ ดดิสก์ ถ้าการโหลดข้อมูลจากฐานข้อมูล หรื อจาก
ฮาร์ ดดิสก์ย งั ไม่สาเร็ จ จะมีกรอบภาพแสดง(window) พร้อมด้วยโน๊ตที่สอดคล้องบนแหล่งข้อมูล(data
source) นั้น ๆ ปรากฎขึ้น ในข้อความบอกบท(prompt dialogue) นี้ จะมีภาพแสดงการปรับตั้งค่าตัวแปร
ถึง ๘ ชุด ปรากฎขึ้นบนจอภาพ
ด้วยการกดปุ่ ม Edit กรอบข้อความบอกบท(dialogue window) ก็จะเปิ ดขึ้น(ปรากฎขึ้น) การที่
จะทาการเรี ยบเรี ยง(operation of the editor) ก็เป็ นไปได้(ทาได้) หลังจากทีเ่ ราได้ป้อนอินพุทรหัสผ่านแล้ว
ตั้งแต่รหัสผ่านได้ถูกนาลงไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลแล้วก็เป็ นไปได้ที่จะทาการเรี ยบเรี ยงข้อมูลได้
ถ้า
รหัสผ่านที่เราป้ อนเข้าไปเหมือนกับรหัสผ่านที่บนั ทึกไว้ในฐานข้อมูล ถ่าการเรี ยบเรี ยงเป็ นไปไม่ได้ ก็จะ
มีหมายเหตุคาเตือน(warning) ปรากฎขึ้น เมื่อกดปุ่ ม Edit

๒-๒๖๐

รู ปที่ 2-46
การทางาน(Operation)
กดปุ่ ม Edit
ป้ อนรหัสผ่าน
เลือกปุ่ ม Set ปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง

- ที่จอภาพจะมีขอ้ ความร้ องขอให้ป้อนรหัสผ่าน
- ถ้ารหัสผ่านทีป่ ้ อนไม่ตรองกับที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ให้แก้รหัสผ่าน
ใหม่ การเรี ยบเรี ยงก็จะถูกกระตุน้ ให้ทางาน
- ปุ่ มทีต่ อบสนองต่อการเรี ยกก็จะถูกไฮไลท์ข้ นึ มาถ้าชุดที่เลือกนี้ได้มี
การกาหนดไว้เรี ยบร้ อยแล้วข้อมูลก็จะปรากฎขึ้นในกรอบข้อมูล
*data box) ที่อยู่ดา้ นล่าง

๒-๒๖๑
ถ้าใช้ได้ ป้ อนชื่อชุด(set) ที่จะแก้ไข
เลือกแถวใดแถวหนึ่งในกรอบข้อมูล
(row in the data box)
ในการที่จะเรี ยบเรี ยงข้อมูล
คลิกเม้าส์ บนแถว ๒ ครั้งติดต่อกัน
หรื อเลือกเมนู Data/Edit
ป้ อนค่าหรื อแก้ค่าตามทีต่ อ้ งการ
กดปุ่ ม Accept
กดปุ่ ม OK
กดปุ่ ม Cancel

- แถวที่ถูกเลือกจะถูกไฮไลท์ข้ นึ มา
- ค่าของแถวทีเ่ ลือกจะปรากฎขึ้นตรงบริ เวณอินพุทที่
สอดคล้องหรื อตรงปุ่ มทีส่ อดคล้องจะถูกไฮไลท์ข้ ึนมา

- ค่าที่แก้จะปรากฎขึ้นตรงแถวที่ถกู ไฮไลท์อยู่ในขณะนั้น และ
ก็จะเป็ นการยอมรับของชุด(set) ที่เลือก
- ข้อมูลใหม่ของชุดนั้น ๆ (sets) จะถูกนาไปเก็บไว้ ข้อความ
บอกบท(promt dialogue) จะปิ ดลง
- ข้อความบอกบทจะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรเพิ่ม

ตารางที่ 2-26 รายการลาดับเมนู ที่ใช้งานได้ในข้อความบอกบท Parameter
หลัก(ระดับ๑) ระดับ ๒
Data
Load Default
Selected
Load Default
Set
Load Default
All

ระดับ ๓

๒.๔.๑.๘ ข่ าวสาหรั บผู้ใช้ (User Message)
ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๒.๓.๘
๒.๔.๑.๙ ปูมทั่วไป(General Log)
ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๒.๓.๙
๒.๔.๑.๑๐ ปูมนั กดา(Diver’s Log)
ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๒.๓.๑๐

คาอธิบาย
โหลดข้อมูลประจา(default data ) จาก PROM สาหรับ
ข้อมูลทีเ่ ลือก
โหลดข้อมูลประจา(default data) จาก PROM สาหรับชุด
(set) ที่เลือก
โหลดข้อมูลประจา(default data) จาก PROM สาหรับชุดทุก
ชุด(sets)

๒-๒๖๒
๒.๔.๑.๑๑ การแสดงภาพ(Display)
๒.๔.๑.๑๑.๑ การปรั บการแสดงภาพ(Display setting)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Display /Setting ข้อความบอกบท(prompt dialogue) Display setting
ก็จะถูกขึ้นมา(ดูรูปที่ 2-47)

รู ปที่ 2-47
ในข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถทีจ่ ะ
 เลือกข้อมูลข่าวสาร(information) ที่อยากจะให้มนั ปรากฎขึ้นบนจอภาพ
- markers
(มาร์ คเกอร์ ตา่ ง ๆ)
- Range Rings (วงแหวนวัดพิกดั ระยะ)
- MDV History (ร่ องรอยเส้นทางเดินเก่ าของ MDV)
การทางาน(Operation)
เลือกข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยากจะดูโ ดยการ - ปุ่ มทีเ่ ลือกจะถูกไฮไลท์ข้ ึน
คลิกตรงปุ่ มที่สอดคล้อง
กดปุ่ ม Save display setting as default - การปรับทีถ่ ูกเลือกจะถูกนาลงไปเก็บลงในฐานข้อมูลและ
มันจะถูกนา มาใช้งานจริ งและเป็ นค่าประจาที่ได้ต้งั ไว้
กดปุ่ ม OK
- ข้อความบอกบท(prompt dialogue) จะถูกปิ ดลง
กดปุ่ ม Cancel
- ข้อความบอกบทจะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรเพิ่ม

๒-๒๖๓
๒.๔.๑.๑๑.๒ ความสว่ าง(Brightness)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Display/Brightness ข้อความบอกบท(prompt dialogue) จะถูกเปิ ดขึ้น(ดูรูปที่
2-48)

รู ปที่ 2-48
ในข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถทีจ่ ะ
 ตั้งความสว่างของ
- Sonar data
(ข้อมูลโซนาร์ )
- Scales
(สเกลต่าง ๆ)
สาหรับจอไพรมารี่ และจอเซคคันดารี่ โดยการเลือ่ นปุ่ มสไลด์
การทางาน(Operation)
ปรับสไลด์เดอร์ (slider) สาหรับข้อมูลโซนาร์ หรื อสเกลไปยังตาแหน่งทีต่ อ้ งการ
กดปุ่ ม OK
- ค่าที่เลือกจะถูกนาไปเก็บแล้ขอ้ ความบอกบทจะถูกปิ ดลง
กดปุ่ ม Cancel
- ข้อความบอกบทจะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรเพิ่ม
๒.๔.๑.๑๑.๓ สี ข้อมูลโซนาร์ (Sonar data colours)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก display /Sonar data colours ข้อความบอกบท (prompt dialogue)
Sonar data colours จะเปิ ดขึ้น(ปรากฎขึ้น) ดูรูปที่ 2-49
ในข้อความบอกบทนี้ การปรับตั้งสี ของข้อมูลโซนาร์ ที่แสดงภาพจะถูกปรับ การทางานนี้จะ
สอดคล้องกับรุ่ น HSV(Hue Saturation value ค่าอิ่มตัวของสี ) โทนสี หนึ่ง ๆ นั้นจะถูก กาหนดโดยแกน
ร่ วมของมันภายในรู ปทรงกรวย(ดูรูปที่ 2-50) สี ทเี่ ป็ นแม่สีจะถูกกาหนดโดยมุมหนึ่ง ๆ ที่ สัมพันธ์กบั แกน
แนวระนาบของพื้น(คือ สี แดง ๐ องศา สี เขียว ๑๒๐ องศา และสี น้ าเงิน ๒๔๐ องศา) ความสว่างจะถูก

๒-๒๖๔
กาหนดโดยระยะทางจากด้านบนสุ ดของทรงกรวย ค่าอิ่มตัวจะถูกกาหนดโดย ระยะทางสัมพันธ์จากแกน
หมุนของทรงกรวย

รู ปที่ 2-49
ตรงส่ วนด้านล่างของกรอบแสดงภาพ(window) จะเป็ นการแสดงภาพโทนสี ที่ศอดคล้องกับการ
ปรับสไลเดอร์
ด้วยการกดปุ่ ม Load Standard colours ค่าการปรั บค่าประจา(Default setting) จะถูกนาไปเก็บ
ไว้

๒-๒๖๕
ตัวแปรต่าง ๆ สาหรับโทนสี จะกาหนดเส้นทางหนึ่ง ๆ ภายในทรงกรวย ทีซ่ ่ึ งประกอบด้วย
ส่ วน ๒ ส่ วน คือ
ค่าตัวแปร คือ
 Start colour anagle[deg] : เริ่ มมุมของสี ของตารางสี(การแปรเปลี่ยนเชิงลิเนียร์ จนถึงจุดสิ้ นสุ ด
ของสี )
 End colour angle[deg]
: จุดสิ้ นสุ ดของสี ในตารางสี (การแปรเปลี่ยนเชิงลิเนียร์ จากจุดเริ่ มของ
สี )
 Direction of the colour Variation : บวกหรื อลบ
 Start brightness[%]
: ความสว่างตรงจุดเริ่ มของสี
 End brightness[%]
: ความสว่างของจุดสิ้ นสุ ดของสี
 Start saturation[%]
: จุดอิ่มตัวของจุดเริ่ มของสี
 Intermediate saturation[%] : จุดอิ่มตัวตรงจุดอิ่มตัวปานกลาง
 End saturation[%]
: จุดอิ่มตัวของจุดสิ้ นสุ ดของสี
 Intermediate saturation Pornts[%] : เปอร์ เซ็นต์ของตารางสี ที่ซ่ ึงเป็ นจุดตรงที่ได้รับผลจากการอิ่ม
ตัวปานกลาง
ตัวอย่าง (ดูรูปที่ 2-51 ถึง 2-53)
 Start colour angle(จุดเริ่ มต้นมุมสี )
- ๒๔๐ องศา(น้ าเงิน)
 End colour angle (จุดสิ้ นสุ ดมุมสี )
- ๑๒๐ องศา(เขียว)
 Direction of colour variation (ทิศทางการแปรเปลี่ยนของสี )
- บวก(ทางสี แดง)
 Start brightness (จุดเริ่ มความสว่าง)
- ๕๐%
 End brightness (จุดสิ้ นสุ ดความสว่าง)
- ๑๐๐%
 Start saturation (จุดเริ่ มการอิม่ ตัว)
- ๑๐๐%
 Intermediate saturation (จุดกึ่ งกลางของการอิ่มตัว)
- ๐%(ค่าสี เทาล้วน ๆ)
 End saturation (จุดสิ้ นสุ ดการอิ่มตัว)
- ๑๐๐%
 Intermediate saturation point (จุดอิ่มตัวปานกลาง)
- ๗๕%
 Number of colours : (จานวนของสี )
- ๑๒๘(แสดงภาพ ๑๑๐๐%)

๒-๒๖๖

รู ปที่ 2-50

รู ปที่ 2-51

๒-๒๖๗

รู ปที่ 2-52

รู ปที่ 2-53

๒-๒๖๘
การทางาน(Operation)
ปรับสไลเดอร์ ไปยังค่าทีต่ อ้ งการ
กดปุ่ ม OK
- ค่าที่เลือกจะถูกนาไปเก็บไว้และข้อความบอกบทจะปิ ดลง
กดปุ่ ม Cancel
- ข้อความบอกบทจะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรต่อ
๒.๔.๑.๑๑.๔ พิกัดระยะแนวราบ/พิกดั ระยะแนวลาดเอียง(Plan/Slant Range)
หมายเหตุ
เมนูนี้ใช้ งานได้ เฉพาะในโหมด DET เท่ านั้น ไม่มีใช้ งานในโหมดไซด์ สแกน ด้ วยการเลือกเมนู
หลัก Display/Plan/Slant Range จะมีกรอบแสดงปุ่ มกด(Toggle button window) Plan/Slant Range
ถูกเปิ ดขึ้น (ดูรูปที่ 2-54) ในกรอบแสดงภาพนี้พนักงานสามารถที่จะเลือก
 Plan range display(การแสดงภาพพิกดั ระยะตามแนวระนาบ)หรื อ
 Slant range display(การแสดงภาพพิกดั ระยะตามแนวลาดเอียง)

รู ปที่ 2-54
การแสดงภาพพิกดั ระยะตามแนวระนาบ(Plan range display) หมายถึงค่าพิกดั ระยะทั้งหมดจะ
นาแสดงถึงระยะทางที่ส่องตรงไปยังผิวน้ า คือ เมื่อเรื อได้แล่นระยะทางของพิกดั ระยะแนวระนาบจาก
ตัวเรื อถึง คอนแทคที่วดั ได้ ซึ่งจุดระยะที่วดั ได้น้ จี ะอยู่ตรงผิวน้ าบนคอนแทคนี้(ดูรูปที่ 2-55)

๒-๒๖๙

รู ปที่ 2-55
พิกดั ระยะแนวลาดเอียง(slant range) หมายถึงระยะที่แท้จริ งของคอนแทค โดยปกติแล้วพิกดั
ระยะแนวลาดเอียงจะไกลกว่าพิกดั ระยะแนวระนาบ
๒.๔.๑.๑๑.๕ โหมดความลึก(depth mode)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก (Edit/Depth mode) จะมีขอ้ ความบอกบท Depth Mode ถูกเปิ ดขึ้น
(ปรากฎขึ้น) ดูรูปที่ 2-56

รู ปที่ 2-56
ในกรอบแสดงภาพนี้พนักงานสามารถที่จะเลือก
 Full range depth display(การแสดงภาพความลึกเต็มพิกดัระยะ)หรื อ
 Magnified depth display(การแสดงภาพความลึกที่ขยายให้ใหญ่ข้ นึ )
หมายเหตุ
พิกดั ระยะสู งสุ ดจองความลึกที่แสดงภาพได้ คือ ๘๐๐ เมตร
ถ้าพนักงานเลือก เต็มพิกดั ระยะ(full scale) พิกดั ระยะของการแสดงภาพความลึกจะเหมือนกับ
ที่จอไพรมารี่ ถ้าพนักงานเลือกขยาย(magnified) เขาสามารถเลือกการแสดงภาพความลึกได้จาก ๒๕ ถึง
๒๐๐ เมตร (ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๑.๑.๒.๑)

๒-๒๗๐
๒.๔.๑.๑๑.๖ การแก้ ความลึก(depth correction)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Edit/Depth correction จะมีขอ้ ความบอกบท Depth correction ถูกเปิ ด
ขึ้น(ปรากฎขึ้น) ดูรูปที่ 2-57

รู ปที่ 2-57
ในข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถทีจ่ ะ
 Set the range(ปรับพิกดั ระยะ)
 Set the tilt angle(ปรับมุมกระดก)
การทางาน(Opearation)
ปรับสไลเดอร์ สาหรับพิกดั ระยะ(range) และ/หรื อมุมกระดก(tilt angle) ไว้ยงั ตาแหน่งที่ตอ้ งการ
กดปุ่ ม OK
- ค่าที่ถูกเลือกจะถูกนาไปเก็บและข้อความบอกบทจะถูกปิ ดลง
กดปุ่ ม Cancel
- ข้อความบอกบทจะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรต่อ
๒.๔.๑.๑๒ การเลือกจุดนัดหมาย(Selection of Geodetic Datum)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Display/Set Geo. Datum จะมีขอ้ ความบอกบท Selection of Geodetic
datum จะเปิ ดขึ้น(ดูรูปที่ 2-58)

๒-๒๗๑

รู ปที่ 2-58
ข้อมูลจุดอ้างอิง(datum data) ที่เลือกไว้จะใช้งานได้ท้งั ที่จอภาพไพรมารี่ และจอเซคคันดารี่ และ
จะมีอิทธิ พลต่อภาพกราฟฟิ คและภาพตัวอักษร
๒.๔.๑.๑๓ การทดแทนซึ่ งกันและกันโดยอัตโนมัติ(Redundancy)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Redundancy ข้อความบอกบท Redundancy จะปรากฎขึ้นทีจ่ อภาพ
(ดูรูปที่ 2-59)

๒-๒๗๒

รู ปที่ 2-59

ในข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถทีจ่ ะ

๒-๒๗๓
 Manually set default values for(ปรับตั้งค่าประจาด้วยมือสาหรับ)
- Sound Velocity
(ความเร็ วเสี ยง)
- Course OG
(เข็มเรื อเหนือพื้นท้องทะเล)
- Speed OG
(ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล)
- Depth UK
(ความลึกใต้กระดูกงู)
 Set redundancies (ตั้งการทดแทนซึ่งกันและกันโดยอัตโนมัต)ิ
- การชดเชยเสถียรภาพของเสาอากาศสัมพันธ์กบั ตัวเรื อเรา(ในกรณี ที่ค่า roll และ pitch
ไม่มีใช้งาน
- สลับแลกเปลี่ยนแทนที่กนั ของฮารด์แวร์ ประมวลผลสัญญาณ(Signal processing
hardware) สาหรับการดีเทค(detection) และการพิสูจน์ทราบ(classification)
- หยุดจ่ายไฟให้บีมฟอร์ มเมอร์ (switch off beamformer)
- หยุดจ่ายไฟให้ชแนลส่ ง(transmission channels ) สาหรับ VLF,LF และ HF(แยกัน)
๒.๔.๑.๑๔ ยูนิตรายรอบ(peripheral)
๒.๔.๑.๑๔.๑ Monitor
tbd
๒.๔.๑.๑๕ ฟังก์ ชั่นช่ วย(Help function)
๒.๔.๑.๑๕.๑ โรลล์บอลล์ และเคอร์ เซอร์ (Rollball and cursor)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Help/Rollball/Cursor ก็จะทาให้กรอบแสดงภาพ Help เปิ ดขึ้น ในกรอบ
แสดงภาพนี้จะมีคาอธิ บายของทั้งโรลล์บอลล์และเคอร์ เซอร์ ให้พนักงานอ่าน
๒.๔.๑.๑๕.๒ ฟังก์ ชั่นคีย์(Function keys)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Help/Function keys จะทาให้กรอบแสดงภาพ help เปิ ดขึ้น ในกรอบการ
แสดงภาพนี้ จะมีคาอธิบายของฟั งก์ชนั่ ให้พนักงานอ่าน
๒.๔.๑.๑๕.๓ สารบัญ(Index)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Help/Index จะทาให้กรอบแสดงภาพ help เปิ ดขึ้น เมื่อเลือกกรอบแสดง
กรอบนี้แล้ว จะมีรายการ หัวข้อของความช่วยเหลือต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีใช้งาน พนักงานสามารถเลือก เลือก
หัวข้อใด ๆ ก็ได้พร้ อมด้วยภาพแสดงของหัวข้อนั้น ๆ
๒.๔.๑.๑๕.๔ เวอร์ ชั่น (Version)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Help/Version จะปรากฎรายการโมดูลซอรฟแวร์ ท้งั หมดของคอนโซล
ยุทธวิธี(Tactical console) และ Sonar console(โซนาร์ คอนโซล)

๒-๒๗๔
๒.๔.๑.๑๖ การจัดการกับคอนแทค และการวัดคอนแทค(Contact handing and Contact measurement)
มีอยู่ดว้ ยกัน ๓ วิธี ในการทีจ่ ะเริ่ มหน้าที่ในการพิสูจน์ทราบในระบบโซนาร์
 คาสั่ง Classiification จาก TCD ใช้สาหรับคอนแทคที่มีอยู่จริ งบน TCD
 คาสั่ง Investigation จาก TCD ใช้สาหรับทุก ๆ จุดบนพื้นที่ที่แสดงภาพบนจอ TCD
 พิสูจน์ทราบโดยไม่ตอ้ งรอคาสัง่
๒.๔.๑.๑๖.๑ คาสั่ งพิสูจน์ ทราบจาก TCD(Classification Command from TCD)
ในการที่จะส่ งคาสั่ง พิสูจน์ทราบให้กบั ระบบโซนาร์ น้ นั พนักงาน TCD ต้องเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไป
ยังจอแสดงภาพ Tactical หรื อ Manoeuvre และทาบบนคอนแทคที่จะทาการพิสูจน์ทราบ และต่อจากนั้น
กดฟั งก์ชนั่ คีย์ class command จะมีรูปสี่ เหลี่ยมสี เขียวพร้อมด้วยชื่อคอนแทค(contact identifier)ปรากฎ
ขึ้นที่การแสดงภาพ Sonar detection และทีก่ ารแสดงภาพ Tactical และ manoeuvre
เมื่อพนักงานโซนาร์ วดั ค่าคอนแทคแล้วและได้พิสูจน์ทราบมันแล้วดดยการกดฟั งก์ชนั่ คียโ์ ซ
นาร์ อนั ใดอันหนึ่ง(Possible mine ,Non Mine ,Unclass contact) ข้อมูลข่าวสาร(information) ของคอน
แทคทั้งหมดจะถูกส่ งถ่ายไปยัง TCD และสัญญลักษณ์การพิสูจน์ทราบจะหายไปจากจอแสดงภาพโซนาร์
จานวนสัญญลักษณ์พิสูจน์ทราบสู งสุ ดที่สามารถเซ็ทบนคอนโซล TCD ได้คือ ๑๐ สัญลักษณ์
๒.๔.๑.๑๖.๒ คาสั่ งสื บสวนสอบสวนจาก TCD(Investigation Command from TCD)
ในการที่จะส่ งคาสั่ง สื บสวนสอบสวนให้ระบบโซนาร์ น้ นั พนักงาน TCD ต้องเลื่อนเคอร์ เซอร์
ไปที่จอแสดงภาพ Tactical หรื อ manoeuver ตรงตาแหน่งที่พนักงานโซนาร์ อยูเ่ พื่อทาการดีเทคและ
ต่อจากนั้น เขาจะต้องกดฟั งก์ชนั่ คีย์ Invest Command จะมีรูปสี่ เหลี่ยมสี เหลืองปรากฎขึ้นบนจอแสดง
ภาพดีเทคของโซนาร์ และบนจอแสดงภาพ Tactical และ Manoeuvre
เมื่อพนักงานโซนาร์ วดั ค่าคอนแทคแล้วและพิสูจน์ทราบมันแล้วโดยการกดโซนาร์ ฟังก์ชนั่ คีย์
คียใ์ ดคียห์ นึ่ง(Possible mine ,Non mine ,Unclass contact) ข้อมูลข่าวสารของคอนแทคทั้งหมดจะถูกส่ ง
ถ่ายไปยัง TCD และสัญญลักษณ์การสื บสวนสอบสวนจะหายไปจากจอแสดงภาพโซนาร์
จานวนสัญญลักษณ์การสื บสวนสอบสวนสู งสุ ดทีส่ ามารถเซ็ทได้บนคอนโซล TCD คือ ๑ สัญลักษณ์
๒.๔.๑.๑๖.๓ การพิสูจน์ ทราบโดยไม่ ต้องรอคาสั่ ง (Sonar Classification without Command)
เมื่อพนักงานโซนาร์ ได้แยกแยะคอนแทคหนึ่ ง ๆ แล้ว (พบคอนแทคที่น่าสนใจ) เขาจะมี
ทางเลือกในการจัดการ รับมือกับคอนแทคนี้ดว้ ยกัน ๒ วิธีคือ
๑. เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ไปทาบบนคอนแทคนั้น ๆ กดปุ่ มโรลล์บอลล์(rollball button) และต่อจากนั้น
พิสูจน์ทราบมันโดยการกดฟั งก์ชนั่ คียอ์ นั ใดอันหนึ่ง(Possible mine,Non mine,Unclass contact) ตรง
ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ สญั ญลักษณ์เป้ า(Contact symbol) ที่เหมาะสม(ดูขา้ งล่าง) จะปรากฎขึ้น และใน
ขณะเดียวกัน ข้อมูลนี้จะถูกส่ งผ่านไปยังคอนโซลTCD ข้อมูลคอนแทคต่อไปนี้จะถูกส่ งถ่าย

๒-๒๗๕
- การพิสูจน์ทราบ (Unclassifier Contact ,Non mine หรื อ Possible mine)
- ตาแหน่ง(แลต/ลอง) ของเคอร์ เซฮร์ เ ป้ า (target cursor)
- พิกดั ระยะ(Range)
- แบริ่ ง (Bearing)
๒. เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ไปทาบบนคอนแทคนั้น ๆ กดปุ่ มโรลล์บอลล์ ต่อจากนั้นวัดค่าของคอนแทค
(ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๑.๑๖.๔) และในที่สุดเซ็ทสัญญลักษณ์คอนแทค(Contact symbol) โดยการกดโซนาร์
ฟั งก์ชนั่ คียอ์ นั ใดอันหนึ่ง(Possible mine ,Non mine Unclass mine) ตรงตาแหน่งที่คอนเซอร์ อยู่จะมี
สัญญลักษณ์เป้ า(Target symbol) ปรากฎขึ้น(ดูขา้ งล่าง) และในขณะเดียวกัน ข้อมูลนี้จะถูกส่ งถ่ายไปให้
คอนโซล TCD ข้อมูล คอนแทคต่อไปนี้จะถูกส่ งถ่าย
- การพิสูจน์ทราบ(Unclassified Contact,Non mine หรื อ Possible mine)
- ตาแหน่ง(แลต/ลอง) ของเคอร์ เซฮร์
- พิกดั ระยะ(Range)
- แบริ่ ง (Bearing)
- มุมที่ทากับตัวเรื อ(Aspect)
- ความยาว(Length)
- ความลึก (Depth)
- ความสู ง (Height)
สั ญญลักษณ์ คอนแทค(Contact Symbol)
สัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้บนจอแสดงภาพโซนาร์ และบนคอนโซล TCD
 Unclassified Contact : รู ปดาวไปไม่มีป้ายกากับ สัญญลักษณ์อนั สุ ดท้ายจะเป็ นสี แดง ส่ วนอันอื่น
ๆ เป็ นสี เหลือง มีจานวนสู งสุ ด ๑๐ สัญลักษณ์
 Non mine : รู ปเหลี่ยมสี่ ขนมเปี ยกปูนสี เขียวไม่มีป้ายกากับ จานวนสู งสุ ด ๑๐ สัญลักษณ์
 Possible mine : รู ปสี่ เหลี่ยมสี แดงพร้ อมด้วยรู ปครึ่ งวงกลมอยู่ข่างบนไม่มีป้ายกากับ จานวน
สู งสุ ด ๑๐ สัญลักษณ์
๒.๔.๑.๑๖.๔ การวัดคอนแทคและการพิสูจน์ ทราบ(Contact measurement and Classification)
การวัดและการพิสูจน์ทราบคอนแทคหนึ่ง ๆ นั้น ให้ดาเนิ นการดังนี้(รวมทั้งดูรูปที่ 2 –60 ด้วย)
 ในพื้นทีแ่ สดงภาพเซคเตอร์ แนวนอน(Horizontal sector display) ตาแหน่งของเคอร์ เซอร์ บนคอน
แทคนั้น และกดปุ่ มโรลล์บอลล์ซ้าย(left rollball key) : ที่จอภาพ classification และ depth จะถูก
อัพเดท
หมายเหตุ
เครื่ องหมาย ๑ ถึง ๖ จะไม่ แสดงภาพที่จอภาพ

๒-๒๗๖
 ในพื้นทีแ่ สดงภาพเซคเตอร์ แนวนอน(Horizontal sector display) วงกลมที่จุด ๑ ถึง ๔ จะมาร์ ค
(mark) รู ปร่ างและตาแหน่งของการแสดงภาพ classification บนจอเซคคันดารี่ จุด ๕ และจุดที่ ๖
ความกว้างของการแสดงภาพบนจอเซคคันดารี่
 ในพื้นทีแ่ สดงภาพเซคเตอร์ แนวนอน(Horizontal sector display)หรื อในพื้นที่แสดงภาพ
Classification จะต้องเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปทาบตรงขอบด้านซ้ายของคอนแทคที่จะวัดค่า กดปุ่ ม
โรลล์บอลล์ขวา(right rollball key) เพื่อเปิ ดเมนู pop up และคลิกบนปุ่ ม Set length(PI) ตรง
ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จะมีกากบาทสี ขาว พร้ อมด้วยป้ ายกากับ P1 ปรากฎขึ้น
 ในพื้นทีแ่ สดงภาพเซคเตอร์ แนวนอน(Horizontal sector display) หรื อในพื้นที่แสดงภาพ
Classification เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ไปทาบตรงขอบด้านขวาของคอนแทคที่จะวัด กดปุ่ มโรลล์บอลล์
ขวา (right rollball key) เพื่อเปิ ดเมนู popup และคลิกบนปุ่ ม Set length(P2) ตรงตาแหน่ง
เคอร์ เซอร์ จะมีกากบาทสี ขาวพร้ อมด้วยป้ ายกากับ P2 จะปรากฎขึ้นที่จอภาพ ตาแหน่ งแนวนอน
ของคอนแทคจะถูกคานวนออกมาเป็ นตาแหน่งกึ่งกลางของ P1 กับ P2 ในขณะนี้ คอนแทคได้ถูก
พิสูจน์ทราบ(classification result window) ค่าตาแหน่ง(แลต/ลอง) พิกดั ระยะ แบริ่ ง ความยาว
และมุมที่ทากับตัวเรื อจะปรากฎขึ้นบนจอภาพซึ่งในตอนนี้พนักงานสามารถที่จะ
- เซ็ทคอนแทคหนึ่ง ๆ ขึ้นมาด้วยการกดฟั งก์ชนั่ คียข์ องโซนาร์ (Possible mine, Non mine
,Unclass contact) และจะส่ งถ่ายผลลัพธ์ไปให้คอนโซล TCD หรื อ
- ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 ในพื้นทีแ่ สดงภาพเซคเตอร์ แนวนอน หรื อในพื้นที่แสดงภาพ classification
เลือ่ นเคอร์ เซอร์ ทาบลงบนขอบบนของคอนแทคที่จะทาการวัดค่า กดปุ่ มโรลล์
บอลล์คียข์ วา เพื่อเปิ ดเมนู pop up และคลิกลงบนปุ่ ม Set width(P3) ตรง
ตาแหน่ง เคอร์ เซอร์ จะมีกากบาทสี ขาว พร้ อมด้วยป้ ายกากับ P3 ปรากฎขึ้นบน
จอภาพ
 ในพื้นทีแ่ สดงภาพเซคเตอร์ แนวนอน(Horizontal sector display หรื อ ในพื้นที่
แสดงภาพ classification เลือ่ นเคอร์ เซอร์ มาทาบบนขอบล่างของคอนแทคที่จะ
ทาการวัด กดปุ่ มโรลล์บอลล์ขวา(right rolloball button) เพื่อเปิ ดเมนู pop up
และคลิกลงบนปุ่ ม Set width(P4) ตรงตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จะมีกากบาทสี ขาว
พร้อมด้วยป้ ายกากับ P4 ปรากฎขึ้นบนจอภาพ ในกรอบแสดงผลลัพท์การ
พิสูจน์ทราบ ก็จะมีการแสดงภาพความกว้าง
 ในพื้นทีแ่ สดงภาพ depth เลือ่ นเคอร์ เซอร์ มาทาบลงคอนแทคที่จะทาการวัดค่า
กดปุ่ มโรลล์บอลล์ขวาเพื่อเปิ ดเมนู pop up และคลิกลงบนปุ่ ม Set Depth/Height
ตรงตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จะมีเส้นแนวนอน ๑ เส้น ปรากฎขึ้นบนจอแสดงภาพ
Depth ในกรอบแสดงผลลัพธ์จากการพิสูจน์ทราบ ค่าความลึกและค่าความสู ง

