คูมอื ประกอบการเรียนการสอน
หลักสูตร ๒๒๗
นายทหารปราบเรือดําน้ํา
และควบคุมเครื่องบินปราบเรือดําน้ํา

เลม ๑

แผนกปราบเรือดําน้ําและการตอรปโด

กองฝกการอาวุธ
กองการฝก กองเรือยุทธการ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เลม ๑

๑

คําสั่งแผนกการปราบเรือดําน้ําและตอรปโด
ที่ /๒๕๔๕
เรื่อง ใหใชตาํ ราสงครามปราบเรือดําน้ํา
--------------------------------ดวย กองฝกการอาวุธ กองการฝกกองเรือยุทธการ ไดเรียบเรียงตําราสงครามปราบเรือดําน้ําเพื่อ
ใชสอนในหลักสูตรของกองการฝก กองเรือยุทธการ เสร็จเรียบรอยและกองการฝก กองเรือยุทธการได
พิจารณาแลว
เห็นวามีความเหมาะสมใชเปนตําราประกอบการสอนในหลักสูตรนายทหารปราบเรือดําน้ํา
และควบคุมเครื่องบินปราบเรือดําน้ํา
ฉะนั้น จึงขออนุมัติใหใชตําราสงครามปราบเรือดําน้าํ ในการสอนหลักสูตรดังกลาว และหาก
ผูใดตรวจพบขอผิดพลาด หรือขอควรเพิ่มเติมแกไข กรุณาแจงใหกองฝกการอาวุธ กองการฝกกองเรือ
ยุทธการ ทราบดวยเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่
พล.ร.ต.
(ทรงสิทธิ กิตติพีรชล)
ผบ.กฝร.

๒

คํานํา
คูมือการเรียนหลักสูตร นายทหารปราบเรือดําน้ํา (หมายเลขหลักสูตร ๒๒๗) นี้ ไดเรียบเรียง
และรวบรวมขึ้นใหม โดยขาราชการในแผนกการปราบเรือดําน้ําและตอรปโด กฝอ.กฝร. โดยใชหลักฐาน
ตาง ๆ ที่ควรกลาวถึงดังนี้
- ATP 1 (A) VOL I
Allied Naval Tactical Publication
- ATP 28
Allied Anti - Submarine Warfare manual
- ACP 165 C
Operational brevity codes
- NAVTRA 10778 - C Antisubmarine Warfare Officer
- RR - 1982 B
Action information organization user instructions
- คูมือการเรียนของ
ASW school San diego
- คูมือการเรียนของ
Surface warfare officer
- คูมือการเรียนของ
Principal warfare officer
- เอกสารอื่นที่ระบุไวในหลักฐานของคูมือการเรียนแตละเรื่อง
คูมือการเรียนนี้ ประกอบไปดวยเนื้อหาสําคัญ ๒ ประเภทคือ องควตั ถุตาง ๆ ในการปราบเรือ
ดําน้ํา (ASW Materials) และองคยุทธวิธีตา ง ๆ ที่ใชในการปราบเรือดําน้ํา (ASW Tactics)
คูมือการเรียนนี้ ควรจะไดรับการปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหทนั สมัยกับวิวัฒนาการ และ
หลักนิยมใหม ๆ ที่เกิดขึ้นและยอมรับใชในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในตอน ASW Tactics
เอกสารนี้ ไดกําหนดชั้นความลับ เปน "ลับ" ผูครอบครองจะตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ และ ระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจง คําแนะนํา ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับ
การเก็บเอกสารลับ โดยเครงครัด
แผนกการปราบเรือดําน้ําและตอรปโด กองฝกการอาวุธ
กองการฝก กองเรือยุทธการ
๑ สิงหาคม ๒๕๔๕

๓

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ การปราบเรือดําน้าํ โดยทั่วไป (๒๒๗.๑)
๑. แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสงครามปราบเรือดําน้ํา
๒. คุณลักษณะของเรือดําน้ําโดยสังเขป
๓. การปฏิบัติการปราบเรือดําน้ํา
๔. หนวยปราบเรือดําน้ํา
๕. อุปกรณตรวจจับเรือดําน้ํา
๖. อาวุธปราบเรือดําน้ํา
๗. หนาที่นายทหารอาวุธใตน้ําและนายทหารปราบเรือดําน้ํา
๘. ความหมายของคําทั่วไปที่ใชในการปราบเรือดําน้าํ
บทที่ ๒ เสียงใตน้ําที่เกี่ยวของกับการปราบเรือดําน้ํา (๒๒๗.๒)
๑. สมุทรศาสตรโดยทั่วไป
๒. ทฤษฎีของเสียง
๓. เครื่องวัดอุณหภูมิน้ําทะเล (B/T , X - B/T)
๔. EXPENDABLE BATHY THERMOGRAPH (X - B/T)
บทที่ ๓ โซนาร (๒๒๗.๓)
๑. หลักการเบื้องตนของโซนาร
๒. โซนาร DSQS - 21 C
๓. โซนาร AN/SQS - 26 CX
๔. โซนาร AN/SQS - 35 (V)
๕. โซนาร AN/SQR - 18 A (V) 1
๖. โซนาร AN/SQR - 17 A (V) 2
๗. โซนาร SJD - 5 A
๘. โซนาร SJD - 7
๙. การคาดคะเนระยะไดผลของโซนาร
๑๐. โทรศัพทใตน้ํา AN/UQC - 1
๑๑. DOPPLER
๑๒. แบบมาตรฐานการพิสจู นทราบเปา
๑๓. คุณลักษณะสําคัญ ๆ ของเปา
๑๔. ขาวสารที่พนักงานโซนารควรจะทราบ

๑-๑
๑-๕
๑-๗
๑-๘
๑-๙
๑ - ๑๑
๑ - ๑๒
๑ - ๑๔
๒-๑
๒ - ๑๐
๒ - ๓๔
๒ - ๓๖
๓-๑
๓ - ๑๖
๓ - ๒๘
๓ - ๓๓
๓ - ๓๗
๓ - ๔๒
๓ - ๔๖
๓ - ๕๒
๓ - ๖๑
๓ - ๖๘
๓ - ๗๑
๓ - ๗๖
๓ - ๗๙
๓ - ๘๒

๔

หนา
บทที่ ๔ อาวุธปราบเรือดําน้ํา (๒๒๗.๔)
๑. อาวุธปราบเรือดําน้ําใน ทร.ไทย
๒. ลูกระเบิดลึก
๓. โก
๔. เครื่องสงดินชวยระเบิดนํา
๕. รางปลอยระเบิดลึก
๖. เครื่องยิงระเบิดลึก (K - GUN)
๗. การควบคุมการยิงระเบิดลึก
๘. จรวดปราบเรือดําน้ํา (ASW ROCKET)
๙. ROCKET DEPTH CHARGE (RDC)
๑๐. แทนยิง RDC แบบ 86 และระบบเซอรโว PH - 252 - 86
๑๑. อํานาจการทําลายของ RDC ตอเปาเรือดําน้ํา
๑๒. ตอรปโด
๑๓. ตอรปโด MK.44 MOD 1
๑๔. ทอตอรปโด MK.32
๑๕. แผงควบคุมการยิงตอรปโด
๑๖. ระบบควบคุมการยิงตอรปโด MK.309 MOD 0
๑๗. ตอรปโดสติงเรย (STINGRAY)
๑๘. ทอตอรปโด PMW 49 A และระบบควบคุมการยิง
๑๙. ตอรปโด MK.46 MOD 5
๒๐. ระบบแทนยิงตอรปโด MK.32 MOD 9
๒๑. ระบบอาวุธนําวิถีปราบเรือดําน้ํา (ASW MISSILE SYSTEM)
๒๒. ASROC MK.16 LAUNCHER
๒๓. การ OPERATE ASROC และ SVTT
๒๔. เครื่องลอตอรปโด AN/SLQ - 25 (NIXIE)

๔-๑
๔-๒
๔-๗
๔ - ๑๕
๔ - ๒๒
๔ - ๒๖
๔ - ๓๐
๔ - ๓๒
๔ - ๓๔
๔ - ๓๗
๔ - ๔๐
๔ - ๔๘
๔ - ๕๓
๔ - ๖๗
๔ - ๗๕
๔ - ๗๙
๔ - ๙๓
๔ - ๑๓๖
๔ - ๑๔๔
๔ - ๑๕๒
๔ - ๑๕๗
๔ - ๑๕๙
๔ - ๑๖๗
๔ - ๑๗๐

๕

สารบัญภาพ
หนา
บทที่ ๒
รูปที่ ๒ - ๑ ชื่อสวนตาง ๆ ของพื้นทองมหาสมุทร
รูปที่ ๒ - ๒ ลักษณะตาง ๆ ของทวีปใตมหาสมุทร
รูปที่ ๒ - ๓ HYPSOGRAPHIC CURVE OF EARTH'S CRUST
รูปที่ ๒ - ๔ ลักษณะวัสดุพื้นทองทะเล (ไมถูกปกคลุมดวยน้ําแข็ง)
รูปที่ ๒ - ๕ EXAMPLE OF UPWELLING IN NORTHERN HEMISPHERE
รูปที่ ๒ - ๖ กระแสน้ําตามสวนตาง ๆ ของโลก
รูปที่ ๒ - ๗ กระแสลมตามสวนตาง ๆ ของโลก
รูปที่ ๒ - ๘ ตัวประกอบของเสียง
รูปที่ ๒ - ๙ ลักษณะการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียง
รูปที่ ๒ - ๑๐ วงจรของคลื่นเสียง
รูปที่ ๒ - ๑๑ เสนทางเสียงโคงขึ้นเนื่องจากความกดเพียงอยางเดียว
รูปที่ ๒ - ๑๒ ผลกระทบตอความเร็วเสียงของอุณหภูมิ , ความกดดัน และความเค็ม
รูปที่ ๒ - ๑๓ การสงสะทอนกลับที่ผิวทะเล
รูปที่ ๒ - ๑๔ การสะทอนทีพ่ ื้นทองทะเล
รูปที่ ๒ - ๑๕ เสียงเดินทางในน้ําดวยคุณลักษณะอุณหภูมิเทา
รูปที่ ๒ - ๑๖ เกรเดียนที่มีผลกระทบตอการหักเห
รูปที่ ๒ - ๑๗ เกรเดียนที่มีผลกระทบตอการหักเห
รูปที่ ๒ - ๑๘ CONVERGENCE ZONE
รูปที่ ๒ - ๑๙ EXPENDABLE BATHYTHERMOGRAPH SYSTEM
รูปที่ ๒ - ๒๐ EXPENDABLE PROBE (MODEL T - 4) AND CANISTER
รูปที่ ๒ - ๒๑ MODEL MK - 2A RECORDER
รูปที่ ๒ - ๒๒ ATTACHMENT OF CHART SAVER BELT
รูปที่ ๒ - ๒๓ ภาพสไลด B/T ที่บันทึกแลว
รูปที่ ๒ - ๒๔ แสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมแิ ละความลึกบนสไลดของ B/T
รูปที่ ๒ - ๒๕ แบบฝกประกอบ B/T WORK SHEET
บทที่ ๓
รูปที่ ๓ - ๑ ทรานสดิวเซอรของโซนาร DSQS - 21 C
รูปที่ ๓ - ๒ สวนประกอบตาง ๆ ของโซนาร DSQS - 21 C

๒ -๒
๒-๓
๒-๔
๒ -๕
๒-๖
๒-๗
๒-๘
๒ - ๑๑
๒ - ๑๒
๒ - ๑๓
๒ - ๑๙
๒ - ๒๐
๒ - ๒๒
๒ - ๒๕
๒ - ๒๗
๒ - ๒๙
๒ - ๓๐
๒ - ๓๑
๒ - ๔๐
๒ - ๔๑
๒ - ๔๒
๒ - ๔๓
๒ - ๔๔
๒ - ๔๕
๒ - ๔๖
๓-๙
๓ - ๑๗

๖

หนา
รูปที่ ๓ - ๓ PRIMARY CONSOLE,UNIT 1
๓ - ๓๗
รูปที่ ๓ - ๔ SECONDARY CONSOLE,UNIT 2
๓ - ๓๘
รูปที่ ๓ - ๕ SONAR RELEIVING SET AN/SQR - 18 A(V) 1RELATIONSHIP OF UNITS ๓ - ๔๕
รูปที่ ๓ - ๖ SONAR HYDROPHONE ARRAY UNITS
๓ - ๔๖
รูปที่ ๓ - ๗ BEARING AMBIGUITY FOR BEAM NUMBER 3
๓ - ๔๗
รูปที่ ๓ - ๘ AMBIENT NOISE SPECTRUM LEVEL (U) CONFIDENTIAL
๓ - ๗๑
รูปที่ ๓ - ๙ PAOPATION LOSS CURVR ( 500 H )
๓ - ๗๒
รูปที่ ๓ - ๑๐ SONAR SET AN/UQC - 1
๓ - ๗๘
รูปที่ ๓ - ๑๑ 111 USTRATION OF DOPPLER
๓ - ๗๙
รูปที่ ๓ - ๑๒ NO DOPPLER
๓ - ๘๐
รูปที่ ๓ - ๑๓ DOPPLER UP
๓ - ๘๐
รูปที่ ๓ - ๑๔ DOPPLER DOWN
๓ - ๘๑
รูปที่ ๓ - ๑๕ DOPPLER
๓ - ๘๒
รูปที่ ๓ - ๑๖ VALVE OF DOPPLER
๓ - ๘๒
บทที่ ๔
รูปที่ ๔ - ๑ สวนประกอบตาง ๆ ของระเบิดลึก MK.6
๔-๒
รูปที่ ๔ - ๒ อาการของโกเมื่อน้ําเขา
๔ - ๑๐
รูปที่ ๔ - ๓ อาการของโกเมื่อระเบิด
๔ - ๑๑
รูปที่ ๔ - ๔ ทิศทางการหมุนหนาปทมตั้งลึก
๔ - ๑๒
รูปที่ ๔ - ๕ หนาปทมตั้งลึกวงในและวงนอก
๔ - ๑๓
รูปที่ ๔ - ๖ อาการของเครื่องสงดินชวยระเบิดนํา เมื่อตกน้ํา
๔ - ๑๗
รูปที่ ๔ - ๗ อาการของเครื่องสงดินชวยระเบิดเมื่อขยายตัว
๔ - ๑๘
รูปที่ ๔ - ๘ ทิศทางการหมุนหนาปทมตั้งลึก
๔ - ๑๙
รูปที่ ๔ - ๙ หนาปทมตั้งลึกวงในและวงนอก
๔ - ๒๐
รูปที่ ๔ - ๑๐ สวนประกอบตาง ๆ ของตอรปโด
๔ - ๔๙
รูปที่ ๔ - ๑๑ สวนควบคุมและแบตเตอรี่
๔ - ๕๕
รูปที่ ๔ - ๑๒ แผนรับสัญญาณเสียง (มุมทางระดับ)
๔ - ๕๘
รูปที่ ๔ - ๑๓ แผนรับสัญญาณเสียง (มุมแนวนอน)
๔ - ๕๙
รูปที่ ๔ - ๑๔ การคนหาของตอรปโด MK.44 เมื่อยิงจากเรือผิวน้ํา
๔ - ๖๐
รูปที่ ๔ - ๑๕ การคนหาของตอรปโด MK.44 เมื่อปลอยจากอากาศยาน
๔ - ๖๑
รูปที่ ๔ - ๑๖ การเขาโจมตีเปาหมายของตอรปโด MK.44 MOD 1
๔ – ๖๑

๗

หนา
รูปที่ ๔ - ๑๗ การโจมตีระยะไกลของตอรปโด MK.44 MOD 1
รูปที่ ๔ - ๑๘ การกระดกลงของตอรปโด MK.44 MOD 1
รูปที่ ๔ - ๑๙ การโจมตีแบบปดระยะ
รูปที่ ๔ - ๒๐ การหันเลี้ยวของตอรปโดในกรณีเปาสูญหาย
รูปที่ ๔ - ๒๑ CONTROL PANEL MK.264
รูปที่ ๔ - ๒๒ สวนประกอบตาง ๆ ของตอรปโดสติงเรย
รูปที่ ๔ - ๒๓ BEAM FORMING
รูปที่ ๔ - ๒๔ NOSE SECTION
รูปที่ ๔ - ๒๕ การวางดินระเบิดในหัวรบ
รูปที่ ๔ - ๒๖ สวนนําวิถี
รูปที่ ๔ - ๒๗ สวนวิเคราะหสัญญาณ
รูปที่ ๔ - ๒๘ รูปแยกสวนนําวิถี
รูปที่ ๔ - ๒๙ สวนภายในของสวนนําวิถี
รูปที่ ๔ - ๓๐ สวนแบตเตอรี่
รูปที่ ๔ - ๓๑ มอเตอร
ที่ ๔ - ๓๒ สวนขับเคลื่อนและควบคุมสติงเรย
รูปที่ ๔ - ๓๔ สวนจายพลังงาน
รูปที่ ๔ - ๓๕ ระบบขับเคลื่อนและควบคุม
รูปที่ ๔ - ๓๖ สวนอิเล็กทรอนิกส
รูปที่ ๔ - ๓๗ ระบบจุดระเบิดและตรวจสอบความพรอม
รูปที่ ๔ - ๓๘ แสดงการทํางานในสวนตาง ๆ ของตอรปโดสติงเรย
รูปที่ ๔ - ๓๙ WARSHOT ตอรปโด
รูปที่ ๔ - ๔๐ DELIVERY PHASE
รูปที่ ๔ - ๔๑ PRE SEARCH PHASE
รูปที่ ๔ - ๔๒ SEARCH PHASE - DEEP WATER DEPTH SELECTED
รูปที่ ๔ - ๔๓ SEARCH PHASE - SHALLOW WATER DEPTH SELECTED
รูปที่ ๔ - ๔๔ ACQUISITION AND APPEROACH PHASE
รูปที่ ๔ - ๔๕ TERMINAL HOMING PHASE
รูปที่ ๔ - ๔๖ LOST CONTACT PROCEDURE - PART 2
รูปที่ ๔ - ๔๗ WEAPON SYSTEM INTEGRATION TEST SET
รูปที่ ๔ - ๔๘ แผนภาพแสดงขั้นตอนการทํางานของตอรปโดสติงเรย

๔ - ๖๓
๔ - ๖๔
๔ - ๖๕
๔ - ๖๖
๔ - ๗๕
๔ - ๙๔
๔ - ๙๔
๔ - ๙๕
๔ - ๙๖
๔ - ๙๖
๔ - ๙๗
๔ - ๙๘
๔ - ๙๙
๔ - ๑๐๑
๔ - ๑๐๒ รูป
๔ - ๑๐๒
๔ - ๑๐๕
๔ - ๑๐๗
๔ - ๑๐๘
๔ - ๑๐๙
๔ - ๑๑๑
๔ - ๑๑๒
๔ - ๑๑๕
๔ - ๑๑๗
๔ - ๑๒๐
๔ - ๑๒๑
๔ - ๑๒๔
๔ - ๑๒๖
๔ - ๑๒๘
๔ - ๑๓๐
๔ – ๑๓๑

๘

บทที่ ๑
๒๒๗.๑ การปราบเรือดําน้ําโดยทั่วไป
ความมุงหมาย

เพื่อใหผูเขารับการศึกษาไดทราบและเขาใจหลักการ , แนวความคิด , คุณลักษณะ
และยุทธวิธี ตลอดจนประวัติความเปนมาของการปราบเรือดําน้ํา , และเรือดําน้ําอยางกวาง ๆ เพื่อใชเปนมูล
ฐานในการศึกษาตอไป

เอกสารอางอิง

ตําราสงครามปราบเรือดําน้ํา
เครื่องบินปราบเรือดําน้ํา เลม ๑ พ.ย.๓๓

หลักสูตรนายทหารปราบเรือดําน้ําและควบคุม

๑. แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการปราบเรือดําน้ํา
๑.๑ ประวัติและความเปนมาของสงครามปราบเรือดําน้ํา
๑.๑.๑ การปราบเรือดําน้ําระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๑
เรื อ ดํ า น้ํ า เริ่ ม มี บ ทบาทในสงครามทางเรื อ อย า งเต็ ม รู ป แบบเป น ครั้ ง แรก ตั้ ง แต
สงครามโลกครั้งที่ ๑ (๑๙๑๔ – ๑๙๑๘) เปนตนมา โดยเยอรมันไดนําเอาสงครามเรือดําน้ํามาใชปฏิบัติการ
อยางไดผล ถึงแมวา การปฏิบัติการของเรือดําน้ําในสมัยนั้นยังอยูในขีดจํากัด เนื่องจากเรือดําน้ํายังมี
ความสามารถในการดําน้ําไดไมดีนัก คือ ดําไดไมลึก เคลื่อนที่ชาและอยูใตน้ําไดไมนาน แตตลอดระยะเวลา
๕๑ เดือน ของมหาสงครามในแอตแลนติค เยอรมันสามารถจมเรือสัมพันธมิตรไดมากถึง ๔,๘๓๗ ลํา คิด
เป น ระวางขั บ น้ํ า ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ตั น การที่ สั ม พั น ธมิ ต รต อ งสู ญ เสี ย เรื อ ไปเป น จํ า นวนมหาศาลนั้ น ก็
เนื่องจากวา
สัมพันธมิตร ยังมิไดมีการคิดคนอุปกรณในการคนหาและตอตีเรือดําน้ํา ประกอบ
กับยังมิ ไ ด มีการพัฒ นา ยุ ทธวิธีการปราบเรือดําน้ํามากอนเลย อย างไรก็ ต ามในระหว างสงครามครั้งนี้
เยอรมันตองเสียเรือดําน้ําไปจํานวน ๒๒๐ ลํา ซึ่งสวนใหญแลวจมลงเนื่องจากทุนระเบิดใตน้ํา จึงอาจกลาว
ไดวาสงครามทุนระเบิดไดมีบทบาทสําคัญในการตอตานการปฏิบัติงานของเรือดําน้ําเยอรมัน ในสงครามโลก
ครั้งที่ ๑
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๑ สิ้นสุดลง มหาอํานาจทางทะเลในสมัยนั้นตางเห็นความสําคัญ
ของเรือดําน้ําในการปฏิบัติการทางทะเล แตก็ยังไมมีประเทศใดที่เริ่มลงมือเสริมสรางกองกําลังเรือดําน้ําอยาง
จริงจัง การตอตานเรือดําน้ําทางทหารก็ไมไดรับการพัฒนาอะไรมากมายนัก เพราะยังมีความเชื่อวาทุนระเบิด
จะสามารถจํากัด และยุติบทบาทของเรือดําน้ําได นอกจากนี้ยังมีการใชนโยบายทางการเมือง เพื่อจํากัด
ขอบเขตการใชเรือดําน้ําในการทําสงคราม และความพยายามที่จะแสดงใหเห็นวา เรือดําน้ําเปนอาวุธสงคราม
ที่ผิดกฎหมาย
๑.๑.๒ การปราบเรือดําน้ําในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒

๙
ในป ค.ศ.๑๙๓๕ เยอรมันภายใตการนําของฮิตเลอร ไดพยายามเสริมสรางกําลังทางเรือ
ขึ้นมาใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกองกําลังเรือดําน้ํา ไดมีการพัฒนาเรือดําน้ําที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ปรับปรุง
คุณลักษณะในการดําน้ําใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ติดเครื่องดักฟงเสียงใตน้ําและระบบอาวุธที่ทันสมัย โดยมี
เครื่องควบคุมการยิงและมีการพัฒนาตอรปโดแมเหล็กขึ้นใชอีกดวย
ภายหลังจากที่สัมพันธมิตร ภายใตการนําของอังกฤษ และฝรั่งเศส ประกาศสงครามกับ
เยอรมัน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ค.ศ.๑๙๓๙ ผานพนไปไดเพียง ๙ ชั่วโมง เรือดําน้ําเยอรมัน U – 30 ก็ยิง
ตอรปโดเขาใสเรือของอังกฤษชื่อ อะเธนนา ซึ่งแลนอยูนอกฝงไอรแลนดประมาณ ๒๕๐ ไมล นับเปนการ
เริ่มตนของมหาสงครามเรือดําน้ําครั้งใหมในแอตแลนติค
ในชวงแรกของสงครามโลกครั้งที่สอง เยอรมันไดสงเรืออู ขนาดระวางขับน้ําประมาณ
๗๔๐ ตัน ออกปฏิบัติการเพียง ๕๐ ลํา แตสามารถปฏิบัติการอยางไดผลยิ่ง และในระยะ ๑๐ เดือนแรก
ของสงครามสัมพันธมิตรเสียเรือสินคาไป ๘๐๐ ลํา คิดเปนระวางขับน้ํารวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ในขณะที่
เยอรมันมีเรือดําน้ําเพียง ๙๐ ลําเทานั้น
นับตั้งแตป ค.ศ.๑๙๔๒ เปนตนไป การปฏิบัติการตอตานเรือดําน้ําของ สัมพันธมิตรก็
เริ่มไดผลและมีประสิทธิภาพขึ้นเปนระยะ ๆ สัมพันธมิตรไดมีการคิดคน และพัฒนาอุปกรณการคนหาอาวุธ
ในการตอตีและยุทธวิธีปราบเรือดําน้ําขึ้นมาอยางมากมาย ที่สําคัญไดแก
การปรับปรุงเครื่องตรวจจับเรือดําน้ําดวยกําลังเสียง ซึ่งอังกฤษเรียกวา ASDIC
(ALLIED SUฺBMARINE DEVICES INVESTIGATION COMMITTEE) ที่คิดคนขึ้นไดในปลาย
สงครามโลกครั้งที่ ๑ และตอมาไดเปลี่ยนชื่อมาเปน SONAR (SOUND NAVIGATION AND
RANGING) สัมพันธมิตรไดนําระบบดังกลาวติดตั้งใหกับเรือคุมกันอยางกวางขวาง
- การติดตั้งเรดารใหกับเรือคุมกัน และเครื่องบินลาดตระเวนระยะไกล กดดันใหเรือดํา
น้ําใชความเร็วต่ํากบดานอยูใตน้ํามิใหโผลขึ้นมาประจุแบตเตอรี่ หรือโผลขึ้นมาใชความเร็วในการเขาตี
โดยเฉพาะการปฏิบัติการเวลากลางคืนและแตงทริมเรือใหเรี่ยน้ํา ทําใหการปฏิบัติการของเรือดําน้ําเกือบจะ
ประสบกับความลมเหลว แตเยอรมันก็สามารถแกไขสถานการณไดดวยการคิดคนทอหายใจ (SNORKEL)
ขึ้นไดในชวงหลังสงคราม ชวยใหเรือดําน้ําสามารถเดินเครื่องยนตดีเซลไดขณะอยูใตน้ําโดยโผลเฉพาะทอ
สนอรเกลขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อดูดอากาศเทานั้น
- สัมพันธมิตรไดเริ่มนําระบบ CONVOY มาใชและพัฒนาระบบการคุมกันกระบวน
เรือลําเลียงและเพิ่มจํานวนเรือคุมกัน ทําใหสามารถลดการสูญเสียลงไดเปนอันมาก
- มีการจัดตั้งหมูเรือปฏิบัติการพิเศษสําหรับการลาทําลายเรือดําน้ําโดยเฉพาะ เรียกวาหมู
เรือ HUNTER – KILLER รวมทั้งการจัดตั้งกองเรือบรรทุกเครื่องบินลาดตระเวนทําใหการปฏิบัติการของ
เครื่องบินลาดตระเวนติดเรดารและระเบิดน้ําลึก มีความคลองตัวและกวางไกลยิ่งขึ้น
ในชวงแรกของสงครามสัมพันธมิตรสูญเสียเรือสินคาเฉลี่ยเดือนละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐
ตัน ชวงระยะเวลาที่สัมพันธมิตรสูญเสียมากที่สุดก็คือ ในเดือน กรกฎาคม ๑๙๔๒ คิดเปนระวางขับน้ํา

๑๐
๘๐๐,๐๐๐ ตัน แตหลังจากนั้นประสิทธิภาพของเรือดําน้ําเยอรมันก็เริ่มลดลงเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่มีจํานวนเรือดํา
น้ําออกปฏิบัติการมากยิ่งขึ้นโดยในป ๑๙๔๓ เรือดําน้ําเยอรมันสามารถจมเรือสัมพันธมิตรไดเฉลี่ยเดือนละ
๑๐๐,๐๐๐ ตัน และต่ําลงมาเหลือเพียง ๕๐,๐๐๐ ตัน ในป ๑๙๔๔ ในขณะเดียวกันเยอรมันกลับสูญเสียเรือ
ดํ า น้ํ า เพิ่ ม มากขึ้ น โดยในรอบ ๖๕ เดื อ น ของการทํ า สงครามนั บ ตั้ ง แต ป ๑๙๓๙ จนถึ ง ป ๑๙๔๕
สัมพันธมิตรสามารถจมเรือดําน้ําเยอรมันไดถึง ๓๘๑ ลํา
ภายหลังจากสงครามสงบลง สัมพันธมิตรไดมีการคํานวณกันคราว ๆ ถึงรายจายในระหวาง
สงครามทางทะเล มีตัวเลขที่นาสนใจที่เกี่ยวของกับสงครามเรือดําน้ําก็คือ สัมพันธมิตรตองสิ้นเปลืองรายจาย
ทั้งหมดเกี่ยวกับการปราบเรือดําน้ํามากกวาราคาของเรือดําน้ําที่เยอรมันตอขึ้นมาใชการทั้งหมดถึง ๕ เทาตัว
ทีเดียว นี่ก็เปนเครื่องยืนยันใหเห็นวาในการปฏิบัติการปราบเรือดําน้ําใหไดผลนั้น ตองใชงบประมาณสูงมาก
ยอนกลับมาดูจํานวนเรือดําน้ําเยอรมันที่ถูกจมลงในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้นจมลง
ดวยสาเหตุดังนี้
ตาราง ๑ สาเหตุที่ ด. เยอรมันจมในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒
จํานวน

จมเนื่องจาก
๑. เรือรบผิวน้าํ
๒. อากาศยานฐานบินชายฝง
๓. อากาศยานบนเรือบรรทุกเครื่องบิน
๔. ปฏิบัติการรวมระหวางเรือ อากาศยานฐานบินชายฝง
๕. ปฏิบัติการรวมระหวางเรือ อากาศยานจากเรือบรรทุกเครื่องบิน
๖. เรือดําน้ํา
๗. การโจมตีทิ้งระเบิด

๒๔๖
๒๔๗
๔๔
๓๒
๑๔
๒๐
๖๓

๘. ทุนระเบิด
๓๒
๙. อุบัติเหตุ
๘๒
๗๘๑
รวม เรือดําน้ําเยอรมันจม
ตาราง ๒ เปรียบเทียบจํานวนเรือผิวน้ํา ทีถ่ ูกจมระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒
จํานวนเรือผิว
จํานวนเรือดํา
เฉลี่ยตอเดือน
ป ค.ศ.
ระวางขับน้าํ รวม
น้ําที่ถูกจม
น้ําที่ถูกจม
จํานวนเรือ
ระวางขับน้าํ
๑๙๑๔ –
๔,๘๓๘
๑๑,๑๓๕,๐๐๐
๙๕
๒๑๕,๐๐๐
๒๒๐
๑๙๑๘
(๕๑ เดือน)
๑๙๓๙ –
๒,๗๗๕
๑๔,๕๐๐,๐๐๐
๔๐
๒๑๕,๐๐๐
๗๘๑
๑๙๔๕

๑๑
จากตารางที่ ๑ และ ๒ พอจะวิเคราะหไดดังนี้
- สงครามทุนระเบิดที่เคยใชไดผลอยางมาก ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๑ เกือบจะ
ไมมีความหมายเลยในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทั้งนี้เนื่องจากเยอรมันไดปรับปรุงเรือดําน้ําใหมีประสิทธิภาพขึน้
มาก รวมทั้งการปรับปรุงยุทธวิธีเรือดําน้ํา
- ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ สัมพันธมิตรไดมีการพัฒนาอุปกรณในการคนหา
และตอตีเรือดําน้ํา ตลอดจนการปรับปรุงยุทธวิธีปราบเรือดําน้ําใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทําใหมีจํานวนเรือ
ผิว น้ํ า ถู ก จมน อ ยกวา ในสมั ย สงครามครั้ ง ก อ นถึ ง เกือ บสองเท า ตั ว ในขณะที่ เ ยอรมั น ส ง เรื อ ดํ า น้ํ า ออก
ปฏิบัติการมากกวาเดิมถึงกวา ๓ เทา
- อากาศยานมีบทบาทเปนอยางมากในการปราบเรือดําน้ํา ถึงแมจะมีอุปกรณตรวจจับ
เพียงเรดารและมีอาวุธอยูเพียงระเบิดลึก แตก็สามารถจมเรือดําน้ํา ไดถึงกวา ๓๐๐ ลํา
- เยอรมันไดตอเรือดําน้ําในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง เปนจํานวนกวา ๑,๐๐๐ ลํา
มากกวาจํานวนเรือดําน้ํา ในปจจุบันของมหาอํานาจทางทะเลทั้งสี่ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต
อังกฤษ และฝรั่งเศส รวมกัน
ดวยแรงกดดันของยุทธวิธีปราบเรือดําน้ําที่สัมพันธมิตรนํามาใช ผลักดันใหเยอรมันตอง
คิดคนและพัฒนาเรือดําน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิม โดยในป ๑๙๔๓ ไดทําการตอเรือดําน้ําขึ้นมา ๒
แบบ คือ เรือดําน้ําขนาดใหญ ระวางขับน้ําประมาณ ๑,๖๐๐ ตัน เรียกวา TYPE ๒๑ และ เรือดําน้ําขนาด
เล็กเรียกวา TYPE ๒๓ พลังขับเคลื่อนดวยไฟฟาใหมากขึ้น และเปลี่ยนรูปทรงใหเพรียวน้ําทําใหสามารถ
เพิ่ ม ความเร็ ว ใต น้ํ า ขึ้ น เป น สองเท า ตั ว ดํ า อยู ใ ต น้ํ า ได เ ป น เวลานานด ว ยแบตเตอรี่ อั น ทรงพลั ง มี ร ะบบ
SNORKEL ทําใหไมตองโผลขึ้นมาเหนือน้ําเลย ติดระบบโซนารที่ทันสมัย สามารถจับเปาไดในระยะไกล
ติดเครื่องควบคุมการยิง และตอรปโดที่คนหาเปาดวยตัวเอง
นับวาโชคดีของฝายสัมพันธมิตรที่เยอรมันไมสามารถตอเรืออูแบบ ๒๑ มาใชไดทันการ
เยอรมันก็แพเสียกอน เมื่อกองทัพโซเวียตบุกเขาถึงกรุงเบอรลิน ไดพบโครงเรืออูแบบ ๒๑ มากมายซึ่งยังตอ
ไมเสร็จและยึดไปเปนสมบัติของตน ตอมาโซเวียตไดใชเรืออู เปนแบบในการตอเรืออยางลับ ๆ ซึ่งกวา
พันธมิตรจะรับรูการขยายอํานาจทางทะเลของสตาลิน กองเรือดําน้ําของรัสเซียก็รุดหนาไปมากแลว
เมื่อสงครามสิ้นสุดลงทุกชาติไดตระหนักถึงภัยคุกคามที่นากลัวของเรือดําน้ํา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อสัมพันธมิตรตะวันตกสืบทราบมาวาโซเวียตไดซุมเสริมสราง กองเรือดําน้ําขึ้นมาเปนจํานวนมาก
ดังนั้นทั่วโลกจึงไดมีการพัฒนาขีดความสามารถในการปราบเรือดําน้ํา ไลตามวิวัฒนาการของเรือดําน้ํากัน
อยางไมหยุดยั้ง ทั้งทางดานระบบตรวจจับ ระบบอาวุธและยุทธวิธีปราบเรือดําน้ํา มีการนําอากาศยาน อาวุธ
ยิงระยะไกล และอาวุธรายแรงที่มีอํานาจการทําลายสูง เชน ระเบิดลึกนิวเคลียรมาใชกันอยางกวางขวาง มี
การปฏิบัติการรวม และยุทธวิธีที่สลับซับซอนขึ้น จนนับไดวาการสงครามปราบเรือดําน้ําเปนการปฏิบัติการ
ที่มีความยุงยาก ตองใชเวลา ใชความอดทน และการประสานงานที่สูงกวาการปฏิบัติการทางเรืออื่น ๆ อีก
ทั้งยังตองสิ้นเปลืองงบประมาณจํานวนมหาศาลทีเดียว

๑๒

๒. คุณลักษณะของเรือดําน้ําโดยสังเขป
๒.๑ คุณลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป
เรื อ ดํ า น้ํ า สมั ย ใหม จ ะมี ตั ว เรื อ ที่ ไ ด รั บ การออกแบบให มี รู ป ร า งเพรี ย วน้ํ า คลาย“หยดน้ํ า ตา”
(EYE DROP) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดแรงตานนอยที่สุดขณะแลนอยูใตน้ํา เปลือกตัวเรือจะถูกสรางดวยโลหะอยางดี
ที่มีความเหนียวสูง เพื่อใหคงทนตอแรงกดดันของน้ําเมื่อดําลึกมาก ๆ นอกจากนี้ยังตองมีความคงทนตอ
แรงอัดที่เกิดจากการระเบิดใตน้ําไดในระดับที่ยอมรับไดอีกดวย สวนใหญแลวจะสรางดวยเหล็กกลา แบบ
NY 80 หรือ แบบ MICRO ALLOY ซึ่งพัฒนาลาสุดโดยสวีเดน และโลหะไทเทเนียม ซึ่งสามารถทนตอ
ความกดดันของน้ําไดถึง ๑,๐๐๐ ม.
เมื่อคํานึงถึงโครงสรางแลว เรือดําน้ําสามารถแบงออกไดเปน ๒ ชนิด คือ ด.ตัวเรือชั้นเดียว
และ ด.ตัวเรือสองชั้น ด.ตัวเรือชั้นเดียวจะดําน้ําดวยการเปดน้ําทะเลเขาถังน้ําอับเฉา สวน ด.ชนิดตัวเรือสอง
ชั้น จะประกอบดวยตัวเรือชั้นในซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวา ตัวเรือทนความดัน (PRESSURE HULL) ถูก
หอหุมไวดวยเปลือกตัวเรือชั้นนอกที่บางกวา ในการดําจะใชปมสูบน้ําทะเลเขาไปแทนที่อากาศระหวางตัวเรือ
ทั้งสอง เมื่อตองการลอยขึ้นสูผิวน้ําก็จะใชวิธีอัดอากาศเขาไปแทนที่น้ํา
การเปลี่ยนความลึกในการดํา ด. จะใชครีบขางลําตัวที่หัวเรือ และทายเรือ บังคับการทํางานดวย
ระบบไฮโดรลิคส เรียกวา “หางเสือดําน้ํา” สําหรับ ด.ยุคใหมจะมีหางเสือทายเรือเปนรูปตัว “X” โดยรวม
เอาหางเสือดําน้ําทายเรือ และหางเสือหัน – เลี้ยว ซึ่งมีลักษณะเปนรูปกากบาทมาไวดวยกัน ทําใหการหัน
เลี้ยว และการดําลงสูระดับลึกเปนไปดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังลดขนาดของหางเสือทายใหเล็กลง
สะดวกตอการกบดานใตทองทะเล
ระบบขับเคลื่อนของ ด. ในปจจุบันมีอยู ๒ แบบคือ การขับเคลื่อนดวยพลังงานนิวเคลียร และ
ดีเซลไฟฟา ด. ที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานนิวเคลียรจะสามารถทําความเร็วสูง และกบดานอยูใตน้ําไดเปน
เวลานานโดยไมตองพึ่งพาอากาศจากภายนอกเลย นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติการไดนับปโดยไมตองเติม
เชื้อเพลิง แตมีขอเสียตรงที่มีขนาดใหญ ตองใชเทคโนโลยีชั้นสูง และมีราคาแพงมาก สําหรับการขับเคลื่อน
ดวยเครื่องยนตดีเซลไฟฟานั้น เปนระบบที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก แตทําความเร็วไดต่ํา และอยูใตน้ําไดไมนาน
จําเปนตองโผล SNORKEL ขึ้นมาเหนือน้ําเพื่อดูดอากาศลงไปเดินเครื่องยนตดีเซล ซึ่งพลังงานสวนหนึ่งจะ
ใชในการขับเคลื่อนและอีกสวนหนึ่งจะประจุเก็บไวในแบตเตอรี่ ในชวงใช SNORKEL ด. จะแลนดวย
ความเร็วต่ําเพื่อใหกระแสไฟฟาสวนใหญประจุแบตเตอรี่ใหเร็วที่สุด ปกติจะใชเวลาประมาณ ๑ ชม.
เรื อ ดํ า น้ํ า แบบธรรมดาจะสามารถทํ า ความเร็ ว สู ง สุ ด ได ป ระมาณ ๒๕ นอต ในขณะที่ ด.
นิวเคลียรจะสามารถทําความเร็วตอเนื่องไดประมาณ ๓๐ นอต และอาจทําความเร็วสูงสุดไดถึง ๕๐ นอต
ความเร็วตาง ๆ ที่จะเลือกใชจะตองขึ้นอยูกับ ระยะเวลาปฏิบัติการใตน้ําความตองการในการไมเปดเผยตัวเอง
ความเปนไปไดในการเดินเรือ และการหลีกเลี่ยงการเกิด CAVITATION ของเรือแตละลํา (CAVITATION
คือ เสียง SUPER SONIC ที่มีสาเหตุมาจากการหมุนของใบจักรที่ความเร็วสูง ซึ่งผลักดันน้ําออกไปทางทาย

๑๓
เรือ ความกดดันของน้ําบริเวณรอบใบจักรไมสามารถทดแทนได ทําใหเกิดชองวางขึ้น และน้ําที่เขามาแทนที่
ชองวาง น้ํากระทบกันอยางรวดเร็วเมื่อใบจักรเคลื่อนผานไป ทําใหเกิดเสียงคลายระเบิดเบา ๆ ซึ่งสามารถดัก
ฟงไดไกล และชัดเจนมากดวยเครื่องไฮโดรโฟน หรือโซนารพาสซีฟ) ตามปกติ ด. จะใชความเร็วตาม
สภาพการณตาง ๆ กันดังนี้
- เมื่อใช SNORKEL จะแลนดวยความเร็วระหวาง
๕ – ๑๑ นอต
- ความเร็วขณะปฏิบัติการลาดตระเวน
๓ - ๖ นอต
- ความเร็วในการเขาตีดวยกลองตาเรือ
๘ – ๙ นอต
- ความเร็วเมื่อใช โซนารพาสซีฟ
๑๐ – ๑๒ นอต
๒.๒ ยุทธวิธีเรือดําน้ํา
เรือดําน้ําจะอาศัยการซอนพรางเปนพื้นฐานในทางยุทธวิธี พยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับ
ขาศึก หรือปรากฎตัวโดยไมจําเปน เขาจูโจมโดยมิใหขาศึกรูตัวแลวหลบหนีออกไป ดังนั้นการลดเสียงที่
เกิดขึ้นภายในเรืออาทิ เชน เสียงจากเครื่องยนตดีเซลขณะประจุไฟเขาแบตเตอรี่โดยใช SNORKEL เสียงจาก
ใบจักรเมื่อใชความเร็วเกิน CAVITATION SPEED และฟองอากาศบริเวณใบจักร ฯลฯ จึงเปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่งในการปฏิบัติการของเรือดําน้ํา เพราะนอกจากจะเปนการลดการเปดเผยตัวเองแลว ยังจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดักรับฟงเสียงจากภายนอกไดดียิ่งขึ้นอีกดวย
เมื่อตรวจพบขาศึก ผบ. เรือดําน้ํา จะสั่งใหมีการเฝาติดตาม วิเคราะหและกําหนดเปาหมาย
จากนั้นก็จะนําเรือเขาไปยังตําแหนงยิงอาวุธ โดย กอนถึงระยะยิง เรือดําน้ําจะโผล PERISCOPE เพื่อ
ตรวจสอบเปาครั้งสุดทาย หลังจากยิงอาวุธแลวจะนําเรือหนีออกไปใหไกลที่สุดจากตําแหนงยิง และพยายาม
ดําลึก พรอม ๆ กับเตรียมอาวุธ และเครื่องลวงเปาใหพรอมทําการตอบโตเรือคุมกันที่จะเขามาตอตี
๒.๓ ขอไดเปรียบ - เสียเปรียบของเรือดําน้ํา
ขอไดเปรียบ
- มีความอิสระในการปฏิบัติงาน
- ยากตอการถูกตรวจจับ
- แมวาถูกตรวจจับได ก็ยังสามารถอาศัยธรรมชาติหลบหนีไปได
- ตรวจจับเปาไดในระยะไกล
- สภาพคลื่นลมไมเปนผลตอการปฏิบัติงาน
ขอเสียเปรียบ

-

โดดเดี่ยว ทหารตองมีวินัย ขวัญและกําลังใจสูง
เมื่อใชความเร็วสูง งายตอการถูกตรวจจับ
การยิงอาวุธแตละครั้งเปนการเปดเผยตัวเอง
แบบธรรมดา ตองโผลขึ้นสูผิวน้ําเพื่อประจุแบตเตอรี่ (โผล SNORKEL)

๑๔
- ปฏิบัติการในที่ตื้นงายตอการตรวจพบดวยสายตา (อากาศยาน) และยากตอการหลบหนี

๓. การปฏิบัติการปราบเรือดําน้ํา
การปฏิบัติการปราบเรือดําน้ํา หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่จะมิใหขาศึกใชเรือดําน้ําอยางไดผล ดังนั้น
การทําลายเรือดําน้ําจึงมิใชสิ่งจําเปนในการบรรลุภารกิจ แมจะเปนความตองการอยางยิ่งยวดก็ตาม แตถาหาก
วาสามารถดําเนินการยับยั้งมิใหเรือดําน้ําออกมาปฏิบัติการปองกันมิใหเรือดําน้ํารูตําบลที่ของฝายเรา หรือการ
ปองกันมิใหเรือดําน้ําใชอาวุธ ก็ถือวาประสบผลสําเร็จในกิจที่ไดรับมอบหมายแลว
ตามปกติการปราบเรือดําน้ําสามารถแบงออกไดเปน ๓ ขั้นตอน คือ
๓.๑ การโจมตีแหลงกําเนิดของเรือดําน้ํา
แหลงกําเนิดในที่นี้หมายถึง ฐานปฏิบัติการ ฐานสงกําลังบํารุง หรืออูตอ , ซอมเรือดําน้ํา เปนวิธีที่นับวาไดผลดีทั้งนี้เนื่องจากเปาหมายรวมกันอยู
เปนกลุมเปนกอน เปาหมายก็ปรากฎใหเห็นอยาง เดนชัดและแนนอนกวาการโจมตีแบบอื่น ๆ แตก็เปนพื้นที่ซึ่งขาศึกไดเตรียมการปองกันไวอยางหนาแนน การปฏิบัติการโจมตีดวยวิธีนี้มิใชภารกิจของหนวยปราบ ด.
แตอยางใด แตเปนหนาที่ของกองกําลังอื่น ๆ ซึ่งไดแกการ

๓.๑.๑ การโจมตีทิ้งระเบิด โดยเครื่องบินรบทั้งจากฐานบินบนบกและฐานปฏิบัติการรบเรือ
บรรทุกเครื่องบิน
๓.๑.๒ การกอวินาศกรรม โดยใชหนวยสืบราชการลับที่ถือสัญชาติและมีภูมิลําเนาในดินแดน
ขาศึกหรือหนวยปฏิบัติการพิเศษ
๓.๑.๓ การทําสงครามเศรษฐกิจและจิตวิทยา เปนการปฏิบัติการเพื่อลดขีดความสามารถของกอง
เรือดําน้ําขาศึกกอนที่จะออกปฏิบัติการในทะเลเปด การทําสงครามเศรษฐกิจนั้นจะเนนหนักในดานการจํากัด
มิใหยุทธปจจัยและวัสดุสงครามตกไปถึงมือขาศึก เชน การกวานซื้อ การสะกัดกั้นมิใหสินคาหรือวัสดุ
ดังกลาวผานเขาประเทศของฝายตรงขามได สําหรับการทําสงครามจิตวิทยา จะเนนหนักในดานการโฆษณา
ชวนเชื่อเพื่อทําลายขวัญของกําลังพล และการลวงขาศึก
๓.๑.๔ การโจมตีโฉบฉวย คือการจูโจมดวยกําลังขนาดเล็กตอเปาหมายตาง ๆ เชนการใชเรือดํา
น้ําฝายเราเล็ดลอดเขาไปในนานน้ําขาศึกเพื่อสงหนวยปฏิบัติการพิเศษขึ้นไปทําลาย
๓.๒ การโจมตีเรือดําน้ําในนานน้ําขาศึก
เมื่อไมสามารถโจมตี ด. ได ณ แหลงกําเนิด หรือไมสามารถกระทําไดโดยสมบูรณ ด. สามารถ
ออกปฏิบัติการไดเปนบางสวน ในขณะที่ ด. กําลังเดินทางเพื่อเขาสูพื้นที่ปฏิบัติการนี้ เราอาจเขา สะกัดกั้น
กอนที่จะเปน อันตรายต อฝายเรา ทั้งนี้เพราะในระหวางการเดินทางในนานน้ําของตนเองนั้ น ขาศึ กมัก
ประมาทและไมใครระวังตัว นอกจากนี้ ด. ยังอาจจําเปนตองผานนานน้ําจํากัดเพื่อออกสูทะเลเปด ถึงแมวา
พื้นที่นั้น ๆ จะอยูในความควบคุมของขาศึกแตเราก็สามารถโจมตีได ๓ ลักษณะ คือ
๓.๒.๑ การวางทุนระเบิด อาจวางทุนระเบิดโดยอากาศยาน หรือเรือดําน้ําในพื้นที่จํากัดก็ได
๓.๒.๒ การลาดตระเวนดวยเรือดําน้ําในพื้นที่สวนหนา ใชเรือดําน้ําปฏิบัติการทางรุกลาดตระเวน
หาขาวการเคลื่อนกําลังของขาศึกในนานน้ําขาศึกโดยเฉพาะในบริเวณนานน้ําจํากัด
๓.๒.๓ การจัดแนวลาดตระเวนโดยเรือผิวน้ํา การจัดเรือผิวน้ําขัดขวางมิให ด. ขาศึกสามารถ
เขาสูพื้นที่ปฏิบัติการได

๑๕
๓.๓ การโจมตีเรือดําน้ําในพื้นที่ปฏิบัติการ
เมื่อ ด. ขาศึกสามารถเล็ดลอดเขามาสูพื้นที่ปฏิบัติการได เราจะตองดําเนินการทุกวิถีทางมิให ด.
ขาศึกปฏิบัติการอยางไดผล ซึ่งเปนหนาที่ของหนวยปราบเรือดําน้ําโดยตรง สามารถดําเนินการไดสอง
ลักษณะ คือ
๓.๓.๑ การจัดเรือฉากคุมกัน MAIN BODY หรือขบวน CONVOY
๓.๓.๒ การลาดตระเวนปองกันในพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญทางยุทธศาสตร อาทิเชน เสนทางเรือ
สินคา บริเวณทาเรือพาณิชย ฐานทัพ ฐานเรดารเปนตน

๔. หนวยปราบเรือดําน้ํา
หนวยปราบเรือดําน้ํา สามารถแบงไดเปน ๓ ประเภท คือ เรือผิวน้ํา อากาศยาน และเรือดําน้ํา ผูที่
เกี่ยวของในสงครามปราบเรือดําน้ํา มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความเขาใจถึงขีดความสามารถระบบ
อาวุธ ระบบตรวจจับ ขอจํากัด และลักษณะโดยทั่วไปของหนวยปราบเรือดําน้ําแตละประเภท โดยทั่วไป
แล ว หน ว ยปราบเรื อ ดํ า น้ํ า แต ล ะประเภท ย อ มมี ข อ ดี และข อ เสี ย ที่ แ ตกต า งกั น ออกไป การนํ า เอามา
ปฏิบัติงานรวมกันยอมจะเปนผลดีในทางยุทธวิธีเปนอยางยิ่ง
๔.๑ เรือผิวน้ํา
เรือผิวน้ําเปนหนวยปราบเรือดําน้ําหลัก มีขนาดใหญโตทําใหสามารถติดตั้งระบบอาวุธและระบบ
ตรวจจับไดทุกชนิดเทาที่ตองการ อีกทั้งยังมีพิษสงรอบตัวสามารถที่จะปฏิบัติตอตานภัยอื่น ๆ ไดพรอม ๆ
กับการปราบ ด. เรือผิวน้ําเปนหนวยปราบ ด. ที่สามารถนํากําลังพลไปปฏิบัติการไดอยางเพียงพอ สามารถ
ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหนาที่ไดอยางตอเนื่อง และยาวนานโดยไมเกิดความออนลา นอกจากนี้ยังเปนฐานที่มี
ความคงทนทะเลและบรรทุกเสบียงและยุทโธปกรณที่จําเปนไดคราวละมาก ๆ สามารถปฏิบัติการไดยาวนาน
โดยไมจําเปนตองรับการสงกําลังบํารุงจากหนวยสนับสนุน แตเรือผิวน้ําก็มีขอเสียเปรียบเมื่อนําไปปฏิบัติการ
ปราบ ด. คือ มีความลาชา มีเสียงดัง เปดเผยตัวเอง และเปนเปาหมายตอการถูกโจมตีไดงาย ขอจํากัด
ดังกลาวสามารถเสริมสรางไดโดยการนําเฮลิคอปเตอรปราบ ด. มาประจําการบนเรือ
๔.๒ อากาศยานปราบเรือดําน้ํา
อากาศยานเปนหนวยปราบเรือดําน้ําที่มีความคลองตัวสูง อาศัยความรวดเร็วและวองไวในการ
ปฏิบัติการ สามารถครอบคลุมพื้นที่การคนหาไดกวางขวางสามารถตอตีไดในระยะไกลและเนื่องจาก อากาศ
ยานอยูคนละมิติกับ ด. โอกาสถูกตรวจพบและทําอันตรายจาก ด. จึงเปนไปไดยากอีกดวย แตอากาศยานก็
มีขอจํากัดที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติการนอย และขีดความสามารถในการปองกันตนเองต่ํา นอกจากนี้แลว
ยังเปนหนวยปราบ ด. ที่มีราคาแพง และมีความสิ้นเปลืองในการปฏิบัติสูงอีกดวย
อากาศยานปราบเรื อ ดํ าน้ํ า สามารถแบ ง ออกได เ ป น ๒ ประเภท คื อ เครื่ อ งบิ น ป ก นิ่ ง และ
เฮลิ ค อปเตอร ซึ่ ง ทั้ ง สองแบบก็ มี ข อ ดี แ ละขี ด จํ า กั ด ที่ แ ตกต า งกั น ไปดั ง นี้ คื อ เครื่ อ งบิ น ป ก นิ่ ง สามารถ
ปฏิบัติการไดยาวนานกวา มีความเร็วสูงกวา สามารถบรรจุระบบตรวจจับและระบบอาวุธไปไดคราวละมาก

๑๖
ๆ แตมีอุปกรณการตรวจจับเปนแบบ PASSIVE ทั้งหมดในขณะที่เฮลิคอปเตอรนั้นมีขีดความสามารถลอยลํา
นิ่งเหนือพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อหยอน DIPPING SONAR ทําการคนหาเปาหมายไดนอกจากนี้ยังมีความ
คลองตัวกวา สามารถปฏิบัติการไดบนเรือรบผิวน้ําขนาดระวางขับน้ํา ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตันขึ้นไป
๔.๓ เรือดําน้ํา
การซอนพลางไมเปดเผยตัวเองเปนขอไดเปรียบของเรือดําน้ําที่มีตอหนวยปราบเรือดําน้ําแบบ
อื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถจับเปาหมายไดในระยะไกล และสามารถปฏิบัติการไดในทุกสภาพคลื่นลม

๕. อุปกรณตรวจจับเรือดําน้ํา
อุปกรณตรวจจับเรือดําน้ําที่ใชในการตรวจจับแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๕.๑ อุปกรณตรวจจับเรือดําน้ําทางยุทธวิธี
๕.๑.๑ การตรวจดวยสายตา โดยเฉพาะอากาศยานถึงแมจะเปนวิธีเกา แตก็สามารถ
ยืนยันการตรวจพบเปาหมายที่แนนอนและเชื่อถือไดมากที่สุด อยางไรก็ตามยามตรวจการณจะตองผานการ
ฝกจนชํานาญและมีความตื่นตัวอยูเสมอ
๕.๑.๒ เรดาร จะมีประสิทธิภาพในการตรวจจับเรือดําน้ําตาง ๆ กัน
- ด. อยูบนผิวน้ํา จะจับไดประมาณ ๑๒ - ๑๕ ไมล
- ด. โผล SNORKEL จะจับไดประมาณ ๕ - ๖ ไมล
- ด. โผล PERISCOPE จะจับไดประมาณ ๓ - ๔ ไมล
๕.๑.๓ มาตรการตรวจจับการแพรคลื่นอิเล็กทรอนิกส ใหคาทิศทางการแพรคลื่นและคุณสมบัติ
ของคลื่นที่แพรออกมาซึ่งทําใหสามารถวิเคราะหออกมาไดวาคลื่นอิเล็กทรอนิกส ที่ตรวจจับไดนั้นสงมาจาก
เครื่องทําอุปกรณแบบใด ที่ติดตั้งอยูบนเรืออะไรเปนระบบที่ชวยยืนยันการปรากฎตัวของ เรือดําน้ํา รวมกับ
เครื่องมืออื่น ๆ
- เครื่อง ESM ตรวจจับการแพรคลื่นเรดาร
- อุปกรณตรวจจับการแพรคลื่นวิทยุ
๕.๑.๔ โซนาร อุปกรณตรวจจับเปาใตน้ําดวยกําลังเสียงแบงออกเปน
- โซนารพาสซีพ ( PASSIVE SONAR ) เปนอุปกรณตรวจจับที่แพรออกมาจาก ด.
สามารถตรวจจับไดในระยะไกลแตไดเฉพาะทางแบริ่งเทานั้น (บางประเภทสามารถตรวจสอบ DOPPLER
ไดดวย )
- โซนารแอคทีฟ ( ACTIVE SONAR ) เปนอุปกรณตรวจจับเปาใตน้ําดวยการสง
พลังงานเสียงออกไปและรับคลื่นสะทอนจากเปากลับมา สามารถใหคาไดทั้งทางแบริ่งระยะและ DOPPLER
แตตรวจจับไดในระยะใกลและเปดเผยตัวเอง
เมื่อแบงตามลักษณะการใชงาน จะสามารถแบงโซนารออกไดเปน ๓ แบบ คือ
- โซนารประจําที่ติดใตทองเรือ ( HULL - MOUNTED SONAR ) ติด

๑๗
เครื่องรับ - สง คลื่นเสียง ( TRANDUCER ) ไวใตทองเรือไมสามารถปรับระดับความลึกได
- โซนารลากทายเรือ ( TOWED - ARRAY SONAR ) ปรับระดับความลึกของ
HYDROPHONE ได ทําใหสามารถตรวจจับ ด. ที่พยามหลบอยูใน SHADOW ZONE ได เหมาะสําหรับ
ติดตั้งบนเรือขนาดใหญ และขณะใชงานจะทําใหมีขีดจํากัดในการนําเรือ
- โซนาร ชัก - หยอน ( DIPPING SONAR ) เปนโซนารติดตั้งบน ฮ.
๕.๑.๕ เครื่องมือตรวจวัดความผิดปกติของอํานาจแมเหล็ก ( MAD : MAGNETIC
ANOMALY DETECTORS ) เปนอุปกรณวัดความเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กโลก ซึ่งถูกรบกวนดวย
ความเปนแมเหล็กของ ด. ติดตั้งอยูบนอากาศยาน MAD มิใชเปนเครื่องมือตรวจจับ แตใชเปนเครื่องมือ
ยืนยันการปรากฎตัวของเรือดําน้ํารวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
๕.๑.๖ ทุนเสียง ( SONOBUOY ) เปนอุปกรณที่ทิ้งโดยอากาศยานลงในพื้นที่ปฏิบัติการของ ด.
หรือพื้นที่ซึ่งคาดวาจะเปนทางผานของ ด. เพื่อดักฟงเสียงและตรวจจับเรือดําน้ํา
ในการทิ้งทุนเสียงจะตองทิ้งเปนบริเวณกวาง มีใหเลือกใชทั้งแบบ PASSIVE และ ACTIVE เมื่อ ทุน
เสียงทุนใดตรวจจับเรือดําน้ําไดจะจะแปลงสัญญานเสียงเปนสัญญาณวิทยุสงไปยังอากาศยานอีกตอหนึ่ง เปน
อุปกรณที่ใชงานแลวจะทิ้งไปเลย และมีชวงเวลาทํางานในชวงจํากัด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดและขนาดของ
SONOBUOY
๕.๒ อุปกรณตรวจจับเรือดําน้ําทางยุทธศาสตร
เปนอุปกรณการตรวจจับระยะไกลและครอบคลุม เปนพื้นที่กวาง ประกอบดวย
๕.๒.๑ ดาวเทียมตรวจการณทางทหาร ตรวจจับความเคลื่อนไหวของกองเรือดําน้ําของฝายตรง
ขาม ทั้งในบริเวณฐานทัพและกอนที่จะออกปฏิบัติการ
๕.๒.๒ SOSUS (SOUND SURVEILLANCE UNDERWATER SYSTEM) เปนสถานีดักฟง
ใตน้ํา วางไวตามจุดสําคัญทางยุทธศาสตร
๕.๒.๓ SURTAS ( SURFACE TOWED ARRAY SURVEILLANCE SYSTEM )คือ ระบบ
ดักฟงเสียงใตน้ํา ใชลากโดยเรือไปยังตําบลที่ตาง ๆ ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร
๕.๒.๔ RDSS ( RAPIDLY DEPLOYABLE SURVEILLANCE SYSTEM ) เปนทุนดักฟงเสียง
ทิ้งโดยเครื่องบิน ไวตามตําบลที่ ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร ควบคุมการทํางานในระยะไกลจากสถานี
ฝง มีอายุการทํางานเปนเวลาหลายเดือน