๒-๒๗๗
เหนือพื้นท้องทะเลที่คานวณแล้วจะปรากฎขึ้น ถึงตอนนี้แล้วคอนแทคนี้ จะถูก
พิสูจน์ทราบเต็มทีแ่ ล้ว พนักงานสามารถทีจ่ ะเซ็ทคอนแทคหนึ่ง ๆ ขึ้นมาได้ดว้ ย
การกดฟั งก์ชนั่ คียข์ องโซนาร์ อนั ใดอันหนึ่ง (Possible mine Non mine Unclass
contact) และส่ งถ่ายผลลัพธ์ไปให้คอนโซล TCD
สาหรับลาดับชั้นของสัญลักษณ์เป้ า(contact symbol) แต่ละชั้นนั้น (P1….P4 , แนวเส้นความ
ลึก, depth line) มีถึง ๑๐ สัญลักษณ์ ที่สามารถเซ็ทได้ ถ้าเซ็ทมากเกินกว่า ๑๐ สัญลักษณ์ อันเก่าที่สุดจะถูก
ลบออกในการที่จะลบสัญลักษณ์เป้ าหนึ่ ง ๆ ออกไปนั้น พนักงานจะต้องเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปทาบบน
สัญลักษณ์บนคอนแทคทีต่ อ้ งการจะลบและจะต้องกดฟั งก์ชนั่ คีย์ Delete objects
สาหรับเป้ าหนึ่ง ๆ สัญลักษณ์เป้ า (P1 …P4 แนวเส้นความลึก depth line) พนักงานสามารเซ็ท
ได้บ่อยเท่าที่ตอ้ งการ และในทุก ๆ ความต้องการคือ ตาแหน่งแต่ละตาแหน่งบนจอสามารถที่จะวัดได้
หลาย ๆ ครั้ง ทุก ๆ ครั้ งที่วดั ในตาแหน่ง P1 และ P2 จะมีการคาณวนจุดกึ่งกลางของคอนแทคใหม่ทุกครั้ง
โดยการกดฟั งก์ชนั่ คีย์ Freeze การแสดงภาพเซคเตอร์ แนวนอน(Horizontal sector display) ภาพการพิสูจน์
ภาพจริ งในขณะนั้น(Classification image) และภาพความลึกจริ งในขณะนั้น(depth image) จะหยุดนิ่ งไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส(“Freeze”) คือพวกมันจะไม่ถูกอัพเดทอีกต่อไป สิ่ งนี้ จะทาให้ไ ม่สามารถวัด
คอนแทคได้ละเอียดมากยิง่ ขึ้น ด้วยการกดฟั งก์ชนั่ Freeze ซ้ าอีกครั้ ง ภาพที่จอแสดงภาพก็จะถูกอัพเดท
ตามเดิม
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๒-๒๗๘
๒.๔.๒ TCD
๒.๔.๒.๑ คานิ ยาม (Definitions)
ในการล่าทาลายทุ่นระเบิด และการกวาดทุ่นระเบิดจะมีคานิยามต่าง ๆ ใช้งานดังนี้
เทอร์ มระดับสู งสุ ดของการล่าทาลายทุ่นระเบิดและการกวาดทุ่นระเบิดคือภารกิ จ ภารกิ จหนึ่ง ๆ
ประกอบด้วย การทางานหนึ่งอย่างหรื อมากกว่า
การทางานคือ
 Mine hunting(ล่าทาลายทุน่ ระเบิด)
 Mine sweeping(กวาดทุน่ ระเบิด) และ
 Other operation(การทางานอื่น ๆ )เช่น การเดินทาง(transit) แล่นเป็ นวงกลม(cercting) ทิ้งสมอ
(ancharing)
การล่าทาลายทุ่นระเบิดและการกวาดทุน่ ระเบิดจะกระทากันในบริ เวณพื้นที่สารวจ (search area) ซึ่ งพื้นที่
สารวจนี้ได้ถูกาหนดโดย
 Identifier
ชื่อของบริ เวณพื้นทีส่ ารวจ(search area)
 Area width
ความกว้างของพื้นที่สารวจ(ในหน่ วยเมตร)
 Description
เป็ นข้อความกากับของพื้นทีส่ ารวจ
 Center Line
เป็ นจานวนของตาแหน่งแลต/ลอง(จุดเส้นกึงกลาง ไม่ใช่เส้นตรง)
บริ เวณพื้นที่สารวจ(search area) จะประกอบด้วยแนวเส้นทางสารวจ(Lap track) แนวเส้นทาง
สารวจจะถูกกาหนดโดย
 Identifier
ชื่อของแนวเส้นทางสารวจ(Laptrack)
 Description
ข้อความอธิ บายของแนวเส้นทางสารวจ
 Manoeuvre List จานวนครั้งทีต่ อ้ งแปรขบวน
ในช่วงระหว่างการปฏิบตั ิภารกิจ(ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๓)ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกบันทึก
 ข้อมูลเซ็นเซอร์ ท้งั หมด(GPS, Dolog ,ไยโร,….) จะหมุนเวียนกันทุก ๆ ๓๐ วินาที
 การป้ อนลงปูมนักดา(Diver’s log) ทั้งหมด
 Alarm และ Warning ทั้งหมดของระบบ
 ข่าวสารทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้ภายในระบบ
 ข้อมูลการวัดค่าทั้งหมดของเครื่ องบันทึกกราฟอุณหภูมิน้ าทะเล(bathythermogramm)
 การอัพเดทข้อมูลข่าวสาร(information) ที่สาคัญทั้งหมดสาหรั บศูนย์ MWS
ในขณะที่มีการปฏิบตั ิการทางาน(ล่าทาลายทุน่ ระเบิดหรื อกวาดทุน่ ระเบิด) ในแต่ละครั้งจะมีการบันทึก
ข้อมูลเหล่านี้

๒-๒๗๙
 ข้อมูลการเดินเรื อทั้งหมด(ตาแหน่ง,เข็มเรื อเหนือพื้นท้องทะเล,ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล) จะ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุก ๆ ๓๐ วินาที
 ตัวแปรโซนาร์ ท้งั หมดทีอ่ าจจะมีความสาคัญต่อการประเมินค่าในภายหลัง(คือโหมดการทางาน
,ความกว้างของเซตเตอร์ ,พิกดั ระยะในการดีเ ทค…)
 ตัวแปรสาหรับการกวาดทุน่ ทั้งหมดที่ซ่ ึงอาจจะมีความสาคัญต่อการประเมินค่าในภายหลัง(คือ
ข้อมูลทางเรขาคณิ ตของยูนิตกวาดทุน่ ระเบิด,วิธีในการกวาดที่เลือกใช้,…)
นอกจากนั้นแล้วรู ปภาพของภารกิจทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้โดยอุปกรณ์โซนาร์ ซึ่ งจะถูกบันทึกไว้ภายใต้
ชื่อภารกิจจริ งนั้น ๆ
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๒.๔.๒.๒ คอนโซล TCD (TCD Console)
ยุทธวิธี(Tactical system) นี้ประกอบด้วยคอนโซล ๓ ยูนิตด้วยกันคือ คอนโซลยุทธวิธี(Tactical
console) ซุ ปเปอร์ ไวเซอร์ คอนโซล(Supervisor’s console) และคอนโซลการเดินเรื อ(Navigation console)
คอนโซลTCD เหล่านี้มีโครงสร้ างของเมนูที่เหมือนกันทั้งหมด ซึ่งบางเมนูก็สามารถใช้งานได้ที่คอนโซล
ทุกตัว ในเวลาเดียวกันได้และบางเมนูก็สามารถใช้งานได้ทกุ ๆ คอนโซล แต่คนละเวลา(ไม่พร้ อมกัน)
และบางเมนู ก็ใช้งานได้เพียงเฉพาะคอนโซลนั้น ๆ จะถูกระบุไว้เป็ น “master” เท่านั้น
เมนูร่วม(Commom menu) นี้ก็คือ
 Mode (ยกเว้น Test) (โหมด)
 Data(ข้อมูล)
 Edit (ยกเว้นภารกิจและการทางาน)(การเรี ยบเรี ยง,ตัดต่อ)
 Display(ยกเว้น Video control)(การแสดงภาพ)
 Evaluation(การประเมินค่า) และ
 Peripherals(ยูนิตรายรอบ)

๒-๒๘๐
สามารถเลือกฟั งก์ชนั่ master ได้ที่ฟังก์ชนั่ คียบ์ อร์ ด(ดูหวั ข้อที่ ๒.๒.๑.๖) และสามารถทางานได้
ด้วยการใช้เมนูตา่ ง ๆ ตามรายการในตารางที่ 2-27

ตารางที่ 2-27
๒.๔.๒.๒.๑ โหมดการทางาน(Operation mode)
๒.๔.๒.๒.๑.๑ โหมดการแสดงภาพ(Display modes)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก
 Mode/Manoeuver หรื อ
 Mode/Test
พนักงานสามารถที่จะสวิทช์เปลี่ยนสลับการแสดงภาพ Manoeuvre ไปเป็ นการแสดงภาพ Test
กลับไปมาได้ที่จอไพรมารี่ ได้
การตั้งค่าประจา(default setting) ของจอไพรมารี่ คือการแสดงภาพ Manoeuvre(ดูรูปที่ 2-62)
การตั้งค่าประจา(default setting) ของจอเซคคันดารี่ คือการแสดงภาพ Tactical (ดูรูปที่ 2-63)
๒.๔.๒.๒.๑.๒ ทางออก(Exit)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Mode/Exit กระแสการใช้งานจะถูกปิ ดลง เมื่อเลือกเมนูน้ ีแล้วจะมี
คาถามถามพนักงานว่าต้องการทีจ่ ะเลิกใช้งานนี้จริ งใช่ไหม ถ้าพนักงานตอบว่า “ใช่” สิ่ งที่ใช้งานอยู่จะถูก
ปิ ดลง และก็จะมีกรอบแสดง Definition of console start up เปิ ดขึ้น(ปรากฎขึ้น) ดูรูปที่ 2-16
๒.๔.๒.๒.๒ การใช้ งานฟังก์ชั่นคีย์(Function key operation)
จะใช้ฟังก์ชนั่ คีย(์ ดูหวั ข้อที่ ๒.๒) เพื่อบริ หารฟั งก์ชนั่ พิเศษต่าง ๆ ได้โดยตรงโดยไม่ตอ้ งใช้
menu operation

๒-๒๘๑
๒.๔.๒.๒.๒.๑ ฟังก์ ชั่น Master
จะใช้ฟังก์ชนั่ คีย์ 1A ถึง 3C (ดูรูปที่ 2-6) เพื่อเปลี่ยนแปลงการควบคุมฟั งก์ชนั่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 NAV master
 ADM master
 Radar master
 Simulation master
 Mission master
 Test master
 Video master
 MDV master
 Ship master
ยกเว้นฟังก์ชนั่ MDV master และ Eval master ฟั งก์ชนั่ ที่เหลืออื่น ๆ จะถูกกาหนดลงตาม
คอนโซลใด ๆ ได้โ ดยการกาหนดค่าประจา(default) (ดูตารางที่ 2-3) สาหรับฟั งก์ชนั่ ที่ได้กาหนดแล้ว
ฟั งก์ชนั่ คียจ์ ะติดที่คอนโซลที่ได้รับมอบให้เป็ น master สาหรับฟั งก์ชนั่ ที่มีใช้งานได้(available function)
ฟั งก์ชนั่ คียจ์ ะไม่ติด ส่ วนชื่อกากับที่คียข์ องฟั งก์ชนั่ ที่ถกู กาหนดแล้วทีถ่ ูกไขว้ไปยังฟั งก์ชนั่ ที่กาหนดใน
คอนโซลอื่น ๆ นั้น พนักงานประจาคอนโซลอืน่ ๆ สามารถที่จะใช้งานได้ดว้ ยการกดฟั งก์ชนั่ คียท์ ี่
สอดคล้องที่คอนโซลนั้น ๆ ตามฟั งก์ชนั่ ที่เราต้องการ
๒.๔.๒.๒.๒.๒ การปรั บการแสดงภาพ(Display settings)
จะใช้ฟังก์ชนั่ คีย์ 6C ถึง 7C ตามลาดับ 7A และ 7B (ดูรูปที่ 2-6 และ 2-7 ) เพื่อเลือกการเลือ่ นที่
ของภาพ สาหรับจอไพรมารี่ การเลือกใช้ท้งั ๔ คียส์ ามารถใช้งานได้ สาหรับจอเซคคันดารี่ จะสามารถ
เลือกได้แค่ true motion เท่านั้น(ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๒.๘)
ฟั งก์ชนั่ คีย์ 8A และ 8C ที่อยู่ที่จอทั้ง ๒ จอ มีไว้สาหรับเพิ่ม-ลดสเกล
๒.๔.๒.๒.๒.๓ การปรั บมาร์ คเกอร์ และแทรค(Marker and Track settings)
ฟั งก์ชนั่ คียส์ าหรับหารปรับมาร์ คเกอร์ (marker) และแทรค(track) นี้สามารถใช้งานได้ทจี่ อ
เซคคันดารี่ ซึ่ งสามารถบริ หารฟั งก์ชนั่ การทางานได้ดงั ต่อไปนี้คือ

๒-๒๘๒
ตารางที่ 2-28 การปรับมาร์ คเกอร์ และเทรค
ฟังก์ ชั่นคีย์
2A Ship marker
2B Position marker
2C Bearing Indicator
5A Acquire Radar Track
5B Drop Radar Tarck
5C Clear Radar Track

การทางาน
การปรับมาร์ คเกอร์ ที่ตาแหน่งทีเ่ รื อจริ ง
การปรับมาร์ คเกอร์ ที่ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จริ ง
การปรับมาร์ คเกอร์ ที่ตาแหน่งเคอร์ เวอร์ จริ งและยังสร้ างจุดแสดงแบริ่ งชี้ไปยัง
ตาแหน่งนั้น ๆ
การเข้าถือสวิทช์(Acqusition) เรดาร์ แทรคที่ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จริ ง
ปล่อยเรดาร์ แทรคที่ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จริ ง
เคลียร์ เรดาร์ แทรค

๒.๔.๒.๒.๒.๔ การสั่ งการไปยังโซนาร์ คอนโซล(Command to the sonar console)
ด้วยฟั งก์ชนั่ คีย์ 3A ถึง 3C บนจอไพรมารี่ (ดูรูปที่ 2-6) จะสามารถทาการส่ งถ่ายคาสัง่ ไปให้
โซนาร์ คอนโซล
 Sonar Bearing
(โซนาร์ แบริ่ ง)
 Classification command (คาสั่งการพิสูจน์ทราบ)
 Investigation command (คาสั่งการสื บสงนสอบสวน)
มีคาอธิบายการทางานอยู่ในหัวข้อที่ ๒.๔.๒.๙
๒.๔.๒.๒.๒.๕ ฟังก์ ชั่นสาหรั บเปิ ด/เลือกกรอบแสดงภาพ(Function keys to open/select windows)
ฟั งก์ชนั่ คีย์ 1A และ 1B บนจอไพรมารี มีไว้สาหรับเปิ ดข้อความบอกบท(prompt dialogue)
ปูมทัว่ ไป(General Logbook) ขึ้นมา(ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๔.๑๒ )หรื อเปิ ดข้อความบอกบท(prompt
dialogue) ปูมนักดา(Diver’s Logbook) ขึ้น, ขึ้นหัวข้อที่ ๒.๔.๒.๔.๑๓)
ฟั งก์ชนั่ คีย์ 1C บนจอไพรมารี่ มีไว้สาหรับเปิ ดข้อความบอกบท(prompt dialogue) Send message
(ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๔.๑๑)
ฟั งก์ชนั่ คีย์ 5C บนจอเซคคันดารี่ มีไว้สาหรับเปิ ดกรอบแสดง System Overview) ของฟั งก์ชนั่
Test (ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๗)
หมายเหตุ
การแสดงภาพ slave display สามารถแสดงภาพได้ เพียงทีจ่ อบนเท่ านั้น
ฟั งก์ชนั่ คีย์ 5A บนจอเซคคันดารี่ มีไว้สาหรับเปลี่ยนการแสดงภาพไปเป็ นการแสดงภาพแบบ
slave display ที่เลือกไว้แล้วโดย Video master (ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๕.๕)

๒-๒๘๓
๒.๔.๒.๒.๓ หลักการการทางาน(Principles of operation)
หลังจากทีไ่ ด้ ON คอนโซลยุทธวิธี(Tactical console) แล้วจะไม่มีขอ้ มูลปรากฎขึ้นบนจอแสดง
ภาพ ในการที่จะเริ่ มการทางานบนจอของคอนโซลนี้จะต้องโหลดบริ เวณพื้นน้ า (sea area) โดยใช้เมนู
หลัก Data /Sea area/Laod หรื อจะสร้ างบริ เวณพื้นน้ า(sea area) ใหม่ข้ นึ มาก็ได้ โดยการเลือกเมนู หลัก
Data/Sea area/New หลังจากทีไ่ ด้โหลดหรื อสร้ างบริ เวณพื้นน้ าก็จะทาให้ภารกิ จหนึ่ง ๆ เริ่ มขึ้น หรื อเป็ น
การทาให้ภารกิจหนึ่ง ๆ ดาเนินต่อไป
ในภารกิ จดังกล่าวนี้ การปฏิบตั ิการจะถูกกาหนดขึ้นและสาหรับการปฏิบตั ิน้ ีจะต้องโหลดหรื อ
สร้ างบริ เวณพื้นทีส่ ารวจ(Search area) ที่มีอยู่จริ งเสี ยก่อน เมื่อได้มีการคานวณแนวเส้นทางสารวจ
(Laptrack) แล้ว การปฏิบตั ิการก็จะเริ่ มขึ้น
๒.๔.๒.๒.๔ การแสดงภาพ (Displays)
การแสดงภาพประกอบด้วยบริ เวณพื้นที่แสดงภาพกราฟฟิ คและกรอบแสดงภาพการใช้งาน
(operation windows) กรอบแสดงภาพการใช้งานเหล่านี้มีอธิ บายอยู่ในหัวข้อที่
เนื่อหาของบริ เวณพิ้นที่แสดงภาพกราฟฟิ คนี้ จะขึ้นอยูก่ บั ฟั งก์ชนั่ คอนโซลที่ได้เลือกไว้และ
ขึ้นอยูก่ บั ฟั งก์ชนั่ master ที่เลือกไว้ รู ปที่ 2-62 และ 2-63 เป็ นภาพแสดงตัวอย่างของการแสดงภาพ
Manoeuvre และ Tactical ตามลาดับ

๒-๒๘๔

รู ปที่ 2-62

๒-๒๘๕

รู ปที่ 2-63

๒-๒๘๖
๒.๔.๒.๒.๕ กรอบแสดงภาพวัน/เวลา(Date/Time window)
กรอบแสดงวัน/เวลานี้เป็ นกรอบแสดงภาพอย่างถาวรบนจอแสดงภาพ Manoeuvre และจะมี
การอัพเดท ทุก ๆ วินาที
๒.๔.๒.๒.๖ กรอบแสดงข้ อมูลของเรื อเรา
ภายในกรอบนี้จะแสดงข้อมูลตัวเรื อดังนี้ คอื
 Position และ CEP(ตาแหน่งและ CEP)
 Course over ground(เข็มเรื อเหนือพื้นท้องทะเล)
 Speed over ground(ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล)
 Speed through water (ความเร็ วผ่านทะลุน้ า)
 Heading(ทิศหัวเรื อ)
 Depth under keel (ความลึกใต้กระดูกงู)
๒.๔.๒.๒.๗ ข้ อมูล HooK
บนจอแสดงภาพยุ ทธวิธี (Tactical display) และจอแสดงภาพการแปรขบวน(manoeuvre
display) วัตถุทกุ อย่างทั้งหมด(คือ คอนแทค,จุดทางภูมิศาสตร์ ,ARPA Track) เราสามารถเลือกได้ดว้ ยการ
เลื่อ นเคอร์ เซอร์ ไปทาบบนวัตถุ และกดปุ่ มโรลล์บอลล์ซ้าย(left rollball button) ถ้าได้ทาการ Hook
(เกี่ยวเบ็ด) วัตถุหนึ่ง ๆ แล้ว จะมีวงกลมสี ชมพูลอ้ มรอบวัตถุทถี่ ูก Hook ปรากฎขึ้น ถ้าวัตถุน้ นั ๆ ถูกเกี่ยว
เบ็ด (Hook) แล้ว และเราได้เลือก Hook มันใหม่อีกครั้ง เครื่ องหมาย Hook จะหายไปและวัตถุน้ นั ก็จะไม่
ถูก Hook กรอบแสดงข้อมูล Hook จะแสดงรายละเอียดของข้อมูลข่าวสาร (detailed information) ของ
รายการทีถ่ ูกHook ภายในกรอบแสดงนี้สามารถที่จะจัดการกับวัตถุที่ถูก Hook ได้ดงั ต่อไปนี้
 Centered (กาหนดจุดกึ่ งกลาง)
 Edited (เรี ยบเรี ยง)
 Deleted (ลบทิง้ )
ด้วยการกดปุ่ มโรลล์บอลล์ขวา(right rollball button) สาหรับคอนแทคหนึ่ง ๆ นั้นจะมีขอ้ มูลรายละเอียด
ดังนี้คือ
 Identifier
(ชื่อของเป้ าที่ถูก hook)
 Type
(ชนิดของเป้ าที่ถูก hook)
 Position Lat/Lon (แลต/ลองของเป้ าที่ถูก hook)
 Bearing
(แบริ่ งจากเรื อเราสัมพันธ์กบั วัตถุที่ถูก hook)
 Distance
(ระยะทางจากเรื อเราสัมพันธ์กบั วัตถุทถี่ ูก hook)
 CPA
(CPA เรื อเราถึงวัตถุที่ถูก hook)
 TCPA
(เวลาทีแ่ น่นอนและเวลาที่จะไปถึง)

๒-๒๘๗
๒.๔.๒.๒.๘ กรอบแสดงการปรั บการแสดงภาพ (Display setting window)
กรอบแสดงการปรับการแสดงนี้เป็ นกรอบที่ใช้แสดงการปรับจอแสดงภาพยุทธวิธี(Tactical
display) และจอแสดงภาพการแปรขบวน(manoeuvre display) จริ งมีปมปรั
ุ่ บดังนี้คือ
 Scale (สเกล)
 Display mode (โหมดแสดงภาพ)
 Geodetic datum (จุดนัดพบ)
 Radar ON/OFF (เรดาร์ ออน/ออฟ)
ที่จอแสดงภาพยุทธวิธี(Tactical display) พนักงานสามารถที่จะเลือกปรับปุ่ มต่าง ๆได้ ดังนี้คือ
 Scale(สเกล)
- ¼ nm (ไมล์ทะเล)
- ½ nm (ไมล์ทะเล)
- 1 nm (ไมล์ทะเล)
- 2 nm (ไมล์ทะเล)
- 4 nm (ไมล์ทะเล)
- 8 nm (ไมล์ทะเล)
- 16 nm (ไมล์ทะเล)
- 32 nm (ไมล์ทะเล)
 โหมดการแสดงภาพ (Display mode)
- True motion (เคลื่อนที่จริ ง)
- Ship centered north up(ตาแหน่งตัวเรื ออยู่ตรงจุดศูนย์กลางและเลื่อนขึ้นเหนือ)
 Radar ON/OFF(เรดาร์ ออน/ออฟ)
บนจอแสดงภาพ manoeuvre พนักงานสามารถเลือกปรับสิ่ งต่าง ๆ ได้ดงั นี้
 Scale(สเกล)
- ¼ nm (ไมล์ทะเล)
- ½ nm (ไมล์ทะเล)
- 1 nm (ไมล์ทะเล)
- 2 nm (ไมล์ทะเล)
- 4 nm (ไมล์ทะเล)

๒-๒๘๘
 Display mode (โหมดการแสดงภาพ)
- True motion(อาการเคลื่อนทีจ่ ริ ง) ดูรูปที่ 2-66
- Ship centered north up (ตัวเรื ออยู่ตรงจุดศู นย์กลางจอแสดงภาพและภาพจะเคลือ่ นที่ไปทาง
ทิศเหนือ) ดูรูปที่ 2-64
- Ship centered head up (ตัวเรื ออยู่ตรงจุดศู นย์กลางจอแสดงภาพและภาพจะเคลื่อนที่ไปทาง
หัวเรื อ) ดูรูปที่ 2-65
- Ship centered Laptruck(ตัวเรื ออยู่ตรงจุดศู นย์กลางจอแสดงภาพและภาพจะเคลือ่ นที่ไปตาม
แนวเส้นทางสารวจ) ดูรูปที่ 2-67
 Radar ON/OFF
ถ้าโหมดแสดงภาพของจอแสดงภาพยุทธวิธี (Tactical display) หรื อของจอแสดงภาพการแปร
ขบวน(Manoeuvre display) ได้ปรับไว้ที่ true motion เราก็สามารถทีจ่ ะปรับให้ตาแหน่งตัวเรื อกลับมาอยู่
ที่จุดศูนย์กลางจอภาพใหม่ได้ (เหมือนกับการแพนกล้องถ่านรู ป)โดยการเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปวางไว้ตรง
ตาแหน่งใหม่และกดปุ่ มโรลล์บอลล์ขวา(right rollball button)

รู ปที่ 2-64

๒-๒๘๙

รู ปที่ 2-65

รู ปที่ 2-66

๒-๒๙๐

รู ปที่ 2-67
๒.๔.๒.๒.๙ กรอบแสดงข้ อมูลเป้า(Target data windows)
มีกรอบแสดงข้อมูลเป้ าอยู่ ๓ แบบที่ใช้งานได้ ซึ่ งภายในกรอบแต่ละกรอบจะมีขอ้ มูลต่าง ๆ
เหล่านี้บรรจุอยู่
 Position
ตาแหน่งของเป้ า
 Bearing
แบริ่ งจากตัวเรื อถึงเป้ าและแบริ่ งของวัตถุทถี่ ูก hooked ถึงเป้ า
 Distance
ระยะทางจากตัวเรื อเราถึงเป้ าและระยะทางของวัตถุทถี่ ูก hooked ถึงเป้ า
ถ้าเป้ าเคลื่อนที่หนึ่ง ๆ ถูก hooked แล้วโดยโซนาร์ ,ข้อมูลของการแสดงภาพเป้ าเคลื่อนทีจ่ ะมี
การอัพเดท ทุก ๆ วินาที ทั้งจอแสดงภาพยุทธวิธี(Tactical display) และจอแสดงภาพการแปรขบวน
(manoeuvre dispaly) จะมีสัญลักษณ์เป้ าปรากฏอยู่ดว้ ย
หลังจากทีไ่ ด้กดฟั งก์ชนั่ คีย์ ship marker (FK-1A) ไปแล้ว เครื่ องหมาย ship marker จะถูกเซ็ท
ไว้ที่ตาแหน่งตัวเรื อเราจริ ง(actual own ship position) ที่จอแสดงภาพทั้งจอแสดงภาพยุทธวิธี(Tactical
display) และจอแสดงภาพการแปรขบวน(manoeuvre display) สัญลักษณ์ ship marker จะปรากฏขึ้นที่จอ
แสดงภาพและข้อมูลจของสัญลักษณ์ ship marker จะทาการอัพเดททุก ๆ วินาที
หลังจากทีไ่ ด้กดฟั งก์ชนั่ คีย์ Position marker (FK-1B) แล้วสัญลักษณ์ position marker จะถูก
เซ็ทไว้ที่ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จริ ง (actual cursor position) ที่จอภาพทั้งจอแสดงภาพยุทธวิธี(Tactical
display) และจอแสดงภาพการแปรขบวน (manoeuvre display) สัญลักษณ์ position marker จะปรากฏขึ้น
ที่จอแสดงภาพพร้ อมด้วยเวคเตอร์ จากตาแหน่งเป้ าจริ ง ไปยังตาแหน่งสัญลักษณ์ position marker ข้อมูล
ของสัญลักษณ์ position marker จะถูกอัพเดททุก ๆ วินาที

๒-๒๙๑
๒.๔.๒.๒.๑๐ เคอร์ เซอร์ วัดค่ า (Measurement cursor)

รู ปที่ 2-68
มีวธิ ี อยู่ ๖ วิธีดว้ ยกัน ในการใช้เคอร์ เซอร์ วดั ค่า(ดูรูปที่ 2-68)
a) ทุก ๆ ตาแหน่ งไปยังตาแหน่งเคอร์ เซอร์ (pn ถึง Pcur)
พนักงานต้องเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปยังตาแหน่ง Pn และกดปุ่ มโรลล์บอลล์ขวาหลักจาหนั้น ก็
สามารถเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปบนจอภาพ และค่าแบริ่ ง/พิกดั ระยะของตาแหน่งเคอร์ เซอร์ จริ ง Pcur จะปรากฏ
ขึ้นตรงบริ เวณใกล้ ๆ กับตาแหน่งเคอร์ เซฮร์ (Pcur) ถ้ากดปุ่ มโรลล์บอลล์ขวาอีกครั้ง เคอร์ เซอร์ วดั ระยะ
(measuement cursor) จะแช่แข็งอยู่อย่านั้น แต่ยงั คงปรากฎอยู่ที่จอแสดงภาพ หลังจากที่ได้เลื่อนเคอร์ เซอร์
ไปยังตาแหน่ง Pn และ Pcur และกดปุ่ มโรลล์บอลล์ขวาและคีย ์ shift แล้ว เคอร์ เซอร์ วดั ค่า (measuement
cursor) จะถูกลบทิ้ง
b) เลือ่ นตาแหน่งไปยังตาแหน่งเคอร์ เซอร์ (Pmov ถึง Pcur)
ขั้นตอนนี้จะเหมือนกับทีไ่ ด้อธิ บายไปแล้วในข้อ a) จะมีอยู่เพียงสิ่ งเดียวเท่านั้นที่แตกต่างกันคือ
ตาแหน่งของ Pmov นั้นจะถูกอัพเดทด้วยเป้ าเคลือ่ นที(่ Moving Target)
c) ตาแหน่งวัตถุ(Object position) ถึงตาแหน่งเคอร์ เซอร์ (Cursor poaition)(Pobj ถึง Pcur)
ขั้นตอนนี้จะเหมือนกับทีไ่ ด้อธิ บายไปแล้วในข้อ a) ตาแหน่งวัตถุ(Object position) ถึงตาแหน่งวัตถุ
(Object position) (Pobj ถึง Pobj) ขั้นตอนนี้เหมือนกับทีอ่ ธิบายไปแล้วในข้อ a) มีอยู่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้นที่แตกต่างกัน คือตาแหน่ งของ Pobj คือตาแหน่งทีแ่ ท้จริ งของวัตถุและตาแหน่งของ Pmov จะถูก
อัพเดทด้วยเป้ าเคลือ่ นที่
มันสามารถที่จะมีเคอร์ เซฮร์ วดั ค่า(Measurement cursor) รวมทั้งหมดได้ถึง ๑๐ อัน(แบบ a ,b
หรื อ c) แสดงบนจอภาพ