๖. อาวุธปราบเรือดําน้ํา
อาวุธปราบเรือดําน้ําสามารถแบงออกกวาง ๆ ได ๒ ประเภท ตามระยะยิงไกลสุด คือ
๖.๑ อาวุธปราบเรือดําน้ําระยะใกล มีระยะตั้งแต ๕๐๐ เมตรลงมา ทร.ไทยในปจจุบันมีอยูเพียงประเภท
เดียว คือระเบิดลึก ( DEPTH CHARGE ) ซึ่งเปนอาวุธปราบ ด. ที่ใชกันอยางแพรหลายในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ และยังมีบทบาทอยูจนถึงปจจุบัน เหมาะสําหรับยุทธวิธีรบกวน ขมขวัญ และการตอตี ด. ที่

๑๘
กบดานอยูใตพื้นทองทะเลแบงออกเปนสองชนิดคือ ลูกระเบิดลึกแบบธรรมดา ลูกระเบิดลึกแบบนิวเคลียร
สําหรับใชอยูในราชนาวีไทยมีอยู ๒ แบบ คือ ระเบิดลึก MK. ๖ มีรูปรางเปนทรงกระบอก และ ระเบิด
ลึก MK. ๙ มีรูปรางเปนทรงรูปหยดน้ําตา ภายในบรรจุดินระเบิดและกลไกการจุดระเบิดดวยกําลังของน้ํา
ทําการยิงจากการปลอยทายเรือ และเครื่องยิงระเบิดลึก ( K - GUN ) เมื่อระเบิดจะเกิดแรงกดของน้ําสง
ผลกระทบไปทําลายหรือสรางความเสียหายใหกับ ด.
๖.๒ อาวุธปราบเรือดําน้ําระยะไกล มีระยะยิงตั้งแต ๕๐๐ ม. ขึ้นไปประกอบดวย
๖.๒.๑ จรวดปราบเรือดําน้ํา ( ANTI - SUBMARINE , ROCKET SYSTEM ) มีลักษณะเปน
แทนยิงจรวด ( ROCKET ) แบบหลายทอวางเรียงกันเปนรูปโคง ลูกจรวดมีขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง
๒๐๐ ๔๐๐ มม.
พุงเขาสูเปาหมายดวยแรงดันเชื้อเพลิงแข็ง และติดชนวนใหเลือกไดทั้งแบบ
PLOXIMITY TIME และ DA DEVICE มีระยะระหวาง ๕๐๐ - ๖๐๐๐ เมตร สามารถทําการยิงเดี่ยว
หรือยิงชุดก็ได
เปนระบบปราบเรือดําน้ําที่กําลังไดรับความนิยมอยูในปจุบันที่มีชื่อเสียงไดแกระบบ
BOFORS ๓๗๕ มม. ของ สวีเดน และจรวดปราบ ด. แบบ RBU SERIES ตาง ๆ ของสหภาพโซเวียต
๖.๒.๒ ตอรปโด เปนอาวุธหลักในการปราบเรือดําน้ํา สามารถทําการยิงไดทั้งจาก เรือผิวน้ํา,
อากาศยานและจากเรือดําน้ํา โดยทั่วไป ตอรปโดประกอบดวยสวนตาง ๆ ๕ สวนนับจากดาน
หัวไปยังดานทายของตอรปโดดังนี้ คือ สวนนําวิถี , สวนหัวรบ , สวนอิเล็กทรอนิกสควบคุมการทํางานและ
การนําทางเขาสูเปาหมาย , สวนเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ , และสวนขับเคลื่อน ตอรปโดปราบเรือดําน้ําปจจุบัน
สวนใหญจะนําวิถีเขาสูเปาหมายโดยอัตโนมัติดวยระบบ ACTIVE หรือ PASSIVE HOMING หรือแบบ
WIRE - GUIDED ระบบขับเคลื่อนจะมีอยู ๒ แบบ คือ เครื่องยนตเชื้อเพลิงเหลวหรือใชพลังงานไฟฟาจาก
แบตเตอรี่ มี ค วามเร็ ว ตั้ ง แต ๓๐ ถึ ง ๗๐ นอต ระเบิด ทํ าลายเป า หมายด ว ยระบบกระทบแตก โดยมี
ระยะไกลสุดประมาณ ๑๐,๐๐๐ ม. ใน ทร. ไทย มีใชการอยูคือ ตอรปโด MK. 44 - 1 , MK.46 - 5 ของ
USA. และตอรปโดแบบสตริงเรยของประเทศอังกฤษ
๖.๒.๓ อาวุธนําวิถีปราบเรือดําน้ํา (ANTI - SUBMARINE MISSILE) มีลักษณะเปนอาวุธ
หรืออาวุธปราบเรือดําน้ําแบบตาง ๆ อาทิเชนตอรปโด และระเบิดลึก (นิวเคลียร) ไปปลอยในบริเวณที่เรา
พบเรือดําน้ําในระยะไกล จากนั้นอาวุธปราบ ด. นั้น ๆ ก็จะดําเนินการตอตีทําลายเปาหมายตามหลักการ
ทํางานตอไป อาวุธนําวิถีปราบ ด. มีทั้งแบบยิงจากเรือผิวน้ําระยะยิงตั้งแต ๑๐ กม. ขึ้นไป
อาวุธนําวิถีปราบ ด. ที่มีใชในปจจุบันไดแก ระบบ ASROC (ยิงจากเรือผิวน้ํา) และ
SUBROC (ยิงจากเรือดําน้ํา) ของ USA. ระบบ FRAS - 1 และ SILEX ของสหภาพโซเวียต
MALAFON ของ ฝรั่งเศส และ IKARA ของ ออสเตรเลีย

๗. หนาที่นายทหารอาวุธใตน้ําและนายทหารปราบเรือดําน้ํา

๑๙
นายทหารอาวุธใตน้ําและนายทหารปราบเรือดําน้ํา ขึ้นในบังคับบัญชาตอนายทหารการอาวุธหนาที่
รับผิดชอบ การปฏิบัติหนาที่และการทํางานแทนใหปฏิบัติดังนี้
๗.๑ มีหนาที่รับผิดชอบ
๗.๑.๑ การจัดเตรียมและดําเนินงานทั้งปวงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใชในการคนหาและปราบเรือ
ดําน้ํา อาวุธปราบเรือดําน้ํา เครื่องมือตอตานตอรปโด ทุนระเบิด และเครื่องกวาดทุนระเบิด เพื่อใหการ
ปราบเรือดําน้ํา การวางทุนระเบิด และการกวาดทุนระเบิดไดผลดียิ่ง
๗.๑.๒ ดําเนินการฝกอบรมทหารที่อยูในบังคับบัญชา ใหมีความรูความชํานาญในหนาที่ จน
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยอิสระ และสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกันได เมื่อมีความจําเปน
๗.๑.๓ เกี่ยวกับความสะอาดเรียบรอย และความพรอมใชของทุนระเบิด เครื่องกวาดทุนระเบิด
โซนารและอุปกรณ อาวุธปราบเรือดําน้ํารวมทั้งเครื่องควบคุมการยิง เครื่องมือตอตานตอรปโดและ
เครื่องมือเครื่องใชที่อยูในความรับผิดชอบตลอดจนเครื่องอะไหลตาง ๆ จะตองมีไวใหเพียงพอและใชการได
จริง
๗.๑.๔ บัญชีพัสดุและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ บรรดาเครื่องมือ อาวุธและสถานที่ที่อยูในความ
รับผิดชอบกลาวโดยทั่วไปมีดังนี้
ตอรปโดปราบเรือดําน้ํารวมทั้งเครื่องควบคุมการยิง ทอ และแทนเก็บลูก
ตอรปโด เครื่องมือลําเลียงและบรรจุตอรปโดเขาทอขวดเก็บอากาศที่ตอจากสวนของแผนกชางกล
- เฮดจฮอก เมาสแทรพ และลูกระเบิดลึก ตลอดจนทอยิง รางปลอยระเบิดลึก
เครื่องควบคุมการยิงเครื่องยิง เครื่องประกอบและอุปกรณตาง ๆ
- เครื่องมือตอตานตอรปโด
- เครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการปลอย และเครื่องประเมินผล
- เครื่องโซนารและเครื่องมือตาง ๆ ที่อยูในระบบและใชรวมกับเครื่องโซนาร เชน
เครื่องบันทึกระยะทางเรือดําน้ํา โซนารรีพีทเตอร เครื่องมือตรวจสภาพโซนาร เครื่องแสดงแบริ่งของเรือดํา
น้ําเปนตน

- ทุนระเบิดและเครื่องกวาดทุนระเบิดทุกชนิดที่มีอยูในเรือ พรอมทั้งอุปกรณตาง
ๆ ในการกวาดทุนระเบิดและเครื่องอะไหล ยกเวนเครื่องกวาดทุนระเบิดไฟฟา และเครื่องควบคุมหองตาง ๆ
ซึ่งเปนที่ตั้งและเก็บเครื่องมือเครื่องใชและอาวุธที่มีอยูในความรับผิดชอบ
๗.๒ การปฏิบัติหนาที่

๒๐
๗.๒.๑ การดําเนินการฝกหัดศึกษา ตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับแบบฝกหัดและสมุดคูมือ
ทุกประการ ถามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นสมควรแกไขเปลี่ยนแปลง ใหรวบรวมรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
ตอไป
๗.๒.๒ หมั่นอบรมสั่งสอนทหารใหมีความรู ในเรื่องอาวุธดินระเบิด และชนวนทุกชนิดที่ใชใน
การปราบเรือดําน้ํา เครื่องกวาดทุนระเบิดชนิดตาง ๆ เกี่ยวกับการทํางาน คุณสมบัติขอระมัดระวังอันตราย
การเก็บรักษาการขนยาย และการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับการสรรพาวุธ
๗.๒.๓ พยายามสอดสองใหทราบถึงความรูความสามารถของทหาร ตลอดจนไหวพริบในการ
ปฏิบัติหนาที่การงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาปฏิบัติในหนาที่สําคัญ
๗.๒.๔ ตองดูแ ลให อาวุ ธและเครื่องมือทุก ชนิด ที่ มี อยู ใ นความรั บผิดชอบ ได มีการทดลอง
ตรวจสอบโดยปราณีตตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสมุดคูมือ ระเบียบขอบังคับ หรือคําแนะนํา และให
บันทึกผลการทดลองไวทุกครั้งเมื่อปรากฎวามีการชํารุด หรือไมอยูในฐานะใชการไดดี ใหจัดการซอมทําให
เรียบรอย
๗.๒.๕ ดูแลเรื่องการเก็บและระวังรักษาวัตถุระเบิดทุกชนิด ที่เกี่ยวกับอาวุธปราบเรือดําน้ํา เชน
การเก็บลูกระเบิดลึก และดินระเบิดตาง ๆ ใหถูกตองตามขอบังคับวาดวยการสรรพาวุธ
๗.๒.๖ จะตองศึกษาในยุทธวิธีการปราบเรือดําน้ําตลอดจนการใชอาวุธปราบเรือดําน้ํา การทุน
ระเบิดและการใชเครื่องมือตาง ๆ ผลจากการศึกษาคนควาและจากการสังเกตการณตาง ๆ ใหบันทึกไวในสมุด
บัน ทึกนายทหารปราบเรื อดํ าน้ํา การตอตา นทุน ระเบิด เพื่อให เ กิดผลดี ยิ่งขึ้น ใหเ สนอขอคิด เห็น นั้น ตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
๗.๒.๗ กอนที่จะใชเครื่องมือตาง ๆ ในการกวาดทุนระเบิด หรือยิงอาวุธปราบเรือดําน้ํา เชนยิง
ตอรปโดปราบเรือดําน้ํา ทิ้งระเบิดลึก ปลอยเครื่องมือตอตานตอรปโด ปลอยเครื่องวัดอุณหภูมิของน้ําเปน
ตน จะตองเตรียมการทั้งองคบุคคล องควัตถุ และวิธีการปฏิบัติใหพรอมจริง ๆ เพื่อใหการใชอาวุธหรือเครือ่ ง
นั้น ๆ ไดผลดีที่สุด
๗.๒.๘ ในการใชเครื่องมือหรืออาวุธที่มีอยูในความรับผิดชอบใหมีการบันทึกเหตุการณลงประวัติ
ของเครื่องมือและอาวุธนั้น ๆ ไวโดยละเอียดเกี่ยวกับรายการตาง ๆ ในการใช ผลการใช ตลอดจนขอสังเกต
ตาง ๆ เพื่อประโยชนในการศึกษาปรับปรุง
๗.๓ การทําการแทน
ถาเรือใดตําแหนงนายทหารปราบเรือดําน้ํา หรือนายทหารอาวุธใตน้ําไมมีหรือวางลง หรือมีแต
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเหตุใดก็ตาม ใหผูบังคับการเรือสั่งใหผูที่เหมาะสมคนใดคนหนึ่งทําหนาที่เปน
ผูดูแลและอํานวยการใหงานในหนาที่ของนายทหารปราบเรือดําน้ํา หรือนายทหารการอาวุธใตน้ําดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย

๘. ความหมายของคําทั่วไปที่ใชในการปราบเรือดําน้ํา

๒๑
๘.๑ คําจํากัดความตอไปนี้มาจาก ATP 1 A VOL 1, ART 1071 และ BR 1982 B
๘.๑.๑ SAU - SEARCH ATTACK UNIT - หนวยที่ประกอบดวยเรือผิวน้ํา หรืออาจจะมี
อากาศยานรวมดวย ถูกแยกไปคนหาและทําลาย ด.
๘.๑.๒ ASAU - AIR SEARCH ATTACK UNIT - หนวยของอากาศยานที่ถูกจัดเปนหนวย
คนหาและทําลาย ด.
๘.๑.๓ SAC - SCENE OF ACTION COMMANDER - นายทหารที่รับผิดชอบในการ สั่ง
การปฏิบัติการปราบเรือดําน้ําในสถานการณเฉพาะ
๘.๑.๔ DATUM - ตําบลที่ทราบครั้งสุดทายของ ด.
๘.๑.๕ DATUM TIME - เวลาขณะที่จับเปาไมได (LOST CONTACT) และไดกําหนดเปน
DATUM ขึ้น
๘.๑.๖ DATUM ERROR - อัตราผิดโดยประมาณ ของความแนนอนของ DATUM
๘.๑.๗ TIME LATE - เวลาที่เสียไปนับตั้งแต DATUM TIME จนถึงเมื่อ SAU/ASAU
เดินทางไปถึง DATUM
๘.๑.๘ FOC - FURTHEST ON CIRCLE - วงกลมมีจุดศูนยกลางอยูที่ DATUM ขยาย
ออกไปตามความเร็ว/เข็ม ของ ด. โดยประมาณ (คือ DR ของ ด. นั่นเอง)
๘.๑.๙ TDA - TORPEDO DANGER AREA - พื้นที่อันตรายซึ่งเรือนาจะอยูภายในระยะที่ ด.
มีขีดความสามารถที่จะยิงตอรปโดได เปนวงกลมรัศมี ๖,๐๐๐-๘,๐๐๐ หลา จากตําบลที่ตอไปนี้
- ตําบลที่ของ ด. ที่ทราบ
- รอบวง DATUM ERROR
- FOC ณ เวลาเฉพาะเวลาหนึ่ง
ระยะ ๖,๐๐๐ หลา เปน ระยะต่ํ าสุ ด ที่ใ ช บางตําราใช ๘,๐๐๐ หลา หรือถ า
สามารถทราบระยะยิงตอรปโด ด. ขาศึกเมื่อพิจารณาขีดความสามารถโดยรวมของ ด. ก็ใหใชระยะนั้น
๘.๑.๑๐ TDZ - TORPEDO DANGER ZONE - พื้นที่รอบเรือ ๑ ลํา , กระบวนเรือลําเลียง
หรือ MAIN BODY ซึ่ง ด. ตองเขาไปใหถึงเพื่อยิงตอรปโดใหไดผล (ดูรายละเอียดการพลอต TDZ ใน
คูมือการเรียนเรื่อง การจัดเรือฉากในการปองกัน ด.)
๘.๑.๑๑ CONE OF COURSES - เข็มจํากัดของ ด. ที่ตองใชเพื่อเขาไปสู TDZ นั่นก็คือ ด.จะ
สามารถเขาถึงตําบลที่ยิงไดถาใชเข็มดังกลาวนี้ (ดูรายละเอียดการคํานวณและการพลอตในคูมือการเรียนเรื่อง
CONE OF COURSES , INTERCEPT COURSE , ETA TDA , ETA TSR)
๘.๑.๑๒ DOG BOX - วงกลมรัศมี ๓,๐๐๐ หลา รอบจุดที่ตอรปโดตกถึงน้ํา ซึ่งเรือตองอยู
นอกพื้นที่นี้นาน ๖-๗ นาที (ระยะเวลาทํางานของตอรปโด) ไมเชนนั้นอาจจะรบกวนหรือเปนอันตรายจาก
ตอรปโดปราบ ด. (เรือที่ยิง ACOUSTIC HOMING TORPEDO ตองแจงใหหนวยตาง ๆ ที่รวมปราบ ด.
ทราบตําบลที่ของ DOG BOX)

๒๒
๘.๑.๑๓ PREDICTED SONAR RANGE (PSR) - ระยะคาดคะเนโซนาร คือระยะที่ไดจาก
การคํานวณและรายงานโดยหนวยปราบ ด. หนึ่ง ๆซึ่งคาดวานาจะเปนไปไดภายใตสิ่งแวดลอมในทะเล
ขณะนั้น โดยนําคุณลักษณะและความลึก TRANSDUCER ของโซนาร รวมถึงขีดความสามารถของพนักงาน
โซนาร มาใชเปนปจจัยประกอบ วิธีการคํานวณ PSR มีหลายวิธีขึ้นอยูกับหลักนิยมของชาติตาง ๆ
๘.๑.๑๔ TACTICAL SONAR RANGE (TSR) - ระยะโซนารทางยุทธวิธีของแตละหนวย คือ
เครื่องชวยในการกําหนดตําบลที่ของหนวยนั้น และยุทธวิธีในการปราบ ด. ที่จะใชเปนขอพิจารณาสําหรับ
- SCREEN COMMANDER สั่งจัด SCREEN
- SAU COMMANDER สั่งรูปกระบวน (ระยะหางระหวางหนวย/ยุทธวิธีของ
SAU)
- นักบิน ฮ. อาวุโส สั่ง AIR PLAN
TSR ไดมาจาก PSR โดยคํานึงถึงความลึกที่ ด. นาจะใช และขอพิจารณาทางยุทธวิธีอื่น ๆ เพื่อ
ความสะดวก TSR จะกําหนดในรูปของตัวคูณ ๕๐๐ หลา และไมควรมากกวา PSR เชน
- คํานวณ PSR ได ๓,๔๐๐ หลา จะใหคา TSR ๓,๐๐๐ หลา
- คํานวณ PSR ได ๔,๖๐๐ หลา จะใหคา TSR ๔,๕๐๐ หลา
๘.๑.๑๕ OPTIMUM SONAR SPEED (OSS) - ความเร็วของเรือผิวน้ําแตละลําที่ใชโดย
สามารถใชโซนารของตนกวาดครอบคลุมพื้นที่ไดมากที่สุดในสภาพแวดลอมขณะนั้น
๘.๑.๑๖ MAXIMUM SONAR SPEED (MSS) - ความเร็วสูงสุดซึ่งเรือแตละลําสามารถใช
โดยไมทําให โซนารของตนลดประสิทธิภาพลงไปจนถึงขั้นยอมรับไมไดปกติจะสูงกวา OSS ๓ - ๕ นอต
๘.๑.๑๗ LAYER DEPTH คือระดับความลึก ณ จุดที่ความเร็วเสียงเริ่มลดลง ซึ่ง ณ LAYER
DEPTH นี้ เสียงจะเดินทางหักโคงหนีออกไปจากระดับความลึกนี้ เกิดเปน SHADOW ZONE ทําใหโซนาร
จับเปาไมได หรือจับไดใกลมาก
๘.๒ รหัสยอในการปราบ ด. (ASW BREVITY CODE) ตอไปนี้มักจะใชเสมอ มาจาก ACP165(C )
ASHCAN
- ลูกระเบิดลึก
ANGELS
- ความสูงในพันฟุต
BASSET
- ตอรปโดขับดันดวยจรวด (RTT) เชน ASROC
IKARA และ MALAFON " BASSET AWAY "
หมายถึงขาพเจาไดยิง RTT หลีกใหพน
BLOODHOUND
- ตอรปโดปราบ ด. ที่ตั้ง MODE การทํางานแบบ NO
RUN OUT
BREAK DIP
- ฮ. ดึง TRANSDUCER ของโซนารขึ้น (ปกติตามดวย
JUMP)
BROTHER
- เรือตีของหนวยปราบ ด.

๒๓
CHANGING PORT/STBD
COBRA
COLD
COMING LEFT/RIGHT
COWBOY
DEVILS
DIP
DIPPER
DUSTBIN
FAMISHED
FANFARE
FEATHER
FREEZE
GERTRUDE
GOBLIN
HOT
INDICATING
JUMP
KING PIN
KNUCKLE
LANCE
LISTENER
MADMAN
MARK (ING) DIP

- เปา (เชน ด.) กําลังเปลี่ยนเข็มไปทาง ขวา/ซาย
- ตอรปโดปราบ ด. ที่ตั้ง MODE การทํางานแบบ
RUN OUT
- จับเปาไมได (LOST CONTACT)
- หนวยปราบ ด. กําลังเปลี่ยนเข็มไปทาง ขวา/ซาย
- เรือผิวน้ําของหนวยตอตี ด.
- ความลึกของ ด. ในสิบฟุต
- ปฏิบัติการคนหาดวยโซนาร ฮ. (อาจตามดวยความลึก
ของ TRANSDUCER หนวยเปนฟุต)
- ฮ. ปราบ ด. ที่สามารถปฏิบัติการคนหาดวยโซนาร
และโจมตี
- ลูกระเบิดลึกนิวเคลียร
- ทานมีคําแนะนําหรือขาวสารใดๆ สําหรับขาพเจาหรือ
ไม
- เครื่องทําเสียงลอตอรปโดลากไปทางทายเรือซึ่งสามารถ
เปด/ปด ไดขณะปลอย
- เห็นระลอกน้ํา ของกลองตาเรือดําน้ําดวยตาเปลา
- คําสั่งไปยัง ฮ. ใหลอยตัวนิ่ง (HOVER) ณ ตําบลที่
ขณะนั้น (ยกเลิกคําสั่งนี้โดย MELT)
- โทรศัพทใตน้ํา
- เปาใตน้ําสันนิษฐานวาเปน ด. ขาศึก
- ขาพเจาจับเปา GOBLIN ได
- ความเร็วของเปา ใตน้ําที่หาไดเปนนอต
- บินไปในทิศหรือตําบลที่แจง
- ตําบลที่อางอิง (เชนของ SONOBUOY) ที่ บ. ใช
รายงานตําบลที่ของ CONTACT/DATUM
- ระลอกน้ําเกิดจากการเคลื่อนไหวของเรือผิวน้ําหรือ ด.
(เชนขณะเปลี่ยนเข็มฉกาจ)
- โซนารเรือแบบ ACTIVE
- โซนารคนหา/โจมตี แบบ PASSIVE
- ขาพเจา (บ.) จับเปาไดดวย MAD
- ฮ. HOVER และเริ่มคนหาดวยโซนาร

๒๔
MAPOLE
MELT
ON TOP
PANTHER
PELICAN
POINTER
POLAR
PONY
RINGER

RISER
SALVO
SINKER
SISTER
SWAP
TRACKING
VECTAC ( VECTORED
ATTACK )
WOLF

- NON - DIRECTIONAL SONOBUOY
- แจง ฮ. ใหเคลื่อนไหวไดโดยอิสระ (ลบลางคําสั่ง
FREEZE)
- ขาพเจา (บ./ฮ.) อยูเหนือ DATUM , KING PIN วัตถุ
หรือตําบลที่แจง
- ด. นิวเคลียรขาศึก
- บ. ปราบ ด. รัศมีทําการไกล สามารถคนหาและตอตี
ด.
- DIRECTIONAL SONOBUOY
- ด. นิวเคลียรฝายเดียวกัน
- ฮ. ปราบ ด. บรรทุกอาวุธ
- อาวุธปราบ ด. (เคลื่อนที่แบบ PROJECTILE เชน เฮดจ
ฮอก , MORTAR , RDC) ระยะใกลหรือปานกลางของเรือ
"MARK RINGER" หมายถึงขาพเจาไดยิง RINGER
- เปาใตน้ําที่โผลขึ้นมา ตรวจจับไดดวยเรดาร
- ขาพเจากําลังจะยิงอาวุธ - หลีกใหพน
- เปาจับไดดวยเรดารแตแรกแลวภายหลังหายไป (เชน ด.
ที่โผลอยูบนผิวน้ําแลวดําหลบสูใตน้ํา)
- เรือชวย ของหนวยปราบ ด.
- คําสั่งสําหรับการสับเปลี่ยนหนาที่ SAC
- ทิศทางหรือเข็มของเปาใตน้ําที่หาไดเปนองศาจริง
- การนําทางเขาโจมตี (เชน เรือนําทาง บ./ ฮ.เขาโจมตี
ด. ดวยตอรปโดในลักษณะ STAND - OFF ASW
ACTION)
- ด. ขาศึกพิสูจนทราบไดดวยตาเปลา

บทที่ ๒
๒๒๗.๒ เสียงใตน้ําที่เกี่ยวของกับการปราบเรือดําน้ํา
ความมุงหมาย
เพื่อใหผูเขารับการศึกษาไดทราบและเขาใจ นเรื่องของสมุทรศาสตรซึ่งเปนปจจัย
เกี่ยวกับการปราบเรือดําน้ําที่สําคัญอยางหนึ่ง

๒๕
เอกสารอางอิง
ตําราสงครามปราบเรือดําน้ํา หลักสูตรนายทหารปราบเรือดําน้ําและควบคุม
เครื่องบินปราบเรือดําน้ํา เลม ๑ พ.ย.๓๓
๑. สมุทรศาสตรโดยทั่วไป
สมุทรศาสตรเปนวิทยาศาสตรพื้นพิภพในสวนที่ปกคลุมดวยน้ํา การศึกษาวิชานี้จะทําใหเราทราบ
เรื่องราวของมหาสมุทรในทุกแงทุกมุม เชน คุณสมบัติ และพฤติภาพของน้ําทะเล สภาวะความเปนอยูของ
สิ่งมีชีวิตในทะเล ความเกี่ยวของสัมพันธระหวางอากาศ น้ํา พื้นโลก ทะเล ตลอดจนรูปรางและโครงสราง
ของทองสมุทร และลุมสมุทรตาง ๆ เราจะศึกษาอยางกวาง ๆ พอที่จะนํามาเปนขอมูล พิจารณาประกอบใน
การทําสงครามปราบเรือดําน้ํา เทานั้น
๑.๑ สมุทรศาสตรมีความสําคัญเพราะ
- ทะเลเปนแหลงอาหารอันสําคัญของมนุษย
- ทะเลเปนแหลงเก็บทรัพยากรธรรมชาติ เชน แรธาตุ ตาง ๆ และน้ํามัน
- พลังงานจากทะเล เชน น้ําขึ้น - ลง ที่มีระดับตางกัน คลื่น และผิวหนาน้ําที่ถูกเผากลายเปน
ไอ การรูจักดัดแปลงใหใชทําประโยชนจะมีคามากมาย
- ทะเลมีอิทธิพลตออากาศบนพื้นดิน
- เสนทางลําเลียงขนสินคา ประมาณ ๙๕ % กระทําทางทะเล
- การวางแผนและการปฏิบัติการทางเรือที่ดีตองอาศัยขอมูลทางสมุทรศาสตรเปนปจจัยชวยเหลือ
อยางมาก
๑.๒ ลักษณะของสมุทรศาสตรทั่ว ๆ ไป
- ผิวโลกปกคลุมดวยทะเลประมาณ ๗๐.๘ %
- เปรียบเทียบสัดสวนระหวางทะเลกับพื้นดิน ในซีกโลกใตมากกวา ๔ ตอ ๑ ในซีกโลกเหนือ
๑.๕ ตอ ๑
- สวนที่เปนน้ําแบงออกเปนพื้นที่โดยประมาณดังนี้
มหาสมุทรแปซิฟค ๔๖ %
มหาสมุทรแอตแลนติค ๒๓ %
มหาสมุทรอินเดีย ๒๐ %
อื่น ๆ ๑๑ %

๒๖

รูปที่ ๒ - ๑ NOMENCLATURE OF UNDERSEA GEOPHYSICAL FEATURES
๑.๓ ลักษณะทางภูมิศาสตรของมหาสมุทร

๒๗
๑.๓.๑ หาด (Beach) เปนเขตตอเนื่องระหวางมหาสมุทรและพื้นทวีปหรือแนวขอบฝงทะเลเขต
ที่น้ําขึ้นน้ําลง ลักษณะของหาดขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตรและทางธรณีวิทยา หาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไดดวยอิทธิพลของคลื่นมหาสมุทรและกระแสน้ําที่กระทําตอชายฝงทะเลบริเวณนั้น
๑.๓.๒ ไหลทวีป (Continental shelf) บริเวณเขตน้ําตื้นชายฝงทะเลนับตอจากหาดออกไป
จนถึงที่ความลึกประมาณ ๒๐๐ เมตร ความกวางของไหลทวีปโดยเฉลี่ย ๔๒ ไมล มีความลาดเอียงพื้นทอง
ทะเลประมาณ ๑ ตอ ๕๐ มหาสมุทรสวนที่เปนเขตไหลทวีปนี้เปนพื้นที่ซึ่งมีการปฏิบัติการทางเรือมากกวา
สวนอื่นรวมทั้งการปฏิบัติการของเรือดําน้ําดวย
๑.๓.๓ พื้นลาดไหลทวีป (Continental slope) บริเวณตอจากไหลทวีปออกไปพื้นทองทะเลมี
ความลาดชันมากขึ้นโดยเฉลี่ย ๑ ตอ ๒๐ และมีความลึกลงไปถึงสวนลึกของพื้นทองมหาสมุทร

รูปที่ ๒ - ๒ ลักษณะตาง ๆ ของทวีปใตมหาสมุทร
๑.๓.๔ สวนลึกของพื้นทองมหาสมุทร (Abyssal plain) บริเวณสวนลึกของพื้นทองมหาสมุทรมี
ความลึกเฉลี่ย ๔,๐๐๐ เมตร บริเวณนี้มีลักษณะเปนพื้นราบ ความลาดเอียงเพียง ๑ ตอ ๕,๐๐๐
๑.๓.๕ เทือกเขาใตมหาสมุทร (Ridges and other features) บริเวณสวนลึกของพื้นทอง
มหาสมุทรบางแหงมีลักษณะเปนเทือกเขาสูงขึ้นมาจากพื้นราบ แตไมโผลพนผิวน้ํา ซึ่งมีชื่อเรียกวาภูเขาใต
ทะเล (Sea mounts or guyots) ซึ่งภูเขาเหลานี้มักจะเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกหรือเกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟใตทะเล เชน เทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก (Mid - atlantic ridges) ภูเขาใตทะเลใน
มหาสมุทรแปซิฟกนั้น ปจจุบันไดสํารวจพบเปนจํานวนมากนับพันแหง ซึ่งภูเขาใตทะเลนี้มีความสําคัญตอ
การเดินทางของเรือดําน้ํา
๑.๓.๖ แองหุบเหวใตทะเล (Submarine canyons) พื้นทองทะเลบริเวณเขตไหลทวีป ซึ่งเปลือก
โลกมีการเปลี่ยนแปลงยุบตัวลง ทําใหเกิดเปนแองหุบเหว มีลักษณะคลาย Grand canyon ที่เกิดบนพื้นทวีป
เชน ที่บริเวณปากแมน้ําฮัดสัน มลรัฐนิวยอรค อเมริกา และบริเวณแถบทะเลแคริเบียน เปนตน

๒๘
๑.๓.๗ รองหุบเหวใตทะเลลึก (Trenches) เปนสวนที่ลึกมากที่สุดของมหาสมุทร ซึ่งมีลักษณะ
คลายรอยแยกของเปลือกโลก เปนรองลึกรูปตัววี (V - Shape) รองหุบเหวมาเรียนา (Mariana trench) ที่
บริเวณใกลหมูเกาะฟลิปปนส ในมหาสมุทรแปซิฟค เปนรองหุบเหวใตทะเลที่มีความลึกมากที่สุดถึง ๑๑,
๒๐๐ เมตร และแนวของรองหุบเหวใตทะเลนี้ สวนมากจะสัมพันธกับแนวตอเนื่องของภูเขาไฟใตทะเลและ
เกาะกลางมหาสมุทร

รูปที่ ๒ - ๓ HYPSOGRAPHIC CURVE OF EARTH'S CRUST
๑.๓.๘ ลักษณะวัสดุพื้นทองทะเล (BOTTOM MATERIALS) วัสดุพื้นทองทะเลมีขนาดตั้งแต
โคลนละเอียดไปจนถึงหินดาน แตสวนใหญแลวจะมีสภาพ ตั้งแตโคลนถึงทราย ตามตัวอยางในภาพ ๔
ชนิดของวัสดุพื้นทองทะเลขึ้นอยูกับ สภาพทางประวัติศาสตรของพื้นที่และสภาพตามความเปนจริงที่เปนอยู
ในปจจุบัน ดังนั้นในบางแหงจึงอาจมีสวนประกอบที่เปนหินดาน , ปะการังที่เปนหรือตายแลว , เปลือกหอย ,
หรือเศษสิ่งทับถม (DETRITAL) ซึ่งอาจจะเปนกรวด , หิน , ทราย หรือสารแฝงลอยตาง ๆ ซึ่งถูกกระแสลม
หรือน้ําพัดพามา
๑.๔ ความลึกของน้ําในมหาสมุทร
เปรียบเทียบกับความสูงบนพื้นดินโดยวัดจากระดับน้ําทะเล
- ลึกเฉลี่ยทั่วไปประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร พื้นดินสูงทั่วไปประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
- ประมาณ ๘๐ % ลึกกวา ๒,๐๐๐ เมตร แตบนพื้นดินประมาณ ๑๑ % สูงกวา ๒,๐๐๐ เมตร
- MARIANA TRENCH ลึกที่สุด ๑๑,๒๐๐ เมตร ยอดเขาเอเวอรเรสตสูงสุด ๘,๘๔๐ เมตร
๑.๕ คุณสมบัติของน้ําทะเล
๑.๕.๑ สวนประกอบ
- ๙๖.๕ % เปนน้ํา และ ๓.๕ % เปนสารละลายตาง ๆ

๒๙
๑.๕.๒ ความเค็ม (SALINITY)

รูปที่ ๒ - ๔ CHART OF BOTTOM MATERIALIS OFF A NONGLACIATED COAST
ประมาณการละลายของสารในน้ําทะเล กําหนดเปนคา ความเค็ม (SALINITY) มีหนวยเปน
พันละหรือเศษของสวนพัน (%) หมายถึงปริมาณของสารที่เปนของแข็ง โดยน้ําหนักเปนกรัมที่ละลายอยูใน
น้ําทะเล ๑ กิโลกรัม
- คาความเค็มของน้ําทะเลโดยเฉลี่ย อยูระหวาง ๓๓ ถึง ๓๗ %
- ในทะเลจะมีธาตุหลัก คือ โซเดียมและคลอไรด (Na , Cl) อยูประมาณ ๘๙% ของ
สารละลาย
- ความเค็มของน้ําทะเล ณ ตําบลที่ตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปริมาณการระเหยเปน
ไอ และปริมาณการตกของน้ําฝน นอกจากนั้นการไหลเวียนของกระแสน้ํามหาสมุทรยอมทําใหเกิด
กระบวนการผสม (MIXING) ของมวลน้ําทะเล ซึ่งคาความเค็มจะเปลี่ยนแปลงตามลักษณะที่มาของมวลน้ํา
นั้น ๆ

๓๐
โดยปกติคาความเค็มจะสูงในฤดูรอน และบริเวณตําบลที่แลตติจูดตอนกลางจะสูงกวา
บริเวณแลตติจูดต่ํา และบริเวณขั้วโลก
- คาความเค็มมีผลตอ คุณสมบัติของน้ําทะเล คือ ความแนน (DENSITY) , ความเร็วเสียงใน
น้ําทะเล ปริมาณการละลายของ CO2 , O2 และ CaCO3 และทําใหจุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ําทะเล
เปลี่ยนแปลง
๑.๕.๓ อุณหภูมิของน้ําทะเล
- อยูระหวาง ๒๘ - ๙๐ องศาฟาเรนไฮท
- โดยธรรมชาติอุณหภูมิของน้ําทะเลจะเปลี่ยนแปลงตามบรรยากาศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิตามฤดูกาล เนื่องจากน้ําทะเลมีคุณสมบัติจุความรอนสูงกวาอากาศ ทําใหการเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ํา
ทะเลเปนไปอยางชา ๆ และยานของคาที่เปลี่ยนแปลงนอยกวาอากาศ
- โดยลักษณะของกระแสน้ําในมหาสมุทรที่ผิวน้ําชั้นบน มีการไหลจากเขตศูนยสูตรไปยังขั้ว
โลกนําพลังงานความรอนไปกับกระแสน้ําอุน ดังนั้นอุณหภูมิของน้ําทะเลผิวน้ําชั้นบน โดยเฉลี่ยจึงสูงกวา
บรรยากาศโดยทั่วไป
- อุณหภูมิของน้ําทะเลมีการเปลี่ยนแปลง ตามตําบลที่แลตติจูด บริเวณเขตแลตติจูดต่ําถึง
แลตติจูดตอนกลาง น้ําทะเลไดรับพลังงานความรอนโดยเฉลี่ยมากกวาความรอนที่สูญเสียไป ดังนั้นน้ําทะเล
บริเวณนี้จึงมีอุณหภูมิสูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณเขตแลตติจูดสูง ๆ และขั้วโลก
- อุณหภูมิของน้ําทะเล ณ ตําบลที่ใด ๆ นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลารอบวันหรือ
ชวงฤดูกาลผันแปรตามปริมาณความรอนที่ไดรับจากแสงอาทิตย อาจเปลี่ยนแปลงดวยสาเหตุจากการไหล
ของกระแสน้ําในทางระดับพัดพามวลน้ําจากแหลงอื่นมาถึงบริเวณนั้น หรือการไหลเวียนในทางดิ่งซึ่งทําให
มวลน้ําเย็นจากระดับลึกเขามาผสมกับมวลน้ําอุณหภูมิสูงกวาที่ระดับชั้นบน เปนตน

๓๑

รูปที่ ๒ - ๕ EXAMPLE OF UPWELLING NORTHERN HEMISPHERE
๑.๕.๔ ความกด (PRESSURE) เพิ่มขึ้นตามความลึกของน้ํา ปกติมีคาเพิ่มขึ้น ๐.๔๕ ปอนด/
ตารางนิ้ว ตอ ความลึก ๑ ฟุต (P.S.I. PER FEET) หรือ ๐.๑ บาร/เมตร (0.1 Bar/M)
๑.๕.๕ อื่น ๆ
- เปนตัวนําไฟฟา (ELECTRIC CONDUCTIVITY)
- ใชเปน ELECTROLYTE ได
- ฯลฯ

รูปที่ ๒ - ๖ CURRENTS
๑.๕.๖ กระแสน้ํา (CURRENTS)

๓๒
๑.๕.๖.๑ กระแสน้ําในมหาสมุทรมีสาเหตุที่สําคัญทําใหเกิดขึ้น ๓ ประการ คือ
- การแตกตางของความแนนมวลน้ําตามตําบลที่ตาง ๆ (GRADIENT CURRENT)
เชน กระแสน้ําจะไหลจากขั้วโลกทั้งสอง ซึ่งมีความเย็นและความแนนมากกวามายังบริเวณเสนศูนยสตู ร และ
คอย ๆ ลอยตัวขึ้นไปอยางชา ๆ
- การพัดพาโดยลมที่เกิดขึ้นใกลผิวหนาน้ําทะเล (WIND DRIVEN CURRENT)
ความเร็วขึ้นอยูกับความแรงและชวงเวลาที่ลมพัด และขึ้นอยูกับความหนืดของน้ํา อาจมีความเร็วถึง ๓ นอต
น้ําขึ้น - น้ําลง ซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทรและดวงอาทิตย (TIDAL
CURRENT) แรงดึงดูดอันเนื่องจากแรงโนมถวงของดวงจันทรและดวงอาทิตย ทําใหมวลน้ําในมหาสมุทรมี
การเคลื่อนที่
๑.๕.๖.๒ ทิศทางของกระแสน้ําขึ้นอยูกับหลายสาเหตุ เชน ลักษณะภูมิศาสตรของตําบลที่ ,
อาการหมุนของโลก (CORIOLIS FORCE) , แรงหนีศูนยกลาง (CENTRIFUGAL FORCE) และทิศทาง
ลม เปนตน เชน ในซีกโลกเหนือ ลมประจําที่จะพัดตามเข็มนาฬิกา ซึ่งตรงกันขามกับซีกโลกใต แตในซีก
โลกเหนือลมประจําที่จะพัดตามเข็มนาฬิกา ซึ่งตรงกันขามกับซีกโลกใต แตในซีกโลกเหนือกระแสน้ําจะ
ไหลทํามุมประมาณ ๒๕ องศาไปทางขวาของทิศทางลม

รูปที่ ๒ - ๗ GENERAL WIND PATTERNS OF THE EARTH
๑.๕.๗ คลื่น
๑.๕.๗.๑ คลื่นในมหาสมุทรเกิดจากสาเหตุที่สําคัญ ไดแก
- คลื่นลม (WIND WAVE) เกิดจากลมที่พัดเหนือผิวหนาน้ําทะเล

๓๓
- คลื่นซึนามิ (TSUNAMI) เกิดจากแผนดินไหวใตทะเล
- คลื่นน้ําขึ้น - น้ําลง (TIDAL WAVE) เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทรและดวง
อาทิตย
- ชีสต (SHEICHES) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความกดของบรรยากาศ
๑.๕.๗.๒ คุณลักษณะของคลื่นโดยทั่วไป
- ความสูงคลื่น (WAVE HEIGHT) คือระยะในทางดิ่งจากยอดคลื่น (CREST) ถึง
ทองคลื่น (TROUGH)
- ความเร็วคลื่น (WAVE SPEED) คือความเร็วในการเคลื่อนตัวในทางระดับ
- ขนาดของคลื่น (WAVE AMPLITUDE) คือระยะทางดิ่งระหวางยอดคลื่นลูกหนึ่ง ๆ
ถึงระดับน้ําทะเลขณะเวลาปกติ คือ มีคาครึ่งหนึ่งของความสูงคลื่นนั่นเอง
- ความยาวคลื่น (WAVE LENGHT) คือระยะในทางระดับระหวางยอดคลื่น (หรือ
ทองคลื่น) สองลูกติดกัน
๑.๕.๗.๓ คลื่นลม (WIND WAVE) และคลื่นใตน้ํา (SWELL) เปนคลื่นที่เกิด จากลมที่
พัดเหนือผิวหนาน้ําทะเล คลื่นทั้งสองแบบนี้มีความแตกตางกัน คือ คลื่นลมปรากฎบริเวณแหลงมีลมพัด
อาการของคลื่นไมเปนระเบียบ มักจะมีคลื่นหลายลูกเกิดซอนกันทั่วทิศทาง และขนาดของคลื่นนั้นไม
แนนอน สวนคลื่นใตน้ํานั้นเปนคลื่นลมที่เคลื่อนที่ออกมาจากบริเวณที่ลมพัด หรือศูนยกลางพายุ อาการของ
คลื่นเปนระเบียบทั่วทิศทาง และขนาดของความสูงคลื่น
๑.๕.๗.๔ การแตกตัวของยอดคลื่น (WAVE BREAKER) คลื่นลมเมื่อเดินทางเขามาใกล
ชายฝง คลื่นจะไดรับอิทธิพลแรงเสียดทานของพื้นทองทะเล ทําใหยอดคลื่นมีความเร็วสูงกวาทองคลื่นคลื่น
จะเกิดการยกตัว (ความยาวคลื่นลดลงแตความสูงคลื่นเพิ่มขึ้น) เมื่อยอดคลื่นมีความชันมาก หรือเมื่อความสูง
คลื่นมากกวา ๑/๗ ของความยาวคลื่น ยอดคลื่นจะมีการแตกตัว
๑.๕.๘ สมุทรศาสตรชีวะ เปนการศึกษาถึงผลเนื่องจากคุณลักษณะและสภาวะของมหาสมุทร
ที่มีตอการแพรกระจายบรรดาสิ่งมีชีวิตและแหลงความอุดมสมบูรณของสิ่งมีชีวิตในทะเล
๑.๕.๘.๑ การแบงชั้นของพวกสิ่งมีชีวิตในทะเล
- พืช เปนสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยปจจัยหลักคือ การสังเคราะหแสง ดังนั้นพืชจึงมีอยูอยาง
หนาแนนบริเวณชั้นบนของมหาสมุทรลึกประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ่งแสงสวางสามารถผานลงได
- สัตว พวกสัตวที่อาศัยในทะเลนั้นมีหลายชนิดหลายพันธตั้งแตพวกที่ขนาดเล็กมาก
เชน ไดอะตอมและโปโตซัว จนถึงพวกมีขนาดใหญ เชน ปลาวาฬ แตลักษณะทั่วไปสัตวในทะเลมี
วิวัฒนาการนอยกวาสัตวที่อาศัยบนบก
- เนคโตนิค (NEKTONIC) เปนพวกสัตวทะเลที่สามารถเคลื่อนที่ไดดวยตัวเองไดแก
พวกปลาหรือสัตวพวกที่มีกระดูกสันหลัง

๓๔
- เบนธิค (BENTHIC) เปนพวกสัตวทะเลที่อาศัยอยูตามพื้นทองมหาสมุทร ไมสามารถ
เคลื่อนที่ไปไหนไดดวยตัวเอง ไดแก พวกหอยตาง ๆ หนอน ไสเดือนทะเล เปนตน
- แพลงตอนนิค (PLANKTONIC) เปนสิ่งที่มีชีวิตพวกพืชและสัตวขนาดเล็ก ๆ ลอยตัว
อยูในน้ําทะเล ปกติเปนสัตวเซลลเดียวมีขนาดเล็กมากไดแก พวกไดอะตอม สาหราย เปนตน
๑.๕.๘.๒ ธาตุอาหารในทะเล (NUTRIENTS)
ผลผลิตที่เปนธาตุอาหารในทะเลนั้นไดมาจากการเนาเปอยหรือการเปลี่ยนสภาพทางเคมี
ของพวกซากสิ่งมีชีวิตโดยขบวนการของบักเตรี และการทําปฏิกริยาของกาซออกซิเจนในน้ําทะเล โดยปกติ
ปริมาณธาตุอาหารในน้ําทะเลจะมีมากสูงสุดในฤดูหนาว และโดยเฉพาะในบริเวณที่น้ําทะเลมีพวกแพลงตอน
อยูนอย ธาตุอาหารในน้ําทะเลนั้นปกติจะสะสมอยูที่พื้นทองมหาสมุทรและมันจะถูกนําพาขึ้นมายังผิวน้ําดวย
การไหลเวียนของมวลน้ําในทางดิ่งเชน การเกิด UPWELLING บริเวณชายฝงทะเลที่มีลมประจําพัดออก
จากฝง เปนตน ดังนั้นบริเวณใดที่มหาสมุทรมีลักษณะการไหลเวียนขึ้นทางดิ่งบริเวณนั้นก็จะมีธาตุอาหารใน
น้ําทะเลมาก และจะเปนแหลงที่อุดมสมบูรณ
๑.๕.๘.๓ ผลกระทบเนื่องจากสิ่งที่มีชีวิตในทะเลตอ ASW
- การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต อาจบงชี้ไดวาการเคลื่อนที่ใตน้ําของเรือดําน้ําทําใหเกิดการ
เรืองแสงบริเวณที่เรือดําน้ําแลนผานไป ซึ่งสามารถสังเกตุไดโดยผูตรวจที่อยูในอากาศเหนือผิวน้ํา
- เสียงที่เกิดจากพวกสัตวทะเล ไดแก พวกปลาโลมา ฝูงปลา การดีดน้ําของพวกกุง
เปนตน ทําใหเกิดเสียงรบกวนตอระบบการเฝาตรวจดวยเครื่องโซนาร
- การสะทอนและการหักเหของเสียง (REVERBERATION AND SCATTERING) การ
สะทอนของคลื่นเสียง การหักเหและการสูญเสียพลังงานเสียง ขณะที่คลื่นเสียงเดินทางผานไปในน้ําทะเลนั้น
ในบางสภาวะที่ปจจัยเหลานี้สงผลกระทบมากอาจทําใหขีดความสามารถของการปฏิบัติการ ASW ที่มีอยูเดิม
นั้นลดต่ําลงมาก
๒. ทฤษฎีของเสียง (THEORY OF SOUND)
ขีดความสามารถสวนหนึ่งของเรือดําน้ํานั้นขึ้นอยูกับความสามารถของเรือดําน้ําที่จะคงอยูใตผิวทะเลได
โดยไมถูกตรวจพบจากฝายเราในขณะที่ทําการคนหา , ติดตามและโจมตี การซอนตัวใตผิวทะเลของเรือดําน้ํา
ทําใหเรือดําน้ําอยูในที่ที่ไดเปรียบกวาเรือผิวน้ํา แตก็ไมใชวาเราจะไมมีหนทางที่จะตรวจพบเรือดําน้ําไดเลย
ทีเดียว เราจะตองใชเครื่องมือตรวจความลึกของเรือดําน้ําและเครื่องมือชนิดนี้จะตองประกอบดวย (๑)
พลังงานที่สามารถผานเขาไปในน้ําทะเลไดระยะไกล (๒) กําลังงาน (POWER) ที่ดี (๓) มีความเร็วสูง ใน
ที่นี้แสง (LIGHT) มีกําลังงานที่ดีมากและมีความเร็วสูง แตผานเขาไปในน้ําทะเลไดระยะทางอันสั้นจึงไม
เหมาะสม เมื่อมาดูเรื่องของเสียงจะเห็นวามีความเหมาะสมตอความตองการทุกประการ ดวยเหตุผลดังกลาว
นี้เองจึงเปนสิ่งจําเปนที่นายทหารปราบเรือดําน้ําจะตองมีความเขาใจตอการเคลื่อนที่ของเสียงในทะเล
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เสียงใตน้ํานี้มีความสับสนพอสมควรและก็ไมใชจุดมุงหมายของการเรียนที่จะใหเรียนรูคุณลักษณะของ
เสียงทั้งหมดหรือที่คนควาลงไปใหลึกซึ้งเกินกวาที่จําเปน อยางไรก็ตามเราจะตองมีความเขาใจถึงกฎของเสียง
ทางดานฟสิคสและลักษณะทางสมุทรศาสตรที่มีผลตอเสียง
๒.๑ เสียง (SOUND)
ในการที่จะสงและรับเสียงไดนั้นจะตองมี ๓ ตัวประกอบดวยกัน ไดแก (๑) แหลงกําเนิด
(SOURCE) (๒) ตัวกลาง (MEDIUM) (๓) ตัวตรวจจับ (DETECTOR)
แหลงกําเนิดของเสียงคือ ตัวที่ทําใหเกิดการสั่นอยางรวดเร็วและไปมีผลกระทบตออนุภาคของ
สสารรอบ ๆ ตัวของมันเอง โซนารเปนแหลงกําเนิดของเสียงอันหนึ่ง และเปนเครื่องมือที่เปลี่ยนพลังงาน
หนึ่งเปนอีกพลังงานหนึ่ง ดังเชน พลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล (MECHANICAL)
ตัวกลางของเสียงหมายถึง สสารใด ๆ ที่พลังงานเสียงสามารถเดินทางเขาไปได ซึ่งสสารที่เปน
ตัวกลางของเสียงไดแก แกส , ของเหลวหรือของแข็ง เมื่อแหลงกําเนิดเกิดการสั่นขึ้นในตัวกลางเหลานี้จะทํา
ใหโมเลกุลของตัวกลางเกิดการปนปวน และจากการปนปวนทําใหโมเลกุลเหลานี้ติดตอเนื่องกันไป และทํา
ใหเสียงเดินผานไปไดเรื่อย สําหรับโซนารนั้นตัวกลางของเสียงคือ น้ํา
การตรวจจับเปาก็คือ การรับคลื่นเสียงนั้นเอง เครื่องรับนี้จะรับบางสวนของพลังงานของคลื่น
เสียงและเปลี่ยนออกเปนสัญญาณทางดานฟสิคสหรือทางดานไฟฟา โซนารแบบ ACTIVE เราจะพิจารณา
ถึงเสียงที่สะทอนกลับมาจากเปาที่อยูใตน้ํามากกวาเสียงที่แผออกไป ในเครื่องตรวจจับนี้เหมือนกับเครื่องรับ สง (TRANSDUCER) ที่ทําหนาที่เปนแหลงกําเนิด แตในที่นี้เครื่องรับ - สง (TRANSDUCER) จะทําหนาที่
เปลี่ยนพลังงานเสียงที่สะทอนกลับมาเปนสัญญาณไฟฟา จากนั้นสัญญาณก็จะถูกขยายใหญขึ้นและถูกสงออก
มาจากเครื่องฟงเสียง และแสดงภาพใหเห็นบนหลอด CATHODE ในบทตอไปจะมีการพูดถึงลักษณะ
โครงสรางของตัวรับ - สง (TRANSDUCER) และอธิบายถึงความแตกตางของ ELECTRONIC MODE ใน
การที่จะควบคุมใหเปนทั้งตัวสงและตัวรับ
ในรูป ๒ - ๘ แสดงถึง ๓ ตัวประกอบของเสียงซึ่งตัวอยางนี้เปนการสงเสียงในอากาศ
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รูปที่ ๒ - ๘ ตัวประกอบของเสียง
๒.๑.๑ การเคลื่อนที่ของคลื่น (WAVE MOTION)
ขณะที่แหลงกําเนิดเสียงสงพลังงานออกไป จะทําใหโมเลกุลของตัวกลางเหลานั้นเกิดแรง
กระทําซึ่งกันและกัน และทําใหเกิดการอัดตัว (COMPRESSION) และการขยายตัว (RAREFACTION) ขึ้น
ซึ่งมีผลทําใหความกด (PRESSURE) เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการอัดตัว และความกดลดลงเมื่อเกิดการขยายตัว
ลักษณะการกระทําเชนนี้แสดงอยูในรูป ๒ - ๙ โดยใหวัตถุหลาย ๆ อันผูกติดตอกันดวยลวดสปริงและ
กําหนดใหวัตถุและสปริงเหลานี้เปนตัวกลางอันหนึ่ง ในภาพ A แสดงใหเห็นตัวกลางนั้นอยูในลักษณะไม
เคลื่อนไหว เมื่อมีแรง (หรือเสียง) มากระทําตอตัวกลางอันนี้ เราจะเห็นอาการกระทําและเสียงก็จะถูก
สงออกไป ถาวัตถุหรือโมเลกุลตัวที่ ๑ ถูกแรงกระทําใหเคลื่อนที่ออกไปกระทบกับตัวที่ ๒ ดังในภาพ เสน
สปริงก็จะเกิดการอัดตัวกันและสงพลังงานบางสวนไปยังตัวที่ ๒ และโมเลกุลตัวที่ ๒ ก็จะเคลื่อนที่ไปยังตัว
ที่ ๓ เกิดการอัดตัวกันขึ้นอีกและพลังงานบางสวนก็จะถูกสงไปยังตัวที่ ๓ เปนเชนนี้ตอเนื่องกันไป ลักษณะ
เชนนี้ทําใหคลื่นเกิดการอัดตัวขึ้น และเมื่อแรงถูกเคลื่อนที่ออกจากวัตถุตัวที่ ๑ (ในภาพของรูป ๒ - ๙)
พลังงานที่ถูกสะสมจากการอัดตัวอยูกอนก็จะถูกผลักและดึงไปยังทิศทางอื่น ในลักษณะเชนนี้ก็จะเกิดการ
ขยายตัวของคลื่นขึ้น ซึ่งการเกิดการอัดตัวและขยายตัวกันอยางตอเนื่องนี้เปนลักษณะของคลื่นเสียง
รูปที่ ๒ - ๙ ลักษณะการอัดตัวและการขยายตัวของคลื่นเสียง

การเคลื่อนที่ของเสียงสวนมากจะแบงออกเปนคลื่นทางยาว (Longitudinal) และคลื่นทางขวาง
(Transverse) ในคลื่นน้ํา (Water waves) เปนตัวอยางของคลื่นทางขวางทั้งนี้เพราะวาทิศทางของคลื่นเปน
ทางขางกับทิศทางของการสั่นของแหลงกําเนิด สวนคลื่นเสียงเปนคลื่นทางยาว , เพราะวาทิศทางของคลื่น
ขนานไปกับทิศทางของการสั่นของแหลงกําเนิด โมเลกุลของตัวกลางจะเคลื่อนที่ไปมาตามเสนทางของการ
เคลื่อนที่อันเปนธรรมชาติของคลื่นทางยาว
ในขณะที่คลื่นเสียงเดินทางผานตัวกลางนั้นพลังงานของคลื่นเสียงจะแพรขยายตามพื้นที่ที่ใหญ
ขึ้น ดังนั้นการเคลื่อนที่ของคลื่นจะออนลงตอหนวยพื้นที่ในขณะที่ระยะทางจากเครื่องรับ - สง (Transducer)
เพิ่มขึ้น
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การเคลื่อนที่ของคลื่นมีหลายคุณลักษณะดวยกันในอันที่จะหาธรรมชาติและระดับของคลื่น
ลักษณะดังกลาวไดแก วงจรคลื่น (wave cycle) , ความยาวคลื่น (wavelength) , ความถี่ (frequency) ,
ความกวาง (amplitude) และความเขมขน (intensity)
๒.๑.๒ วงจรคลื่น (Wave cycle)
ในรูป ๒ - ๑๐ แสดงถึงแผนผังของคลื่นเสียง จะเห็นวาสวนของการอัดตัวจะแสดงดวยสวน
ของเสนโคงที่อยูเหนือจากเสนอางอิง และสวนของการขยายตัวจะแสดงดวยสวนที่อยูใตเสนอางอิงนั้น
ดังนั้นวงจรคลื่นก็คือการเปลี่ยนแปลงครบหนึ่งรอบในคลื่นเสียง โดยเริ่มตนจากการเคลื่อนที่ออกไปครั้งแรก
จะทําใหเกิดการอัดตัว และตอไปถึงชั้นของการขยายตัวจนถึงจุดที่เริ่มตนอีกครั้งเปนการครบหนึ่งวงจรคลื่น
จํานวนของวงจรคลื่นเสียงนั้นจะเปนในชวงเวลาของวินาทีที่เราเรียกวาความถี่ (Frequency) ซึ่ง
แตกอนนั้นเปน Cycles persecond แตในปจจุบันใชเปน Hertz (Hz) โดยปกติทั่ว ๆ ไป แลวจะวัด
ออกมาเปนพันหรือลานของ Hertz ไดแก Kilohertz (KHz) และ Megahertz (MHz) ตามลําดับ

รูปที่ ๒ - ๑๐ วงจรของคลื่นเสียง
๒.๑.๓ ความยาวคลื่น (Wavelength)
ความยาวคลื่นเปนระยะในทางยาวระหวางจุดที่มีลักษณะความกดที่เหมือนกันบนคลื่นเสียงที่
ตอเนื่องกันและวัดในทิศทางของการเคลื่อนที่ ดังรูป ๒ - ๑๐ ซึ่งความยาวดังกลาวเปนความยาวที่ครบวงจร
ของเสียงและเปนสัดสวนโดยตรงกับความถี่
เสียงเคลื่อนที่ในตัวกลางดวยความเร็วและความถี่อันหนึ่ง เราก็สามารถหาความยาวคลื่นได
ดังเชน ความเร็วเสียงเทากับ 4,800 ft/sec และความถี่เทากับ 28,800 Hz จะไดความยาวคลื่นเทากับ ๑/๖
ฟุต หรือ ๒ นิ้ว ซึ่งสามารถเขียนออกมาเปนสูตรไดดังนี้
ความยาวคลื่น = ความเร็ว
ความถี่
๒.๑.๔ ความถี่ (Frequency)

๓๘
ความถี่ หมายถึง อัตราสวนของการสั่นของแหลงกําเนิดเสียง ในการศึกษาไดพบวาเสียงที่เกิด
จากการสั่นดวยอัตราสวนที่ต่ํากวา 20 Hz นั้นไมสามารถไดยินดวยหูมนุษยและถาสูงเกินกวา 20,000 Hz ก็
จะสูงเกินกวาที่หูจะรับฟงได ดังนั้นความถี่จาก 20 ถึง 20,000 Hz จึงเปนยานความถี่ที่สามารถไดยินได
อยางปกติ
ความถี่และความยาวคลื่นจะมีความสัมพันธตรงกันขามเชน ความถี่ต่ําจะมีความยาวคลื่นยาว
และถาความถี่เพิ่มขึ้นจะทําใหความยาวคลื่นจะสั้นลง
ความถี่อุลตราโซนิค (Ultrasonic) ถึงแมวาจะไมไดอยูในยานของการไดยินของหูมนุษยก็ตาม
แตใชเปนประโยชนสําหรับโซนารในการคนหาทุนระเบิด สวนความถี่ซับโซนิค (subsonic) ที่มีความถี่ต่ํา
กวา 20 Hz เปนความถี่ที่ไมสามารถไดยินไดดวยหูมนุษย และไมไดนํามาใชในเครื่องโซนาร
๒.๑.๕ ความกวางและความเขม (Amplitude and intensity)
ความกวาง คือ ระยะทางระหวางเสนอางอิงกับยอดสูงของการอัดตัวหรือยอดต่ําของการขยายตัว
ดังรูป ๒ - ๑๐ ในขณะที่ความกวางเพิ่มขึ้นความเขมของเสียงก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย
ความเขมของเสียง คือ จํานวนของพลังงานที่ผานหนึ่งหนวยพื้นที่ในแตละวินาที องคประกอบ
หลักในการหาคาของพลังงานคือ ความกวางของคลื่นเสียงซึ่งขึ้นอยูกับความกวางของตนกําเนิดของการสั่น
คาอื่น ๆที่ทําใหเกิดพลังงานและความเขมของเสียงไดแก ความแนนของตัวกลาง , ความเร็วของการเคลื่อนที่
และความถี่ของเสียง
เนื่องจากวาเปนการยากตอการวัดการไหลของพลังงาน ดังนั้นในความหมายอื่น ๆ ที่ใหความ
ถูกตองของความเขมของเสียงได ซึ่งในทางปฏิบัติที่ยอมรับกันไดวาความเขมสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลง
ของความกดที่เกิดขึ้นตลอดของการสงคลื่นเสียงในตัวกลาง เมื่อการเปลี่ยนแปลงความกดมากขึ้นก็จะมีความ
เขมมากขึ้นดวย และเนื่องจากพื้นที่ของความกดสูงและความกดต่ําเปลี่ยนสลับกันนั้นขึ้นอยูกับดีกรีของขนาด
ของการอัดตัวและการขยายตัวสลับกัน
ความกดสามารถที่จะเปลี่ยนจาก 10-4 dynes/cm2 ถึงมากกวา 106 dynes/cm2 (1 dyne = 2.248
10-6 Pound) จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงนี้มีจํานวนตัวเลขมาก ดังนั้นจึงเปนการสะดวกที่จะใชสเกลของ Log
ฐาน 10 หนวยหลักของความเขมเสียง คือ เบล (bel) เพื่อใหคานั้นเหมาะสมจึงลดคาใหนอยลงไปอีกเปนเด
ซิเบล (decibel) ซึ่งเทากับ 1/10 ของเบล (bel) โดยแทจริงแลวเดซิเบลเปนหนวยที่สัมพันธกับกําลังงาน
(Power) และใชเฉพาะในเรื่องของเสียงหรืออิเล็กทรอนิกสในเทอมของคามาตรฐานที่กําหนดไวโดยเฉพาะ
ดังตัวอยาง ระดับของความกด (L) ในเดซิเบลกําหนดไดดังนี้
L = 10 log (P/Po)2 = 20 log (P/Po)
เมื่อ P = ระดับของเสียงที่ตัวไฮโดรโฟน
Po = ระดับอางอิงของเสียง
๒.๑.๖ ระดับอางอิงของความกด (PRESSURE REFERENCE LEVELS)