๒-๒๙๒
๒.๔.๒.๒.๑๑ กรอบแสดงข้ อมูลเคอร์ เซอร์ (Cursor data window)
กรอบข้อ มูลเคอร์ เซอร์ จะแสดงข้อ มูลข่าวสาร(information) ในรู ปตัวอัก ษรของเคอร์ เซอร์
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 Position Lat/Lon (ตาแหน่ง แลต/ลอง)
 Bearing/Range relative to the own ship(แบริ่ ง/พิกดั ระยะสัมพันธ์กบั ตัวเรื อ)
 Bearing/Range Relative to the hooked object(แบริ่ ง/พิกดั ระยะทีส่ ัมพันธ์กบั วัตถุที่ถูก hook
กรอบแสดงข้อมูลเคอร์ เซอร์ น้ ีมีใช้งานทั้งที่จอแสดงภาพการแปรขบวน(Manoeuvre display)
และจอแสดงภาพยุทธวิธี(Tactical display)
๒.๔.๒.๒.๑๒ สั ญญาณเตือนและคาเตือน(Alarm and Warning)
ข้อความ alarm และ warning หนึ่ง ๆ นั้นจะมีขอ้ มูลเหล่านี้บรรจุอยู่คือ
 Counter
(ตัวเลขทีน่ บั เพิ่มขึ้นเริ่ มนับตั้งแต่เริ่ มใช้คอนโซลยุทธวิธี ,Tactical console)
 Time Stamp (เวลาทีเ่ กิด alarm)
 Type
(เป็ น alarm หรื อ warning)
 Text
(ข้อความกากับ alarm หรื อ warnibg)
Alarm หนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกกาหนดเป็ นเหตุการณ์ทางเทคนิคที่พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตอบ
โต้อย่างทันที
ข้อความข่าวสารต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของ alarm :
 00055 17.05.1997
13:37:29
Overtemperature Console 1
 00056 17.05.1997
13:41:34
Water in system
 00058 17.05.1997
13:55:54
Dolog sensor failed
ส่ วน warning นั้นก็คือ alarm ที่เป็ น alarm ระดับต่าที่สุดทีซ่ ่ึ งจะแจ้งให้พนักงานทราบว่ามีบาง
สิ่ งบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้น แต่ไม่ตอ้ งตอบสนองในทันที่ทนั ใด
ข้อความข่าวสารต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของ warning :
 00054 17.05.1997
13:24:26
No printer connected
 00057 17.05.1997
13:42:23
Track T075 occurs a CPA warning
 00059 17.05.1997
13:55:58
Superviser’s console is offline

รู ปที่ 2-69

๒-๒๙๓
ถ้ามี alarm หรื อ warning หนึ่ง ๆ เกิ ดขึ้นพนักงานจะได้รับแจ้งทางสัญญาณเสี ยงและทางการ
แสดงข้อความในกรอบแสดง alarm บนจอไพรมารี่
สัญญาณเสี ยงจะเกิ ดขึ้นเมื่อมี alarm หรื อ warning เกิดขึ้น
ถ้าพนักงานกดปุ่ ม Acknowledge เท่ากับเป็ นการรับทราบแล้วว่ามี alarm/warning เกิดขึ้นและ
ข้อความแจ้ง alarm/warning จะหายไปจากกรอบแสดงและจะมีขอ้ ความแจ้ง alarm/warning อันเก่า
ปรากฎขึ้นแทน(ถ้ามี alarm/warning เก็บอยู่ในบัฟเฟอร์ )
ถ้ามี alarm หรื อ warning อันใหม่เกิดขึ้น ข้อความแจ้ง alarm/warning อันใหม่น้ ีจะไปปรากฏ
แทนข้อความเก่า ข้อความแจ้ง alarm/warning อันเก่ าทีเ่ ก็บอยู่ในบัฟเฟอร์ ที่ไม่ใช่ alarm/warning ที่ยงั ไม่
รับทราบนั้น พนักงานสามารถที่จะเรี ย บเรี ยงรายการออกมาดูได้ทุกเวลาเพียงแค่กดปุ่ ม Show List เท่านั้น
… และเลือกกรอบแสดง List of Alarms and warning ให้เปิ ดขึ้น(ปรากฏขึ้น)

รู ปที่ 2-70
ในกรอบแสดงภาพนี้(window) ,alarm และ warning ที่พนักงานยังไม่ได้รับทราบจะเรี ยง
รายการตามลาดับเก่าใหม่ พนักงานสามารถที่จะเลือกเพียง ๑ รายการหรื อมากกว่านั้นได้ และถ้าพนักงาน
กดปุ่ ม Acknowledge alarm และ warning ที่พนักงานเลือกออกมาจะเท่ากับว่าพนักงานรับรู้ alarm และ
warning นั้น ๆ แล้วและมันจะหายไปจากรายการ
๒.๔.๒.๓ เมนู Function data (เมนูข้อมูลฟังก์ชั่นการทางาน)
๒.๔.๒.๓.๑ เมนู Function data /Sea area
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Data/Sea area/New ข้อความบอกบท(prompt dialogue) Edit sea area
จะเปิ ดขึ้น(ปรากฏขึ้นที่จอภาพ) ดูรูปที่ 2-71 ในข้อความบอกบท พนักงานสามารถที่จะ

๒-๒๙๔
 ป้ อนชื่อบริ เวณน้ าทะเลนั้น ๆ ได้
 กาหนดตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ได้โดยการป้ อนตาแหน่งแลต/ลอง ของมุมล่างด้นซ้าย(PI) และมุม
บนด้านขวา(P2) ของบริ เวณพื้นน้ านั้น ๆ
 ป้ อนข้อความคาอธิบาย

รู ปที่ 2-71
การทางาน (Operation)
ป้ อนชื่อทะเลบริ เวณนั้น
ป้ อนแลต/ลอง ตรงมุมซ้ายด้านล่างและมุมขวาด้านบน
ป้ อนคาอธิบาย(ออปชัน่ )
กดปุ่ ม OK
บริ เวณน้ าทะเลนั้นจะถูกเก็บและข้อความบอกบท(prompt
dialogue) นี้จะปิ ดลง
กดปุ่ ม Cancel
ข้อความบอกบท(prompt dialogue) จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทา
อะไรเพิ่มอีก
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Data /Sea area /Load กรอบแสดง Selection of sea area ที่เลือกจะถูกโหลด

๒-๒๙๕
ในการที่จะโหลดบริ เวณน้ าทะเลทีใ่ ช้งานจริ งในตอนนั้น
พนักงานสามารถเลือกรายการใด
รายการหนึ่งได้จากแฟ้ มรายการและหลังจากทีไ่ ด้กดปุ่ ม OK ข้อมูลของบริ เวณทะเลทีเ่ ลือกจะถูกโหลด
ในการเรี ยบเรี ยงข้อมูล(edit the data) จะใช้ขอ้ ความบอกบท Edit/Sea Areas ที่อยู่ในเมนูหลัก(ดูขา้ งล่าง)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Data/Sea Area /Delete กรอบแสดง Selection of sea areas ที่เลือกจะ
เปิ ดขึ้นบนจอภาพ การลบบริ เวณทะเลอันใดอันหนึ่งหรื อมากกว่าออกนั้น พนักงานสามารถเลือกบริ เวณ
ทะเล ๑รายการ หรื อมากกว่าได้จากแฟ้ มรายการ และหลังจากที่พนักงานได้กดปุ่ ม OK แล้วจะมีขอ้ ความ
ถามพนักงานว่า “แน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะลบสิ่ งนี้” ถ้าพนักงานตอบว่า “ใช่” บริ เวณทะเลทีถ่ ูกเลือกจะถูก
ลบออกไปจากแฟ้ มรายการ
๒.๔.๒.๓.๒ การบริ หารข้ อมูล(Data Management)
๒.๔.๒.๓.๒.๑ ลักษณะโครงสร้ างของข้ อมูล(Structure of the Data)
ข้อมูลทั้งหมดทีส่ ัมพันธ์กบั การล่าทาลายทุน่ ระเบิดจะถูกเก็บไว้ในบริ เวณทะเล(sea areas) ข้อมูลทีเ่ ก็บไว้
คือ
 Contacts
(คอนแทค)
 Geographical
(จุดต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ )
 Boundaries
(แนวเส้นเขตแดน)
 Depth contoures
(รู ปส่ วนเว้าส่ วนโค้งของพื้นท้องทะเล)
 Search areas
(บริ เวณพื้นที่สารวจต่าง ๆ)
 Laptracks
(แนวเส้นทางสารวจต่าง ๆ )
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Data/Sea Area/Export จะมีกรอบแสดงปุ่ มกด (Sea area export)
ปรากฏขึ้น(เปิ ดขึ้น) บนจอภาพ ดูรูปที่ 2-72 ที่ซ่ ึงพนักงานสามารถที่จะเลือกสื่ อที่จะใช้ในการส่ งออก
ข้อมูล

รู ปที่ 2-72

๒-๒๙๖
หลังจากเลือกสื่ อที่จะใช้แล้วและกดปุ่ ม OK แล้ว จะมีกรอบแสดง Selection of Sea Areas ที่
เลือก เปิ ดขึ้นที่จอภาพ
พนักงานสามารถที่จะเลือกบริ เวณทะเล(Sea Areas) 1 รายการหรื อมากกว่าได้จากแฟ้ มรายการ
และหลังจากที่ได้กดปุ่ ม OK แล้ว บริ เวณทะเลทีเ่ ลือกจะถูกส่ งออกไปลงบนสื่ อที่เลือก ด้วยการเลือกเมนู
หลัก Data/Sea area/Import จะมีกรอบแสดงปุ่ มกด Selection of medium (ดูรูปที่2-72) เปิ ดขึ้นบน
จอภาพ ซึ่ งพนักงานสามารถที่จะเลือกสื่ อ(เทปหรื อซิป) ที่เขาต้องการจะใช้ในการรับข้อมูล(Import of
data) หลังจากเลือกสื่ อที่จะใช้แล้วและกดปุ่ ม OK แล้ว จะมีกรอบแสดง Selection of sea areas ที่เลือก
เปิ ดขึ้นที่จอภาพ
พนักงานสามารถที่จะเลือกบริ เวณทะเล(Sea Areas) 1 รายการหรื อมากกว่าได้จากแฟ้ มรายการ
และหลังจากที่ได้กดปุ่ ม OK แล้ว บริ เวณทะเลทีเ่ ลือกจะถูกรับเข้ามาทางสื่ อที่เลือก
หมายเหตุ
รวมทั้งยังเป็ นไปได้ ทจี่ ะรั บข้ อมูลบริ เวณทะเล(Sea areas data) มาจากศูนย์ MWS(MWS
Centre) ด้ วยวิธีเดียวกัน
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Edit/Sea area ข้อความบอกบท Edit Sea Area จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ
(ดูรูปที่ 2-73) ซึ่ งสามารถทีจ่ ะทาการเรี ยบเรี ยง(edit) บริ เวณทะเล(sea area) ได้
๒.๔.๒.๓.๒.๒ การบริ หารข้ อมูลภารกิจ(Management of Mission data)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Data/Mission/Export กรอบแสดงภาพปุ่ มกด Sea Area Export จะเปิ ด
ขึ้นบนจอภาพ(ดูรูปที่ 2-72) ซึ่ งพนักงานสามารถเลือกสื่ อ(เทปหรื อซิป)ที่เขาต้องการจะใช้ในการเซฟ
ข้อมูลภารกิจได้ หลังจากเลือกสื่ อที่จะใช้แล้วและกดปุ่ ม OK แล้ว กรอบแสดง Selection of Mission จะ
เปิ ดขึ้นบนจอภาพ และจะมีภาพแสดงรายการชื่อภารกิจและเริ่ ม/เลิกปรากฏขึ้น
พนักงานสามารถเลือกภารกิจใดภารกิจหนึ่งหรื อมากกว่าออกมาจากแฟ้ มได้และเซฟมันลงบน
สื่ อทีเ่ ลือก ด้วยการเลือกเมนูหลัก Data /Mission /Import กรอบแสดงปุ่ มกด Selection of mediums
(ดูรูปที่ 2-72) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ซึ่ งพนักงานสามารถเลือกสื่ อ(เทปหรื อซิป)ที่ตอ้ งการจะใช้ในการ
โหลดข้อมูลภารกิจได้ หลังจากได้เลือกสื่อทีจ่ ะใช้แล้วและได้กดปุ่ ม OK แล้ว กรอบแสดง Selection of
mission จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ จะมีภาพแสดงรายการชื่ อภารกิจและเวลา เริ่ ม/เลิก ปรากฏขึ้น
พนักงานสามารถเลือกภารกิจใดภารกิจหนึ่งหรื อมากว่าออกมาจากแฟ้ มได้และโหลดมัน
ออกมาทางสื่ อที่เลือก ด้วยการเลือกเมนูหลัก Data /Mission/Delete กรอบแสดง Selection of mission จะ
เปิ ดขึ้นบนจอภาพ และจะมีภาพแสดงรายการชื่อภารกิจและเวลาเริ่ ม/เลิกปรากฏขึ้นบนจอภาพ
พนักงานสามารถเลือกภารกิจใดภารกิจหนึ่งหรื อมากว่าออกมาจากแฟ้ มได้และลบมันออกจาก
ฐานข้อมูลหลังจากที่พนักงานได้เลือกภารกิจที่ตอ้ งการจะลบแล้ว จะมีขอ้ ความถามพนักงานว่า “คุณ
แน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะลบภารกิจที่เลือก” ถ้าพนักงานตอบว่า “ใช่” ภารกิ จทีเ่ ลือกพร้อมด้วยข้อมูลของมัน
ทั้งหมดจะถูกลบออก

๒-๒๙๗
๒.๔.๒.๓.๒.๓ การส่ งข้ อมูลภารกิจออกไปให้ ศูนย์ MWS(Export of Mission data to MWS Center)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Data/MWS Center/Export กรอบแสดงปุ่ มกด (radio button window)
Selection of Medium เปิ ดขึ้นบนจอภาพ(ดูรูปที่ 2-72) ซึ่ งพนักงานสามารถเลือกสื่ อ(เทปหรื อซิป) ที่
ต้องการจะใช้ในการส่ งข้อมูลออกไป หลังจากเลือกสื่ อที่จะใช้แล้วและได้กดปุ่ ม OK แล้ว กรอบแสดง
Selection of Missions ที่เลือกจะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ
พนักงานสามารถเลือกภารกิจ ๑ ภารกิ จออกมาจากแฟ้ มรายการและเซฟข้อมูลนั้นให้กบั
MWS Center(ศูนย์ MWS) ลงบนสื่ อทีเ่ ลือก ข้อมูลสาหรับศูนย์ (information) ต่าง ๆ คือ คอนแทค
(contacts) จุดทางภูมิศาสตร์ (Geographical points) แนวเขตแดน(boundaries) รู ปเส้นโค้งเส้นเว้าของพื้น
ทะเล(depth contour) ที่อยู่ในบริ เวณทีซ่ ่ึ งได้เคยผลิต ปรับปรุ งหรื อลบทิง้ แล้วในระหว่างภารกิจนั้น ๆ
ด้วยข้อมูลข่าวสาร(information) เหล่านี้จะสามารถอัพเดทข้อมูลมนศู นย์ MWS ได้
๒.๔.๒.๔ การเรี ยบเรี ยงข้ อมูล (Editing data)
๒.๔.๒.๔.๑ การเรี ยบเรี ยงตัวแปรของระบบ (Editing system parameter)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Edit/System data กรอบแสดง System parameter จะเปิ ดขึ้นบน
จอภาพ(ดูรูปที่ 2-73)
ตรงจุดเริ่ มของข้อความบอกบท ระบบจะโหลดข้อมูลที่นามาแสดงภาพ ออกมาจากฐานข้อมูล
และในเวลาเดียวกันนี้ ก็จะเก็บข้อมูลนี้ลงบนฮาร์ ดิสก์ ถ้าไม่สามารถเข้าสู่ (Access) ฐานข้อมูลใดข้อมูลนี้
จะถูกโหลดมาจากแฟ้ มทีอ่ ยู่บนฮาร์ ดดิสก์ ถ้าไม่มีแฟ้ มอยู่ในฮาร์ ดดิสก์เลย ก็จะมีขอ้ ความบอกบทเปล่า
ปรากฏขึ้น หลังจากได้โหลดข้อมูลแล้ว ก็จะมีกรอบแสดงพร้อมด้วยหมายเหตุที่เกี่ยวข้องของแหล่งข้อมูล
ปรากฏขึ้น
ด้วยการกดปุ่ ม Edit System parameter กรอบแสดงการเรี ยบเรี ยงข้อมูลก็จะเปิ ดขึ้นบน
จอภาพ จะทาการเรี ยบเรี ยงข้อมูลใหม่ได้ต่อเมื่อได้ป้อนอินพุทรหัสผ่าน(password) ก่อน เมื่อรหัสผ่านได้
ถูกเก็บลงในฐานข้อมูลแล้ว การเรี ยบเรี ยงข้อมูลจะสามารถกระทาได้เพียงต่อเมื่อรหัสผ่านที่ป้อนเข้าไป
เป็ นรหัสเดียวกันกับที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลเท่านั้น ถ้าไม่สามารถทาการเรี ยบเรี ยงได้ ก็จะมีขอ้ ความคา
เตือน(warning note) ปรากฏขึ้นด้วยการกดปุ่ ม Edit System Parameter

๒-๒๙๘

รู ปที่ 2-73
ในข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถป้ อน ชื่อเรื อ(shipname) กาหนดเวลาออฟเซ็ท(time
offset) และกาหนดเซนเซอร์ ออฟเซ็ท(Sensor offsets) ในแกนทั้ง 3 แกน (X ,Y และ Z) ที่สัมพันธ์กบั
ตาแหน่งคงที่ของตัวเรื อ DOLOG จะเป็ นจุดสุ ดท้ายของเรื อที่จะต้องป้ อน
ปุ่ มกดแบบท๊อคเกิล(Toggle buttons) จะเป็ นตัวเลือก (หรื อกาหนด) ว่าจะเลือกใช้ขอ้ มูลอินพุท
หรื อ ออฟเซ็ทที่รับต้องเป็ นศูนย์

๒-๒๙๙
๒.๔.๒.๔.๒ การเรี ยบเรี ยงข้ อมูลบริ เวณทะเล(Editing Sea Area Data)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Edit/Sea Areas จะมีขอ้ ความบอกบท Sea Area Definition (ดูรูปที่
2-71 ) เปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในข้อความบอกบทนี้เราสามารถที่จะทาการเรี ยบเรี ยงข้อมูลของบริ เวณทะเลนี้
ได้ การทางาน(การใช้งาน) ก็จะเหมือนกับการสร้ างบริ เวณทะเลบริ เวณใหม่(ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๓.๑)
๒.๔.๒.๔.๓ การเรี ยบเรี ยงข้ อมูลภารกิจ(Editing Mission data)
หมายเหตุ
ในเมนูนี้ ขั้นตอนต่ าง ๆจะใช้ งานได้ เพียงก็ต่อเมื่อภารกิจนั้น ๆ กาลังทางาน
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Edit/Mission ข้อความบอกบท Mission data (ดูรูปที่ 2-73) จะเปิ ดขึ้น
บนจอภาพ ซึ่งพนักงานสามารถป้ อนข้อแนะนาทีเ่ กี่ ยวข้องกับภารกิจนั้น ๆ ได้ และพนักงานยังสามารถ
เปลี่ยนชื่อภารกิจเป็ นชื่อใหม่ได้
๒.๔.๒.๔.๔ การเรี ยบเรี ยงบริ เวณพืน้ ที่สารวจ(Editing Search areas)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Edit/Search areas จะมีขอ้ ความบอกบท Search area data เปิ ดขึ้นบน
จอภาพ(ดูรูปที่ 2-74)

รู ปที่ 2-74

๒-๓๐๐
ในกรอบการแสดงภาพนี้ พนักงานสามารถทีจ่ ะ
 เรี ยบเรี ยง บริ เวณพื้นที่สารวจ(search area) ใหม่ได้ หรื อ
 โหลดและเรี ยบเรี ยงบริ เวณพื้นที่สารวจที่มีอยู่จริ งได้
หลังจากทีไ่ ด้เรี ยบเรี ยง ปรับปรุ งข้อมูลแล้ว ข้อมูลนี้จะถูกเก็บโดยการเลือกเมนู Data/Save
ตารางที่ 2-29 เป็ นรายการขั้นตอนของเมนูต่าง ๆ ในข้อความบอกบท Search area data
หลัก (ระดับ๑)
Data

Edit

ระดับ ๒
New
Open
Delete
Save
Save as
Exit
Cut

Calculate

Copy
Paste before
Paste behind
Delete
Insert before
Insert behind
Laptrack

Help

About this
window

ระดับ ๓

คาอธิบาย
เปิ ดข้อความบอกบทว่าง ๆ
เปิ ดบริ เวณทะเลที่มีอยู่จริ ง
ลบบริ เวณพื้นที่สารวจ(Search area)
เซฟบริ เวณพื้นที่สารวจ(Search area)
เซฟบริ เวณพื้นที่สารวจด้วยชื่อใหม่(กอปปี้ )
ปิ ดข้อความบอกบท
กอปปี้ แนวจุดกึ่งกลางที่เลือก(Selected center line
points) ลงใน paste buffer และลบแนวจุดออก)
กอปปี้ แนวจุดกึ่งกลางที่เลือกลงใน paste buffer
กอปปี้ paste buffer ก่อนแนวจุดกึ่งกลางที่เลือก
กอปปี้ paste buffer หลังแนวจุดกึ่ งกลางทีเ่ ลือก
ลบแนวจุดกึ่งกลางที่เลือกทิง้
ใส่ แนวจุดกึ่งกลางอันใหม่ก่อนอันทีเ่ ลือก
ใส่ แนวจุดกึ่งกลางอันใหม่หลังอันที่เลือก
เปิ ดกรอบแสดงการคานวณแนวเส้นทางสารวจ
(Laptrack Calculation)
เปิ ดกรอบ Help พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารของกรอบนี้

เมื่อได้ทาการปรับปรุ ง(เรี ยบเรี ยง)บริ เวณพื้นที่สารวจใหม่แล้ว หรื อได้ทาการโหลดบริ เวณพื้นที่
สารวจที่มีอยู่แล้ว พนักงานก็จะมีแนวเส้นทางสารวจที่คานวณแล้ว

๒-๓๐๑
๒.๔.๒.๔.๕ การคานวณแนวเส้ นทางสารวจ(calculation of Laptracks)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Calculate/Laptrack ข้อความบอกบท Calculate Laptracks จะเปิ ดขึ้น
บนจอภาพ(ดูรูปที่ 2-75)

รู ปที่ 2-75
ในกรอบแสดงนี้ พนักงานสามารถป้ อนอินพุท การปรับแต่งต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อการคานวณแนวเส้นทาง
สารวจ
 Track spacing
(ระยะห่างระหว่างแนวเส้นทาง)
 Tracking order
(กาหนดคาสั่งแนวเส้นทาง)
 Calculate offset points (กาหนดจุดออฟเซ็ทที่จะใช้ในการคานวณ)
 Offset
(กาหนดระยะห่างของจุดออฟเซ็ท)
สาหรับการคานวณแนวเส้นทางสารวจนี้ การแปรขบวน(manoeuvre) ต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็ นค่าประจา
(assumed as default) ที่ไม่สามารถกาหนดได้
 Waypoint(จุดหันเลี้ยว) circle (วงกลม)
ซึ่ งสามารถแก้ไขปรั บปรุ งพวกมันได้โดยการกดปุ่ มตามลาดับและการเลือกรัศมีการแปรขบวน
ที่ตอ้ งการเมื่อพนักงานได้ปรับแต่งการปรับแต่งทั้งหมดแล้วและกดปุ่ ม OK ไปแล้ว ก็จะมีการคานวณ
แนวเส้นทางสารวจตามทีส่ อดคล้องกับค่าที่ปรับไว้ และจะมีขอ้ ความบอกบท Laptrack data (ดูรูปที่
2-76) เปิ ดขึ้นบนจอภาพ

๒-๓๐๒
รู ปที่ 2-76 เป็ นภาพแสดงตัวอย่างของแนวเส้นทางสารวจ(Laptrack) ที่คานวณแล้ว

รู ปที่ 2-76
๒.๔.๒.๔.๖ การเรี ยบเรี ยงแนวเส้ นทางสารวจ(Editing of Laptracks)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Edit/Laptrack กรอบแสดง Laptrack data ว่าง(ดูรูปที่ 2-77) จะเปิ ดขึ้น
บนจอภาพ ในกรอบแสดงภาพนี้พนักงานสามารถทีจ่ ะ
 เรี ยบเรี ยงแนวเส้นทางสารวจใหม่(new Laptrack) ได้ หรื อ
 โหลดและเรี ยบเรี ยงแนวเส้นทางสารวจที่มีอยู่
ในกรอบแสดงนี้ พนักงานสามารถป้ อนอินพุท การปรับแต่งเหล่านี้สาหรับแนวเส้นทางสารวจได้
 Identifier
ชื่อสาหรับแนวเส้นทางสารวจ
 Description
ข้อความอธิ บายสาหรับแนวเส้นทางสารวจ
 Manoeuvre List
รายการการแปรขบวนทัง้ หมดทีเ่ ป็ นของจุดหันเลี้ยวต่าง ๆ ของแนว
เส้นทางสารวจ
 Lat/Lon
หลังจากได้เลือกจุดหันเลี้ยว(waypoint) แล้วพนักงานสามารถที่จะ
ปรับปรุ งแก้ไขแลต/ลอง ของจุดหันเลี้ยวนี้
 Waypoint Manoeuvre กาหนดว่าจะแปรขบวนอย่างไร แนวเส้นทางจึงจะอยู่ใกล้กบั จุดหัน
เลี้ยวได้มากที่สุด(ดูรูปที่ 2-78 และ 2-79)

Circle :
จุดหันเลี้ยวอยู่เกือบชิดแนวเส้นโค้ง

Q turn :
จุดหันเลี้ยวจะต่ออยู่กบั Q-turn (รู ปตัว Q)

G off :
จุดหันเลี้ยวจะต่อเชื่อมกับ goff club(รู ปไม้กอล์ฟ)

Bulb :
จุดหันเลี้ยวจะต่อเชื่อมกับ bulb(รู ปหลอดไฟ)
 Comment
คาแนะนาของพนักงาน(สู งสุ ด 20 คุณสมบัติ)

๒-๓๐๓
 Accept Point (behind) ด้วยการกดปุ่ มนี้ ระบบจะยอมรับข้อมูล แลต/ลองใหม่ลงไปแทน
ข้อมูลเดิม
แนวเส้นทางสารวจ(Lap track) หนึ่ง ๆ นั้นประกอบด้วยจุดหันเลี้ยว(way point) หลาย ๆ จุด ใน
กรณี ที่แนวเส้นทางอยู่ใกล้กบั จุดหันเลี้ยวทุกจุด ด้วยการรับค่าจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ด (starting & end
point) ก็สามารถทีจ่ ะประมาณแนวเส้นโค้งได้(ดูรูปที่ 2-79)

รู ปที่ 2-77

๒-๓๐๔

รู ปที่ 2-78

รู ปที่ 2-79

ตารางที่ 2-30 เป็ นรายการลาดับขั้นตอนของเมนูต่าง ๆ ที่มีใช้งานในข้อความบอกบท Laptrack data

๒-๓๐๕

เมนูหลัก(ระดับ๑)
Data

Edit

Help
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Copy
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Delete
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ระดับ ๓

คาอธิบาย
เปิ ดข้อความบอกบทว่าง ๆ ขึ้น
เปิ ดแนวเส้นทางสารวจ(Laptrack) ที่มีอยู่ข้ นึ
เปิ ดแนวเส้นทางสารวจ(Laptrack) ที่กาลังใช้งาน
ลบแนวเส้นทางนั้น ๆ ออก
เซฟแนวเส้นทางสารวจพร้ อมด้วยชื่อใหม่(กอปปี้ )
เซฟแนวเส้นทางสารวจ
กระตุน้ แนวเส้นทางสารวจที่เลือกออกมาใช้งาน
ปิ ดกรอบข้อความบอกบท
กอปปี้ จุดหันเลี้ยว(waypoint) ที่เลือกลงใน paste
buffer และลบแนวจุดออก
กอปปี้ จุดหันเลี้ยวที่เลือกลงใน paste buffer
กอปปี้ paste buffer ก่อนจุดหันเลี้ยวทีเ่ ลือก
กอปปี้ paste buffer หลังจุดหันเลี้ยวที่เลือก
ลบจุดหันเลี้ยว(waypoint) ที่เลือกออก
ใส่ จุดหันเลี้ยวจุดใหม่ก่อนที่จะเลือก
ใส่ จุดหันเลี้ยวจุดใหม่หลังจากเลือกแล้ว
เปิ ดกรอบ Help พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสาร
(information) ที่เกี่ยวข้องกับกรอบนี้

๒.๔.๒.๔.๗ ตัวอย่างของแนวเส้ นทางสารวจหนึ่ง ๆ (Example of a Laptrack)
ภาพต่อไปนี้เป็ นภาพแสดงแนวเส้นทางสารวจหนึ่ง ๆ (ดูรูปที่ 2-80) และข้อความบอกบทที่
แสดงข้อมูลของแนวเส้นทางสารวจ(Laptrack data) ที่สอดคล้อง(ดูรูปที่ 2-81)

๒-๓๐๖

รู ปที่ 2-80

รู ปที่ 2-81

๒-๓๐๗
๒.๔.๒.๔.๘ การเรี ยบเรี ยง ปรั บปรุ งคอนแทค(Editing Contacts)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Edit/contacts ข้อความบอกบทว่าง(empty prompt dialogue) Contact
data (ดูรูปที่ 2-82) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในข้อความบอกบทนี้พนักงานสามารถทีจ่ ะ
 เรี ยบเรี ยงคอนแทคใหม่ได้ หรื อ
 โหลดและเรี ยบเรี ยงคอนแทคทีม่ ีอยู่

รู ปที่ 2-82

๒-๓๐๘
คอนแทคหนึ่ ง ๆ นั้นประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปดังนี้คือ
 Identifier (ชื่อ)
 Type (ชนิด)
- Unclassifier centact
(คอนแทคที่ยงั ไม่ได้พิสูจน์ทราบ)
- Non Mine
(ไม่ใช่ทุ่นระเบิด)
- Possible mine
(เป็ นไปได้ทจี่ ะเป็ นทุ่นระเบิด)
- Non mine dangerous
(ไม่ใช่ทุ่นระเบิดทีอ่ ตั ราย)
- Ground mine
(ทุ่นวางหน้าพื้นดิน)
- Moored mine
(ทุ่นลอย)
 Comment (คาแนะนา)
- No Remarks
(ไม่มีขอ้ คิดเห็น)
- Neutralized
(เป็ นกลาง)
- Dotnonated
(ทาลาย)
- Removed
(ถอดออก)
นอกจากนั้น คอนแทคหนึ่ง ๆ ยังมีถึง 5 ระดับ แต่ละระดับประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้คือ
 Position
(แลต/ลอง)
 Depth
(ความลึกใต้ผิวน้ า)
 Height
(ความสู งเหนือพื้นท้องทะเล)
 Bearing
(แบริ่ งจากเรื อถึงคอนแทค)
 Range
(พิกดั ระยะจากเรื อถึงคอนแทค)
 Aspect
(มุมของคอนแทคที่ทากับตัวเรื อ)
 Length
(ความยาวของคอนแทค)
 Width
(ความกว้างของคอนแทค)
 Discription
(คาอธิบาย สู งสุ ด 250 ตัวอักษร)
พนักงานสามารถกาหนดให้อยู่ในระดับใดระดับหนึ่งได้ (๑ ถึง ๕) ระดับที่ ๑ เป็ นระดับทีม่ ี
ความสาคัญมากที่สุด และข้อมูลของระดับนี้ เท่านั้นที่จะนาไปใช้ในการคานวณในระบบ และสาหรับการ
อัพเดทศู นย์ MWS แต่กระนั้นก็ตาม ข้อมูลของระดับที่ ๒ ถึง ๕ จะถูกเก็บลงในฐานข้อมูลและข้อมูลนี้จะ
ถูกปรับเข้าโดยการกดปุ่ ม Accept Instance data

๒-๓๐๙
ตารางที่ 2-31 เป็ นรายการของลาดับเมนู ต่าง ๆ ที่มีใช้งานในข้อความบอกบท Contact data
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คาอธิบาย
เปิ ดกรอบข้อความบอกบทว่างขึ้นบอจอภาพ
เปิ ดคอนแทคที่มีอยู่ข้ นึ
ลบคอนแทคออก
เซฟคอนแทค
เซฟคอนแทคพร้ อมด้วยชื่อใหม่(ฟั งก์ชนั่ กอปปี้ )
ปิ ดข้อความบอกบทนี้
กอปปี้ ระดับ (Instance) ที่เลือกลงใน paste buffer
และระดับนั้น ๆ ออก
กอปปี้ ระดับ (Instance) ที่เลือกลงใน paste buffer
กอปปี้ paste buffer ก่อนระดับทีเ่ ลือก
กอปปี้ paste buffer หลังระดับ(Instance) ที่เลือก
ลบระดับ(Instance) ที่เลือกทิ้ง
เลือ่ นระดับ(Instance) ที่เลือกขึ้นไปยังระดับ
ความสาคัญชั้นสู งสุ ด(ระดับ 1) ส่ วนระดับอื่น ๆ จะ
ถูกลดลงมาหนึ่ งระดับ
เป็ นการสลับทีก่ นั ระหว่างระดับทีเ่ ลือก 2 ระดับ
เปิ ดกรอบขยายภาพ(magnifier window) พร้อมด้วย
ระดับสู งสุ ดอยู่ตรงจุดกึ่งกลางจอขยาย
ปิ ดกรอบขยายภาพ
เปิ ดกรอบ Help พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสาร
(information) ที่เกี่ยวข้องกับกรอบแสดงนี้

ตารางที่ 2-31 เมนู ต่าง ๆ ของข้อความบอกบท Contact data

๒-๓๑๐
ภาพขยาย(Magnifier)
ด้วยการเลือกเมนู Magnifier กรอบแสดง contact Magnifier (ดูรู ปที่ 2-83) จะเปิ ดขึ้นบน
จอภาพ และกรอบนี้จะปิ ดลงด้วยการกดปุ่ มนี้ซ้ าอีกครั้ง ในจอภาพขยายนี้ ระดับความสาคัญ (Instance)
ของคอนแทคทุก ๆ คอนแทคจะปรากฏขึ้น ตรงจุดศูนย์กลางของภาพขยาย จะเป็ นตาแหน่งของระดับ
ความสาคัญลาดับที่ ๑ รวมทั้งภาพที่แสดงภาพก็คือคอนแทคที่ซ่ ึงวางอยู่ภายในบริ เวณจอภาพขยาย

รู ปที่ 2-83
๒.๔.๒.๔.๙ การเรี ยบเรี ยงจุดทางภูมิศาสตร์ ต่าง ๆ (Editing Geographical Points)
ด้วยการเลือกเมนูหลักอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้
Edit/Geo. Points/Nov. Ref. Points หรื อ
Edit/Geo. Points/Beacons หรื อ
Edit/Geo. Points/Gen. Marker หรื อ
Edit/Geo. Points/Water depth หรื อ
Edit/Geo. Points/Bottom type
กรอบข้อความบอกบทว่าง(empty prompt dialogue) Geographical Point (“Type”) ดูรูปที่
2-84 จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ที่ซ่ึ ง “Type” คือรายการใดรายการหนึ่ งในรายการข่างล่างในกรอบแสดง
ข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถ
 เรี ยบเรี ยงจุดทางภูมิศาสตร์ (geographical point) จุดใหม่ได้ หรื อ
 โหลดและเรี ยบเรี ยงจุดทางภูมิศาสตร์ ที่มีอยู่แล้วใหม่ได้

๒-๓๑๑
จุดทางภูมิศาสตร์ (Geographical point) มีอยู่ ๕ ชนิดดังนี้ คือ
 Navigation Reference Points (จุดอ้างอิงในการเดินเรื อ)
 Beacons
(สถานีวทิ ยุ)
 General Markers
(มาร์ คเกอร์ ทวั่ ไป)
 Water Depth
(ความลึกน้ า)
 Bottom Type
(ชนิดของพื้นทะเล)

รู ปที่ 2-84
จุดทางภูมิศาสตร์ (Geographical point) จุดหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ คือ
 Identifier
ชื่อ(สู งสุ ด ๒๐ คุณสมบัติ)
 Position
ตาแหน่ง (แลต/ลอง)
 ขึ้นอยูก่ บั ชนิดที่เลือก
- Navigation Reference point
(ป้ อนไม่ได้)
- Beacon
(ป้ อนไม่ได้)
- General Marker
(ป้ อนไม่ได้)
- Water Depth
(ความลึกน้ าในหน่วยเมตร)
- Bottom Type
(ชนิดของพื้นทะเลคือ โคลน ทราย กรวด หิน)
 Description(คาอธิบาย)
(สู งสุ ด ๒๕๐ ตัวอักษร)

๒-๓๑๒
ตารางที่ 2-32 เป็ นรายการลาดับขั้นตอนของเมนูต่าง ๆ ที่มีใช้งานในกรอบข้อความบอกบท
Geographical Point Data
เมนูหลัก(ระดับ๑)
Data
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ระดับ ๓

คาอธิบาย
เปิ ดกรอบข้อความว่าง
เปิ ดกรอบข้อความจุดทางภูมิศาสตร์ ที่มีอยู่
ลบจุดทางภูมิศาสตร์ ออก
เซฟจุดทางภูมิศาสตร์
เซฟจุดทางภูมิศาสตร์ พร้อมด้วยชื่อใหม่(กอปปี้ )
ปิ ดข้อความบอกบทนี้
เปิ ดกรอบข้อความพร้ อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับกรอบข้อความ

ตารางที่ 2-32 เมนู ต่าง ๆ ของกรอบข้อความบอกบท Geographical Point(“Type”)
๒.๔.๒.๔.๑๐ การเรี ยบเรี ยงแนวเส้ นทางภูมิศาสตร์ (Editing Geographical Lines)
ด้วยการเลือกเมนูหลักอันใดอันหนึ่งดังนี้
Edit/Geo. Lines/Boundaries หรื อ
Edit/Geo. Lines/Depth Contours
กรอบข้อความบอกบทว่าง Geographical Line Data (“Type”) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ(ดูรูปที่
2-85)ที่ซ่ ึง “Type” นี้คือรายการใดรายการหนึ่งจากแฟ้ มรายการ ในกรอบนี้พนักงานจะสามารถ
 เรี ยบเรี ยงแนวเส้นทางภูมิศาสตร์ (geographical point)ใหม่ได้ หรื อ
 โหลดและเรี ยบเรี ยงแนวเส้นทางภูมิศาสตร์ ที่มีอยู่ได้
แนวเส้นทางภูมิศาสตร์ มีอยู่ ๒ ประเภทคือ
 Boundaries
(แนวเส้นเขตแดน)
 Depth contours
(รู ปส่ วนเว้าส่ วนโค้งของความลึก)
แนวเส้นทางภูมิศาสตร์ Geographical Line แต่ละแนวประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
 Identifier
(ชื่อ สู งสุ ด ๒๐ ตัวอักษร)
 ขึ้นอยูก่ บั ชนิดที่เลือก
- Boundary
(แนวเส้นเขตแดน) ไม่ตอ้ งป้ อน
- Depth contour
(รู ปส่ วนเว้าส่ วนโค้งของความลึก) ความลึกน้ าเป็ นเมตร
 Position
(ตาแหน่งแลต/ลอง)หน่วยเป็ นองศา
 Description
(คาอธิบาย สู งสุ ด ๒๕๐ คุณสมบัติ)

๒-๓๑๓

รู ปที่ 2-85

๒-๓๑๔
ตารางที่ 2-33 เมนู ต่าง ๆ ของกรอบข้อความบอกบท Geographical Line data
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ระดับ ๓

คาอธิบาย
เปิ ดกรอบข้อความบอกบทว่าง
เปิ ดกรอบข้อความบอกบทแนวเส้นทางภูมิศาสตร์ ที่มีอยู่
จริ ง
ลบแนวเส้นทางภูมิศาสตร์
เซฟแนวเส้นทางภูมิศาสตร์
เซฟแนวเส้นทางภูมิศาสตร์ พร้ อมด้วยชื่ อใหม่(กอปปี้ )
ปิ ดข้อความบอกบทนี้
กอปปี้ แนวจุดที่เลือกลงใน paste buffer และลบแนวจุด
กอปปี้ แนวจุดที่เลือกลงใน paste buffer
กอปปี้ paste buffer ก่อนแนวจุดที่เลือก
กอปปี้ paste buffer หลังแนวจุดที่เลือก
ลบแนวจุดที่เลือก
ใส่ แนวจุดแนวใหม่ก่อนอันที่เลือก
สอดแทรกใส่ แนวจุดแนวใหม่หลังอันที่เลือก
เปิ ดกรอบ Help พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกรอบ
นี้

วย
การ
เลือกเมนูหลัก Edit/User Message ข้อความบอกบทว่าง Send Message (ดูรูปที่ 2-86) จะเปิ ดขึ้นบน
จอภาพ กรอบข้อความบอกบทนี้ เรายังสามารถเปิ ดมันได้จากทางฟั งก์ชนั่ คีย์ FK-1C ที่จอภาพ (ดูหวั ข้อ
ที่ ๒.๒)
ในกรอบแสดงภาพนี้พนักงานสามารถ
 พิมพ์ข่าวสารทีเ่ ขาต้องการจะส่ ง และ
 เลือกคอนโซลที่จะรับข่าวสารนี้
เมื่อกดคีย์ OK แล้ว ข่าวสารนี้จะถูกส่ งไปยังคอนโซลทีเ่ ลือก ซึ่ งมันจะไปปรากฏขึ้นที่กรอบแสดง
Message Receiver (ดูรูปที่ 2-87)
ข่าวสารทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้
และสามารถทีจ่ ะให้มนั แสดงรายการและอ่านมันได้เมื่อ
ต้องการประเมินค่าในภายหลัง

๒-๓๑๕

รู ปที่ 2-86

รู ปที่ 2-87
๒.๔.๒.๔.๑๒ การลงปูมทัว่ ไป (Entries to the General Logbook)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Edit/General Log/Exter log data ข้อความบอกบทว่าง General Log
book จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ(ดูรูปที่ 2-88) และยังสามารถเปิ ดกรอบข้อความบอกบทนี้ไ ด้อีกทางหนึ่ง คือ
ทางฟั งก์ชนั่ คีย์ FK-1A ของจอภาพ(ดูหวั ข้อที่ ๒.๒)

๒-๓๑๖
ในกรอบข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถที่จะ
 พิมพ์ขอ้ ความลงปูมได้
เมื่อได้กดปุ่ ม OK แล้ว ข้อความที่ป้อนจะถูกยืนยันโดยพนักงานและถูกเก็บลงในฐายข้อมูล

รู ปที่ 2-88
๒.๔.๒.๔.๑๓ การลงปูมนักดา(Entries to the Diver’s Log)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Edit/Diver’s Log/Exter Log data กรอบข้อความบอกบท Diver’s
Logbook จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ รวมทั้งยังสามารถเปิ ดกรอบข้อความบอกบทได้อีกทางฟั งก์ชนั่ คีย์ FK-1C
ของจอบน(ดูหวั ข้อที่ 2-2) กรอบข้อความบอกบทนี้จะคล้าย ๆ กับกรอบข้อความบอกบท General
Logbook (ดูหวั ข้อที่ 2-88) ยกเว้นไตเติลและการทางานอื่นก็จะเหมือนกัน
ในกรอบข้อความบอกบทนี้พนักงานสามารถ
 พิมพ์ขอ้ ความตามทีต่ อ้ งการลงปูมได้
และเมื่อกดปุ่ ม OK แล้วก็จะเป็ นการยืนยันโดยพนักงานและจะเก็บลงในฐานข้อมูล
๒.๔.๒.๕ การปรั บตั้งการแสดงภาพ(Display Settings)
๒.๔.๒.๕.๑ การปรั บแต่ งการแสดงภาพสาหรั บการแสดงภาพยุทธวิธี(Tactical display) และการแสดง
ภาพการแปรขบวน(Manoeuvre display)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Display/Setting/Tactical หรื อ Display/Setting/Manoeuvre อันใด
อันหนึ่งจะมีกรอบแสดงปุ่ มกด Display Setting (ดูรูปที่ 2-89) เปิ ดขึ้นบนจอภาพกรอบแสดงทั้ง ๒ กรอบ
นี้ จะเหมือนกันทุกอย่าง

๒-๓๑๗

รู ปที่ 2-89

๒-๓๑๘
ในกรอบแสดงภาพนี้ พนักงานสามรถปรับสิ่ งที่ปรากฏอยู่บนจอแสดงภาพยุทธวิธีให้ปรากฏที่
จอแสดง ภาพยุทธวิธี และจอแสดงภาพการแปรขบวนได้ตามลาดับ สามารถปรับแต่ งรายการต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
 ECDIS Display
รู ปแบบในการแสดงภาพ (off, base , standard ,all objets) เฉพาะในจอ
แสดงภาพยุทธวิธีเท่านั้น
 Compass
(on/off)
 Drift/Wind Indicator (on/off)
 Grid
(on/off)
 Scale Indicator
(on/off)
 Ship History
(on/off)
 Intervall
คาบเวลาระยะห่ างระหว่างจุดของร่ องรอยเก่า ๆ ของเรื อ(เป็ นวินาที)
 Speed Vector of Ship (on/off)
 Length
ความยาวของเวคเตอร์ ความเร็ ว(ในหน่ วยนาที)
 Safety circle of ship (on/off)
 Radius
รัศมีของวงกลมความปลอดภัย(ในหน่ วยเมตร)
 Sonar Sector
(on/off)
 Navigational Reference point
(on/off)
 Radio Beacons
(on/off)
 Depth points
(on/off)
 Bottom Types
(on/off)
 General Markers
(on/off)
 Boundaries
(on/off)
 Depth Contours
(on/off)
 Unclassifierd Contact(เป้ าทีย่ งั ไม่ได้พสิ ู จน์ทราบ)
(on/off)
 Non Mines(ไม่ใช่ทุ่นระเบิด)
(on/off)
 Possible Mines(มีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นทุน่ ระเบิด)
(on/off)
 Dangerous non mines(ไม่ใช่ทุ่นระเบิดที่มีอนั ตราย)
(on/off)
 Ground Mine(ทุ่นหน้าดิน)
(on/off)
 Moored Mine(ทุ่นกลางน้ า)
(on/off)
 Mine danger circles(วงกลมอันตรายรอบทุ่นระเบิด)
(on/off)
 Radius(รัศมี)
รัศมีของวงกลมอันตรายรอบทุน่

๒-๓๑๙
ระเบิดมีหน่วยเป็ นเมตร
 Search area(บริ เวณพื้นที่สารวจ)
(on/off)
 Laptracks(แนวเส้นทางสารวจ)
(on/off)
การปรับปรุ งแก้ไขต่าง ๆ ทุกอันในกรอบนี้จะปรากฏขึ้นบนจอภาพในเดีย๋ วนั้นเองในจอแสดง
ภาพยุทธวิธี(Tactical display) หรื อจอแสดงภาพการแปรขบวน(Manoeuvre display)
การทางาน (Operation)
กดปุ่ ม Save setting as default
การปรับแต่งจริ ง ๆ สาหรับจอแสดงภาพยุทธวิธี
(Tactical display) และจอแสดงภาพการแปรขบวน
(Manoeuvre display) จะถูกเก็บไว้และจะนาออกมา
ใช้ในคราวต่อไป เมื่อมีการ ON Console ใหม่
กดปุ่ ม OK
กรอบแสดงจะปิ ดลง การปรับแต่งจริ งจะยังคงมีใช้
งานต่อไป
กดปุ่ ม Cancel
กรอบแสดงจะปิ ดลง และการปรับแต่งที่มีการแก้ไข
ปรับปรุ งจะถูกยกเลิก
๒.๔.๒.๕.๒ การเลือกจุดนัดหมาย(Selection of Geodetie datum)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Display/Set Geo. Datum กรอบแสดงการเลือก Selection of Geodetic
datum (ดูรูปที่ 2-90) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

รู ปที่ 2-90

๒-๓๒๐
ข้อมูล geodetic ที่เลือกจะสามารถนามาใช้ได้ท้งั ที่จอไพรมารี่ และเซคคันดารี่ และจะมีอิทธิพล
ไปถึงภาพกราฟฟิ คและภาพตัวอักษร
๒.๔.๒.๕.๓ การปรั บสี ที่จอแสดงภาพยุทธวิธีและจอแสดงภาพการแปรขบวน(Colour setting for the
tactical display and Manoeuvre display)
ด้วยการเลือกเมนูหลักดังต่อไปนี้เมนูใดเมนู หนึ่ง
Display/Colour/Day Bright หรื อ
Display/Colour/Day Dark หรื อ
Display/Colour/Night Bright หรื อ
Display/Colour/Night Dark
พนักงานสามารถปรับสี ทแี่ สดงอยู่ในขณะนั้นและปรับความสว่างรอบ ๆ ภาพแสดงได้ ซึ่ งการ
ปรับนี้ จะส่ งอาการทั้งจอแสดงภาพยุทธวิธีและจอแสดงภาพการแปรขบวน
๒.๔.๒.๕.๔ การปรั บจุดศูนย์ กลางการแสดงภาพ (Setting the display center)
ด้วยการเลือกเมนูหลักเมนูใดเมนูหนึ่งดังต่อไปนี้
Display/Set centre/Tactical Display
Display/Set centre/Manoeuvre Display
กรอบข้อความบอกบท Setting of display centre (ดูรูปที่ 2-91) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ กรอบข้อความบอก
บทนี้จะมีลกั ษณะเหมือนกันทั้งจอแสดงภาพยุทธวิธีและจอแสดงภาพการแปรขบวน
ในกรอบข้อความบอกบทนี้พนักงานสามารถปรับจุดศู นย์กลางของการแสดงภาพได้ท้งั ๒ จอภาพ โดย
การป้ อนอินพุทค่าแลต/ลอง

รู ปที่ 2-91
๒.๔.๒.๕.๕ การควบคุมวีดีโอ(VIDIO CONTROL)
หมายเหตุ
การควบคุมวิดิโอนี้สามารถใช้ งานได้ เพียงต่ อเมื่อคอนโซลนั้ นกาลังทางานอยู่ในฟังก์ ชั่น Video
master เท่ านั้น(ดูหัวข้ อที่ ๒.๒)

๒-๓๒๑
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Display/Video control กรอบแสดงการเลือก Video control (ดูรูปที่
2-92) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

รู ปที่ 2-92
ในกรอบแสดงการเลือกนี้ พนักงานสามารถ
 เลือก แหล่งกาเนิด/จุดหมายปลายทางของการบันทึก/รี เพลย์วดิ ิโอ
 เลือก Slave display และ
 เป็ นรี โมทคอนโทรลสาหรับควบคุมเครื่ องเล่นวิดิโอ
การเลือกแหล่งกาเนิด/จุดหมายปลายทางของการบันทึก/รี เพลย์วดิ ิโอ นี้สามารถทาให้เสร็ จลง
ได้ก็เพียงกระทาได้ที่คอนโซล Video console เท่านั้น ถ้าเลือกรี เพลย์ ข้อมูลที่เล่นรี เ พลย์จะแสดงบนจอ
slave display ด้วย
ถ้าไม่ได้เลือกทั้ง บันทึก/รี เพลย์ การเลือกในพื้นทีต่ รงนี้ จะกาหนดเป็ นจอ slave display
สาหรับการควบคุมเครื่ องเล่นวิดิโอทางรี โมท ก็สามารถใช้ปมควบคุ
ุ่
มต่าง ๆ ดังนี้ได้(จากซ้ายไปขวา)
 Record
(เริ่ มการบันทึก)
 Play
(เริ่ มการรี เพลย์)
 Pause
(หยุดฟั งก์ชนั่ ชัว่ คราว)
 Stop
(หยุดฟั งก์ชนั่ เลย)
 Fast rewind (กรอกลับเร็ ว)
 Fast Forward (เดินหน้าเร็ ว)
การใช้งานเครื่ องเล่นวิดิโอจะทางานได้โดยการคลิดเมาท์ตามปุ่ มต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ(ดูขา้ งบน)

๒-๓๒๒
การทางาน(Operation)
กดปุ่ ม OK
กรอบแสดงภาพการเลือกจะปิ ดลง แต่การปรับที่ได้กระทาไปแล้วยังคงมีใช้งาน
ได้ต่อไป
กดปุ่ ม Cancel
กรอกข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรต่ออีก
๒.๔.๒.๖ ภารกิจและการปฏิบัติการ(Mission and Operation)
หมายเหตุ
การบริ หารการปฏิบัติภารกิจนั้น จะสามารถใช้ งานได้ เพียงต่ อเมือ่ คอนโซลนั้น ๆ กาลังทางาน
อยู่ในฟังก์ ชั่น Mission master (ดูหัวข้ อที่ ๒.๒)
๒.๔.๒.๖.๑ การบริ หารภารกิจหนึ่ง ๆ (Execution of a mission)
เราสามารถทีจ่ ะเริ่ มหรื อเลิกภารกิจหนึ่ง ๆ ได้ ถ้าภารกิจหนึ่ง ๆ นั้น ได้เลิกไปแล้วจะไม่
สามารถเริ่ มใหม่ได้อีก ในกรณี น้ ีจะต้องเริ่ มภารกิจใหม่ ในคราวหนึ่ ง ๆ จะใช้งานภารกิจได้เพียงภารกิจ
เดียวเท่านั้น
ในระหว่างที่ได้มีการกระตุน้ ภารกิจหนึ่ง ๆ ให้ทางานนั้น จะมีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
 ข้อมูลการเดินเรื อทั้งหมด(ตาแหน่งที่เรื อ, เข็มเรื อเหนือพื้นท้องทะเล,ความเร็ วเรื อเหนื อพื้นท้อง
ทะเล,…) สลับกันไปทุก ๆ ๓๐ วินาที
 การป้ อนลงปูมทัว่ ไปทั้งหมด(general log book)
 การป้ อนลงปูมนักดา(Diver’s log book) ทั้งหมด
 alarm และ warning ทั้งหมดของระบบ
 ข้อมูลข่าวสารของผูใ้ ช้(User message) ทั้งหมดภายในระบบ
การเริ่ มภารกิจ (Starting A Mission)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Execution / Mission กรอบข้อความบอกบท Mission Data (ดูรูปที่
2 – 93 ) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในกรอบข้อความนี้ พนักงานสามารถป้ อนอินพุท
 Name (ชื่อ)
สู งสุ ด ๒๐ ตัวอักษร
 Description (คาอธิบายภารกิ จ) สู งสุ ด ๒๕๕ ตัวอักษร
การทางาน (Operation)
กดปุ่ ม OK
ภารกิ จนั้นๆจะถูกกระตุน้ ได้ทางาน และ การบันทึกข้อมูลของภารกิจนี้จะเริ่ มขึ้น
กดปุ่ ม Cancel
กรอกข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรต่ออีก

๒-๓๒๓

รู ปที่ 2-93
การเลิกภารกิจ(Ending A Mission)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Execution / Mission / Stop ก็สามารถจะเลิกภารกิ จหนึ่งๆได้
จากการเลือกนี้ , จะมีขอ้ ความหนึ่งปรากฏขึ้นบนจอภาพเพื่อถามพนักงานว่า เขาต้องการจะเลิกภารกิ จนี้
ใช่ไหม ถ้าพนักงานตอบว่าใช่ภารกิจและการบันทึกข้อมูลจะสิ้ นสุ ดลง ภารกิจที่เพิ่งจะเลิกไปนี้ เราไม่
สามารถจะเริ่ มมันใหม่ได้อกี
๒.๔.๒.๖.๒ การบริ หารการปฏิบัติการหนึ่งๆ (Execution Of An Operation)
หมายเหตุ
เมนู Execution / Operation นี้ จะใช้ งานได้ เพียงต่ อเมื่อภารกิจหนึ่ง ๆ นั้นกาลังทางานอยู่
เท่ านั้น
การเริ่ มการปฏิบัติการ(Starting An Operation)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Execution / Operation / Start กรอกข้อความบอกบท Definition Of
Operation (ดูรูปที่ 2-94) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในกรอกข้อความนี้ พนักงานสามารถ
 กาหนดชื่อของการปฏิบตั ิการ(สู งสุ ด ๒๐ ตัวอักษร)ได้
 เลือกโหมดใช้งาน
- Mini Hunting (ล่าทาลายทุ่นระเบิด)
- Machanical Sweeping (การกวาดทุนแบบแมคคานิค)
- Influence Sweeping (การกวาดทุนแบบอิทธิพล)
- Transit (การเดินทาง)
 การกาหนดบริ เวณพื้นทีป่ ฏิบตั ิการ (รวมทั้งยังเป็ นไปได้เมือ่ เลิกปฏิบตั ิการ)
 ป้ อนข้อความอธิ บาย (สู งสุ ด ๒๕๐ ตัวอักษร)

๒-๓๒๔

รู ปที่ 2-94
ข้อความบอกบท Definition Of Operation นี้ เราสามารถที่จะเปิ ดมันขึ้นมาได้ทุกเวลาใน
ระหว่างการปฏิบตั ิการโดยการเลือกเมนูหลัก Edit / Operation และสามารถเลือกการปฏิบตั ิการหนึ่งๆได้
เพียงการปฏิบตั ิการเดียวเท่านั้นในแต่ละคราว
การทางาน (Operation)
เลือกปุ่ ม Mine Hunting
ปุ่ มนี้จะถูกไฮไลท์ข้ นึ มา พื้นทีส่ าหรับป้ อนอินพุท ที่
ตอบสนองจะถูกกระตุน้ ขึ้นมา
ป้ อนค่าประมาณการการปฏิบตั ิการล่าทาลายทุ่นระเบิด
เลือกปุ่ ม Machanical Sweeping
ปุ่ มนี้จะถูกไฮไลท์ข้ นึ มา พื้นที่สาหรับการป้ อนอินพุทจะถูก
กระตุน้ ขึ้นมา
ป้ อนค่าประมาณการพื้นทีค่ รอบคลุมการปฏิบตั ิการล่าทาลายทุ่นระเบิด
เลือกปุ่ ม Influence sweeping
ปุ่ มนี้จะถูกไฮไลท์ข้ นึ มา พื้นที่สาหรับการป้ อนอินพุทจะถูก
กระตุน้ ขึ้นมา

๒-๓๒๕
ป้ อนค่าประมาณการพื้นที่ครอบคลุมการปฏิบตั ิการกวาดทุ่นระเบิด
เลือกปุ่ ม Transit
ปุ่ มนี้จะถูกไฮไลท์ข้ นึ มา พื้นที่สาหรับการป้ อนอินพุทจะถูก
กระตุน้ ขึ้นมา
กดปุ่ ม Definition Of Operation Area
กรอกข้อความบอกบท Definition Of Operation Area
(ดูรูปที่ 2-95) เพื่อกาหนดพื้นทีท่ ี่จะปฏิบตั ิการจะเปิ ดขึ้นบน
จอภาพ
ป้ อนอินพุท ข้อความอธิบายลงในบริ เวณพื้นทีส่ าหรับป้ อนคาอธิ บาย(ออปชัน่ )
หลังจากเลือกโหมดใช้งานแล้ว ,
การปฏิบตั ิการที่เลือกไว้จะถูกกระตุน้ ให้ทางาน และการ
กดปุ่ มOK
บันทึกข้อมูลจะเริ่ มขึ้น
กดปุ่ ม Cancel
ข้อความบอกบทนี้ จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรต่อ
ในขณะที่ทาการปฏิบตั ิการหนึ่งๆนั้น , ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกบันทึกเพิ่มลงในข้อมูลภารกิจ
 ข้อมูลการเดินเรื อ(Navigational Data)ทั้งหมด(ตาแหน่งที่เรื อ , เข็มเรื อเหนือพื้นท้องทะเล ,
ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล………)จะสลับกันทุกๆ ๒ วินาที
รวมทั้งการล่าทาลายทุน่ ระเบิดและการกวาดทุ่นระเบิดข้อมูลต่อไปนี้จะถูกบันทึก
 ค่าตัวแปรโซนาร์ (Sonar Parameters)ทั้งหมดทีต่ ่อไปจะมีความสาคัญต่อการประเมินค่าใน
ภายหลัง คือ โหมดใช้งาน (Mode Of Operations) , ความกว้างเซคเตอร์ (Sector Width) , พิกดั
ระยะในการ ดีเทค (Detection range ,………)
สาหรับการกวาดทุน่ ระเบิด (Mine Sweeping) ข้อมูลเหล่านี้ กจ็ ะถูกบันทึกด้วย
 ตัวแปรการกวาดทุ่นระเบิด (Sweeping Parameters)ทั้งหมดนี้อาจจะมีความสาคัญต่อการประเมิน
ค่าในภายหลัง คือ ข้อมูลทางเรขาคณิ ต (Geometrical Data) ของเครื่ องกวาด , วิธีในการกวาด,...)
ในกรณี การล่าทาลายทุ่นระเบิด หรื อ การกวาดทุ่นระเบิด แนวเส้นทางสารวจ ( Laptrack )ที่ใช้งานนี้เรา
สามารถหันเลี้ยวได้โ ดยใช้มือควบคุม (Manual) หรื อ ใช้ออโต้ไพล๊อตควบคุม (Track Pilot)
การขัดจังหวะการปฏิบัติการ (Interrupting An Operation)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Execution / Operation / Interrupt พนักงานก็สามารถขัดจังหวะการ
ปฏิบตั กิ ารทีก่ าลังปฏิบตั ิอยู่ได้ เมื่อได้เลือกสิ่ งนี้แล้ว จะมีขอ้ ความ ปรากฎขึ้นที่จอภาพเพื่อถามพนักงานว่า
“ ต้องการจะขัดจังหวะการปฏิบตั ิการใช่ไหม“ ถ้าพนักงานตอบว่า “ใช่ ” การปฏิบตั ิการและการบันทึก
ข้อมูลจะหยุดทางานชัว่ คราว ในขณะที่มีการขัดจังหวะการปฏิบตั ิการอันนี้ ก็สามารถ ที่จะกระตุน้ การ
ปฏิ บ ตั ิ ก ารอัน อื่ น ได้ ถ้า ภารกิ จ หนึ่ ง ๆ เสร็ จ สิ้ นลงการขัด จัง หวะการปฏิ บตั ิ ก ารทั้ง หมดจะถู กท า
เครื่ องหมายไว้วา่ “ Finished “
การกลับเข้ าสู่ การปฏิบัติการต่ อ (Resuming an Operation)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Execution / Operation / Resume กรอกข้อความ Selection Of
Interrupted Operation จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

๒-๓๒๖
ในกรอบแสดงภาพนี้ พนักงานสามารถเลือกการปฏิบตั ิการที่ถูกขัดจังหวะได้กลับมาใช้งานต่อ
การเลิกการปฏิบัติการ ( Ending an Operation)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Execution / Operation / Stop ก็สามารถทีจ่ ะเลิกการปฏิบตั ิการที่กาลัง
ดาเนิ นอยู่ได้ เมื่อได้เลือกแล้ว , กรอบข้อความบอกบท Definition Of Operation (ดูรูปที่ 2-94) จะเปิ ดขึ้น
บนจอภาพอีกครั้ง พนักงานสามารถที่จะกาหนดบริ เวณพื้นที่ใหม่ได้ ถ้าบริ เวณพื้นที่น้ ี ได้เคยกาหนดไป
แล้ว ในตอนเริ่ มการปฏิ บตั ิ ก าร แตกต่ า งไปจากพื้น ที่ ป ฏิ บตั ิ การจริ ง, และสามารถแก้บ ริ เวณพื้ น ที่
ครอบคลุ มให้ตรงกับปฏิ บตั ิการจริ งได้ หลัง จากนั้นจะมีขอ้ ความถามพนักงานว่า “ต้องการจะเลิกการ
ปฏิบตั ิการใช่ใหม” ถ้าพนักงานตอบว่า “ใช่” การปฏิบตั ิการและการบันทึกข้อมูลจะสิ้ นสุ ดลง
ถ้าได้เลิกการปฏิบตั ิการนั้น ๆ ไปแล้วจะไม่สามารถเริ่ มมันใหม่ได้อีก
๒.๔.๒.๖.๓ การกาหนดบริ เวณพืน้ ที่ที่จะปฏิบัติการ (Definition of an Operation Area)
หลังจากได้กดปุ่ ม Definition Of Operation Area ในกรอบข้อความบอกบท Definition Of
Operation (ดูรูปที่ 2-94) กรอบข้อความบอกบท Definition Of Operation Area จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ
(ดูรูปที่ 2-95) ในกรอบข้อความนี้ พนักงานสามารถทีจ่ ะ
 ป้ อนความกว้างของบริ เวณพื้นที่น้ นั ๆ
 กาหนดจุดหันเลี้ยว (จุดเปลี่ยนเข็ม , Waypoint) สาหรับแนวกึ่งกลาง
การทางาน (Operation)
ป้ อนค่าความกว้าง (Area Width) ของพื้นที่ที่ปฏิบตั กิ าร
เลือกจุดหันเลี้ยวในเส้นแนวกึ่งกลางที่เลือกจุดหันเลี้ยวจะถูกไฮไลท์ข้ นึ มา
ป้ อนอินพุทข้อมูล แลต/ลอง ของจุดหันเลี้ยวทีเ่ ลือกไว้ตรงบริ เวณพื้นทีส่ าหรับป้ อนอินพุท
กดปุ่ ม Accept Point (behind) ข้อมูลของจุดหันเลี้ยวที่เลือกจะถูกอัพเดทเข้ากับค่าอินพุทที่ป้อน