๓๙
ถึงแมวาคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานเรื่องเสียงใตน้ําใชหนวยเดซิเบลในการวัดความกด
ของเสียงเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ไดมีมาตรฐานของการอางอิงแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับงานนั้น ๆ ดัง
ตัวอยางเชน งานที่เกี่ยวกับโซนารจะใชความกดอางอิงเปน 1 dyne/cm2 ที่เรียกวา microbar (µbar)
ในขณะที่การแพรเสียงของเรือใช 0.0002 dyne/cm2
ในป ๑๙๗๑ กองทัพเรือสหรัฐไดออกประกาศในเรื่องของการใชระดับความกดของเสียง
ทั้งหมดวาควรจะอางอิงถึงเพียงระดับเดียวเทานั้น และจะตองสอดคลองกับหนวยของระบบของสากล
(Systems international)1 ที่เรียกวา micronewton/cm2 หรือ micropascal (µPa) ใชเปนระดับอางอิง ดังนั้น
ในรายงานต อ ไปของคู มื อ ทางเทคนิ ค และหนั ง สื อ มาตรฐานของการบํ า รุ ง รั ก ษาจะสอดคล อ งกั บ หน ว ย
micropascal (µPa) แตอยางไรก็ตามยังมีขอมูลที่ยังเหลืออยูยังไมไดมีการเปลี่ยนหนวยจึงเปนสิ่งจําเปนที่
จะตองรูถึงวิธีการเปลี่ยนหนวยจาก microbar (µbar) ใหเทากับหนวย micropascal (µPa) ดังนี้
1 newton = 100,000 dynes/m2
1 newton = 100,000 dynes/m2
10,000 cm2/m2
micro = 1 millionth part
1 micronewton or micropascal
=
10
dynes/cm2
1,000,000
1 µpa = 0,00001 dyne/cm2
1 µpa = 10-5 dyne/cm2
1 µbar = 1 dyne/cm2
1 µpa = 10-5 µbar
1 µbar = 105 µpa
จะสังเกตุเห็นวา ระดับเดซิเบลที่อางอิงกับ micropascal จะมีคาปกติมากกวาที่อางอิงกับ
microbar เทากับ 100 db เสมอ เมื่อระดับ db นี้สัมพันธโดยตรงกับความกดและเมื่อระดับ db นี้สัมพันธ
เปนสวนกลับกับความกดแลว คา db ที่อางอิงกับ micropascals จะนอยกวาที่อางอิงกับ microbar เทากับ
100 db เชนเดียวกัน และเมื่อ db นี้ไมไดสัมพันธกับความกดแตไปสัมพันธกับระดับ voltage และการแก
ระยะ (distance corrections) แลว ระดับของ db ก็ยังคงมีคาเทาเดิมอยู
วิธีงาย ๆ ตอการจํามีอยูวา เมื่อ 100 db จะเอาไปบวกหรือลบใหสังเกตุดูวาสัญญลักษณของ
ระดับอางอิง (µbar) ที่เห็นอยูนั้นแสดงแบบไหน ดังเชนคาแสดงออกมาแบบ 85 db/ /µbar/v (เครื่องหมาย /
/ หมายถึง "อางอิงถึง" และ/หมายถึง "ตอ") ดังนั้น µbar ที่ตามหลัง db จะมีความสัมพันธกัน โดยตรง
และคา + 100 db จะตองเอาไปบวกกับคา 85 db ออกมาเปน 185 db / / µpa/v และเมื่อคาของความกดไม
มีความสัมพันธกันโดยตรง ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนคา µbar เปนคา µPa จะตองเอาคา - 100 db ไปบวกดังเชนคา
แสดงออกมาแบบ - 35 db / / v/µbar จะเห็นวาคา - 35 db สัมพันธกับคา Voltage ซึ่งหมายความวาความ

๔๐
กดนั้นเปนสัดสวนกลับกับ db ดังนั้นคาที่เปลี่ยนจะตองเอา - 100 db ไปบวกกับคา - 35 db ออกมาเปน 135 db / / v/µpa เปนตน
ตัวอยางขางลางนี้เปนแบบของการแกตามสัญลักษณที่ถูกตองโดยใหสังเกตุสัญลักษณที่เครื่องรับ
ซึ่งคา µbar นั้นจะไมสัมพันธโดยตรงและคา - 100 db จะตองนําไปบวก
Source level
: 130 db/ /µbar
= 230 db/ /µPa
Receiver Transmitting
: - 20 db/ /v/µbar
= - 120 db/ /v/µPa
Response
: 36 db/ /µbar/v = 136 db/ /µPa/v
Noise level
: - 30/ /µbar/v
= 70 db/ /µPa/v
Voltage level
: 3.2 db/ /v
= 3.2 db/ /v
distance correction
: 26 db/ /yard
= 26 db/ /yard
๒.๑.๗ อัตราสวนของกําลังงาน (POWER RATIO)
เนื่องจากระดับความกดของเสียงแปรผันไปไดมากเชน มียานที่กวาง ดังนั้นความหมายสวน
ใหญในการเปรียบเทียบระหวางสองกําลังงานนั้นจะออกมาในรูปของอัตราสวนมากกวาที่จะออกมาในรูปของ
ความแตกตาง ดังตัวอยางเชน สมมติวาคา input ที่เขาไป amplifier เทากับ 1 watt และ output ออกมา
เปน 10 watts จะเห็นวามีคาแตกตางกับ 9 watts แลวมีอัตราสวนเทากับ ๑ : ๑๐ ดังนั้นในการ amplifier
ใหเพิ่มขึ้นเทากับ 9 watts จะตองคูณคาระดับของ input ดวย ๑๐ เทา
สมมติวา amplifier ครั้งที่สองมีคา input เทากับ 100 watts และคา output เทากับ 109
watts จะมีความแตกตางเทากับ 9 watts อีก แตมีอัตราสวนเทากับ ๑ : ๑.๐๙ ดังนั้นในการ amplifier ครั้ง
นี้เหมือนกับครั้งแรกโดยการเพิ่มกําลังงานเทากับ 9 watts แตตองคูณคากําลังงานของ input เพียง ๑.๐๙
เทานั้น ดังนั้นจะเห็นวาการเพิ่มกําลังงานในทั้งสองตัวอยางนี้จะเทากันก็ตาม แตคาของ amplifier จะ
แตกตางกันดวยอัตรสวนของกําลังงาน (power ratio)
ระบบของเดซิเบลในการเปลี่ยนความเขม (intensity) เปนกําลังงาน (power) นั้น มีคาของ
อัตราสวนมาก ดังตัวอยางเชน ตองการเพิ่ม 20 db เราจะตองเพิ่มกําลังงานถึง ๑๐๐ เทา และถาเพิ่ม 30 db
จะตองเพิ่มกําลังงานถึง ๑๐๐๐ เทา และถาเพิ่มขึ้นเปน 40 db กําลังงานจะตองเพิ่มถึง ๑๐,๐๐๐ เทา จะ
สังเกตุเห็นวาไมเกี่ยวของกับคาเดิมหรือคาสุดทายเลยแตจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนของอัตราสวน
ในเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส และทางชางกล สวนมากจะใชในรูปของ logarithm และเปน
คุณลักษณะของเครื่องมือที่คลอยตามคา logarithm ในการเปลี่ยนระดับของพลังงานที่แสดงออกมาในรูปของ
เดซิเบล
ตารางขางลางแสดงถึงคาเดซิเบลที่เทากับอัตราสวนของกําลังงาน
Decibel :
Power
Decibel
:
Power
1 :
1.26
30
:
1000

๔๑
:
1.99 - 2
40
:
10000
:
3.16
50
:
105
:
10
60
:
106
:
100
70
:
107
๒.๑.๘ การสูญเสียพลังงาน (LOSS OF ENERGY)
ถามีตัวกลางที่สมบูรณ (Ideal medium) และไมมีขอบเขต , ไมมีการดูดกลืนและมีคุณสมบัติ
ทางฟสิคสแบบเดียวกัน เสียงก็จะเดินทางไปในตัวกลางดวยความเร็วคงที่และแพรออกไปเปนเสนตรงหรือ
เสนทาง (Rays) สิ่งที่เปนปญหามากที่สุดที่เราจะตองนํามาคิดไดแกการสูญเสียพลังงานหรือความเขม และ
เราจะตองสามารถกําหนดทิศทางของลําเสียง (Sound beam) ในทิศทางตาง ๆ ที่ตองการได
ถาลําเสียง (Beam) ถูกสงออกไปกระทบกับเรือดําน้ํา จะมีสวนหนึ่งของเสียงสะทอนกลับมายัง
เครื่องรับ การคนหาในพื้นที่และการคํานวณหาระยะทางของเปาจะเปนไดอยางงาย ๆ เชนในการคนหาเรา
จะตองการเพียงการกวาดในพื้นที่ดวยลําเสียง (Beam) ซึ่งจะทําใหเราแนใจไดวาไมมีสิ่งใดแปลกปลอมใน
บริเวณนั้น สวนในการคํานวณหาระยะทางเราจะตองวัดเวลาของลําเสียง (Beam) ที่ไปถึงเปาและสะทอน
กลับมา ดังนั้นระยะทางจะไดจากการคูณความเร็วของเสียงในตัวกลางดวยเครื่องหนึ่งของเวลาที่วัดได
แตอยางไรก็ตามก็ยังมีการสูญเสียพลังงานตอหนวยพื้นที่ที่แพรขยาย (Spreading) หรือแยก
ออกไป (Divergence) ในการอธิบายการสูญเสียนี้ เราจะตองทดสอบลําเสียง (Beam) โดยเริ่มตนจากจุด
กําเนิดเสียงจะสงเสียงออกไปในรูปของเสนรัศมี (Radial lines) และถาทดสอบเพียงรูปทรงกรวย (Cone)
เล็ก ๆ ก็จะพบวาเกิดการแพรขยายของเสียงขึ้น โดยพื้นที่ของสวนตัดของรูปทรงกรวยจะเพิ่มขึ้น พลังงาน
หรือกําลังงานของเสียงที่แพรออกไปมีคาคงที่ แตพลังงานนี้จะแพรขยาย (Spreading) ตามพื้นที่ที่ใหญขึ้น
และตามระยะทาง (r) ที่เพิ่มขึ้นจากแหลงกําเนิด ในขณะเดียวกันความเขมของเสียง (I) ที่จุดใด ๆ ในรูปทรง
กรวยนี้จะลดลงเปนสวนกลับกับกําลังสองของระยะทาง เราก็จะไดสมการของความเขมดังนี้
I = 1/r2
สมการนี้เราเรียกวา กฎสวนกลับกําลังสอง (Inverse square Isw)
การสู ญ เสี ย พลั ง งานตามทางเดิ น เสี ย งที่ กํ า หนดให เ ราเรี ย กว า การสู ญ เสี ย จากการส ง
(Transmission Loss) ซึ่งการสูญเสียแบบนี้จะสัมพันธกับพลังงานที่จุดหนึ่งหลาจากแหลงกําเนิดเสียง ความ
สูญเสียจากการแพรขยายแบบทรงกลม (Spherical spreading) ในระยะทางตาง ๆ แสดงอยูขางลางนี้
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อยางไรก็ตาม กฎสวนกลับกําลังสองก็ไมสามารถใชไดตลอดเวลาเชนในระยะทางอันหนึ่งและ
ในชองทางเสียง (Sound channels) ความเขมของเสียงจะลดลงดวยสวนกลับกําลังหนึ่ง (I = 1/r) หรือ
ประมาณ 3 db/2r ซึ่งหมายถึงความเขมลดลง 3 db ทุก ๆ ระยะทางที่เปนสองเทา การสูญเสียแบบนี้เรา
เรียกวาการแพรขยายแบบทรงกระบอก (Cylindrical spreading)
แบบที่สามของการแพรขยายเกิดขึ้นเมื่อความเขมลดลงเปนสวนกลับกับกําลังสี่ของระยะทาง
(I = 1/r4) เรียกวา การขยายแบบไดโพลา (Dipolar spreading) หรือการหักเหไมแนนอน เมื่อไรก็ตามที่
เสียงถูกสงออกไปในทะเลการแพรขยายทั้งสามแบบที่ไดกลาวมาแลวสามารถที่จะเกิดรวมกันได
ความสําคัญของขอมูลที่แลวมา จะกลับมาใหเห็นตอผูอานตอไปอีกตลอดหนังสือเลมนี้ และ
สําหรับนายทหารปราบเรือดําน้ําแลวขาวสารเหลานี้มีคามากสําหรับหาคาคุณสมบัติของเครื่องโซนารของ
ตนเอง
๒.๑.๙ ความเร็วเสียง (VELOCITY OF SOUND)
ในบทนี้จะพูดถึงตัวกลางสําหรับการสงเสียงในตัวกลางที่เปนน้ําทะเล ซึ่งเกี่ยวของกับคาความ
แนน (Density) , ความเค็ม (Salinity) , ความกด (Pressure) และอุณหภูมิ (Temperature) ในการทําความ
เขาใจวาทําไมลําเสียง (Sound beam) มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวกลาง จําเปนที่จะตองเขาใหถึง
ทางดานฟสิคสของเสียงที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงในตัวกลางตอการเปลี่ยนเปนความเร็วเสียง
สําหรับผูที่เคยศึกษาวิชาฟสิคสอาจจะจําไดวาเมื่อแกสเปนตัวกลางและมีความแนนนอยลงจะมี
ความเร็วเสียงลดลง นอกจากนี้ความเร็วเสียงในน้ํายังมากเปนสี่เทาของความเร็วเสียงในอากาศที่จริงแลว
ความเร็วเสียงหาไดโดยการยืดหยุน (Elastic) ของตัวกลางและความแนน (Density) เทานั้น
ความยืดหยุนหมายถึง คุณสมบัติของวัตถุที่สามารถตานทานตอการเปลี่ยนรูปและสามารถ
กลับคืนสูรูปรางและขนาดเดิมได เมื่อแรงที่กระทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปหายไป ในที่นี้จะเกี่ยวของเฉพาะกับ
ปริมาตรของการยืดหยุน (Volume elasticity) หรือ bulk modulus ที่เปนอัตราของแรงตอหนวยพื้นที่กับ
การเปลี่ยนในปริมาตรตอหนวยปริมาตร ดังนั้นจะไดสมการดังนี้
Bulk modulus = Stress (force per unit area)
Strain (change in volume per unit volume)
ที่นี้มาเปรียบเทียบในตัวกลางที่เปนอากาศและน้ําที่สัมพันธตอสูตรนี้ ความเร็วเสียงเทากับราก
กําลังสองของอัตราสวนของ Bulk modulus กับความแนน
Velocity = Bulk modulus
Density

๔๓
ถึงแมวาน้ําทะเลมีความแนนมากกวาอากาศเกือบพันเทาก็ตาม แตก็เห็นไดชัดวาคา bulk
modulus อันมหาศาลของน้ําเปนตัวประกอบที่สําคัญตอการหาความเร็วเสียง โดยปกติความเร็วเสียงที่
อุณหภูมิ ๓๙ องศา F เทากับ 4800 ft/sec และในอากาศที่อุณหภูมิเดียวกันเทากับ 1110 ft/sec
ในน้ําทะเลมี ๓ ตัวประกอบ ไดแก ความเค็ม , ความกดและอุณหภูมิที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วเสียง โดยปกติในแตละพื้นที่จะมีความเค็มระหวาง ๓๐ - ๓๕ % (Parts per thousand)
และคาความเค็มลดลง ๑ % จะทําใหความเร็วเสียงลดลง 3.35 หรือ 4.27 ft/sec ดวยเหตุดังกลาว จึงทําให
ความเค็มมีความสําคัญที่บริเวณปากแมน้ําใหญ ๆ
ความกดมีความสําคัญมากกวาความเค็มแตในทะเลความกดจะเปลี่ยนอยางคงที่ ดังนั้นจึง
สามารถทํานายไดและความกดเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนใน bulk modulus ในความแนนที่ความลึกมาก ๆ
จะมีผลทําใหความเร็วเพิ่มเล็กนอยเทากับ 2 ft/sec ตอความลึก ๑๐๐ ฟุต ลักษณะการเปลี่ยนเล็กนอยมี
ความสําคัญก็ตอเมื่ออุณหภูมิมีคาคงที่ตามความลึก และเปนเหตุใหเสนทางเสียงโคงขึ้นดังในรูป ๒ -๑๑

รูปที่ ๒ - ๑๑ เสนทางเสียงโคงขึ้นเนื่องจากความกดเพียงอยางเดียว
ปกติอุณหภูมิจะลดลงตามความลึก ในขณะที่อุณหภูมิลดลงจะทําใหความเร็วเสียงลดลงดวย
จนกระทั่งถึงความลึกประมาณ ๖๐๐ ฟาธอม และถาลึกกวานี้แลวอุณหภูมิจะคงที่และความกดก็จะเขามามี
ผลตอความเร็วเสียงแทนที่
ในขณะที่อุณหภูมิของตัวกลางเพิ่มขึ้น bulk modulus ก็จะเพิ่มขึ้นและถาตัวกลางถูกทําให
ขยายตัวจะทําใหความแนน (Density) ลดลง ในการพิจารณาผลกระทบเหลานี้ในเทอมของสูตรความเร็ว

๔๔
เสียง จะเห็นชัดวาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทําใหความเร็วเสียงเพิ่มขึ้นดวย รูปที่ ๒ - ๑๒ แสดงความเร็วเสียง
เปลี่ยนตามอุณหภูมิ , ความกด และความเค็ม และจะเห็นวาอุณหภูมิเปลี่ยนทําใหความเร็วเสียงเปลี่ยนมาก
ที่สุด

รูปที่ ๒ - ๑๒
๒.๒ การเดินทางของเสียง (SOUND PROPAGATION)
น้ําทะเลไมใชตัวกลางที่ดีของเสียงและในการเดินทางของเสียงในมหาสมุทรจะตองเกี่ยวพันกับตัว
ประกอบอื่นๆอีกมากมายที่เขามารบกวนทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานจนถึงการเปลี่ยนรูปของเสนทางเดิน
เชน การหักโคง (Bending) , การกระจัดกระจาย (Scattering) และการดูดกลืน (Absorption) ที่แลวมาได
พูดถึงการสูญเสียพลังงานจากการแพรขยาย (Spreading loss) และตอไปนี้จะพูดถึงผลกระทบของตัว
ประกอบอื่น เชน การลดลง (Attenuation) , การสงสะทอนกลับ (Reverberation) , การสะทอน (Reflection)
และอุณหภูมิ
๒.๒.๑ การลดลง (ATTENUATION)
พลังงานเสียงเมื่อเดินทางผานปริมาตรของน้ําทะเลจะสูญเสียพลังงานเพราะเกิดการลดลงของ
เสียง (Attenuation) ที่เรียกวา การดูดกลืน (Absorption) และการกระจัดกระจาย (scattering)
การดูดกลืน คือ พลังงานสวนหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนเปนความรอน ซึ่งความรอนนี้เกิดโดยการเสียดสี
ในขณะที่เสียงเดินทางเขาไปในน้ํา และบางสวนเกิดจากการแยกตัว (dissociation) และการรวมตัวของแร
ธาตุของน้ําทะเล สวนการกระจัดกระจายมีผลมาจากการที่เสียงไปกระทบกับตัวสะทอน (reflector) ในทะเล
ซึ่งตัวสะทอนบางตัวเปนเสนขอบเขต (boundary) ของน้ําทะเล เชน ผิวทะเล , พื้นทองทะเลและฝง เปนตน
หรือตัวสะทอนเปนฟองอากาศ (bubbles) , ของแข็งที่ลอยไปมาและลักษณะความรอนของมหาสมุทรที่ไม

๔๕
เปนเนื้อเดียวกัน ขนาดของการกระจัดกระจายมีตั้งแตฟองอากาศเล็ก ๆ และแพลงตัน (plankton) จนถึง
ปลาวาฬขนาดใหญ และความกวางใหญของผิวทะเลและของพื้นทองทะเล ตัวสะทอนที่มีพื้นที่ใหญกวาก็จะ
มีผลตอการกระจัดกระจายมากกวาตัวสะทอนที่มีพื้นนอยกวา
ในสวนของเสนทางเสียงที่สะทอนจากกระจัดกระจายแลวกลับไปยังแหลงกําเนิดเรียกวาการสง
สะทอนกลับ (reverberation) และสวนที่ไมสะทอนกลับก็จะเปนพลังงานที่สูญเสียไป เสียงสะทอนจากตัว
สะทอน (reflector) เล็ก ๆ อาจจะเบามากจนพังไมไดยิน แตถามีมาเพิ่มจากตัวสะทอนอื่น ๆ ก็อาจจะทําให
ฟงไดยินได การสงสะทอนกลับจากวัตถุใกลกับเครื่องรับ - สง (transducer) อาจจะเสียงดังมากจนไปกลบ
เสียงที่สะทอนมาจากเปา ไดมีการพบวาการดูดกลืนจะมีที่ความถี่สูงมากกวาที่ความถี่ต่ํา ดังนั้นโซนารแบบ
ใหมจึงใชความถี่ต่ําซึ่งจะไดระยะไกลกวาโซนารแบบเกา
๒.๒.๒ การสงสะทอนกลับ (REVERBERATION)
การสงสะทอนกลับเปนเสียงที่แตกตางจากเสียงอื่น ๆ เพราะวาเปนเสียงที่มีระดับเสียงเฉพาะตัว
ที่ดีในขณะที่เสียงอื่น ๆ มีระดับเสียงที่ยุงเหยิง ในแตละการสะทอน (echo) จะมีการสงสะทอนกลับ
(reverberation) เล็กนอย ดังเชนเกิดการซอนซึ่งกันและกันเปนเหตุใหเกิดความเขมขึ้น ๆ ลง ๆ การสงสะทอน
กลับเปนเสียงที่ไดยินระดับเสียงสูงต่ํากันอยางตอเนื่องและลดลงอยางรวดเร็วในบริเวณน้ําตื้นเสียงจะดังขึ้น
เปนลําดับและพบบอยครั้งเพราะวาการกระจัดกระจายที่พื้นทองทะเล
สาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทําใหเกิดการสงสะทอนกลับไดแก ฟองอากาศ (air bubbles) หรือฟอง
ไอน้ํา (vapor bubbles) แตก็ไมเกิดเปนถาวรในทะเลยกเวนในบริเวณใกลผิวทะเล นอกจากนั้นฟองอากาศยัง
เกิดเปนพัก ๆ เชน ฟองขาว (whitecape) การแตกของคลื่นทายเรือ หรือจากการหมุนของใบจักรเรือ
ฟองอากาศมีการอัดตัวมากกวาน้ําที่อยูรอบ ๆ ตัวมันเองและภายใตอิทธิพลของคลื่นเสียงทําใหฟองอากาศมี
การสั่นที่มีความกวาง (amplitude) มากกวาน้ําที่อยูรอบ ๆ และเกิดเปนรูปเสียงที่สะทอนกลับไป ตัวอยาง
หลัก ๆ ที่มีการแตกตางของการอัดตัว (compressible) ไดแก การสะทอนของปลา , และสิ่งที่มีชีวิตอื่น ๆ ใน
ทะเล และผลของการสงสะทอนกลับ
พื้นทองทะเลที่มีความสําคัญโดยเฉพาะในการสงสะทอนกลับ (reverberation) ไดแกหินกอน
ใหญ (boulders) , กรวด (pebbles) , เปลือกหอย (shells) และปะการัง (coral) เปนตัวที่ทําใหเกิดการกระจัด
กระจายและเปนแหลงของการสงสะทอนกลับ ในบริเวณที่พื้นทองทะเลเปนทรายเรียบหรือโคลนจะทําให
เกิดการกระจัดกระจายของเสียงกลับไปไดนอย แตจะสะทอนลําเสียง (beam) ตอไปขางหนา สวนคลื่นที่ผิว
ทะเลก็มีการสะทอนเชนเดียวกับตัวสะทอนอื่น ๆ และคลื่นที่ใหญก็จะสะทอนคลื่นเสียงเหมือนกับกระจกโคง
ที่สะทอนแสงและคลื่นเล็ก ๆ จะมีการกระจัดกระจายเสียงเกือบจะเทากันทุกทิศทาง
การสงสะทอนกลับมี ๒ แบบ ไดแก การสงสะทอนกลับแบบมีขอบเขต (boundary
reverberation) และการสงสะทอนกลับภายใน (medium or volume reverberation)
การสงสะทอนกลับแบบมีขอบเขต เกิดขึ้นเมื่อลําเลียงออกไปกระทบกับขอบเขตของตัวกลางที่
เสียงผาน ในทะเลมีเสนขอบเขตที่แนนอนไดแก ที่ผิวทะเล , พื้นทองทะเลและฝง ในทางปฏิบัติแลว เราจะ

๔๖
ตัดขอบเขตทางตั้ง (vertical boundary) ของตัวกลางที่เปนน้ําทะเลออกไปและเนนถึงขอบเขตทางราบ
(horizontal boundary) เทานั้นซึ่งไดแก ขอบเขตที่ผิวทะเล (surface) และที่พื้นทองทะเล (bottom) เทานั้น
การสงสะทอนกลับที่ผิวทะเล (surface reverberation) เกิดจากผลกระทบของการหักเห (refraction) ของ
เสียงและมีความเขม (intense) มากที่สุดทันทีที่เสียงนั้นเคลื่อนที่ผานเขาไปในน้ําทะเล จากนั้นความเขมจะ
ลดลงอยางรวดเร็วเมื่อเสียงเคลื่อนที่หางออกไปจากแหลงกําเนิด ดูรูปที่ ๒ - ๑๓ ในขอบเขตที่เปนพื้นที่ทอง
ทะเลก็จะเกิดการสงสะทอนกลับเชนเดียวกัน และในที่น้ําตื้น (shallow water) จะมีความเขมของเสียงมาก
เปนพิเศษ ซึ่งบอยครั้งจะเปนฉากกําบัง (mask) ของการรับของโซนารไดอยางสมบูรณแบบโดยเฉพาะถา
เครื่องรับ - สง (transducer) อยูเหนือพื้นทองทะเลที่ไมราบเรียบและเปนหิน

รูปที่ ๒ - ๑๓ การสงสะทอนกลับที่ผิวทะเล (SURFACE REVERBERATION)
การสงสะทอนกลับแบบภายใน (medium or volume reverberation) เกิดจากการกระจัด
กระจาย (scattering) อันเนื่องจากวัตถุเล็ก ๆ และเกิดจากการเปลี่ยนตัวกลางที่เสียงเดินทางผานเขาไปรวมถึง
การกระจัดกระจายในชั้นลึก (deep scattering layer) อันเนื่องจากแพลงตัน (plankton) และปลาที่อาศัยอยู
ในน้ําลึก
๒.๒.๓ ความเขมของการสงสะทอนกลับ (REVERBERATION INTENSITY)
มีบอยครั้งที่เกิดการเปลี่ยนอยางรวดเร็วในความกวาง (amplitude) ของการสงสะทอนกลับ ซึ่ง
การเปลี่ยนนี้เกิดจากตัวประกอบ ๒ อยาง คือ จํานวนของการกระจัดกระจายที่มีอยูในลําเสียง (ซึ่งเปลีย่ นไป
ตามลําเสียงที่เดินทางผานเขาไปในน้ําทะเล) และเกิดจากการรบกวนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะถามีการกระจัด
กระจายเล็ก ๆ จํานวนมาก
โดยปกติวิธีหาระยะทางของการสะทอนนั้นเครื่องรับ - สง (transducer) จะสงเสียงออกไปเปน
ลําเสียงทางราบในน้ําลึก และการสงสะทอนกลับเกิดจากแบบภายใน (volume or medium) และที่ผิวทะเล
(surface) ความเขม (intensity) ที่เกิดจากการสงสะทอนกลับที่ระยะทางตาง ๆ ในทางเดินของลําเสียง
(sound beam) นั้นขึ้นอยูกับแบบของการสงสะทอนกลับ ซึ่งการสงสะทอนกลับแบบภายใน (volume

๔๗
reverberation) จะมีอิทธิพลในระยะทางไกล สวนการสงสะทอนกลับที่ผิวทะเล (surface reverberation) จะ
มีอิทธิพลในระยะทางใกล ๆ
สภาวะของทะเล (sea state) จะมีบทบาทโดยตรงตอความเขมของการสงสะทอนกลับใน
ระยะทางใกล ๆ (นอยกวา ๕๐๐ หลา) แตในระยะทางไกล ๆ (มากกวา ๑,๐๐๐ หลา) ระดับของการสง
สะทอนกลับ (reverberation level) จะไมขึ้นอยูกับอิทธิพลของความเร็วลม
เนื่องจากการสงสะทอนกลับระยะสั้นที่เกิดจากอิทธิพลของลมเห็นไดชัดที่ระยะทางนอยกวา
๕๐๐ หลา และที่ความเร็วลมสูงมีผลทําใหการสงสะทอนกลับที่ผิวทะเล (surface reverberation) มีอิทธิพล
เหนือการสงสะทอนกลับภายใน (medium reverberation) อยางไรก็ตามที่ความเร็วลมต่ําทําใหเกิดการสง
สะทอนกลับภายในมากแตไมเดนชัดนัก ในบริเวณที่ทะเลเรียบมากจะมีการสงสะทอนกลับภายในอยาง
เดนชัดและปราศจากการสงสะทอนกลับที่ผิวทะเล สวนการสงสะทอนกลับที่ระยะทางไกลจะพบวาไมขึ้นอยู
กับอิทธิพลของลม แตพบวาที่ระยะนี้มีการสงสะทอนกลับภายในอยางเดนชัดเสมอ
สรุป ๓ หัวขอหลักที่เกี่ยวกับการสงสะทอนกลับในน้ําลึกที่มีผลมาจากการสงลําเสียงในทาง
ราบ ดังนี้
- ที่ระยะสั้นและความเร็วลมสูงจะมีการสงสะทอนกลับที่ผิวทะเลสูงและมีอิทธิพลเหนือการสง
สะทอนกลับภายใน
ที่ระยะสั้นและความเร็วลมต่ําจะมีการสงสะทอนกลับที่ผิวทะเลอยางเบาบางและการสง
สะทอนกลับภายในจะเดนชัด
- ที่ระยะไกล (เกินกวา ๑,๐๐๐ หลา) จะมีการสงสะทอนกลับภายในอยางเดนชัดในทุก
ความเร็วลม
๒.๒.๔ การสงสะทอนกลับที่ผิวทะเล (SURFACE REVERBERATION)
รูปที่ ๒ -๑๓ จะเห็นวาการสะทอนกลับที่ผิวทะเลจะลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น ปกติการ
ลดลงนี้ สามารถแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนเปนสวนกลับกับกําลังสองของระยะทางจากเครื่องรับ - สง
(transducer) การลดลงอยางรวดเร็วนี้เกิดจากการหักเหโคงลงอยางแรง (strongdownward refraction) ซึ่ง
เปนการลดลงของการสงสะทอนกลับที่ระยะที่ลําเสียงหักเหออกจากชั้นกระจัดกระจายของผิวทะเล
การสงสะทอนกลับที่ผิวทะเลจะเพิ่มขึ้นตามสภาพทะเลเพิ่มขึ้นจากความปนปวนของผิวน้ําทะเล
ความปนปวนที่เพิ่มขึ้นนี้ทําใหลักษณะของเสียงที่ใกลผิวทะเลผิดปกติ ซึ่งความผิดปกติของเสียงเกิดจากการ
เกิดฟองอากาศเปนจํานวนมาก และการเกิดผิดปกติของเสียงนี้มีมากกวาพื้นที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะอากาศสงบ
เงียบ
การกระจัดกระจายของคลื่นเสียงในทะเลที่ไมราบเรียบจะมีการสะทอนในทิศทาง ตาง ๆ และ
การสงสะทอนกลับจะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขามในทะเลเรียบการสะทอนจะเหมือนกับการสะทอนของ
กระจก โดยที่คลื่นเสียงไปกระทบกับผิวทะเลและสะทอนไปในทิศทางหนึ่งซึ่งอาจจะสะทอนกลับเปนเสียง
เดียว (single loud) แตอาจจะไมสะทอนกลับเปนจํานวนมากที่เปนผลทําใหเกิดมานกําบังตอโซนารได

๔๘
การสงสะทอนกลับจะมีมากขึ้นเมื่อเสียงเดินทางที่ใตผิวทะเลและมากกวาเสียงที่เดินทางลงไปใน
ที่ลึกโดยตรง ในรูปที่ ๒ - ๑๓ แสดงถึงสวนของลําเสียงผานเขาไปในพื้นที่ของผิวทะเลโดยลําเสียงนี้ถูกหัก
เหดวยพื้นที่เหลานี้ และแสดงถึงความเขมของการสงสะทอนกลับที่ผิวทะเลลดลงตามระยะทาง
๒.๒.๕ การสงสะทอนกลับภายใน (MEDIUM OR VOLUME REVERBERATION)
การสงสะทอนกลับภายในจะมีมากที่ชั้นน้ําลึกของการกระจัดกระจาย (deep scattering layer)
เหตุผลอันหนึ่งที่การสงสะทอนกลับภายในไมเดนชัดที่ระยะใกลก็คือลําเสียงยังไปไมถึงชั้นลึกของการกระจัด
กระจาย (DSL) แตอยางไรก็ตามตอนกลางคืนผิวทะเลจะเย็น ทําใหชั้นลึกของการกระจัดกระจายยกขึ้นมา
ใกลกับผิวทะเลทําใหเกิดการสงสะทอนกลับภายในมากขึ้นที่ใกลผิวทะเล การสงสะทอนกลับภายในไม
เหมือนกับการสงสะทอนกลับที่ผิวทะเลตรงที่วาการสงสะทอนกลับภายในไมขึ้นอยูกับอิทธิพลของลมสภาพ
ทะเล (sea state) , ตําบลที่หรือโครงสรางอุณหภูมิของทะเล (ยกเวนการพยากรณเหลานี้มีผลกระทบตอการ
หักเห)
ผลของการหักเหลงอยางรวดเร็วทําใหลําเสียงมารวมเปนลักษณะกรวยแคบ ๆ เปนเหตุใหเกิด
การสงสะทอนกลับมากที่สุดที่ระยะที่ลําเสียงไปถึงชั้นนํานั้น ซึ่งผลกระทบอันนี้เปนตัวประกอบหลักในการ
สงสะทอนกลับภายใน
๒.๒.๖ การสงสะทอนกลับที่พื้นทองทะเล (BOTTOM REVERBERATION)
เนื่องจากเครื่องรับ - สง (transducer) ปกติจะติดตั้งอยูใกลกับผิวทะเล ดังนั้นการกระจัดกระจาย
(scattering)
ของเสียงจากพื้นทองทะเลกลับมายังเครื่องจึงเปนสวนสําคัญหนึ่งของการสงสะทอนกลับ
(reverberation) เฉพาะในที่น้ําตื้นเทานั้น แตอยางไรก็ตามบริเวณน้ําตื้นนั้นพื้นทองทะเลอาจจะเปนตัว
ประกอบสําคัญตอการจํากัดขอบเขตของระยะทางจากการคนหาเสียงที่สะทอนกลับมาได
ดังที่ไดกลาวมาแลววา สภาพทะเล (sea state) นั้นมีอิทธิพลตอความเขมของเสียงที่กระจัด
กระจายในแบบของการสงสะทอนกลับที่ผิวทะเล ขณะเดียวกันสภาพพื้นทองทะเลก็มีอิทธิพลตอความเขม
ของการสงสะทอนกลับที่พื้นทองทะเล ซึ่งลักษณะพื้นทองทะเลอาจจะเปนหิน , ทราย หรือโคลนขึ้นอยูกับ
ขนาดอนุภาคของวัตถุที่กระจายอยูที่พื้นทองทะเลและแตละชนิดของอนุภาควัตถุก็จะมีการกระจัดกระจายของ
เสียงแตกตางกัน ซึ่งมีผลทําใหความเขมของการสงสะทอนกลับแตกตางกันไปดวย
๒.๒.๗ ลักษณะพิเศษของการสงสะทอนกลับ (REVERBERATION PECULIARITIES)
ไมมีสมมติฐานหรือสูตรเบื้องตนหรือทฤษฎีสําหรับการคํานวณผลกระทบของการสะทอนกลับ
ใชอยูเลย การสงสะทอนกลับที่พื้นทองทะเลอาจจะปรากฎรวมกับการสงสะทอนกลับภายใน (medium
reverberation) และเมื่อลําเสียงถูกสงออกไปทางราบโดยตรงก็อาจจะเปนการสงสะทอนกลับที่ผิวทะเล
ในน้ําตื้นที่เหนือพื้นทองทะเลจะมีการกระจัดกระจายสูง และการสงสะทอนกลับที่พื้นทองทะเล
อาจจะมากกวาการสงสะทอนกลับภายในหรือที่ผิวทะเล (volume or surface reverberation) เปนผลทําให
การสงสะทอนกลับของเสียงไมสามารถทํานายได ถึงแมวาจะมีความแนนอนทางธรรมชาติของชนิดการสง

๔๙
สะทอนภายในและที่ผิวทะเลก็ตาม
การพิจารณาจึงตองกําหนดการสูญเสียที่มีผลมาจากการลดนอย
(attenuation) ของลําเสียงที่เกิดจากการดูดกลืน (absorption) และการกระจัดกระจาย (scattering)
การสงสะทอนกลับอื่น ๆ ที่ผิดปกติเกิดจากการหักเหของเสียงจากผิวทะเลไปยังพื้นทองทะเล
และเสียงนี้จะถูกกระจัดกระจายกลับไปยังเครื่องรับ - สง (transducer) สองครั้งโดยทางตรงและทางออมของ
ผิวทะเล ถาผิวทะเลนั้นเรียบสงบพอจะเปนตัวสะทอนที่สมบูรณแบบทําใหเสียงสะทอนโดยตรงที่พื้นทอง
ทะเลเปนสองเทาและความเขมของการกระจัดกระจายของเสียงก็เปนสองเทาเชนเดียวกัน ที่มากกวานี้เปนการ
สะทอนของการกระจัดกระจายของเสียงจากผิวทะเล ทําใหความเขมของเสียงที่ผิวหนาของเครื่องรับ - สง
(transducer) เปนสองเทา ดังนั้นผลกระทบของผิวทะเลอาจจะเพิ่มความเขมของการสงสะทอนกลับมากถึงสี่
เทา
๒.๒.๘ การสะทอน (REFLECTION)
การกระจัดกระจายหรือการดูดกลืนในตัวกลางของเสียงนั้นทําใหเกิดการสะทอนในแบบของ
ลําแสงที่มากระทบกับผิวหนากระจกและสูญเสียความเขมเล็กนอย มีสองผิวหนา (surface) ที่เกี่ยวของตอ
การสะทอนแบบนี้ไดแกผิวทะเลและผิวพื้นทองทะเล และเปนการยากที่ผิวหนาทั้งสองแบบนี้จะเรียบพอที่จะ
ใหการสะทอนเปนแบบกระจกได แตสวนใหญแลวเสียงจะสะทอนเปนลําเสียง (beam)
การทําโซนารบางชนิดใชการพยากรณของการสะทอนที่พื้นทองทะเล (bottom bounce) ลํา
เสียงที่สงไปกระทบกับพื้นทองทะเลแลวสะทอนขึ้นไปยังผิวทะเลและจากผิวทะเลลําเสียงจะสะทอนกลับไป
ยังพื้นทองทะเลอีกครั้ง ดังนั้นเสนทางเสียง (ray) จะกระโดด (bounce) จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจนกระทั่ง
พลังงานของมันหมดไปหรือจนกระทั่งมันกระทบกับเปาและสะทอนกลับไปยังเครื่องรับ - สง (transducer)
ดังรูปที่ ๒ - ๑๔ การสะทอนของเสียงเหมือนกับการสะทอนของแสง โดยมีมุมสะทอนเทากับมุมตกกระทบ
ที่เห็นไดเดนชัดในทางระยะนั้น พื้นทองทะเลที่เรียบดีพอจะมีผลกระทบมากกวาพื้นทองทะเลที่
ไมเรียบหรือมีความลาดชัน (slope)

๕๐
รูปที่ ๒ - ๑๔ การสะทอนทีพ่ ื้นทองทะเล (BOTTOM BOUNCE)
๒.๒.๙ การหักเห
การหักเห คือ การหักโคงของลําเสียงในขณะที่เดินทางผานเขาไปในมหาสมุทร ซึ่งการหักเหนี้
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเสียงและความเร็วเสียงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดาน ฟสิคส หรือ
เคมีในตัวกลางนั้น
ถาการเดินทางของคลื่นเสียงจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งดวยความเร็วเสียงที่แตกตาง
กัน สวนของลําเสียงที่มีความเร็วสูงกวาจะเริ่มหันเหไปยังสวนที่มีความเร็วชากวา เพื่อใหเกิดความเขาใจใน
กรณีนี้เราลองมาพิจารณาวาการหมุนเรือดวยเครื่องจักรนั้นทําไดอยางไร ถานายทหารสั่งวา "ซายเดินหนา
เต็มตัว , ขวาเดินหนาเบา" นายทหารคนนั้นจะรูวาเรือจะสวิงไปทางขวา ถึงแมวาหางเสือจะอยูตรงกลางก็ตาม
ที่นี้เรามาดูผลกระทบของลําเสียงที่เกิดจากหลักของฟสิคสที่เหมือนกันโดยที่สวนหนึ่งของลําเสียงเดินทางดวย
ความเร็วสูงลําเสียงจะโคงเขาไปยังสวนที่มีความเร็วต่ํากวา
ภายใตสภาพของน้ําที่แนนอนทําใหลําเสียงแตกแยกออกไป ตัวประกอบสําหรับควบคุมตอ
ปรากฎการณนี้สามารถหาและวัดได ซึ่งทําใหสามารถทํานายถึงผลกระทบของการหักเหในพื้นที่ของตัวกลาง
ที่กําหนดได
เครื่องวัดอุณหภูมิตามความลึก (bathythermograph) จะบันทึกเปนแบบกราฟของอุณหภูมิน้ําใน
องศาฟาเรนไฮทตอความลึกเปนฟุต ขอมูลที่ไดรับจะใหลักษณะโครงสรางของอุณหภูมิน้ําทะเลและนําไปใช
ในการทํานายผลกระทบตอระยะการเดินทางซึ่งจะตองนํามาพิจารณาตอการตัดสินใจในการวางระยะของการ
กวาด (spacing of screen) และใชในการปรับแตงฟงกชั่นการทํางานของเครื่องมือ (โซนาร)ใหดีที่สุด
ลักษณะโครงสรางอุณหภูมิของน้ําทะเลจะควบคุมถึงเงื่อนไขของการหักเห
ลักษณะอุณหภูมิปกติทั่วไปจะมีความสัมพันธดวยกัน ๓ แบบ คือ
- อุณหภูมิเทา (isothermal)
- เกรเดียนอุณหภูมิเปนลบ (negative temperature gradient)
- เกรเดียนอุณหภูมิเปนบวก (positive temperature gradient)
ในเงื่อนไขของโซนารแลวจะอางถึงเรื่องความเร็วเสียง ไดแก
- ความเร็วเทา (isovelocity)
- เกรเดียนความเร็วเปนลบ (negative velocity gradient)
- เกรเดียนความเร็วเปนบวก (positive velocity gradient)
ในการพิจารณาเรื่องความเร็วเสียงนี้จะตองอางถึงอุณหภูมิดวย เพราะวาจุดมุงหมายของเรา
จะตองแสดงวาทําไมความเร็วเสียงจึงเปลี่ยนและไปมีผลตอกระทบตอการเปลี่ยนทิศทางของลําเสียง
ปรากฎการณอื่น ๆ อีก ๓ แบบ ที่มีผลโดยเฉพาะหรือในบางสวนจากเงื่อนไขของอุณหภูมิ
ไดแก

๕๑
- ชั้นลึกน้ํา (layer depth)
- ชองเสียง (sound channel)
- ยานรวมเสียง (convergence zone)
ใน ๒ แบบแรกมีความสําคัญ ซึ่งจะมาเห็นเดนชัดจะไดกลาวตอไป สวนยานรวมเสียงนั้นมี
ความสําคัญเพราะวาโซนารรุนใหม ๆ จะใชปรากฎการณอันนี้
๒.๒.๙.๑ เงื่อนไขอุณหภูมิเทา (ISOTHERMAL CONDITION)
ในเงื่อนไขของอุณหภูมิเทานั้น อุณหภูมิน้ําเกือบจะคงที่ โดยปกติแลวอุณหภูมิจะลดลง
ตามความลึก (ประมาณ ๒ องศาฟาเรนไฮทตอความลึก ๑๐๐ ฟุต) แตไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยน
ความเร็วและเปลี่ยนทิศทางของลําเสียง (sound beam) ได ลักษณะเชนนี้มีผลทําใหเสนทางเสียง (ray) ที่
ออกจากแหลงกําเนิดเปนเสนตรง (รูป ๒ - ๑๕ และถาอุณหภูมิลดลง ๐.๔ องศาฟาเรนไฮท ตอความลึก
๑๐๐ ฟุตแลว ความเร็วเสียงจะไมลดลงตามความลึกเพราะวาความกด (pressure) ทําใหความเร็วเสียงที่
เพิ่มขึ้นประมาณ ๑.๘ ฟุต/วินาที ตอความลึก ๑๐๐ ฟุต สภาพอุณหภูมิในชั้นตอไปจะทําใหลําเสียง (beam)
โคงขึ้นเล็กนอยและทําใหไดระยะทางไกลขึ้น

รูปที่ ๒ - ๑๕ เสียงเดินทางในน้ําดวยลักษณะอุณหภูมิเทา
๒.๒.๙.๒ เกรเดียนลบ (NEGATIVE GRADIENT)

๕๒
เมื่ออุณหภูมิน้ําลดลงตามความลึก เรียกวา เกรเดียนอุณหภูมิเปนลบ ในลักษณะเชนนี้
มักจะปรากฎใกล ๆ กับผิวทะเล ซึ่งทําใหความเร็วเสียงลดลงตามความลึกและเสนทางเสียง (sound rays)
จากแหลงกําเนิดที่ใกลกับผิวทะเลโคงลงอยางมาก ที่ผิวทะเลที่ไกลกวาระยะนี้จะเปนยานอับเสียง (shadow
zone) ดังในภาพ A รูป ๒ -๑๗
เกรเดียนอุณหภูมิที่เดนชัดสามารถหาเกรเดียนความเร็วเสียง ดังตัวอยางถาอุณหภูมิ
ลดลงจากผิวทะเลจนถึงประมาณ ๑๐ ฟุต มีคาเทากับ ๑ องศา หรือมากกวาจะทําใหลําเสียงพลาดเปาที่อยูที่
ตื้นในระยะ ๑,๐๐๐ หลา
๒.๒.๙.๓ เกรเดียนบวก (POSITIVE GRADIENT)
เมื่ออุณหภูมิน้ําเพิ่มขึ้นตามความลึกเรียกวาเกรเดียนอุณหภูมิเปนบวก
(positive
temperature gradient) ทําใหความเร็วเสียงเพิ่มขึ้นตามความลึกและเสนทางเสียงจะหักเหขึ้น ดังภาพ B รูป
๒ - ๑๗ ลักษณะอุณหภูมินี้จะใหระยะทางที่ไกลกวาในเกรเดียนลบ ทั้งนี้เพราะวาเสนทางเสียงจะถูกหักเห
ขึ้นจากความลึกที่ลึกกวา และถาผิวทะเลไมเรียบมากนักเสนทางเสียงสวนใหญจะเกิดการสะทอนซ้ําอีกครั้ง
หนึ่งที่ผิวทะเลใหระยะทางไกลขึ้น
๒.๒.๑๐ ชั้นความลึก (LAYER DEPTH)
ในสภาพทั่ว ๆ ไปแลวลักษณะอุณหภูมิจะเกิดรวม ๆ กัน ลักษณะการรวมแบบหนึ่งไดแกชั้นลึก
ของอุณหภูมิต่ําที่อยูเหนือชั้นเกรเดียนลบ ซึ่งการรวมของอุณหภูมิแบบนี้ทําใหเกิดผลกระทบจากชั้นลึกน้ํา
และเสนทางเสียงก็จะแยกออกไป ณ จุดที่อุณหภูมิเริ่มลดลง ซึ่งจุดอันนี้เราเรียกวาชั้นความลึก (layer depth)
เสนทางเสียงที่แยกออกไปจากชั้นความลึกนี้สวนหนึ่งจะถูกหักเหกลับไปยังผิวทะเล และสวนอื่น ๆ จะถูกหัก
เหลงอยางรวดเร็ว (ดูภาพ C รูป ๒ -๑๗) ณ ชั้นความลึกนี้เสนทางเสียงนี้จะแยกออกไปเกิดเปนยานอับ
เสียง (shadow zone) และที่ยานอับเสียงนี้เรือดําน้ําสามารถหลบหนีจากการตรวจจับได ผูบังคับการเรือดําน้าํ
จะพยายามใชปรากฎการณอันนี้ในการหลบหนีการตรวจจับ
๒.๒.๑๑ ชองเสียง (sound channel)
เมื่อน้ํามีลักษณะเกรเดียนลบอยูเหนือน้ําที่เปนอุณหภูมิเทาหรือน้ําที่เปนเกรเดียนบวกจะเกิดเปน
ชองเสียงขึ้น (ดูภาพ D รูป ๒ - ๑๖) ชองเสียงนี้เกิดไดยากหรือเกิดเปนครั้งคราวที่ชั้นผิวทะเล (surface
layer) ในทะเลปด แตจะเกิดเปนปกติที่ความลึกน้ํามาก ถาเกิดในความลึกมาก ๆ เราเรียกวาชองเสียงลึก
(deep sound channel (DSC) )
ในทะเลลึกอุณหภูมิปกติจะลดลงตามความลึก
ในมหาสมุทรแอตแลนติคอุณหภูมิลดลงถึง
ประมาณ ๓๒ องศาฟาเรนไฮท ที่ความลึกประมาณ ๗๐๐ ฟาธอม และในมหาสมุทรแปซิฟคอุณหภูมิลดลง
ถึงประมาณ ๔๑ องศาฟาเรนไฮท ที่ความลึก ๕๐๐ ฟาธอม ในความลึกที่ลึกกวา ๕๐๐ ถึง ๗๐๐ ฟาธอม
นั้น ความเร็วเสียงจะเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากความกด ดังนั้นจึงเปนไปไดที่จะมีจุดที่มีความเร็วเสียงสูงเทากันสอง
ที่ แตมีความลึกตางกัน และยานระหวางสองจุดที่มีความเร็วสูงนี้เรียกวา ชองเสียงลึก
(deep sound
channel) ณ ที่ความลึกที่มีความเร็วต่ําสุดเรียกวาแกนของชอง (axis of the channel)

๕๓
ถาแหลงกําเนิดเสียงที่สงเสียงไปไดทุกทิศทาง (omnidirectional) และเครื่องรับถูกนํามาติดตั้งไว
ที่แกนของชองเสียงแลวจะมีเสนทางเสียงอยูเหนือและใตแกนของชองที่จุดเริ่มตน เสนทางเสียงที่ทํามุมเหนือ
แกนเสนทางเสียงจะหักเหโคงลงและเสนทางเสียงที่ทํามุมใตแกนเสนทางเสียงจะหักเหโคงขึ้น เสนทางเสียง
เหลานี้จะสงเสริมซึ่งกันและกัน และเดินทางตอไปจนกระทั่งเสียงนั้นถูกดูดกลืน (absorb) , กระจัดกระจาย
หรือถูกขัดขวางดวยอุปสรรคบางอยาง ลักษณะการเดินทางของเสียงเชนนี้บางครั้งสามารถรับไดที่ระยะทาง
มากกวา ๑๐,๐๐๐ ไมลจากแหลงกําเนิด ระยะทางไกล ๆ นี้เกิดจากผลของตัวประกอบ ๒ อยาง ไดแก

รูปที่ ๒ - ๑๖ เกรเดียนมีผลกระทบตอการหักเห

๕๔

รูปที่ ๒ - ๑๗ เกรเดียนมีผลกระทบตอการหักเห
(๑) มีการดูดกลืน (absorption) นอย สําหรับเสียงที่มีความถี่ต่ํา
(๒) แหลงกําเนิดอยูที่แกนและพลังงานสวนใหญถูกจํากัดอยูในชอง
๒.๒.๑๒ ยานรวมเสียง (CONVERGENCE ZONE)
ยานรวมเสียง คือ อาณาบริเวณที่อยู ณ ผิวทะเลหรือใกลผิวทะเลซึ่งเสนทางเดินเสียง (RAYS)
หลายเสนทางรวมกันมีผลทําใหระดับเสียงสูง ณ บริเวณนี้การเกิดยานรวมเสียงไดนั้นขึ้นอยูกับ Profile ของ

๕๕
ความเร็วเสียงและความลึกของน้ํา ดังรูป ๒ – ๑๘ ตัวอยางแสดงถึงเสนทางเดินเสียง (Sound rays) ที่เดิน
ทางออกจากโดมโซนารบริเวณชั้นน้ําใกลผิวทะเลดวยหักเหโคงลง (Downward) เนื่องจากเกรเดียนเสียงเปน
ลบ หลังจากนั้นเสนทางเสียงจะถูกหักเหกลับสูผิวทะเลเนื่องจากเกรเดียนเสียงเปนบวก เพราะความกด
(Pressure) มากขึ้นตามความลึกที่เพิ่มขึ้น การหักเหกลับจากระดับลึกซึ่งมีหลาย ๆ เสนทางนี้จะมารวมกัน
หนาแนนที่ผิวทะเลหรือใกลผิวทะเล จุดของการรวมเสียงนี้เริ่มปรากฏขึ้นที่ ณ ความลึกที่เสนทางเสียงหลาย
เสนทางมาตัดกัน ดังรูป ๒ – ๑๘ ผลของการรวมนี้จะทําใหเกิดสนามเสียงอยางหนาแนน (Caustics) ซึง่ เปน
ประโยชนตอการคนหาเรือดําน้ํา
โซนารแบบ AN/SQS - 26 เปนเครื่องมือที่ออกแบบมาใชสําหรับตรวจจับเปาไดในระยะไกล
โดยอาศัยปรากฏการณของยานรวมเสีย ง(CONVERGENCE ZONE)และการสะทอนที่ พื้ นทองทะเล
(BOTTOM BOUNCE)เปนหลัก เครื่องมือชนิดนี้จะไดกลาวโดยยอ ๆ ในบทตอไป

รูปที่ ๒ - ๑๘ CONVERGENCE ZONE
๒.๒.๑๓ ผลกระทบเพิ่มเติมของการหักเห (ADDITIONAL EFFECTS OF REFRACTION)
ผลกระทบของการหักเหไดกลาวมาแลวแตยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่มีความสําคัญที่สุดจากจุดหลักของ
ระยะทาง ตัวอยางเชน ระยะทางผิดพลาดอาจจะเกิดจากเครื่องมือที่มีผลทําใหตองการเวลาสําหรับการ
สะทอนกลับมาเพิ่มขึ้น ซึ่งระยะทางอาจสั้นลงหรือยาวขึ้นแลวแตวาลําเสียงหักเหอยางไร
การปฏิบัติการของเรือดําน้ําในทะเลดวยลักษณะอุณหภูมิคลายกับที่แสดงไวในภาพ A ของรูป
๒ - ๑๗ จะถูกตรวจพบไดที่ระยะทางไกล ๆ ถาเรือดําน้ําอยูที่ที่ลึก หนทางที่ดีของเรือดําน้ําก็คือตองลอยตัว

๕๖
ขึ้นมาที่ความลึกตื้นขึ้น แตอยางไรก็ตามเรือดําน้ําจะตองแลนออกจากลําเสียง และจะไมถูกตรวจพบอีก
จนกระทั่งระยะของเรือดําน้ํากับเรือที่คนหาอยูใกลกัน และแลวเรือดําน้ําก็ดําลงไปที่ความลึกที่อยูใตลําเสียง
(beam) ทําใหเรือไมถูกตรวจพบอีกครั้งหนึ่ง

๒.๒.๑๔ ระยะทางของเรือ (SHIP DISTANCES)
ผลกระทบอื่น ๆ ของการหักเห คือ ระยะกระโดด (skip distance) ปรากฎการณนี้สามารถที่จะ
จดจําเอาไวเมื่อเรือดําน้ําที่ปกติดําอยูที่ความลึกที่ตื้น และถูกตรวจพบไดที่ระยะทางไกลและผานเขามาใน
พื้นที่ที่ไมมีการสะทอนเสียง เมื่อเรือผิวน้ําทําการคนหาในน้ําตื้น (shallow water) และพื้นทองทะเลเรียบลํา
เสียงจะหักเหไปยังพื้นทองทะเลและสะทอนกลับไปยังผิวทะเลแลวสะทอนกลับลงมายังพื้นทองทะเลอีก และ
สะทอนกลับไปกลับมาจนกระทั่งความแข็งแรงของเสียงสะทอนหมดไป เมื่อมีผลกระทบจากการหักเหและ
การสะทอนเกิดขึ้นเรือดําน้ําสามารถผานเขาไปในพื้นที่ที่ปราศจากเสียงทําใหไมถูกตรวจพบได พื้นที่ดังกลาว
เรียกวาระยะกระโดด (skip distance)
เรือดําน้ํากําลังเดินทางผานเขาไป แสดงใหเห็นถึงปรากฎการณของระยะกระโดดการพบทีไ่ ดผล
ที่ระยะไกลตอเมื่อเปานั้นมาถึงที่จุด A แตจะพลาดเปาเมื่อเรือดําน้ําแลนผานจุด B และจะไมไดผลดี
จนกระทั่งเรือดําน้ําเขามาในระยะใกลที่จุด C แลวจะพลาดเปาอีกครั้งที่จุด D ซึ่งเรือดําน้ําเขามาใกลกับ
เครื่องรับ - สง (transducer) การเกิดเชนนี้เรียกวา "การพลาดเปาเนื่องจากระยะสั้น (lost contace due to
short range)" และระยะสั้นนี้จะยาวขึ้นเมื่อเรือดําน้ําดําลึกมากขึ้น ปรากฎการณของระยะกระโดดสามารถใช
เปนประโยชนตอการคนหาของโซนารที่ไมเหมือนกับระยะสั้นที่ผิดปกติของระยะโซนาร ซึ่งทําใหเปนจุดที่
เสียเปรียบพื้นเสียงไมไดมีผลมาจากเสียงสะทอนที่เราไมตองการ แตมาจากการกระทําของตัวที่ทําใหเกิดเสียง
ที่มีอยูในเรือหรือในน้ํา
๒.๓ เสียงรบกวน (BACKQROUND NOISE)
เสียง (noise) ที่ไมตองการเกิดจากแหลงกําเนิดที่แบงออกเปน เสียงตนเอง (selfnoise) และเสียง
แวดลอม (ambient noise) เสียงตนเอง (self noise) มีความสัมพันธกับการปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิคสและ
ทางกล (mechanical) ของโซนาร และสัมพันธกับเรือ สวนเสียงแวดลอม (ambient noise) นั้นรวมอยุใน
เสียงทั้งหมดที่มีอยูในทะเล
๒.๓.๑ เสียงตนเอง (SELF NOISE)
เสียงตนเองเกิดจากหลอด (tube) ที่มีเสียงอึกทึก , สวนประกอบในวงจรโซนารความปนปวน
ของน้ํา (water turbulence) รอบ ๆ โดมของเครื่องรับ - สง (transducer) , สวนโครงสรางของตัวเรือหลุด
หายไป , เครื่องจักร , คาวิเตชั่น (cavitation) และเสียงไฮโดรไดนามิคส (hydrodynamic noise) ที่เกิดจาก
การเคลื่อนที่ของเรือที่ผานไปในน้ํา