รู ปที่ 2-95

๒-๓๒๗
ตารางที่ 2-34 เป็ นรายงานล าดับขั้น ตอนเมนู ที่ มีใ ช้ งานในกรอบข้อ ความบอกบท Definition of
Operation Area
เมนูหลัก ( ระดับ ๑)
Data

ระดับ ๒
Load From
Search Area
Exit

Edit

Cut
Copy

Help

Paste Before
Paste behind
Delete
Insert Before
Insert Behind
About This
Window

ระดับ ๓

คาอธิบาย
โหลดข้อมูลของบริ เวณพื้นทีส่ ารวจ( Search Area) ที่
เลือกไว้
ปิ ดกรอบข้อความบอกบท และเซฟข้อมูลใหม่
หลังจากทีไ่ ด้ยืนยันแล้ว
กอปปี้ แนวจุดเส้นกึ่งกลางที่เลือกไว้ลงใน paste
buffer และลบแนวจุดเส้นกึ่งกลางออก
กอปปี้ แนวจุดเส้นกึ่งกลางที่เลือกไว้ลงใน paste
buffer
กอปปี้ paste buffer ก่อน แนวจุดกึ่งกลางทีเ่ ลือกไว้
กอปปี้ paste buffer หลัง แนวจุดกึ่งกลางที่เลือกไว้
ลบแนวจุดกึงกลางออก
สอดแทรกใส่ แนวจุดกึ่งกลางก่อนอันที่เลือก
สอดแทรกใส่ แนวจุดกึ่งกลางหลังอันที่เลือก
เปิ ดกรอบ help พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสาร
(Information) ในกรอบนี้

ตารางที่ 2-34 เมนู ต่าง ๆ ของกรอบข้อความบอกบท Definition Operation Area
๒.๔.๒.๗ การประเมินค่ า (Evaluation)
๒.๔.๒.๗.๑ การประเมินค่ าพืน้ ที่ครอบคลุม (Evaluation Coverage)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Evaluation / Coverage / Start กรอบแสดง Selection Of Operation
จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ หลังจากที่ได้เลือกการปฏิบตั ิการหนึ่ง ๆแล้ว กรอบข้อความบอกบท Evaluation
Parameter (ดูรูปที่ 2-96) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในกรอบข้อความนี้ จะแสดงภาพ
 Mission / Operation (ชื่อภารกิจ / ปฏิบตั ิการ)
 Start
(วัน / เวลาทีเ่ ริ่ ม)
 Stop
(วัน / เวลาทีเ่ ลิก)
 Settings
(การปรับสี บริ เวณที่แสดงภาพพื้นทีค่ รอบคลุม)

๒-๓๒๘
ในกรอบข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถปรับฟิ ลเตอร์ เวลา (Time Filter)สาหรับการประเมินผลได้:
 Start Time (ป้ อนอินพุทฟอร์ แมท dd.mm.yyy hh.mm.ss)
 End Time (ป้ อนอินพุทฟอร์ แมท dd.mm.yyy hh.mm.ss)
เป็ นค่าประจา (Default) ของการเริ่ มและเลิกของของปฏิบตั ิการจะถูกเซ็ทขึ้นมา เมื่อได้ปรับฟิ ลเตอร์ เวลา
(Time Filter) และกดปุ่ ม OK ไปแล้ว การคานวณพื้นที่ครอบคลุม (Coverage) ก็จะเริ่ มขึ้น ซึ่ งการคานวณ
นี้จะคานวณจะใช้เวลา ๑ นาที หรื อ มากกว่านั้น (ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของข้อมูลลงปูม)

รู ปที่ 2-96
ระหว่างการคานวณ จะมีกรอบข้อมูลข่าวสาร( Information Window) เปิ ดขึ้นบนจอภาพ ซึ่ ง
จะแจ้งให้พนักงานทราบถึงสถานะการคานวณ ถ้าพนักงานกดปุ่ ม Cancel การคานวณนี้จะหยุดลง
หลังจากเลิกการคานวณแล้ว ภาพแสดงพื้นที่ครอบคลุม(Coverage Display) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง
ภาพยุทธวิธี
(Tactical Display) ดูรูปที่ 2-97 ซึ่ งจะใช้สเกลจริ งและจุดกึ่งกลาง (Display Centre) การ
แสดงภาพพนักงานสามารถเปลี่ยนสเกลและ / หรื อจุดกึ่งกลางการแสดงภาพได้ ซึ่งจะทาให้มีการคานวณ
พื้นที่ครอบคลุมใหญ่ ( ใช้เวลาประมาณ ๑ นาที หรื อนานกว่าเล็กน้อย)

๒-๓๒๙

รู ปที่ 2-97
การแสดงภาพพื้นที่ครอบคลุมนี้ จะแสดงภาพด้วยโทนสี ๑๐ ระดับ ( แต่ล ะดับจะห่ างกัน
ประมาณ ๑๐ %) ระดับโทนสี ต่าง ๆ นี้ จะชี้ให้เห็นถึงความสมบูร ณ์( สารวจถี่ถว้ นแล้ว )พร้ อ มด้วยบริ เวณ
พื้นที่ที่พนักงานโซนาร์ ได้กวาดไปแล้ว
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Evaluation / Coverage / Stop จะเป็ นการเลิกการพล๊อตภาพพื้นที่ครอบคลุม
๒.๔.๒.๗.๒ การประเมินค่ าพืน้ ที่สารวจไปแล้ ว (Evaluation Clearance)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Evaluation / Clearance กรอบแสดงการเลือก Selection Of Operation
จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในกรอบข้อความนี้ ภารกิจทั้งหมดที่ได้เก็บไว้พร้ อมด้วยการปฏิบตั ิการของมัน
ทั้งหมดจะถูกนามาลงรายการไว้

๒-๓๓๐
หมายเหตุ
การประเมินผลพืน้ ที่ทีสารวจไปแล้ ว (Clearance) จะสามารถนามาคานวณสาหรั บพืน้ ที่
ปฏิบัติการหนึ่งๆเท่ านั้น, ดังนั้น จะต้ องกาหนดพืน้ ที่ปฏิบัติการ (Operation Area) หนึ่งๆที่สาหรั บการ
ปฏิบัติการนี้(Operation) ก่ อนที่จะเริ่ มประเมินผลพืน้ ที่สารวจไปแล้ว (Clearance)
หลังจากทีไ่ ด้เลือกการปฏิบตั ิ(Operation)หนึ่งๆมาแล้ว กรอบข้อความบอกบท Evaluation
Parameter (ดูรูปที่ 2-96) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในกรอบ ข้อความนี้จะแสดงภาพ
 Mission / Operation ( ชื่อภารกิจ / ปฏิบตั ิการ)
 START
( วัน/เวลาทีเ่ ริ่ ม)
 Stop
( วัน/เวลาทีเ่ ลิก)
ในกรอบข้อความนี้ พนักงานสามารถปรับ ฟิ ลเตอร์ เวลา ( Time Filter)
 Start Time (อินพุทฟอร์ แมท dd.mm.yyyy hh:mm:ss)
 End time (อินพุทฟอร์ แมท dd.mm.yyyy hh:mm:ss)
เป็ นค่าประจา( Default)ของเวลาเริ่ ม / เลิกของการปฏิบตั ิการ
หลังจากได้ปรับฟิ ลเตอร์ เวลา และกดคีย์ OK แล้วก็จะมีภาพแสดงค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทสี่ ารวจไป
แล้ว (Clearance)ของบริ เวณที่ทาการปฏิบตั ิการปรากฏขึ้นในกรอบแสดงภาพ
๒.๔.๒.๗.๓ การประเมินค่ าการพล๊อตร่ องรอยเส้ นทางเดินเรื อรอยเก่า ( Evaluation Ship History Plot)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Evaluation / Ship History Plot กรอบแสดง Selection Of Operation
จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในกรอบข้อความนี้ ภารกิจต่าง ๆทีเ่ ก็บไว้ท้งั หมดพร้ อมด้วยการปฏิบตั ิการของมัน
ทั้งหมดจะถูกนาไปลงรายการหลังจากทีไ่ ด้เลือกภารกิจหนึ่ง ๆ หรื อการปฏิบตั ิการหนึ่ ง ๆมาแล้ว กรอบ
ข้อความบอกบท Evaluation Plot Parameter (ดูรูปที่ 2-96) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ และจะแสดงภาพ
 Mission
(ชื่อภารกิจ)
 Operation (ชื่อการปฏิบตั ิการ : ภารกิ จ : การล่าทาลายทุนระเบิด , การกวาดทุนระเบิด ,
การเดินทาง)
 Start
(วัน/เวลาทีเ่ ริ่ ม)
 Stop
(วัน /เวลาทีเ่ ลิก)
ในกรอบข้อความนี้ พนักงานสามารถปรับ
 Time Filter
- Start Time (อินพุทฟอร์ แมท hh:mm:ss)
- End Time (อินพุทฟอร์ แมท hh:mm:ss)
เมื่อได้ปรับฟิ ลเตอร์ เวลา (Time Filter) แล้ว และกดปุ่ ม OK แล้ว ที่จอภาพก็จะเริ่ มพล๊อตภาพ
ร่ องรอยเส้นทางเดินเรื อเก่า (Ship History) เมื่อพล๊อตเสร็ จแล้วภาพพล๊อตนี้ จะปรากฏขึ้นบนกระแสการ

๒-๓๓๑
แสดงภาพยุทธวิธี (Current Tactical Display) ซึ่ งจะมีสเกลและแนวเส้นกลางด้วย พนักงานสามารถที่จะ
แก้ไขการปรับแต่งทั้งหมดให้สอดคล้องกับแนวความคิดของเขาได้ ซึ่ งเมื่อแก้ไ ขแล้วจะทาให้มนั เริ่ ม
คานวณภาพพล๊อ ตใหม่การจ่ายเอาท์พุทภาพพล๊อ ตเส้นทางเดิ นเรื อเก่า ลงบนพล๊อตเตอร์ น้ นั พนักงาน
จะต้องสตาร์ ทพล๊อตเตอร์ (ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๕.๑)
๒.๔.๒.๗.๔ การประเมินค่ าในรายงาน ( Evaluation Reports )
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Evaluation / Reports กรอบแสดงข้อความ Selection of Operation จะ
เปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในกรอบแสดงภาพนี้ ภารกิจที่เก็บไว้ท้งั หมดพร้ อมด้วยการปฏิบตั ิการของมันทั้งหมด
จะถูกนาไปลงรายการหลังจากที่ได้เลือกภารกิจหนึ่ ง ๆ หรื อการปฏิบตั ิการหนึ่ง ๆมาแล้ว กรอบข้อความ
บอกบท Evaluation Report Parameter ( ดูรูปที่ 2-98) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในกรอบข้อความนี้ จะ
แสดงภาพ
 Mission
(ชื่อภารกิจ)
 Operation
(ชื่อการปฏิบตั ิการ: ภารกิ จ: การล่าทาลายทุนระเบิด: การกวาดทุนระเบิด หรื อ
การเดินทาง )
 Start
(วันเวลาทีจ่ ะเริ่ ม)
 Stop
(วันเวลาทีเ่ ลิก)
ในกรอบข้อความนี้ พนักงานสามารถปรับ
 Time Filter
- Start Time (อินพุทฟอร์ แมท hh:mm:ss)
- End Time (อินพุทฟอร์ แมท hh:mm:ss )
 การเลือก
- Alarm / Warnings (on / off)
- Navigational Loggings (ตาแหน่งที่เรื อ, เข็มเรื อเหนือพื้นท้องทะเล, ความเร็ วเรื อเหนื อ
พื้นท้องทะเล…. On / Off , ทุก ๆนาที)
- Sonar Settings ( แบริ่ งของเซคเตอร์ , พิกดั ระยะ , …. On / Off )
- Colact Loggings (การพิสูจน์ทราบคอนแทคทุก ๆ คอนแทคจากโซนาร์ , On/Off)
- User Messages (On/Off)
- General Logs (On/Off)
- Diver’s Logs (On/Off)

๒-๓๓๒
 Print Header (หัวสาหรับพิมพ์ )

รู ปที่ 2-98
เมื่อได้ปรับค่าตัวแปรของรายงาน ( Report Parameters) ต่าง ๆหมดแล้ว และกดปุ่ ม OK แล้ว
กรอบแสดงข้อมูลข่าวสาร Evaluation Report Data (ดูรูปที่ 2-99) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในกรอบแสดงนี้
ข้อมูลรายงาน (Report Data) ที่เราเลือกไว้จะถูกนาไปลงรายการ

๒-๓๓๓

รู ปที่ 2-99
การทางาน (Operation)
กดปุ่ ม Print Report Data
กดปุ่ ม Close

ข้อมูลทีเ่ ลือกไว้จะถูกส่ งไปให้พริ้ นเตอร์
กรอบแสดงข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลงเอยโดยไม่ตอ้ งทา
อะไรเพิ่ม

๒.๔.๒.๘ ยูนิตรายรอบ (Peripheral)
๒.๔.๒.๘.๑ การพล๊อตภาพบริ เวณพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ (Plotting a Geographical Area)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Peripherals / Plot area ข้อความบอกบท Plotter Parameter
(ดูรูปที่ 2-100) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

๒-๓๓๔

รู ปที่ 2-100

๒-๓๓๕
ในข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถเลือกบริ เวณพื้นที่ (Area) ที่ได้เลือกไว้เพือ่ เป็ นเอาท์พุท
ไปให้ พล๊อตเตอร์ พนักงานจะต้องป้ อนอินพุทดังนี้
- 1 : 1,000
- 1 : 2,000
- 1 : 5,000
- 1 : 10,000
- 1 : 20,000
- 1 : 50,000
- 1 : 100,000
- 1 : 200,000
- 1 : 500,000
- 1 : 1,000,000
 Paper Size ( ขนาดกระดาษ)
- A1
- A2
- A3
- A4
 Orientation ทิศทางการคลือ่ นทีข่ องการพล๊อต ( ค่าประจา : 0 องศา = เลือ่ นขึ้นทางทิศเหนือ)
เฟรมการพล๊อตจะกาหนดด้วยการปรับแต่งข้างบน ซึ่งมีแสดงไว้ท้งั ทีจ่ อแสดงภาพยุทธวิธี
(Tactical) และจอแสดงภาพการแปรขบวน ( Manoeuvre Display)
 จุดนัดพบ (Geodetic Datum) สาหรับข้อมูลกราฟฟิ ค และข้อมูลตัวหนังสื อ
- WGS 84
- WGS 72
- ED 50
- INDTV
- HJORSEY 55
- NAM 27
- NAM 83
- AG 84

๒-๓๓๖
 Categories (ลาดับรายการ)
- Unclassified Contacts (คอนแทคที่ยงั ไม่ได้พิสูจน์ทราบ)
- Non Mines (ไม่ใช่ทุ่นระเบิด)
- Possible Mines (อาจเป็ นทุ่นระเบิด)
- Dangerous Non Mines (ไม่ใช่ทุ่นระเบิดแต่สงสัยว่าจะมีอนั ตราย)
- Ground Mines (ทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเล)
- Moored Mines (ทุ่นระเบิดประจาที่)
- Search Areas (บริ เวณพื้นที่สารวจ)
- Laptrach (แนวเส้นทางสารวจ)
- Boundaries (แนวเส้นเขตแดน)
- Depth Contours (แนวเส้นโค้งส่วนเว้าของความลึกน้ า)
- Navigation Reference Points (จุดอ้างอิงสาหรับการเดินเรื อ)
- Radio Beacon (สถานีวทิ ยุ)
- Depth Points (จุดความลึก)
- Bottom Types (ชนิดของพื้นท้องทะเล)
- General Markers (มาร์ คเกอร์ ทวั่ ไป)
- Compass (เข็มทิศ)
- Grid ( กริ ด)

( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
( ON / OFF)
(ON / OFF) การ
คานวณช่องไฟ
ของกริ ดจะขึ้นอยู่
กับสเกลที่เลือก

บนภาพพล๊อตประกอบด้วยข้อความกากับต่าง ๆดังนี้
 Ship Identifier
( ชื่อเรื อ)
 Date / Time
(วัน / เวลา)
 Scale
(สเกล)
 Orientation
(ทิศทางการเคลือ่ นที)่
 Geographical Datum
(จุดนัดหมายทางภูมิศาสตร์ )
 Mission Description
(คาอธิบายภารกิ จ) , ถ้าประเมินค่าภาพพล๊อต
 Name Of Operation
(ชื่อการปฏิบตั ิการ) , ถ้าประเมินค่าภาพพล๊อต
 Time Filter
(ฟิ ลเตอร์ เวลา) , ถ้าประเมินค่าภาพพล๊อต

๒-๓๓๗
การทางาน ( Operation)
กดปุ่ ม Save Settings as Default
กดปุ่ ม Start Plot

ค่าตัวแปรของพล๊อตเตอร์ จะถูกเซฟไว้เป็ นค่าประจา
ภาพที่จะพล๊อตเตอร์ จะถูกเอาท์พุทไปให้พล๊อตเตอร์
พร้อมด้วยการปรับต่าง ๆ ที่ต้งั ไว้
กดปุ่ ม Cancel
กรอบนี้จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรเพิ่ม
๒.๔.๒.๘.๒ การพิมพ์ ข้อมูลบริ เวณพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ ( Printing the Data of a Geographical Area)

รู ปที่ 2-101
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Peripheral / Print Area กรอบข้อความบอกบท Printer Parameter (ดู
รู ปที่ 2-101) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

๒-๓๓๘
ในข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถเลือกกรอบภาพสี่ เหลี่ยมที่กาหนด( มีทิศทางเคลื่อนที่
ไปทางทิศเหนือ)ที่ซ่ ึงข้อมูลของมันจะถูกส่ งไปให้พริ้ นเตอร์ พนักงานจะต้องป้ อนอินพุทเหล่านี้
 Print Frame
ON / OFF
 Position P1 / P2
ตาแหน่งของเฟรมที่จะพิมพ์ P1 คือ ขอบซ้ายล่าง P2
คือ ขอบขวาบน
ถ้ากดปุ่ ม Print Frame ไปไว้ที่ ON ก็จะพิมพ์ขอ้ มูลที่อยู่ภายในเฟรมที่กาหนดออกมา หรื อ
ไม่เช่นนั้นแล้ว แล้ว มันจะพิมพ์ขอ้ มูลของบริ เวณท้องน้ าทั้งหมดออกมาเฟรมทีจ่ ะพิมพ์ออกมาจะถูก
กาหนดโดยการปรับตั้งตามที่กล่าวมาแล้วข้างบน
ซึ่ งจะปรากฏขึ้นทั้งที่จอแสดงภาพยุทธวิธีและแปร
ขบวนและมีอีก ๑ อย่างที่จะต้องเลือกคือ
 Geodetic Datum
ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๕.๒
และพนักงานยังจะต้องเลือกรายการต่าง ๆดังต่อไปนี้ เพื่อจ่ายข้อมูลเอาท์พุทให้กับพริ้ นเตอร์
 Unclassified Contacts
(คอนแทคที่ยงั ไม่ได้พิสูจน์ทราบ )
ON/OFF
 Non Mines
(ไม่ใช่ทุ่นระเบิด)
ON/OFF
 Possible Mines
(อาจเป็ นทุ่นระเบิด)
ON/OFF
 Dangerous Non Mines
(ไม่ใช้ทุ่นระเบิดแต่สงสัยว่าจะมีอนั ตราย) ON/OFF
 Ground Mines
(ทุ่นระเบิดวางกับพื้นท้องทะเล)
ON/OFF
 Moored Mines
(ทุ่นระเบิดประจาที่)
ON/OFF
 Search Areas
(บริ เวณพื้นที่สารวจ)
ON/OFF
 Laptracks
(แนวเส้นทางสารวจ)
ON/OFF
 Boundaries
(แนวเส้นเขตแดน)
ON/OFF
 Depth Contours
(แนวเส้นโค้งส่วนเว้าของความลึกน้ า) ON/OFF
 Navigation Reference Points (จุดอ้างอิงสาหรับการเดินเรื อ)
ON/OFF
 Radio Beacons
(สถานีวทิ ยุ)
ON/OFF
 Depth Points
(จุดความลึก)
ON/OFF
 Bottom Types
(ชนิดของพื้นท้องทะเล)
ON/OFF
 General Markers
(มาร์ คเกอร์ ทวั่ ไป)
ON/OFF

๒-๓๓๙
ที่พริ้ นเตอร์ บริ เวณหัวกระดาษจะมีขอ้ ความดังต่อไปนี้ คือ
 Ship Identifier
(ชื่อเรื อ)
 Date / Time
(วัน / เวลา)
 Calculated Left Bottom And Right Top Corner Of Prints Frame (ค่ามุมด้านล่างซ้ายและมุมบน
ขวาของเฟรมพริ้ นเตอร์ ที่คานวณแล้ว)
 Geographical Datum
(จุดนัดหมายทางภูมิศาสตร์ )
การทางาน ( Operation)
เลือกเฟรมและระดับรายการที่ตอ้ งการ
กดปุ่ ม Save Setting As Default
ค่าตัวแปรของพริ้ นเตอร์ จะถูกเซฟไว้เป็ นค่าประจา
กดปุ่ ม Start Print
ข้อมูลจะถูกจ่ายเป็ นเอาท์พุทออกมาที่พริ้ นเตอร์
พร้อมด้วยการปรับต่าง ๆที่ต้งั ไว้
กดปุ่ ม Cancel
กรอบแสดงข้อความบอกบทจะปิ ดลง
๒.๔.๒.๘.๓ การฟอร์ แมท ซิ ปไดร์ ฟ ( Format Zip Drive)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Perepherals / Format Zip Drive แผ่นดิสก์ใน Zip Drive จะถูก
ฟอร์ แมท การฟอร์ แมทนี้ จะเริ่ มขึ้นหลังจากทีไ่ ด้มีการการยืนยัน (Confirm) แล้วในกรอบข้ความคาถาม
(Question Window)
๒.๔.๒.๘.๔ การบันทึกโดยพริ้ นเตอร์ (Printer Logging)
การบันทึกโดยพริ้ นเตอร์ หมายถึง การบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีม่ ีความสาคัญในระหว่า งภารกิจ
หนึ่ ง ๆ ลงบนกระดาษเอาท์พุ ท การพิมพ์ล งกระดาษโดยพริ้ นเตอร์ น้ ี ส ามารถที่จะปลี่ ย นไปมาได้ใ น
ระหว่างภารกิ จหนึ่ง ๆ
เริ่ มการพิมพ์ ด้วย พริ้นเตอร์ ( Starting a Printer Logging)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Peripherals / Printer Logging / Start กรอบแสดงปุ่ มกด Printer
Logging Parameters (ดูรูปที่ 2-102) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ
ด้วยการเลือกเมนู หลัก Peripherals / Printer Logging / Edit กรอบแสดงปุ่ มกด Printer
Logging Parameters ก็จะเปิ ดขึ้นได้ดว้ ย

๒-๓๔๐
ในกรอบแสดงนี้พนักงานสามารถเลือก
 Geodetic Datum (จุดนัดพบ), ดูหวั ข้อที่ ๒.๔.๒.๕.๒
 Categories (ลาดับรายการ)
- Alarm / Warning
ON / OFF
(ตามเหตุการณ์)
- Navigational Loggings
ON / OFF
(ตาแหน่งที่เรื อ, เข็มเหนือพื้นท้องทะเล,
ความเร็ วเหนือพื้นท้องทะเล, ทุก ๆ ๕ นาที)
- Sonar Setting
ON / OFF
(แบริ่ งเซคเตอร์ , ความกว้างเซคเตอร์ , พิกดั
ระยะ….ทุก ๆ นาที)
- Contact Classifications
ON / OFF
(คอนแทคทุกคอนแทคที่พิสูจน์ทาบจาก
โซนาร์ ตามเหตุการณ์)
- Use Messages
ON / OFF
(ตามเหตุการณ์)
- General Logs
ON / OFF
(ตามเหตุการณ์)
- Diver’s Logs
ON / OFF
(ตามเหตุการณ์)
ที่พริ้ นเตอร์ หวั กระดาษพิมพ์จะมีเอาท์พุทต่าง ๆดังนี้
 Ship Identifier
(ชื่อเรื อ)
 Date / Time Of Protocol Start
(วันเวลาของจุดเริ่ มโปรโตคอล)
 Geographical Datum
(จุดนัดหมายทางภูมิศาสตร์ )
 Mission Description
(คาอธิบายภารกิ จ)
 Name Of Operation
(ชื่อปฏิบตั ิการ)

รู ปที่ 2-102

๒-๓๔๑
การทางาน (Operation)
เลือกระดับรายการ (Categories) ที่ตอ้ งการ
กดปุ่ ม Save Setting as Default
กดปุ่ ม OK
กดปุ่ ม Cancel

ค่าตัวแปรสาหรับการพิมพ์ลงบนพริ้ นเตอร์ จะถูกเซฟ
เป็ นค่าประจา
การพิมพ์ลงบนพริ้ นเตอร์ จะเริ่ มต้นด้วย การปรับตั้งที่
เลือกไว้
กรอบแสดงข้อความจะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไร
เพิ่ม

การพิมพ์ ๑ หน้ า ( Printing a Page)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Peripheral / Printer Logging / Page หน้ากระดาษทีย่ งั พิมพ์ไม่เต็ม
หน้า,สามารถที่จะเลื่อนออกมาจากพริ้ นเตอร์ ได้
การเลิการพิมพ์ ลงบนพริ้นเตอร์ ( Ending A Printer Logging)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก Peripherals / Printer Logging / Stop พนักงานสามารถเลิกการพิมพ์ได้
๒.๔.๒.๘.๕ การเลือกจอภาพที่จะพิมพ์ ( Print Screen)
ด้วยการกดฟั งก์ชนั่ คีย์ Print Screen (4C) ขอบภาพด้านบนและล่างของการแสดงภาพจะถูกเก็บ
ไว้(Stored)ในเมโมรี่ หลังจากนั้น กรอบแสดง Selection Of Screens (ดูรูปที่ 2-103) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ
ในกรอบแสดงนี้ พนักงานสามารถเลือกสิ่ งที่เขาต้องการจะพล๊อตเฉพาะจอบนหรื อจอล่าง หรื อทั้งคู่เลยก็
ได้

รู ปที่ 2-103

๒-๓๔๒
๒.๔.๒.๙ การจัดการกับคอนแทคต่ าง ๆ ด้ วยโซนาร์ ( Contact Handling With Sonar)
หมายเหตุ
การสามารถใช้ งานการจัดการกับคอนแทคด้ วยโซนาร์ ได้ ที่คอนโซลยุทธวิธี(Tactical Console)
แต่ เพียงที่เดียวเท่ านั้น
เมื่อพนักงานโซนาร์ ได้ทาการพิสูจน์คอนแทคแล้ว ข้อความบอกบทเกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบ
คอนแทคจาก โซนาร์ (ดูรูปที่ 2-104 ) จะเปิ ดขึ้นที่จอไพรมารี ของคอนโซลยุทธวิธี

รู ปที่2-104
ในกรอบข้อความบอกบทนี้ จะแสดงข้อมูลต่าง ๆดังต่อไปนี้คือ
 Old Indentifier (ชื่อเก่ า), ถ้าได้ทาการพิสูจน์ทราบมาแล้วโดย Classification Task (ดูหวั ข้อที่
๒.๔.๒.๙.๑ ถึง ๒.๔.๒.๙.๓)
 Classification Type (ชนิดที่พิสูจน์ทราบ)
- Possible mine (อาจเป็ นทุ่นระเบิด)
- Non Mine (ไม่ใช่ทุ่นระเบิด)
- Unclassified Contact (คอนแทคที่ยงั ไม่ได้พิสูจน์)
- No Contact (ไม่มีคอนแทค)

๒-๓๔๓
 Position (ค่าแลต/ลอง ของคอนแทคทีว่ ดั ได้)
 Length / Width (ความยาวและกว้างของคอนแทค, ถ้าวัดได้)
 Aspect (ทิศทางการวางตัวของคอนแทค, ที่วดั ได้)
 Depth Hight (ความลึกใต้ผิวน้ าและความสู งเหนือพื้นดิน, ถ้าวัดได้)
 Bearing/Range (แบริ่ งและพิกดั ระยะสัมพันธ์กบั ตาแหน่งตัวเรื อ ณ เวลาทีท่ าการวัด)
มีวธิ ี การเริ่ มหน้าที่การพิสูจน์ทราบ (Classification Command), ในระบบโซนาร์ ดว้ ยกัน ๓ วิธีคือ
 คาสั่งพิสูจน์ทราบ( Classification Command), ใช้สาหรับคอนแทคที่มีอยู่จริ งในขณะนั้น
 คาสั่งสื บสวนสอบสวน (Invertication Command), ใช้สาหรับจุดทุกๆจุด ที่ปรากฏอยู่ในบริ เวณ
พื้นที่แสดงภาพ
 พิสูจน์ทราบเองโดยไม่ตอ้ งรอคาสั่ง(Classification Without Command From TCD To Sonar)
๒.๔.๒.๙.๑ คลังพิสูจน์ ทราบจาก TCD ไปโซนาร์ ( Classification Command From TCD To Sonar)
ในการที่จะจ่ายคาสัง่ พิสูจน์ทราบ(Classification Command)ไปยังระบบโซนาร์ พนักงาน TDC
จะต้องเลือ่ นเคอร์ เซอร์ ทจี่ อแสดงภาพยุทธวิธี (Tactical Display) หรื อ จอแสดงภาพการแปรขบวน
( Manoeuver Display) ไปทาบบนคอนแทคที่ตอ้ งการจะทาการพิสูจน์ทราบและต่อจากนั้น เขาจะต้องกด
คีย์ Class Command จะมีรูปสี่ เหลี่ยมสี เขียวพร้ อมด้วยชื่อคนแทค(Contact Identifier) ปรากฏขึ้นบนจอ
แสดงภาพโซนาร์ ดีเทค (Sonar Detection Display) และบนจอแสดงภาพยุทธวิธี(Tactical Display) และจอ
แสดงภาพการแปรขบวน (Manoeuver Display)
เมื่อพนักงานโซนาร์ ได้ทาการวัดค่าของคอนแทคนั้น
และพิสูจน์ทราบมันแล้วด้วยการกด
ฟั งก์ชนั่ คียใ์ ดคียห์ นึ่ งของโซนาร์ ( Possible Mine, Non Mine, Unclass Contact หรื อ No Contact) ไปแล้ว
กรอบข้อความบอกบท (Dialogue Prompt) Contact Classification From Sonar (ดูรูปที่ 2-104) จะเปิ ด
ขึ้นบนจอไพรมารี่ ของคอนโซลยุทธวิธี(Tactical Console)
ในกรณี ของ Possible Mine, Non Mine หรื อ Unclass Contact จะมีสัญลักษณ์ คอนแทค
(Contact Symbol)ที่เป็ นป้ ายสี ขาวปรากฏทั้งบนจอแสดงภาพยุทธวิธีและแปรขบวน (Tactical &
Maneuver Display) ตรงตาแหน่งที่กาหนดโดยโซนาร์
พนักงาน TCD สามารถที่จะปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ ได้
ป้ อนชื่อ ( Identifier) ๑ชื่อ และกดปุ่ ม Accept
คอนแทคนี้จะถูกนาไปเก็บไว้เป็ นตัวอย่าง
(Instance)เพิม่ เติมของคอนแทคพร้อมด้วย
ชื่อที่ป้อนเข้ามานี้หรื อคอนแทคนี้ จะถูกเก็บ
ไว้เป็ นคอนแทคใหม่
ป้ อนว่าไม่มีชื่อและกดปุ่ ม Accept
คอนแทคจะถูกเก็บไว้เป็ นคอนแทคอันใหม่
พร้อมทั้งชื่อที่เลือกเองโดยระบบ