๕๗
เสียงจากเครื่องจักร (machinary noise) เกิดจากการขับเคลื่อนหลัก , การทดเกียร , เพลาของใบ
จักร , เครื่องจักรชวย (auxiliary mechinery) , และการปลอยกระแสไฟฟาใตน้ําจากเรือ เสียงเหลานี้มี
ความสําคัญมากที่สุดเมื่อเรือแลนดวยความเร็วต่ําเพราะวาจะเขามารวมอยูในยานของความถี่ต่ํา
เสียงไฮโดรไดนามิคส (hydrodynamic noise) เกิดจากการเคลื่อนที่ของเรือหรือการเคลื่อนไหว
ของโดมโซนารผานเขาไปในน้ํา ในขณะที่ความเร็วเพิ่มขึ้นการไหลของน้ําที่ผานตัวเรือหรือโดมโซนารก็จะ
เพิ่มขึ้น และทําใหระดับเสียง (noise level) เพิ่มขึ้นดวย ระดับเสียงขึ้นอยูกับตําบลที่ , รูปราง , และสภาพ
ของโดมโซนาร การทําความสะอาดและโดมมีรูปรางที่เพรียวทําใหเกิดการปนปวนของน้ําที่ไหลผานไดนอย
ที่สุดและเปนการถวงเวลาการเกิดคาวิเตชั่นที่โดม ในเวลาที่มีคลื่นแรงจัด ทําใหเรือโตคลื่นและโคลงไปมา
อาจจะเปนเหตุทําใหโดมโซนารขึ้นมาอยูเหนือน้ําหรือฟองอากาศ อาจจะกระทบกับตัวโดมแลวไปขัดขวาง
เสียงที่หนาตัวเครื่องรับ - สง (transducer) ตะไครน้ําหรือสิ่งสกปรกที่ทองเรือและโดมโซนารจะเปนสิ่งที่ทํา
ใหเกิดเสียงแบบนี้เพิ่มขึ้น
๒.๓.๒ เสียงจากสิ่งที่มีชีวิต
เสียงที่เกิดจากสิ่งที่มีชีวิตในน้ํานั้นเปนสวนหนึ่งของพื้นเสียงจากสิ่งแวดลอมและเปนปจจัย
สําคัญใน ASW พืชและสัตวที่เกาะติดอยูกับเรือทําใหน้ําเกิดความปนปวนมากขึ้นและเกิดเปนเสียงตนเอง
(self - noise) และเปนเสียงทางดาน passive เทานั้น สวนจําพวกครัสตาเซียล (crustacean) , ปลาและสัตวนา้ํ
ที่เลี้ยงลูกดวยนมมีผลตอเสียงทางดาน active
ในชวงเวลาและตั้งแตสงครามโลกครั่งที่สองเปนตนมาไดมีการคนควาวิจัยเสียงที่เกิดจากสัตวใน
น้ําเปนผลสําเร็จเปนจํานวนมาก จุดมุงหมายการคนควาไดแกการศึกษาชนิดของสัตวที่ทําใหเกิดเสียง , วิธีการ
ทําใหเกิดเสียง และคุณลักษณะของเสียงทางดานฟสิคส (ความถี่ , ความเขม ฯลฯ)
เสียงที่เกิดจากสัตวในน้ําที่สําคัญทั้งหมดนั้นแบงออกไปได ๓ จําพวก ไดแก (๑) ครัสตาเซียล
(crustaceans) (๒) ปลา และ (๓) สัตวเลี้ยงลูกดวยนม (mammals)
๒.๓.๒.๑ ครัสตาเซียล (CRUSTACEANS)
กุงดีดขัน (snapping shrimp) เปนจําพวกหนึ่งในครัสตาเซียล (crustaceans) ที่มี
ความสําคัญที่สุดในการทําใหเกิดเสียง กุงดีดขันมีความยาวประมาณ ๓/๔ นิ้ว มีกามที่ใหญกับมีนิ้วที่แข็ง
ใชสําหรับเคลื่อนที่อยูขางหลัง เมื่อมันดีดนิ้วไปกระทบปลายของกามจะทําใหเกิดเสียงขึ้น
การกระจายของกุงดีดขันนั้นจะถูกควบคุมโดยอุณหภูมิและพบใกลกับแผนดินเปนแถบ
กวางไปทั่วโลก ระหวางแลตติจูด ๓๕ องศาเหนือ ถึง ๔๐ องศาใต ในบางที่ดังเชนตามชายฝงยุโรปจะ
พบวามียานออกไปทางเหนือและใตไดไกลแลตติจูด ๕๐ องศา แหลงหรือฐานที่ใหญที่สุดของกุงดีดขันนี้จะ
ปรากฎอยูที่ความลึกนอยกวา ๓๐ ฟาธอมของพื้นทองทะเลที่เปนสาหราย , หิน และเปลือกหอย (shell)
อยางไรก็ตามก็ยังมีขอยกเวนดังเชน อาจจะปรากฎที่มีความลึกถึง ๒๕๐ ฟาธอม และพบในพื้นทองทะเลที่
เปนโคลนและทรายที่ปกคลุมดวยพืชตาง ๆ ยานความถี่ตั้งแตนอยกวา 1 ถึง 50 KHz เปนเสียงคงที่แตมี
วงจรขึ้นลงครั้งเดียวในรอบวัน (diurnal cycle) โดยมีระดับมากที่สุดเวลาพระอาทิตยตก (sunset) เหนือจาก

๕๘
ฐานขึ้นมามีระดับความกดที่เคยบันทึกไดเทากับ 86 db (ความกดนี้สัมพันธกับ 1 µpa) สวนความเขมจะ
ลดลงอยางรวดเร็วตามระยะจากฐานที่เพิ่มขึ้น
กุงใหญ (lobsters) , ปู (crabs) , และครัสตาเซียล (crustaceans) อื่น ๆ อาจจะเปนตัว
กระจายพื้นเสียง (backgroung noise) รองลงมา
๒.๓.๒.๒ ปลา (FISH)
ปลาทําใหเกิดเสียงเปลี่ยนไปมาซึ่งอาจจะจัดอยูใน ๓ ประเภทที่ขึ้นอยูกับวาเสียงนั้น
เกิดขึ้นไดอยางไร
ประเภทแรก เสียงเกิดจากกระเพาะลม (air bladder) และถุงลม (membranous sac)
ที่อยูในทองปลา การเกิดเสียงมีสาเหตุจากการเคลื่อนไหวของกามเนื้อที่อยูขางในหรือขางนอกของกระเพาะ
หรือจากการเคลื่อนไหวของสวนตาง ๆ ของปลา
ประเภทที่สอง เกิดจากสวนตาง ๆ ของปลา (ครีบ , ฟน ฯลฯ) มากระทบซึ่งกันและกัน
เสียงประเภทนี้เรียกวา เสียงแหลมพรา (stridulatory sound)
ประเภทที่สามนี้รวมถึงเสียงที่เกิดจากการกระทบกับสิ่งอื่น ๆ เชน การชนปลาอื่น ๆ
หรือถูกับทองทะเลขณะที่มันวายไปมาหรือจากการกัดและขบเคี้ยวขณะที่มันกําลังกินอาหาร และอื่น ๆ
เสียงจากปลาสวนใหญจะมีอยูบริเวณชายฝงและบริเวณลักษณะอากาศเขตรอน ถึงแมวา
ปลานี้จะมีอยูทั่วไปและเปนตัวสําคัญตอการเกิดเสียง แตการกระทําใหเกิดเสียงนั้นไมตอเนื่องกันในดาน
ความเขมเหมือนกับกุงดีดขัน ระดับเสียงจะสูงขึ้นเปนประจําวันเมื่อปลากินอาหาร (ปกติจะเปนเวลาตอนเชา
มืดและตอนโพลเพล) และเปนประจําในชวงผสมพันธ
ยานความถี่เสียงที่เกิดจากปลาอยูที่ประมาณ 50 ถึง 8000 Hz เสียงจากตอมถุงลมจะ
อยูที่สเปคตรัมต่ํา (75 ถึง 150 Hz) สวนเสียงแหลมพราจะมีคุณลักษณะอยูที่ยานสเปคตรัมสูง
๒.๓.๒.๓ สัตวที่เลี้ยงลูกดวยนม (MAMMALS)
สัตวที่เลี้ยงลูกดวยนมในทะเลเปนตัวสะทอนเสียงที่มาจากเครื่องโซนารและยังเปนตัว
ทําใหเกิดเสียงปกติ (vocally) และเสียงแหลมพรา (stridulently)
แมวน้ํา (seals) , สิงหโตทะเล (sea lions) , และสัตวที่มีลักษณะคลายกันนี้จะใหเสียง
ปกติ (vocal) และเสียงกระโชก (bark) หรือเสียงหวีด (whistle) สัตวจําพวกนี้จะเปาอากาศออกมาทางปาก
และทางรูจมูกทําใหเปนเสียงซี้ด (hisses) และเสียงพรืด ๆ (snorts) ปลาวาฬ (whales) , ปลาวาฬขนาดเล็ก
(propoises) , และปลาโลมา (dolphins) จะเปาอากาศผานผนังออนของจมูก และโอกาสการเกิดเสียงโดยวิธีนี้
ไดกลาวมาแลววาเปนระยะเสียงสะทอน , เสียงแหลม (squeal) และดังกังวาลออกไปไดไกลเหมือนกับเสียงที่
เกิดจากเขาสัตว (foghorn)

๕๙
เสียงอื่น ๆ ที่อาจจะคิดเปนเสียงแหลมพรา (stridulation) และเปนคุณลักษณะแรกของ
ปลาวาฬ (whale) , ปลาวาฬขนาดเล็ก (porpoise) , และปลาโลมา (dolphins) นี้ไดอธิบายเหมือนกับเสียงคลิก
(clicking) และเสียงดีด (snapping)
๓. เครื่องวัดอุณหภูมิน้ําทะเล
๓.๑ เครื่องมือวัดอุณหภูมิของน้ําทะเล (Bathythermograph) หรือ B/T เปนเครื่องมือสําหรับวัด
อุณหภูมิตอความลึก น้ําหนัก ๒๕ 1bs มีอยู ๓ แบบ คือ
- OC - 1 C/S
หรือแบบ SHALLOW ใช ๐ - ๒๐๐ ฟุต
- OC - 1 C/S
หรือแบบ SHALLOW ใช ๐ - ๔๕๐ ฟุต
- OC - 3 C/S
หรือแบบ SHALLOW ใช ๐ - ๙๐๐ ฟุต
๓.๑.๑ สวนประกอบตาง ๆ
๓.๑.๑.๑ NOSE PIECE ASSEMBLY
- เปนน้ําหนักถวงให B/T เอาหัวดําลงเมื่อตอนทิ้ง
- มีกุญแจกล และ Scale สําหรับติด cable ลาก
- มี Model & serial number ตีตราติดไว
- สําหรับ DEEP จะมีปลอกถวงเพื่อใหหนัก และใหดําลงเร็วอีกชั้นหนึ่ง
๓.๑.๑.๒ PRESSURE ASSEMBLY
- ประกอบดวยสปริงแบบหีบเพลง (bellow) ๓ ชุด บัดกรีติดกันและมี slide holder
สําหรับใสกระจกรมน้ํายาสําหรับบันทึกอุณหภูมิติดไวปลายหนึ่ง ภายในของสปริงหีบเพลงนี้มีกานลูกสูบนํา
ทางอยู
- สปริงหีบเพลงยุบตัวเลื่อน slide holder ไปตามทางยาวของตัว B/T เนื่องจากความ
กดของน้ํา
- Slide ที่เปนกระจกรมน้ํายา จะมีปาดมุมไวสังเกตุ เปนดานที่จะสอดเขาไปใน slide
holder
๓.๑.๑.๓ THERMAL ASSEMBLY
- เปนเครื่องประกอบสําหรับรับอาการจากอุณหภูมิของน้ําที่เปลี่ยนไปบันทึกลงใน slide
โดยมี stylus สําหรับสงตออาการลงไปขีดบันทึก (temperature range 28๐ F - 90๐ F)
- ประกอบดวย capillary tube ยาว ๔๕ - ๕๐ ฟุต ลักษณะคลายลวดทองแดงธรรมดา
แตขางในเปนรูเล็กมากขนาดเสนดาย ทั้งหมดพันรอบครีบหวง (Tail fins)
- ใน Tube บรรจุน้ํายา Xylene ซึ่งจะขยายและหดตัวตามสภาพอุณหภูมิ
- สวน Tube นี้ เปนสวนสําคัญที่ตองระวังในการใชและการเก็บมากมีราคาแพงและ
เสียหาย (รั่ว) ไดงาย อุณหภูมิจะตองระวังอยาใหเกิน ๑๐๕ องศาฟาเรนไฮท เมื่อใชการถาเกินกวาจะเปน
อันตรายตอ Bourdon Tube

๖๐
- ติดกับ Capillary Tube มี Bourdon Tube ตออยูซึ่งระงับอาการ เคลื่อนขยายตัวของ
Xylene แลวเปลี่ยนทิศทางตามคุณสมบัติของ Bourdon Tube ทําให Stylus ซึ่งติดอยูที่ปลายเคลื่อนตัวไป
ทางขวากับตัว B/T ทําการบันทึกอุณหภูมิลงใน Slide
(ก) มี Stylus lifter สําหรับยกไมใหบันทึกเมื่อ B/T ยังลงไมถึงระดับดี กับเพือ่ ปองกัน
การบันทึกซอน (Double Face) ในตอนขึ้นทํางานในลักษณะอัตโนมัติ
๓.๑.๑.๔ BODY TUBE ASSEMBLY
- เปนสวนลําตัว ที่ประกอบเอาสวน Thermal และ Pressure Assembly ไว
- มีปลอกสวมเลื่อนเปดปด สําหรับตอนทิ้งและเก็บ
๓.๑.๑.๕ FIN ASSEMBLY
- ประกอบดวยแพนหาง ๖ อัน ยึดดวยแผนเหล็กรูปหกเหลี่ยม ๒ อัน
- เปนโครงของ Capillary Tube และชวยรักษาทิศทางของ B/T เมื่อถูกลากในน้ํา
๓.๑.๑.๖ DIVING ACCESSORIES
- Nose Sleeve ใชเมื่อจะปลอยขณะความเร็วสูง ๆ เพื่อให B/T ดําลงหาความลึกได
- Diving Lig เปลี่ยนจุดลาก เพื่อใหดําลงดวยมุมชันได
๓.๑.๒ การอานและการบันทึก เมื่อเก็บ Slide ขึ้นมา
๓.๑.๒.๑ อานดวย Slide viewer หรือ Grid viewer
๓.๑.๒.๒ ถา Slide เปนแบบเกา ที่ใชควันรมจะตองแกวงในน้ําจืด ผึ่งใหแหงแลวชุบแลค
เคอร เพื่อกันลบเลือนเสียกอน
๓.๑.๒.๓ การบันทึก Slide จดลง ๓ บรรทัด
- บรรทัดแรก เลขตัวแรกเปนหมายเลขของ Slide ที่ใชกลองนั้น และ Time group
หมายเลขของ Slide ที่จะจดนี้จะเปนหมายเลขไลขึ้นไปเลื่อย ๆ ในแตละเที่ยวที่ปฏิบัติราชการทะเล
- บรรทัดที่ ๒ เปน วัน เดือน ป (เดือนใชเลขโรมัน)
- บรรทัดที่ ๓ เปน Serial number ของ B/T
๓.๑.๒.๔ ขาวสาร B/T ๒ ตัวแรก ความลึก ๓ ตัวหลัง อุณหภูมิ
๓.๑.๓ การระวังรักษา
- จะตองเปลี่ยน B/T ทุก ๑๘ เดือน
- ความเร็วในการทิ้ง B/T เมื่อไมใช Sleeve OC - 1 ใช ๑๕ นอต , OC - 2 ใช ๑๐ นอต ,
OC - 3 ใช ๓ นอต เมื่อใช Sleeve OC - 1 ใช ๒๒ นอต , OC - 2 ใช ๑๓ นอต , OC - 3 ใช ๕ นอต
- ลวดที่ใชลากขนาด ๓/๓๒" และบุมรับน้ําหนักได ๑,๕๐๐ Ibs
- หลังจากทิ้ง B/T ลงไปแลวควรจะลากที่ผิวน้ําเปนเวลา ๓๐ วินาที เพื่อให Slide อานได
ถูกตอง

๖๑
- ถาอุณหภูมิที่ผิวน้ํา (จากหองเครื่อง) กับอุณหภูมิจาก Slide ตางกันเกินกวา ๔ องศาฟาเรน
ไฮท ควรจะสง B/T ไปตรวจแก (Calibrate) หรือความกวางของเสนที่บันทึกมากกวา 1/2 องศาฟาเรนไฮท
ถาความลึกผิดไปเกินกวา ๑๐ ฟุต , (สําหรับ OC - 1) , ๒๐ ฟุต (OC - 2) และ ๔๐ ฟุต (OC - 3) ควรจะ
สงไปตรวจแก (Calibrate)
๔. EXPENDABLE BATHYTHERMOGRAPH (X - B/T)
๔.๑ กลาวโดยทั่ว ๆ ไป
X - B/T เปนเครื่องมือสําหรับวัดและบันทึกอุณหภูมิของน้ําทะเล มีระบบการทํางาน เปนแบบ
อัตโนมัติไมตองคํานึงถึงสภาพของทองทะเล กระแสลมและความเร็วมากนัก มีคุณลักษณะดังนี้คือ
๔.๑.๑ อุณหภูมิที่วัดได ๒๘ องศา F ถึง ๙๖ องศา F หรือ ๒ องศา C ถึง ๓๕ องศา C
๔.๑.๒ ความถูกตองในการวัดอุณหภูมิ + ๐.๒ องศา C
๔.๑.๓ ความลึกที่วัดได ๑,๕๐๐ ฟุต หรือประมาณ ๕๐๐ เมตร
๔.๑.๔ ความถูกตองในการวัดความลึก + ๒ % หรือ ๑๕ ฟุต
๔.๑.๕ ระยะเวลาที่ใชในการวัดบันทึกความลึก ๑,๕๐๐ ฟุต
๔.๑.๖ ความเร็วเรือในขณะปลอย ๐ - ๓๐ นอต
๔.๑.๗ ความเร็วของ STYLUS ๑ วินาที (FULL SCALE)
๔.๒ สวนประกอบตาง ๆ ประกอบดวยสวนใหญ ๆ ๓ สวน คือ
๔.๒.๑ ลูกดิ่งวัดอุณหภูมิ (PROBE) มี ๒ ชนิด
๔.๒.๑.๑ ลูกจริง (PROBE)
- บรรจุอยูในกลอง (CANISTER) รวมทั้งสาย PROBE ดวย
- รูปรางเปนแบบหยดน้ําตา มีสายตอยาว ๑,๕๐๐ ฟุต จากแทนปลอย
- ปลายสุดของ PROBE มีตัว THERMISTOR สําหรับเปนตัววัดอุณหภูมิ
- สาย PROBE ติดไวที่ตัวกลองดานบน และในตัว PROBE เอง (ดูรูป ๑ - ๑ และ ๑
- ๒)
- การบรรจุ PROBE ลงในแทนปลอยตองบรรจุลงไปทั้งกลอง (CANISTER)
- เมื่อลูกดิ่งหรือ PROBE ลงไปลึกเกินกวา ๑,๕๐๐ ฟุต หรือเมื่อครูดกับพื้นทองทะเล
สายลูกดิ่งซึ่งเปนลวดทองแดงจะขาดออกเอง
- ความลึกขึ้นอยูกับความเร็วของลูกดิ่งในน้ําสัมพันธกับความเร็วของกระดาษกราฟที่ใช
บันทึก
หมายเหตุ
การเปลี่ยนคาความตานทานของตัว THERMISTOR จะเปนตัวกําหนดอุณหภูมิของน้ําและไปบันทึกไว
ที่เครื่องบันทึก
๔.๒.๑.๒ ลูกตรวจสอบ (TEST PROBE)

๖๒
- ใชสําหรับตรวจสอบระบบของ B/T โดยไมตองทิ้งจริง ๆ
๔.๒.๒ แทนปลอย (LAUNCHER) ประกอบดวย
๔.๒.๒.๑ ทอกลมรูปทรงกระบอก
๔.๒.๒.๒ ลูกเลื่อน (BREECH)
- เปด - ปด เพื่อบรรจุลูกดิ่ง
- มีหัวตอสายไฟเขาไปยังเครื่องบันทึก (A , B , C)
- เมื่อปดลูกเลื่อนเขาที่แลว จะเปนการตอวงจรไฟระหวาง PROBE และเครื่องบันทึก
เขาดวยกัน
- ปลอยไดโดยการดึงสลักลูกดิ่งออก ลูกดิ่งจะตกน้ําดวยน้ําหนักของตัวมันเอง
- เมื่อปลอยลูกดิ่งไปแลวเก็บกลอง (CANISTER) ไวในแทน จนกวาจะเปลี่ยนลูกใหม
เพื่อใชวัดอุณหภูมิในครั้งตอไป
๔.๒.๒.๓ สายไฟตอระหวางแทน B/T กับเครื่องบันทึก
๔.๒.๓ เครื่องบันทึก (RECORDER)
๔.๒.๓.๑ กระดาษกราฟ เปนตัวแสดงคาอุณหภูมิและความลึกมีมอเตอรขับเลื่อนจากลางขึ้น
ดานบน
- ถาบอกอุณหภูมิเปนองศาฟาเรนไฮท (FAHRENHEIT) ความลึกวัด เปนฟต
ถาบอกอุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส หรือ เซนติเกรด (CELSIUS OR
CENTIGRADE) ความลึกจะบอกเปนเมตร
- เสนทางนอนแสดงคาความลึก
- เสนทางตั้งแสดงคาอุณหภูมิ
- ความเร็วของกระดาษที่เลื่อนจะเริ่มตั้งแตปลอยลูกดิ่งออกจากแทนลงไปกระทบผิวน้ํา
กระดาษจะเลื่อนไป ๖ นิ้ว เมื่อลูกดิ่งถูกปลอยออกหมด ๑,๕๐๐ ฟุต ซึ่งเปนเวลา ๙๐ วินาที
๔.๒.๓.๒
STYLUS เปนปากกาไฟฟาสําหรับบันทึกคาของอุณหภูมิและความลึกลงบน
กระดาษกราฟ
๔.๒.๓.๓ ปากกาและกระดาษจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อลูกถูกปลอยออกจากแทนลงไป
กระทบผิวน้ํา
๔.๒.๓.๔ อุณหภูมิของน้ําจะถูกบันทึก ทุกความลึกที่ลูกดิ่งผานลงไป
๔.๓ วิธีการปลอย X - B/T (OPERATING PROCEDURE)
๔.๓.๑ บรรจุลูกดิ่ง (PROBE)
- เปดลูกเลื่อนโดยผลักคัน เปด - ปด ออกตามเข็มนาฬิกาจนสุด
- เอากลองลูกดิ่งออกจากกลองบรรจุ

๖๓
- ถือกลอง (CANISTER) โดยจับทางดานมีปุม แลวหมุนฝาครอบสีขาวออกแลวหมุน
จนกระทั่งหวงของ RELEASE PIN อยูทางขวามือ
- สอดกลอง (CANISTER) ลงไปในลูกเลื่อนจนสุด
- ปดลูกเลื่อนใหแนนจนสุดโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
หมายเหตุ
เมื่อปดลูกเลื่อนรอเวลาอยางนอย ๕ วินาที เพื่อรอใหเครื่องบันทึกอยูในสภาพพรอมที่จะทํางานกอนทํา
การปลอยลูกดิ่งลงน้ํา
๔.๓.๒ การเตรียมการปลอย
ตรวจสอบสิ่งตาง ๆ ใหเรียบรอย ขณะเดียวกันไฟเขียวจะติดที่เครื่องบันทึก และอุณหภูมิที่
ปรากฏบนเครื่องบันทึกจะแสดง ๖๒ + ๐.๕ องศา F หรือ ๑๖.๗ + ๐.๒ องศา C ถาไมไดตามนี้
ตรวจสอบเครื่องบันทึกใหมทั้งหมด
๔.๓.๓ การปลอย
- อยาปลอยลูกดิ่งออกจากแทนปลอย จนกวาสภาพของเครื่องบันทึกจะถูกตองตามที่กลาวใน
ขอ ๕.๒.๓ ถาแทนปลอยติดตั้งเครื่องประกอบเพิ่มเติม จะมีไฟสีแดง ๑ ดวง ติดสวางเมื่อพรอมที่จะปลอย
- ดึงสลักนิรภัยของลูกดิ่ง (PROBE LAUNCH PIN) ออกโดยบีบที่หวงแลวดึงออกมาตรง ๆ
อยางสม่ําเสมอ
- เมื่อปลอยลูกดิ่งออกไปแลว กลองบรรจุลูกดิ่งใหปลอยไวในลูกเลื่อน จะเอาออกก็ตอเมื่อจะ
ใชปลอยครั้งตอไปเทานั้น
- เมื่อจะบรรจุลูกดิ่งลูกใหม เปดลูกเลื่อนออกดึงเอากลองลูกดิ่งเกาออกทิ้ง ระวังลวดที่เหลือจะ
พันหรือตกคางอยูที่แทนปลอยตัดออกใหหมด เมื่อบรรจุลูกใหมแลวหมุนคันปด - เปด ลูกเลื่อนใหคลอง
- เมื่อบรรจุลูกดิ่ง (PROBE) เขาไปในแทนปลอยและลูกดิ่งปดแลวเครื่องตั้งระบบจะทํางาน
โดยอัตโนมัติ โดยที่กระดาษบันทึกจะเลื่อนเปนเวลา ๒ วินาที เพื่อ RESET เครื่องใหอยูในสภาพพรอม
ของจุดเริ่มตน
- เมื่อลูกดิ่ง (PROBE) ปลอยจากแทนลงไปกระทบผิวน้ํา สวนควบคุมจะเริ่มเดินกระดาษ
กราฟไปจนจบเปนเวลาประมาณ ๘๘ วินาที ซึ่งจะเปนความลึกสูงสุดที่วัดได (๑,๕๐๐ ฟุต) แลวเครื่องจะ
หยุด ไฟแสดงทางดานขวาและซายของตัวชี้คาของอุณหภูมิจะแสดงขึ้นไฟสีแดง (ทางขวา) แสดงถึงสภาพ
ปลอย (RELOAD) ไฟสีเขียวทางขวาแสดงความพรอมของแทน
- สิ่งที่ตองทําการบันทึกลงบนกระดาษกราฟหรือแบบฟอรม ที่จัดทําขึ้น ๑. ครั้งที่ทําการวัด
๒. วัน เดือน ป ที่ทําการวัด ๓. เวลาที่ทําการวัด ๔. ตําบลที่ทําการวัด ๕. ขาวสารอื่น ๆ ตามความจําเปน
เชน ลักษณะคลื่นลม และสภาพของทองทะเล

๖๔

รูปที่ ๒ - ๑๙ EXPENDABLE BATHYTHERMOGRAPH SYSTEM

๖๕

รูปที่ ๒ - ๒๐ EXPENDABLE PROBE (MODEL T - 4) AND CANISTER ,
VIEW AT LEET

CUTAWAY

๖๖

รูปที่ ๒ - ๒๑ MODEL MK - 2A RECORDER

๖๗

รูปที่ ๒ - ๒๒ ATTACHMENT OF CHART SAVER BELT

๖๘

รูปที่ ๒ - ๒๓ ภาพ SLIDE ของ B/T ที่บันทึกแลว

๖๙

รูปที่ ๒ - ๒๔ ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความลึกบน SLIDE ของ B/T

๗๐

รูปที่ ๒ - ๒๕ แบบฝกประกอบ B/T WORK SHEET

๗๑

บทที่ ๓
๒๒๗.๓ โซนาร
ความมุงหมาย

เพื่อใหผูเขารับการศึกษามีความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การใชเครื่องโซนารแบบ
ตาง ๆ พรอมอุปกรณประกอบและวิธีการวินิจฉัยเปาที่ตรวจจับไดโดยเครื่องโซนาร

เอกสารอางอิง

ตํา ราสงครามปราบเรื อ ดํ า น้ํ า หลั ก สู ต รนายทหารปราบเรื อ ดํา น้ํ า และควบคุ ม
เครื่องบินปราบเรือดําน้ํา เลม ๑ พ.ย.๓๓

๑. หลักการเบื้องตนของโซนาร
๑.๑ ความหมายและขอบเขตของสงครามเสียงใตน้ํา
สงครามเสียงใตน้ําหมายถึง การปฏิบัติหรือการดําเนินการเพื่อลดประสิทธิภาพในการที่ขาศึกอาจ
นําการแพรคลื่นเสียงใตน้ําของฝายเราไปใชใหเปนประโยชนและเพื่อดํารงการใชคลื่นเสียงใตน้ําของฝาย
เดียวกันใหคงมีประสิทธิภาพอยูเสมอ กลาวคือ สงครามเสียงใตน้ําใชคลื่นเสียงในน้ําทะเล เพื่อการทําสงคราม
ทางเรือในลักษณะเชนเดียวกับสงครามอิเล็กทรอนิกสที่ใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาเหนือผิวน้ํา
เสียงใตน้ําที่อาจนํามาใชประโยชนในดานการทําสงครามเสียงใตน้ําแยกออกไดเปน ๒ ประเภท
คือ
๑.๑.๑ เสียงที่แพรออกไปโดยเจตนา ซึ่งประกอบดวยเสียงที่แพรออกไปในการจับเปาดวย
ACTIVE SONAR (SOUND NAVIGATION AND RANGING) การวัดความลึกของน้ําดวยเครื่องหยั่งน้ําดวย
คลื่นเสียง การติดตอสื่อสารดวยโทรศัพทใตน้ํา การติดตอสื่อสาร การจับเปาใตน้ําและการปองกันนักทําลาย
ใตน้ําโดยการใชวัตถุระเบิดใตน้ํา การลวงหรือการกอกวนตอรปโดนําวิถีดวยเครื่องทําเสียงใตน้ํา (NOISE
MAKER) การกวาดทุนระเบิดเสียงดวยเครื่องทําเสียงใตน้ํา ฯลฯ
๑.๑.๒ เสียงที่แพรออกไปโดยไมเจตนา คือ เสียงของตัวเรือที่เรียกวา SHIP NOISE หรือ SELF
NOISE ซึ่งประกอบดวยเสียงที่กําเนิดจากแหลงตาง ๆ แลวผานตัวเรือลงไปในน้ํา เชน
๑.๑.๒.๑ เครื่องจักร ในขณะที่เรือใชความเร็วต่ําเครื่องจักรขับเคลื่อน เครื่องไฟฟา
เครื่องอัดอากาศ เครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องหางเสือ STABILIZERS เกียรลดรอบจักร
มอเตอร ปม ฯลฯ เปนแหลงกําเนิดเสียงตัวสําคัญ โดยมีเครื่องจักรขับเคลื่อนเปนแหลงกําเนิดเสียงที่ดังที่สุด
๑.๑.๒.๒ ใบจักร เปนแหลงกําเนิดเสียงที่สําคัญที่สุดเมื่อเรือใชความเร็วสูง เสียงที่เกิด
จากใบจักรแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
- PROPELLER SINGING ซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของกลีบใบจักร
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- CAVITATION ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อใบจักรหมุนเร็วจนเกิดฟองอากาศ โดยใน
ระยะเริ่มแรกจะเกิดบริเวณปลายกลีบใบจักร เรียกวา BLADE TIP CAVITATION ตอมาเมื่อใบจักรหมุนเร็ว
ขึ้น ฟองอากาศจะแผขยายไปทั่วบริเวณดานหลังของใบจักรเรียกวา SHEET CAVITATION ฟองอากาศ
เหลานี้มักแตกทันทีที่เกิดขึ้นทําใหเกิดเสียงใตน้ําเรียกวา CAVITATION NOISE ซึ่งเมื่อโซนารดักรับไดเรา
เรียกวา HYDROPHONE EFFECTS (H.E.)
๑.๑.๒.๓ ตัวเรือ น้ําทะเลที่ปะทะหัวเรือ พริ้วน้ําทายเรือ และความสั่นสะเทือนของ
ส ว นประกอบตั ว เรื อ ใต แ นวน้ํ า ล ว นเป น แหล ง กํ า เนิ ด เสี ย งซึ่ ง ถึ ง แม ว า มี ค วามสํ า คั ญ น อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ
CAVITATION แตก็มีผลมากเมื่อไดลดเสียงอื่น ๆ ลงแลว
๑.๑.๒.๔ ของเหลวที่ไหลตามทอ เชนน้ําทะเลในทอไฟรเมน และน้ํารับประทานใน
ทอน้ําจืดเปนแหลงกําเนิดเสียงที่นับวามีความสําคัญหลังจากการลดเสียงอื่น ๆ ลงแลว และในขณะที่เรือใช
ความเร็วต่ํา
๑.๑.๒.๕ การปฏิบัติตาง ๆ ของคนประจําเรือ การขูดสี การเคาะสนิม การใชแปรง
ลวด การใชเครื่องขัดพื้น การปดประตูกั้นน้ําไมแนน การจัดเก็บสิ่งของเขาที่ไมเรียบรอย และการทําสิ่งของ
หลน ลวนทําใหเกิดเสียงซึ่งมีความสําคัญนอยเมื่อเทียบกับเสียงอื่น ๆ เพราะมักเกิดขึ้นเปนครั้งคราว แตก็จะมี
ผลมากเมื่อไดลดเสียงอื่น ๆ ลงแลว หรือในกรณีที่ขาศึกมีเครื่องมือดักฟงเสียงใตน้ําที่มีความไวสูง เพราะผล
การทดลองวัดเสียงที่เกิดจากการทํากุญแจเลื่อนหลนลงบนพื้นในเรือปรากฎวาเกิดเสียงดังประมาณ ๔๐ - ๔๕
DECIBEL/1 MICROBAR ซึ่งเทียบไดกับระดับเสียงที่เกิดจากเรือดําน้ําขณะหันเลี้ยวฉกาจ
สงครามเสียงใตน้ํามีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติการทางเรือหลายสาขา ในการปฏิบัติการของเรือดําน้ํา
และปฏิบัติการปราบเรือดําน้ํา สงครามเสียงใตน้ําประกอบดวยมาตรการตาง ๆ สําหรับการจับเปาโดยวิธีสง
คลื่นเสียงออกไปดวย ACTIVE SONAR การจับเปาโดยวิธีการดักรับคลื่นเสียงที่กําเนิดจากเรือเปาดวย
PASSIVE SONAR การปองกันมิใหขาศึกไดขอมูลเกี่ยวกับเสียงใตน้ําของฝายเรา และการลวงหรือกอใหเกิด
ความสับสนโดยการใชเสียงใตน้ํา
๑.๒ วิวัฒนาการของสงครามเสียงใตน้ําตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ ๑ จนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๑ เรือดําน้ําเยอรมันสามารถจมเรือพาณิชยฝายพันธมิตรจํานวนมาก
จนอังกฤษออนเปลี้ยและใกลถึงจุดพายแพสงคราม ฝายพันธมิตรไดเพียรพยายามหาทางปราบเรือดําน้ําใหได
โดยเร็วที่สุด แตก็ไมสามารถแกปญหาสําคัญคือการคนหาเรือดําน้ําที่ซอนตัวอยูใตผิวน้ําซึ่งแสงและคลื่น
แมเหล็กไฟฟาไมอาจผานลงไปไดไกลเพียงพอ จึงไดจัดตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดําเนินการศึกษาคนควา
หาวิธีการตรวจจับและทําลายเรือดําน้ําในทะเล เรียกวา ALLIED SUBMARINE DETECTION
INVESTIGATION COMMITTEE (ASDIC) กรรมการชุดนี้ไดใชความพยายามอยางหนักหนวงในการ
แกปญหาโดยไมยอมมองขามแมแตวิธีการที่แปลกประหลาด เชน การแจกถุงผาใบในเรือประมงนําไปครอบ
ปดกลองตาเรือดําน้ํา ซึ่งในเวลานั้นเปนเครื่องมือคนหาอยางเดียวของเรือดําน้ํา การฝกนกนางนวลใหคนหา
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แลวบินลงไปเกาะบนกลองตาเรือ เพื่อใหเรือปราบเรือดําน้ําตรวจพบไดสะดวกขึ้น และการฝกสิงหโตทะเลให
คนหาและไลติดตามเรือดําน้ําโดยอาศัยเสียงใบจักร แตในที่สุดก็เปนที่ประจักษวา การดักฟงเสียงใตน้ําที่เกิด
จากเครื่องยนตและใบจักรเปนวิธีการเดียวที่สามารถคนหาเรือดําน้ําอยางไดผลเพียงพอในชวงนั้น
มนุษยไดเรียนรูถึงคุณสมบัติของเสียงที่สามารถเดินทางในน้ําไดเปนระยะทางไกลมานานแลวเห็น
ไดจากการใชระฆังติดไวใตทุนไฟและเรือประภาคารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือเมื่อทัศนวิสัยเลว
นักวิทยาศาสตรจึงไดนําหลักการของโทรศัพท มาสรางเครื่องมือดักฟงเสียงใตน้ําเรียกวา “ไฮโดรโฟน”
(HYDROPHONE) แลวติดตั้งตามลําตัวเรือใตแนวน้ํา ในระยะแรกการใชไฮโดรโฟนไดผลนอยมาก เนื่องจาก
ไฮโดรโฟนมีความไวต่ําเพราะขณะนั้นยังไมมีหลอดหรือวงจรขยายสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบกับ
เสียงที่เกิดจากคลื่นกระทบตัวเรือและเสียงเครื่องยนต ตลอดจนใบจักรกลบเสียงของเรือดําน้ําจนแยกไมออก
แตเมื่อไดแกไขอุปสรรคดานนี้ โดยการลากไฮโดรโฟนในระยะหางจากเรือแลว ปรากฎวาสามารถจับเปาไดดี
เมื่อเรือดําน้ําใชความเร็วสูง ในเวลาเดียวกันเยอรมันก็ไดคนพบวาความปลอดภัยของเรือดําน้ําขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จในการลดเสียงใตน้ํา ดังนั้น ไฮโดรโฟนในยุคแรกจึงมีประโยชนเพียงแคเปนอุปสรรคขัดขวางมิให
เรือดําน้ํามีเสรีในการใชความเร็วสูงเมื่ออยูใกลเรือผิวน้ํา การคนควาหาวิธีตรวจจับเรือดําน้ําจึงตองดําเนิน
ตอไปจนกระทั่งพันธมิตรประสบความสําเร็จในการสราง ACTIVE SONAR ในตอนปลายสงครามโลกครั้งที่
๑ โดยในระยะแรกพันธมิตรเรียกเครื่องมือดังกลาววา ASDIC ตามชื่อยอของกรรมการที่ดําเนินการคนควา
ดานการปราบเรือดําน้ํา โซนารในยุคนั้นสามารถจับเปาไดในระยะเพียงประมาณ ๑ ไมล แตก็ทําใหฝาย
พันธมิตรเกิดความเชื่อมั่นวาเรือดําน้ําจะไมสามารถเปนภัยคุกคามที่รายแรงดังเชนในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได
อีก จึงไดเลิกลมโครงการปรับปรุงไฮโดรโฟนไปโดยสิ้นเชิง สวนเยอรมันซึ่งยังไมสามารถสรางโซนารได
สําเร็จคงดําเนินการพัฒนาไฮโดรโฟนตอไป จนในป ค.ศ.๑๙๓๙ ไฮโดรโฟนของเรือผิวน้ําเยอรมันมีความไว
สูงสามารถดักฟงเสียงคนพูดคุยกันตามปกติในเรือดําน้ําไดไกลหลายรอยหลา ความไวของไฮโดรโฟน
เยอรมันและการที่กองทัพเรืออังกฤษไดมองขามความสําคัญของการลดเสียงใตน้ํา ทําใหอังกฤษตองสูญเสีย
เรือดําน้ําไปเปนจํานวนมากในระยะแรกของสงครามโลกครั้งที่ ๒
๑.๓ พัฒนาการของสงครามเสียงใตน้ําหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
๑.๓.๑ การคนควาทดลองเกี่ยวกับเสียงใตน้ํา
เมื่อคณะกรรมการ ALLIED SUBMARINE DECTECTION INVESTIGATION
COMMITTEE สลายตัวหลังจากพันธมิตรประสบชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพเรืออังกฤษได
ดําเนินการคนควา พัฒนาเครื่องมือคนหาและอาวุธปราบเรือดําน้ําตอไป โดยไดจัดตั้ง ROYAL NAVAL
UNDERWATER WEAPONS ESTABLISHMENT (R.N.U.W.E.) ขึ้นเปนหนวยงานประจําที่ PORTLAND
สวนในสหรัฐอเมริกา การคนควาทางวิทยาศาสตรเพื่อการทหารไดรับการสงเสริมนอยมากจนกระทั่ง
นักวิทยาศาสตรกลุมหนึ่งไดเสนอแนะใหรัฐบาลเรงจัดตั้งหนวยงานคนควาทางวิทยาศาสตร เพื่อการทหารใน
ยามสงครามขึ้นในป ค.ศ.๑๙๔๐ ขอเสนอดังกลาวไดรับการสนองตอบดวยดี และเปนผลใหมีการจัดตั้ง

๗๔
NATIONAL DEFENSE RESEARCH COMMITTEE (NDRC) ดวยคําสั่งโดยตรงจากประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ
ในฤดูรอนปเดียวกัน ในปตอมา NDRC ไดจัดตั้ง UNIVERSITY OF CALIFORNIA DIVISION OF WAR
RESEARCH (UCDWR) พรอมกับสรางหองทดลองเกี่ยวกับเสียงใตน้ําขึ้นที่ SANDIEGO CALIFORNIA
ซึ่งเปนบริเวณที่มีน้ําลึกและลักษณะอากาศเกื้อกูลตอการคนควาทุกฤดูกาล UCDWR ไดดําเนินการคนควาดาน
เสียงใตน้ํามาโดยตลอดจนถึงป ค.ศ.๑๙๔๖ โดยไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น ๆ ของ NDRC
โดยเฉพาะ COLUMBIA UNIVERSITY DIVISION OF WAR RESEARCH , SONAR ANALYSIS GROUP
, WOOD HOLE OCCANGRAPHIC INSTITUTE และหนวยงานตาง ๆ ของกองทัพเรือสหรัฐ ฯ ผลการ
คนควาทดลองของ UCDWR ชวยใหสหรัฐ ฯ พัฒนาเครื่องมือคนหาและอาวุธปราบเรือดําน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ แตความตองการอันเรงดวนในระหวางสงครามได
จํากัดทั้งขอบเขตและความละเอียดถี่ถวนของการคนควา อยางไรก็ตามเมื่อสงครามสงบลงแลว UCDWR ซึ่ง
ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน SONAR DATA DIVISION OF UCDWR ไดดําเนินการคนควาดานเสียงใตน้ําตอไปอีก
ประมาณ ๕ ป โดยรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากกองทัพเรือสหรัฐ ฯ
๑.๓.๒ การพัฒนาขีดความสามารถดานการจับเปาดวย ACTIVE SONAR
โซนารของยุคสงครามโลกครั้งที่ ๑ ถึงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เปนโซนารขนาดเล็ก
ทํางานดวยความถี่สูง และมีกําลังสงต่ํา จึงมีระยะจับเปาไมไกลมากนัก อีกทั้งยังเปนโซนารประเภท SEARCH
LIGHT ซึ่งสงคลื่นเสียงออกไปเปนบีมแคบเพียงบีมเดียวลักษณะคลายลําแสงจากไฟฉาย การคนหาเปาดวยโซ
นารประเภทนี้จึงตองใชเวลานานในการคนหารอบตัว ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ การพัฒนาโซนารไดกาว
รุดหนาไปมากอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการคนควาทดลองดานเสียงใตน้ําตามที่ไดกลาวไวแลว โซนารไดรับ
การพัฒนาใหมีขนาดใหญขึ้น ทํางานดวยความถี่ต่ําลงและมีกําลังสงสูงขึ้นตามลําดับ แตในระยะแรก
แนวความคิดเกี่ยวกับการสงคลื่นโซนารของอังกฤษและสหรัฐ ฯ มีความแตกตางกันมาก ในป ค.ศ.๑๙๔๘
สหรัฐ ฯ ไดพัฒนา SCANNING SONAR ซึ่งสามารถทําการคนหาเปาไดรอบตัวโดยการสงคลื่นโซนาร
ออกไปเพียงครั้งเดียว สวนอังกฤษยังคงยึดถือหลักการเดิมเพราะการสงคลื่นโซนารออกไปเพียงบีมเดียวยอมมี
กําลังสงสูงกวาจึงมีโอกาสจับเปาไดมากกวาและไกลกวา โดยไดปรับใหสามารถสงไดจํานวน ๕ ถึง ๙ บีมติด
ตอกันในการสงคลื่นโซนารแตละครั้งเพื่อลดเวลาในการคนหาเปาใหครบ ๓๖๐ องศา ความแตกตางดังกลาว
ไดหมดไปเมื่อมีการพัฒนาวิธีการสงแบบ ROTATING DIRECTIONAL TRANSMISSION (RDT) ขึ้นในป
ค.ศ.๑๙๕๘ ซึ่งไดรวมเอาขอดีของวิธีการสงแบบ SEARCH LIGHT และ SCANNING เขาดวยกันโดยการสง
เปนบีมแคบออกไปเปนระลอกติดตอกันจนรอบตัว การดัดแปลง SCANNING SONAR แบบ AN/SQS - 29
SERIES ให RDT เปนแบบยังผลใหกําลังสงของโซนารเพิ่มขึ้น 10 DECIBELS หรือประมาณ ๑๐ เทาตัว
วิวัฒนาการของ RDT ทําใหสหรัฐ ฯ สามารถสรางโซนารระยะไกลแบบ AN/SQS - 23 ขึ้นในปลายป พ.ศ.
๑๙๕๘ โซนาร แบบนี้ใชความถี่ต่ําเพียง 4.5 - 5.5 KHz และมีกําลังสง 134 - 137 db/ /1 MICROBAR ซึ่งสูง
กวากําลังสงของโซนารระยะปานกลางที่ใชกันอยูในชวง ๑๐ ปกอนหนานั้นถึง 18 db หรือประมาณ ๑๐๐
เทา ๕ ปตอมาสหรัฐ ฯ ไดพัฒนาโซนารระยะไกลเปนแบบ AN/SQS - 26 ซึ่งเปนโซนารที่มีขนาดใหญมาก ใช

๗๕
ทรานสดิวเซอรขนาดเสนผาศูนยกลาง ๒๐ ฟุต สูง ๑๐ ฟุต หนัก ๓๐ ตัน สามารถทํางานไดพรอมกันทั้งใน
ACTIVE MODE ดวยความถี่ 3.2 - 3.8 KHz และใน PASSIVE MODE ดวยความถี่
1.2 - 2.5 KHz
ความกาวหนาที่สําคัญของโซนารแบบนี้ก็คือการใช BOTTOM BOUNCE (BB) และ CONVERGENCE
ZONE (CZ) PATH นอกเหนือไปจาก SURFACE DUCT PATH ซึ่งใชกันอยูทั่วไป และการใชความถี่ต่ําโดย
มีกําลังสงสูงมากทําใหอุณหภูมิ ความเค็มและความกดของน้ําทะเลมีผลกระทบกระเทือนตอระยะจับเปาของ
โซนารนอยมาก การจับเปาดวย BOTTOM BOUNCE TECHNIQUE ใชวิธีกระดกบีมโซนารขึ้นลงให
เหมาะสมกับความลึกของน้ํา ซึ่งตองอยูระหวาง ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ วา สวนการใช CONVERGENCE ZONE นั้น
ตองใชในบริเวณความลึกของน้ําไมต่ํากวา ๒,๕๐๐ วา เนื่องจากขอจํากัดดานปจจัยแวดลอมที่จะมีผลใหคลื่น
โซนารยอนกลับขึ้นมาที่ผิวน้ําได
๑.๓.๓ การพัฒนา PASSIVE SONAR ในยุคตอมา การหันบีมของโซนารระยะไกลโดยการให
เรือดําน้ําแลนเปนวงกลมหรือเลื้อยไปเลื้อยมาดวยความเร็วต่ํา นอกจากเปนการจํากัดความคลองตัวทางยุทธวิธี
ของเรือดําน้ํา และจํากัดขนาดของพื้นที่ซึ่งเรือดําน้ําสามารถคนหาดวยโซนารไดอยางทั่วถึงแลว ยังอาจทําให
การหาเข็ม ความเร็วและระยะของเปามีอัตราผิดมากถาการเปลี่ยนเข็มของเรือดําน้ําไมเปนไปโดยนิ่มนวลและ
สม่ําเสมอ ดังนั้น โซนารระยะไกลจึงไดรับการปรับปรุงใหสามารถหันบีมโซนารไดเชนเดียวกับโซนารของ
เรือดําน้ําเยอรมันและญี่ปุนสมัยสงครามโลกครั้งสุดทาย สวนโซนารระยะปานกลางนั้น เนื่องจากความถูกตอง
ในการวัดแบริ่งขึ้นอยูกับความชํานาญของพนักงานโซนาร ประกอบกับบีมโซนารมีลักษณะเชนเดียวกับ
SEARCH LIGHT SONAR ดังนั้น การคนหาและการหาขอมูลเปาดวยโซนารระยะปานกลางจึงตองใชเวลา
มากและอาจขาดความถูกตองแนนอน พิจารณาจากยานความถี่ของเสียงใตน้ําที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาโซนาร
ในปจจุบันเห็นไดวาการเพิ่มระยะดักรับเสียงใตน้ําจําเปนตองใชโซนารที่ทํางานในยานความถี่ต่ํา ทั้งนี้
เนื่องจากการสูญเสียกําลังของคลื่นเสียงเปนปฏิภาคโดยตรงกับความถี่ และเพื่อลดเวลาในการคนหาเปาดวย
โซนารซึ่งมีบีมแคบ ก็จํ า เป น ต องเพิ่มจํานวนบีม ใหมากขึ้ น อั น จะมีผลใหเ ส น ผาศูนย กลางของ
HYDROPHONE ARRAY มีขนาดใหญขึ้น ความตองการที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การเพิ่มความไวของ โซ
นาร เพื่อใหสามารถรับสัญญาณเบา ๆ ซึ่งอาจกระทําไดโดยการลดขนาดความกวางของบีมโซนารในทางตั้ง
อันจะมีผลให HYDROPHONE ARRAY มีความสูงมากขึ้นเพื่อรับจํานวนไฮโดรโฟนซึ่งตองเพิ่มขึ้นในแตละ
แถวทางตั้ง (STAVE) ความตองการเหลานี้ทําใหเกิดปญหาทั้งในดานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส และ
การลดขนาดของเครื่องโซนารลงจนสามารถติดตั้งในเรือดําน้ําซึ่งมีเนื้อที่คับแคบ ซึ่งกวาจะแกไขไดสําเร็จก็
ลวงเลยมาจนถึงป ค.ศ.๑๙๖๖ โดยบริษัท KRUPP ATLAS - ELEKTRONIC แหงประเทศเยอรมันได
ออกแบบสรางโซนารแบบ AN 526 ซึ่งมีไฮโดรโฟนจํานวน ๒๘๘ ตัว จัดเรียงเปน ๔๖ แถวทางตั้ง (STAVE)
แตละแถวมีไฮโดรโฟน ๓ ชั้น (STACK) ติดตั้งในแบบสายรัดคางตามลักษณะโคงของหัวเรือดําน้ํา จึงเรียกกัน
ทั่วไปวา CONFORMAL ARRAY กองทัพเรือสหรัฐ ฯ ใช CONFORMAL ARRAY SONAR แบบ AN/BQR
- 7 ซึ่งเปนโซนารระยะไกลของเรือดําน้ํานิวเคลียรชั้น TULLIBEE และเปนสวนหนึ่งของ INTEGRATED
SONAR SYSTEM แบบ AN/BQQ - 2 ของเรือดําน้ํานิวเคลียรตั้งแตชั้น PERMIT/STURGEON เปนตนมา

๗๖
AN/BQR - 7 ใชไฮโดรโฟนจํานวน ๑๕๖ ตัว จัดเรียงเปน ๕๒ แถวตั้งแถวละ ๓ ชั้น ทํางานในยานความถี่
ระหวาง 50 Hz ถึง 5 KHz และมีความไวสูงมากจนสามารถรับเสียงซึ่งเบากวาเสียงของทะเลยามคลื่นลมสงบ
โซนารแบบนี้สามารถจับเปาเรือดําน้ําขณะเดินเครื่องยนตดีเซลประจุแบตเตอรี่ไดในระยะไกลถึง ๗๐ ไมล
และสามารถติดตามเปาไดโดยอัตโนมัติ CONFORMAL ARRAY SONAR มีคุณสมบัติของโซนารทั้งแบบ
ระยะไกลและแบบระยะปานกลางผสมผสานกันอยูในตัวจนทําใหการแบงประเภทของโซนารกระทําไดไม
เด็ดขาดดังเชนแตกอน อยางไรก็ตาม CONFORMAL ARRAY SONAR มีขอเสียอยูหลายประการ เชน เรือดํา
น้ําตองใชความเร็วต่ํา เพื่อใหโซนารสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โซนารมีน้ําหนักมาก การ
ALIGNMENT ตองแนนอน HYDROPHONE ARRAY อาจไดรับความเสียหายจากการเทียบเรือและการ
ปฏิบัติการในสภาพคลื่นลมแรงโดยขาดความระมัดระวัง การซอมทําเปนปญหายุงยากมาก โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนไฮโดรโฟนแม แ ต เ พีย งตัว เดีย วก็ต องนํา เรือเขาอู แ ห ง
ดั งนั้ น
จึ ง ไดมี ก ารออกแบบสรา ง
HYDROPHONE ARRAY ใหเปนรูป วงกลม (CIRCULAR) และรูปทรงกลม (SPHERICAL) โดยบริษัท
KRUPP ATLAS ELEKTRONIC ไดผลิตโซนารแบบ CSU - 3 ซึ่งใช HYDROPHONE ARRAY แบบวงกลม
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๙ ฟุต สูง ๓ ฟุต และติดตั้งในเรือดําน้ําขนาดเล็ก เชน แบบ ๒๐๕ ตั้งแตปลายป ค.ศ.
๑๙๗๔ เปนตนมา สวนเรือดําน้ํานิวเคลียรของสหรัฐ ยังคงเก็บ CONFORMAL ARRAY SONAR ไว แต
ไดรับการติดตั้ง SPHERICAL ARRAY SONAR แบบ AN/BQS - 6 เพิ่มขึ้นเพื่อใชขณะแลนดวยความเร็วสูง
โซนารแบบนี้ใชทรานสดิวเซอรขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๕ ฟุต สามารถทํางานทั้งในแบบ ACTIVE และ
PASSIVE ไดพรอมกันโดยสามารถจับเปาไดไกลประมาณ ๒๕ - ๓๐ ไมล ใน ACTIVE MODE และ ๗๐ ไมล
ใน PASSIVE MODE โซนารแบบAN/BQS - 6 มีสมรรถนะใกลเคียงกับโซนารแบบ AN/SQS - 26 ของเรือ
ผิวน้ํา
๑.๓.๔ SONAR INTERCEPT การพัฒนา ACTIVE SONAR ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
ทําใหมีเสียงใตน้ําจํานวนมาก ซึ่งเรือดําน้ําสามารถนํามาใชประโยชนในการดําเนินยุทธวิธี จึงไดมีการพัฒนา
PASSIVE SONAR สําหรับดักรับหาทิศและวิเคราะหคลื่น โซนารของเรือดําน้ํา สามารถหาระยะของเปาที่
แพรคลื่นโซนารไดโดยวิธี PING STEALING และโดยการวัดความแรงของสัญญาณ (SIGNAL STRENGTH
MEASUREMENT)
๑.๓.๕ PASSIVE RANGING SONAR โดยเหตุที่การหาระยะของเปาจาก TIME/BEARING
PLOT ตองอาศัยความชํานาญของเจาหนาที่และสิ้นเปลืองเวลามาก สวนการใช SONAR INTERCEPT ก็มี
ขอจํากัดตรงที่วิธี PING STEALING มีอัตราผิดมากหากความลึกของน้ํานอยกวา ๕,๐๐๐ ฟุต และวิธี SIGNAL
STRENGTH MEASUREMENT ตองอาศัยขาวกรองที่ถูกตองเกี่ยวกับกําลังสงและวิธีการสงคลื่นโซนารของ
ขาศึก ตลอดจนสภาวะแวดลอมในพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งมีผลตอการสูญเสียกําลังของคลื่นโซนารดังนั้น จึงไดมี
การพัฒนา PASSIVE RANGING SONAR ขึ้นในตนทศวรรษที่ ๑๙๗๐ โซนารประเภทนี้ใช HYDROPHONE
ARRAY จํานวน ๖ ตัว ติดตั้งตามความยาวของตัวเรือ กราบละ ๓ ตัว ในลักษณะนี้คลื่นเสียงจากเรือเปาจะ
กระทบ ARRAY แตละตัวในเวลาตางกันเล็กนอย การวัดความแตกตางของเวลาดังกลาวอยางละเอียดถูกตอง

๗๗
ทําใหสามารถคํานวณหาแบริ่งและระยะของเรือเปา ในการวัดแบริ่งและระยะของเปาดวย PASSIVE
RANGING SONAR รุนแรก ๆ เรือดําน้ําตองนําเรือใหเปาอยูในแบริ่งสัมพันธประมาณ ๙๐ องศา ทางกราบ
ขวาหรือซาย แตอุปสรรคนี้คอยคลี่คลายลงตามลําดับในโซนารรุนตอ ๆ มา
ขอจํากัดประการหนึ่งของ PASSIVE RANGING SONAR เกิดจากการพัฒนาตัวเรือดํา
น้ําเปนแบบชั้นเดียวอันมีผลใหความยาวของเรือดําน้ําลดลง ซึ่งทําใหความถูกตองในการหาแบริ่งและระยะ
ของเปาลดลงไปดวย PASSIVE RANGING SONAR รุนแรก ๆ เชน DUUX - 1 ของฝรั่งเศส ใชเครื่องคํานวณ
แบบ ANALOGUE ในการหาแบริ่งและระยะของเปา จึงทําใหมีอัตราผิดคอนขางสูง แตในรุนตอมา เชน
DUUX - 2 , KRUPP ATLAS - ELEKTRONIC PRS 3 และ SPERRY MICRO PUFFE (PASSIVE
UNDERWATER FIRE CONTROL FEASIBILITY STUDY) ใชเครื่องคํานวณแบบ DIGITAL ขนาดเล็ก จึง
ทําใหมีอัตราผิดลดลงมาก โดยทั่วไป PASSIVE RANGING SONAR จับเปาไดในระยะไกลสุดประมาณ ๒๐,
๐๐๐ หลา โดยมีอัตราผิดในการหาระยะประมาณ ๑๐ % ที่ระยะ ๑๐,๐๐๐ หลา และ ๕ % ที่ระยะ ๕,๐๐๐ หลา
ในทางปฏิบัติโซนารประเภทนี้ยังมีขอจํากัดอยูหลายประการอาทิเชน เรือดําน้ําตองลดเสียงของเรือตนเองให
มากที่สุด และโซนารอาจถูกลวงไดงายโดยเสียงใบจักรตอรปโด โทรศัพทใตน้ํา และคลื่นโซนาร
๑.๔ โซนารและหลักการเบื้องตนของโซนาร
๑.๔.๑ โซนารชนิดตาง ๆ โซนารสามารถแบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๑.๔.๑.๑ โซนารพาสซีฟ (PASSIVE SONAR) เปนระบบโซนารที่ดักฟงเสียงที่แพร
ออกมาจากเปาหมาย ทั้งเสียงที่แพรออกไปโดยเจตนาและไมเจตนา เปนระบบทางรับที่ไมเปดเผยตัวเอง
สามารถจับเปาไดในระยะไกล แตไดขอมูลเฉพาะทิศทางของเปาหมายเทานั้น เหมาะสําหรับใชติดตั้งในเรือดํา
น้ํา
๑.๔.๑.๒ โซนารแอ็คทีฟ (ACTIVE SONAR) เปนระบบที่สงพลังงานเสียงลงไปใน
น้ํา และรับเสียงที่สะทอนกลับมาเขาเครื่องไดขอมูลเปาที่แนนอนทั้งทางแบริ่งและระยะ แตเปดเผยตัวเอง
และมีระยะตรวจจับใกล
หลักการทํางานของ โซนารแอ็คทีฟ นั้น จะประกอบดวยเครื่องสง (TRANSMITTER)
สงพลังงานไฟฟาไปยังทรานสดิวเซอร (TRANSDUCER) เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสียงสงออก
ไปในน้ําจากนั้น ทรานสดิวเซอรจะรับพลังงานเสียงที่สะทอนกลับมา และเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาสงตอไป
ยังเครื่องรับ (RECEIVER) เพื่อดําเนินกรรมวิธีสรางภาพและเสียงให ปรากฏบนจอภาพ (DISPLAY UNIT)
โซนารแอ็คทีฟ แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
- SEARCH LIGHT SONAR เปนโซนารที่สงและรับพลังงานไดเพียง SECTOR เล็ก ๆ
ประมาณ ๕ องศา ดังนั้น ถาตองการใหสามารถตรวจจับเปาไดรอบทิศทาง จะตองทําการหมุนทรานสดิวเซอร
ทําใหเสียเวลามาก กวาจะกวาดพื้นที่โดยรอบไดครบ ๓๖๐ องศา โซนารแบบนี้ไมมีภาพแสดง พนักงานตอง
ใชความสามารถ และความชํานาญในการดักฟงเสียง
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SCANNING SONAR เปนระบบที่สงและรับคลื่นเสียงไดรอบทิศทางในเวลา
เดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากทรานสดิวเซอรจะประกอบดวย ELEMENTS จํานวนมาก ซึ่งแตละ ELEMENTS จะมี
ลักษณะเปนทรานสดิวเซอรเล็ก ๆ อยูโดยรอบ พนักงานโซนารจะสามารถเลือกแบบการสงพลังงานเสียงได
ทั้งการสงออกไปรอบทิศทางในเวลาเดียวกัน หรือการเลือกสงเฉพาะ ELEMENTS ในเชคเตอรที่กําหนดก็ได
สัญญาณที่รับไดจะถูกแปลงใหปรากฎบนจอภาพ PPI ทําใหสามารถหาขอมูลตาง ๆ ไดดังนี้
- ขนาดของวัตถุใตน้ํา
- ระยะจากจุดศูนยกลางของจอภาพไปยังเปา
- ทิศทางของเปา (ถาใชไยโรก็จะเปนแบริ่งจริง)
- แสดงการเคลื่อนที่ของเปา
- การพิจารณา WAKE จะทํานายเข็มของเปาได
- ถาหากเปาอยูไกลเกินระยะโซนาร แตพอจะจับเสียงได ในกรณีเชนนี้จะ
ปรากฎเปนเสี้ยว (SEGMENT) ซึ่งหาทิศทางของเสียงได
๑.๔.๒ หลักการทั่วไปของ โซนารแอ็คทีฟ (ACTIVE SONAR)
๑.๔.๒.๑ โซนารแอ็คทีฟ จะสงคลื่นเสียงออกไปใตน้ําและดักรับเสียงที่สงออกไป
สะทอนกลับมา โดยสามารถหาขอมูลเปาไดดังนี้
- แบริ่งเปา หาไดจากการวัดทิศทางของเสียงที่สะทอนกลับ
- ระยะเปา หาไดโดยจับเวลาระหวางชวงระยะเวลาที่เสียงถูกสงออกไป
และชวงเวลาที่เสียงสะทอนกลับมาถึงทรานสดิวเซอร
๑.๔.๒.๒ คุณลักษณะ (CHARACTERISTIC)
- ความถี่ (FREQUENCY) ระยะตรวจจับของโซนารจะใกล หรือไกล
ยอมขึ้นอยูกับคุณลักษณะทางฟสิกส (รูปราง และขนาด) ของ ทรานสดิวเซอร (TRANSDUCER) แตความถี่
ของคลื่นเสียงที่สงออกไปก็มีผลกระทบตอระยะจับเปาเหมือนกัน กลาวคือ โซนารแบบเดียวกันถาใชความถี่
ตางกันก็ยอมมีระยะตรวจจับตางกันดวย โดยทั่ว ๆ ไป ในทางทฤษฎีแลวยิ่งความถี่ต่ํามากเทาไร โซนารจะมี
ระยะตรวจจับไกลมากขึ้นเทานั้น
- กําลังสง (POWER) โซนารแตละชนิดจะไดรับการออกแบบใหทํางาน
ด ว ยกํ า ลั ง ส ง ระดั บ หนึ่ ง
ซึ่ ง มั ก จะถู ก ลดระดั บ กํ า ลั ง ลงโดยผู ใ ช
เพื่ อ ให มี ก ารส ง สะท อ นกลั บ
REVERBERATION นอยลง ตามปกติระดับกําลังสง จะถูกเปลี่ยนไปตาม MODE การใชงานตาง ๆ ของ โซ
นารเครื่องเดียวกัน
- ความยาวคลื่น (PULSE LENGTH) โดยทั่ว ๆ ไป ความยาวคลื่นยิ่งยาวยอมจะพา
พลังงาน (ENERGY) ไปในน้ําไดมาก ซึ่งก็หมายความวาจะมีระยะตรวจจับไกลยิ่งขึ้น แตความยาวคลื่นที่สั้น
กวา จะชวยใหสามารถแยกแยะเปาไดดีขึ้น