๒-๓๔๔
ไม่ป้อนชื่อ และกดปุ่ ม Accept

คอนแทคนี้จะเก็บไว้เป็ นตัวอย่าง(Instance)
เพิ่มเติมของคอนแทคนี้
กดปุ่ ม Reject
ข้อมูลคอนแทคจากโซนาร์ จหายไปรวมทั้ง,
พนักงานสามารถป้ อนคาอธิบายให้กบั
คอนแทคได้
หลังจากได้กดปุ่ ม Accept หรื อ Reject แล้ว กรอบข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลง และสัญลักษณ์
การพิสูจน์ทราบ( Classification Symbols) บนจอแสดงภาพ TCD และจอแสดงภาพโซนาร์ จะหายไป
๒.๔.๒.๙.๒ คาสั่ งตรวจสอบจาก TCD ไปโซนาร์ ( Investigation Command From TCD To Sonar)
ในการที่จะจ่ายคาสั่งตรวจสอบ(Investigation Command)ไปยังระบบโซนาร์ น้ นั พนักงาน TCD
จะต้องเลือ่ นเคอร์ เซอร์ บนจอแสดงภาพยุทธวิธี (Tactical Display)หรื อบนจอแสดงภาพการแปรขบวน
( Manoeuver )ไปยังตาแหน่งที่พนักงานโซนาร์ กาลังทาการดีเทคอยู่และต่อจากนั้นเขาจะต้องกดฟั งก์คีย์
Invest Commandจะมีกรอบรู ปสี่ เหลี่ยมสี เหลืองเล็ก ๆ ปรากฏขึ้นบนพื้นทีแ่ สดงภาพโซนาร์ ดีเทค ( Sonar
Detection Display)และบนจอแสดงภาพยุทธวิธีและจอแสดงภาพการแปรขบวน เมื่อพนักงานได้ทาการ
วัดค่าของคอนแทคนั้น และพิสูจน์ทราบมันแล้วด้วยการกดฟั งก์ชนั่ คียใ์ ดคียห์ นึ่ง(Possible Mine, Non
Mine หรื อ Unclass Contact หรื อ No Contact)แล้วกรอบข้อความบอกบท Contact Classification From
Sonar จะเปิ ดขึ้นบนจอไพรมารี่ ของคอนโซล TCD ในกรณี ของ Possible Mine, Non Mine หรื อ Unclass
Contact จะมีสัญลักษณ์คอนแทค(Contact Symbol) ที่เป็ นป้ ายสี ขาวปรากฏขึ้นทั้งบนจอแสดงภาพยุทธวิธี
และจอแสดงภาพการแปรขบวน( Tactical & Manoeuver Display) ตรงตาแหน่งที่กาหนดโดยโซนาร์
พนักงาน TCD สามารถปฏิบตั ิงานเหล่านี้ไ ด้
ป้ อนชื่อ (Identifier) ๑ ชื่อ และกดปุ่ ม Accept
คอนแทคนี้จะถูกนาไปเก็บไว้เป็ นตัวอย่าง(Instance)
เพิม่ เติมของคอนแทค พร้ อมด้วยชื่อทีป่ ้ อนเข้ามานี้
หรื อคอนแทคนี้จะถูกเก็บไว้เป็ นคอนแทคใหม่
ป้ อนว่าไม่มีชื่อ( No Identifier)และกดปุ่ ม Accept คอนแทคจะถูกเก็บไว้เป็ นคอนแทคอันใหม่พร้ อมทั้ง
ชื่อที่เรี ยกเองโดยระบบ
ไม่ป้อนชื่อ และกดปุ่ ม Accept
คอนแทคนี้จะเก็บไว้เป็ นตัวอย่าง (Instance)เพิ่มเติม
ของคอนแทคนี้
กดปุ่ ม Reject
ข้อมูลคอนแทคจากโซนาร์ จะหายไปรวมทั้ง ,
พนักงานยังสามารถป้ อนคาอธิ บายให้กบั คอนแทคได้
หลังจากได้กดปุ่ ม Accept หรื อ Reject แล้ว ข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลง และสัญลักษณ์การ
สื บสวนสอบสวน(Investigation Symbols) บนจอแสดงภาพ TCD และจอแสดงภาพโซนาร์ (Sonar
Display)จะหายไป

๒-๓๔๕

๒.๔.๒.๙.๓ การพิสูจน์ ทราบเองโดยโซนาร์ โดยมิต้องพึ่งคาสั่ งจาก TCD (Sonar Classification without
a Command from TCD)
เมื่อพนักงานโซนาร์ ได้วดั ค่าคอนแทค และ พิสูจน์ทราบ ( Classified) แล้วโดยกดปุ่ มฟั งก์ชนั่
คียป์ มใดปุ่
ุ่
มหนึ่งของโซนาร์ (Possible Mine, Nonmine, Unclass Contact หรื อ No contact), กรอบ
ข้อความบอกบท Contact Classification From Sonar จะเปิ ดขึ้นบนจอไพรมารี่ ของคอนโซล TCD ใน
กรณีของจอแสดงภาพยุทธวิธี( Tactical Display)และจอแสดงภาพการแปรขบวน( Manoeuver Display )
จะแสดงภาพสัญญลักษณ์คอนแทค (Contact Symbols)
เป็ นสี ชมพู่แต่ไม่มีแถบฉลากตรงตาแหน่งที่
เลือกโดยโซนาร์
พนักงาน TCD สามารถปฏิบตั ิงานเหล่านี้ไ ด้
ป้ อนชื่อ (Identifier) และกดปุ่ ม Accept
คอนแทคนี้จะถูกนาไปเก็บไว้เป็ นตัวอย่าง (Instance)
เพิ่มเติมของคอนแทค พร้ อมด้วยชื่อทีป่ ้ อนเข้ามานี้
หรื อคอนแทคนี้จะถูกเก็บไว้เป็ นคอนแทคใหม่
ป้ อนว่าไม่มีชื่อ(No Identifier)และกดปุ่ ม Accept คอนแทคจะถูกเก็บไว้เป็ นคอนแทคอันใหม่พร้ อมทั้ง
ชื่อที่เรี ยกเองโดยระบบ
ไม่ป้อนชื่อ และกดปุ่ ม Accept
คอนแทคนี้จะเก็บไว้เป็ นตัวอย่าง (Instance)เพิ่มเติม
ของคอนแทคนี้
กดปุ่ ม Reject
ข้อมูลคอนแทคจากโซนาร์ จะหายไปรวมทั้ง ,
พนักงานยังสามารถป้ อนคาอธิ บายให้กบั คอนแทคได้
หลัง จากได้ก ดปุ่ ม Accept หรื อ Reject แล้ว ข้อความบอกบทนี้ จะปิ ดลง และสัญ ลักษณ์
คอนแทค สี ชมพู่ บนจอแสดงภาพ TCD จะหายไป
๒.๔.๓ NAV/ADM
๒.๔.๓.๑ การใช้ งานการเดินเรื อ (Navigational Operations)
หมายเหตุ
สามารถใช้ งานฟังก์ ชั่นเดินเรื อได้ เฉพาะที่คอนโซลที่กาลังทางานอยู่ในฟั่งก์ ชั่น NAV Master
เท่ านั้น (ดูที่ข้อที่ ๒.๒)

๒-๓๔๖
๒.๔.๓.๑.๑ การตั้งเซ็ นเซอร์ เดินเรื อ ( Navigation Sensor Setting)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก NAV/ Sensor Settings กรอบข้อความบอกบท NAV Sensor setting
(ดูรูปที่ 2-105)จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

รู ปที่ 2-105

๒-๓๔๗
ภายในกรอบข้อความบอกบทนี้จะแบ่งออกเป็ นกรอบย่อย ๔ กรอบด้วยกันคือ
 Navigation Filter Input (อินพุทเดินเรื อ)
 System Sensor Selection (การเลือกเซนเซอร์ ของระบบ)
 Manual Sensor Setting (การตั้งเซนเซอร์ แบบกึ่งอัตโนมัต)ิ
 Raw Data Display (การแสดงภาพข้อมูลดิบ)
ในบริ เวณกรอบแสดงภาพ Navigation Filter input พนักงานจะต้องเลือกว่าเซนเซอร์ เดินเรื อตัว
ไหนที่ใช้สาหรับจ่ายอินพุทให้กับ Navigation Data Input ซึ่ งสามารถเลือก
 GPS
 Microfire
 LSR 85
- Manual
- On /Off
 Dolog
- Manual
- On /Off
ด้วยการกดปุ่ ม Reset Navigation Filter , ข้อมูลที่อยู่ในฟิ ลเตอร์ ท้งั หมดจะถูกรี เซ็ท
หมายเหตุ
การเลือกในกรอบแสดงภาพ System Sensor Selection จะเป็ นตัวกาหนดเซนเซอร์ ทซี่ ึ่ งข้ อมูล
ของมันจะมาแสดงภาพและใช้ งานในระบบ
ในบริ เวณกรอบแสดงภาพ System Sensor Selection ซึ่ งสามารถที่จะทาการเลือกสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้ได้
 Position (ตาแหน่งที่เรื อ)
- GPS
- Microform
- Filter
 Speed OG (ความเรื อเรื อเหนือพื้นท้องทะเล)
- GPS
- Microform
- Filter
- DOLOG

๒-๓๔๘
 Heading (ทิศหัวเรื อ)
- LSR85
- Manual
 Speed TW (ความเร็ วเรื อผ่านทะลุน้ า)
- DOLOG
- Manual
 Wind (ลม)
- Sensor
- Manual
ในบริ เวณกรอบแสดง Manual Sensor Settings พนักงานสามารถป้ อนอินพุท
 Heading (ทิศหัวเรื อในหน่วยองศา)
 Speed TW (ความเร็ วเรื อผ่านทะลุน้ า,ในหน่ วยน๊อต)
 True Wind Direction (ทิศทางลมจริ งในหน่วยองศา)
 True wind Speed (ความเร็ วลมจริ ง ,ในหน่ วย เมตร/วินาที่)
ข้อมูลนี้จะนาไปใช้ได้เพีย งต่อเมื่อได้เลือก “ Manual ” ในกรอบแสดง Navigation Filter Input
หรื อ System Sensor Selection เอาไว้
ในกรอบแสดงภาพกรอบที่ ๔ นี้จะยอมให้มีการแสดงภาพข้อมูลดิบของเซนเซอร์ ไ ด้ ซึ่ ง
สามารถเลือกแสดงภาพอันใดอันหนึ่งจากที่มีอยู่ดงั ต่อไปนี้ ได้
 Filter (ฟิ ลเตอร์ )
 GPS
 Microform
 LSR 85
 DOLOG
 Drift ( อัตราการล่องลอย)
 Wind
 MTU
 Off (ไม่มีการแสดงภาพข้อมูลดิบ)

๒-๓๔๙
การทางาน ( Operation)
กดปุ่ ม OK

จะเป็ นการตอบรับข้อมูลอินพุทและจะใช้กบั
เซนเซอร์ ทเี่ ลือกไว้
กดปุ่ ม Cancel
กรอบข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทา
อะไรเพิ่มอีก
๒.๔.๓.๑.๒ การตั้งค่ าขีดจากัดทางการเดินเรื อ (Setting of Navigation Limits)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก NAV/ NAV Limits กรอบข้อความบอกบท Setting of Navigation
Limit (ดูรูปที่ 2-106)จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

รู ปที่ 2-106
ในกรอบข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถป้ อนอินพุท
 Manoeuvre Circle Radius
กาหนดรัศมีสาหรับเส้นทางการแปรขบวนแนว
วงกลมจะ ต้อง > = 200 เมตร
 Max Track Deviation
กาหนดการเบีย่ งเบนออกจากแนวเส้นทางซึ่ งจะมี
เสี ยงเตือน( Alarm) ด้วย
 Max Heading Deviation
กาหนด ในโหมด ADM รักษาเส้นทาง ( ADM Mode
Track keeping )การเบีย่ งเบนหลุดออกจาทิศหัวเรื อ
พร้อม กับจะมีเสี ยงเตือน ( Alarm) ด้วย
 Max Position Jump
กาหนดการกระโดดจากตาแหน่งที่เรื อ พร้อมกับมี
เสี ยงเตือน

๒-๓๕๐
การเตือน ( Alarm) นี้จะไม่แสดงภาพในกรอบแสดงภาพ Alarm And Warning แต่จะไปแสดง
ในกรอบแสดงภาพอีกกรอบหนึ่งบนจอไพรมารี่ ( ดูหวั ข้อได้ที่ ๒.๔.๓.๑.๓)
๒.๔.๓.๑.๓ การเตือนการเดินเรื อพิเศษ ( Special Navigation Alarms)
การเตือนการเดินเรื อ ( Navigation Alarms) ต่อไปนี้จะแสดงภาพขึ้นบนกรอบแสดงภาพที่จอ
ไพรมารี่ และพนักงานจะต้องตอบรับรู้ (Acknowledge)
Track Deviation Alarm
เรื อหลุดออกจากแนวเส้นทางทีก่ าหนดมากเกินขีดจากัด
Heading Deviation Alarm
ทิศหัวเรื อผิดไปจากทิศหัวเรื อทีก่ าหนดไว้มากเกินขีดจากัด
Position Jump ALARM
ตาแหน่งที่เรื อกระโดดผิดออกไปจากตาแหน่งจริ งมากเกินไป
Wheel Over Point
ภายใน ๒ นาทีขา้ งหน้าจะตัดผ่านจุดหันเลี้ยว(Waypoint)
( หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าจุดเปลี่ยนเข็ม)
๒.๔.๓.๑.๔ การกาหนดตาแหน่ งที่เรื อตายตัว ( Position Fixing)
๒.๔.๓.๑.๔.๑ ตาแหน่ งที่เรื อตายตัว ( ที่แท้จริ ง) ( Positions Fix , Absolute)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก NAV/ Position Fix / Absolute กรอบข้อความบอกบท Position Fix (Absolute)
(ดูรูปที่ 2-107) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

รู ปที่ 2-107
ในกรอบข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถแก้ตาแหน่งที่เรื อได้โ ดยการป้ อน
 Reference Position Lat/Lon (แลต/ลองตาแหน่ งที่เรื ออ้างอิง) ๑ ตาแหน่ง และ
 Measured Radar / Sonar Position Lat / Lon ( ตาแหน่งแลต / ลอง ที่ โซนาร์ และเรดาร์ วดั ได้)

๒-๓๕๑
การทางาน ( Operation)
กดปุ่ ม OK

ข้อมูลอินพุทที่ป้อนด้วยมือจะถูกยอมรับและจะเป็ นการ อัพเดท
ตาแหน่งที่เรื อด้วย
กดปุ่ ม Cancel
กรอบข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรเพิ่ม
๒.๔.๓.๑.๔.๒ ตาแหน่ งที่เรื อตายตัว ( สั มพันธ์ ) ( Positions Fix , Relative)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก NAV/ Position Fix / Relative กรอบข้อความบอกบท Position Fix (Relative)
(ดูรูปที่ 2-108) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

รู ปที่ 2-108
ในกรอบข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถแก้ตาแหน่งที่เรื อได้โ ดยการป้ อน
 Reference Position Lat/Lon (แลต/ลองตาแหน่ งที่เรื ออ้างอิง) ๑ ตาแหน่ง และ
 Measured Radar / Sonar Position Lat / Lon ( ตาแหน่งแลต / ลอง ที่ โซนาร์ และเรดาร์ วดั ได้)
การทางาน ( Operation)
กดปุ่ ม OK
ข้อมูลอินพุทที่ป้อนด้วยมือจะถูกยอมรับและจะเป็ นการ อัพเดท
ตาแหน่งที่เรื อด้วย
กดปุ่ ม Cancel
กรอบข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรเพิ่ม
๒.๔.๓.๑.๔.๓ ตาแหน่ งที่เรื อตายตัว ( ทิศทางที่วัดจากแบริ่ ง ๒ แบริ่ งตัดกัน) ( Position Fix , Cross
Bearing)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก NAV/ Position Fix / Cross Bearing กรอบข้อความบอกบท Position
Fix (Cross Bearing) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ (ดูรูปที่ 2-109)

๒-๓๕๒

รู ปที่ 2-109
ในกรอบข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถแก้ตาแหน่งที่เรื อได้โ ดยการป้ อน
 Two Reference Position Lat / lon ( ตาแหน่ง แลต/ลอง อ้างอิง ๒ ตาแหน่ง ) และ
 Measured Bearing to the Position ( แบริ่ งถึงตาแหน่งที่วดั ได้)
การทางาน ( Operation)
กดปุ่ ม OK
ข้อมูลอินพุทที่ป้อนด้วยมือจะถูกยอมรับและจะเป็ นการ
อัพเดทตาแหน่งที่เรื อด้วย
กดปุ่ ม Cancel
กรอบข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไร
เพิ่ม
๒.๔.๓.๑.๔.๔ ตาแหน่ งที่เรื อตายตัว ( ตาแหน่ งที่ป้อนเองด้ วยมือ) ( Position Fix, Manual Position)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก NAV/ Position Fix / Manual Position กรอบข้อความบอกบท Position
Fix (Manual Position) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ (ดูรูปที่ 2-110)

๒-๓๕๓

รู ปที่ 2-110
ในกรอบข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถแก้ตาแหน่งที่เรื อได้โ ดยการป้ อน
 ตาแหน่ง แลต / ลอง ของเรื อ
การทางาน (Operation)
กดปุ่ ม OK
ข้อมูลอินพุทที่ป้อนด้วยมือจะถูกยอมรับและจะเป็ นการ
อัพเดทตาแหน่งที่เรื อด้วย
กดปุ่ ม Cancel
กรอบข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไร
เพิ่ม
๒.๔.๓.๑.๕ การเดินเรื อในแนวเส้ นทางสารวจ ( Track Navigation)
หมายเหตุ
สามารถใช้ งานฟังก์ ชันการเดินเรื อในแนวเส้ นทางสารวจ ( Track Navigation) ได้ เฉพาะที่
คอนโซลทีก่ าลังทางานอยู่ในฟังก์ ชัน NAV Master เท่ านั้น ( ดูที่ข้อที่๒.๒ )
๒.๔.๓.๑.๕.๑ การกระตุ้นแนวเส้ นทางสารวจให้ ใช้ งานได้ ( Activation of Laptrack)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก NAV / Laptrack / Activate กรอบแสดงปุ่ มเลือก(Selection Window)
พร้อมด้วยแนวเส้นทางสารวจ( Laptrack ) ที่มีอยู่ท้งั หมดจะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ
หลังจากได้เลือกแนวเส้นทางสารวจ (Laptrack ) แนวเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแล้ว กรอบ
ข้อความบอกบท Setting Of Start Waypoint (ดูรูปที่ 2-111) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

๒-๓๕๔

รู ปที่ 2-111
หลังจากได้เลือกจุดหันเลี้ยวหรื อจุดเปลี่ยนเข็ม (Way Point) เริ่ มต้นแล้ว แนวเส้นทางสารวจ
(Laptrack) ที่เลือกไว้จะปรากฏภาพขึ้นเป็ นแนวเส้นทางสารวจใช้งาน (Active laptrack) พร้อมด้วย การ
นาทางเข้าสู่ แนวเส้นทาง (Lead In Laptrack) ดูรูปที่ 2-112 การนาทางเข้าสู่ จุดเริ่ มแนวเส้นทาง (Lead In
Track Points) จากตาแหน่งทีเ่ รื อ ณเวลาที่ถูกกระตุน้ ให้ทางานไปยังจุดหันเลี้ยวหรื อจุดเปลี่ย นเข็มเริ่ มต้น
ที่เลือกไว้
การทางาน (Operation)
ป้ อนอินพุทจานวนของแนวเส้นทางสารวจที่เลือกไว้ลงในบริ เวณพื้นที่สาหรับป้ อนค่า
กดปุ่ ม OK
ข้อมูลอินพุทที่ป้อนด้วยมือจะถูกยอมรับและจะแสดงภาพการ
นาทางจากตาแหน่งที่เรื อเข้าสู่ แนวเส้นทางสารวจที่เลือกขึ้น
บน จอภาพ
กดปุ่ ม Cancel
กรอบข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรเพิ่ม

รู ปที่ 2-112

๒-๓๕๕
ตราบใดก็ ตามที่แนวเส้นทางสารวจ (Laptrack)ยังคงทางานอยู่ จอแสดงตาแหน่งซ้าย / ขวา
(Left / Right indicter) ก็จะยังคงแสดงภาพอยู่บนจอแสดงภาพยุทธวิธี (Tactical Display), ดูรูปที่ 2-113
ซึ่ งมันจะแสดงข้อมูลกราฟฟิ คและตัวหนังสื อต่าง ๆดังต่อไปนี้
 Next WP
(จุดหันเลี้ยว , จุดเปลี่ยนเข็มอันถัดไป)
 L/R DIST
(ระยะทางซ้ายและขวาทั้งแบบกราฟฟิ ค และ
ตัวหนังสื อ)
 Course
(เข็มเรื อจากตาแหน่ งที่เรื อจริ งถึงจุดหันเลี้ยวจุด
ถัดไป)
 Dist nWP
(ระยะทางถึงจุดหันเลี้ยวจุดต่อไป)
 Time To Go
(เวลาในหน่วยนาทีจ่ นกระทั้งถึงจุดเปลี่ยนเข็ม , หัน
เลี้ยวอันถัดไป)
 ETA
(เวลาคาดคะเนของจุดเฉี ยดที่จุดเปลี่ยนเข็มอันถัดไป)

รู ปที่ 2-113
ถ้าตัวเรื อได้แล่นผ่านจุดเปลี่ยนเข็มจุดหนึ่ งไปแล้ว จุดเปลี่ยนเข็มจุดต่อไปจะถูกเลือกให้เป็ นจุด
เปลี่ยนเข็มจริ ง (Actual Waypoint) และจะใช้จุดนี้สาหรับคานวณข้อมูลแนวเส้นทาง (Track Data)
๒.๔.๓.๑.๕.๒ การกระตุ้นแนวเส้ นทางสารวจให้ หยดทางาน ( Deactivation of Laptrack)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก NAV/ Laptrack / Deactivate แนวเส้นทางสารวจที่กาลังใช้งานอยู่น้ นั จะ
หยุดการทางาน ก่อนทีม่ นั จะหยุดการทางาน จะมีขอ้ ความปรากฏขึ้นบนจอภาพเพื่อถามพนักงานว่า “ เขา
แน่ใจแล้วใช้ใหมที่จะเลิกการใช้งานแนวเส้นทางสารวจนี้”
หมายเหตุ
สามารถที่จะเลิกการใช้ งานแนวเส้ นทางสารวจที่กาลังทางานอยู่น้ ันจะกระทาได้ เพียงเมื่อ NAV
ไม่ ได้ ปรั บตั้งไว้ ที่ Track keeping (การรั กษาแนวเส้ นทาง)

๒-๓๕๖
๒.๔.๓.๒ ระบบบอกที่เรื อและการแปรขบวนทางไดนามิคของแอตลาส ( Atlas Dynamic – Maneuver
And Positioning System , ADM )
หมายเหตุ
สามารถที่จะงาน ADM ได้ เพียงต่ อเมื่อ คอนโซลนั้น ๆ กาลังทางานอยู่ในฟังก์ ชั่น ADM
Master เท่ านั้น (ดูท้ ังข้ อที่ ๒.๒ )
โหมดการทางาน
( Operating Mode)
Transit
(เดินทาง)
Transit
(เดินทาง)
Minehunting
( ล่าทาลายทุ่นระเบิด)
Minehunting
( ล่าทาลายทุ่นระเบิด)
Minehunting
( ล่าทาลายทุ่นระเบิด)
Minehunting
( ล่าทาลายทุ่นระเบิด)
Minehunting
( ล่าทาลายทุ่นระเบิด)
Machanical Sweeping
(กวาดทุน่ ทางแมคคานิ ค)
Machanical Sweeping
(กวาดทุน่ ทางแมคคานิ ค)
Machanical Sweeping
(กวาดทุน่ ทางแมคคานิ ค)

โหมด ADM
Automatic Heading Keeping ( รักษาทิศหัวเรื อ
อัตโนมัติ (ปรับตั้งความเร็ วได้โดย RCS )
Automatic Track Keeping ( รักษาแนวเส้นทาง
อัตโนมัติ (ปรับตั้งความเร็ วได้โดย RCS )
Manual Joystick Manoeuvre ( ใช้จอยสติคบังคับ
การแปรขบวน)
Automatic Heading Keeping ( รักษาทิศหัวเรื อ
อัตโนมัติควบคุมความเร็ วอัตโนมัติได้โดย ADM
Automatic Track Keeping ( รักษาแนวเส้นทาง
อัตโนมัติควบคุมความเร็ วอัตโนมัติได้โดย ADM
Automatic Circling ( แล่นเป็ นวงกลมอัตโนมัติ
ควบคุมความเร็ วอัตโนมัติได้โดย ADM
Automatic Hovering ( แล่นซิ กแซกอัตโนมัติ )
Manual Joystick Manoeuvre ( ใช้จอยสติ๊คควบ
คุมการแปรขบวน )
Automatic Heading Keeping ( รักษาทิศหัวเรื อ
อัตโนมัติ
Automatic Track Keeping ( รักษาแนวเส้นทาง
อัตโนมัติ

เครื่ องยนต์ ไฮดรอลิค
ดีเซล
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

๒-๓๕๗
โหมดการทางาน
( Operating Mode)
Influence Sweeping
( กวาดทุน่ อิทธิ พล)
Influence Sweeping
( กวาดทุน่ อิทธิ พล)
Influence Sweeping
( กวาดทุน่ อิทธิ พล)

โหมด ADM
Manual Joystick Manoeuvre ( ใช้จอยสติ๊คควบ
คุมการแปรขบวน )
Automatic Heading Keeping ( รักษาทิศหัวเรื อ
อัตโนมัติ
Automatic Track Keeping ( รักษาแนวเส้นทาง
อัตโนมัติ

เครื่ องยนต์ ไฮดรอลิค
ดีเซล
X
X
X

โดยขึ้นอยู่กบั ระบบขับเคลื่อน (เครื่ องยนต์ดเี ซล หรื อ ไฮดรอลิค) ก็สามารถใช้งานโหมดการ
ทางานต่าง ๆ และโหมด ADM ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2-35 โหมดการทางานและโหมด ADM ที่มีใช้งานได้
ตราบใดก็ตามที่ ADM ยังคงทางานอยู่ กรอบแสดง Ship handling (ดูรูปที่ 2-115) ก็จะยังคง
แสดงภาพอยู่ที่จอแสดงภาพการแปรขบวน (Manoeuvre Display)
กรอบแสดง Ship Handling (การจัดการกับตัวเรื อ) นี้สามารถที่จะเลือ่ นไปยังทุก ๆ ตาแหน่ง
บนจอแสดงภาพการแปรขบวน (Manoeuvre Display)ได้
 ข้อมูล ADM ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบนจอภาพทั้งแบบภาพกราฟฟิ ค และตัวหนังสื อ
 กระแสโหมด ADM (ส่ วนบนสุ ดของกรอบแสดงภาพนี้)
 Heading (ตามที่ตอ้ งการ (1) และกระแส (2) พร้อมด้วยสเกล (3))
 Speed (ตามที่ตอ้ งการ (11) และกระแส (12) พร้ อมด้วยสเกล (10))
 Control Lever (คันโยกควบคุม) กราบขวาและกราบซ้าย (5) พร้อมสเกล (6) และค่าที่อ่านได้ (4)
 หน้าปัทม์วดั รอบเครื่ องยนต์และ ใบจักรทั้งกราบซ้ายและขวาที่สอดคล้องกับคันโยกควบคุมที่ต้งั
ไว้ (รอบต่อนาที (7) , พิทช์ใบจักรแนวลองติจูด(แนวความยาวเรื อ) และแนวทแยงมุม( แนวทาง
ด้านกว้าง) (9))

๒-๓๕๘

รู ปที่ 2-114
หมายเหตุ
ถ้ าดีเทคการโอเวอร์ โหลดจากระบบขับเคลื่อน (เพลาใบจักร)ได้ ที่หน้ าปัทม์ วดั รอบเครื่ องยนต์
จะเปลี่ยนเป็ นพืน้ สี แดง

๒-๓๕๙
ทิศหัวเรื อตามที่ตอ้ งการ(Desired
Heading)นี้จะสามารถใช้งานได้โดยผ่านทางเมนู ทอี่ ยู่ใน
ระหว่างโหมดADM
 Transit / Automatic Heading Keeping (เดินทาง / รักษาทิศหัวเรื ออัตโนมัติ)
 Minehunting / Automatic Heading Keeping (ล่าทาลายทุน่ ระเบิด / รักษาทิศหัวเรื ออัตโนมัติ)
 Machunting Sweeping / Automatic Heading Keeping (กวาดทุน่ ทางแมคคานิ ค / รักษาทิศหัว
เรื ออัตโนมัติ)
 Influence Sweeping / Automatic Heading Keeping (กวาดทุน่ อิทธิ พล / รักษาทิศหัวเรื อ
อัตโนมัติ)
 Minehunting / Automatic Heading Keeping (ล่าทาลายทุน่ ระเบิด / รักษาทิศหัวเรื ออัตโนมัติ)
 Minehunting / Automatic Track Keeping (ล่าทาลายทุ่นระเบิด / รักษาแนวเส้นทางอัตโนมัติ)
 Minehunting / Automatic Circling (ล่าทาลายทุน่ ระเบิด / แล่นเป็ นวงกลมอัตโนมัติ)
คันโยกควบคุม (Control Lever) และพิทช์แนวขวางลาเรื อ (Transversal Pitch) นี้เราสามารถใช้
งานมันได้โดยผ่านทาง จอยสติ๊ค ( ขึ้น / ลง , ซ้าย / ขวา) ในระหว่างโหมด ADM
 Minehunting / manual Joystick Manoeuvring (ล่าทาลายทุน่ ระเบิด / มือบังคับจอยสติ๊คการแปร
ขบวน)
 Machanical Sweeping / manual Joystick Manoeuvring (กวาดทุน่ ระเบิดทางแมคคานิค / มือ
บังคับ
จอยสติค๊ ควบคุมการแปรขบวน)
 Influence Sweeping / manual Joystick Manoeuvring (กวาดทุน่ ระเบิดอิทธิ พล / มือบังคับ
จอยสติค๊ ควบคุมการแปรขบวน)
คันโยกควบคุม (Control Lever) จะสามารถใช้งานได้โดยทางเมนูในระหว่างโหมด ADM
 Machunting Sweeping / Automatic Heading Keeping (กวาดทุน่ ทางแมคคานิ ค / รักษาทิศหัว
เรื ออัตโนมัติ)
 Machunting Sweeping / Automatic Track Keeping (กวาดทุน่ ระเบิดทางแมคคานิค / รักษาแนว
เส้นทางอัตโนมัติ)
 Influence Sweeping / Automatic Heading Keeping (กวาดทุน่ ระเบิดอิทธิ พล / รักษาทิศหัวเรื อ
อัตโนมัติ)
 Influence Sweeping / Automatic Track Keeping (กวาดทุน่ ระเบิดอิทธิ พล / รักษาแนวเส้นทาง
อัตโนมัติ)

๒-๓๖๐
การตั้งความเร็ วจะใช้งานมันได้จาก คอนโซล RCS ในระหว่างโหมด ADM
 Transit / automatic Heading Keeping (เดินทาง / รักษาทิศหัวเรื ออัตโนมัติ)
 Transit / automatic Track Keeping (เดินทาง / รักษาแนวเส้นทางอัตโนมัติ)
๒.๔.๓.๒.๑ การกระตุ้นให้ ADM ทางาน (Activation OF ADM Operation)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ADM / Activate กรอบแสดงปุ่ มกด Selection Of Operating Mode (ดูรูป
ที่ 2-115) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

รู ปที่ 2-115
ในกรอบแสดงภาพนี้ พนักสามารถเลือกโหมดใช้งาน (Operating Mode) ได้ หลังจากนั้น
พนักงาน ADM แทน ในระหว่างที่กาลังทาการร้ องขอนี้ , กรอบแสดงข้อมูลข่าวสาร ADM Function จะ
เปิ ดขึ้นบนจอภาพ ( ดูรูปที่ 2-116)

รู ปที่ 2-116

๒-๓๖๑
หมายเหตุ
ในการที่จะเลือกโหมด ADM ใหม่ น้ ัน จะต้ องปรั บคันโยกควบคุม (Control lever) ทั้งกราบขวา
และกราบซ้ ายไว้ที่ศูนย์ เสี ยก่ อน
ในการที่จะเริ่ มขั้นตอนการกระตุน้ ให้ ADM ให้ทางานก่อนกาหนด พนักงานจะต้องกดปุ่ ม
Abort Activation หลังจากได้ปฏิบตั ิข้ นั ตอนกระตุน้ ADM ให้ทางานเสร็ จแล้ว โหมด ADM จะปรับไปอยู่
ในโหมด Automatic Heading Keeping (ด้วยกระแสทิศหัวเรื อเท่ากับทิศหัวเรื อที่ตอ้ งการ)
๒.๔.๓.๒.๑.๑ การเลือกโหมดการทางาน ( Selecting an Operating mode)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ADM / Operating mode กรอบแสดงภาพปุ่ มกด Selection Of
Operating Mode (ดูรูปที่ 2-115) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในกรอบแสดงภาพนี้ พนักงานสามารถเลือก
โหมดการทางานได้
หมายเหตุ
ในการที่จะเลือกโหมด ADM ใหม่ น้ ัน จะต้ องปรั บคันโยกควบคุม (Control Lever) ทั้งกราบ
ซ้ ายและขวาไว้ ตาแหน่ งศูนย์ก่อน
หลังจากทีไ่ ด้เปลีย่ นโหมดการทางานแต่ละโหมดแล้ว โหมด ADM จะเซ็ทอยู่ที่ Automatic
Heading Keeping ด้วยกระแสทิศหัวเรื ออันหลังสุ ด = ทิศหัวเรื อทีต่ อ้ งการ
๒.๔.๓.๒.๒ การรั กษาทิศหัวเรื ออัตโนมัติ (Automatic Heading Keeping)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ADM / Heading Keeping กรอบข้อความบอกบท Heading Keeping
Data (ดูรูปที่ 2-117)จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

รู ปที่ 2-117
ในโหมด ADM โหมดนี้ ทิศหัวเรื อและ - ขึ้นอยู่กบั โหมดการทางานที่เลือกไว้ – ความเร็ วผ่าน
ทะลุน้ า หรื อคันโยกควบคุม (Control Lever) จะถูกตรวจเตือน (Monitor) และควบคุมโดย ADM
ในข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถป้ อนทิศหัวเรื อที่ตอ้ งการ ( Desired Heading) สาหรับ
Automatic Heading Keeping ได้

๒-๓๖๒
ถ้าได้เลือกโหมด Minehunting ไว้ดว้ ย พนักงานก็สามารถป้ อนค่าความเร็ วผ่านทะลุน้ า แถม
เข้าไปด้วย
ถ้าได้เลือกโหมด Machanical หรื อ Influence Sweeping โหมดใดโหมดหนึ่ งแล้ว พนักงาน
สามารถป้ อนค่าตาแหน่งคันโยกควบคุม (Control Lever) ที่ตอ้ งการเพิ่มเข้าไปได้ดว้ ย
หมายเหตุ
ค่ าความแตกต่ างของมุมระหว่างทิศหัวเรื อทีต่ ้ องการ(Desired Heading) กับกระแสทิศหัวเรื อ
(Current Heading) จะต้ องน้ อยกว่า 90 องศา และกระแสความเร็ วเรื อผ่ านทะลุน้าจะต้ องมากกว่ า
0.5 น๊ อต
การทางาน (Operation)
ป้ อนอินพุททิศหัวเรื อในหน่วยองศาลงบนพื้นที่สาหรับป้ อนข้อมูล
ถ้า เป็ นไปได้ใ ห้ ป้ อนอิ น พุ ท ความเร็ วเรื อผ่ า นทะลุ น้ า(Speed TW)หรื อต าแหน่ ง คัน โยกควบคุ ม
(Control Lever)
กดปุ่ ม OK
ข้อมูลอินพุทที่ป้อนด้วยมือจะถูกยอมรับ และทิศหัวเรื อจะเซ็ทไปอยู่ทคี่ ่าที่ป้อน
กดปุ่ ม Cancel กรอบข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรเพิ่ม
๒.๔.๓.๒.๓ การหันเลีย้ วโดยควบคุมที่จอยสติ๊ค (Steering Via Joystick)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ADM / Joystick ก็สามารถใช้จ อยสติ๊คควบคุมการหันเลี้ยวของตัวเรื อ
ได้ ADM นี้จะใช้อินพุทจากจอยสต๊คมาเป็ นตัวปรับคันโยกควบคุม (Control Lever) และพิทช์ แนวขวาง
ลาเรื อ (Transversal Pitch)
๒.๔.๓.๒.๔ การรั กษาแนวเส้ นทางอัตโนมัติ (Automatic Track Keeping)
หมายเหตุ
เมนูนี้จะใช้ งานได้ เพียงต่ อเมื่อได้ กระตุ้นแนวเส้ นทางหนึ่ งให้ ทางานโดยผ่ านทางการทางานของ
(NAV Operation)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ADM/Track Keeping ข้อความบอกบท Track Keeping Data
(ดูรูปที่ 2-118) จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

รู ปที่ 2-118

๒-๓๖๓
ในโหมด ADM นี้ แนวเส้นทางทีเ่ ลือกไว้ (Selected Track) และ – ขึ้นอยู่โหมดที่เลือกไว้ –
ความเร็ วผ่านทะลุน้ า (Speed Through Water) และตาแหน่งคันโยกควบคุม (Control Lever) จะถูกตรวจ
เตือน (Monitor) และควบคุมโดย ADM ในกรอบข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถป้ อนค่าจุดเริ่ มต้น
ของแนวเส้นทางที่ใช้งาน (Start point of the Active Track) ได้
ถ้าได้เลือกโหมด Minehunting ไว้ พนักงานสามารถป้ อนค่าความเร็ วเรื อผ่านทะลุน้ าที่ตอ้ งการ
เพิ่มเข้าไปได้ดว้ ย ถ้าได้เลือกโหมด Machanical หรื อ Influence Sweeping โหมดใดโหมดหนึ่ งแล้ว
พนักงานสามารถป้ อนค่าตาแหน่งคันโยกควบคุม (Control lever) ที่ตอ้ งการเพิ่มเข้าไปได้ดว้ ย
หมายเหตุ
ความแตกต่ างของมุมระหว่ าง กระแสทิศหัวเรื อ(Current Heading)กับเส้ นทางนาทางเข้ าสู่
แนวเส้ นทาง(Lead in Track) จะต้ องน้ อยกว่า ๙๐ องศา
นอกจากนั้นกระแสความเร็ วผ่ านทะลุน้า(Current Speed Through Water) ต้ องมากกว่ า
๐.๕ น๊ อต
การทางาน (Operation)
ป้ อนอินพุทจานวนจุดเปลี่ยนเข็ม,จุดหันเลี้ยวที่เลือกลงในบริ เวณพื้นทีส่ าหรับป้ อนอินพุท
ถ้าเป็ นไปได้ ก็สามารถป้ อนค่าอิ นพุทความเร็ วผ่านทะลุน้ า (Speed TW) หรื อตาแหน่งคันโยกควบคุม
(Control Lever)
กดปุ่ ม OK
ข้อมูลอินพุทที่ป้อนด้วยมือจะถูกยอมรับเป็ นจุดเปลี่ยนเข็มจุดใหม่
กดปุ่ ม Cancel
กรอบข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลงเองโดยไม่ตอ้ งทาอะไรต่ออีก
๒.๔.๓.๒.๕ การเล่ นซิ กแซอัตโนมัติ (Automatic Hovering)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ADM / Hovering กรอบข้อ ความบอกบท Hovering Data (ดูรูปที่
2-119)จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ
ในโหมด ADM นี้ ตาแหน่งจุดวิ่งซิกแซกที่เลือกจะถูกตรวจเตือน(Monitor)และควบคุมโดย ADM
รู ปที่ 2-119

๒-๓๖๔
ในกรอบข้อความบอกบทนี้พนักงานสามารถป้ อน
 ตาแหน่งแล่นซิ กแซก (แลต,ลอง)
 ทิศหัวเรื อทีต่ อ้ งการลงในตาแหน่ง แล่นซิ กแซก
ถ้าพนักงานกดปุ่ ม Get Current Position And Heading กระแสตาแหน่งทีเ่ รื อ (Current Ship
Position and Heading) กระแสตาแหน่งทีเ่ รื อ (Current Ship Position) จะถูกเขียนลงบนตาแหน่งซิ กแซก
(Hovering Position) และกระแสทิศหัวเรื อ(Current Ship Heading) จะถูกเขียนลงบนทิศหัวเรื อที่ตอ้ งการ
(Desired Heading) จะต้องน้อยกว่า ๖๐ องศา
การทางาน (Operation)
ป้ อนอินพุทค่า แลต ,ลอง และทิศหัวเรื อ
ค่าอินพุทที่ป้อนจะปรากฏขึ้นบนจอภาพ
ลงบนบริ เ วณพื้นที่สาหรั บป้ อนอินพุท
หรื อ
กดปุ่ ม Get Current Position and Heading
ค่ากระแสจะปรากฏขึ้นตรงบริ เวณพื้นที่ป้อนอินพุท
กดปุ่ ม OK
การแล่นซิกแซกจะถูกกระตุน้ ให้ทางานด้วยข้อมูล
อินพุท
กดปุ่ ม Cancel
กรอบข้อความบอกบทจะปิ ดลงเอง
๒.๔.๓.๒.๖ การแล่ นเป็ นวงกลมอัตโนมัติ (Automatic circling)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ADM / Circling กรอบข้อความบอกบท Circling Data จะเปิ ดขึ้นบน
จอภาพ (ดูรูปที่ 2-120)
ในโหมด ADM โหมดนี้ วงกลมที่เลือกจะถูกตรวจเตือนและควบคุมโดย ADM

รู ปที่ 2-120

๒-๓๖๕

ในกรอบข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถ
 ป้ อนตาแหน่งจุดศูนย์กลาง (แลต ,ลอง)ของวงกลม
 ป้ อนค่าความเร็ วผ่านทะลุน้ า(Speed TW)ที่ตอ้ งการ
 ป้ อนรัศมีของวงกลม
 เลือกทิศทางการแล่นของเรื อในระหว่างแล่นเป็ นวงกลม
หมายเหตุ
ระยะทางระหว่ างกระแสตาแหน่ งที่เรื อ(Current Ship Position)กับตาแหน่ งจุดศูนย์กลาง
จะต้ องมากกว่ ารั ศมีวงกลม บวก ๕๐ เมตร
มุมระหว่ าง กระแสทิศหัวเรื อ(Current Heading)กับแนวเส้ นทางนาเข้ าสู่ ทิศหั วเรื อ(Lead in
Heading)จะต้ องน้ อยกว่า ๙๐ องศา
การทางาน (Operation)
ป้ อนค่าอินพุทค่าต่าง ๆ ลงในบริ เวณพื้นสาหรับป้ อนค่าตามลาดับ
กดปุ่ ม OK
การวิ่งเป็ นวงกลมนี้ จะถูกกระตุน้ ด้วยข้อมูลอินพุท
กดปุ่ ม Cancel
กรอบข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลงเอง
๒.๔.๓.๒.๗ การตั้งขีดจากัดของพิทช์ ใบจักรแนวขวางลาเรื อ(Setting The Transversal Pitch Limit)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ADM / Pitch Limit กรอบข้อความบอกบท Transversal Pitch Setting
(ดูรูปที่ 2-121)จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

รู ปที่ 2-121
ในกรอบข้อความนี้ พนักงานสามารถ
 ตั้งค่าขีดจากัดของพิทช์ใบจักรแนวขวางลาเรื อ(Transversal Pitch)ที่ซ่ ึงสามารถควบคุมได้โดย
ทางจอยสติ๊ค

๒-๓๖๖

๒.๔.๓.๒.๘ การตั้งค่ ารอบเครื่ องยนต์ ให้ สูงขึ้น (Setting Higher RPM)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ADM / Higher RPM กรอบข้อ ความบอกบท Higher RPM (ดูรูปที่
2-122)จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

รู ปที่ 2-122
ในกรอบข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถ
 ตั้งขีดจากัดของรอบเครื่ องยนต์(RPM)ให้สูงขึ้น ที่ซ่ ึงสามารถเลือกค่าทีจ่ ะตั้งได้จากจอยสติ๊คแทน
การไปใช้ค่าประจา(Default Value)
๒.๔.๔ 9600 m ARPA
จะมีการปรั บตั้งฟั งค์ช นั่ การทางานของ ARPA (ดูรู ปที่ ๒.๔.๔.๑)และการตั้งเรดาร์ สแกน
คอนเวอร์ เตอร์ ที่ พนักงานสามารถกระทาได้อยู่เพีย ง ๒-๓ อย่างเท่านั้น ฟั งค์ชนั่ เหล่านี้คือ Radar Track
visibility Limits (ขีดจากัดต่อ การมองเห็น ที่จะแทรคของเรดาร์ ), และการตั้งขีดจากัดของ CPA / TCPA
Warning Limits , ARPA Zones , การปรับเรดาร์ (Radar Setting)และการแคลิเบรท เรดาร์ (Radar
Calibration) นี้สามารถใช้งานได้แต่เฉพาะขณะกาลังทางานอยู่ใน Radar Master เท่านั้น ที่คอนโซลแต่ละ
คอนโซล ค่าประจาของเรดาร์ คือ OFF การแสดงภาพข้อ มูลดิบของเรดาร์ จะแสดงอยู่ตรงบริ เวณเหนื อ
ECDIS Chart และอยู่ดา้ นล่าง TRACK ,Symbols และ Markers ดังนั้น สัญญาณเรดาร์ น้ ีสามารถที่จะ
ปะปนรวมเข้ากับ สัญลักษณ์(Symbols)และ มาร์ กเกอร์ (Markers)ต่าง ๆ ได้โดยพนักงานเป็ นผูเ้ ซ็ทพวกมัน
การใช้งานหรื อการทางานของเรดาร์ น้ ีได้อธิ บายไว้ในหัวข้อที่ ๒.๔.๔.๓ และ ๒.๔.๔.๔
๒.๔.๔.๑ การปรั บ ARPA (ARPA Setting)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ARPA / ARPA Setting กรอบแสดงข้อความบอกบท ARPA Setting
(ดูรูปที่ 2-123)จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ

๒-๓๖๗

ในกรอบข้อความบอกบทนี้ พนักงานสามารถปรับการแสดงภาพ ARPA ที่ปรากฏขึ้นบนจอ
แสดงภาพในจอแสดงภาพยุทธวิธี (Tactical Display)สามารถทาการปรับ ARPA ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ได้จาก
คอนโซลแต่ละโซลโดยไม่ตอ้ งมีการอยู่ในสถานะ Radar Master ได้
 Radar Track Symbols (สัญลักษณ์การติดตามร่ องรอยเป้ าของเรดาร์ )
ON / OFF
 Radar Track History (ร่ องรอยเก่าของการติดตามเป้ าของเรดาร์ )
ON / OFF
 Interval (คาบเวลา) (คาบเวลาสาหรั บระยะห่างของจุดทีแ่ สดงร่ องรอยเก่าของการติดตามเป้ า) ใน
หน่วยวินาที
 Radar Track Vector (เวคเตอร์ การติดตามเป้ าของเรดาร์ )
ON / OFF
 Length (ความยาว) , ความยาวของเวคเตอร์ ตดิ ตามเป้ า (ในหน่ วยนาที)
 Radar Range Rings (วงแหวนพิกดั ระยะของเรดาร์ )
ON /OFF
 สามารถปรับ ARPA ต่าง ๆดังต่อไปนี้ ได้จากคอนโซลใดคอนโซลหนึ่งทีก่ าลังทางานอยู่ใน
ฟั งก์ชนั่ Radar Master (ดูหวั ข้อที่ ๒.๒)
 Radar Track Visibility Limits (ขีดจากัดต่อการมองเห็นการติดตามเป้ า)
- Max. CPA การติดตามเป้ าทั้งหมดของเรดาร์ ดว้ ย CPA น้อยกว่าค่าสู งสุด และ CPAนี้จะ
แสดงภาพบนจอแสดงภาพยุทธวิธี (Tactical Display)
- Max. TCPA การติดตามเป้ าทั้งหมดของเรดาร์ ดว้ ย TCPA น้อยกว่าค่าสู งสุด และ TCPA จะ
แสดงภาพบนจอแสดงภาพยุทธวิธี
- Max. Range การติดตามเป้ าทั้งหมดของเรดาร์ ดว้ ยพิกดั ระยะน้อยกว่าค่าสู งสุ ด
และพิกดั
ระยะนี้จะแสดงภาพบนจอแสดงภาพยุทธวิธี
 CPA / TCPA Warning Limits (ขีดจากัดของการเตือน CPA / TCPA)
- Max. CPA เพียงการติดตามเป้ ากับ CPA เท่านั้นน้อยกว่าค่าสู งสุ ด และCPAนี้สามารถสร้ าง
สรรค์ CPA Warning ได้
- Max. TCPA เพียงการติดตามเป้ ากับ TCPA เท่านั้นน้อยกว่าค่าสู งสุ ด และTCPAนี้สามารถ
สร้ างสรรค์ TCPA Warning ได้
ในจอแสดงภาพยุทธวิธี(Tactical Display)จะมีรายการการติดตามเป้ า (Track)ทั้งหมดทีซ่ ่ึ งจะทาให้
เงื่อนไขเหล่านี้สมบูรณ์ข้ ึนได้
 CPA < 200
 0 < TCPA < 30 นาที
 ระยะทาง < 2000 เมตร

๒-๓๖๘

รู ปที่ 2-123
การทางาน (Operation)
เลือกสัญลักษณ์ และขีดจากัดต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ
กดปุ่ ม OK
กรอบข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลง และค่าที่ต้งั ไว้จริ งจะยังคงใช้งานได้ต่อไป
กดปุ่ ม Cancel
กรอบข้อความบอกบทนี้จะปิ ดลง, และการแก้ไขในการปรับต่าง ๆจะถูกยกเลิก
๒.๔.๔.๒ โซน ARPA (ARPA Zones)
หมายเหตุ
สามารถใช้ งาน ARPA Zones นี้ได้ เพียงต่ อเมือ่ คอนโซลนั้นกาลังทางานอยู่ในฟังก์ ชั่น Radar
Master (ดูหัวข้ อที่ ๒.๒)
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ARPA / ARPA Zones กรอบข้อความบอกบท ARPA Zones ดูรูปที่ (2124)จะเปิ ดขึ้นบนจอภาพ ในกรอบข้อมูลบอกบทนี้ พนักงานสามารถกาหนด Accquisitions Zone และ
Quard Zone ได้ Acquisition Zone นี้เราจะสามารถกาหนดมันได้โดยเซคเตอร์ ๒ เซคเตอร์ , เซคเตอร์ หวั

๒-๓๖๙
เรื อ(Bow Sector) และ เซคเตอร์ ทา้ ยเรื อ(Stern Sector)ตามลาดับ ซึ่ งเซคเตอร์ ท้งั ๒ เซคเตอร์ น้ ี จะคอยปรับ
ตามการเคลือ่ นทีเ่ ดินหน้าของตัวเรื อตลอดเวลา(ดูรูปที่ 2-125)
Automatic Acquisition Zone นี้สามารถ ON หรื อ OFF ได้ พนักงานสามารถกาหนดรัศมีของ
วงกลม Excluding Acquisition Circle เมื่อเป้ าเรดาร์ หนึ่ง ๆ เข้ามาอยู่ในโซน Acquisition Zone ตัวติดตาม
เป้ าเรดาร์ (Radar Tracker)จะเริ่ มเข้าครอบครองเป้ านั้น ๆ เป็ นการติดตามเป้ าเรดาร์ (Radar Track)

รู ปที่ 2-124

๒-๓๗๐
รู ปที่ 2-125
Guard Zone หนึ่ง ๆ นั้นจะกาหนดขึ้นมาได้โดยวงแหวงเซคเตอร์ (Sector Ring)ที่จะคอยปรับ
ตามการเคลือ่ นทีเ่ ดินหน้าของตัวเรื อ (ดูรูปที่ 2-126)

รู ปที่ 2-126
เมื่อได้มีการครอบครองสิ ทธิ์ การใช้ (Acquire)Radar Track (การติดตามร่ องรอยเป้ าของ
เรดาร์ )และมันจะคอยตรวจเตือนถึงสถานการณ์ที่น่าเป็ นห่วงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 CPA / TCPA เป็ นการป้ อนภายในขีดจากัดของ CPA / TCPA ตามลาดับ , ซึ่ งจะทาให้เกิดการ
เตือนภัย (Warning)
 Guard Zone เป็ นการป้ อน Gauard Zone , ซึ่ งจะทาให้เกิดการเตือนภัย(Warning)
การทางาน (Operation)
ป้ อนค่ารั ศมีและเซคเตอร์ สาหรับAcquisition Zone และ / หรื อ Guard Zone
กดปุ่ ม OK
กรอบข้อความบอกบทจะปิ ดลง, และการปรับแต่งจริ งจะใช้งานได้
กดปุ่ ม Cancel
กรอบข้อความบอกบทจะปิ ดลง, และการแก้ไขการปรับแต่งต่าง ๆ จะถูกยกเลิก

๒-๓๗๑
๒.๔.๔.๓ การปรั บ Radar Scan Converter
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ARPA / Radar Scan Converter กรอบแสดงภาพสเกลบาร์ Radar Scan
Converter สาหรับจอบนและจอล่างอย่างเป็ นอิสระจากกัน การปรับต่าง ๆ นี้จะนาไปใช้งานสาหรั บ
จอภาพแต่ละจอตามลาดับ ไม่วา่ มันจะเป็ นจอไพรมารี่ หรื อจอเซคคันดารี่ ด้วยการกดปุ่ ม Reset RSC
พนักงานสามารถ Rasetการปรับแต่ง Radar Scan Converter ทั้งหมด ภายในการแสดงภาพทีเ่ ลือกไว้

รู ปที่ 2-127
สามารถทาการปรับแต่ง ต่าง ๆ เหล่านี้ได้คือ
 Gain
๐ % ถึง ๑๐๐ %
 After Low
๐ s ถึง ๓๐๐ s
 Dynamic Range
๐% ถึง ๑๐๐ %
การปรับแต่งเหล่านี้สามารถเลือกปรับได้ในแต่ละการแสดงภาพได้เหมือน ๆ กันตรงจอแสดง
ภาพที่แสดงภาพข้อมูลเรดาร์ อยู่
การทางาน (Operation)
ทาการปรับแต่งที่จอภาพบนและล่าง
กดปุ่ ม OK
กรอบแสดงสเกลบาร์ จะปิ ดลง, ค่าที่ได้ปรับไว้จะใช้งานได้
กดปุ่ ม Cancel
กรอบแสดงสเกลบาร์ จะปิ ดลง, การแก้ไขการปรับแต่งเป็ นยกเลิก

๒-๓๗๒
๒.๔.๔.๔ การปรั บแต่ งเรดาร์ (Setting for the Radar)
หมายเหตุ
การปรั บแต่ งต่ าง ๆ สาหรั บเรดาร์ นี้จะสามารถใช้ งานได้ เพียงต่ อเมื่อคอนโซลนั้นกาลังทางานอยู่
ในฟังก์ชั่น Radar Master (ดูหัวข้ อที่ ๒.๒)เท่ านั้น
ด้วยการเลือกเมนูหลัก ARPA / Radar Setting กรอบแสดง Radar Setting (ดูรูปที่ 2-128)จะเปิ ด
ขึ้นบนจอภาพ ในกรอบแสดงภาพนี้เพียงเฉพาะในฟั งชัน่ Radar Master เท่านั้น พนักงานสามารถปรับค่า
การทางาน (Operational Values)ต่าง ๆ สาหรับเรดาร์ ได้
สามารถทาการปรับแต่งสิ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ได้คอื
 Pulse Length(ความยาวพัลส์ )
- Short (พัลส์ ส้ นั )
- Medium (พลัส์ขนาดกลาง)
- Long (พัลล์ยาว)
 Acquisition Range (พิกดั ระยะในการยึดครอง)
- 4 nm วงแหวงวัดระยะ(Range ring)จะเกิดขึ้นที่ 4 nm, 2 nm และ 1 nm
- 8 nm วงแหวงวัดระยะ(Range ring)จะเกิดขึ้นที่ 8 nm, 4 nm, 2 nm และ 1 nm
- 16 nmวงแหวงวัดระยะ(Range ring)จะเกิดขึ้นที่ 16 nm, 8 nm, 4 nm, 2 nm และ 1 nm
- 24 nm วงแหวงวัดระยะ(Range ring)จะเกิดขึ้นที่ 24 nm, 16 nm, 8 nm, 4 nm, 2 nm และ 1 nm
 Reset Radar Trackings (รี เซ็ตการติดตามเป้ าของเรดาร์ )
 STC
การควบคุมเวลาสั้น ๆ (๐ % ถึง ๑๐๐ %)
 FTC
การควบคุมเวลาเร็ ว ๆ (๐ % ถึง ๑๐๐ %)
 AFC
ควบคุมความถี่อตั โนมัติ ON / OFF
 TUNING
จูนความถี่อตั โนมัติ(จะใช้ได้ต่อเมื่อ AFC อยู่ที่ตาแหน่ง OFF)
 SS-CUR
Scan to Scan Correlation (๐ ถึง ๑๐๐)
 Test Pattern
ON / OFF

๒-๓๗๓

รู ปที่ 2-128
การทางาน(Operation)
เลือกความยาวพัลส์ และพิกดั ระยะที่ครอบครอง (Pulse Length และ Acquisition Range)และ
การทาการปรับแต่งตามที่ตอ้ งการ
กดปุ่ ม OK
กรอบแสดงภาพจะปิ ดลง, และค่าที่ได้ทาการปรับไว้จะใช้งานได้
กดปุ่ ม Cancel
กรอบแสดงภาพจะปิ ดลง, การแก้ไขการปรับแต่งจะถูกยกเลิก
๒.๔.๕ การจาลองเป้า(SIMULATION)
เมื่อใช้การจาลองเป้ า จะมีผลกับทั้งระบบ MWS 80-6 ซึ่ งจะเป็ นการใช้งานในการจาลองการฝึ ก
หมายเหตุ
การจ าลองเป้าสามารถใช้ งานได้ ที่คอนโซลซึ่ งกาลั ง ใช้ ง าน ฟั ง ก์ ชั่น Simulation อยู่ (ดู
Section 2.2) การจาลองเป้าสามารถใช้ งานได้ เมือ่ เสาอากาศโซนาร์ อยู่ในตาแหน่ งดึงขึน้ (Raised)

๒-๓๗๔
๒.๔.๕.๑ การเริ่ มจาลองเป้ า(Simulation Start)
โดยการเลือกเมนู Simulation/Start กรอบโต้ตอบ Own Ship Simulation (ดูรูปที่ 2-129) จะ
เปิ ด พนักงานสามารถใส่ ค่าได้
 Lat
แลตติจูด ตาแหน่งเริ่ ม
 Lon
ลองติจูด ตาแหน่งเริ่ ม
 Heading
ทิศหัวเรื อ
 Speed TW
ความเร็ วเรื อในน้ า
 Depth UP
ความลึกใต้กระดูกงู
หมายเหตุ
การเริ่ มจาลองเป้ ากระทาได้ ต่อเมื่อมีการตั้งต่ าง ๆ แล้วเท่ านั้ น
หลังจากใส่ คา่ การเริ่ มจาลองเป้ าแล้วให้เริ่ มการจาลองเป้ าโดยการกดปุ่ ม OK
ระหว่างการจาลองเป้ าทุกคอนโซลจะปรากฎข้อความในหน้าต่างว่า “Sim” เป็ นสี แดง
๒.๔.๕.๒ การยกเลิกการจาลองเป้ า(Simulation Stop)
โดยการเลือกเมนู Simulation /Stop พนักงานสามารถยกเลิกการจาลองเป้ า
๒.๔.๕.๓ ข้ อมูลตัวเรื อเรา(Own Ship Data)
หมายเหตุ
เราสามารถกาหนดตาแหน่ งข้ อมูลตัวเรื อเราในระหว่ างการจาลองเป้ าโดยใช้ Position Fix
(Manual) (ดู Section ๒.๔.๓.๑.๔.๔)
กรอบโต้ตอบ Own Ship Simulation(ดูรูป 2-129) จะเปิ ดโดยเลือกเมนู Simulation/Own Ship
Data ในกรอบโต้ตอบพนักงานสามารถจะตั้งค่าข้อมูลตัวเรื อเรา ระหว่างการจาลองเป้ า ในระหว่างการ
จาลองเป้ าเส้นทางกวาด(Laptrack) จะไม่สามารถใช้การกาหนดข้อมูลตัวเรื อเราได้ ยกเว้นความเร็ วซึ่งจะ
ถูกกาหนดจากฟั งก์ชนั่ ของการจาลองเป้ าเอง

รู ปที่ 2-129

๒-๓๗๕
การใช้ งาน
ใส่ ขอ้ มูลที่ตอ้ งการในช่องว่าง
กดปุ่ ม OK
ค่าที่ใส่ เข้าไปจะถูกเก็บไว้ กรอบโต้ตอบจะปิ ดและเริ่ มการจาลองเป้ า
กดปุ่ ม Cancel
ยกเลิกการกระทาทั้งหมด กรอบโต้ตอบจะปิ ดและกลับสู่ สถานะเดิม
๒.๔.๕.๔ ข้ อม฿ลการจาลองเป้ าในส่ วนคอนแทค(Simulation Contact Data)
โดยการเลือกเมนู Simulation /Contact Data กรอบโต้ตอบ Sim Contact Editor (ดูรูป 2-130)
จะเปิ ดสามารถที่จะ
 สร้ างเป้ าจาลองคอนแทคใหม่
 เปลี่ยนแปลงค่าของเป้ าจาลองคอนแทค
 ลบเป้ าจาลองคอนแทค
คอนแทคเปรี ยบเสมือนสิ่ งสะท้อนของโซนาร์ ทปี่ รากฎบน Display เมื่อเราเลือกระยะและย่านของโซนาร์