๗๙
- ชนิดของคลื่น มีอยู ๓ แบบ ที่ใชกันคือ
๑. CONTINUOUS WAVE (CW) หรือคลื่นตอเนื่อง มีความถี่คงที่ นิยมใชกันมาก
ที่สุด คลื่น CW จะเปนคลื่นที่สามารถแยกแยะ DOPPLER ไดดี และมีขีดความสามารถวิเคราะหเปาที่มี
DOPPLER สูง ๆ ไดดี อยางไรก็ตาม CW ก็มักจะมีผลกระทบจาก REVERBERATION ในระดับสูงมาก
๒. FREQUENCY MODULATION (FM) บางทีก็เรียกวา CODED
PULSE (CP) ความถี่จะเปลี่ยนขึ้น หรือลงเล็กนอย ในแตละความยาวคลื่น CP จะชวยลดผลกระทบอันเกิด
จาก REVERBERATION เปนคลื่นที่มีคุณลักษณะแยก DOPPLER ไดต่ํากวาคลื่น CW แตก็มีขีดความสามารถ
ในการตรวจจับเปาที่มี DOPPLER ต่ําไดดีกวา
๓. คลื่นผสมระหวาง CP และ CW เปนการนําเอาคุณลักษณะดีเดนของคลื่นแตละ
แบบมาไวดวยกัน
- แบบของการสงคลื่นเสียง
๑. ODT (OMNIDIRECTIONAL TRANSMISSION) หมายถึง การสงพลังงาน
เสียงออกจากทรานสดิวเซอรในทุกทิศทุกทางพรอม ๆ กัน และดวยกําลังแรงเทากัน มีกําลังสงต่ําแตใชเวลา
สั้น และตรวจจับเปารอบตัวไดพรอม ๆ กัน
๒.RDT (ROTATIONAL DIRECTIONAL TRANSMISSION) เปนการสงคลื่น
โดยแบงเชคเตอรโดยรอบออกเปน 3 SECTOR (SECTOR ละ๑๒๐ องศา) และควบคุมการสงคลื่นสลับกันไป
จนรอบทิศทาง มีกําลังสงแรงกวา ODT จึงมีระยะตรวจจับเปาไกลกวา
๓.SDT(SECTORAL DIRECTIONAL TRANSMISSION) มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะเหมือนกับการสงแบบ RDT ในแงที่วาระดับแรงสงคลื่นจะถูกบีบใหอยูใน SECTOR ใด SECTOR
หนึ่งที่กําหนดโดยพนักงาน แตไมหมุนกวาด ใชเวลามากที่สุดกวาจะกวาดไดครบรอบ แตใหผลการพิสูจน
ทราบที่มีความถูกตองสูง
๑.๔.๓ สวนประกอบตาง ๆ ของโซนาร
๑.๔.๓.๑ ทรานสดิวเซอร (TRANSDUCER) โซนารรุนใหมจะมีทรานสดิวเซอร เปน
รูปทรงกระบอก “CYLINDRICAL ARRAYS” ประกอบดวย ELEMENT (หรือตัวทรานสดิวเซอรขนาดเล็ก
ๆ) อยูโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถสงและรับ คลื่นเสียงไดทางตั้ง (VERTICAL) และในแนวราบ ๖ แถว ๆ
ละ ๓๒ ตัว(HORIZONTAL) ELEMENT ที่อยูในแถวเดียวกัน เรียกวา ROW ซึ่งเปนตัวสราง BEAM ใน
แนวตั้ง และ ELEMENT ที่อยูใน COLUMN ทางตั้งเดียวกัน เรียกวา STAVE ซึ่งเปนตัวสราง BEAM ใน
แนวราบ
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รูปที่ ๓ - ๑ ทรานสดิวเซอรของโซนาร DSQS - 21 C ประกอบดวยแถว ( ROW )
๑.๔.๓.๒ โดมโซนาร อาจทําดวยแผนเหล็ก หรือวัสดุ COMPOSITE ที่ออกแบบใหมี
รูปเพรียวน้ําครอบตัวทรานสดิวเซอรไว เพื่อปองกันทรานสดิวเซอร , ลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นภายในเรือและ
ลดแรงตานน้ํา ติดตั้งจมอยูในน้ําซึ่งอาจอยูบริเวณหัวเรือ , ใตทองเรือ หรือลากทายเรือ
๑.๔.๓.๓ TRANSMIT/RECEIVE SWITCH มีลักษณะเปน SWITCH สองตําแหนง
โดยจะเปนตัวตอเชื่อมเครื่องสง (TRANSMITTER) กับทรานสดิวเซอร ในขณะที่โซนารทําการสงคลื่นเสียง
และจะเปนตัวตอกับเครื่องรับ ในขณะที่โซนารรับคลื่นเสียงที่สะทอนกลับมา
๑.๔.๓.๔ เครื่องสง (TRANSMITTER) เปนตัวสรางพลังงานไฟฟา ที่มีความถี่เฉพาะ
ตามที่ตองการสงไปยังเครื่องขยายกําลัง (AMPLIFIER) จากนั้นจะสงตอไปยังทรานสดิวเซอร เพื่อเปลี่ยน
พลังงานไฟฟาเปนพลังงานเสียง สําหรับโซนารสมัยใหมจะมีวงจรทํา BEAM (BEAMFORMING GROUP)
ทั้งในทางตั้งและในแนวนอน
๑.๔.๓.๕ เครื่องรับ (RECEIVER) เมื่อทรานสดิวเซอรรับสัญญาณกลับ และจะแปลง
พลังงานเสียงเปนพลังงานไฟฟา จากนั้นจะสงผานไปยังเครื่องรับ เพื่อขยายสัญญาณใหอยูในระดับเพียง
พอที่จะนํามาแปลงเปนสัญญาณภาพ (VIDEO) และสัญญาณเสียง (AUDIO) ใหอยูในระดับที่ฟงได (800
CPS) ไปยังเครื่องแสดงภาพ (DISPLAY CONSOLE) โดย
- ภาค VIDEO TRANSDUCER SCANNER จะทํางานโดยหมุนกวาดภาพรอบ
ทิศทางตลอดเวลา เพื่อใหปรากฏภาพครบ ๓๖๐ องศา
- ภาค AUDIO TRANSDUCER SCANNER จะทํางานเฉพาะในแบริ่งที่
ตองการ (ตามที่พนักงานโซนารจะหมุน CURSOR ไปยังตําแหนงไหน และแตงให CURSOR DOT ไปอยูบน
จุดสวางที่จะไดยินเสียง ECHO) เมื่อตั้งไวที่ LISTENING เสียงที่ไดรับจะปรากฏภาพเปนรูปลิ่มสอบเขาหาจุด
ศูนยกลาง พรอมทั้งไดยินเสียงตามทิศทางของตนกําเนิดเสียง การกวาดภาพที่ปรากฏบนจอ จะเหมือนกับ
วงกลมที่คอย ๆ ขยายออกไปจากจุดศูนยกลาง (SPIRAL SWEEP) เครื่องแสดงภาพจะคํานวณใหอัตราการ
ขยายของวงกลม เทากับครึ่งหนึ่งของความเร็วเสียง ทั้งนี้เพื่อใหภาพที่ปรากฎบนจอพอดีกับเวลาที่เสียง
เดินทางกลับมาถึงทรานสดิวเซอร
ตัวอยางเชน เปาอยูที่ระยะ ๒,๐๐๐ หลา เสียงจะตองเดินทาง (ไปและสะทอนกลับ) เปนระยะทาง ๔,
๐๐๐ หลา ดังนั้นเพื่อให SPIRAL SWEEP คอย ๆ ขยายไปถึงที่ระยะ ๒,๐๐๐ หลา จากจุดศูนยกลางของจอภาพ
ใหเปนเวลาเดียวกับที่ ECHO เดินทางมาถึงทรานสดิวเซอรพอดี และจะปรากฎเปนภาพสวางขึ้นบนจอนั้น
จะตองตั้งอัตราการขยายของ SPIRAL SWEEP ใหเทากับครึ่งหนึ่งของอัตราเร็วเสียง

๘๑
๑.๔.๓.๖ CONTROL AND DISPLAY เปนสวนที่ควบคุมการใชโซนารทั้งระบบ
รวมทั้งการแจงขาวสารขอมูลทั้งหมด ใหปรากฎบนจอภาพตาง ๆ โดยถือ RECEIVER SECTION เปนตัว
ดําเนินกรรมวิธี
๑.๔.๓.๗ POWER SUPPLY ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา จากเครื่องกําเนิดไฟฟา
ของเรือ ใหเปนรูปตาง ๆ ตามที่โซนารตองการ
๑.๔.๓.๘
TRAINING/TEST EQUIPMENT มีระบบ BUILT IN TEST สําหรับ
ตรวจสอบการทํางานของระบบตาง ๆ ในตัว สําหรับการบํารุงรักษา และการแกไข รวมทั้งการสราง
SIMULATED TARGET ECHO เขาไปในระบบโซนารเพื่อใชในการฝกพนักงาน
โซนารในยุคปจจุบัน ถาแบงตามลักษณะการติดตั้งของทรานสดิวเซอร
แลว จะแบงออกไดเปน ๓ แบบ คือ
ก. โซนารติดตั้งประจําที่ใตทองเรือ (HULL - MOUNTED SONAR)
ข. โซนารปรับระดับความลึกได (VARIARLE DEPTH) หรือ VDS
บางครั้งก็นิยมเรียกวา โซนารลากทาย (TOWED - ARRAY SONAR)
ค. โซนารชัก - หยอน หรือ DIPPING SONAR
ติดตั้งอยูบน
เฮลิคอปเตอรปราบเรือดําน้ํา
ขอดีของโซนารลากทายเรือ
- มีขีดความสามารถตรวจจับเปาไดต่ํากวาระดับ LAYER DEPTH
- ครอบคลุมพื้นที่การตรวจจับไดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ใน SHADOW
ZONE เพิ่มสมรรถนะการตรวจจับทางทายเรือ ซึ่งมีผลจากพริ้วน้ําทายเรือ นอกจากนี้ยังลดการรบกวนโซนาร
ของฝายเดียวกันเอง เพราะโซนาร VDS ใชความถี่สูง แตโซนารติดใตทองเรือใชความถี่ต่ํา
- เสียงที่เกิดขึ้นจากเรือ (SELF - NOISE) ไมรบกวนการทํางานของ
ทรานสดิวเซอรของโซนารประเภทนี้
- ใหคาทางแบริ่ง และระยะแมนยํา แมคลื่นลมแรง
ขอเสียของโซนารลากทายเรือ
- ลดความแคลวคลองวองไวในการเคลื่อนที่ของเรือ
- SEA STATE เกินจาก ๕ ไมสามารถลากได
- มีผลกระทบจาก REVERBERATIONS มาก เมื่อใชในเขตน้ําตื้น
- ถาใชความเร็วในการลากมาก สายเคเบิล หรือทรานสดิวเซอร อาจ
ไดรับความเสียหายถาใชความเร็วต่ํา สายอาจปดตัวได
- มีขอจํากัดมากในการใชในเขตน้ําตื้น

๘๒

เครื่องโซนารที่มีใชใน ทร.ไทย
สําหรับเครื่องโซนารที่มีใชในปจุบันของ ทร. ไทยมีทั้งหมด ๙ แบบ คือ
๑. โซนาร
๒. โซนาร
๓. โซนาร
๔. โซนาร
๕. โซนาร
๖. โซนาร
๗. โซนาร

AN/DSQS - 21 C
AN/SQS - 26 CX
AN/SQS - 35 IVDS
AN/SQR - 18A (V) 1 และ (V) 2
AN/SQR - 17 A (V) 2
SJD - 5A
SJD - 7A

สําหรับเรือชุด ร.ล.พุทธยอดฟาจุฬาโลก ติดตั้งระบบโซนาร ๔ แบบคือ
โซนารหัวเรือ แบบ AN/SQS – 26 CX
โซนารชักหยอน แบบ AN/SQS – 35 IVDS (เฉพาะ ร.ล.พุทธยอดฟาฯ)
โซนารลากทาย แบบ AN/SQR – 18 A (V) 1 (ร.ล.พุทธเลิศหลาฯใช (V) 2)
โซนารวิเคราะหสัญญาณเสียง แบบ AN/SQR–17A(V)2
โซนารหัวเรือแบบ AN/SQS – 26 CX เปนของประเทศสหรัฐอเมริกา
แบบความถี่ต่ําระยะไกล
ระยะตรวจจับไกลสุด ๕๐ ไมล
MODE หลักมีอยู 2 MODE คือ
- ACTIVE MODE ความถี่ตั้งแต 3.012 – 3.91 KHz
- PASSIVE MODE ๒ แบบ,สัญญาณในการสงมี 1 FM,CW
 PASSIVE BROAD BAND 1.5 – 2.5 KHz
 PASSIVE NARROW BAND 0.1 – 2.6 KHz
โซนารชักหยอนแบบ AN/SQS – 35 IVDS
ความลึกในการปลอย ๕๐ – ๖๐๐ ฟุต
ความถี่ ตั้งแต 11.9 – 14.1 KHz
ระยะตรวจจับไกลสุด ๑๐ ไมล
โซนารลากทายแบบ AN/SQR – 18 A (V) 1
การทํางานในการปลอยตองตอจากตัวโซนารSQS–35
ความลึกในการปลอยสูงสุด ๖๐๐ ฟุต

๘๓
ความยาวสาย TOWED ARRAY ๖๑๒ ฟุต
ความถี่ PASSIVE BROAD BAND 300 – 1,300 Hz
PASSIVE NARROW BAND 50 – 1,300 Hz
โซนารวิเคราะหสัญญาณเสียงแบบ AN/SQR–17A(V) 2
แบบ SONAR SIGNAL PROCESSING SET
วิเคราะหสัญญาณเสียงที่มาจาก SONOBUOYโดยตรงหรือ LINK ผาน ฮ.
วิเคราะหสัญญาณ PASSIVE NARROW BAND จาก SQS – 26 , SQR – 18
ความถี่ 0 – 3 , 400 Hz
โซนารแบบ DSQS – 21 C
เปนของประเทศเยอรมัน สรางโดย บ. KRUPP ATLAS ELEKTRONIK
เปนโซนารที่ไดนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในการคนหา พิสูจนทราบ , ติดตามเปา แสดงคาดวยสี ๓ สี ทํา
ใหสะดวกตอการอาน (แดง , เขียว , เหลือง)
MODE หลักในการทํางานมี 2 MODE , สัญญาณในการสงมี 1. FM , 2 CW
- ACTIVE MODE (ความถี่ F1 , F2 , F3)
- PASSIVE MODE
สามารถจัดเปาแบบ ATT ในการติดตามเปา ไดพรอมกัน ๓ เปา
ความถี่มีทั้งหมด ๓ ความถี่ จาก CONSOLE คือ F1,F2,F3
เมื่อเลือกระยะไกล (WIDE) 4 , 8 , 16 , 32 KYDS
สามารถตรวจจับได ๓๖๐ องศา
เรือที่ติดตั้งโซนาร AN/DSQS - 21 C มีทั้งหมด ๘ ลํา ไดแกเรือ
๑. ร.ล.มกุฎราชกุมาร
๒. ร.ล.ตาป
๓. ร.ล.คีรีรัฐ
๔. ร.ล.รัตนโกสินทร
๕. ร.ล.สุโขทัย
๖. ร.ล.คํารณสินธุ
๗. ร.ล.ทยานชล
๘. ร.ล.ลองลม
โซนารแบบ SJD - 5 A
ใชเทคนิคของ MULTI BEAMS ในการสงและรับ เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการคนหา

๘๔
TRANSDUCER ARRAY โดยการควบคุมของ PLATFORM สามารถทําการ คนหาและติดตามเปาไดอยาง
แนนอนและเชื่อถือไดในสภาวะที่ทะเลไมปกติ
TRANSDUCER ARRAY ติดตั้งอยูในโดมหัวเรือที่บรรจุน้ําจืดเต็มเพื่อใหคา
CAVITATION THRESHOLD ที่สูงขึ้น
โซนารมีรูปแบบในการสงสัญาณ ๒ ชนิด คือ CW และ FM โดยที่ CW
จะมีความกวางของพัลส ๓ ขนาด ( 22,88,350 MS ) ซึ่งสามารถเลือกไดจากพนักงานขึ้นอยูกับลักษณะของ
เปาและการรับเพื่อใหได S/N ที่เหมาะสมเพื่องายตอการแยกเปา
ระยะในการตรวจจับ ๘,๑๖,๓๒,๖๔,๑๒๘ ไมล ( MILES )
โครงสรางโดยทั่วไปมีขนาดกระทัดรัด น้ําหนักเบางายตอการใชงานและสะดวกตอการบํารุงรักษา
เรือที่ติดตั้งเครื่องโซนารแบบ SJD - 5A
โซนารแบบ SJD - 7A
ลักษณะเฉพาะ
Measuring Ranges
Search Mode : ………………..8,16,32,64,128 Cable Miles
Close Range ( Mcc) : ……………………….8 Cable Miles
Active Mode ……………………..ไมต่ํากวา 60 Cable Miles สําหรับ
เปาเรือดําน้ําขนาดกลางใน Acoustic Condition ที่ดีและความเร็วเรือไมเกิน ๑๘ นอต
Passive Mode…………...……….ไมต่ํากวา 35 Cable Miles เมื่อความ
ความเร็วของเรือดําน้ํา ๖ – ๘ นอตและเรือไมมี ความเร็ว
Target Speed Calculation Accuracy ………………….+/-2 Kn ( r.m.s.)
Bearing Accuracy…………………………………….ไมเกิน ๑.๒ องศา
Range Accuracy……………1 % ของ Range Scale หรือ ประมาณ ๕๐ เมตร
Operating Frequency
F1 : ……………………………………… 6.50 Khz.
F2 : ……………………………………… 7.25 Khz.
F3 : ……………………………………… 8.00 Khz
Horizontal Observation Sectors
Search Mode : Odt Or Mcc Mode ……………….๓๖๐ องศา
Srdt Mode……….…๖๐ องศา Or ๑๒๐ องศา
Trdt Mode………………………..๓๖๐ องศา
Transmitting Signal Type
CW : Pulse Width…………16 ms.,64 ms.,128 ms.,256 ms.

๘๕
HFM Pulse Width …128 ms.,256m,( Freq. Modulation,
Width +/- 150 Hz.)
Operating Bandwidth
Active Mode ..……………….16 ms.,64 ms.,128 ms.,256 ms.
Passive Mode………………..5.50 to 8.50 Khz.
Transmitting and Receiving Beam Characteristics
Source Level ( Db/Pa/lm )
หมายเหตุ : 1 cable mile = 205.56 yards

……………………

๘๖

โซนาร DSQS - 21 C
๑ กลาวโดยทั่วไป
๑.๑ SONAR DSQS - 21 C เปนโซนารยุคใหมที่มีน้ําหนักเบา และมีขนาดเล็กกระทัดรัด
สําหรับใชในภารกิจปราบเรือดําน้ํา ออกแบบและสรางขึ้นโดย บริษัท KRUPP ATLAS - ELEKTRONIK
ประเทศเยอรมันตะวันตก ปจจุบันมีติดตั้งอยูบน ร.ล.ตาป , ร.ล.คีรีรัฐ , ร.ล.มกุฎราชกุมาร , ร.ล.สุโขทัย ,
ร.ล.รัตนโกสินทร และเรือตรวจการณปราบเรือดําน้ํา (ตกด.) ชุด ร.ล.ทยานชล DSQS - 21 C เปนโซนารที่
ไดนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในการคนหา พิสูจนทราบและติดตามเปาแสดงภาพดวยสี ๓ สี ทําใหสะดวก
ตอการอานและเมื่อมีขอขัดของเกิดขึ้นจะแสดง PC. BOARDS ที่ผิดปกติใหทราบโดยอัตโนมัติบนจอภาพ
จึงงายตอการบํารุงรักษาและซอมทํา มีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้ คือ
๑.๑.๑ สวนประกอบที่อยูในหองศูนยยุทธการ ประกอบดวย
- OPERATOR'S CONSOLE
- TRAINING SIMULATOR
- ACOUSTICAL ALARM UNIT
- DISTRIBUTION BOX
๑.๑.๒ สวนประกอบของอิเล็กทรอนิกส
- ELECTRONIC CABINETS
- POWER AMPLIFIER CABINET
- PULSE POWER SUPPLY UNIT
- T/R SWITCHES AND CONNECTION UNIT
- INTERCEPTION SWITCH AND CONNECTION UNIT
๑.๑.๓ สวนประกอบที่อยูใตแนวน้ํา
- CYLINDRICAL TRANSDUCER ARRAY
- INTERCEPT ARRAY
๑.๒ ทรานสดิวเซอร

๘๗
โซนาร DSQS - 21 C ประกอบดวย ทรานสดิวเซอรทั้งหมด 192 ELEMENT โดยจะ
แบงออกเปน ๖ แถว ๆ (ROW) ละ 32 ELEMENT เริ่มนับ STAVE 1 จากทายเรือวนตามเข็มนาฬิกาและ
มี STAVE 16 อยูทางหัวเรือพอดี เพื่อใหโซนารสามารถเลือกจับเปาไดทั้งในระยะใกลและระยะไกล
ELEMENT ทั้ง ๖ แถว จะถูกแบงออกเปน ๒ สวน โดย ๒ แถวบนเรียกวา RING 1 เปน ELEMENTS
ที่มีบีมในการสงทาง VERTICAL กวางกวาปกติ เพื่อใหมีขีดความสามารถตรวจจับเปาระยะใกล และ ๔
แถวลาง เรียกวา RING 2 มีบีมสงในทาง VERTICAL แคบกวา สําหรับการตรวจจับในแบริ่งสูงระยะไกล
ตามปกติจะใชทั้ง RING 1 และ RING 2 พรอมกัน เพื่อใหมีความถูกตองในทาง

รูปที่ ๓ - ๒ สวนประกอบตาง ๆ ของโซนาร DSQS 21 - C
๒. ขอมูลทางเทคนิค
๒.๑ ACTIVE MODE
๒.๑.๑ ขอมูลสําหรับ OPERATION

๘๘
ใน PANORAMA MODE การตรวจจับเปากระทํารอบทิศทาง ซึ่งสามารถ
ใช ATT ในการติดตามเปาไดพรอมกัน ๓ เปา ขอมูลในการพิสูจนทราบเปาจะไดไมสมบูรณนัก
ใน SEARCH MODE การตรวจจับเปากระทําในเซคเตอรเดียวเทานั้น
เพื่อใหการตรวจจับเปามีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับ PANORAMA MODE ขอมูลในการพิสูจนทราบ
เปาคอนขางจะสมบูรณ
- ความถี่ มีใหเลือกใชได ๓ ความถี่ จาก CONSOLE คือ F 1 , F 2 , F3
- การวัดระยะใน PANORAMA MODE
เมื่อเลือกระยะไกล (WIDE) 4 , 8 , 16 , 32 KYDS.
เมื่อระยะใกล (MCC)

2 KYDS.

เมื่อใช SEARCH MODE 4 , 8 , 16 , 32 KYDS.
- ระยะต่ําสุดที่วัดไดใน PANORAMA MODE
เมื่อเลือกระยะไกล (WIDE) 600 YDS.
เมื่อเลือกระยะใกล (MCC)

60 YDS.

เมื่อใช SEARCH MODE 1,000 YDS.
- การวัดคา DOPPLER ของเปา (ยกเวน CW 5) + 40 KN
- เมื่อใช PANORAMA MODE จะตรวจในเซคเตอร ซึ่งมีคาตาง ๆ
สัมพันธกับ PFB แตคาสูงสุดจะได ๓๖๐ องศา เมื่อใช SEARCH MODE จะตรวจจับในเซคเตอร = ๒๘
องศา ซึ่งกําหนดโดย RB.
๒.๑.๒ ขอมูลสําหรับ OPERATION AND DISPLAY
การทํางานบน CONSOLE
- เลือก MODE และ FUNCTION ผาน NUMERICAL KEY BOARD
- การวัดและกําหนดเปาโดยการใช RB.
- การแสดงภาพขยายของเปาจะผาน MAGNIFIED DISPLAY
- เลือกใชการติดตามเปาดวย ATT ผาน ATT KEY
- เลือกการ CLASSIFY เปาดวยตําแหนงของ RB. หรือ ATT
- ขนาดของจอภาพ 230 mm x 295 mm

๘๙
- คาของ RESOLUTION 0.25 mm
- ลักษณะสีบน SCREEN แดง , เหลือง , เขียว
- สัญญาณเสียงที่จุดใด ๆ บน SCREEN ขึ้นกับตําแหนงของ RB. และ
สงผาน HEADSET หรือลําโพง
BANDWIDTH

ประมาณ 0.8 KHz

MID - BAND FREQUENCY 1 KHz
- DEVIATION ของขอมูลที่ตรวจจับได เมื่อใช ATT
ระยะ

1 % + 50 M

แบริ่ง

๑.๓ องศา

๒.๑.๓ ขอมูลทาง ACOUSTIC
- จํานวน PREFORMED BEAM
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- ความกวางของ HORIZONTAL BEAM เมื่อวัดที่จุด - ๓ เดซิเบล ที่
FI = ๑๗.๘ องศา
ทั้งใน PANORAMA MODE และ SEARCH MODE F2 = ๑๕.๕ องศา
- ความกวางของ VERTICAL BEAM เมื่อวัดที่จุด
- ๓ เดซิเบล เมื่อใช LONG RANGE (4 - 32 KYD) F1 = ๒๒ องศา
F2 = ๑๙ องศา
F3 = ๑๖ องศา
เมื่อใช CLOSE RANGE (2 KYD)

F1 = ๖๖ องศา
F2 = ๕๖ องศา
F3 = ๔๒ องศา

- คา DIRECTIVITY ในการรับ
เมื่อใช LONG RANGE (4 - 32 KYD)

F1 = 20 db
F2 = 21 db
F3 = 22 db

๙๐
- โดยมีคา DEVIATION สูงสุด
-

= + 2 db

คา SIDE LOBE SUPPRESSION ของสัญญาณที่รับทาง

HORIZONTAL = 25 db
- ลักษณะของสัญญาณในการสงออกสามารถเลือกไดดังนี้
PANORAMA MODE , MCC (เมื่อใชระยะ 2 KYD) ลักษณะสัญญาณ 5
ms , CW
PANORAMA MODE (เมื่อใชระยะ 4 - 32 KYD) ลักษณะสัญญาณ ดังนี้
50 ms , FM
50 ms , CW
50 ms CW/5 ms CW
50 ms /5 ms CW

SEARCH MODE

50 ms CW/50 ms FM
50 ms CW/5 ms CW/50 ms FM/5 ms CW
300 ms CW + 300 ms FM

- พนักงานสามารถเลือกชนิดของการสงได ดังนี้
เมื่อ PANORAMA MODE
ที่ระดับสัญญาณสูงสุด สงไดแบบ RDT , SRDT
ที่ระดับสัญญาณ - 10 db สงไดแบบ ODT , SODT
ที่ระดับสัญญาณ - 20 db สงไดแบบ ODT , SODT
เมื่อใช SEARCH MODE จะสงไดแบบ SDT
๒.๑.๔ ขอมูลใน DISPLAY PROCESSING
- ระบบแสดงภาพเปนแบบ PPI (PLAN POSITION INDICATOR)
โดยเลือกแสดงแบบ NORTH หรือ SHIP RELATIVE
- การพิสูจนทราบเปาและแสดงดวยสีแทน DOPPLER จะแสดงดังนี้
เมื่อเปาเคลื่อนเขาหาจะแสดงดวยสีแดง
เมื่อเปาเคลื่อนออกไปจะแสดงดวยสีเขียว

๙๑
เมื่อเปามีขอมูลอื่น ๆ จะแสดงดวยสีเหลือง
การใช PING HISTORY โดยไมเลือก GEOMETRICAL
PROCESSING จะแสดงเปาที่เกิดขึ้นจนถึงการสงครั้งที่ ๕ แลวเปาที่เกิดจากการสงครั้งที่ ๑ จะหายไป
จํานวนเปาที่แสดงมากที่สุดในการสง ๑ ครั้ง ๘๐๐
จํานวนเปาที่สามารถแสดงไดมากที่สุดในการสง ๕ ครั้ง ๔,๐๐๐
- เมื่อใช GEOMETRICAL PROCESSING จะแสดงเฉพาะเปาในการสง
ครั้งลาสุดเทานั้น จํานวนเปาที่แสดงสูงสุดคือ
๒.๑.๕ ขอมูลใน AUTOMATIC TARGET TRACKING
ATT จะสามารถใชรวมกับ ACTIVE MODE ซึ่งจะสามารถใหขอมูล ตาง
ๆ ของเปาในการสงดวย วิธีตาง ๆ ซึ่งพนักงานสามารถใช ATT พรอมกันไดถึง ๓ เปา โดยแตละเปาจะมี
คาสูงสุดในการเคลื่อนที่ดังนี้
- ความเร็ว

40 KN

- อัตราเรง

0.15 Kts/S

- อัตราเปลี่ยนทิศทาง (ที่ระยะ 8 KYD ความเร็ว 20 Kts) ๒ องศา/S
- อัตราเปลี่ยนทาง ROLL

๑๕ องศา/S

- อัตราเปลี่ยนทาง PITCH

๗ องศา/S

๒.๒ PASSIVE MODE
- ยานในการรับ

1 - 10 KHz

- จํานวน PREFORMED BEAM ในการรับ 32 PFB
- การแสดงคา S/N จะเปนลักษณะวงกลม (RING LIKE DISPLAY) ในจอลาง
๒.๓ UT. MODE
- เลือกการรับ - สง ไดทั้งแบบวิทยุโทรศัพทและวิทยุโทรเลข
- ความถี่ตาง ๆ ที่ใชในการรับ - สง
OARRIER FREQUENCY

8.0875 KHz

FREQUENCY BAND

8.6 - 11.5 KHz

SPEECH BAND

0.5 - 3 KHz

๙๒
- ทําการรับ - สงไดทั้ง ๒ แบบ คือ รอบตัวและเซคเตอร (ประมาณ ๕๐ องศา)
- การแสดงภาพเปนแบบ PASSIVE
๒.๔ INTERCEPT MODE
- ทิศทางที่สามารถตรวจจับได

๐ - ๓๖๐ องศา

- ยานความถี่ที่ตรวจจับได

1 – 1000 KHz

- PULSE DURATION

1 ms – 5 S

- การจัดลําดับสัญญาณที่คาดวาเปนตอรปโด 10 CLASS
๒.๕ RAYTRACE
- จํานวนขอมูลที่ปอนในระบบ ๒ - ๑๖ คู (ขอมูลความสัมพันธระหวางความลึกและ
อุณหภูมิหรือความลึกและความเร็ว)
อุณหภูมิ

- ๕ องศา ถึง ๔๐ องศา

ความเร็วเสียง

1400 - 1600 M/S

ความลึก

0 - 1000 M.

ความลึกของ ARRAY

2 - 999 M.

ความกวางของบีม (VERTICAL)

๑ องศา ถึง ๒๕ องศา

มุมกระดกของ TRANSDUCER

๐ องศา ถึง + ๓๐ องศา

การตั้งระยะ

1 - 32 KYD

FIGURE OF MERIT

0 - 240 db

ความถี่

1 - 15 KHz

MODE ในการทํางาน

ACTIVE หรือ PASSIVE

ลักษณะของทองทะเล

เลือกได ๓ ชนิด

ลักษณะของผิวน้ํา

เลือกได ๓ ระดับ

๒.๖ POWER SUPPLY
- ไฟหลักสําหรับระบบอิเล็กทรอนิกส

3 PHASE 400 HZ 115 V.

- ไฟสําหรับ STANDBY HEATING

1 PHASE 60 HZ 115 V.

๙๓
- ไฟสําหรับ PULSE POWER SUPPLY 3 PHASE 60 HZ 400 V.
๒.๗ COOLING
- ใชระบบระบายความรอนดวยอากาศในทุก CABINET
อุณหภูมิของอากาศเขาสูงสุด ๕๐ องศา C
- สามารถทํางานไดในสภาพอุณหภูมิตาง ๆ ตามตําบลที่ตั้งดังนี้
อุปกรณบนเรือ ๐ - ๖๐ องศา C
อุปกรณที่อยูในน้ํา - ๒.๕ องศา ถึง ๓๕ องศา C
๒.๘ AVAILABILITY
- คา MTBF เมื่อใชเครื่องทํางานตามปกติ ๗๐๐ ชั่วโมง
- คา MTTR (OVERALL) นอยกวา ๑.๒ ชั่วโมง
๒.๙ CONNECTION DATA
- ขอมูลตอไปนี้จะผานจากระบบภายนอก ไปยังโซนาร
.COMPASS (COARSE & FINE)

360/REV & 10/RFV

.SPEED

60 KN/REV

-

ระหวางการสงสัญญาณโซนารจะมี TTL SIGNAL ไปหยุดการสงของ ECHO
SOUNDER เปนเวลา ๑๕ น.
๓. ความหมายของคําจํากัดความในเทอมตาง ๆ
ALADIN DISPLAY

- การแสดงผลการพิสูจนเปาเมื่อใชในการสงแบบ FM

ASPECT ANGLE

- มุมระหวางแนวแบริ่งเปา และทิศหัวเรือของเปานับตาม
เข็มนาฬิกา

BATHYTHERMOGRAM

- แสดงคาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับความลึกของน้ํา

BURST PULSE

- ลักษณะการสงคลื่นเสียงซึ่งประกอบดวยสัญญาณในรูป
แบบ CW องศา และ FM โดยสงสัญญาณทั้งหมดออกไป
ในเวลาเดียวกัน

CAPRO

- กรรมวิธีในการวิเคราะหขอมูล โดยใชหลักของ FAST

๙๔
FOURIER TRANSFORMATION ซึ่งมี DOPPLER
FILTER BANK เปนหลัก
CAVITATION

- อาการซึ่งเกิดจากใบจักรหมุนดวยความเร็วทําใหเกิดฟอง
อากาศและแตกตัวภายใตความกดดันของน้ํา ทําใหเกิด
เสียงดังบางทีอาจเกิดบริเวณผิวของ TRANSDUCER

CLASSIFICATION

- การพิสูจนทราบขอมูลตาง ๆ ของเปาโดยพิจารณาผลที่ได
เปรียบเทียบกับลักษณะของเรือดําน้ําแลวแสดงผลการ
เปรียบเทียบ

DOPPLER FILTER BANK

- จัดแบงยานของความถี่ที่เปลี่ยนไปใหอยูในยานความถี่
แคบ ๆ ๘ ยาน ดวยกัน (DOPPLER CHANNELS)

ECHO SIGNAL

- สัญญาณที่รับจาก CYLINDRICAL TRANSDUCER
ARRAY

ENERGY DETECTION

- การรับขอมูลของสัญญาณในการสงแบบ CW5/FM50
โดยไมคํานึงถึง PHASE INFORMATION

FOURIER TRANSFORMATION - การแปลงสัญญาณที่ไดรับในฟงกชั่นของเวลาเปน
สัญญาณในฟงกชั่นของความถี่
GEOMETRIC PROCESSING

- กรรมวิธีในการประเมินคาของสัญญาณที่ไดรับเพื่อจะให
ปรากฎบนจอ โดยจะแสดงเปาที่เกิดในการสงหลาย ๆ
ครั้งเทานั้น

INTERACTIVE OPERATION - การปฏิบัติรวมกันระหวางพนักงานและระบบโซนารซึ่ง
ตองมีความเขาใจในขอแนะนําตาง ๆ ที่ปรากฎบนจอภาพ
INTERCEPT

- การรับและประเมินคาสัญญาณของการสงโซนารจากที่อื่น

MCC

- การทํางานของโซนารในการตรวจจับเปาระยะใกล

OFF - LINE TEST

- โปรแกรมในการทดสอบสวนตาง ๆ ของระบบโซนาร ซึ่ง
สามารถเลือกไดโดยพนักงาน เปนการทดสอบ

๙๕
ANALOGUE
ON - LINE TEST

- โปรแกรมในการตรวจสอบซึ่งมีคาตาง ๆ คงที่ การตรวจ
สอบจะกระทําโดยอัตโนมัติตลอดเวลาที่เดินเครื่องอยูเปน
การตรวจสอบทางดิจิตอล

OWN DOPPLER

- เมื่อทําการสงสัญญาณเสียงออกไปความเร็วของเรือสงจะ
ทําใหเกิดคาความถี่ที่เปลี่ยนไป ซึ่งระบบโซนารจะแทน
คาที่ทําใหความถี่เปลี่ยนไปดวยคา OWN DOPPLER
NULLIFICATION

PING

- ชื่อสั้น ๆ ใชเรียกในการสงสัญญาณเสียงใตน้ํา มีความ
หมายเดียวกัน "SOUNDING PERIOD"

PPI DISPLAY

- การแสดงภาพแบบ PANORAMA

PREFORMED BEAM

- วิธีในการเพิ่มความไวในการรับสัญญาณ โดยรวมบีมของ
สัญญาณที่อยูใกลเคียงกันเขาดวยกัน

PULSE COMPRESSION

- กรรมวิธีในการเปรียบเทียบสัญญาณที่สงกับสัญญาณที่รับ
ไดเพื่อกําหนดผลการตรวจจับไดแนนอนขึ้น

SPLIT BEAM

- ลักษณะของบีมยอย ๒ บีมที่เกิดจาก TRANSDUCER
ซึ่งอยูใกลเคียงกัน ซึ่งเกิดจาก TRANSDUCER 6 ตัว
- ลักษณะการเรียก TRANSDUCER ซึ่งเรียงกันในแนวตั้ง
ปกติมี ๓๒ STAVE ดังนั้น ๑ แถว ประกอบดวย
TRANSDUCER

เดียวกัน
๔. พื้นฐานการทํางานของระบบโซนาร
๔.๑ จุดมุงหมายในการใชโซนาร
- เพื่อตรวจหาขอมูลตาง ๆ ซึ่งเกิดใตน้ํา

๖

ตัว แตละตัวจะอยูใน STAVE

๙๖
- ตรวจจับเปาใตน้ํา วัดคาของเปา พิสูจนทราบและใชการติดตามแบบอัตโนมัติเมื่อ
ตองการ บนจอภาพและแสดงภาพที่ตรวจพบ รวมทั้งลักษณะของขอมูลที่ผานการพิสูจนทราบแลว โดย
แสดงผลดังกลาวเพื่อชวยใหพนักงานสามารถวิเคราะห และตัดสินใจเลือกเปาไดอยางถูกตอง ขอมูลที่
ปรากฎจะมีดังนี้
- แบริ่งของเปาที่ตรวจพบโดยสัมพันธกับทิศเหนือจริง
- ระยะหางของเปาโดยคํานวณจากเวลาที่เสียงเดินทาง
- ความเร็วของเปาโดยใชการคํานวณคา DOPPLER ที่เปลี่ยนไป
- แสดงระดับความแรงของสัญญาณที่ไดรับ
เมื่อเวลาผานไปขอมูลที่ไดจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจาก
- การเปลี่ยนตําบลที่ของเปา ทําใหไดเข็มของเปา
- การวัดความยาวเปา ทําใหรูถึงขนาดของเปา
- การวัดคา ASPECT ANGLE ซึ่งทําใหรูถึงลักษณะการวางตัวของเปา
- การยืนยันตําบลที่ของเปาโดยพิจารณารวมกับระบบเรดาร
เพื่อใหพนักงานสามารถพิจารณาดูเปาไดรอบตัว ระบบโซนารจะชวยใหพนักงานลด
ภาระในการติดตามเปาที่ตรวจพบ โดยการใชระบบการติดตามเปาแบบอัตโนมัติ ซึ่งกระทําได ๓ เปา
พรอม ๆ กันและยังแสดงขอมูลของเปาอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเขาไปยังระบบควบคุม (FORESEE) เพื่อรวม
พิจารณาดวยขอมูลทั้งหมดที่พนักงานจะไดรับจากโซนารเมื่อตรวจพบเปาไดแก
- ระยะจากเรือเรา - เปา
- แบริ่งจากเรือเรา - เปา
- ทิศทางการเคลื่อนที่ของเปา
- ความเร็วของเปา
- ผลการพิสูจนทราบจากขอมูลทั้งหมดที่ไดรับจากเปา
- สถานะการทํางานของโซนาร
๔.๒ ระบบโซนารแบงการทํางานออกเปน ๒ สวนใหญ ๆ คือ
๔.๒.๑ ภาคสง เริ่มจากเมื่อพนักงานกดปุม TRANSMIT สัญญาณทางอิเล็กทรอนิกสจะ
ไปขับให POWER AMPLIFIER ทํางานโดยรับไฟจาก PULSE POWER SUPPLY สัญญาณจะถูกสงออก
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ไปยัง CYLINDRICAL TRANSDUCER ARRAY โดยผานสวิทชเลือก ๒ ตําแหนง ซึ่งเรียกวา T/R
SWITCH
ARRAY
จะสงสัญญาณที่มีกําลังสูงในลักษณะรอบตัวหรือบังคับทิศ
ขึ้นอยูกับการเลือกของพนักงานผานคียบอรด เพื่อที่จะใหไดการตรวจจับที่ถูกตองในทางแบริ่งมากที่สุด
สัญญาณในแตละ STAVE จะสงออกในเวลาที่ใกลเคียงกันโดยการควบคุมของอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะมีคาแก
เวลาที่ตางกันในการคํานวณหาระยะทางอีกทีหนึ่ง คาแกเหลานี้จะขึ้นอยูกับความถี่ที่ใชในการสงแตละครั้ง
ซึ่งผลจากการสงแบบนี้จะทําใหไดบีมของสัญญาณ และยานความถี่ของ REVERBERATION ที่จะรบกวน
สัญญาณในภาครับก็ลดลงดวย พนักงานสามารถเลือกการสงแบบ CONTINUOUS WAVE (CW) เมื่อ
ตองการตรวจหาความเร็วของเปาแตจะมีการรบกวนจาก REVERBERATION มาก หรือเลือกการสงแบบ
FREQUENCY MODULATION (FM) ถาตองการหลีกเลี่ยงการรบกวน และหาลักษณะตาง ๆ ของเปาได
เกือบหมดยกเวนความเร็วลักษณะการสงตอไปนี้จะถูกเลือกโดยพนักงาน ซึ่งตองพิจารณาถึงสภาพทองทะเล
และความมุงหมายในการตรวจจับเปาดวย
- RDT - ROTATIONAL DIRECTIONAL TRANSMISSION
การสงแบบนี้จะใหกําลังสงสูงสุด โดยการสราง LOBE ในการสง 3
LOBE พรอม ๆ กันใหหางกัน ๑๒๐ องศา เมื่อจะทําการสงจะใชเวลาสงประมาณ ๖ - ๗ เทาของการสง
ปกติ เพื่อใหสามารถตรวจจับเปาไดรอบตัว การแสดงภาพจะปรากฎเมื่อ LOBE สุดทายทําการสงเรียบรอย
- ODT - OMNI DIRECTIONAL TRANSMISSION
การสงแบบนี้ใหกําลังสงต่ํา เนื่องจากตองสงออกไปพรอม ๆ กัน แตมี
ขอดี คือ ใชเวลาสั้น และสามารถตรวจจับเปาไดรอบตัวพรอมกัน
- MCC - MAINTENANCE OF CLOSE CONTACT
ในการตรวจจับเปาระยะใกล จําเปนตองเลือกใชเฉพาะ 2 STAVE บน
ในการสงเพื่อใหความกวางของบีมทาง VERTICAL กวางกวาปกติ ซึ่งจะทําใหโอกาสตรวจพบเปาใน
ระยะใกลมีมากขึ้น ถาพนักงานรูทิศทาง โดยประมาณของเปาจะสามารถใชการสงแบบเซคเตอร เพื่อตรวจ
เปาในบางทิศทางก็ได
- SDT - SECTORAL DIRECTIONAL TRANSMISSION (SEARCH
MODE)
การสงแบบนี้จะสงออกในทิศทางที่กําหนดโดยพนักงาน โดยความ
กวางในการสงคอนขางแคบสัญญาณที่สงจะประกอบดวย CW/FM รวมกัน ซึ่งจะใชเวลานานที่สุด แตจะ
ใหผลการพิสูจนทราบที่มีความถูกตองสูง
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ในการสงทุกแบบพนักงานสามารถเลือกความถี่ในการสงได ๓ ความถี่
แตกตางกัน เพื่อใหมั่นใจวา ถาเรือเดินอยูในรูปคอนวอยแลว สัญญาณที่ไดรับจะไมเปนสัญญาณที่เกิดจาก
เรือลําอื่น
๔.๒.๒ ภาครับ ภายหลังจากสงสัญญาณออกไปแลว ภาครับจะพรอมที่จะทําการรับ
สัญญาณ ซึ่งสะทอนกลับมา ประกอบดวย CYLINDRICAL TRANSDUCER ARRAY ซึ่งมี
ทรานสดิวเซอรทั้งหมด ๑๙๒ ตัว มีหนาที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงไปเปนสัญญาณทางไฟฟา หรือเปลี่ยน
สัญญาณทางไฟฟาไปเปนสัญญาณเสียง ทรานสดิวเซอร ประกอบเปน ARRAY โดยใชทรานสดิวเซอร
๓๒ ตัว เรียกวา STAVE และแตละ STAVE จะมีอีก ๖ ตัวทางตั้ง รวมทั้งหมดเปน ๑๙๒ ตัว ARRAY
อีกตัวเรียกวา INTERCEPT ARRAY ซึ่งจะใชรับเฉพาะสัญญาณ ACTIVE เทานั้นไมสามารถทําการ
สงออกได
T/R SWITCH ซึ่งประกอบดวยอิเล็กทรอนิกสสวิทชจะเปลี่ยนตําแหนงจาก
สงไปเปนรับสัญญาณที่รับไดจะถูกขยายขึ้นเล็กนอยกอนผานไปจัดยานความถี่วาอยูในยานใด จากนั้น
MULTIPLEXER จะจัดลําดับของสัญญาณจาก PARREL ไปเปน SERIAL แลวขยายสัญญาณอีกครั้งกอน
จะเปลี่ยนสัญญาณจากอนาล็อคไปเปนดิจิตอล สัญญาณที่ไดจะถูกกําหนดตําบลที่โดยใช HORIZONTAL
BEAMFORMER ซึ่งจะสราง PREFORMED BEAM ขึ้นมา ๓๒ คา ซึ่งจะชวยใหตรวจสอบไดวาเปามา
จากทิศทางใด แตเพื่อใหไดตําบลที่ที่แนนอนจะใช SPLIT BEAM ๒ คา ซึ่งสัมพันธกับแตละ
PREFORMED BEAM ชวยกําหนดตําบลที่อีกครั้งดังนั้นระบบจะหาคาของสัญญาณตาง ๆ ซึ่งอยูในแตละ
PREFORMED BEAM ได ๓๒ คา
เมื่อมาถึงการเตรียมการกอนผานขอมูลไปวิเคราะห จะมีการแกคา OWN
DOPPLER ซึ่งจะลบคา DOPPLER ซึ่งเกิดจากเรือเราออกไปในแตละ STAVE จะนั้น สัญญาณจะพรอมที่
จะผานกรรมวิธีขอมูล ในขณะเดียวกันสัญญาณที่ผาน MULTIPLEXER จะแยกไปผานการผลิตเปน
สัญญาณเสียงตอโดยอยูในยานความถี่ 1 KHz พนักงานสามารถเลือกทิศทางในการฟงสัญญาณเสียงไดโดย
วาง CURSOR ลงในตําแหนงที่ตองการ ในขั้นการสงคาเพื่อไปผานการวิเคราะหจะแบงเปน ๒ ขั้นตอนที่
แตกตางกัน คือ
POSTPROCESSING ELECTRONICS 1 จะนําขอมูลทั้งหมดมารวมกัน
และสรางใหอยูในบลอคเดียวกัน จากนั้นจะผานไปยัง COMPLEX ARRAY PROCESSOR ซึ่งจะแปลง
สัญญาณจากฟงกชั่นของเวลาใหอยูในฟงกชั่นของความถี่ ซึ่งในที่สุดจะใหคา DOPPLER ออกมา
POSTPROCESSING ELECTRONICS 2 จะหาคา NOISE , S/N RATIO
และความแรงของสัญญาณในแตละ BEAM ในการสง ๑ ครั้ง ถาคา S/N RATIO เกินกวา THRESHOLD
ที่ตั้งไว จะมีการกําหนดตําแหนงของคาที่สูงที่สุดวาอยูที่ใด โดยเปรียบเทียบกับ DOPPLER , ตําแหนง
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PREFORMED BEAM และเวลาที่รับสัญญาณนั้นมาเพื่อใหการตรวจหาตําแหนงที่แนนอนของสัญญาณจะ
รับคา DOPPLER จาก POSTPROCESSING 1 มาชวยในการเปรียบเทียบดวย เมื่อพบจะแสดงคา S/N
RATIO , DOPPLER SHIFT และตําแหนงของ PREFORMED BEAM เพื่อจะไดตําแหนงของเปาที่
แนนอน ขอมูลที่ไดเรียกวา "ALARM" จะปรากฎ ALARM มากกวา ๑ คา ในการสง ๑ ครั้ง ดังนั้น จะ
มีการลดคาระดับความแรงของสัญญาณต่ํา เพื่อใหไดคาออกมานอยที่สุด โดยผาน ALARM REDUCTION
จากนั้นผลของขอมูลที่ไดออกมาคือ แบริ่ง , DOPPLER S/N RATIO และเวลาซึ่ง DISPLAY
PROCESSOR MODULE จะแปลงคา DOPPLER เปนความเร็วและเวลาเปนระยะทาง
ขอมูลทั้งหมดจะพรอมที่จะไปแสดงบนจอ PPI โดยผาน DISPLAY
ELECTRONICS และจะผานไปยัง TARGET PROCESSOR MODULE ซึ่งมีการทํางานของ
GEOMETRIC PROCESSING และ AUTOMATIC TARGET TRACKING GEOPROC จะทํางานโดย
การเปรียบเทียบสัญญาณที่ไดมาในการรับแตละครั้ง เพื่อบันทึกวาสัญญาณใดมีความนาเชื่อถือมากที่สุดโดย
การเปรียบเทียบจํานวนครั้งที่ไดรับ ตําบลที่และระดับความแรงของสัญญาณ ซึ่งจะผานสัญญาณเหลานั้นไป
ยัง DISPLAY PROCESSOR ATT จะสามารถทํานายตําบลที่ลวงหนาของเปาไดสูงสุด ๓ เปาพรอม ๆ กัน
โดยการเปรียบเทียบกับขอมูลเกา ๆ ที่อยู และคํานวณตําบลที่ซึ่งเปานาจะไปวางตัวในการสงครั้งตอไปได
เมื่อเลือกใชคาของเปาจะไปปรากฎในระบบ FORESEE โดยอัตโนมัติ
ระหวางการสง - รับ
ขอมูลของเปาบางอยางจะถูกเก็บไวใน
POSTPROCESSING 1 เพื่อที่จะหาผลการพิสูจน และจะผานกรรมวิธีเชนเดียวกับขางตน จากนั้นคาที่
คํานวณได จะนําไปแสดงบน DISPLAY PROCESSOR โดยสามารถสรุปไดวาเปนเรือดําน้ําหรือไม จาก
การพิจารณาตาง ๆ ที่ไดรับที่คอนโซลขอมูลตาง ๆ จะแปลงจากดิจิตอลเปนอนาล็อค และผานไปยัง
DEFLECTION AMPLIFIER ซึ่งจะเปนตัวผลิตสัญญาณสรางเปาขึ้นมาเปนสีตาง ๆ กัน จอภาพตัวบนจะ
แสดงสถานะการทํางานของระบบ และขอมูลที่ผานการพิสูจนทราบมาแลว โดยจอภาพดังกลาวจะแสดง
สัญญาณของเปาลักษณะของสัญญาณตาง ๆ ใตน้ํา ขอมูลของเรือเรา และขอมูลของ ATT คียบอรดจะเปน
สื่อกลางระหวางพนักงานและระบบในการเลือกการทํางานฟงกชั่นตาง ๆ โดยระบบจะรับขอมูลเพิ่มเติมจาก
ระบบภายในเรือไดแก เข็ม และ ความเร็วเรือเรา เปาจากระบบ FORESEE และสถานะของเครื่องหยั่งน้ํา
INTERCEPT ARRAY จะทํางานพรอม ๆ กับ ARRAY ตัวแรก แต
สัญญาณที่รับจะแตกตางกัน ซึ่งสัญญาณจะผานไปยัง INTERCEPT MODULE และผานขั้นตอนของ
HORIZONTAL BEAMFORMING เหมือนกันขอมูลที่ไดรับจะประกอบดวย
- แบริ่ง
- ความถี่
- ความยาวคลื่น

๑๐๐
- ความแรงของสัญญาณ
- ระยะที่เรือสงสนใจที่จะตรวจจับหรือสเกลระยะที่เรือนั้นตั้งไว
ขอมูลดังกลาวจะปรากฎบนจอ PPI
ACOUSTIC ALARM ซึ่งจะทํางานเมื่อไดรับสัญญาณจากตอรปโด

…………………………..

เชนเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมี

๑๐๑

โซนาร AN/SQS-26CX
๑. คุณลักษณะโดยทั่วไป
ก) คุณลักษณะ เปนระบบโซนารที่มีกําลังสงสูง (HIGH POWER) ระยะไกล (LONG RANGE) เปน โซ
นารติดตั้งบริเวณหัวเรือ สงไดทั้ง ACTIVE และรับ PASSIVE ระบบประกอบดวยสวนสําคัญ ๓ สวน คือ ภาค
เครื่องสง (TRANSMITTER SUBSYSTEM) ภาคเครื่องรับ/ประมวลผล (RECEIVER/PROCESSING
SUBSYSTEM) และภาคแสดงภาพ (DISPLAY SUBSYSTEM) และยังมีสวนสนับสนุนระบบอีก คือ กลุม
เครื่องรับ - สง (TRANSMIT - RECEIVE (T/R) GROUP) กลุมเครื่องผลิตกําลังไฟฟา LAPS (POWER
DISTRIBUTION GROUP) และกลุมเครือ่ งทดสอบ (TEST AND MONITORING GROUP) ดังภาพแสดง
สวนประกอบของระบบโซนาร AN/SQS-26CX
ข) ภาคเครื่องสง (TRANSMISSION SUBSYSTEM) จะผลิตสัญญาณโซนาร ACTIVE
โดยจะควบคุมรูปแบบของสัญญาณ ตําแหนงการสงของ BEAM และควบคุมขบวนการขั้นตอนตาง ๆ ในการ
สงสัญญาณ
ค) ภาครับ/ประมวลผล (RECEIVER/PROCESSING SUBSYSTEM) จะมีตัวขยาย
สัญญาณ (AMPLIFIES) จํานวน ๕๗๖ ตัว ซึ่งรับสัญญาณที่มีความแรงต่ําได ผานทาง T/R GROUP และ
สงผานสัญญาณไปประมวลผล และนําไปแสดงภาพที่หนาจอ
ง) ภาคแสดงภาพ (DISPLAY SUBSYSTEM) จะประกอบดวย จอแสดงภาพรอบตัวผิวน้ํา
UNIT 1 (SDR DISPLAY) จอแสดงภาพเปามีความลึก UNIT 2 (VDR DISPLAY) จอแสดงภาพการติดตาม
เปา UNIT 3 (TTC DISPLAY) และจอแสดงภาพทาง PASSIVE BROADBAND UNIT 31 (DIMUS)
จ) กลุมเครื่องรับ - สง (T/R GROUP) ประกอบดวย ตัว TRANSDUCER อยูบริเวณหัวเรือ โดยที่
ARRAY วางตัวเปนรูปทรงกระบอก (CYLINDRICAL) เสนผาศูนยกลาง ๑๖ ฟุต สูง ๖ ฟุต จํานวน ๕๗๖ ตัว
(ELEMENTS) แบงเปน 72 STAVE ทางตั้งและ ๘ แถวในแนวนอน ในขณะที่ทําการสงพลังงานไฟฟาจะถูก
เปลี่ยนเปนพลังงานเสียง (ACOUTIC ENERGY) และในระหวางการรับกลับ พลังงานเสียงจะถูกเปลี่ยนกลับ
เปนพลังงานไฟฟา จากนั้นจะถูกนําไปวิเคราะหและประมวลผล แสดงบนจอแสดงภาพตอไป ตัว T/R สวิทช
ซึ่งเปนตัวสลับการสงและรับสัญญาณของ TRANSDUCER โดยในขณะรับจะตอ TRANSDUCER กับภาพ
เครื่องรับและประมวลผล และในขณะสงจะตอ TRANSDUCER กับภาคเครื่องสง
ฉ) กลุมเครื่องผลิตกําลังไฟฟา (POWER DISTRIBUTION GROUP) เครื่องผลิตไฟฟาใหโซ
นาร AN/SQS-26CX เรียกวา LAPS (LOUIS ALLIS POWER SUPPLY) โดยรับไฟฟา 60 Hz และ 400 Hz
จากไฟฟาเรือหมุน MOTOR GENERATOR เพื่อผลิตไฟฟากําลังใหระบบโซนารอีกทีหนึ่ง

๑๐๒
ช) กลุมเครื่องทดสอบ (TEST AND MONITORING GROUP) จะผลิตสัญญาณสมมุติใน
การทดสอบและตรวจสอบระบบ และยังใชในการสมมุติเปาเรือดําน้ํา , ความแรงสัญญาณ และสภาพแวดลอม
เพื่อใชในการฝกพนักงานโซนาร
๒. ลักษณะโซนาร ACTIVE โซนาร SQS-26CX สามารถทําการสงไดหลาย MODE ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการเลือกใช MODE ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจอแสดงที่
UNIT 1 เปนการรับแบบ SDR (SURFACE DUCT RECEIVER) จะรับเปาที่อยูบริเวณผิวน้ําหรือที่ระดับกลอง
ตาเรือของเรือดําน้ํา , จอแสดงที่ UNIT 2 เปนการรับแบบ VDR (VARIABLE DEPTH RECEIVER) จะรับเปา
ที่มีความลึกพรอมกับมี MODE ในการสงที่ครอบคลุมการตรวจจับรอบตัวใกลผิวน้ํา (MODE
OMNIDIRECTIONAL TRANSMISSION : ODT) MODE ที่สะทอนกับพื้นทองทะเล (MODE BOTTOM
BOUNCE : BB) และ MODE ที่เสียงเดินทางโคงและรวมกันที่ผิวน้ําเปนชวง ๆ (MODE CONVERGENCE
ZONE : CZ) และยังมีจอแสดงที่ UNIT 3 (TTC) ซึ่งรับสัญญาณ SDR จาก UNIT 1 หรือสัญญาณ VDR จาก
UNIT 3 เพื่อขยายภาพเปาและติดตามเปา โดยมุมครอบคลุมการตรวจจับ
ก) การรับสัญญาณที่ผิวน้ํา (SURFACE DUCT RECEIVER-SDR) สัญญาณ SDR จะ
ประมวลผลและรับสัญญาณสะทอนกลับจากการสงดวย MODE ODT (OMNI DIRECTIONAL
TRANSMISSION) การสงและการรับจะมีคุณลักษณะดังแสดงในตาราง ๒ และ ๓
ขอมูลสัญญาณ SDR แสดงที่ UNIT 1 ซึ่งประกอบดวยจอแสดงภาพแบบ CRT (CATHODE
RAY TUBE) จํานวน ๒ จอ จอ CRT ดานลางเรียกวา จอ B-SCAN ซึ่งจะแสดงภาพในอดีตได ๓ PING และ
แสดงภาพไดทั้ง ๗๒ PREFORMED BEAM ครอบคลุมการตรวจจับ ๓๖๐ องศา สวนจอ CRT ดานบน
เรียกวา จอ PPI (PLANE POSITION INDICATOR) ซึ่งแสดงภาพขอมูลรอบตัว ๓๖๐ องศา ที่ UNIT 1 จะมี
ปุมควบคุมการเลือกระยะ , เลือก ODT PLUSE LENGTH , ควบคุม CURSOR , ปรับแสงสวางจอ PPI , ตั้ง
ความเร็วเสียงที่ผิวน้ํา , ปรับแตงจอภาพ และ ปุมการสงขอมูลเปา ใหกับจอ TIC (UNIT 3) และเครื่องควบคุม
การยิงอาวุธปราบ ด. UBFCS MK 114
ข) การรับสัญญาณที่มีความลึก (VARIABLE DEPRESSION RECEIVER = VDR) ขบวนการ
ประมวลผลและแสดงภาพ VDR จะใชการสะทอนของคลื่นเสียงที่สงจากเรือไปยังเปาโดยใช MODE การสงที่
สามารถตั้งมุมองศาในการสงได เชน MODE CZ , ODT , BB , BB/TK , BB/TF BB/TK/TP และ BB/TK/TF
การใช MODE ทําโดยการเลือก MODE CZ ที่มีมุมในการสง 0 องศา (DEPRESSION ANGLE) MODE ODT
สามารถถูกเลือกใชเชนเดียวกับ MODE รับสัญญาณที่มีความลึกได (VARIABLE DEPRESSION MODE) แต
ไมสามารถใชกับการสงแบบ TRIPPLE FREQUENCY (TF) ได คุณลักษณะการสงและรับแบบ VDR
การแสดงภาพสัญญาณ VDR จะแสดงที่ UNIT 2 ซึ่งประกอบดวยจอแสดงภาพ CRT
จํานวน ๒ จอ จอดานลางเรียกวา จอ A-SCAN ซึ่งแสดงภาพในอดีตได 6 - PING และแสดงคาได ๑ , ๓
หรือ 6 BEAM ของการสงคลื่นเสียงแบบ CP (CODE PULSE) และ CW (CONTINUOUSE WAVE) ขอมูล

๑๐๓
ความกวางเซกเตอรตรวจจับครอบคลุม ๘.๕ , ๑๘.๕ หรือ ๑๒๐ องศา ขึ้นกับ MODE การสง จอแสดงภาพ
ดานบน เรียกวา จอ ๔,๕ และ EXPANDED A-SCAN ซึ่งใชแสดงคาความลึกเปาดวยการสงใน MODE BB
(บนเรือไมไดใชระบบจอนี้ เนื่องจากไมคุมคาในการซอมบํารุง และใชไดผลเฉพาะพื้นผิวที่ราบเรียบเปนหิน
ซึ่งมีอยูแหลงเดียวในโลก คือ ทะเลเมดิเตอรเรเนียน)
ในการเลือกอัตราการรับขอมูล (DATA RATE) โดยความหมาย คือ การเพิ่มจํานวน ECHO
ที่สะทอนจากเปาจากการสงโซนารจากเรือ โซนาร SQS-26CX สามารถตั้งคา DATA RATE ได โดยถาคา 2X
DATA RATE คือ การสง - รับ ๒ รอบในเวลาปกติ , การตั้งคา 3X DATA RATE คือ การสง - รับ ๓ รอบใน
เวลาปกติ การเลือกอัตราการรับขอมูล (DATA RATE) ขึ้นกับระยะเปา ถาเปาระยะไกล ควรใช DATA RATE
ต่ํา ถาเปาระยะใกลและตองการทราบขอมูลเปาใหละเอียดถูกตอง เพื่อสงใหเครื่องควบคุมการยิง ควรใช
DATA RATE สูง การตั้ง DATA RATE 2X และ 3X ไมควรใชใน MODE BB/TF หรือ BB/TK/TF
ค) เครื่องติดตามเปา (TTC-TARGET TRACKING CONSOLE) เครื่อง TTC จะประมวลผล
และแสดงภาพขอมูลสัญญาณ SDR ที่ผานมาจาก UNIT 1 หรือสัญญาณ VDR ที่ผานมาจาก UNIT 2 เครื่อง
TTC มีจอแสดงภาพ ๒ จอ คือ จอ DSSI (DIGITAL SECTOR SCAN INDICATOR) และจอ TDI (TARGET
DOPPLER INDICATOR) ซึ่งออกแบบสําหรับขยายขอมูลในการติดตามเปา เพิ่มคาความถูกตองทางดานแบ
ริ่ง , ระยะ และ RANGE RATE (DOPPLER) ซึ่งหักความเร็วเรือเราออกจะเปนเฉพาะความเร็วของเรือเปา
๑) จอ DSSI อยูดานลางขวาของเครื่อง TTC โดยจะขยายเปาในทางแบริ่ง ระยะ และ
ขยายสัญญาณโดยในแกนทางตั้ง จะแสดงการสง - รับ ของโซนารทางระยะ (สามารถตั้งได ๕๐๐ , ๑๐๐๐ หรือ
๒๐๐๐ หลา) การแสดงภาพทางตั้งยังประกอบดวย ๒ สวน คือ ความแรงของสัญญาณ (TARGET
STRUCTURE AMPLITUDE) และคาทางแบริ่ง
ความแรงของสัญญาณ จะแสดงอยูทางดานซายของจอ DSSI เมื่อคลื่นเสียงที่สง เดินทางผาน
พื้นที่บนจอที่ตั้งไว จะแสดงเปนสัญญาณเปาอยู ซึ่งมีคามากกวา BACKGROUND ซึงอยูทางดานขวา เมื่อเรา
ตองการทราบแบริ่งของเปาที่ละเอียดถูกตองใหเอา CURSOR มาทาบที่เปา ซึ่งแสดงอยูดานขวา โดยแบริ่งใน
แนวนอนจะครอบคลุมพื้นที่ ๑๐ องศา
๒) จอ TDI อยูทางดานลางซายของเครื่อง TTC แกนทางตั้งแสดงคาทางระยะ (ตัง้ ได
๕๐๐,๑๐๐๐ หรือ ๒๐๐๐ หลา ) แกนทางแนวนอนจะแสดงคา DOPPLER (RANGE RATE) เปา โดยหักคา
ความเร็วเรือเราออกแลว มีคาตั้งแตเปามีความเร็ววิ่งเขาหา (CLOSING) ๓๔ นอต จนถึงวิ่งออก (OPENING)
๑๘ นอต ถาเลือก HOD SUB-MODE จะแสดงคาความเร็วเปาวิ่งเขา (CLOSING) ๑๘ นอต จนถึงวิ่งออก
(OPENING) ๓๔ นอต HOD SUB-MODE จะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ เมื่อเราติดตามเปามีความเร็ววิ่งออกเกิน
๑๗ นอต แกนในแนวนอน สามารถเลือกความกวางการแสดงคา DOPPLER ได โดยลดเหลือ ๔ หรือ ๑๒
นอต
ง) แบบการสงคลื่น มี ๓ แบบ คือ

๑๐๔
๑)

SURFACE
DUCT
PATH
เปนการเดินทางของเสียงเหนือชั้นของ
THERMOCLINE
โดยการหันเหขึ้นไปสะทอนยังผิวน้ําและสะทอนตอไปเรื่อย ๆ การสงคลื่นแบบนี้
เรียกวา ODT (OMNI DIRECTIONAL TRANSMISSION)
๒) BOTTOM BOUNCE PATH (BB)
เปนการเดินทางของเสียงผานชั้นของ
THERMOCLINE ลงไปกระทบพื้นทองทะเลที่มีความราบเรียบ และมีการสะทอนที่ดี และเดินทางกลับมาที่
ผิวน้ํา ซึ่งมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมดังนี้
(ก) พื้นมีการสะทอนที่ดี เชน หิน ทราย ที่ราบเรียบ
(ข) ความลึกของน้ํา ๔๐๐๐ - ๕๐๐๐ ฟาธอม
(ค) ใชหลักการสะทอน (REFLECTION) ที่ผิวทองทะเลและผิวน้ําที่ราบเรียบ
๓) CONVERGENCE ZONE (CZ) เปนการเดินทางของเสียงผานชั้น THERMOCLINE
ลงไปยังชั้น LAYER DEPTH โดยการใชหลักการหักเหขึ้นสูผิวน้ํา
๔. คุณลักษณะของโซนาร PASSIVE (PASSIVE CHARACTERISTICS) ระบบโซนาร PASSIVE ของ
SQS-26CX ประกอบดวย PASSIVE BROADBAND และ NARROWBAND
ก) PASSIVE BROADBAND แสดงที่ UNIT 31 การรับสัญญาณใชเทคนิค DIMUS (DIGITAL
MULTIBEAM STEERING) ในการประมวลผลและแสดงภาพของ BROADBAND เราจึงเรียก UNIT 31 วา
DIMUS สัญญาณที่รับอยูในยานความถี่ 1.5 KHz ถึง 2.5 KHz ภาพทาง PASSIVE แสดง BROADBAND
และคุณลักษณะของสัญญาณที่รับมีการบันทึกภาพสัญญาณ BTR (BEARING TIME RECORDER) ในอดีต
ประมาณ ๑๖ นาที รอบตัว ๓๖๐ องศา ยกเวนมุมบอดดานทายเรือ (BAFFLE DEGRADATION)
ข) PASSIVE NARROWBAND ของโซนาร SQS-26CX จะรับสัญญาณความถี่ในยาน 250 - 2000 Hz
เครื่อง PEC (PASSIVE EQUIPMENT CABINET) จะรับสัญญาณ PASSIVE BEAM จากโซนาร SQS-26CX
ไดในชวงความถี่ 250 – 2000 Hz อยางไรก็ตามไดในชวงความถี่ 250 – 2000 Hz อยางไรก็ตามเนื่องจาก
ระดับเสียงของเรือเราที่สูง (HIGH – SELF – NOISE) โดยมีความถี่ต่ํากวา 500 Hz และ BEAM FORMING
ที่สูงกวา 1600 Hz ทําใหจํากัดยานใชงานของความถี่ NARROWBAND อยูระหวาง 500 – 1600 Hz โดย
ปกติระยะตรวจจับจะได ระยะใกลเปนแบบ DIRECT PATH ระยะประมาณ 10 KYDS อันเนื่องมาจาก
ระดับเสียงของเรือที่สูง (HIGH – SELF – NOISE) และมีสวิทชเลือกสัญญาณในการเขาไปประมวลผลใน
เครื่องโซนาร SQR-18A(V)1 หรือ SQR-17A(V)2 เครื่อง PEC จะรับสัญญาณ จํานวน 8 BEAM จากโซนาร
SQS-26CX แตสามารถหมุนไดรอบ ๓๖๐ องศา เราสามารถเลือกความหาง (SPACING) ของ BEAM ที่ ๑๐
องศา หรือ ๒๐ องศา ซึ่งจะไดคาความกวางของการตรวจจับ (SECTOR WIDTH) เปลี่ยนไปตามความถี่ ซึ่ง
แสดงความกวางของ BEAM (BEAM WIDTH) ความหางของ BEAM (BEAM SPACING) และความตองการ
ตรวจจับ (SECTOR COVERAGE)

๑๐๕
เครื่อง PEC สามารถประมวลผลทาง DEMON (DEMODULATED NOISE) โดยตรวจจับสัญญาณ
ความถี่ 15 Hz ถึง 16.5 Hz จากสัญญาณ BROADBAND และเครื่อง PEC ยังมีเครื่อง FBT (FINE BEARING
TRACKER) 2 เครื่องในการติดตามสัญญาณ PASSIVE NARROWBAND และ BROADBAND
๕. ระบบเชื่อมตอ (SYSTEM INTERFACES) การเชื่อมตอระบบโซนาร SQS-26CX กับระบบอื่น อาทิเชน
เครื่องควบคุมการยิงอาวุธปราบเรือดําน้ํา UBFCS MK 114 ระบบโซนารลากทาย SQR-18A(V)1 ระบบ โซ
นารวิเคราะหสัญญาณ SQR-17A(V)2 และ โตะ PT-512 ในหอง CIC โดยผาน UBFCS MK 114 นอกจากนั้น
ยังเชื่อมตอกับโทรศัพทใตน้ํา WQC-2 ดังภาพแสดงระบบเชื่อมตอโซนาร SQS-26CX
ก) เชื่อมกับระบบเครื่องควบคุมการยิงอาวุธปราบเรือดําน้ํา UBFCS MK 114 โดยผานทาง UBFC
SWITCHBOARD ระบบโซนาร SQS-26CX จะใหคาระยะและแบริ่ง ใหกับ UBFCS MK 114 เพื่อคํานวณหา
เข็มและความเร็วเปา
ข) เชื่อมกับระบบโซนาร SQR-18A(V)1 และ SQR-17A(V)2 โดยผานเครื่อง PEC โดยที่สัญญาณ
PASSIVE NARROWBAND จากเครื่อง SQS-26CX จะเขาเครื่อง SQR-17A(V)2 ไดมากที่สุด 8 BEAM และ
เขาเครื่อง SQR-18A(V)1 ไดมากที่สุด 4 BEAM

…………………………….

๑๐๖

ระบบโซนาร AN/SQS-35(V)
๑. คุณลักษณะโดยทั่วไป (INDEPENDENT VARIABLE DEPTH SONAR – IVDS)
ก) โซนาร SQS-35(V) เปนโซนารที่สามารถชัก - หยอน ไดที่ทายเรือ สามารถปลอยไดที่ความลึกตาง ๆ
ขึ้นอยูกับความยาวของสายเคเบิลที่ปลอยและความเร็วเรือที่ใช โดยสายเคเบิลยาวสุด ๖๐๐ ฟุต
ข) โซนาร SQS-35(V) เปนทั้งโซนาร ACTIVE และ PASSIVE ใชเพื่อชวยขอจํากัดในการตรวจจับของ
โซนาร SQS-26CX ทางทายเรือ และสามารถตรวจจับเปาเรือดําน้ําที่ใตชั้นของน้ํา (BELOW-LAYER )ใชได
ถึงแมจะมี SEA STATE มาก
ค) เปนโซนารที่มีความถี่ในการสงสูง และมีกําลังในการสงต่ํา ทําใหระยะตรวจจับเปนแบบ DIRECT
PATH ระยะใกลประมาณ 12 KYDS
ง) การสงคลื่น สามารถสงได ๒ แบบ คือ แบบ RDT 3 MODE และ ODT 1 MODEโดยมีความถี่ในการ
สง 3 ความถี่ คือ F1(11.9 KHz) , F2(13.0 KHz) และ F3 (14.1 KHz)
จ) ระบบแสดงภาพ ประกอบดวย จอ PPI จอ , แผนกราฟ GR (GRAPHIC RECORDER) , จอแสดงทิศ
ของตัว FISH (ร.ล.พุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดเอาไยโรที่ FISH ออก ทําใหไมสามารถแสดงทิศทางของ FISH
ได) อุปกรณแสดงการตรวจวัดของ FISH (TOWED BODY DEPTH) อาทิเชน อุณหภูมิ , คา PITCH-ROLL
ความลึก เปนตน ไฟแสดงการสงคลื่น ACTIVE ในแตละ STAVE และไฟแสดงสวนที่บกพรอง นอกจากนี้ยัง
มีระบบคอมพิวเตอรที่แกอัตราผิดทาง PARALLAX เรียกวา TRAIL COMPUTER ซึ่งจะแกแบริ่ง - ระยะจาก
ตัว TOWED BODY ใหถูกตองตรงกับเรือ
ฉ) มีระบบเครือ่ งชักหยอน AN/SQS-13(V) HOIST GROUP ซึ่งควบคุมการทํางานดวย
ไฟฟาและไฮดรอลิกส เพื่อใชในการปลอย (LAUNCH) และเก็บ (RETRIVE) ตัว TOWED BODY (รูป ๒ )
๒. คุณลักษณะทางยุทธวิธี (OPERATIONAL CHARACTERISTICS)
๒.๑ MODE การสงของโซนาร SQS-35(V) มี 3 MODE คือ ODT (OMNIDIRECTIONAL
TRANSMISSION) , RDT SEARCH และ RDT ATTACK โดย ODT MODE สามารถเลือก PULSE
LENGTH ได 3 , 10 , 30 หรือ 60 ms สวน RDT SEARCH MODE สามารถสง PULSE LENGTH ที่ 30 ms ตอ
BEAM โดยมี MODE ยอย 2 MODE คือ RDT SEARCH FORE และ RDT SEARCH AFT สําหรับ RDT
ATTACK MODE สามารถเลือก PULSE LENGTH ได 10 , 30 หรือ 60 ms ตอ BEAM โดยมี MODE ยอย 2
MODE คือ ATTACK BEAM 5 ซึ่งมีความกวางในการสง 5 BEAM หรือ ATTACK BEAM 1 ที่มีความ
กวางในการสง 1 BEAM คุณลักษณะในแตละ MODE แสดงในตาราง ๑

๑๐๗
MODE
ODT
RDT
SEARCH
RDT
ATTACK

PULSE LENGTH
PER BEAM(ms)
3,10,30,60
30

FREQUENCY
(KHz)
11.9,13.0,14.1
11.9,13.0,14.1

10,30,60

11.9,13.0,14.1

NUMBER
SECTOR
SECTOR
OF BEAMS WIDTH(Deg) CENTER(Deg)
1
360
NA
18
270
007.5 หรือ 187.5
5 หรือ 1

75 หรือ 15

SLAVED TO
CURSOR

ตาราง ๑ AN/SQS-35(V) TRANSMIT CHARACTERISTICS
๒.๒ ความถี่ในการสง ของโซนาร SQS-35(V) ประกอบดวย ๓ ความถี่ คือ F1 (11.9 KHz) , F2 (13.0
KHz) และ F3 (14.1 KHz) โดยเราสามารถเลือกความถี่ใดก็ไดในการสงแตละ MODE ตามตารางที่ ๑
๒.๓ จอแสดงภาพ จะอยูที่ UNIT 1 (PRIMARY CONSOLE) และ UNIT 2 (SECONDARY CONSOLE)
ที่ UNIT 1 (รูป ๑) ประกอบดวยจอ PPI สําหรับแสดงภาพการคนหาและติดตามเปา มีแผน พลอต GR
ดานบน ในการพิสูจนทราบและคํานวณหา RANGE RATE และดานบนสุดจะมีมาตรแสดงคาตาง ๆ ที่ไดจาก
VDT (VARIABLE DEPTH TRANSDUCER) ซึ่งอยูในตัว TOWED BODY หรือ FISH ที่ UNIT 2 (รูป ๒)
จะมีจอ PPI อยูดานลางในการคนหาเปาและแสดงสัญญาณไฟเปน STAVE รอบตัว เมื่อมีการสง โซนาร
แบบ ACTIVE และไฟแสดงอุปกรณที่บกพรองในแตละ CONSOLE แยกสัญญาณเสียง (AUDIO) ที่รับเขามา
๒.๔ MODE ในการรับสัญญาณ (VIDEO RECIEVING MODE) ของโซนาร SQS-35(V) สามารถเลือก
ได 2 MODE คือ SCAN MODE และ PREFORMED BEAM MODE ทั้ง 2 MODE มี BANDWIDTH
CENTER RECEIVER อยูที่ 1100 Hz ที่ทั้ง ๓ ความถี่
๒.๕ การใช CONSOLE โดยปกติจะใชที่ UNIT 1 (PRIMARY CONSOLE) ในการปฏิบัติการเปนหลัก
เนื่องจากการเลือก ความถี่ MODE , PULSE , LENGTH , การเดิน GR , การเลือกอัตราการสงคลื่น , การสงคา
ให คคย. อาวุธปราบ ด. (FIRE CONTROL-AIDED TRACK) การรับสัญญาณ (RECIEVER) การตั้งอุณหภูมิ
น้ําทะเล และ การปอนความเร็วเรือ กระทําที่ UNIT 1
ฉ) กําลังสง จะเริ่มสงไดเมื่อ CABLE PAY OUT (CPO) อยูที่ ๕๐ ฟุตขึ้นไป โดยกําลังสง
ขึ้นอยูกับความยาวของสายเคเบิลดังตาราง ๒

๑๐๘
ตารางที่ ๒ กําลังสงของโซนาร AN/SQS – 35 (V) กับความยาวของ CPO
MODE
SECTOR
SOURCE LEVEL (dB)
(องศา)

CPO ๕๐ - ๗๐
ฟุต
LOW 117

๗๖ - ๑๕๐ ฟุต

มากกวา ๑๕๐
ฟุต
HIGH 124

ODT
๓๖๐
MED 130
RDT SEARCH
- FORE
๒๗๐ หัวเรือ
LOW 125
MED 128
HIGH 132
- AFT
๒๗๐ ทายเรือ
RDT ATTACK
- BEAM 1
๑๕
LOW 125
MED 128
HIGH 132
- BEAM 5
๗๕
๓. การเชื่อมตอระบบ (SYSTEM INTERFACE) โซนาร SQS-35(V) สามารถเชื่อมตอระบบกับโซนาร
SQR-18A(V)1 , SQS-26CX , UBFCS MK 114 และ โตะพลอต PT-512
๓.๑ เชื่อมกับโซนารลากทาย SQR-18A(V)1 โดยการแบงแยกสัญญาณกันภายในสาย TOW CABLE
และใน JUNCTION BOX เดียวกันและโซนารลากทาย SQR-18A(V) ไมสามารถใชไดตามลําพัง คคย. ไมได
ปลอยตอ (DEPLOYED) กับตัว TOWED BODY (FISH) ของโซนารชักหยอน SQS-35(V)
๓.๒ เชื่อมกับเครื่องควบคุมการยิงแบบ UBFCS MK 114 โดยผานทาง UBFCS SWITCHBOARD โซ
นาร SQS-35(V) ใหคาระยะและแบริ่งแก UBFCS MK 114 และรับคาขอมูลเปา (AIDED TRACKING
DATA) จาก UBFCS MK 114
๓.๓ เชื่อมกับโตะ PT-512 ตําแหนงขอมูลเปาที่ถูกเลือกจาก โซนาร SQS-35(V) จะแสดงอัตโนมัติบน
โตะ PT-512 ในหอง CIC
๓.๔ เชื่อมกับโซนารประจําที่แบบ SQS-26CX โดยผานเครื่อง MIC (MUTUAL INTERFERENCE
CONTROLLER) เพื่อลดการรบกวนของระบบโซนารทั้งสองในขณะทํางานพรอมกัน
๔. การปลอย - ลาก - เก็บ โซนารชักหยอน
๔.๑ การปลอย (LAUNCH) ความเร็วที่ดีที่สุดอยูระหวาง ๘ - ๑๒ นอต SEA STATE ไมควรเกิน ๓
เวลาในการปลอย ประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที (ไมรวมการปลอยโซนารลากทาย AN/SQR-18A(V)1)
๔.๒ การลาก (TOWING) สายลากเริ่มทํางานที่ CABLE PAY OUT (CPO) ๕๐ ฟุต จนถึงความยาวสาย
ลากสูงสุด ๖๐๐ ฟุต ความเร็วในการลาก ๓ นอต ถึงความเร็วสูงสุดของเรือ

๑๐๙
๔.๓ การเก็บ (RETRIEVAL) ความเร็วทีด่ ีที่สุดอยูระหวาง ๘ - ๑๒ นอต SEA STATE ไมควรเกิน ๓
หามเก็บเมื่อ SEA STATE เกิน ๕ เวลาในการเก็บ ๑๐ - ๑๕ นาที (ไมรวมเวลาการปลอยโซนารลากทาย
AN/SQR-18A(V)1
๔.๔ การลากจะเกิดมีอาการบางอยาง คือ
๔.๔.๑ KITING สายลากเอียงไปทางขวา - ซาย แกดวยการปรับ FAIRING ใหหลวม
๔.๔.๑ การเอียง (HELL) ของตัว FISH ปรับแกดว ยการนําขึ้นมาปรับที่ครีบบริเวณทาย
FISH
๕. ความลึกในการใชโซนารชักหยอน AN/SQS-35(V) พิจารณา LAYER DEPTH จากการทิ้ง XBT โดย
แบงเปน ๒ กรณี
๕.๑ LAYER DEPTH มากกวา ๑๐๐ ฟุต พิจารณาจากอุณหภูมิ BELOW LAYER
๕.๑.๑ ถาอุณหภูมิลดลงมากกวา ๒ องศา F/๑๐๐ ฟุต ใหปลอย TOWED BODY ใน IN
LAYER ความลึก ๗๕ - ๘๐ ฟุต
๕.๑.๒ ถาอุณหภูมิลดลงนอยกวา ๒ องศา F/๑๐๐ ฟุต ใหปลอย TOWED BODY ลึกสุด
เทาที่ทําได
๕.๒ LAYER DEPTH นอยกวา ๑๐๐ ฟุต พิจารณาอุณหภูมิ BELOW LAYER
๕.๒.๑ ถาอุณหภูมิลดลงมากกวา ๒ องศา F/๑๐๐ ฟุต ใหปลอยใน BELOW LAYER ไปถึง
ที่มีอุณหภูมิคงที่ แตไมเกิน ๑๐๐ ฟุต
๕.๒.๒ ถาอุณหภูมิลดลงนอยกวา ๒ องศา F/๑๐๐ ฟุต ใหปลอยไปยังจุดที่ลึกที่สุดที่มีชวง
อุณหภูมิสุดทายคงที่

๑๑๐

รูปที่ ๓ - ๓ PRIMARY CONSOLE , UNIT 1

๑๑๑

รูปที่ ๓ - ๔ SECONDARY CONSOLE , UNIT 2

๑๑๒

ระบบโซนาร AN/SQR-18A(V)1
(โซนารลากทาย DEPRESSION TACTICAL TOWED ARRAY SONAR)
๑. คุณลักษณะโดยทั่วไป
๑.๑ ลักษณะทั่วไป เปนโซนารลากทายที่ไมสามารถใชไดตามลําพัง ตองตอกับ TOWED BODY (FISH)
ของโซนาร SQS-35(V) จึงเรียกวา DEPRESSION TOWED ARRAY SONAR โดยรับสัญญาณเฉพาะ
PASSIVE ทั้ง BROADBAND และ NARROWBAND ไดโดยตอเนื่อง อุปกรณหลักประกอบดวย
- ตัวสายลาก (TOWED ARRAY)
- ที่เก็บสายลาก (ARRAY STOWAGE) และอุปกรณสนับสนุนในการปลอย - เก็บสายลาก
- POSTAMPLIFIER
- TEST SET
- BEAMFORMER
- SIGNAL PROCESSING
- CONTROL INDICATOR และ
- เครื่องฝก OBT (ON-BOARD TRAINER)
๑.๒ สายลาก (TOWED ARRAY) มีความยาวประมาณ ๖๑๒ ฟุต และตอกับ TOWED BODY (FISH)
ของโซนาร SQS-35(V) ดังแสดงในรูป ๑ ตัวสายลากประกอบดวย ๒สวน คือ
๑.๒.๑ TETHER CABLE มีความยาว ๓๐๐ ฟุต เปนสวนที่ไมมีอุปกรณตรวจจับ มีเฉพาะ
สายสัญญาณ เพื่อใหสวนไฮโดรโฟนตรวจจับอยูหางจากตัวเรือ
๑.๒.๒ ARRAY มีความยาว ๓๑๒ ฟุต ประกอบดวย
ก) VIM (VIBRATION ISOLATION MODULE) มีความยาว ๕๐
ฟุต มีหนาที่ลดการเสียดสีของน้ํา (VIBRATION) กอนที่จะถึงสวน AMS
ข) NAN (NON ACOUSTIC MODULE) มีความยาว ๒๘ ฟุต มี
หนาที่ใหพลังงานกับสวน AMS
ค) AMS (ACOUSTIC MODULE) มีความยาวรวมกัน ๑๕๖ ฟุต
เปนสวนที่มีไฮโดร โฟนขนาดเล็กจํานวน ๓๒ กลุม คอยรับสัญญาณ ภายในมีสารเหลวเรียกวา ISOPAR ใน
สวน AMS ประกอบดวยตัวไฮโดรโฟน ๒ ประเภทคือ TYPE A และ TYPE B จะวางตัวอยูตรงกลางระหวาง
TYPE A
ง) AMS (AFT STABILIZATION MODULE) มีความยาว ๒๘ ฟุต มีหนาที่ชวยใหสาย
ลากมีความมั่นคงไมสายไปมา (STABILITY)

๑๑๓
จ) DROGUE มีลักษณะเปนเชือกขนาดเล็ก ยาว ๕๐ ฟุต มีหนาที่
เพิ่มความมั่นคงมากขึ้น
๑.๓ ที่เก็บสายลากและอุปกรณชวยในการปลอย - เก็บ (ARRAY STOWAGE AND HANDLING
EQUIPMENT) ประกอบดวย รนเก็บสายลาก (STOWAGE REEL) และกวานมอเตอรในการปลอย - เก็บ
(LEVEL WIND ASSEMBLY)
๑.๔ POSTAMPLIFIER/TEST SET เปนสวนที่รับสัญญาณจาก HYDROPHONE ที่สายลากผาน
AN/SQS-35(V) JUNCTION BOX เขามาขยายสัญญาณเพื่อสูระบบประมวลและแสดงภาพ อีกทั้งยังสามารถ
สงสัญญาณทดสอบเขาไปในระบบเพื่อทําการทดสอบระบบและซอมบํารุง
๑.๕ BEAMFORMER เปนตัวรับสัญญาณจาก POSTAMPLIFIER และมีสัญญาณเขาทั้งหมด 48 BEAM
โดยที่มี 47 BEAM แบริ่งคงที่ในแบริ่งสัมพันธตาง ๆ และมี 1 TRACK BEAM ที่สามารถเปลี่ยนไปทางทิศ
ไหนก็ได BEAM ที่อยูในแบริ่งคงที่ใชใน SEARCH MODE รอบตัวเรือ สวน BEAM ที่เปลี่ยนทิศได ใช
สําหรับการติดตามเปา เรียกวา TRACK BEAM สามารถหมุนได ๓๖๐ องศา
๑.๖ เครื่องประมวลผลสัญญาณ (PROCESSOR) ใชการวิเคราะหภาพความถี่ทาง NARROWBAND แบบ
ดิจิตอล ซึ่งสามารถประมวลผลไดถึง ๓๒ ชอง (CHANNEL) ของสัญญาณเสียงที่เขามา โดยอยูในยานความถี่
50 Hz ถึง 1300 Hz จากโซนารลากทาย SQR-18A(V)1 และสามารถวิเคราะหภาพจาก โซนาร SQS-26CX
หรือ PASSIVE SONOBUOY ไดในยานความถี่ประมาณ 10 Hz ถึง 3300 Hz การประมวลผลสามารถเลือก
จํานวนเวลาในการประมวลผล ความถี่กลาง (CENTER FREQUECNY) และความกวางของความถี่
(BANDWIDTH) การประมวลผลสามารถบันทึกและเรียกกลับมาประมวลผลใหมได
๑.๗ เครื่องแสดงภาพและควบคุม (CONTROL INDICATOR) ใชในการควบคุมการทํางานของระบบทั้ง
แบบอัตโนมัติและไมอัตโนมัติ และแสดงภาพสัญญาณเสียงที่ผานการประมวลผลมาเรียบรอยแลว
๑.๘ เครื่องฝก OBT ใชในการซอมบํารุงและฝกพนักงาน
๒. คุณลักษณะทางยุทธการ (OPERATIONAL CHARACTERISTIC)
โซนาร SQR-18A(V)1 มี MODE ใหเลือกใชทาง NARROWBAND อยู 6 MODE และ BROADBAND
อีก 1 MODE
๒.๑ NARROWBAND MODE แบงเปน ๓ แบบ
๑) แบบตั้งโปรแกรมความถี่ไวแลว PREPROGRAMED
BANDWIDTH และ CENTER FREQUENCY ไวแลว แบงเปน 3 MODE คือ
- FIXED SEARCH HIGH MODE
- FIXED SEARCH LOW MODE
- FIXED SEARCH ALL MODE

เปนชนิดที่ตัวคาความถี่

๑๑๔
๒) แบบตั้งโปรแกรมความถี่ไวแลวผสมกับตั้งโปรแกรมความถี่ได(SEMIPROGRAMED) เปน
ชนิดที่ตั้งคา ความถี่ BANDWIDTH และ CENTER FREQUENCY ไวแลวสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งตองตั้ง
คาตาง ๆ เอง แบงเปน 2 MODE คือ
- SEARCH HIGH PLUS VERNIER
- SEARCH LOW PLUS VERNIER
๓) แบบตั้งโปรแกรมความถี่ได (PROGRAMMABLE MODE) หรืออาจเรียกวา SPECIAL
SEARCH VARIABLE เปนแบบที่ตองตั้งคาความถี่ BANDWIDTH และ CENTER FREQUENCY เอง
ใน NARROWBAND MODE การพิจารณาเลือกใชความถี่ที่มีใชไดผลอยู
ในชวงประมาณ 140 Hz ถึง 1300 Hz ในการตรวจจับและติดตามเปาที่ความถี่ต่ํากวา 140 Hz ตองลดเสียงที่เกิด
จากเรือเรา และเสียงที่เกิดจากน้ําผานสายลาก
ในทุก MODE ยกเวน MODE SPECIAL SEARCH VARIABLE มีการ
ครอบคลุมการตรวจจับรอบเรือ ๓๖๐ องศา สวนการเลือกทิศทางในการตรวจจับสามารถเลือกไดที่ MODE
SPECIAL SEARCH VARIABLE ยานการตรวจจับทางทิศทางของ BROADBAND ขึ้นกับการเลือก MODE
ทาง NARROWBAND โดยที่ความถี่ทาง BROADBAND อยูในยาน 300 Hz ถึง 1300 Hz
ที่ระบบในการตรวจจับความถี่อัตโนมัติ โดยการตั้งความถี่ที่เราตองการ
คนหา เมื่อตรวจพบจะมีสัญญาณไฟเตือน (ALERT) ใหพนักงานประจําเครื่องทราบ ไฟสัญญาณเตือนจะ
แสดงเมื่อตรวจพบความถี่ที่ตั้งเอาไว หรือเมื่อเปาที่กําลังติดตามอยูจะสูญเปา
๒.๒ การแสดงภาพ มี ๒ แบบ คือ
๒.๒.๑ NARROWBAND แสดงได ๒ แบบ คือ
(ก) LOFAR แสดง FREQUENCY กับ TIME
(ข) ALI แสดง AMPLITUDE กับ TIME
๒.๒..๒ BROADBAND แสดงได ๒ แบบ คือ
(ก) BROADBAND แสดง BEARING กับ TIME และแสดงภาพ FREQUENCY กับ
TIME ในเวลาเดียวกัน
๒.๓ BEAM SHAPE ของโซนาร AN/SQR-18A(V)1
เนื่องจากวา สายโซนารลากทาย (TOWED ARRAY) มีตัว ARRAY เปนเสนตรง เรียกวา
LINE ARRAY ทําให BEAM การตรวจจับมีลักษณะแตกตางจาก ARRAY ที่มีลักษณะเปนทรงกระบอก
(CYLINDRICAL ARRAY) ดังแสดงในรูป ๒ ซึ่งลักษณะของ BEAM คลายกับ HOLLOW CONE โดยมีแกน
ทางตั้งอยูที่จุดกึ่งกลางของ TOWED ARRAY ประกอบดวย BEAM ที่มุมสัมพันธ ๐๐๐ และ ๑๘๐ เรียกวา
ENDFIRE BEAM มีลักษณะคลายหยดน้ําตา (TEARDROP - SHAPED) สวน BEAM ที่ ๐๙๐ และ ๒๗๐ มี
ลักษณะเปน จาน (DISC - SHAPED) ลักษณะดังกลาวทําใหเกิดแบริ่งทางขวาและซาย ๒ แบริ่ง เรียกวา

๑๑๕
BEARING AMBIGUITY หรือ แบริ่งเงา ในขณะที่ทําการตรวจจับเปา ยกเวนเปนที่อยูใน ENDFIRE BEAM
การหาแบริ่งจริงของเปาจากแบริ่งเงาที่เกิดขึ้น ใชการเปลี่ยนเข็มของเรือเรา ซึ่งโซนาร SQR-18A(V)1 สามารถ
ใชวิธีการหาแบบ AUTOMATIC และแบบ MANUAL
ความกวางของ BAEM (WIDTH OF TOWED ARRAY BEAM) มีปจจัยขึ้นอยูกับ แบริ่ง
สัมพันธของเปากับ TOWED ARRAY และความถี่ของเปา โดยเมื่อแบริ่งสัมพันธเขาใกล ENDFIRE BEAM
ความกวางของ BEAM จะมากขึ้น และเมื่อความถี่ของเปาเพิ่มมากขึ้น BEAM จะแคบลง ดังนั้นเมื่อความกวาง
ของ BEAM (BANDWIDTH) กวางขึ้น จะทําใหแบริ่งที่ไดมีอัตราผิดมากขึ้นเชนเดียวกัน
๒.๔ พื้นที่ในการตรวจจับดวยโซนาร AN/SQR – 18 A (V) ทาง BROADBAND และ
NARROWBAND ถูกจํากัดดวย เสียงจากเรือเรา และเสียงจากน้ําผานสายรับสัญญาณ ซึ่งอยูในเซกเตอร
ประมาณ ๓๑๐ องศา ถึง ๐๕๐ องศา สัมพันธกับทิศหัวเรือ (+/- 50 องศา จากทิศหัวเรือเรา) พื้นที่
ดังกลาวสามารถลดไดโดยใช EPIC (EMBEDED POSTBEAMFORMER INTERFERENCE
CANCELLER) หลักการของ EPIC ก็คือ นําเอาสัญญาณ BROADBAND ของเรือเราออกจากบีมของสาย
ลาก (TOWED ARRAY BEAM) ยกเวน ในบีมที่มีระดับสัญญาณเสียงจากเรือสูงสุดในทิศ ๐๔๕ องศา
และ ๓๑๕ องศา สัมพันธกับทิศหัวเรือ ทําใหในทิศทางดังกลาว จะไมสามารถรับสัญญาณ
BROADBAND จากเปาได การใช EPIC อาจใชลดการกวนสัญญาณแบบ NARROWBAND ได
เชนเดียวกัน
๒.๕ การติดตามเปาทางแบริ่งและความถี่ จะใชสัญญาณที่มาจากเปาในการติดตาม โดยการติดตามทาง
แบริ่ง จะใชไดเฉพาะการติดตามทาง BROADBAND ระบบโซนาร SQR-18A(V)1 สามารถติดตามเปาทาง
BROADBAND และ NARROWBAND ไดหลายเปา อันประกอบดวย TAGGED หมายเลข 00 ใชติดตาม
สัญญาณของเรือเรา
๒.๖ การใช EPIC จะชวยลดการรบกวนสัญญาณของเรือเรา (OWN SHIP) และ เรือฝายเรา (CONSORT
SHIP) ซึ่งแสดงพื้นที่เรือเราผลิตเสียงที่มีกําลังแรงรบกวนการตรวจจับ โดยปกติจะอยูในแบริ่งสัมพันธ
ประมาณ ๐๒๑ และ ๓๓๙ องศา (ขึ้นกับความลึกในการปลอยโซนารลากทายดวย) เสียงที่เกิดจากเรือเรา ถูกทํา
ใหลดลงจากการใชกระบวนการ EPIC สวนเรือฝายเราที่ผลิตเสียงออกมา เราสามารถใชกระบวนบวนการ
EPIC เขาชวยไดเชนกันที่ทิศทางใดก็ไดของเรือเราและเรือฝายเรา
๓. ระบบเชื่อมตอ (SYSTEM INTERFACE)
ระบบโซนาร SQR-18A(V)1 สามารถเชื่อมตอกับระบบโซนาร SQS-26CX , โซนาร SQR-17A(V)2 และ
เครื่องบันทึกสัญญาณ RD-420B โดยผานเครื่อง DMED เครื่องโซนาร SQR-18A(V)1 สามารถรับสัญญาณ
SONOBUOY ผานเครื่อง SQR-17A(V)2 ได ๔ ชอง หรือ ๔ BEAM จากโซนาร SQS-26CX ผานเครื่อง PEC
ในทางกลับกัน ๔ BEAM ของโซนาร SQR-18A(V)1 สามารถนําเขามาวิเคราะหที่เครื่อง SQR-17A(V)2
ได ๔ ชอง

๑๑๖
๔. การแกหาแบริ่งจริง (RESOLVE BEARING AMBIGUITY)
จากลักษณะ BEAM ของโซนารลากทาย ทําใหการตรวจจับเปาจะไดเปนแบริ่ง ๒ ทิศทางตรงขามกัน ซึ่ง
ตองทําการแกหาแบริ่งจริงโดยมีหลักการในการแกดังนี้
๔.๑ จากในรูปที่ ๓ ในขณะตรวจจับจะไดแบริ่งเกิดขึ้น ๒ ทิศทาง คือ ๐๙๐ และ ๒๗๐ โดยสมมุติใหเรือ
ถือเข็ม ๐๐๐
๔.๒ ทําการเปลี่ยนเข็มของเรือประมาณ ๓๐ - ๖๐ องศา
๔.๓ สมมุติเปาอยูในแบริ่ง ๒๗๐ ถา
๔.๓.๑ เรือเปลี่ยนเข็มไปทางซาย ๓๐ องศา จะสังเกตุแบริ่งเปาจริงไดจาก
(ก) แบริ่งจริงที่ไดจะคงเดิมที่ ๒๗๐ และมีแบริ่งเงาที่ ๐๖๐
(ข) คา DOPPLER จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเปลี่ยนเข็มเขาหาทิศทางเปาจริง
๔.๓.๒ เรือเปลี่ยนเข็มไปทางขวา ๓๐ องศา จะสังเกตุแบริ่งเปาจริงไดจาก
(ก) แบริ่งที่ไดจะคงเดิมที่ ๒๗๐ และแบริ่งเงาที่ ๑๒๐
(ข) คา DOPPLER จะลดลง เนื่องจากเปลี่ยนเข็มออกจากทิศทางเปาจริง
๕. ขอจํากัดในการปลอย - ลาก - เก็บ โซนารลากทาย
๕.๑ ความลึกของสาย TOWED ARRAY ขึ้นกับ
๑) ความเร็วเรือ แปรเปลี่ยนผกผันกับความลึก
๒) ความยาวของสายเคเบิลที่ปลอยตัว VDS (CABLE PAY OUT)
๕.๒ ในการหันเลี้ยวเรือ จะทําใหสาย TOWED ARRAY ตองเลี้ยวตาม ซึ่งจะทําใหเกิดการสูญเปา แบริ่ง
ที่ไดจะไมตรง และเวลาเริ่มตรวจจับใหม
๕.๓ ในการปลอย - เก็บ สายลาก ความเร็วที่ดีที่สุดอยูระหวาง ๕ - ๘ นอต สูงสุด ๑๒ นอต และ SEA
STATE ไมเกิน ๕
๕.๔ ในการลาก ความเร็วที่ดีที่สุดอยูระหวาง ๕ - ๘ นอต สูงสุดเทากับความเร็วที่เรือทําได ความยาว
ของ TOW DEPTH ต่ําสุด ๕๐ ฟุต สูงสุด ๖๐๐ ฟุต
๕.๕ เนื่องจากสายโซนารลากทายมีความหนาแนนมากกวาน้ํา ดังนั้นหากเรือเกิดมีการขัดของหยุดเครื่อง
ลอยลํา จะทําใหสายโซนารลากทายถูกพื้นทองทะเล ไดรับความเสียหาย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ควรมี
ความลึกระหวางสาย ARRAY กับพื้นทองทะเลอยางนอย ๑๒๐ ฟาธอม
๖. ความลึกในการปลอยสายโซนารลากทายทางยุทธวิธี
ความลึกในการปลอยสายโซนารลากทาย สิ่งที่ตองทราบคือ LAYER DEPTH และความลึกของเรือดําน้ํา
โดยมีขั้นตอนในการพิจารณาดังนี้
๖.๑ ถาไมสามารถปลอยที่ใต LAYER ๕๐ ฟุตได ใหปลอยลึกสุด แตตองอยูเหนือ LAYER ๕๐ ฟุต

๑๑๗
๖.๒ ถาปลอยที่ใต LAYER มากกวา ๕๐ ฟุตได ใหพิจารณาวา
๖.๒.๑ ถาไมทราบความลึกของเรือดําน้ํา ใหปลอยลึกสุดและตองอยูใต LAYER มากกวา
๕๐ ฟุต
๖.๒.๓ ถาทราบความลึกของเรือดําน้ํา ใหทําการเปรียบเทียบวา IN-LAYER , BELOW
LAYER และ CROSS LAYER แบบไหนตรวจจับเปาไดดีที่สุด โดยตองอยูเหนือ - ใต LAYER มากกวา ๕๐
ฟุต
สําหรับโซนาร AN/SQR–18 A(V)2 ซึ่งมีติดตั้งใน ร.ล.พุทธเลิศหลาฯมีคุณลักษณะโดยทั่วไป
เหมือนกับ โซนาร AN/SQR-18A(V)1จะแตกตางก็เพียง จอแสดงภาพ และปุมการทํางานบางสวนที่พัฒนาขึ้น
มาใหใชงานไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น และสายเคเบิ้ลที่ใชลากตัว ARRAY เปนเคเบิ้ลหุมยางความยาวสุด ๒,
๐๐๐ ฟุตที่ ใชตอกับตัว ARRAY โดยตรงโดย ไมตองพวงตอจากโซนาร AN/SQS-35(V) เนื่องจาก ร.ล.พุทธ
เลิศหลาฯไมมีโซนารประเภทนี้

รูปที่ ๓ - ๕ SONAR RECEIVING SET AN/SQR - 18 A(V) 1 RELATIONSHIP OF UNITS

๑๑๘

รูปที่ ๓ - ๖ SONAR HYDROPHONE ARRAY UNIT 5

๑๑๙

รูปที่ ๓ - ๗ BEARING AMBIGUITY FOR BEAM NUMBER 3

๑๒๐

โซนาร AN/SQR-17A(V)2
๑. ทั่วไป
โซนาร SQR-17A(V)2 เปนระบบโซนารวิเคราะหสัญญาณเสียง (SONAR SIGNAL PROCESSING
SET) ที่ไมมี TRANSDUCER เปนของตัวเอง สามารถวิเคราะหสัญญาณไดสูงสุดในเวลาเดียวกัน ๘ ชอง
(CHANNEL) จาก SONOBOUY แบบ ACTIVE PASSIVE และ BT หรือ จากแหลงอื่น อาทิเชน PASSIVE
NARROWBAND จากโซนาร SQS-26CX และ SQR-18A(V)1 ขอมูลจาก SONOBOUY สามารถผานมายัง
เรือได ๒ ทาง คือ ทางแรกรับโดยตรงในระยะ LINE OF SIGHT โดยใชสายอากาศ ARR-75 บนเรือ ทางที่
สอง รับผานระบบ DATA LINK จาก ฮ.ปราบ ด. (LAMPS – LIGHT AIRBRONE MULTI – PURPOSE
SYSTEMโดยใชสายอากาศ SKR-4 และมีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้
ก) SONAR SIGNAL PROCESSING UNIT 1
ข) ACOUSTIC DATA RECORDER/REPRODUCER UNIT 2
ค) RECIEVER INTERFACE UNIT 3
ง) ANTENNA UNIT 4
จ) TELEMETRIC DATA RECIEVING SET AN/SKR-4A
๒. คุณลักษณะทางยุทธการ (OPERATIONAL CHARACTERISTICS)
๒.๑ MODE การทํางาน โซนาร AN/SQ17A(V)2 มีการทํางานดวยกัน 4 MODE คือ ACTIVE , LOFAR
, DIFAR และ DIFAR-LOFAR
๒.๑.๑ ACTIVE จะวิเคราะหและแสดงภาพสัญญาณที่มาจาก ACTIVE SONOBUOY SSQ-62B
สามารถวิเคราะหและแสดงภาพไดสูงสุด ๒ ลูก ในเวลาเดียวกัน
๒.๒.๒ LOFAR MODE จะวิเคราะหและแสดงภาพขอมูล PASSIVE NARROWBAND สูงสุดได
๘ ชอง ในเวลาเดียวกัน ใน MODE นี้สามารถวิเคราะหขอมูล SONOBUOY ประเภท LOFAR แบบ SSQ-53B
ไดสูงสุด ๔ ลูก ใน ๔ ชองที่เหลือสามารถเลือกจากแหลงขอมูลอื่นมาแสดงได เชน จาก SONOBUOY ลูกอื่น ,
โซนาร SQS-26CX หรือ โซนาร SQR-18 นอกจากนี้ยังมี MODE ยอย (SUB MODE) คือ BT SUBMODE ใน
การวิเคราะหและแสดงภาพ อุณหภูมิ ความลึกจาก SONOBUOY ประเภท BT SONOBUOY
๒.๑.๓ DIFAR MODE จะแสดงและวิเคราะหภาพสัญญาณทิศทางจาก SONOBUOY แบบ
DIFAR ชนิด SSQ-53B ไดสูงสุด ๒ ชอง เนื่องจากใช ๔ ชองในการวิเคราะหเฉพาะสัญญาณเสียงที่มาจาก
แหลงขอมูลอื่น
๒.๑.๔ DIFAR-LOFAR MODE จะวิเคราะหภาพสัญญาณ DIFAR ได ๑ ชอง และ LOFAR ได
๔ ชอง
FFT (FAST FOURIER TRANSFORM) เปนตัววิเคราะหสัญญาณ
ขอมูลเสียงทั้ง ๘ ชอง ในชวงความถี่ 0-3200 Hz การเลือกความกวางและความถี่กลางในการวิเคราะห ขึ้นอยู

๑๒๑
กับประเภทของแหลงขอมูลที่ไดมา และความถี่ของเปาโดยมีความสามารถในการวิเคราะหสัญญาณเสียงแบบ
รอบทิศทาง (OMNIDIRECTIONAL) ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง DIRECTIONAL , ACTIVE SONOBUOY ,
PASSIVE NARROWBAND จากโซนาร SQR-18A(V)1 และ SQS-26CX ที่ผานจากเครื่อง PEC
ข) วิเคราะหสัญญาณ PASSIVE (PASSIVE PRECESSING) สัญญาณทาง PASSIVE ที่รับ
ไดรอบตัว จะถูกนําเขาไปวิเคราะหในเครื่องโซนาร SQR-17A(V)2 ไดทั้งหมด ๘ ชอง เพื่อทําการวิเคราะห
ความถี่ , ความแรงสัญญาณ และเวลาที่รับสัญญาณ สัญญาณเสียงทั้งจาก SONOBUOY และจากแหลงขอมูล
สามารถเลือกเขามาวิเคราะหไดพรอมกัน แลวแตจะเลือกโดยสัญญาณเสียงดังกลาว สามารถนําไปพิมพบน
กระดาษกราฟ ซึ่งจะสามารถวัดความถี่ไดแนนอนยิ่งขึ้น โซนาร SQR-17A(V)2 สามารถเลือกความกวางของ
ชองความถี่ (BANDWIDTH) ได ๘ ชอง มีคาใหเลือกตั้งแต 5 ถึง 2999 Hz
ในกระบวนการวิเคราะห เราสามารถเลือกเวลาใหสัญญาณเสียงนั้นแสดงไดนานหรือไมนานก็
ได เวลาในการแสดงภาพจะมีผลตอภาพสัญญาณที่เกิดขึ้น โดยกระบวนการวิเคราะหสัญญาณทาง PASSIVE
มีฟงกชั่นชวยในการวิเคราะหดังนี้
๑) NORM (NORMALIZATION) ใชชวยพัฒนาการวิเคราะหและแสดงภาพ
สัญญาณ โดยจําสัญญาณที่มีความแรงมากนํามาเฉลี่ยและเปรียบเทียบกับ BACKGROUND NOISE จากนั้นจะ
นําสัญญาณแสดงอีกครั้ง การแสดงภาพแบบ B-SCAN และบนกระดาษกราฟ (CHART RECORDER) จะใช
NORM แตถาจะใช NORM ภาพแบบ A-SCAN ก็สามารถเลือกแสดงได
๒) ALE (ADAPTIVE LINE ENHANCEMENT) ชวยพัฒนาระบบใหสามารถ
ตรวจจับไดดีขึ้น ประมาณ 2 dB สําหรับสัญญาณ NARROWBAND ที่คงที่ (STABLE) การใช ALE ตองมีคา
ความกวางความถี่ (BANDWIDTH) มากกวาหรือเทากับ 76 Hz
๓) DEMON (DEMODULATION) (0-160 Hz) ใชตรวจสอบสเปกตรัมความถี่ที่สูง
กวา 300 Hz ของสัญญาณความถี่ต่ํา (LOW FREQUENCY SIGNAL) เพื่อทําการ MODULATED และแสดง
สามารถวิเคราะหได ๒ ชองเทานั้นในเวลาเดียวกัน
๔) BT สามารถเลือกใชไดเมื่อระบบเลือก LOFAR MODE และ ในขณะที่ BT
SONOBUOY ถูกวิเคราะห (PROCESS) ขอมูลอุณหภูมิ และความลึกจะถูกพิมพลงไปทั้ง ๔ ชอง บน
กระดาษกราฟ (EGR)
ค) วิเคราะหทาง ACTIVE เมื่อเลือกใชกระบวนการวิเคราะหทาง ACTIVE ควรเลือกใช
DICASS SUBMODE โดยจะวิเคราะหระยะ , แบริ่ง และขอมูลทาง DOPPLER ในขณะทําการวิเคราะห
ACTIVE SONOBUOY , PING TRIGGERS จะกําหนดโดย ฮ. ในการเลือกหมายเลข RF CHANNEL , PING
TRIGGERS เมื่อรับเขามาโดย SQR-17 แลวจะเริ่มทําการกวาดระยะ (RANG SWEEP) ตั้งแตเวลาที่

๑๒๒
SONOBUOY เริ่มทําการสง ระยะของ DICASS SUBMODES ทั้งหมดจะเริ่มจาก ๐ - ๑๐,๐๐๐ หลา ซึ่งเปน
ระยะสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของน้ําทะเลเปนหลัก
ง) วิเคราะหทิศทาง (DIRECTIONAL PROCESSING) ในการวิเคราะห DIRECTIONAL
SONOBUOY ๑ ลูก จะใชชองสัญญาณในการวิเคราะห ๔ ชอง แตอยางไรก็ตาม ระบบสามารถวิเคราะห
DIRECTIONAL SONOBUOY ไดสูงสุด ๒ ลูกในการวิเคราะหแบบ DIRECTIONAL สามารถที่จะเพิ่ม
GAIN ในการตรวจจับมากกวาการวิเคราะห OMNIDIRECTIONAL แบบธรรมดา 4 - 5 dB ทั้ง PASSIVE
และ ACTIVE SONOBUOY สามารถที่จะทําการวิเคราะหแบบ DIRECTIONALLY (มีทิศทาง) ได โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑) การวิเคราะห PASSIVE SONOBUOY เพื่อหาทิศทางเปา (DIRECTIONAL) มี
หนทางเลือก ๒ แบบ คือ แบบ OMNI จะวิเคราะหและแสดงภาพทิศทางของสัญญาณรอบตัว ๓๖๐ องศา และ
ความถี่จาก DIRECTIONAL SONOBUOY และแบบ CARDIOID จะวิเคราะหและแสดงภาพเชนเดียวกับ
แบบ OMNI แตจะมี STEERING ซึ่งจะชวยลดสัญญาณการรบกวนของเสียงที่ไมตองการ
๒) NULL STEERING จะตัด (ALTERNATE) การวิเคราะหแบบ DIRECTIONAL
ตรงทิศทางที่เราเลือกนั้นออกไป ขณะเดียวกันก็จะเพิ่ม GAIN ในการตรวจจับที่จุด MRA (MAXIMUM
RESPONSE AXIS) รูปแบบของ CARDIOID แสดงใหเห็นการเพิ่ม GAIN ในการตรวจจับมากกวาการ
ตรวจจับแบบ NORMAL OMNIDIRECTIONAL จาก DIRECTIONAL SONOBUOY และยังแสดงใหเห็น
การตัดทอนตรงแกน NULL (NULL AXIS) มุมในการ NULL (NULL ANGLE) สามารถที่จะหมุน (STEER)
ไดรอบ ๓๖๐ องศา
๓) NULL STEERING สามารถใชประโยชนได ๒ อยางคือ NULL สามารถหมุน
(STEER) ไปที่แบริ่งของสัญญาณเสียงรบกวน เพื่อเปนการเพิ่ม SNR โดยจะทําการตัดสัญญาณเสียงรบกวนใน
ทิศทางนั้นออกไป เพื่อเพิ่มการตรวจจับสัญญาณอื่น ๆ ออกไปจากทิศทางที่ทําการ NULL อีกอยางหนึ่งก็คือ
NULL ในลักษณะนี้จะเปนการเพิ่มการตรวจจับสัญญาณที่เปากําหนดขึ้น (CONTACT - RELATED
SIGNALS) ใน ACTIVE SONOBUOY ไมสามารถทําการ NULL ได
๔) เพิ่มเติมในการ NULL เราสามารถเลือก BBC ในระหวางทําการวิเคราะหแบบ
PASSIVE DIRECTIONAL , BBC จะตัดทิศทางของเสียงที่มี AMPLITUDE สูงที่อยูใกล SONOBUOY BBC
จะใหความถูกตองทางแบริ่งมากกวา แตสามารถเลือกใชไดเฉพาะการวิเคราะหแบบ OMNI DIRECTIONAL
เทานั้น ACTIVE SONOBUOY ไมสามารถใช BBC ได
๕) การวิเคราะหสัญญาณ ACTIVE SONOBUOY ก็เหมือนกับการวิเคราะห
สัญญาณของ PASSIVE แบบ DIRECTIONAL เมื่อทําการวิเคราะห DICASS SONOBUOY ตองเลือก
DICASS 0.1 หรือ DICASS 0.5/1.0 เพื่อใหถูกตองตรงกับ SONOBUOY PULSE LENGTH ที่เลือกโดย ฮ.

๑๒๓
แมวาตัว PROCESSOR มีขีดความสามารถทําการวิเคราะหสัญญาณความถี่เสียงแบบ DICASS FM ซึ่งฟงกชั่น
อาจจะไมมีคา อันเนื่องมาจากเขตจํากัดของอุปกรณบน ฮ. ปราบ ด.
จ) การแสดงภาพ มีดังนี้
๑) A-SCAN จะแสดงภาพ AMPLITUDE กับ FREQUENCY
๒) B-SCAN จะแสดงภาพ LOFAR คือ FREQUENCY กับ TIME
๓) BFI แสดงภาพ BEARING ที่ได FREQUENCY
๔) RANGE - DOPPLER/BEARING แสดงภาพ SONOBUOY แบบ ACTIVE
๓. ระบบเชื่อมตอ (SYSTEM INTERFACES)
เครื่อง SQR-17A(V)2 สามารถทําการ INTERFACE กับระบบอื่นได ๔ ระบบ คือ HULL
ARRAY TOWED ARRAY , SHIPBOARD SONOBUOY และ AUXILIARY PROCESSOR
ก) AN/SQR-17A(V)2 - AN/SQS-26CX HULL ARRAY INTERFACE โดยมีเครื่อง PEC
เปนตัวเชื่อมระบบ จะประกอบ BEAMFORMING และ SIGNAL SWITCHING ของ HULL ARRAY
BEAM หมุนได ๓๖๐ องศา ดวยมือสามารถเลือกระยะหางระหวาง BEAM ไดเปน ๑๐ หรือ ๒๐ องศา (ความ
กวางแปรผันตามความถี่) ทั้ง 8 BEAM สามารถที่จะสงเขา SQR-17A(V)2 ไดในเวลาเดียวกัน ความถี่
PASSIVE NARROWBAND ของ HULL ARRAY อยูในชวง 250 - 2000 Hz แตอยางไรก็ตาม ความถี่ที่ใช
ประโยชนก็จะถูกจํากัดอยูในชวงประมาณ 500 - 1600 Hz โดยระดับเสียงสูงที่ LOWER FREQUENCY และ
BEAM GAPS ที่ HIGHER FREQUENCY , AUDIO TRACK BEAM จาก DIMUS (UNIT 31) ก็สามารถที่จะ
สงไป SQR-17A(V)2 เพื่อทําการวิเคราะห (PROCESS)
ข) AN/SQR-17A(V)2 - AN/SQR-18A(V)1 TOWED ARRAY INTERFACE SQR17A(V)2 สามารถที่จะทําการวิเคราะหสัญญาณ NARROWBAND 4 BEAM จาก TOWED ARRAY โดย
สงผาน INPUT SWITCHING CONFIGURATION ในทางกลับกัน 4 CHANNEL ของสัญญาณความถี่เสียง
จาก SONOBUOY สามารถสงผาน SWITCHING CONTROL ตัวเดียวกันไปเขาเครื่อง SQR-18A(V)1 เพื่อทํา
การวิเคราะห การเลือก BEAM จะกําหนดโดย SQR-17A(V)2
ค) AN/SQR-17A(V)2 - SHIPBOARD SONOBUOY RECEIVER INTERFACE
SHIPBOARD SONOBUOY RECEIVER จะ INTERFACE การวิเคราะหสัญญาณ 4 CHANNEL ของขอมูล
สัญญาณความถี่เสียงที่มาจาก ACTIVE หรือ PASSIVE SONOBUOY ภายในระยะ LOS จากเรือเรา ตัว
สัญญาณ (RECEIVER) คือความสามารถในการทําการรับ RF CHANNEL ตาง ๆ ของ SONOBUOY ยาน
ความถี่ที่ถูกจํากัดไวเพียงสเปกตรัมที่ทําการวิเคราะหของ SQR-17A(V)2 เทานั้น

๑๒๔
ง) AN/SQS-17A(V)2 - AUXILIARY PROCESSOR INTERFACE จัดหาเตรียมการไว
สําหรับการติดตั้งอุปกรณ AUXILIARY ในภายภาคหนา ซึ่งอุปกรณนี้จะสามารถทําการวิเคราะห 4
CHANNEL ของสัญญาณ PASSIVE DATA จาก SQR-17A(V)2

……………………………….

๑๒๕

โซนาร SJD-5A
กลาวโดยทั่วไป
โซนาร MODEL SJD-5A เปนโซนารยานความถี่ปานกลาง (MEDIUM FREQUENCY) ที่ติดตั้งอยูบน
เรือ ฟก.ชุด ร.ล.เจาพระยา และ ชุด ร.ล.กระบุรี ใชในการตรวจจับเรือดําน้ํา เพื่อหาระยะและแบริ่งของเรือดํา
น้ํา ระบบโซนาร SJD-5A เปนสวนประกอบหนึ่งของระบบ ANTI SUBMARINE WARFARE ซึ่งขอมูลของ
เปาเรือดําน้ํา (ระยะและแบริ่งของเปา) จะถูกสงใหกับเครื่องคํานวณและควบคุมการยิง (โดยผาน
RECORDER) เพื่อทําการคํานวณหามุมดักหนาของเรือดําน้ํา และควบคุมการยิง ROCKET DEPTH
CHARGE ในการตอตีเรือดําน้ํา
โซนาร SJD-5A สามารถทํางานไดทั้ง ACTIVE MODE และ PASSIVE MODE นอกจากนี้ยังมี MODE
“TEST” เพื่อใชในการตรวจสอบการทํางานของระบบ ในการใชงานปกติ โซนาร SJD-5A จะทํางานใน
ACTIVE MODE เพื่อใชในการตรวจจับและติดตาม (TRACK) เปาใตน้ํา แตเมื่อตองการใชงานใน PASSIVE
MODE เรือควรมีความเร็วต่ํา หรือหยุดเคลื่อนที่ เพื่อลด SELF NOISE และใหระบบโซนารสามารถตรวจจับ
NOISE ที่เกิดจากเรือดําน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนประกอบที่สําคัญของโซนาร SJD-5A
โซนาร SJD-5A ประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ไดแก
- TRANSDUCER ARRAY
- JUNCTION BOX
- TRANSMITTER I
- TRANSMITTER II
- RECTIFIER
- T/R SWITCH BOX
- CONSOLE
- COMPRESSOR
- RECORDER I
- UNIT 493 (LOUNDSPEAKER)
- PLATFORM
- HYDRAULIC CONTROL UNIT
- BEARING REPEATER
- MOTOR-GENERATOR
- STARTER
- VOLTAGE REGULATOR

๑๒๖
- LOUND SPEAKER
คุณลักษณะของโซนาร SJD-5A
- การรับ - สงคลื่นเสียงของ TRANSDUCER เปนลักษณะ MULTI BEAM
TRANSCEIVER (มี 5 BEAM)
- TRANSDUCER เปนลักษณะ PLANER TRANSDUCER
- การควบคุมการทํางานของ PLATFORM (ที่ TRANSDUCER ติดตั้งอยู) ทําให
TRANSDUCER ARRAY จะคนหา และติดตามเปาไดอยางตอเนื่อง ในสภาพที่ทะเลมีคลื่นลมจัด
- TRANSDUCER ARRAY ติดตั้งอยูใน DOME (SEALED DOME) บริเวณหัวเรือใตทอง
เรือภายใน DOME บรรจุน้ําจืด ทําให TRANSDUCER ARRAY มีอายุการใชงานยาวนาน และสามารถดูดน้ํา
ออกเพื่อทําการซอมบํารุง TRANSDUCER ไดโดยไมตองนําเรือเขาอูแหง
- โซนาร SJD-5A สามารถเลือกคุณลักษณะของสัญญาณในการสง (TRANSMITTING
SIGNAL) ได ๒ แบบคือ แบบ CW และแบบ FM ซึ่งแบบ CW มี PULSE WIDTH ใหเลือก ๓ ขนาด โดย
พนักงานจะเลือกโดยพิจารณาคุณลักษณะของเปา
- ขนาดกระทัดรัดน้ําหนักเบา งายตอการใชงาน และซอมบํารุง
SPECIFICATION ของโซนาร SJD-5A
๑. TRANSMITTING CENTER FREQUENCY / FM BAND WIDTH
CENTER FREQ fo
=
9.521 KHz ทั้ง CW และ FM
FM BAND WIDTH sfl =
200 Hz sf2 = 300 Hz
๒. TRANSMITTED PULSE WIDTH
22 MS , 88 MS , 350 MS ของ CW
350 MS ของ FM
๓. BEAM WIDTH
๙.๕ องศา - ๑๕ องศา ใน TRACK MODE
๔๕ องศา ใน SEARCH MODE (SEARCH SECTOR ใน 5 BEAM)
๔. TRANSMITTER POWER
> 400 W ใน SCR แตละชุดของ STAVE ที่ I และ X
> 500 W ใน SCR แตละชุดของ STAVE ที่ II และ IX
๕. SEARCH COVERAGE
๑๕๕ องศา ทั้งกราบขวาและซาย
๖. PROCESSING GAIN (SIGNAL COMPRESSOR)
ขนาด > 20 dB

๑๒๗
๗. RANGE SCALE (DISPLAY)
ขนาด 1 NM , 2 NM , 4 NM และ 8 NM
๘. RANGE SCALE (RECORDER)
ขนาด 1.5 NM และ 3 NM
๙. POWER SUPPLY
380 V , 50 Hz , 2 KVA , 3 PHASE
200 V , 50 Hz , 2 KVA , 1 PHASE
๑๐. TOTAL WEIGHT 3.8 TON (TOTAL)
๑. TRANSMISSION
เมื่อใชโซนารใน MODE “ACTIVE” ระบบโซนารจะสงคลื่นเสียงไปในน้ําโดย
TRANSDUCER พลังงานไฟฟาจะถูกสงไปที่ TRANSDUCER เพื่อแปลงเปนพลังงานเสียง โดย SCR ซึ่งอยูที่
TRANSMITTER CABINET รับไฟ 100 VDC จากการแปลงจากไฟฟาเรือ 380 V 50 Hz 3 PHASE ซึ่งที่ SCR
นี้ ไฟ 100 DC จะรอ TRIGGER PULSE ซึ่งเปน PULSE TRANSMITTER (มาจาก TRIGGER CIRCUST)
เมื่อ TRIGGER PULSE ถูกสงมา (สัญญาณสง) จะทําให SCR ทํางาน ก็จะเริ่มมีการแพรคลื่นเสียง คลื่นเสียงที่
ออกจาก TRANSDUCER จะถูกแยกออกเปน 5 BEAM (5 DIFFERENT AZIMUTH ANGLE) ซึ่งทั้ง 5
BEAM จะแตกตางกันที่ PHASE เรียกวา “PHASE SHIFT” การคลื่นในลักษณะนี้ แบงออกเปน 2 MODE คือ
MODE “FM” และ “CW”
๒. RECEPTION
เมื่อคลื่นเสียงกระทบวัตถุและสะทอนกลับมาที่ TRANSDUCER ARRAY เขามาที่
STAVE ทั้ง ๑๐ แถว ของ TRANSDUCER สัญญาณดังกลาวจะถูกแยกออกไปที่ PREAMPLIFIER (มี 10 PRE
AMP แตละตัวเปนของแตละ STAVE) หลังจากนั้นจะถูกแปลงใหเปนสัญญาณ 5 BEAM SIGNAL โดย
BEAM ทั้ง ๕ ไปแสดงผลบนจอ DISPLAY ตอไป
๓. DATA PRESENTATION AND RECORDING
ภาค DISPLAY และ RECORDER จะทํางานสัมพันธกัน ภาค DISPLAY แบงจอ
DISPLAY ออกเปน ๒ สวน คือ สวนบน (UPPER) และสวนลาง (LOWER)
สวนบนใชในการแสดงสัญญาณที่ไดรับจาก BEAM ทั้ง ๕
สวนลาง ใชในการแสดง BEAM เพียง 1 BEAM (BEAM ที่ ๓) เมื่ออยูใน TRACK ,
ATTACK MODE RECORDER ถูกออกแบบมา เพื่อใชในการบันทึกขอมูลของเปาในเรื่องของระยะและ แบ
ริ่งของเปา เพื่อสงขอมูลดังกลาวตอไปยังเครื่องควบคุมการยิง DEPTH CHARGE
๔. TRANSDUCER ARRAY

๑๒๘
TRANSDUCER ARRAY เปน ELECTROACOUSTIC TRANSDUCING
APPARATUS ประกอบไปดวย STAVE (เปนแถว ๆ) จํานวนทั้งสิ้น ๑๐ แถว (10 STAVE) แตละ STAVE
ประกอบดวย TRANSDUCER ELEMENTS จํานวน ๑๐ ตัว / STAVE ยกเวน STAVE ที่ ๑ และ STAVE ที่
๑๐ มี ELEMENT เพียง STAVE ละ ๘ ตัว STAVE แตละแถวนํามาประกอบกันตามระนาบ เปน PLANAR
ARRAY ขนาด 700 X 700 MM2 (กวาง X ยาว) และ ARRAY ติดตั้งอยูกับ RACK ASSEMBLY สามารถ
หมุนไดทั้งแกน HORIZONTAL , VERTICAL และ LATERAL ซึ่ง ARRAY และ RACK ASSEMBLY อยู
ภายใน SEALED DOME บริเวณหัวเรือ ซึ่งภายใน DOME ผนึกปองกันน้ําภายนอกเขา ภายในบรรจุน้ําจืดดวย
แรงดันขนาด 1.5 X 105 PA นอกจากนี้ภายในยังมีทอทางไฮดรอลิกส และสายไฟตาง ๆ ใชในการควบคุมการ
หัน และกระตก TRANSDUCER
การเดินเครื่อง
๑. ตรวจสอบกอนการเดินเครื่อง
- ตรวจสอบ POWER SUPPLY สวิทซทั้งหมดที่ตู DISTRIBUTOR ควรอยูที่ตําแหนง
“OFF”
- ตรวจสอบ POWER SUPPLY สวิทซของ DISPLAY ควรอยูที่ตําแหนง “OFF”
- ตรวจสอบ DC POWER SUPPLY สวิทซที่ CONSOLE และที่ TRANSMITTER ควรอยูที่
ตําแหนง “ON”
- ตรวจสอบสวิทซที่ RECORDER (หองศูนยยุทธการ) ควรอยูที่ตําแหนง “OFF”
- ตรวจสอบตําแหนงของ POINTER (แสดงมุมหันของ TRANSDUCER) ที่ TRAINING
DIAL และ POINTER ควรชี้อยูที่ “๐๐๐” เชนกัน
- ปรับแตง “TRUE BEARING DIAL ADJUSTMENT” เทียบกับ GYRO
๑. เริ่มเดินเครื่อง
- บิดสวิทซ K1 ไวที่ “ON” SUPPLY 220 V 50 Hz ถูกจายใหกับระบบตรวจสอบที่หลอดไฟ
ZD1 ติดสวาง
- บิดสวิทซ K2 ไวที่ “ON” ไฟ 380 V 50 Hz 3 PHASE ถูกจายใหกับระบบ MOTOR ของ
น้ํามัน HYDRAULIC เริ่มทํางาน สังเกตที่หลอดไฟ AD2 , ZD3 ติดสวาง
- กดสวิทซ (PUSH BUTTON) AN3 MOTOR-GENERATOR (M-G SET) เริ่มทํางาน
สังเกตที่ VOLTMETER CB4 ควรจัด VOLT ได 110 V
- บิดสวิทซ K3 ไวที่ “ON” SUPPLY 110 MHz ถูกจายใหกับระบบสังเกตหลอดไฟ ZD4 ,
ZD5 ติดสวาง

๑๒๙
- จากนั้นรอประมาณ ๓ - ๕ นาที เพื่อให GYRO MOTOR ทํางานไดคงที่พอ แลวจึงบิด
สวิทซ K4 ไวที่ “ON” ทําให PLATFORM เริ่มทํางาน
- การเดินเครื่อง DISPLAY สวิทซ K5 ไวที่ตําแหนง “PREHEAT” เพื่อ WARM หลอด
CRT หลังจากนั้น ๕ นาที จึงบิด K5 ไวที่ “OPERATION” และบิดสวิทซ K1 ไวที่ “CW” ปรับ POTEN W6 ,
W8 จน ปรากฎเสน SWEEP บน UPPER และ LOWER SWEEP แลวจึงปรับแตง FOCUS , X-SHIFT และ YSHIFT
- บิดสวิทซ K1 ไวที่ “FM” ที่ UPPER SWEEP ของจอ DISPLAY จะแสดง 5 BEAM
SWEEP เรียกวา B-SCAN FORM
- เมื่อตองการทํา AUTOMATIC STEP SEARCH ใหบิดสวิทซ SEARCH MODE ที่
CONTROLLER PANEL ไวที่ตําแหนง “AUTOMATIC” และบิดสวิทซ SYNCHRO MODE ที่ DISPLAY
PANEL ไวที่ตําแหนง “STEP” ก็จะเริ่มทํางานในระบบ AUTOMATIC STEP SEARCH เสน SWEEP (BSCAN) บน DISPLAY จะถูกควบคุมโดย STEP SIGNAL
- เมื่อตองการแพรคลื่น (TRANSMIT) เราสามารถกระทําไดโดยบิดสวิทซ K2 ที่ FRONT
PANEL (ปกติอยูตําแหนง NOISE) ไวที่ตําแหนง “START”
OPRATION PROCEDURES
แบงการทํางานออกเปน ๓ แบบใหญ ๆ คือ TARGET SEARCH , TARGET TRACK และ
TARGET NOISE
๑. TARGET SEARCH
เมื่อตองการคนหาเปาใตน้ํา เราตองตั้งสวิทซตาง ๆ ไวดังนี้
- OPERATION MODE ไวที่ “ECHO”
- SEARCHING SECTOR ไวที่ “MULTIPLE BEAM”
- TRANSMITTING PULSE SIGNAL ไวที่ “CW 350 MS หรือ FM 300 Hz”
- RECEIVING BAND ไวที่ “NARROW BAND เมื่อเปน CW ; BROAD BAND เมื่อเปน FM”
- RANGE SCALE ไวที่ “4 NM หรือ 6 NM”
- SEARCH MODE ไวที่ “AUTOMATIC STEP SEARCH” และสวิทซ K3 ไวที่ ๑๔๐ องศา หรือ
๑๐๐ องศา
- จากนั้นจึงกดสงเพื่อแพรคลื่นเสียงลงไปในน้ํา เพื่อตรวจสอบหาเปาตอไป
๒. TARGET TRACK

๑๓๐
เมื่อเปา (เรือดําน้ํา) ถูกตรวจพบจากการ SEARCH ขางตน พนักงานโซนารจะรายงานแบริ่ง
และระยะของเปาเบื้องตนใหกับผูควบคุม หลังจากนั้นพนักงานจะทําการติดตามเปา โดยจะทําการเลือก
ตําแหนง สวิทชตาง ๆ ดังนี้
- OPERATING MODE ไวที่ “ECHO”
- SEARCHING SECTOR ไวที่ “SINGLE BEAM”
- TRANSMITTING PULSE SIGNAL ไว “CW 350 MS หรือ 88 MS หรือ 22 MS (เมื่อเปาอยู
ใกล)
- RECEIVING BAND ไวที่ “NARROW BAND”
- RANGE SCALE ไวตําแหนงที่เหมาะสม ขึ้นอยูกับระยะของเปาที่ตรวจจับได
- SEARCH MODE ไวที่ “MANUAL”
หลังจากนั้นพนักงานโซนารจะทําการควบคุม TRANSDUCER เพื่อติดตามเปาดวย MANUAL
อยูตลอดเวลา โดยการติดตามเปานั้น พนักงานโซนารจะสังเกตลักษณะของ LOWER SWEEP บนจอ
DISPLAY เพื่อติดตามเปาอยูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งเปาเขามาอยูในระยะ 3 NM พนักงานโซนาร
จะรายงานใหผูควบคุมทราบ เพื่อใหพนักงาน RECORDER ทําการตรวจจับ และบันทึกเปาในระยะ 3 NM
เพื่อสงขอมูลเปาใหระบบควบคุมการยิงอาวุธใตน้ําตอไป
๓. TARGET NOISE
MODE นี้ใชในการตรวจจับเฝาฟงการเคลื่อนที่ของเปา (PASSIVE MODE) จะใชงานไดดี
หากเรือเราจอดลอยอยูกับที่ และดับเครื่อง (ลดการเกิด SELF NOISE) เมื่อตองการตรวจจับเปาดวยการใช
MODE นี้ สวิทซตาง ๆ ควรอยูที่ตําแหนงดังนี้
- OPERATING MODE ไวที่ “NOISE”
- RECETVING BAND ไวที่ “BROAD BAND”
- DISPLAY MODE ไวที่ “NOISE”
- CONTROL MODE ของ CONTROLLER ไวที่ “MANUAL CONTROL”
เมื่อพนักงานไดยินเสียงที่เกิดจากเปา (TARGET NOISE) พนักงานโซนารจะทําการควบคุม
TRANSDUCER ใหชี้ตรงไปยังเปาตลอดเวลา โดยการสังเกตที่ LOWER SWEEP บนจอ DISPLAY เสียงที่
เกิดจากเปาจะมีลักษณะเปน PEAK ในทางดิ่ง (VERTICAL) ของ LOWER SWEEP ประสบการณของ
พนักงานโซนารมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการตรวจจับ และแยกแยะเปาสําหรับ MODE นี้
การเลิกเครื่อง
เมื่อตองการเลิกเดินระบบโซนารควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
- บิด POWER SUPPLY สวิทซของ RECORDER ไวที่ตําแหนง “OFF”
- กดสวิทซ “STOP” ที่ RECTIFIER UNIT (บน DISTRIBUTOR)

๑๓๑
- บิดสวิทซ “K5” ที่ DISPLAY PANEL ไวที่ตําแหนง “OFF” จากนั้นบิดสวิทซ K3 ไวที่
“OFF” แลวจึงกดสวิทซ “AN3” เพื่อเลิกเดิน M-6 SET
- หมุน HANDWHEEL เพื่อให TRAINING DIAL กลับไปอยูที่ตําแหนง “ZERO” และ
ตรวจสอบ POINTER ของ RELATIVE BEARING ควรอยูที่ตําแหนง “ZERO”
- ที่ DISTRIBUTOR บิดสวิทซ K2 ไวที่ตําแหนง “OFF” เพื่อเลิกจายไฟ 380 V , 50 Hz
- ที่ DISTRIBUTOR บิดสวิทซ K1 ไวที่ตําแหนง “OFF” เพื่อเลิกจายไฟ 200 V , 50 Hz
- ที่หอง SONAR บิดสวิทซไฟ MAIN ของ 200 V/50 Hz , 380 V/50 Hz ไวที่ตําแหนง
“OFF”

……………………………………

๑๓๒

โซนาร SJD-7
กลาวโดยทั่วไป
โซนาร MODEL SJD-7 (BM) เปนระบบโซนารยานความถี่ปานกลาง (MEDIUM FREQUENCY)ที่
ติดตั้งบนเรือ ฟก.ชุด ร.ล.นเรศวร ปกติโซนาร MODEL นี้ ทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.) จะ
ติดตั้งอยูบนเรือที่มีขนาดมากกวา ๑๐๐๐ ตัน ขึ้นไป โซนาร SJD-7 ตรวจจับได คือ ระยะและแบริ่งของเปาจะ
ถูกสงตอไปยังระบบควบคุมการยิงเพื่อนําขอมูลไปทําการคํานวณเพื่อตอตีเปาตอไป นอกจากนี้ยังสามารถเฝา
ฟง และตรวจจับสัญญาณ NOISE ตาง ๆ จาก TORPEDO ที่ยิงเขาหาเรือเราได
ระบบโซนาร SJD-7 เปนระบบ DIGITALIZED SONAR ตัว TRANSDUCER ARRAY ติดอยูกับตัวเรือ
(HULL MOUNTED) โดย TRANSDUCER ARRAY อยูภายในโซนาร DOME
FUNCTION ที่สําคัญ
- ระบบโซนาร SJD-7 ทํางานในลักษณะ ACTIVE MODE เปนหลัก แตสามารถใชงานใน
PASSIVE MODE และ SIMULATION MODE ได
- เมื่อใชงานใน ACTIVE MODE เราสามารถเลือกการสง (TRANSMISSION) ไดทั้งแบบ
OMNIDIRECTIONAL TRANSMISSION (ODT) , SINGLE ROTATING DIRECTIONAL
TRANSMISSION (SRDT) , DIRECITIONAL TRANSMISSION (DT) , TRIPLE ROTATING
DIRECTIONAL TRANSMISSION (TRDT) และ MAINTENANCE OF CLOSE CONTACT (MCC; ใชใน
การซอมบํารุง)
- โซนาร SJD-7 สามารถติดตามเปา (TRACKING) ได ๓ เปา ในเวลาเดียวกัน และสามารถ
สงขอมูลเปาไดระยะ , แบริ่งและความเร็วของเปาใหกับเครื่องควบคุมการยิงไดครั้งละ ๒ เปา ในเวลาเดียวกัน
- การใชงานโซนาร SJD-7 สามารถควบคุมไดที่ CONTROL CONSOLE ซึ่งมี MICRO
COMPUTER ชวยในการควบคุมการใชงาน เพื่อใหพนักงานโซนารใชงานไดอยางสะดวกรวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้ที่ CONTROL CONSOLE ซึ่งมี MICRO COMPUTER ยังมี INTERCOM เพื่อใหพนักงานโซนาร
สามารถติดตอกับสถานีอื่น ๆ ไดอยางสะดวก โดย INTERCOM ติดตั้งอยูที่ KEYBOARD
- สามารถเลือกรับสัญญาณเสียงทั้ง ECHO หรือ NOISE ของเปาเฉพาะแบริ่งที่มีภัยคุกคาม
ได ทั้งนี้เพื่อตัดการเพงเล็งในแบริ่งที่ไมสําคัญออก และใหความสนใจเปนพิเศษตอแบริ่งที่คาดวาจะมีภัย
คุกคาม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการควบคุมของ นปด.
- ภาคแสดง (DISPLAY) ที่ตู CONTROL CONSOLE เปนแบบ TWO COLOR CRT. มี
ความละเอียดสูงแสดงสัญญาณการตรวจจับเปา (ECHO) นอกจากนี้ยังมีตัวอักษร และ SYMBOL ตาง ๆ เพื่อ
ใชแสดงสถานะภาพ และ PARAMETER ตาง ๆ ของระบบโซนาร

๑๓๓
- HULL-MOUNTED TRANSDUCER ARRAY มีอุปกรณสําคัญที่ติดตั้งคือระบบ
GRAVITY-STABILIZATION ซึ่งจะชวยให TRANSDUCER ARRAY สามารถแกไขคา ROLL ของเรือได
โดยใชระบบ HYDRAULIC ชวยในการควบคุม ลักษณะดังกลาวทําใหโซนาร SJD-7 สามารถตรวจจับเปาได
ดีขึ้นในสภาวะทองทะเลที่แปรปรวน
- การ INTERFACE กับอุปกรณอื่น ๆ ใชสัญญาณ STANDARD RS-422
- มี BUILT IN TEST EQUIDMENT ใชในการตรวจสอบการทํางานในระบบ
ELECTRONIC ของโซนาร SJD-7 ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานสามารถตรวจสอบความพรอมของระบบได และ
ระบบสามารถแสดงความผิดพลาด (FAULT) ที่เกิดขึ้นกับระบบไดขณะใชงานโซนารอยู
- ระบบโซนาร SJD-7 สามารถตรวจจับเปาได ๑๖๕ องศา ทั้งทางกราบขวาและซาย (กราบ
ขวา ๑๖๕ องศา , กราบซาย ๑๖๕ องศา)
- ระบบ HYDRAULIC ที่ใชในการควบคุม เพื่อลดอาการ ROLL ของเรือที่เกิดกับ
TRANSDUCER สามารถทํางานไดในระหวาง + ๑๑ องศา แตหากวาคลื่นลมทะเลมีการแปรปรวนมาก และ
จากการของ ROLL มากกวา ๑๕ องศา แลว เราสามารถ LOCK ตัว TRANSDUCER ARRAY ไวที่ตําแหนง
ZERO ได
การตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ
- ระบบอิเล็กทรอนิกส ผานมาตรฐาน MILITARY NATIONAL STANDARD GJB4.1-83GJB4.13-83 ENVIRONMENTAL TEST FOR SHIDBOARD ELECTRONIC EQUIPMENT
- TRANSDUCER ARRAY ผานมาตรฐาน MILITARY NATIONAL STANDARD
GJB23.2-84 STATIC-PRESSURE TEST FOR SONAR TRANSDUCER GJB23.3-84 TEMPERATURE
SHOCK TEST FOR SONAR TRANSDUCER
SPECIFICATION
- RANGE SCALE เลือกระยะตรวจจับไดที่ 8 , 16 , 32 , 64 และ 128 CABLE
- OPERATION FREQUENCY มี CENTER FREQ ใน ACTIVE MODE คือ F1 = 6.50
Khz , F2 = 7.25 Khz , F3 = 8.00 Khz
- HULL-MOUNTED TRANSDUCER ARRAY ประกอบดวย 24 STAVE แตละ STAVE
มี 8 ELEMENT ตัว TRANSDUCER เปนรูปทรงกระบอกขนาด ๐.๘๕ และสูง ๐.๘๘๙ ม.
SEARCH COVERAGE ใน MODE ตาง ๆ
TRANSMITTING BEAM
- ใน MODE “OMNI DIRECTIONAL TRANSMISSION” (ODT) และ MAINTENANCE OF
CLOSE CONTACT” (MCC) SEARCH COVERAGE ทั้ง ๓๖๐ องศารอบตัว

๑๓๔
- ใน MODE “SINGLE ROTATING DIRECTIONAL TRANSMISSION” (SRDT)
สามารถเลือกไดทั้งแบบ 8 TRANSMISSION และแบบ 16 TRANSMISSION ใน 1 AZIMUTH BEAM ทําให
มี SEARCH COVERAGE ทั้ง ๖๐ องศา และ ๑๒๐ องศา ตามลําดับ
- ใน MODE “TRIPLE ROTATING DIRECTIONAL TRANSMISSION” (TRDT) มีการ
สงแบบ 8 TRANSMISSION จํานวน ๓ ชุด ทําใหมี SEARCH COVERAGE ครบ ๓๖๐ องศา
RECEIVING BEAM
- รับไดทุกทิศทางทําใหมี SEARCH COVERAGE ครบ ๓๖๐ องศา
- TRANSMITTING SIGNAL TYPE มี TRANSMITTING SIGNAL ๒ แบบ คือ CW และ
FM ซึ่งมี PULSE WIDTH ตามแบบตาง ๆ ดังนี้
แบบ CW มี PULSE WIDTH ใหเลือกขนาด 16 MS , 64 MS , 128 MS และ 256 MS
แบบ FM , มี PULSE WIDTH ใหเลือกขนาด 128 MS , 256 MS
- BANDWIDTH
ใน ACTIVE MODE มี BANDWIDTH ขนาด 600 Hz
ใน PASSIVE MODE มี BANDWITH ขนาด 5.50 Hz ถึง 8.50 Khz
- SOURCE LEVEL ตามตาราง
ARRAY TYPE

BM

สถานภาพการตรวจสอบ

ไมมี DOME

FREQUENCY OMNIDIRECTIONAL
TRANSMISSION
ODT
MCC
F1
> 218 dB
> 204 dB
F2
> 218 dB
> 204 dB
F3
> 218 dB
> 204 dB

DT,SRDT,TRDT

> 227 dB
> 227 dB
> 227 dB

PRINCIPLE TACTICAL DATA
- ระยะตรวจจับเมื่อใช ACTIVE MODE ระยะที่ตรวจจับไดตองไมนอยกวา 60 CABLE
(ขนาดเปาเปนเรือดําน้ําขนาดกลาง) และสามารถตรวจจับคลื่นเสียงไดดีเมื่อเรือเรามีความเร็วประมาณ ๑๘
นอต
- ระบบสามารถ MONITOR สัญญาณของ NOISE ที่เกิดจาก TORPEDO ที่เขาหาเรือเราได
โดยเรือเรามีความเร็วที่ ๑๘ นอต
- ระยะที่สามารถตรวจสอบเรือดําน้ําเมื่อใช PASSIVE MODE ตองไมนอยกวา 35 CABLE
(เรือดําน้ําขนาดกลาง) ขณะเรือดําน้ํามีความเร็วไมนอยกวา ๖ - ๘ นอต ขณะที่เรือเราจอดลอยลํา
- TARGET SPEED MEASUREMENT มีความละเอียดในการตรวจวัดความเร็วของเปาได < ๒
นอต

๑๓๕
- TARGET BEARING ACCURACY มีความละเอียดในการตรวจสอบแบริ่งของเปาได < ๑.๒
องศา
- TARGET RANGE ACCURACY 1% ตาม SCALE ระยะที่เลือกหรือประมาณ ๕๐ ม.
SYSTEM DESCRIPTION
ระบบโซนาร SJD-7 ประกอบไปดวยสวนสําคัญ ๆ หลาย ๆ สวน เราสามารถตรวจสอบหา
รายละเอียดไดจากหนังสือคูมือ ดังนี้
- INTERCONNECTING WIRING DIAGRAM
KF1. 463.003LL
- SCHEMATIC DIAGRAM OF HYDRAULIC SYSTEM
KF2. 500.000T1
- CIRCUIT DIAGRAM OF RECEIVING SYSTEM
KF1. 463.003DL2
- CIRCUIT DIAGRAM OF TRANSMITTING SYSTING
KF1. 463.003DL1
- PIPING DIAGRAM OF HYDRAULIC SUBSYSTEM (BM) KF2. 500.000T2
SYSTEM CONFIGURATION
ระบบโซนาร SJD-7 มีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้
๑. HULL-MOUNTED TRANSDUCER ARRAY SUBSYSTEM มีสวนประกอบตางๆ คือ
- SONAR DOME ( BOW-MOUNTED )
- BM TRANSDUCER ARRAY ASSEMBLY ( KF2.907.001MX )
- GRAVITY STABILIZATION SUBSYSTEM ประกอบดวย
- HYDRAULIC POWER CONTROLLER ( KF2.500.000 MX )
- CUSHION OIL STORAGE TANK ( KF3.968.000 MX )
- ELECTRICAL POWER CONTROLLER ( KF2.503.004 MX )
- JUNCTION BOX ( KF3.691.001 MX )
๒. TRANSMITTING SUBSYSTEM ประกอบดวย
- SIGNAL SOURCE (KF2.827.002 MX)
- RECTIFIER UNIT (KF3.211.000 MX)
- POWER AMPLIFIERS 1 (KF2 011.000-1 MX)
- POWER AMPLIFIERS 2 (KF3. 011.000-2 MX)
- ARRAY INTERFACE (KF3. 688.000 MX)
๓. RECEIVING SUBSYSTEM ประกอบดวย
- SONAR RECEIVER (KF2. 021.002 MX)
- DATA PROCESSOR (KF2. 315.006 MX)
- CONTROL CONSOLE (KF2. 922.000 MX)

๑๓๖
- LOUDSPEAKER (KF3. 843.007 MX)
๔. MAINTENANCE AND TRAINING SUBSYSTEM ประกอบดวย
- BITE (BUILT IN TEST) ประกอบอยูใน RECEIVER CABINET
การเชื่อมตอกับระบบอื่น ๆ (SYSTEM INTERFACE)
โซนาร SJD-7 จะทํางานสัมพันธกับระบบอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อใชในงานการคนหา ติดตาม และ
ตอตีเปาใตน้ํา การเชื่อมตอที่สําคัญ ไดแก
- SYSTEM INTERCOMMUNICATION ดังรูป
SONAR
CONTROL
CONSOLE

CIC

SONAR EQUIPMENT ROON

- SHIP’S ATTITUDE AND FIRE CONTROL SYSTEM INTERFACE

SONAR
CONTROL
CONSOLE

TORPEDO FIRING DIRECTOR
INFORMATION CENTER
RETRANSMISSION
UNIT

LOG
GYRO

การทํางานของระบบโซนาร SJD-7 โดยทั่วไป
TRANSDUCER ARRAY ของโซนาร SJD-7 มีรูปรางเปนทรงกระบอกประกอบไปดวย
ELEMENT เรียงเปนแถว (STAVE) จํานวน ๒๔ แถว แถวละ 8 ELEMENT ติดตั้งบริเวณหัวเรือใตแนวน้ํา
ของเรือ ฟก.ชุด ร.ล.นเรศวร ใชการทํางานของ STABILIZATION SYSTEM ชวยในการควบคุมอาการ ROLL
ของ TRANSDUCER ที่เกิดจากอาการโคลงของเรือ หากอาการ ROLL ของเรือเกินกวา ๑๕ องศา ควรทําการ
LOCK ระบบนี้ เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกระบบ HYDRAULIC โดยจะ LOCK ไวที่ตําแหนง
ZERO
TRANSDUCER ARRAY สามารถสรางความถี่คลื่นเสียงได ๓ ความถี่ ตามที่เราเลือกใช
งานคือ F1 , F2 และ F3 โดย TRANSDUCER จะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟา (ELECTRICAL ENERGY) เปน

๑๓๗
พลังงานเสียง (SOUND ENERGY) เปนพลังงานเสียง (SOUND ENERGY) นายทหารปราบเรือดําน้ํา จะเปนผู
สั่งการในการเลือกความถี่ และระยะในการตรวจจับที่เหมาะสม 24 TRANSDUCER STAVE ดังกลาว จะมี
AMPLIFER เพื่อขยายกําลังไฟฟา เพื่อจายใหกับ STAVE แตละชุด ดังนั้นจึงมี AMPLIFIER จํานวน 24 ชุด
เพื่อจายใหกับ STAVE ชุดละ 1 AMPLIFIER เนื่องจากเราสามารถเลือกการสงไดหลากหลายแบบ ดังนั้นใน
การสงพลังงานเสียงออกไปจึงตองสราง TRANSMITTING SIGNAL ที่แตกตางกันออกไป โดยใชวงจร
DIRECT-DIGITAL FREQUENCY SYNTHESIS ทําให TRANSMITTING BEAM ที่แตกตางกันออกไป
ในภาครับเชนกัน จึงตองมีการคํานวณหา REAL TARGET เนื่องจากลักษณะแตกตางของ
สัญญาณที่ไดรับมา โดยใชเทคนิค MULTICHANNEL MULTIPLEXING และ TIME SHARING เพื่อใชใน
การแยกแยะเปาที่เกิดขึ้นใน BEAM ตาง ๆ นอกจากนี้ใน RECEIVING CABINET ยังประกอบไปดวยวงจรที่
สําคัญไดแก SIGNAL PREPROCESSOR , BEAMFORMERS , BUILT IN TEST EQUIPMENT และ
LINEAR DC POWERSUPPLY
ที่ CONTROL CONSOLE มี DISPLAY แบบ CRT อยู ๒ ตัว นอกจากนี้ยังมี TRACKING
UNIT , CENTRAL CONTROL UNIT , AUDIO RECEIVER และ INTERCOM SET อยูที่ตูนี้
การใชงานระบบโซนาร SJD-7
เพื่อเปนการประหยัดเวลาในที่นี้ จะไมขอกลาวถึงการเตรียมการเดินเครื่อง การเดินเครื่อง
และการเลิกเครื่อง เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวเปนหนาที่โดยตรงของพนักงานโซนาร และบริเวณหนา
เครื่องมีคูมือประกอบในการดําเนินการอยูแลว แตอยางไรก็ตามในการเตรียมการเดินเครื่องก็มีสวนที่สําคัญที่
จะตองปฏิบัติทุกครั้งไมสามารถละเวนได คือ การตรวจสอบ POWER SUPPLY ตาง ๆ รวมถึงสภาพของ
อุปกรณตาง ๆ วาอยูในสภาพที่พรอมใชหรือไม ทั้งนี้เพื่อเปนการยืดอายุการใชงานของระบบโซนาร SJD-7
ไปดวย ซึ่งนายทหารปราบเรือดําน้ํา จําเปนจะตองกวดขันการปฏิบัติของเจาหนาที่อยางเครงครัดเสมอ ดังนั้น
จะขอกลาวถึงการใชงานในลักษณะตาง ๆ หลังจากการเดินเครื่องแลวดังนี้
๑. SIMULATION OPERATION
หลังจากเดินเครื่องและจายไฟเขาระบบโซนารแลว ใหกด “VERIFY” สวิทชที่
OPERATION PANAL ของ CONTROL CONSOLE หลังจากนั้น กดเลือก “FREQ” + “๑” หรือ “๒” หรือ
“๓” กดสวิทช “SIMULATE BEARING” และ “MONITOR BEAM” หลังจากนั้นระบบจะทําการ
SIMULATE เปา และแสดงบนจอ DISPLAY หลังจากนี้ระบบจะพรอมที่จะทํา BUILT INTEST หรือ พรอม
DEMONSTRATE
เลือก MODE ในการทํางาน เลือก MODE ในการทํางานโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
๑. SIGNAL PROCESSING MODE
มีใหเลือก 3 MODE คือ “MODE 1” , “MODE 2” และ “MODE 3”

๑๓๘
MODE 1 - เปน PROCESSING MODE สําหรับ CW1 , 2 , 3 , 4
MODE 2 - เปน PROCESSING MODE สําหรับ FM
MODE 3 - เปน POWER SPECTUM PROCESSING สําหรับ CW3 , 4
๒. เลือก SYSTEM MODE ในการทํางาน
เลือกไดทั้งหมด ๗ แบบ ดังนี้
CONFIDENCE LEVEL
ใชใน BITE STATUS
“SEARCH” + “1”
ใชใน ACTIVE/PASSIVE SEARCH
“SEARCH” + “2”
ใชใน ACTIVE/PASSIVE ใน HIGH
THRESHOLD ( ACT-1 และ PAS)
“SEARCH” + “2”
ใชใน ACTIVE/PASSIVE ใน HIGH
THRESHOLD (ACT-1 และ SBR
“ACTIVE TRACK”
ใชใน ACTIVE-TRACKING TARGET
INRANGE AND BEARING
DEVIATION
“PASSIVE TRACK” + “1”, “2” ใชใน PASSIVE TRACK ANALYSIS
๓. OPERATING PARAMETER
- เลือกความถี่มีใหเลือก ๓ ความถี่ คือ ๑ , ๒ และ ๓ โดยกด “FREQUEENCY” +
“1”, “2” หรือ “3”
F1 - 6.50 KHz
F2 - 7.25 KHz
F3 - 8.00 KHz
- เลือกการสงแบบ CW ได ๔ แบบ ดังนี้ “CW” + “1” , “ 2” , “3” , “4”
CW1 - 16 MS
CW1 - 64 MS
CW3 - 128MS
CW4 - 256MS
- เลือกการสงแบบ FM ได ๔ แบบ ดังนี้ “FM” + “1”, “2”, “3”, “4”
FM1 - 128MS ( POSITIVE FREQUENCY MODULATION )
FM2 - 256MS ( POSITIVE FREQUENCY MODULATION )
FM3 - 128MS ( NEGATIVE FREQUENCY MODULATION )
FM4 - 256MS ( NEGATIVE FREQUENCY MODULATION )
- เลือกระยะในการตรวจจับ โดยกด “RS” + “1”, “2”, “3”, “4”

๑๓๙
RS1 - 8 CABLE
RS2 - 16 CABLE
RS3 - 32 CABLE
RS4 - 64 CABLE
RS5 - 128 CABLE
- เลือกความเร็วเสียงโดยกดเลือกที่ KEYBOARD หากไมเลือกระบบจะใชความเร็วเสียง
ที่ตั้ง FIX ในระบบคือความเร็ว ๑๔๗๕ ม./วินาที
- เลือก TIME VARIATION GAIN ( TVG ) เลือกได ๘ แบบ คือ“TVG” + “1”, “2”, “3”, “4”,
“5”, “6”, “7”, “8”
- เลือก COMBINED TRANSMIT “ได ๔ แบบคือ กด “COMBINED TRANSMIT” + “1”, “2”,
“3”, “4” เลือกแบบในการสงดังนี้
“COMBINED TRANSMIT” + “1” - TRDT+SRDT สําหรับ LONG RANGE
SEARCH
“COMBINED TRANSMIT” + “2” - ODT+TRDT+TRDT+สําหรับ MEDIUM LONG
RANGE SEARCH
“COMBINED TRANSMIT” + “3” - ODT+TRDT สําหรับ MEDIUM LONG
RANGE SEARCH
“COMBINED TRANSMIT” + “4” - ODT+TRDT สําหรับ LONG RANGE
- เลือก “UNCOMBINED TRANSMIT” ไดทั้งหมด ๕ แบบ โดยกด
“UNCOMBINED TRANSMIT” + “1”, “2”, “3”, “4”, “4”
“UNCOMBINED TRANSMIT” + “1” - ODT
“UNCOMBINED TRANSMIT” + “2” - TRDT
“UNCOMBINED TRANSMIT” + “3” - SRDT
“UNCOMBINED TRANSMIT” + “4” - DT
“UNCOMBINED TRANSMIT” + “5” - MCC
๔. OPERATING KEY ที่ CONTROL CONSOLE
- กด “TRANSMIT BEAM” เพื่อเลือก TRANSMITED BEAM NUMBER จาก
BEAM INDICATE ที่แสดงบน DISPLAY โดยการเลื่อน CURSOR ไปยัง BEAM ที่ตองการเลื่อน CURSOR
ใช TRACK BALL ในการเลื่อน เมื่อระบบทํางานใน DT MODE เราจะเลือกไปที่ DIRECTIONAL
TRANSMITTING BEAM NUMBER แตถาหากระบบทํางานใน SRDT MODE เราจะเลือกไปที่ BEAM
กลาง (CENTRAL BEAM) ของ AZIMUTH SECTOR TRANSMISSION

๑๔๐
ยกตัวอยางใน MODE SRDT หากเราเลือก CENTRAL BEAM ไปที่ BEAM หมายเลข ๘
และเราเลือก TRANSMITTING SECTOR ไวที่ ๖๐ องศา แลว TRANSMITTING BEAM จะเปน BEAM
หมายเลข ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ และ ๑๒ หรือหากเราเลือก TRANSMITTING SECTOR เปน ๑๒๐
องศา TRANSMITTING BEAM จะเปน BEAM หมายเลข ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๕
และ ๑๖ เปนตน
- กด “MONITOR BEAM” เพื่อให DISPLAY (SBR) แสดงการรับฟงสัญญาณของ
แตละ BEAM โดยแสดง SPECTRUM (ขนาดของสัญญาณที่ไดรับ) ของ NOISE POWER ที่เกิดขึ้นในแตละ
BEAM บน SBR DISPLAY (DISPLAY ของ/หันหนาเขาหาเครื่อง)
- กด “REDUCE POWER” เพื่อลดกําลังสงของเครื่องลงมี 4 STEP ใหเลือกคือ “REDUCE
PWR” + “0” - สงเต็มกําลังสง
“REDUCE PWR” + “1” - ลดกําลังสงลงประมาณ 2 dB
“REDUCE PWR” + “2” - ลดกําลังสงลงประมาณ 4 dB
“REDUCE PWR” + “3” - ลดกําสังสงลงประมาณ 6 dB
- จากนั้นเมื่อจะเริ่มทําการติดตามเปาอัตโนมัติ (AUTO TRACKING) จะดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
- เลื่อน CURSOR (รูปสี่เหลี่ยมผืนผา) โดยใช TRACK BALL จน
CURSOR ไปทับตรงเปา (LIGHT SPOT) จากนั้น กด “TGT PICK” + “1” , “2” , “3”
- เมื่อตองการสงขอมูลของเปาไปยังระบบ TORPEDO FIRING DIRECTOR และ
ระบบอํานวยการรบใหกด “REQUEST TO SEND” จะทําใหขอมูลของเปาหมายเลข ๑ หรือ ๒ (เพียง ๒ เปา)
จะถูกสงไปยังระบบดังกลาว
- ถาตองการเลิกการติดตามเปา (BRAKE TRACK) ใหกด “TARGET DELETE” +
“1” , “2” , “3” ระบบจะเลิกทําการติดตามเปานั้น ๆ ถาตองการใหจอ DISPLAY (CRT) ทั้ง ๒ จอ แสดงผล
สลับกัน ใหกด “IMAGE SWAP” ขอมูลบน FINE DISPLAY และ COURSE DISPLAY จะสลับเปลี่ยนที่ซึ่ง
กันและกัน
- กด “CURSOR SWAP” เมื่อตองการให CURSOR บน DISPLAY หนึ่งไปทํางานบนอีก
DISPLAY หนึ่ง (แตปกติ CURSOR ไมสามารถใชงานไดใน FINE DISPLAY)
- กด “SINGLE TRANSMIT” เพื่อเริ่มการทํางานในลักษณะ AUTOMATIC RANGE
SWEEP ในลักษณะของ MANUAL TRANSMISSION โดยดําเนินการดังนี้
กด “RS” + “0” เพื่อหยุดการทํางานในลักษณะ AUTOMATIC RANGE SWEEP
กด “SINGLE TRANSMIT” ๑ ครั้ง จะทําการสง ๑ ครั้ง (1 PING)

๑๔๑
- กด “INTERCOM” + “2” เมื่อตองการติดตอกับ SONAR EQUIPMENT ROOM
การทํางานของระบบตามที่ ก ล า วขางต น เป นการทํา งานใน
MODE
“SIMULATION” ทั้งในการเดินเครื่อง และการตรวจจับ และติดตามเปา การทํางานในขั้นตอนดังกลาว
เหมือนกับการทํางานใน MODE “OPERATION” ทุกประการ ดังนั้นจึงไมกลาวถึงการทํางานใน MODE
“OPERATION” ใหทราบในที่นี้ นายทหารปราบเรือดําน้ําจะตองทราบถึงขีดความสามารถของระบบโซนาร
ซึ่งเปน SENSOR ที่สําคัญที่สุดในการปราบเรือดําน้ํา นอกจากนี้จะตองมีความรอบรูในการเลือกใชงานใน
MODE ตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหโซนารสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
จะตองพิจารณาถึงสภาพแวดลอม และคุณลักษณะของเปาที่กําลังตรวจจับอยูดวยขอมูลตาง ๆ ดังที่กลาว
ขางตน เปนขอมูลที่สําคัญ สําหรับนายทหารปราบเรือดําน้ําตองนํามาพิจารณาวิเคราะหตัดสินใจในการ
เลือกใชงาน เพื่อใหไดเปรียบตอขาศึกซึ่งอยูใตน้ํา และไมสามารถมองเห็นดวยตาได
จงระลึกไวเสมอวาการแพรคลื่นเสียงใตน้ําไปในแตละ PING จะทําใหขาศึกสามารถตรวจจับ
ตําบลที่ของเราไดไกลกวาที่ระยะโซนารเราจะตรวจสอบได ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงความจําเปนในการแพร
คลื่นออกไปในแตละครั้งเสมอ เพื่อเปนการซอนเรนตัวเองไมใหขาศึกสามารถตรวจจับเราไดงาย
1 PING ของเราอาจตรวจพบขาศึกไดไกล 12 NM แตในทางกลับกันขาศึกอาจตรวจพบเรา
ในระยะที่มากกวา 30 NM

การคาดคะเนระยะไดผลของโซนาร
ปจจัยที่มีผลตอระยะจับเปาของโซนาร
๑. การออกแบบสราง และประสิทธิภาพของโซนาร
- วัสดุที่ใชทํา ทรานดิวเซอร
- กําลังสง , ความถี่, ความไวของเครื่องรับและลักษณะการสงคลื่นโซนาร
- เสนทางเดินของคลื่นเสียง
- ความเกา / ความใหม ของเครื่องโซนาร
๒. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
- ความเร็วคลื่นเสียงในน้ําทะเล
- อุณหภูมิ ความเค็ม ความกดของน้ําทะเล
- คลื่นลม พื้นทองทะเล สัตว และพืชน้ํา
๓. Background Noise ( Noise Level )
- Self Noise
- Ambient Noise
- Surface , Bottom and volume Reverberations
๔. ขีดความสามารถ และการฟนตัวของพนักงานโซนาร

๑๔๒
- การฝก และประสบการณ
- ความพรอมของพนักงาน ( การพักผอนอยางเพียงพอ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขายาม และควร
เขายามวันละไมเกิน ๘ ชั่วโมง )
- มีนายทหารควบคุมดูแลอยางใกลชิด
วิธีการคาดคะเนระยะไดผลของโซนาร
มีอยูดวยกันหลายวิธี แตในที่นี้จะกลาวเฉพาะวิธีการคํานวณหาคา FOM ( Figure of merit )
นําไป
พลอตลงใน Propagation Loss Curves โดย
FOM ( Figure of Merit ) คือคาความสูญเสียในการสงสัญญาณมากที่สุดที่เครื่องโซนารจะ
ยอมใหเปนไปไมได และจะยังคงขีดความสามารถในการตรวจจับเปาได ๕๐ % ( ตรวจจับเปาได ๕๐ ครั้ง
ใน ๑๐๐ ครั้ง) ซึ่งคา FOM มีอยู ๒ แบบ คือ
๑. PFOM (Passive Figure of Merit) = SL - NL + DI - RD dB
๒. AFOM (Active Figure of Merit) = SL - NL + DI + TS - RD dB
เมื่อ ๑. SL (Source Level) คือความเขมของเสียงโดยเฉลี่ยจากแหลงกําเนิดในการหา
PFOM คา SL แหลงกําเนิดจะเปนของเปา เชน เสียงใบจักรของ ด.
AFOM คา SL จะเปนของเครื่อง Active Sonar ของเรือที่สงออกไป
๒. NL (Background Noise/Noise Level) คือคาของเสียงรบกวนที่เราไมตองการ ซึ่งไดจากการรวม
คาของ Ambient Noise (N) กับ Self Noise (S) หรือ NL = N + S dB เมื่อ
Ambient Noise คือเสียงทุกชนิดที่เกิดในมหาสมุทร เนื่องจากสภาพแวดลอมตาง ๆ
Self Noise คือเสียงที่เกิดจากเรือเราเอง
๓. DI (Directivity Index) คือคาความสามารถทางทฤษฎีของเครื่องโซนาร ที่กําจัดเสียงรบกวน ตาง
ๆ ซึ่งหาไดจากหนังสือคูมือ
๔. RD (Recognition Differential) คือคาความเขมของสัญญาณที่ตองการเพื่อใหมีโชคในการตรวจจับ
เปาได ๕๐ % โดยหาไดจากการพิจารณาขีดความสามารถของพนักงานโซนารในการตรวจจับเปาโดยใช
เครื่องที่มีความสมบูรณสูงสุด (หาไดจากคูมือ)
๕. TS (Target Strength) คือคากําลังสะทอนของสัญญาณเสียงจากเปาในลักษณะตาง ๆ เชน
Bow Aspect คา TS = +10 dB
Beam Aspect คา TS = +25 dB
Random (Unknown) TS = +15 dB
แตในกรณีที่สามารถวินิจฉัยชนิดของเปาไดคา TS จะเปนดังนี้
Approximately TS (dB)
Target
Frequency (Hz)
Beam Aspect
Bow - Stern Aspect
Fleet Sub. (100 m. long)
๑๐
๓๕
๓๐

๑๔๓
SS class sub. (70 m. long)
Torpedo
Surface Vessel
3 ft. MINE

๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๓๐ - ๙๐

๒๕
๒๐
๑๐ - ๓๐
-๘

๑๖
๑๓
-๒๐
-

Propagation Loss Curves (PS) คือกราฟแสดงความเขมขมของเสียงที่เดินออกไปจากตนกําเนิดเสียง
จนถึงเครื่องรับในคาความถี่ , ความลึกของอุปกรณตรวจจับและความลึกของเปาหนึ่ง ๆ เราสามารถหา
Propagation Loss Curves (ตามรูปที่ ๑) ไดจากหนังสือคูมือตาง ๆ สําหรับ ทร.ไทย เราสามารถหาไดจาก
เครื่อง STOPPS/AIMS ของเรือฟริเกต ชุด พุทธยอดฟาจุฬาโลก
ตัวอยางการหาคา Passive Figure OF Merit (PFOM)
จากเอกสารขาวกรองระบุวาเรือดําน้ําขาศึกมีสัญญาณสงขนาดความถี่ 500 Hz ที่ความเร็ว ๑๑ นอต มี
คาความเขมของเสียง (SL) เทากับ 156 dB กําหนดใหความเร็วลม ๑๐ นอต เรือดําน้ําปฏิบัติการอยูบริเวณ
ทะเลอันดามัน โดยที่มีคา Self Noise ของเรือฝายเราขณะแลนที่ความเร็ว ๒๐ นอต และสมมติวาเครื่อง
คํานวณไดใหกราฟแสดงคา Propagation Loss Curves ตามภาพที่ ๒ เทากับ 78 dB คา DI เทากับ 10 dB
, คา RD เทากับ +4 dB จงหาวาเรือฝายเราจะมีระยะตรวจจับเรือดําน้ําขาศึกเทาใด
POWER SUMTABLE
ผลตางความเขมของเสียง
ความเขมของเสียงที่เพิ่มขึ้น
0 - 1 dB
+3 dB
2 - 3 dB
+2 dB
4 - 9 dB
+1 dB
>9 dB
0 dB
วิธีทํา
ขั้นที่ ๑ หาระดับของ Shipping Density บริเวณ พท.ปฏิบัติการจากตาราง WORLDWIDE
SHIPPING DENSITIES ตามตารางดานบนในรูปที่ ๑ ซึ่งในบริเวณทะเลอันดามันอยูในระดับ IV
หา Ambient Noise โดยนําระดับของ Shipping Density ที่หาไดและความเร็วลมไปเปดหาในตาราง
Ambient Noise Level Versus Frequency ตามตารางดานลางในรูปที่ ๑ (การที่จะนําปจจัยใด ๆ ที่
กอใหเกิด Ambient Noise ใหพิจารณาตามความถี่ของแหลงกําเนิดเสียงในตาราง ซึ่งในชวงความถี่ตาง ๆ จะ
มีปจจัยที่มีผลกระทบไมเทากัน) ซึ่งที่ความถี่ 500 Hz จะได
- Ambient Noise จากความเร็วลม ๑๐ นอต = 62 dB
- Ambient Noise จาก Shipping density = 57 dB

๑๔๔
ขั้นที่ ๒ หาผลรวมของ Ambient Noise ทั้งสองชนิดที่หาไดในขั้นที่ ๑ จาก Monogram โดย
- หาคาผลตางระหวาง Ambient Noise ทั้งสอง 62 - 57 = 5 dB
- จากตาราง Power sumtable ไดคาเพิ่ม = 1 dB
คา N ที่ไดคือ 62 + 1 = 63 dB
ขั้นที่ ๓ หา NL จากสูตร NL = N + S เมื่อ N = 63 dB และ S = 78 dB
- คาผลตางระหวาง N และ S = 16 dB
- จากตาราง Power sumtable = 0 dB
คา NL ที่ไดคือ 78 + 0 = 78.0 dB
ขั้นที่ ๔ หา PFOM จาก PFOM = SL - NL + DI - RD
= 156 - 78 + 10 - 4
= 84 dB
ขั้นที่ ๕ การหาคาระยะตรวจจับของโซนาร
- นําคา PFOM (หรือ AFOM ถาเปนการหาระยะตรวจจับของโซนาร ACTIVE) ที่คํานวณไดมา
Plot ลงในแกนตั้งของ Propagation Loss Curves
- ลากเสนตรงจากจุดคาที่ Plot ขนานกับเสนแกนนอน ซึ่งเปนคาระยะทางการเดินทางของเสียง
หนวยเปน Kiloyards หรือ NM
- พื้นที่เสนตรงตัดกับเสน Propagation Loss Curves ขึ้นไป คือ ระยะตรวจจับของโซนารอานระยะ
จากแกนนอน (ตามรูปที่ ๒)
การหาคา Active Figure of Merit (AFOM)
ไดจากสมการ AFOM = SL - NL + DI + TS - RD dB
โดยที่คาทุกคาเหมือนกับการหา PFOM ยกเวนคา
- SL จะเปนคาความเขมของสัญญาณเสียงที่คลื่นโซนารของเรือที่สงออกไป
- TS คือคาความเขมของที่คลื่นโซนารของเรือที่สงออกไปแลวสะทอนเปากลับมา
และในการนําคา AFOM ไป PLOT ลงใน Propagation Loss Curves นั้น PL จะมีคาเปน ๒ เทา
เนื่องจากสัญญาณของ Active จะตองเดินทางสงออกไปจากเครื่องสงและสะทอนกลับมายังเครื่องรับ

๑๔๕

รูปที่ ๓ - ๘ AMBIENT NOISE SPECTRUM LEVEL (U) CONFIDENTIAL

๑๔๖

รูปที่ ๓ - ๙ PROPAGATION LOSS CURVE (500 Hz)

๑๔๗

คุณลักษณะและการวินิจฉัยเปาจากโซนาร ACTIVE ( Target classification )
คุณลักษณะสําคัญของเปาที่ใชประกอบการวินิจฉัยเปามี ๕ ประการ คือ
๑. การเคลื่อนไหวของเปา ( Target movement )
- ปกติเปาที่เปนเรือดําน้ําจะแลนดวยความเร็วระหวาง ๒ - ๒๐ นอต
- เปาที่ไมใชเรือดําน้ํา จะมีคุณลักษณะในการเคลื่อนไหวแตกตางกันอยูมากและมักไมแนนอน
- เปาที่แสดงการเคลื่อนไหวดวยความเร็ว ๑ - ๑๕ นอต อาจจะเปนเปาที่สะทอนจากพื้นทองทะเล
เชน ซากเรืออับปาง , โขดหินใตน้ํา ที่อยูในบริเวณซึ่งมีกระแสน้ําพัด
- ขาวสารที่ไดจากการพลอตและการอานคาตาง ๆ ที่แสดงวามีเปาเคลื่อนไหวลวงเนื่องจากความ
ไมถูกตองของ LOG และ DRA ( Dead reckoning Analyzer )
๒. คุณลักษณะในการสะทอนเสียงของเปา ( Targets Reflective Properties ) อาจแบง
ออกเปน ๔ ประเภทดวยกัน
๑. Configured Solid Refleector
๒. Solid Reflector
๓. Mixed Solid and Porous Reflector
๔. Porous Reflector
- ปกติเปาจากเรือดําน้ําจะจัดอยูในประเภท Configure Solid Reflector แตสวนมากเมื่อพิจารณาถึง
สภาพตาง ๆ แลว จะปรากฎในประเภท Solid Reflector
- สําหรับประเภท Mixed Solid and Porous Reflector นั้นอาจจะเปนคุณลักษณะไดทั้งของเปาเรือ
ดําน้ําและไมใชเรือดําน้ํา
- ในกรณีที่เปนทั้งสองประเภท Solid และ Mixed Reflector เกือบจะถือไดวาเปนลักษณะของเรือดํา
น้ํา คาบเกี่ยวกับไมใชเรือดําน้ํา
- ประเภท Porous นั้น ปกติมักจะไมใชลักษณะของเปาของเรือดําน้ําแตมักจะเปนพวกสาหรายทะเล
หรือกลุมคลื่นที่กําลังจะจางหายไป
๓. ขนาดของเปา ( Target Size )
- ขนาดของเปาไมพิจารณาแตเพียงมิติของความยาวกับความกวางเทานั้น แตจะตองพิจารณาถึง
ขนาดของเปาในแนวคลื่นเสียง ( Line of Sound )
- ขนาดของเปาที่มีความยาวนอยกวา ๒๐ หลา หรือมากกวา ๑๒๐ หลา ปกติแลวจะไมใชจากเปา
ของเรือดําน้ํา
๔. Target Aspect
เนื่องจากเปาเรือดําน้ํามีอัตราสวนความยาวกับความกวางสัมพันธ ฉะนั้นภายในเวลาไมชานัก ก็
จะไดขอมูลเกี่ยวกับ Aspect เสมอ Aspect เปนขอพิจารณาที่สําคัญอยางหนึ่งในการวินิจฉัยเปา

๑๔๘
๕. ระดับความลึกของเปา ( Target Depth )
- เรือดําน้ําจะถือวาเปนเปาใตน้ําได จะตองมีระดับความลึกของน้ําประมาณ ๗๐ ฟุต
- ถึงแมจะมีวิธีวัดความลึกของเปา โดยตรง แตก็อาศัยการคาดคะเนและจากการขาวปญหาทั่วไปใน
การวินิจฉัยเปา
- พนักงานโซนารอาจจะตองประสบกับปญหาที่เรือดําน้ํา ไมไดแสดงคุณลักษณะของเรือดําน้ําให
ปรากฏ ซึ่งอาจเนื่องมาจากปจจัยหลายประการดวยกัน เชน สภาพของพื้นทองทะเล คลื่นลม
เครื่องมือปรับแตงไวไมถูกตอง หรือพนักงานเหนื่อยเกินไป เปนตน
- การวินิจฉัยไมถูกตองนั้น สวนมากมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับเปานั้นมีจํากัดเพราะ
เรือดําน้ํามีหลักวาตอง " พยายามหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบจากเรือผิวน้ํา โดยพยายามใหขาวสารใน
การวินิจฉัยเปา ปรากฎออกใหนอยที่สุด
กรรมวิธีในการวินิจฉัยเปา
๑. การวินิจฉัยเปาจากโซนาร นั้น เรามองไมเห็นเปาแตตองอาศัยขอมูลจากคลื่นเสียง ขอมูลจาก โซ
นารในการวินิจฉัยแสดงใหทราบ ๓ ประการ คือ
- เสียง (Audio - Loudspeaker)
- จอภาพ (Video - PPI Scope)
- Graphic (TRR)
ผูที่ทําการวินิจฉัย จะตองพิจารณาเปรียบเทียบจากขอมูลทั้งมวล
๒. เมื่อไดพิจารณาตรวจสอบขอมูลตาง ๆ แลว จะตองตั้งปญหาขั้นมูลฐาน ๕ ประการ ที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะ ๕ ขอของเปา คือ
- การเคลื่อนไหวของเปา
- คุณสมบัติในการสะทอนเสียง
- ขนาดของเปา
- Aspect
- Depth
ถาคุณลักษณะตาง ๆ คลายกับเปาเรือดําน้ําก็ใหวินิจฉัยวาเปนเรือดําน้ําไวกอน
๓. ถาไมมีการยืนยันทางทัศนะแนนอนแลว เรือถือวาการวินิจฉัยเปนเรื่องของโชค (Probabilities) ซึ่ง
ไมสามารถจะวินิจฉัยวาเปนเปาเรือดําน้ําได ๑๐๐ %
๔. การวินิจฉัยเปา เปนกรรมวิธีที่ดําเนินติดตอกันไป เริ่มตั้งแตเมื่อไดเปาครั้งแรกและติดตอเรื่อยไป
ตลอดเวลาที่ยังจับเปาอยู ขาวสารทุกสวนจากเปาจะชวยในการวินิจฉัยเปา ถึงแมจะไมมีแบบฉบับแนนอน
แตการวินิจฉัยเปาก็ควรทําโดยเร็ว เมื่อมีขอมูลเพียงพอ

๑๔๙
๕. การดํารงอยูของขอมูล จะมีสวนสัมพันธโดยตรงกับคุณลักษณะของเปา เนื่องจากเรือดําน้ํามี
คุณลักษณะที่แนนอนบางประการ เชน ความสามารถในการหันเลี้ยวและความเร็ว ฉะนั้น Echo จากเปาเรือ
ดําน้ําจะคงอยูชั่วระยะหนึ่ง
๖. เปนที่คาดไดวา เปาเรือดําน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แนนอน คือ มีความสมเหตุสมผลพอจะ
คาดคะเนการหันเลี้ยวหรือเปลี่ยนความเร็วได ซึ่งเมื่อมีความชํานาญก็จะสังเกตุเห็นไดวาเปาที่ไดนั้นใชเรือดํา
น้ําหรือไม