รู ปที่ 2-130

๒-๓๗๖
กรอบโต้ตอบจะแสดงรายการของเป้ าจาลองคอนแทคทั้งหมดและด้านล่างจะแสดงค่าที่ต้งั ไว้
ของคอนแทคที่เ ลือ ก สามารถจาลองเป้ าคอนแทคได้ ๒๐ คอนแทค สิ่ งต่ อไปนี้ตอ้ งตั้งค่าสาหรั บแต่
ละคอนแทคที่จาลองขึ้นมา
 ตาแหน่ง Lat/Lon
 ความยาว
 ความกว้าง
 มุม(ย่านของคอนแทคเป็ นองศา)
 ความสู ง(ความสู งเหนือพื้นท้องทะเล)
 S/N (Signal to noise ratio)
เป้ าจาลองคอนแทคจะแสดงทั้งที่จอ Tactical และ Manoeuvre ของ Simulation Master Console
พร้ สัญลักษณ์ สามารถตั้งชื่อของคอนแทคได้ 20 ตัวอักษร
การใช้ งาน
เลือ กเป้ าคอนแทคหน่งเป้ าหรื อ มากกว่าโดยการเลื่อ นเคอร์ เซอร์ ให้ตรงกับ เป้ าที่ตอ้ งการ กด
Rollball ปุ่ มทางซ้ายและเลื่อนเคอร์ เซอร์ ครอบคลุมคอนแทคอันสุ ดท้ายที่ตอ้ งการ คอนแทคที่เลือกจะอยู่
ในแถบสี ทึบ
การแก้ไขเป้ าคอนแทคทีต่ อ้ งการ เลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปยังคอนแทคและคลิกปุ่ ม Rollball 2 ครั้ง ค่า
ของคอนแทคที่ตอ้ งการแก้ไขจะปรากฎอยู่ในช่องข้อมูล เมื่อตั้งค่าทีต่ อ้ งการแล้ว
กดปุ่ ม Accept Data
ค่าที่ใส่ เข้าไปจะถูกเก็บไว้เป็ นค่าของเป้ าคอนแทคนั้นและการ
จาลองเป้ า
ในส่ วนของคอนแทคจะเริ่ มการใส่
ช่องข้อมูลที่วา่ งจะปรากฎขึ้นและสามารถใส่ ค่าที่ตอ้ งการได้
คอนแทคใหม่ให้เ ลื่อนคอนเซอร์ ไป
ยังบรรทัดที่วา่ ง เลือกเมนู Edit/New
เมื่อใส่ ค่าที่ตอ้ งการแล้ว
กดปุ่ ม Accept Point(update) ค่าที่ใส่ เข้าไปจะถูกเก็บไว้เป็ นค่าของเป้ าคอนแทคใหม่และ
การจาลองเป้ าในส่ วนของคอนแทคจะเริ่ ม

๒-๓๗๗
ตาราง 2-36 แสดงขั้นตอนของเมนูกรอบโต้ตอบ Sim Contact Editor.
Main(Level 1)
Level 2
Data
Calculate random

Edit

Exit
Cut
Copy
Paste before
Paste behind
New
Delete

Level 3

คาอธิบาย
ตั้งเป้ าคอนแทคแบบสุ่ ม ๒๐ เป้ า ระยะ ๓ กม.
จากหัวเรื อ
ปิ ดกรอบโต้ตอบโดยไม่เปลี่ยนสถานะ
เป้ าคอนแทคที่เลือกจะถูกลบออกและเก็บไว้ใน
บัฟเฟอร์
เป้ าคอนแทคที่เลือกจะถูกกอปปี้ และเก็บไว้ใน
บัฟเฟอร์
ข้อมูลในบัฟเฟอร์ จะถูกกอปปี้ ก่ อนเป้ าคอน
แทคทีเ่ ลือก
ข้อมูลในบัฟเฟอร์ จะถูกกอปปี้ หลังเป้ าคอน
แทคทีเ่ ลือก
สร้ างเป้ าคอนแทคใหม่
ลบเป้ าคอนแทคทีเ่ ลือก

๒.๔.๖ โหมดสารอง(BACKUP MODES)
๒.๔.๖.๑ การกาหนดคอนโซล(Console Assignment)
ในหน้าต่างของการเริ่ ม Start คอนโซล(ดู Section ๒.๓.๑.๒) การเลือกคอนโซลแต่ละคอนโซล
จะสามารถเลือกอย่างอิสระ สาหรับคอนโซลทีย่ งั ไม่ถูกเลือก เพือ่ เป็ นประกันว่าคอนโวลสาหรับฟั งก์ชนั่ ที่
สาคัญสามารถที่จะทางานทดแทนกันได้ในคอนโซลทีเ่ หลืออยู่
๒.๔.๖.๒ การกาหนดฟังก์ชั่นมาสเตอร์ (Master Console Assignment)
โดยการกาหนดที่ฟังก์ชนั่ คียส์ ามารถจะกาหนดคอนโซลที่เป็ นมาสเตอร์ (ดู Section ๒.๔.๒.๒)
และสามารถเปลี่ยนคอนโซลมาสเตอร์ ได้อย่างอิสระ เพือ่ เป็ นการแสดงว่าฟั งก์ชนั่ มาสเตอร์ สามารถที่จะ
ใช้งานได้ เมื่อคอนโซลที่ถูกเลือกเป็ นมาสเตอร์ เกิดเสี ยขึ้นมา
๒.๔.๖.๓ ฟังก์ ชั่นคีย์สารอง(Backup for function keys)
โดยการเลือกเมนู Mode/Function keys ฟั งก์ชนั่ คีย์ (ดู Section ๒.๒.๑.๒ และ ๒.๒.๑.๕) จะแสดง
บนจอไพรมารี่ และเซ็คกันดารี่ เพือ่ เป็ นการประกันว่าสามารถใช้งานฟั งก์ชนั่ คียไ์ ด้แม้นมีขอ้ ขัดข้องขึ้น

๒-๓๗๘
๒.๔.๗ การทดสอบ(Test)
หมายเหตุ
การทดสอบแบบ offline สามารถกระทาได้ จากคอนโซลที่ใช้ งานฟังก์ชั่น Test Master (ดู
Section ๒.๒)
หมายเหตุ
ระบบโซนาร์ ต้องอยู่ในสภาวะ Stand-by ก่ อนเริ่ มโหมดการทดสอบ สาหรั บการตรวจสอบ
เฉพาะในอุปกรณ์ โซนาร์ เช่ น Echo/Noise การหมุนของสายอากาศ พนักงานไม่ จาเป็ นต้ อง Test Master
การทดสอบการทางานของระบบจะดาเนินการทั้งระบบดังนี้ On-line test และ off-line test
อธิ บายไว้ใน Section ๒.๔.๗.๑ ถึง ๒.๔.๗.๓ การทดสอบพิเศษสาหรับ DSQS 11-M เป็ นการทดสอบ
Echo/Noise และการหมุนของสายอากาศ อธิ บายไว้ใน Section ๒.๔.๗.๔ ถึง ๒.๔.๗.๕
๒.๔.๗.๑ ภาพโดยรวมของระบบ (System Overview)
โดยการกดฟั งก์ชนั่ คีย์ System Overview(FK-5C) ภาพโดยรวมของระบบจะแสดงบนจอไพร
มารี่ โดยการกดฟั งก์ชนั่ คียอ์ ีกครั้งหนึ่ ง จะปิ ดการแสดงภาพโดยรวมของระบบ
ในขณะที่แสดงภาพโดยรวมของระบบฟั งก์ชนั่ ต่าง ๆ และพื้นที่การทางานจะแสดงสัมพันธ์กบั
ส่ วนต่าง ๆ (ดูรูป 2-131 ถึง รู ป 2-136)
ส่ วนบนของจอจะแสดงสถานะของส่ วนประกอบในระบบแยกตามสี
 เขียว สถานะต่อกับระบบและไม่มีขอ้ บกพร่ อง
 แดง สถานะต่อกับระบบและมีขอ้ ขัดข้อง
 ดา สถานะไม่ได้ตอ่ กับระบบ
ด้านล่างของจอแสดงผลจะมีปมุ่ ๔ ปุ่ ม ซึ่ งจะแสดงสถานะของการเชื่อมต่อระบบโซนาร์ TDC
และ NBD/Radar (ดูรูป 2-131 ถึงรู ป 2-136) ในส่ วนล่างสุ ดจะเป็ นการแสดงผลข้อขัดข้อง
รู ป 2-131 แสดงสถานะของระบบ ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนประกอบเครื อข่ายอุปกรณ์ประกอบร่ วมและการ
เชื่อมต่อ หมายเลขของแต่ละสัญลักษณ์ที่ปรากฏคือ รหัสที่อยู(่ ดู Section ๑.๓.๑)

๒-๓๗๙

รู ปที่ 2-131
รู ป 2-132 แสดงสถานะของระบบโซนาร์ ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนประกอบของระบบโซนาร์
อุปกรณ์ประกอบร่ วมและการเชื่อมต่อ หมายเลขของแต่ละสัญลักษณ์ที่ปรากฏคือ รหัสทีอ่ ยู่ (ดู Section
๑.๓.๑)

รู ปที่ 2-132

๒-๓๘๐
รู ป 2-133 แสดงสถานะของระบบ TCD ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนประกอบของระบบ TCD อุปกรณ์
ประกอบร่ วมและการเชื่อมต่อ หมายเลขของแต่ละสัญลักษณ์ที่ปรากฏคือ รหัสที่อยู่(ดู Section ๑.๓.๑)

รู ปที่ 2-133
รู ป 2-134 แสดงสถานะรวมของ NBD/Radar ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนประกอบของระบบ
เครื่ องช่วยการเดินเรื อ ระบบเรดาร์ อุปกรณ์ประกอบร่ วมและการเชื่อมต่อ หมายเลขของแต่ละสัญลักษณ์
ที่ปรากฏคือ รหัสที่อยู่(ดู Section ๑.๓.๑)

รู ปที่ 2-134

๒-๓๘๑
รู ป 2-135 แสดงสถานะรวมของ ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนประกอบของระบบ อุปกรณ์ประกอบ
ร่ วมและการเชื่อมต่อ หมายเลขของแต่ละสัญลักษณ์ที่ปรากฏคือ รหัสทีอ่ ยู(่ ดู Section ๑.๓.๑)

รู ปที่ 1-135

รู ปที่ 1-136

๒-๓๘๒
๒.๔.๗.๒ On-line test
โดยการเลือกเมนู Mode/Test เพื่อเลือก On-line test
รู ป 2-136 แสดงภาพของจอไพรมารี่ สาหรับ On-line test
พื้นที่แสดงภาพกราฟฟิ กประกอบด้วย
 ภาพรวมของโมดูล
 ข้อมูลของการขัดข้อง
 การเตือน
การแสดงการเตือน(Alarm and Warning)(ดู Section ๒.๔.๑.๕)
พื้นที่การใช้งานอธิบายไว้ใน Section ๒.๔.๗.๒.๑
ออเซ็คคันดารี จะไม่ใช้งานในโหมดนี้
๒.๔.๗.๒.๑ DISPLAYS OF THE ON-LINE TEST
ส่ วนบนของจอจะแสดงสถานะของส่ วนประกอบของระบบโดยรหัสสี
 เขียว ส่ วนประกอบต่าง ๆ ต่อเชื่อมกัน
 แดง ส่ วนประกอบต่าง ๆ ต่อเชื่อมกันแต่มีขอ้ ขัดข้อง
 ดา ส่ วนประกอบต่าง ๆ ไม่ต่อเชื่อมกัน
๒.๔.๗.๒.๒ พืน้ ที่ปฏิบัติงานของ On-line/off-line test (OPERATIONAL AREA OF THE
ON-LINE/OFF-LINE TEST)
พื้นที่ปฏิบตั ิงานของ On-line/off-line test ประกอบด้วยกลุ่มของปุ่ ม รู ป 2-136
 แสดงข้อมูล On-line
ปุ่ มต่อไปนี้ใช้ในการ off-line test
 การทดสอบคอนโซล
- คอนโซล ๑
- คอนโซล ๒
- คอนโซล ๓
- คอนโซล ๔
 การทดสอบโมดูล
- โมดูลโซนาร์
- ยูนิตชักหย่อน

๒-๓๘๓
 การทดสอบอุปกรณ์ประกอบ
- พริ้ นเตอร์
- พล๊อตเตอร์
- Bearing Indicator
๒.๔.๗.๓ Off-line Test
Off-line test เริ่ มต้นโดยเลือกปุ่ มในพื้นที่ปฏิบตั ิงานของ on-line/off-line test (ดู Section
๒.๔.๗.๒.๑)
ในส่ วนล่างของจอภาพจะแสดงสถานะของ off-line test(เช่น “off-line test module Sonar”
(ดูรูป 2-136) เมื่อเสร็ จสิ้ นการ off-line test ผลของการ test จะปรากฎบนส่ วนล่างของพื้นที่กราฟฟิ ก
ส่ วนบนของพื้นที่กราฟฟิ กจะแสดง on-line test ยกเว้น Echo/Noise test และ Antenna
Movement test (ดูรูป 2-131 ถึง รู ป 1-136)
๒.๔.๗.๔ Echo/Noise Test
โดยการเลือกเมนู Mode/Test/Echo/Noise เริ่ ม Echo/Noise/SPP test รู ป 2-137 จอภาพไพรมารี่
แสดง Echo/noise/SPP test
พื้นที่กราฟฟิ กประกอบด้วย
 การรั บเอ็คโค่ การรับสัญญาณรบกวน(Noise) หรื อ สัญญาณทีไ่ ด้ผ่านการประมวลผลแล้ว(SPP)
 แสดงการเตือน
แสดงการเตือน(ดู Section ๒.๔.๒.๒.๑๒)
พื้นที่ปฏิบตั ิงานอธิบายไว้ใน Section ๒.๔.๗.๔.๑
จอเซ็คกันดารี่ จะไม่ใช้งานในโหมดนี้ ใช้งานได้เฉพาะโซนาร์ คอนโซล

รู ปที่ 2-137

๒-๓๘๔
๒.๔.๗.๔.๑ พืน้ ที่การปฏิบัติงานของจอไพรมารี่ Echo/Noise Test
พื้นที่การปฏิบตั ิงาน
 Date/time-Date
แสดงเวลาและวัน
 Own Ship Data
แสดงข้อมูลเรื อเรา
Position Lat/on
Course over ground
 Cursor data window แสดงข้อมูลที่ตรวจวัดได้
Stave data
Noise level data
หน้าต่างของพื้นที่ปฏิบตั ิงานประกอบด้วยข้อมูล/การปรับแต่งดังนี้
Echo Reception VLF
เริ่ ม on-line test ของเอ็คโค่รับ VLF
Echo Reception LF
เริ่ ม on-line test ของเอ็คโค่รับ LF
Echo Reception HF
เริ่ ม on-line test ของเอ็คโค่รับ HF
Echo Reception Vertical
เริ่ ม on-line test ของเอ็คโค่แนวตั้ง
Noise Reception VLF
เริ่ ม on-line test ของสัญญาณรบกวน VLF
Noise Reception LF
เริ่ ม on-line test ของสัญญาณรบกวน LF
Noise Reception HF
เริ่ ม on-line test ของสัญญาณรบกวน HF
Noise Reception Vertical
เริ่ ม on-line test ของสัญญาณรบกวนแนวตั้ง
SPP Test Noise VLF
เริ่ มทดสอบการประมวลผลสัญญาณ VLF
SPP Test Noise LF
เริ่ มทดสอบการประมวลผลสัญญาณ LF
SPP Test Noise HF
เริ่ มทดสอบการประมวลผลสัญญาณ HF
SPP Test Noise Vertical
เริ่ มทดสอบการประมวลผลสัญญาณแนวตั้ง
Stop
หยุดการทดสอบ
๒.๔.๗.๕ การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสายอากาศ (Antenna Movement Test)
หมายเหตุ
ก่ อนการเคลื่อนไหวของสายอากาศ ยูนิตชักหย่ อนจะต้ องอยู่ในตาแหน่ งต่าสุ ด
โดยการเชือกเมนู Mode/Test/Antenna Movement Antenna Movement จะเปิ ดรู ป 2-139
จอไพรมารี่ จะแสดงการทดสอบการเคลื่อนไหวของสายอากาศ

๒-๓๘๕
พื้นที่กราฟฟิ กจะแสดง
 แกนของสายอากาศ
 ตาแหน่งของสายอากาศ
 สถานะของฮาร์ ดแวร์
 การเตือน
แสดงการเตือน(ดู Section ๒.๔.๒.๒.๑๒)
พื้นที่ปฏิบตั ิงานอธิบายไว้ใน Section ๒.๔.๗.๕.๑
จอเซ็คกันดารี่ จะไม่ใช้ในโหมดนี้ ใช้งานได้เฉพาะที่โซนาร์ คอนโซล

รู ปที่ 1-138

๒-๓๘๖
๒.๔.๗.๕.๑ พืน้ ที่ปฏิบัติการที่จอไพรมารี่ ของการตรวจสอบการเคลือ่ นไหวของสายอากาศ
(OPERATIONAL AREA PRIMARY SCREEN ECHO/NOISE TEST)
พื้นที่ปฏิบตั ิการประกอบด้วย
 Date/Time-Data
แสดงเวลาและวัน
 Own Ship Data
แสดงข้อมูลเรื อเรา
Position Lat/on
Course over ground
 Cursor data window ไม่ใช้
หน้าต่างพื้นที่การปฏิบตั ิงานประกอบด้วยข้อมูล/การปรับแต่งดังนี้
Antenna combined Movement สายอากาศหมุนได้รอบ ๔ แกนโดยไฮโดรลิค
Set Axis 1 to 4
ตั้งค่าแกนของสายอากาศ ๑ – ๔
Set Raised Position
ปรับสายอากาศให้อยู่ในตาแหน่งเก็บ
Set Lowered Position
ปรับสายอากาศให้อยู่ในตาแหน่งหย่อนสุ ด
Stop/Break
หยุด
การใช้ งาน
หมายเหตุ
การทดสอบทั้งหมดจะหยุดเมื่อกดปุ่ ม Stop/Break การทดสอบส่ วนอื่น ๆ จะเริ่ มอีกหลังจาก
Current test หยุดแล้ ว
การปรับตั้งแกนสายอากาศสามารถเลือกโดยการ test
กดปุ่ ม Antenna Combined Movement สายอากาศจะหมุนอย่างอิสระขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบที่
กาหนด
ตั้งค่า แกนที่ ๑ กด Set Axis 1
แกนที่ 1 ของสายอากาศจะปรับแต่งตามค่าที่ต้งั ไว้
ตั้งค่า แกนที่ ๒ กด Set Axis 2
แกนที่ 2 ของสายอากาศจะปรับแต่งตามค่าที่ต้งั ไว้
ตั้งค่า แกนที่ ๓ กด Set Axis 3
แกนที่ 3 ของสายอากาศจะปรับแต่งตามค่าที่ต้งั ไว้
ตั้งค่า แกนที่ ๔ กด Set Axis 4
แกนที่ 4 ของสายอากาศจะปรับแต่งตามค่าที่ต้งั ไว้
กดปุ่ ม Set Raised Position
สายอากาศเคลือ่ นทีอ่ ยู่ในตาแหน่งเก็บ
กดปุ่ ม Set Lowered Position
สายอากาศเคลือ่ นทีอ่ ยู่ในตาแหน่งหย่อนสุ ด

๒-๓๘๗
๒.๔.๘ รู ปแบบของการแพร่ คลืน่ (SOUND PROPAGATION)
หมายเหตุ
การเลือกรู ปแบบการแพร่ คลื่น มิได้ เป็ นการเริ่ มการปฏิบัติการใหม่ รู ปแบบของการแพร่ คลื่นจะ
ทางานขนานไปกับโหมดที่ใช้ งานอยู่ท้งั โซนาร์ และ TCD
๒.๔.๘.๑ กรอบการใช้ งานการแพร่ คลื่นเสี ยง (Operational Window sound Propagation)
โดยการเลือกเมนู Mode/sound Propagation กรอบ Sound Propagation (ดูรูป 2-139) จะเปิ ด
และสามารถเคลื่อนไหวอย่างอิสระบนจอและพนักงานสามารถเลือกค่าตัวแปรต่าง ๆ ได้ ดังนี้
 โซนาร์ โหมด
- DET VLF
- DET LF
- DET HF
- SIDE VLF
- SIDE LF
- SIDE HF
- CLA LF
- CLA HF
- DEPTH
 พัลส์
- ตั้งค่า ๑ ถึง ๘
 แบบพื้นท้องทะเล
- Mud
- Mud(+) mixture of mud and sand
- Sand
- Sand(+) mixture of sand and gravel
- Gravel
- Gravel(+) mixture of gravel and rocks
- Rock
- Calculated bottom type calculated by the system

๒-๓๘๘
 ระยะ
- 200 m
- 300 m
- 400 m
- 600 m
- 800 m
- 1200 m
- 1600 m
- 2400 m
 มุมกระดก
(0.0 … -45.0 องศา)
 มัลติปิ้ง
(1 .. 8)
 แบบของเป้ า
- ทุ่นทอดประจาที่
- ทุ่นวางกับพื้นท้องทะเล
 อุณหภูมิน้ า
(-9.0 .. 40.0 องศา)
 ความเค็ม
(0 .. 90 %)
 ค่า Ph
(0 .. 14)
 ความเร็ วลม
(0 .. 50 น๊อต)
 Noise level
(32 .. 64 dB)
ส่ วนของการแสดงผล
หน้าต่างของการทางานจะมีอยู่ ๓ แบบที่แตกต่างกัน พนักงานสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ
 Velo Profile & Raytrace(ดูรูป 2-139)
หน้าต่างนี้จะแสดงการคานวณค่า Raytrace สัมพันธ์กบั ความเร็ วเสี ยง และพลังงานของเสี ยงในน้ าทะเล
โดยไม่คานึงถึงระยะ
 Velo Profile & Performance(ดูรูป 2-140)
หน้าต่างนี้จะแสดงการคานวณ คุณสมบัติสัมพันธ์กบั ความเร็ วเสี ยง
 Signal to noise (ดูรูป 2-141)
หน้าต่างนี้จะแสดงการคานวณ Signal to Noise Ratio
ข้ อมูลของเคอร์ เซอร์
ขณะที่เคอร์ เซอร์ อยู่ในพื้นที่ของการแสดงภาพกราฟฟิ กจะแสดงข้อมูลสัมพันธ์กบั ตาแหน่งนั้น ๆ

๒-๓๘๙

รู ปที่ 2-139

๒-๓๙๐

รู ปที่ 2-140
หน้าต่างนี้จะแสดงการคานวณคุณสมบัติ ค่า Signal to noise จะแสดงโดยรหัสสี สัมพันธ์กบั ความ
ลึกและระยะรหัสสี แต่ละสี จะอธิบายไว้ดา้ นล่าง พื้นทีน่ อกเหนือจาก detection area จะแสดงเป็ นสี น้ าเงิน
เข้ม

๒-๓๙๑

รู ปที่ 2-141
หน้าต่างทีจ่ ะแสดงการคานวณ Signal to Noise Ratio สัมพันธ์กบั ระยะความลึกของเป้ า เรา
สามารถใส่ ความลึกของเป้ าได้ ที่หน้าต่าง Target Parameter(ดู Section ๒.๔.๘.๓)

๒-๓๙๒
ตาราง 2.3.7 แสดงเมนูมนหน้าต่างใช้งานของ Sound Propagation
Main(Level 1)
Data

Edit

Help

Level 2
Calculate
Load last Velo
Load velo
View velo
Delete velo
Exit
Velo Profile
Target
Parameter
About this
Window

Level 3

คาอธิบาย
คานวณค่าข้อมูลทีก่ าหนดให้ล่าสุ ด
ใช้ค่าข้อมูล Velocity Profile ล่าสุ ด
ใช้ค่าข้อมูล Velocity Profile จากโปร๊ บ
เปิ ดหน้าต่างแสดงค่าข้อมูล velo ครั้งสุ ดท้ายและแสดง
ค่าข้อมูลปั จจุบนั ทีอ่ ่านได้จากเครื่ อง
ลบข้อมูลปัจจุบนั ที่อ่านได้จากเครื่ อง
ปิ ดหน้าต่าง sound propagation
เปิ ดหน้าต่าง sound velo profile ซึ่ งเจ้าหน้าที่สามารถ
โหลดและแก้ไขข้อมูลใส่ ค่าความเร็ วเสี ยง
เปิ ดหน่างข้อมูลเป้ า ซึ่ งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะใส่ และ
แก้ไขข้อมูลความเร็ วของเสี ยงได้
เปิ ดหน้าต่างช่วยเหลือ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ

๒.๔.๘.๒ Operational Window Velocity Profile
โดยการเลือกแก้ไขข้อมูลของเมนูตา่ งๆ ใน the operational window sound propation (แสดงใน
ตาราง ๒.๔.๘.๑) หน้าต่างการปฏิบตั ิการแสดงข้อมูลความเร็ วเสี ยง (จากรู ป 2-142) แสดงดังนี้
สาหรับหน้าต่างนี้สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ิได้ดงั นี้
 ใส่ ขอ้ มูลความลึกและความเร็ วเสียงแบบ manual
 โหลดค่าข้อมูลที่อ่านได้จากเครื่ องวัดค่าความเร็ วเสี ยง
หมายเหตุ
ค่ าข้ อมูลความเร็ วเสี ยงที่ได้ จะต้ องครอบคลุมไปถึงผิวน้าทะเล และพืน้ ผิวท้ องทะเลด้ วย

๒-๓๙๓

รู ปที่ 1-142
ตาราง 2-38 แสดงลาดับขั้นตอนของ the oprerational window velocity profile
Main (level 1)
Level 2
Level 3
Data
load velocity
Exit
Edit
Delete
Help
About this
window

รายการ
โหลดค่าการวัดที่ได้ครั้งสุ ดท้าย (ที่อ่านได้จากเครื่ อง)
ปิ ดเครื่ อง the operational window velocity profile
ลบ the centre line points
เปิ ด help window (หน้าต่างช่วยเหลือ) เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารของหน้าต่าง

การใช้ งาน
ใส่ ขอ้ มูลสาหรับความลึกและความเร็ วเสี ยงในตาราง
กดปุ่ ม Accept Data
๒.๔.๘.๓ Window Last Velo Data
ในหน้าต่างนี้จะแสดงความเร็ วของเสี ยงปัจจุบนั ที่อ่านค่าได้จากเครื่ อง ซึ่ งไม่สามารถจะแก้ไข
ข้อมูลได้

๒-๓๙๔
๒.๔.๘.๔ Operation Target Parameter
จากรู ปแสดงหน้าต่างของ Operation Target Parameter

รู ปที่ 1-143
ในหน้าต่างนี้เจ้าหน้าทีส่ ามารถทีจ่ ะใส่ ขอ้ มูลต่างๆ ดังนี้
๑) strength (ความแรงการแพร่ คลื่นของเป้ า) (-32 db…32 db)
๒) Length (ความยาวของเป้ า) (0.1 m…800 m)
๓) Depth (ความลึกของเป้ า) (5 m…800 m)
หรื อขึ้นอยูต่ ามชนิดของทุ่นระเบิดแบบต่างๆ
การใช้ งาน
ใส่ ขอ้ มูลของเป้ าในช่องดังกล่าว จากนั้นกดปุ่ ม OK หรื อ CANCEL ตามความต้องการ
๒.๕ สรุ ปโครงสร้ างการทางาน (Brief Operation Instructions)

รู ปที่ 1-144

๒-๓๙๕

รู ปที่ 1-145
๒.๕.๑ OPERATING ELEMENTS
คอนโซล ๔ ตัวจะทาหน้าที่ต่างๆ เฉพาะด้านตามแต่ละเครื่ อง โดยควบคุมโดยปุ่ มต่างๆ บน
เครื่ อง และสามารถใช้คยี บ์ อร์ ดลัด บนเครื่ อง TCD และ Navigation คอนโซล
ปุ่ ม ON/OFF คียบ์ อร์ ด มีรายละเอียดการทางานดังนี้
Pos.
1
2
3

Inscription
console ON
console OFF
Htg.on
Emergency OFF

Function
เปิ ดการทางาน the operation console
ปิ ดการทางาน the operation console และ stand-by เครื่ อง

Emergency OFF

เช่นเดียวกับ Pos.3
สัญญาณไฟจะสว่างหลังจากอุณหภูมิของอุปกรณ์ หรื อชิ้นส่ วน
ต่างๆ สู งเกินกว่าปกติ

4
5
6
7
8

ถ้ากดปุ่ มหมายเลข 7 พร้อมกับ console off MWS 80-6 จะถูกปิ ด
หมายเหตุ อุปกรณ์ส่วนต่างๆ เช่น พริ้ นเตอร์ , เครื่ องบันทึกวีดีโอ ,
เครื่ องฟอร์ แมตวีดีโอจะถูกปิ ดแยกออกจากกัน
สัญญาณไฟจะสว่างหลังจากที่เครื่ องเกิ ดขัดข้อง
สัญญาณไฟจะสว่างเมื่อเริ่ มการใช้งาน
สัญญาณไฟจะสว่างเมื่อเลิกการใช้งาน

๒-๓๙๖

9
10
11

Brigh. Up

12

Bright.down

หมายเหตุ สามารถอ่านข้อความต่างๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดได้โดย
จะมีสัญญาณเตือนให้ทราบด้วย
ไม่ใช้งาน
ไม่ใช้งาน
ควบคุมการทางานของสัญญาณไฟของ ON/OFF คียบ์ อร์ ด และปุ่ ม
ฟั งก์ชนั่ ต่างๆ
ควบคุมการทางานของสัญญาณไฟของ ON/OFF คียบ์ อร์ ด และปุ่ ม
ฟั งก์ชนั่ ต่างๆ

แผงควบคุม โซนาร์ (SONAR CONSOLE)
ปุ่ มฟั งก์ชนั่ ต่างๆ ของคียบ์ อร์ ด

shift+key

Key

shift+key
Key

F1
Antenna
Status

F2
System
Overview

F3
Markers
On/Off

Set Length
P1
F7
Tit Angel
Manaul

Set Length
P2
F8
Del Target
Marker
Set Target
Marker

Set Width
P3
F9
Delete
Object
Set Unclass. Set Possible
Contact
Mine

ลูกกลิง้ ด้ านซ้ าย (Left Rollball Botton)
กดลูกกลิง้ ด้านซ้ายจะตั้งเคอร์ เซอร์ ของโซนาร์
กดลูกกลิง้ ด้านซ้ายและปุ่ ม shift จะตั้งเคอร์ เซอร์ ของ MDV
ลูกกลิง้ ตรงกลาง (Middle Rollball Botton)
กดลูกกลิง้ ตรงกลาง จะเปิ ดหน้าต่างพร้ อมกับข้อมูลของวัตถุ
กดลูกกลิง้ ด้ านขวา (Right Rollball Botton)
กดลูกกลิง้ ด้านขวา จะเปิ ดเมนู สาหรับการติดต่อ

F4
Range
Rings
On/Off
Set Width
P4
F10

F5
F6
Conning Run Sector Brg
Manual
Set
Depth/Height
F11
MDV Master

Set Brg
Cursor
F12
Test Master

Set Non
Mine

Set No
Contact

๒-๓๙๗
TCD AND NAVIGATION CONSOLES
Short Cut
<Ctrl-N>
<Ctrl-O>
<Ctrl-P>
<Ctrl-S>
<Ctrl-Q>
<Ctrl-X>

Function
New
Open
Print
Save
Exit
Cut

Short Cut
<Ctrl-C>
<Ctrl-V>
<Ctrl-V+shift>
<Ctrl-D>
<Ctrl-I>
<Ctrl-I+shift>

Function
Copy
Paste behind
Paste before
Delete
Insert behind
Insert before

กดลูกกลิง้ ด้ านขวา (Right Rollball Botton)
กดลูกกลิง้ ด้านขวา จะตั้งเคอร์ เซอร์ การตรวจวัด
กดลูกกลิง้ ด้านขวา และปุ่ ม shift ในตาแหน่งเคอร์ เซอร์ การตรวจวัดเพื่อทาการลบ
ลูกกลิง้ ตรงกลาง (Middle Rollball Botton)
กดลูกกลิง้ ตรงกลางเพื่อตั้งค่าต่างๆ เช่น ใช้เคอร์ เซอร์ เพือ่ บอกตาแหน่งตรงกลางของเส้นกราฟพื้นที่ต่างๆ
ลูกกลิง้ ด้ านซ้ าย (Left Rollball Botton)
กดลูกกลิง้ ด้านซ้าย เก็บข้อมูลทางยุทธการต่างๆ
กดลูกกลิง้ ด้านซ้าย และปุ่ ม shift จะแสดงข้อมูล ECDIS