UNDERWATER TELEPHONE AN/UQC - 1
๑ คุณลักษณะทั่วไปของ AN/UQC - 1
๑.๑ AN/UQC - 1 (Gertrude) เปนเครื่องมือสื่อสารใตน้ําที่ติดตอไดทั้ง Voice และ CW
๑.๒ สามารถทํางานไดในระยะถึง ๖ ไมล แตขึ้นอยูกับสภาพของน้ําทะเล
- ในบางลักษณะถาสภาพของน้ําทะเลปกติ อาจจะติดตอไดไกลกวานี้
- เรือดําน้ําที่ดําอยูลึก ๆ บางครั้งสามารถติดตอกันไดเกิน ๑๒ ไมล
๑.๓ ขีดจํากัด
- ระดับตนกําเนิดเสียงที่สงออก จะตองสูงกวาระดับเสียงภายในของตัวเครื่องจึงจะได
ยิน
- ถามีสถานีอื่นอยูขางหนามักจะทําใหการติดตอสื่อสารไมสูดีนัก (เนื่องจาก BAFFLES
ตําบลที่ที่ดีที่สุดคือ บริเวณ BEAM)
- เรือดําน้ําบางลําไมอาจจะใช UQC ขณะที่อยูผิวน้ําไดเนื่องจาก TRANSDUCER อยู
ดานบน
๑.๔ ความถี่
ทํางานแบบเครื่องรับ – สง SINGLE SIDEBAND ใชความถี่หลัก (BASE
FREQUENCY) ๘.๐๘๗๕ KHz
- สงออกในลักษณะคลื่นเสียงในแถบความถี่ ๒๕๐ KHz ถึง ๓๐๐๐ KHz
- ทํางานในยานความถี่ ๘.๘ KHz
๒ สวนตาง ๆ ของ AN/UQC – 1
๒.๑ เครื่องรับ – สง สวนใหญประกอบดวยชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
- สวนบนเปนเครื่องรับ - สง
- สวนลางเปน POWER SUPPLY
กําลังสงเขา TRANSDUCER ๔๐๐ วัตต
กําลังสงออกจาก TRANSDUCER ประมาณ ๑๒๕ วัตต

๑๕๐
- ปกติมักจะติดตั้งอยูใน EQUIPMENT ROOM
๒.๒ TRANSDUCER บรรจุอยูในรูปทรงกลมที่เปนยางขนาด ๙ X ๑๒ นิ้ว
- เปนแบบ MAGNETOSTRICTIVE สงสัญญาณออกรอบตัวทาง HORIZONTAL
- ตั้งอยูในสวนหลังของโดมโซนาร
๒.๓ CONTROL SET ประกอบดวยไมโครโฟนและ CONTROL ตางๆ
- ติดตั้งอยูใน UB. PLOT หรือ SONAR CONTROL เรือบางลําก็ติดตั้งไวบนสะพาน
เดินเรือ
๓. การใชเครื่อง
๓.๑ ON - OFF SWITCH เปด - ปดไฟเขาเครื่อง ( อยูตอนบน )
๓.๒ VOICE & CW RECEIVER - CW TRANSMIT SWITCH ใชเลือกวิธี รับ - สง
๓.๓ GAIN CONTROL ใชแตงระดับเสียงสัญญาณของเครื่องรับ
๓.๔ SPEAKER ใชกระจายเสียงสัญญาณใหทุกคนในหองไดยิน
๓.๕ MICROPHONE ใหถือหางจากปากประมาณครึ่งนิ้ว พูดชา ๆ ชัด ๆ และใชวิธีการพูดวิทยุ
โทรศัพทแบบมาตรฐาน
๓.๖ MICROPHONE JACK ใชสําหรับไมโครโฟน
๓.๗ PHONE JACK ใชสําหรับ EARPHONES (ถาตองการรับฟง)
๓.๘ TELEGRAPH KEY ใชสง CW รับ VOICE และ CW TRANSDUCER SWITCH
จะตองอยูในตําแหนง CW TRANSMIT ในขณะสงและตําแหนงรับถาตองการรับฟง
- พนักงาน STACK ควรที่จะสามารถสง CW ในแบบ PLAIN LANGUAGE และ
SONAR SHORT SIGNALS
- ไมควรจะสงติดตอกันทาง CW นานเกินกวา ๓๐ นาที
๓.๙ OUT PUT LAMP จะสงเปนสัญญาณไฟวับระหวางที่สง CW หรือ VOICE
๓.๑๐ PLATE LAMP จะสวางในเวลาประมาณ ๓๐ วินาที แสดงวามี PLATE POWER
เริ่มทําการสงได
๓.๑๑ FILAMENT VOLTAGE LAMP จะสวางเมื่อเปดสวิทช POWER ไวที่ ON แสดงวามี
FILAMENT VOLTAGE
๔ การติดตอสื่อสารใตน้ําวิธีอื่น ๆ
๔.๑ SONAR SHOT SIGNAL (CW) สงทาง UQC – 1 โดยใช CW KEY หรือ HAND
KEY ของ SONAR CONTROL INDICATOR
- ควรจัดทําตาราง SONAR CONTROL SIGNAL ติดไวใกล ๆ UQC และพนักงาน
STACK
- ใชสําหรับการฝกและเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

๑๕๑
ตัวอยาง
JJJ อันตรายใหคงอยูที่ระดับความลึกปลอดภัยและแสดงตําบลที่ใหทราบ
PPP ใหถือเข็มปลอดภัย – เตรียมโผลขึ้นสูผิวน้ํา
๔.๒ EXPLOSIVE CHANGE SIGNALS
ตัวอยาง
๔ ลูก มีความหมายเชนเดียวกับ JJJ ทาง CW
๙ ลูก จะพยายามที่จะให RESCUE RELL เรือดําน้ําตองตอบรับ
๔.๓ SUBMARINE PYROTECHNIC SIGNALS
ตัวอยาง
- ปลอยควัน หรือพุสีเหลือง ๑ ครั้ง ใหหลบใหพน – ตําบลที่ของขาพเจาตามที่แสดง
ใหทราบ – ขาพเจาตั้งใจจะโผลขึ้นสูผิวน้ําตามวิธีการ
- ปลอยควัน หรือพุสีเขียว ๑ ครั้ง – ขาพเจาไดยิง (หรือยิงจําลอง) ตอรปโดฝกออกไป
แลว
- ยิงพลุสีแดง ๑ นัด ติดตอกันไปเรื่อย ๆ - ใหหลบใหพน – ขาพเจากําลังทําการโผล
ฉุกเฉินหรือ ขาพเจาอยูในภาวะอันตราย ไมสามารถโผลขึ้นสูผิวน้ําได

๑๕๒

รูปที่ ๓ - ๑๐ SONAR SET AN/UQC - 1

…………………………

๑๕๓

DOPPLER
๑ DOPPLER EFFECT
บางทีทานคงจะไดยินเสียงหวูดรถไฟที่กําลังวิ่งมาและแลนผานไปดวยความเร็วสูง เสียงหวูดที่ได
ยินขณะรถไฟเริ่มวิ่งเขามา ความถี่ของเสียงจะสูง แตเมื่อรถไฟเริ่มผานไปแลว ความถี่ของเสียงจะลดต่ําลง
ทันที และลดนอยลงตามลําดับจนกระทั่งเสียงนั้นจางหายไป
การเปลี่ยนแปลงความถี่ ( PITCH ) ของเสียงนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
สัมพันธระหวางตนกําเนิดเสียงกับเครื่องรับ ซึ่งเรียกวา " DOPPLER EFFECT " คลื่นเสียงจากหวูดรถไฟ
ทุกคลื่นเสียงจะถูกผลักอัด โดยการเคลื่อนที่ไปของรถไฟ ฉะนั้นเมื่อรถไฟวิ่งเขา เครื่องรับความถี่ของเสียง
จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อรถไฟผานไปแลว คลื่นเสียงจะขยายออก ทําใหระดับความถี่เสียงลดต่ําลง การ
เปลี่ยนแปลงนี้ ถาหากเกิดขึ้นในน้ําทะเล ยอมมีการเปลี่ยนแปลงมากกวาในอากาศ
๒ DOPPLER AND REVERBERATIONS (จาก ECHO ของ ACTIVE SONAR)
- REVERBERATIONS คือ คลื่นเสียงที่กลับเขา TRANSDUCER อันเกิดจากการสะทอนกลับ
เมื่อคลื่นเสียงนั้นผานอนุภาคเล็ก ๆ หลายสิ่งในน้ํา รวมทั้งคลื่นและพื้นทองทะเล
- สมมุติเรือวิ่งดวยความเร็ว ๑๕ นอต ความเร็วเสียงในน้ําทะเล ๔,๘๐๐ ฟุต/นาที ความถี่ ๑๒
KHz. โซนารสงคลื่นเสียงทุก ๑ นาที ในชวง ๑ วินาทีแรก คลื่นจะถูกสงไป ๔,๘๐๐ ฟุต แตใน PULSE
ตอมาจะเปนเพียง ๔,๗๓๕ ฟุต เพราะความเร็วของเรือวิ่งไป ๒๕ ฟุต/วินาที ดังนั้นในการกําหนด
REVERBERATION ทางหัวเรือซึ่งจะประมาณ ๑๒ KHz สวนทางทายเรือประมาณ ๑๑.๙ KHz ทางเขาจะ
มีความถี่อยางเดียวกันที่สงออกไป เพราะเรือมิไดเคลื่อนเขาหาหรือเคลื่อนที่ออกไปจากอนุภาพนั้น

รูปที่ ๓ - ๑๑ IIIUSTRATION OF DOPPLER
๓. DOPPLER (จาก ECHO ของ ACTIVE SONAR)
Doppler แยกออกเปน ๓ ประเภท คือ

๑๕๔
๓.๑ No Doppler เมื่อเรือดําน้ํามิไดวิ่งเขามาหาหรือออกไปจาก Sound Beam แตหยุดอยูหรือ
กําลังวิ่งผาน Sound Beam เปนมุมฉาก ถาเรือดําน้ํานั้นอยูในตําแหนงนี้ Pitch ของ Echo จะเปนอยาง
เดียวกับ Pitch ของ Reverberation เรียกวา No Doppler

รูปที่ ๓ - ๑๒ NO DOPPLER
๓.๒ Doppler Up เมื่อเรือดําน้ําหันหัวเรือวิ่งเขาหาในตําแหนงนี้ มีลักษณะคลายกับรถไฟวิ่งเขา
มา ดังนั้นคลื่นเสียงสะทอนกลับจากเรือดําน้ําจึงมี Pitch สูงกวา Reverberation เรียกวา Doppler Up

รูปที่ ๓ - ๑๓ DOPPLER UP

๑๕๕

รูปที่ ๓ - ๑๔ DOPPLER DOWN
๓.๓ Doppler Down เมื่อเรือดําน้ําวิ่งออกไปจากทาน โดยหันหัวเรือดําน้ําออก การสะทอนกลับ
ของ Echo จะมี Pitch ต่ํากวาเสียงของ Reverberation เรียกวา Doppler Down
๔. การรายงาน DOPPLER Underway Outgoing Ping 14.0 KHz.
Doppler คือ การเปลี่ยนแปลงความถี่ ( Pitch ) ของเสียงระหวาง Echo กับ Reverberation
- เมื่อ Echo สูงกวา Reverberation เรียกวา " Doppler up "
- เมื่อ Echo เปนอยางเดียวกับ Reverberation รายงานวา " No Doppler "
- ถา Echo ต่ํากวา Reverberation ใหบอกวา " Doppler Down "
การรายงาน Doppler ใน 4 Steps of Classification ใหรายงานเปนอันดับดังนี้
- Sonar Contact Bearing ……………………Range…………….
- Doppler……………………….
- Aspect………………………...
Classification…………………
ในการรายงาน Doppler เมื่อมี ความชํานาญจะสามารถบอกชั้นของ Doppler ไดวาสูง
หรือต่ํามากนอยเทาไร เชนเมื่อเรือดําน้ําใชความเร็ว ๖ นอต วิ่งเขาหาทาน การสะทอนกลับของ Echo จะ
สูงกวา เมื่อเรือดําน้ําหันหัวเรือตรง วิ่งดวยความเร็ว ๒ นอต ในทํานองเดียวกัน เรือดําน้ําที่วิ่งตรงเขาหา
ทานดวยความเร็ว ๖ นอต Doppler ที่สะทอนกลับจะสูงกวา เรือดําน้ําที่วิ่งดวยความเร็ว ๖ นอต แตหันหัว
เรือเขาหาทานเพียงเล็กนอย
ฉะนั้น ความเปลี่ยนแปลงในการสะทอนกลับของ Echo ขึ้นอยูกับ
- ความเร็วของเรือดําน้ํา
- ทิศหัวเรือวิ่งเขาหาหรือวิ่งออกจากเรือทาน

๑๕๖
เมื่อนําสองขอดังกลาวมาประกบกัน จะชวยใหการรายงาน Doppler ทําใหสะดวกยิ่งขึ้นดังนี้
- ถาเรือดําน้ํามีความเร็วมากกวา ๖ นอต ใหรายงานวา "Doppler Marked up (or
down)
- เมื่อเรือดําน้ํามีความเร็วอยูระหวาง ๓ ถึง ๖ นอต ใหรายงานวา "Doppler
modurate up (or down)"
- ถาความเร็วนอยกวา ๓ นอต รายงานวา "Doppler slight up (or down)"

รูปที่ ๓ - ๑๕ DOPPLER
รูปที่ ๓ - ๑๖ VALUE OF DOPPLER
๕. ECHOES
ECHO มีอยู ๒ ชนิด
๕.๑ ECHO ที่มี DOPPLER ไดแก เรือดําน้ํา ปลาวาฬ หรือปลาขนาดใหญ
๕.๒ ECHO ที่ไมมี DOPPLER ไดแก เรือดําน้ําที่หยุดอยูกับที่ หรือ ECHO ที่มาจาก BEAM
ของเรือดําน้ํา จากพลิ้วน้ําทายเรือของเรือดําน้ํา หรือเรือผิวน้ํา
- ECHO ที่มาจาก DOPPLER ของเรือดําน้ํา จะมีเสียงดังชัดเพราะดานขางของเรือ
ดําน้ํามีพื้นที่สะทอนเสียงใหญ
- ECHO ที่มีเสียงเบา แตปราศจาก DOPPLER ไดแกฝูงปลา หรือพลิ้วน้ํา ทายเรือ
ของเรือดําน้ํา
- การสะทอนกลับจากพื้นทองทะเลในยานน้ําตื้น ซึ่งลักษณะพื้นทองทะเลเปนพื้น
แข็งหรือหินปะการังคลื่นเสียงจะสะทอนกลับแรงและดังเหมือน ECHO จากเปาแตไมมี DOPPLER
๖. เปาเทียม
เรือดําน้ําสามารถทําเปาเทียม เพื่อกอใหเกิดความยุงยากในการติดตามของเรือผิวน้ํา หรือเกิดการ
สับสนในการติดตามเปามีอยู ๒ แบบ คือ

๑๕๗
๖.๑ เปาเทียมที่เกิดขึ้นจากใบจักรของเรือดําน้ํา ซึ่งสามารถให ECHO พรอมทั้ง DOPPLER
ดวย
๖.๒ เปาเทียมที่อยูกับที่ เปาชนิดนี้ใหการสะทอนกลับดังชัดเจนบางครั้งใหเสียงดังชัดกวาจากเรือ
ดําน้ําเสียอีก เปาเทียมแบบนี้มี
- เปาเทียมที่เกิดจากปฏิกริยาทางเคมี โดยทําใหบริเวณนั้นเกิดเปนฟองแกส CARBON
DIOXIDE หรือ นําโซดาฟองแกสเหลานี้มีเปนจํานวนลาน ๆ ซึ่งจับตัวรวมกันให ECHO เสียงดังเปาเทียม
แบบนี้เรียกวา "PILL"
- BUBBLE เปนฟองอากาศที่ปลอยออกมาจากเรือดําน้ํา บางครั้งก็เรียกวา จะใหการ
สะทอนกลับของเสียงคลายเปาเทียม "PILL"
- KNUCKLE เกิดขึ้นเมื่อเรือดําน้ําใชทางเสือหันเลี้ยวอยางฉกาจ เพื่อหลบการเขาตอ
ตีของเรือผิวน้ํา หรือหลบอาวุธที่ปลอยจากเรือผิวน้ํา

STANDARD OF CONTACT CLASSIFICATION
๑. แบบมาตรฐานการรายงานเปา เรือและเครื่องบินใชแบบมาตรฐานในการ CLASSIFY เปาที่ได
ดังตอไปนี้
๑.๑ CERTAIN SUB (CERTSUB)
๑.๑.๑ เปนเปาที่เห็นไดดวยตาและพิสูจนหมายรูไดแนชัดวาเปนเรือดําน้ํา
- เรือดําน้ําแลนบนผิวน้ํา
- เรือดําน้ําใตผิวน้ํา แตสามารถมองเห็นได
- เรือดําน้ําโผลกลองตาเรือ/ / สนอรเกล
- มีจรวดหรือ MISSILE โผลขึ้นมาจากใตทองทะเล หรือ มีตอรปโด
ที่ไมไดยิงมาจากเรือผิวน้ํา
๑.๑.๒ การเห็นและการพิสูจนหมายรูนี้จะตองกระทําดวยบุคคลที่มีความสามารถ
๑.๒ PROBABLE SUB (PROBSUB)
๑.๒.๑ มีขาวสารที่สําคัญซึ่งแสดงวาเปนเปาเรือดําน้ํา
๑.๒.๒ เปาที่ไดจาก Active Sonar และไดรับการยืนยันจากแหลงอื่นๆรวมดวยอยาง
ใดอยางหนึ่งดังนี้
- เปาจากเรดารยืนยันตําบลที่ครั้งแรก
- เสียงใบจักร / เสียงภายในของเรือดําน้ํา
- มีลักษณะรูปรางที่มองเห็นไดจากโซนารแบบ High Resolution

๑๕๘
- มีเสียงสัญญาณจากโซนาร / การรบกวนคลื่นโซนาร(Sonar Jamming)/
การใชเครื่องลวงของเรือดําน้ํา
- เปาที่ไดจากการตรวจการณดวย MAD ๒ ครั้ง
- พริ้วคลื่นจากเรือดําน้ําที่สังเกตุเห็นไดเปนทางยาว
- LOFAR
๑.๒.๓ เปาจากจอเรดารและไดรับการยืนยันจากแหลงอื่นๆรวมดวยอยางใดอยางหนึ่ง
ดังนี้
- จาก ECM พรอม ๆ กันหรือในทันทีหลังจากพบเปาของเรดาร
- เปาทีม่ องเห็นไดจากการตรวจการณดวย MADใกล ๆ กับ DATUM ๓
ครั้ง
- เปาจากโซนารพรอมกันหรือในทันทีหลังจากพบเปาดวยเรดาร
- มีลักษณะของน้ําวน และมีผลทําใหตรวจพบเปาดวย MAD ใกล ๆ
กับ DATUM
๑.๒.๔ เปาที่ตรวจพบทาง ECM จะตองประกอบดวยสิ่งเหลานี้ทั้งหมด
- สัญญาณที่ไดกลมกลืนกับเปาจากจอเรดารและสามารถกําหนดตําบลที่
แนนอนได หรือแบริ่งจาก ECM ไดรับการยืนยันจากเปาของเรดาร
- ไมมีเรือผิวน้ําอยูในบริเวณนั้น หรือเปาที่ไดจาก ECM และเรดาร
หายไปพรอม ๆ ในเวลาเดียวกัน
- สวนใหญของหนวยที่จับเปาได มีความเห็นรวมดวย
๑.๓ POSSIBLE SUB (POSSUB)
๑.๓.๑
มีขาวสารบางอยางที่หาไดแสดงวามีเรือดําน้ําอยูในบริเวณนั้น แตยังขาด
ประจักษพยานที่จะกําหนดแบบการรายงานสูงกวานี้
๑.๓.๒ เงื่อนไข
- เนื่องจากสิ่งที่มองเห็นนั้นเกิดขึ้นในขณะทัศนะวิสัยไมดี หรือการที่จะ
กําหนดแบบการรายงานที่สูงกวายังทําไมได
เปาโซนารที่ถูกติดตามหรือตรวจสอบยังไมไดนับการยืนยันถึง
คุณลักษณะ สําหรับการที่จะกําหนดแบบการรายงานไดสูงกวานี้
- สัญญาณจากเปาที่ตรวจพบโดยเครื่องวิทยุหาทิศทางหรือ Hydrophone
นั้นเขาใจวาสงมาจากเรือดําน้ํา
๑.๔ NON SUBMARINE (NONSUB)
- เปาซึ่งแสดงใหเห็นในขณะนั้นหรือตอมาไดกลายคุณลักษณะที่ไมใชของเรือดําน้ํา

๑๕๙
๒. ขั้นตอนในการรายงานเปาที่ตรวจพบ
การรายงานเปาที่ตรวจพบนั้น แบงออกเปน ๔ ขั้นตอนซึ่งเรียกวา FOUR STEPS OF
CLASSIFICATION คือ
๒.๑ SONAR CONTACT แบริ่ง……………………….ระยะ………………………หลา
- แบริ่งใหใชรายงานดวยเลข ๓ ตัว ระยะมีหนวยเปนหลา
- ลด Gain ลงและปฏิบัติตามวิธีการ Ping - listen - train
๒.๒ DOPPLER คือ ความแตกตางระหวาง PITCH ของ ECHO ที่สะทอนกลับกับ Pitch
ของ Reverberation ของน้ํา
- กําหนดเปน UP , DOWN หรือ NO
- อาจจะแบงใหละเอียดออกไดอีก คือ
Slight ถาเปามีความเร็วต่ํากวา ๓ นอต
Moderate เปามีความเร็วระหวาง ๓ ถึง ๖ นอต
Marked เปามีความเร็วสูงกวา ๖ นอต
๒.๓ ASPECT พิจารณาจากรูปรางของ PIP ที่ปรากฎ
- กําหนดเปน Direct bow , bow , beam , quarter หรือ stern เปนตน
๒.๔ CLASSIFICATION
- POSSUB
- NONSUB

TARGET CLASSIFICATION
(TARGET CHARACTERISTICS & ACTIVE CLASSIFICATION)
๑. คุณลักษณะสําคัญ ๆ ของเปา
คุณลักษณะสําคัญของเปา ๕ ประการ ที่ใชประกอบในการวินิจฉัยเปา คือการเคลื่อนไหว
(Movement) คุณสมบัติในการสะทอนเสียง (Reflective properties) ขนาด (Size) , Aspect , ความลึก
(Depth) ซึ่งปกติแลวขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของเปาเหลานี้จะปรากฎใหเห็นเสมอ
๑.๑ การเคลื่อนไหวของเปา (TARGET MOVEMENT)
- ปกติเปาที่เปนเรือดําน้ําจะแลนดวยความเร็วระหวาง ๒ - ๒๐ นอต
- เปาที่ไมใชเรือดําน้ําจะมีคุณลักษณะในการเคลื่อนไหวแตกตางกันอยูมากและมักไม
คอยแนนอน

๑๖๐
- เปาที่แสดงการเคลื่อนไหวดวยความเร็ว ๑ - ๕ นอต อาจจะไมใชเปนการ
เคลื่อนไหวที่แทจริง เชน อาจจะเปนเปาที่สะทอนจากพื้นทองทะเล เชน ซากเรืออับปาง , โขดหินใตน้ํา , ที่
อยูในบริเวณ ซึ่งมีกระแสน้ําพัด
- ขาวสารที่ไดจากการพลอต และการอานคาตาง ๆ ที่แสดงวาเปามีการเคลื่อนไหว
ดวยความเร็ว ๑ - ๓ นอต อาจจะเปนการเคลื่อนไหวลวงเนื่องจากความไมถูกตองของ LOG และ DRT ก็
ได
๑.๒ คุณลักษณะในการสะทอนเสียงของเปา (TARGET ' S REFLECTIVE PROPERTIES)
- คุณสมบัติของการสะทอนเสียงของเปาโซนาร อาจแบงออกเปน ๔ ประเภท
ดวยกันคือ
Configured solid reflector
Solid reflector
Mixed solid and porous reflector
Porous reflector
- เนื่องจากเปาโซนารนั้นมีความผันแปรอยูหลายประการโดยเฉพาะในสภาวะที่การ
แพรกระจายของคลื่นเสียงโซนารอยูในสภาพไมดี รายละเอียดที่ไดของเรือดําน้ําจึงอาจจะอยูในประเภทใด
ประเภทหนึ่งใน ๔ ประเภทนี้ก็ได
- เปาจากเรือดําน้ํานั้นปกติแลวจัดอยูในประเภท Configured solid reflectors แต
สวนมากเมื่อพิจารณาถึงสภาพตาง ๆ แลวจะปรากฎในประเภท Solid reflectors
- สําหรับประเภท Mixed solid & porous reflectors นั้น อาจจะเปนคุณลักษณะได
ทั้งของเปาเรือดําน้ําและไมใชเรือดําน้ํา
- ในกรณีที่เปนทั้งประเภท Solid และ mixed reflectors นั้น เกือบจะถือไดวาเปน
ลักษณะของเรือดําน้ําคาบเกี่ยวกับไมใชเรือดําน้ํา
- ประเภท Porous นั้น ปกติมักจะไมใชลักษณะของเปาของเรือดําน้ํา แตมักจะเปน
พวกของสาหรายทะเล หรือกลุมคลื่นที่กําลังจะจางหายไป
๒.๓ ขนาดของเปา (TARGET SIZE)
ขนาดของเปาไมไดพิจารณาแตเพียงมิติของความยาวกับความกวางเทานั้น แต
จะตองพิจารณาถึงขนาดความยาวของเปาในแนวของคลื่นเสียง (LOS)
- ขนาดของเปาที่มีความยาวนอยกวา ๒๐ หลา หรือมากกวา ๑๒๐ หลา ปกติแลวจะ
ไมใชจากเปาของเรือดําน้ํา
๒.๔ TARGET ASPECT
- เนื่องจากเปาเรือดําน้ํามีอัตราสวนความยาวกับความกวางสัมพันธ ฉะนั้นภายในเวลา
ไมชานัก ก็จะไดรายละเอียดเกี่ยวกับ ASPECT เสมอ

๑๖๑
- ASPECT เปนขอพิจารณาที่สําคัญอยางหนึ่งในการวินิจฉัยเปา
๒.๕ ระดับความลึกของเปา (TARGET DEPTH)
ก) เรือดําน้ําจะถือวาเปนเปาใตน้ําไดจะตองมีระดับความลึกของน้ําประมาณ ๗๐ ฟุต
ข) ถึงแมจะมีวิธีวัดระดับความลึกของเปาโดยตรง แตก็อาศัยการคาดคะเนและจาก
การขาว
๒. ปญหาทั่ว ๆ ไปในการวินิจฉัยเปา
๒.๑ คําถามที่สําคัญที่สุดที่จะตองตอบก็คือ วาเปานั้นมีคุณลักษณะเพียงพอที่จะเปนเรือดําน้ําได
หรือไม ถามีคุณลักษณะเพียงพอเหมือนเรือดําน้ํา ก็ใหวินิจฉัยวาเปนเรือดําน้ํา
- ในกรณีนี้พนักงานโซนารจะตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ซึ่งทําใหดูเหมือนเปา
ที่ไดนั้นไมใชเรือดําน้ํา
พนักงานโซนารอาจจะตองประสบกับปญหาที่วาเรือดําน้ําที่ไดนั้นไมไดแสดง
คุณลักษณะของเรือดําน้ําใหปรากฎ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากปจจัยหลายอยางหลายประการดวยกัน เชน สภาพ
ของทองทะเล , คลื่นลม , เครื่องมือปรับแตงไวไมถูกตอง , พนักงานเหนื่อยเกินไปเปนตน
๒.๒ วินิจฉัยเปาไมถูกตองนั้น สวนมากมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากรายละเอียดเกีย่ วกับเปานั้นมี
จํากัด เพราะเรือดําน้ํานั้นก็มีหลักวาจะตองพยายามหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบจากเรือผิวน้ํา โดยพยายามให
ขาวสารในการวินิจฉัยเปาปรากฎออกไปนอยที่สุด
๓. กรรมวิธีในการวินิจฉัยเปา
๓.๑ การวินิจฉัยเปาจากโซนารนั้น เรามองไมเห็นเปาแตตองอาศัยขาวสารจากคลื่นเสียงขาวสาร
จากโซนารของเปาในการวินิจฉัย แสดงใหทราบได ๓ ประการ คือ
- เสียง (Adio - loudspeaker)
- จอภาพ (Video - PPI scope)
- Graphic (TRR)
ผูที่ทําการวินิจฉัยเปาจะตองพิจารณาเปรียบเทียบจากขาวสารทั้งมวล
๓.๒ เมื่อไดพิจารณาตรวจสอบจากขาวสารตาง ๆ แลวจะตองตั้งปญหาขั้นมูลฐาน ๕ ประการ
ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของเปา คือ
- การเคลื่อนไหวของเปา
- คุณสมบัติในการสะทอนของเสียง
- ขนาดของเปา
- Aspect
- Depth

๑๖๒
ถาคุณลักษณะตาง ๆ คลายกับเปาของเรือดําน้ําก็ใหวินิจฉัยวาเปนเรือดําน้ําไวกอน
๓.๓ ถาไมมีการยืนยันทางทัศนะแนนอนแลว เราถือวาการวินิจฉัยเปาเปนเรื่องของ "โชค"
(Probabilities) ซึ่งไมสามารถจะวินิจฉัยวาเปนเปาเรือดําน้ําได ๑๐๐ %
๓.๔ การวินิจฉัยเปาเปนกรรมวิธีที่ดําเนินติดตอกันไป เริ่มตั้งแตเมื่อไดเปาครั้งแรกและติดตอ
เรื่อยไปตลอดเวลาที่ยังจับเปาไดอยู ขาวสารทุกสวนจากเปาจะชวยในการวินิจฉัยเปาถึงแมจะไมมีแบบฉบับ
แนนอนแตการวินิจฉัยเปาก็ควรทําโดยเร็วที่มีขอมูลเพียงพอ
๓.๕ การดํารงอยูของขาวสารจะมีสวนสัมพันธโดยตรงกับคุณลักษณะของเปาเนื่องจากเรือดําน้ํา
มีคุณลักษณะที่แนนอนบางประการ เชน ความสามารถในการหันเลี้ยว ฉะนั้น Echo จากเปาเรือดําน้ําจะคง
อยูชั่วระยะหนึ่ง
๓.๖ เปาเรือดําน้ําเปนที่คาดไดวา จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แนนอน คือ มีความ
สมเหตุสมผลพอจะคาดคะเนการหันเลี้ยวไดซึ่งเมื่อมีความชํานาญก็จะสังเกตุเห็นไดวา เปาที่ไดนนั้ ใชเรือดํา
น้ําหรือไม

SONAR OPER'S SEARCH & CONTACT PROCEDURE
๑. ขาวสารที่พนักงานโซนารควรจะทราบ
- แบบของการ Search
- เขตของการ Search จากแบริ่งใด ถึงแบริ่งใด
- Keying interval
- คาอัตราผิดของคลื่นความถี่ของโซนาร (ถามี)
- ตําบลที่ของเรือขางเคียง
- เข็มเรือที่คาดวาจะเปลี่ยนไป
๒. วิธีการ Search
๒.๑ การหัน Stack เพื่อฟงเสียง
- Ping - train - listen (PTL) หมุน Stack หลังจากสง Ping ออกไป
- Ping - listen - train (PLT) หมุน Stack ขณะที่ Cursor ปรากฎบนจอเทานั้น ใช
ในระหวางการ Tracking
- การ Search ดวยโซนาร จะเริ่มจากทายเรือไปหัวเรือเสมอ
๒.๒ การพิจารณาภาพจากจอ PPI
- ใชสายตากวาดตรวจไปทั่ว ๆ จอ โดยเร็วทุกครั้งกอนสง Ping ออกไป เพื่อตรวจดู
เปาหรือเสียงที่เกิดขึ้น

๑๖๓
- พิจารณาวินิจฉัยที่ปรากฎขึ้นในแบริ่งและระยะเดียวกัน ตั้งแต ๒ ครั้งขึ้นไป
กอนที่จะเปลี่ยน Keying selector ไปเปน contact
๓. แบบของการ Search มูลฐาน
๓.๑ Beam to beam search
- หมุน Stack ไปที่ Beam
- PTL ไปทางหัวเรือครั้งละ ๑๐ องศา หรือถาเรือกําลังทําการ Weaving อยูก็ให
หมุนไปถึง Base course
- Ping ๒ ครั้งที่หัวเรือ หมุน Stack กลับไปที่ Beam ตรงขาม
- ทําซ้ําตั้งแตลําดับที่ ๒ ตอไป
๓.๒ Baffle to baffle search
เรือหรือกระบวนเรือจะตองแลนดวยความเร็วชา ๆ เพื่อที่จะใหครอบคลุมพื้นที่
เพิ่มขึ้น
- ปฏิบัติเชนเดียวกันกับ Beam - to beam search ยกเวนใหหมุน Stack ไปที่ baffle
๓.๓ SECTOR SEARCH
- ถาสถานะการณบังคับ ก็ใหทําการ Search sector ใด sector หนึ่งโดยเฉพาะ
- ทําการ Search ครั้งละ ๑๐ องศาจากทายไปทางหัวเรือ เสร็จแลวทําการ Search กลับ
ในทางตรงกันขาม
๔. SEARCHING AN ARC
- ระหวางการ Search ตามปกติ หรือเมื่อ Lost contact อาจจะสั่งใหทําการ search ใน Arc
ใด arc หนึ่ง โดยเฉพาะก็ไดเชน Search arc ๐๖๐ องศา - ๑๒๐ องศา
- ปกติไมควรกําหนด Arc ใหใหญกวา ๖๐ องศา
- ทวนคําสั่ง
- หมุน Stack ไปที่เขตทาย (After limit) ของ Arc และ PTL ไปทางหัวเรือครั้งละ ๑๐
องศา ไปที่เขตหนา (Forward limit)
- ถาเขตหนาอยูทางหัวเรืออีกดานหนึ่ง ก็ใหทําการ Searh จากเขตทายของแตละดานไปยังหัว
เรือ เวนแตวาเขตหนานี้อยูภายในตัวเรือ ๓๐ องศา ก็ใหทําการ Search ผานหัวเรือไปยังเขตตรงขาม
- Ping ๒ ครั้งที่เขตหนา
- ถาไมได Echo ก็ใหรายงาน "Search arc completed no echo request search arc" จากนั้น
ก็กลับไปทําการ search ตาม plan ที่กําหนดไวใหในตอนแรก
๕. INVESTIGATING AN ARC
เมื่อสงสัยวาจะมีเรือดําน้ําอยูในพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ ก็อาจจะสั่ง Investigate arc
to…………….degree

๑๖๔
- ทวนคําสั่ง
- Ping ๒ ครั้งที่เขตหนา
- ถาไมได Echo ก็ใหรายงาน Arc investigate no echo จากนั้นก็กลับไปทําการ search
ตามที่กําหนดไวแตแรก
๖. LISTENING SWEEP
- ทวนคําสั่ง และเปลี่ยน Keying selector ไปไวที่ "Listen" ปรับ Gain ใหสูงเพิ่มขึ้นตาม
ความตองการ
- หมุน Stack ไปที่เขตทาย และคอย ๆ หมุนไปขางหนาดวยอัตราเร็ว ๑๒ องศา/วินาที จนถึง
เขตหนา แลวคอย ๆ หมุนกลับที่เดิม
- ถาไมไดเปาใหรายงาน Arc sweep by listening no results จากนั้นก็กลับไปทําการ search
ตามที่กําหนดไวแตแรก
๗. STEPS OF CLASSIFICATION
๗.๑ ใช Four steps of classification
๗.๒ ใหรายงานดังตัวอยางตอไปนี้
- sonar contact , แบริ่ง…………………… , ระยะ……………………
- Doppler………………………(UP , DOWN , NO)
- (Apparent) aspect…………...(direct bow , bow , beam , quarter , stern)
- Classification………..(posible sub , non sub)
๘. LOST CONTACT AT RANGE ๕๐๐ หลาขึ้นไป
๘.๑ หลังจากที่ Ping ไป ๔ - ๕ ครั้ง แลวไมมี Echo ใหรายงาน No echo last bearing and
last range
๘.๒ ถาใช A/D ใหปลดสวิทชออกจาก Sonar ไปให search
๘.๓ ใหหมุนไปขางหนา ๓๐ องศา จากแบริ่งครั้งสุดทายที่ได
๘.๔ PTL ไปขางหนาครั้งละ ๑๐ องศา จนเลยแบริ่งครั้งสุดทายไปขางหนา ๓๐ องศา
๘.๕ ถาไดเปาในระหวางนี้ใหรายงาน Regain contact แบริ่ง……………..ระยะ…………..และ
ทําการติดตามเปาตอไป
๘.๖ ถาไมไดเปาใหรายงาน Lost contact bearing……range……and request search arc
- ในขณะที่รอ Search arc อยูนี้ก็ใหหมุน Stack ไปที่ baffle ดานที่ lost contact
และ PTL ครั้งละ ๑๐ องศา ไปทางหัวเรือ
- ถาในขณะนี้ไดรับคําสั่ง Search arc ใหม ก็ใหทําการ search ใน search arc ที่สั่ง
นี้

๑๖๕
- ถายังไมมีการสั่ง Search arc ใหม เมื่อ ATL จนถึงหัวเรือแลวก็ใหทํา Beam to
beam search
๙. LOST CONTACT AT SHORT RANGE OR IN BAFFLE ต่ํากวา ๕๐๐ หลา
- สาเหตุเนื่องจากเปาอยูใต Sound beam หรือเขาไปใน baffle เมื่อเขาไปใกล ๆ (ปกติใกลกวา
๕๐๐ หลา)
ใหรายงาน Lost Contact Due to Short Range in Baffle Last
Bearing…………………… Range ………………………..
- ถาใช A/D ใหปลดสวิทซออกจากโซนาร
- เพิ่มระยะ Cursor เปน ๑,๐๐๐ หลา
- หมุน Stack ไปทาง Baffle ดานที่คาดวาเปาจะปรากฏ โดยพิจารณาจากการหันเลี้ยวของเรือ
และ / หรือ เข็มของเรือดําน้ํา
- PTL ครั้งละ ๕ องศา ไปทางดานหนาของ Baffle ๒๐ องศา ทําซ้ําเชนนี้ ๓ ครั้ง หันตาม
Baffle ในขณะเรือเลี้ยว ถาจําเปนใหเพิ่ม Gain และสับสวิทช MCC
- ถาไมไดเปาควรเปลี่ยนสเกลเปน ๒,๕๐๐ หลา และ Request arc
- ถาไดเปาจะตองทํา Classify เปาใหม
- ถาเปาหายไปใน Baffle ในระยะไกลใหรายงาน contact in port or starboard baffle last
bearing…………………range……………………………………
ในกรณีนี้ถาใช A/D อยูก็ควรใชตอไป จนกระทั่งไดทําการเลี้ยวเรือ และจับเปาไดอีก แตถาไมมี
การแกปญหาของ A/D ก็ใหหมุน Stack ไปที่ Baffle และทําการ Search ใหม ตามวิธีการขางบนนี้

………………………

๑๖๖

บทที่ ๔
๒๒๗.๔ อาวุธปราบเรือดําน้ํา
ความมุงหมาย

เพื่อใหผูเขารับการศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาวุธปราบ ด. เครื่องควบคุม
การยิงอาวุธปราบ ด. วิธีลดเสียงของเรือปราบ ด. ตลอดจนใชเครื่องทําเสียงเพื่อใชเปนเปาลวงตอรปโด
และมาตราการนําเรือหันหลบตอรปโด

เอกสารอางอิง

ตํา ราสงครามปราบเรื อ ดํ า น้ํ า หลั ก สู ต รนายทหารปราบเรื อ ดํา น้ํ า และควบคุ ม
เครื่องบินปราบเรือดําน้ํา เลม ๑ พ.ย.๓๓

อาวุธปราบเรือดําน้ํา ในทร.ไทย
อาวุธปราบเรือดําน้ําที่มีใชอยูในราชนาวีไทย ในปจจุบันมีอยู ๖ ชนิด คือ
ระเบิดลึก แบบ MK.6 และ MK. 9 ติดตั้งอยูบน ร.ล.ตาป, ร.ล.คีรีรัฐ, ร.ล.ปนเกลา,
และบนเรือตรวจการณปราบเรือดําน้ํา (ตกด.) ชุด ร.ล. ทยานชล
- ตอรปโด MK.44-1 ใชทอตอรปโด แบบ MK.32 และเครื่องควบคุมการยิงแบบ MK. 264 และ
MK.309 มีติดตั้งอยูบน ร.ล.ตาป, ร.ล.คีรีรัฐ และ ร.ล.ปนเกลา
- ตอรปโด MK.46-5 ใชทอตอรปโดแบบ MK.32-MOD 9 และเครื่องควบคุมการยิง แบบ
UBFCS ติดตั้งอยูบน ร.ล.พุทธยอดฟาจุฬาโลก และ ร.ล.พุทธเลิศหลานภาลัยและใชเครื่องควบคุมการยิง
แบบ MK.309 ติดตั้งอยูบน ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.ตากสิน
ตอรปโดสติงเรย ใชทอตอรปโด แบบ MK. 32 รุนปรับปรุง และควบคุมผานตูควบคุมการ
ยิง (LCC) ซึ่งตออยูกับระบบควบคุมการยิง MK.309 ติดตั้งอยูบน ร.ล. รัตนโกสินทร, ร.ล.สุโขทัย และเรือชุด
ร.ล.ทยานชล ทอตอรปโดแบบ PMW 49 A และเครื่องควบคุมแบบ CRU
ASROC – MK 16 LAUNCHER เปนระบบ INTEGRATED WEAPON SYSTEM ซึ่ง
สามารถตอตีเปาเรือดําน้ําโดยรับขอมูลจากอุปกรณตาง ๆ ของเรือผาน ASW FIRE CONTROL SYSTEM MK
114 มีติดตั้งบนเรือ ร.ล.พุทธยอดฟาจุฬาโลก และ ร.ล.พุทธเลิศหลานภาลัย
RDC. (ROCKET DEPTH CHARGE) เปนเครื่องยิงจรวดปราบเรือดําน้ํา ซึ่งใชเครื่อง
ควบคุมการยิงแบบ ZST-2D ติดตั้งอยูบนเรือฟริเกต ชุด ร.ล. เจาพระยา

๑๖๗

ระเบิดลึก
ระเบิดลึก (DEPTH CHARGE) เปนอาวุธปราบเรือดําน้ําที่ใชมาตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยการ
ปลอยหรือยิงไปจากเรือปราบเรือดําน้ํา เมื่อจมถึงระดับลึกที่ตั้งไวก็จะระเบิดขึ้น จึงเปนอาวุธที่ทําลายขวัญ
ลูกเรือดําน้ําไดเปนอยางดีเหมาะในการทําการโจมตีอยางเรงดวนการจุดระเบิดใชความกดดันของน้ําทําให
ระเบิด ระเบิดลึกที่เรือปราบเรือดําน้ําของ ทร.ไทยมีใชอยูในปจจุบันแบงออกเปน ๒ แบบคือ

๑. ระเบิดลึก MK.6
- ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๗.๖๒๕ นิ้ว
- ขนาดยาว ๒๗.๖๒๕ นิ้ว
- นน.ตัวลูก (ไมบรรจุดินระเบิด) ๙๐ ปอนด
- บรรจุดินระเบิด TNT หนัก ๓๐๐ ปอนด
- นน.ตัวลูกบรรจุดินระเบิดแลว ๓๙๐ ปอนด
- นน.รวม(เครื่องประกอบพรอม) ๔๒๐ ปอนด
- ความเร็วจม ๗ ฟุต/วินาที
การตั้งลึกใหระเบิดขึ้นอยูกับโก (PISTOL) ตาม MOD ตาง ๆ ดังนี้
- MK.6 MOD. 0 ตั้งลึกได ๓๐ – ๓๐๐ ฟุต
- MK.6 MOD. 1 ตั้งลึกได ๓๐ – ๖๐๐ ฟุต
- MK.6 MOD. 2 ตั้งลึกได ๓๐ – ๑,๐๐๐ ฟุต
๑.๑ สวนประกอบโดยทั่ว ๆ ไปและหนาที่ แบงออกเปน ๖ สวนคือ
๑.๑.๑ ตัวลูกระเบิดลึก ทําดวยโลหะทรงกระบอกปดหัวทาย มีชองบรรจุดินระเบิดบริเวณริมบน
ตรงกึ่งกลางเปนหลอดสําหรับบรรจุโก (PISTOL) กระบอกดินชวยระเบิดนําและเครื่องสงดินชวยระเบิดนํา
ขนาดของหลอดโตเสนผาศูนยกลาง ๔ ๓/๑๖ นิ้ว
๑.๑.๒ ดินระเบิด (MAIN CHARGE) เปนดินระเบิดแบบ TNT. หนัก ๓๐๐ ปอนด บรรจุเขาใน
ลูกระเบิดลึกทางชองบรรจุ (FILLING HOLE PLUG) จะระเบิดเมื่อดินระเบิดนําและดินชวยระเบิดนําระเบิด
ขึ้นกระตุนใหดิน TNT. สวนนี้ระเบิดตามทําใหระเบิดลึกระเบิดทั้งลูก
๑.๑.๓ โก (PISTOL) เปนเครื่องจุดระเบิดที่รับกําลังดันของน้ํา สงอาการทางกลไปทําใหเข็มแทง
ชนวนทํางานทําใหดินระเบิดนําระเบิด
๑.๑.๔ ดินระเบิดนํา (DETONATOR) เปนตัวจุดชนวนขั้นแรกของระเบิดลึกไดกลาวไวในสวน
หนึ่งของโกแลว
๑.๑.๕ ดินชวยระเบิดนํา (BOOSTOR) เปนดิน TNT. ชนิดเม็ดหนัก ๓.๕๒ ปอนด บรรจุอยูใน
กระปองโลหะทรงกระบอก ตรงจุดศูนยกลางดานบนของกระปองมีรูเรียกวา DETONATOR ENVELOPE
สําหรับใหเขาไปสวมกับดินระเบิดนําดวยแรงดันของเครื่องดินชวยระเบิดนํา ดานลางของกระปองมีชองบาก

๑๖๘
เพื่อยึดติดกับเครื่องสงดินชวยระเบิดนํา จะเปนตัวขยายกําลังระเบิดของดินระเบิดนําใหมากขึ้น จนทําใหดิน
ระเบิดสวนใหญระเบิดขึ้นได
๑.๑.๖ เครื่องสงดินชวยระเบิดนํา (BOOSTER EXTENDER) โดยปกติเมื่อประกอบสวนตาง ๆ
ของระเบิดลึกเรียบรอย เพื่อเปนการปองกันอันตรายจากการระเบิดเองอีกขั้นหนึ่ง ดินชวยระเบิดนํากับดิน
ระเบิดนําจึงอยูหางจากกัน แตจะสวมเขาดวยกันเมื่อระเบิดลึกตกลงไปในน้ํา ดวยแรงดันของน้ําไปกระทําตอ
เครื่องดินชวยระเบิดนํากับดินระเบิดนําจึงอยูหางจากกัน แตจะสวมเขาดวยกันเมื่อระเบิดลึกตกลงไปในน้ําไป
กระทําตอเครื่องชวยระเบิดนํา

๑๖๙

รูปที่ ๔ - ๑ สวนใหญ ๆ ของระเบิดลึก MK.6

๒. ระเบิดลึก MK. 9 MOD 2, 3 และ 4
ลูกระเบิดลึก MK.9 ทุก MOD เปนอาวุธปราบเรือดําน้ําชนิดหนี่ง ซึ่งตัวลูกมีรูปรางลักษณะ
เหมือนหยดน้ําตา (Teardrop chape) โดยอาศัยกําลังดันของน้ําเปนตัวกระทําใหลูกระเบิดลึกพรอมและ
ระเบิดขึ้น ลูกระเบิดลึก MK.9 นี้ มีอัตราความเร็วจม และอาการทรงตัวในวิถีโคจรใตน้ําดีกวาลูกระเบิดลึก

๑๗๐
ที่ใชตัวลูกแบบรูปถัง เชนลูกระเบิดลึก MK.6 และ MK.7 ฉะนั้นลูกระเบิดลึก MK.9 จึงมีความถูกตองใน
การตอตีเรือดําน้ําไดดีกวาลูกระเบิดลึกแบบที่ผลิตมากอน ๆ
ลูกระเบิดลึก MK.9 สามารถใชทิ้งจากรางปลอยลูกระเบิดลึกหรือใชยิงจากทอยิงลูกระเบิดลึกได
ในกรณีที่ใชยิงจากทอยิงลูกระเบิดลึก ใชรวมกับถาดบรรจุ MK.7 MOD 3 หรือ MOD 4 ถาดบรรจุจะถูกยิง
ออกไปพรอมกับลูกระเบิดลึกและจะแยกตัวออกจากตัวลูกระเบิดลึก ภายหลังที่ยิงออกไปแลว
ตัวลูก (Case) ลูกระเบิดลึก MK.9 MOD 2 , MOD 3 และ MOD 4 ซึ่งใชราชการอยูในปจจุบัน
นี้ ตัวลูกไดแกไขใหแตกตางจาก MOD 0 และ MOD 1 ซึ่งไดเลิกใชไปแลวก็ตรงที่การออกแบบตัวลูก การ
ที่เรียกลูกระเบิดลึกเปน MK.9 MOD ตาง ๆ นั้น ก็เพราะไดนําเอาตัวลูก MK.9 MOD เหลานั้นมาใชบรรจุ
ดินระเบิด ใหเปนลูกระเบิดลึกโดยสมบูรณนั่นเอง
ลูกระเบิดลึก MK.9 MOD 2 , MOD 3 และ MOD 4 ไดบรรจุดินระเบิดใหญชนิดดิน TNT
และใชรวมกับโกลูกระเบิดลึก (PISTOL) MK.6 MOD 0 , MOD 1 และ MOD 2 , ดินเสริมระเบิด
(BOOSTER) MK.6 MOD 2 หรือ MOD 4 และเครื่องสงดินเสริมระเบิด (BOOSTER EXTENDER)
MK.6 MOD 0 , MOD 1 และ MOD 2
ตารางที่ไดใหไวตอไปนี้ ไดรวบรวมลักษณะสวนประกอบที่ใชรวมกัน ของลูกระเบิดลึก MK.9
MOD ตาง ๆ ไวแลว
ตารางที่ ๑ ลักษณะทั่วไปของลูกระเบิดลึก MK.9 MOD 2 , MOD 3 และ MOD 4
โก
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๒๓

๒.๑ ตัวลูก MK.9 MOD 2 และ 3 (CASE MK.9 MOD 2 AND 3)
ตัวลูกระเบิดลึก MK.9 MOD 2 ขนาดโตผาศูนยกลาง ๑๗ ๕/๘ นิ้ว และยาว ๒๗ ๕/๘ นิ้ว
วงแหวนโครงยึดที่ตอนหัว (NOSE RING) ตัวโครงยึดประสานติดกับตัวลูกตอนหัว สวนวงแหวนโครงยึด
ตอนทาย (TAIL SUPPORT RINGS) ไดประสานยึดติดกับครีบทาย (TAIL FINS) ตัวลูกระเบิดลึกมี
รูปรางกลมหนาตัดเสมือนรูปไข ทั้งนี้เพื่อลดความตานของน้ํา ปกติในรางปลอยลูกระเบิดลึก ตัวลูกระเบิด
ลึกจะวางอยูบนแผนรางดวยวงแหวนโครงยึดของวงนอกทั้ง ๒ วง (วงหัวสุดและวงทายสุด) สวนวงแหวน

๑๗๑
โครงยึดวงในที่สวนตอนทาย และตัวลูกตรงสวนตอนที่มีเสนผาศูนยกลางโตที่สุด จะถูกยันอยูดวยแขน
กระเดื่องปลอยและหามลูกระเบิดลึกที่รางปลอย ชองบรรจุที่สําหรับบรรจุดินระเบิดใหญ (FILLING HOLE)
ซึ่งอยูขาง ๆ ตัวลูก ฝาปดจะถูกผนึกกันน้ําโดยมียางรองรับใตฝาปดชองบรรจุ และยังมีฝาปดซึ่งเปนแผนเหล็ก
โคงปดทับยึดติดกับฝาปดชองบรรจุ เพื่อใหตัวลูกไดมีรูปรางเพรียวไวอีกชั้นหนึ่ง ตรงกลางตัวลูก ไดเจาะ
ชองไวกลมเปนชองตามยาวตลอดตัวลูกเราเรียกชองนี้วา ซองใน (CENTRAL TUBE) ตัวชองโตผา
ศูนยกลางภายใน ๔ ๓/๑๖ นิ้ว และยาวตลอดตัวลูก ๒๔ ๕/๘ นิ้ว สําหรับเปนที่ประกอบ โก , ดินเสริม
ระเบิด , และเครื่องสงดินเสริมระเบิด สวนตัวลูก MOD 3 ลักษณะและขนาดก็เหมือน ๆ กับตัวลูก MOD
2 จะมีผิดกันบางก็เนื่องมาจากการผลิตจากโรงงานบางเทานั้น
๒.๒ ตัวลูก MK.9 MOD 4 (CASE MK.9 MOD 4)
ตัวลูกของลูกระเบิดลึก MK.9 MOD 4 ก็เหมือน ๆ กับ MK.9 MOD 2 และ 3 เชนเดียวกัน จะ
ผิดกันก็แตที่วงแหวนโครงยึดตอนหัว ซึ่งไดออกแบบสรางขึ้นใหโตแข็งแรงกวา และใหตัวโครงยึดประสาน
กับแผนเหล็กกลมบนตัวลูก และตัวโครงยึดทํามุมกับแกนชองกลางเพิ่มขึ้นเทานั้น
๒.๓ ดินระเบิดที่บรรจุในตัวลูก (MAIN CHARGE)
ลูกระเบิดลึก MK.9 ทุก ๆ MOD บรรจุดินระเบิด ชนิดดิน T.N.T. เปนดินระเบิดใหญ ใน
อนาคตอันใกล อาจใชดินระเบิด ชนิดดิน H.B.X. บรรจุแทน การบรรจุดินระเบิดเขาในตัวลูกเปลา จะ
กระทําไดก็แตในสถานที่ซึ่งไดกําหนดไวในการนี้โดยเฉพาะเทานั้นตัวลูกระเบิดลึกเมื่อบรรจุดินระเบิดแลว
กอนจะนําไปใชจะตองมีการปดฝาผนึกอากาศและน้ําที่บรรจุอยูอยางแนนหนาและที่ชองรองในมีแผนกลมมี
ฝาปดหัวทายเพื่อกันสนิมภายในดวย

๑๗๒

โก
กลาวโดยทั่วไป
ลูกระเบิดลึกจะระเบิดขึ้นไดก็โดยอาศัยกําลังดันของน้ําและเปนตัวกระทําใหลูกระเบิดลึกพรอมและลูก
ระเบิดลึกจะระเบิดไดก็ตองอาศัยเครื่องจุดระเบิดที่รับกําลังดันของน้ําสงอาการทางกลไปทําใหการระเบิด
เปนไปโดยสมบูรณแบบ ประกอบดวยอุปกรณ ๒ สิ่งคือ โกและเครื่องสงดินชวยระเบิดนํา
๑. โก (PISTOL) เปนเครื่องจุดระเบิดที่รับกําลังดันของน้ําสงอาการทางกลไปทําใหเข็มแทงชนวนทํางาน
ทําใหดินระเบิดนําระเบิดและสงตออาการไปยังดินชวยระเบิดนําและดินระเบิดสวนใหญระเบิดขึ้นเปนทอด ๆ
ไป โกประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่สําคัญ พอจะแบงการทําหนาที่ไดเปน ๔ สวนคือ
๒. ตัวโก (MECHANISM CASING) เปนรูปทรงกระบอกกลมกลวงดานบนเปด ริมขอบดานบนภายในมี
เกลียวรับ สําหรับบรรจุสปริงหีบเพลง ดานลางจะเปนกระบอกไกยิง (GUIDE TUBE) ภายในกระบอกไกยิงนี้
มีกระบอกนํามาทางเข็มยิง (GUIDE TUBE BUSHING) สําหรับเปนทางนําตัวเครื่องยิงวิ่งไปยิงชนวน
สวนทายลางสุดจะเปนปกหนาแปลนกลมเวาเปนแหง ๆ หนาแปลนนี้จะเปนตัวรับสวนหนาของกระปอง
บรรจุดินชวยระเบิดนํา
๓. ลิ้นน้ําเขา (INLET VALVE) ลักษณะเปนจุกเกลียวยกสั้น เปนทางที่ยอมใหน้ําเขาไปภายใน แลวไหลเขา
ไปในสปริงหีบเพลง เพื่อสงอาการไปยังเครื่องยิง ลิ้นน้ําเขาประกอบดวย
๔. ตัวเรือน (INLET VALVE BODY) ลักษณะเหมือนจุกเกลียว ผิวภายนอกคอนมาตรงกลางตัวเรือนไดยก
สันขอบไวโดยรอบ ขอบยกนี้จะเปนที่วางบังคับปุมชี้ระยะสวนลางปดดวยนัตเกลียว-แตสปริงประกอบอยู
ภายในพรอมกับสปริงลิ้นน้ําเขา
๕. สปริงลิ้นน้ําเขา (INLET VALVE SPRING) มีหนาที่ขยายตัว คอยดันลิ้นน้ําเขาใหพนบารับ เพื่อเปดทาง
ใหน้ําเขาไปไดเสมอ จะปดเมื่อมีกําลังดันมากระแทก (SHOCK)
๖. ตัวลิ้น (INLET VALVE) ลักษณะเหมือนดอกเห็ดกานของตัวลิ้นจะสวมเขาอยูในตัวสปริงภายในตัวเรือน
โดยหนาที่ของตัวลิ้น คือเปนตัวปองกันการระเบิดรวม (ANTI-COUNTERMINING DEVICE) จากแรงระเบิด
ของระเบิดลึกลูกอื่น
๗. นัตเกลียวแตงสปริง (SPRING ADJUSTING SCREW) เปนที่ปดทายตัวลิ้นน้ําเขา มีรูเจาะไว ๒ รู เปน
ทางใหน้ําผานสะดวก รูตรงกลางสําหรับเปนทางเคลื่อนตัวของกานลิ้น หนาที่สําคัญคือแตงสปริงลิ้นน้ําเขาให
อยูในตําแหนงทํางานไดถูกตอง
๘. แผนรูน้ําเขา (INLET VALVE STOP) เจาะรูไว ๒ รู ซึ่งเปนทางยอมใหน้ําผานเขาไปภายในตัวเรือนได
สะดวก

๑๗๓

เครื่องตั้งลึก (DEPTH SETING MECHANISM) ประกอบดวยชิ้นสวนตาง ๆ ที่ทําอาการ
สัมพันธเพื่อตั้งระยะระดับลึกใหลูกระเบิดลึกระเบิดไดสมความมุงหมายที่เรากําหนด โดยอาศัยกําลังดันน้ําเขา
มากระทําแลวสงอาการตอไปยังเครื่องยิง เครื่องตั้งลึกประกอบดวย
๑. กระบอกสปริงหีบเพลง (BELLOW EXTENSION) เปนกระปองกลมบรรจุอยูภายในตัวโก สวนหนาเปน
เกลียวสปริงเรียกวา “สปริงหีบเพลง” (BELLOW) ตรงศูนยกลางภายในกระบอกจะมีกานสูงเชื่อมติดอยูกับกน
กะบอกเปนการถาวร ปลายบนเปนที่สวมกระบอกสปริงตั้งลึก สวนดานนอกของสปริงหีบเพลงตรงจุดกด
(HYDROSTATIC PISTON STEM) ยกเปนกระบอกกลมยาว (PISTON STEM) เปนที่สวมบังคับสปริงเข็มยิง
สวนบนมีรูเจาะไวโดยรอบ ๘ รู สําหรับสวมสลักยึดโกกับตัวลูกระเบิดลึกและมีเลขบอกจํานวนระยะลึกไว ๘
แหงบอกจํานวนเปนฟุตคือ ๓๐, ๕๐, ๗๕, ๑๐๐, ๑๕๐, ๒๐๐, ๒๕๐, ๓๐๐ ,และตัวอักษร “SAFE” อีกตําแหนง
หนึ่ง
๒. กานสูบ(HYDROSTATIC PISTON) เปนแกนกานยาวกลม เชื่อมติดอยูตรงกลางกนภายในกระบอก เปน
ที่สวมแผนบังคับสปริง
๓. กระบอกแตงกําลังสปริง (ADJUSTING BUSHING) กินเกลียวกับซองตั้งลึก เคลื่อนตัวไดจากอาการ
หมุนของซองตั้งลึก เปนที่รองรับสปริงตั้งลึก
๔. แผนบังคับสปริง (SPING ENGAGING CALLA) มีหนาที่บังคับและกดสปริงตั้งลึกดานบน
๕. สปริงตั้งลึก (DEPTH SETTING SPRING) ปกติขยายตัวสวมอยูภายในกระบอกแตงกําลังสปริงมีหนาที่
เปนตัวตานกําลังกดของน้ําที่เขามาในกระบอกสปริงหีบเพลง ไมใหขยายตัวอยางรวดเร็ว
๖. ซองตั้งลึก (DEPTH SETTING SLEEVE) เปนตัวครอบสวมหมุนเขากับกระบอกแตงกําลังสปริง เมื่อหมุน
เข็มชี้ตัวนอกจะสงอาการมาหมุนซองนี้ดวย และเพื่อใหการตั้งลึกแนนอนจะมีชิ้นสวนที่เกี่ยวเนื่องกันอีก ๓
ชิ้นคือ
- แผนหมุดหาม
- แผนปุมชี้ระยะ
- แผนรับแผนปุมชี้ระยะ ?

เครื่องยิง (FIRING MECHANISM) เครื่องยิงมีชิ้นสวนตาง ๆ ที่จะทํางานโดยไดรับอาการตอมา
จากเครื่องตั้งลึก ซึ่งสงอาการมากดเดือยปลดไกยิงใหปลอยเครื่องยิงทั้งสวนทํางานใหเข็มแทงชนวนไป
กระแทกดินระเบิดนําใหระเบิด เครื่องยิงประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
๑. สปริงเข็มแทงชนวน (FIRING SPRING)ถูกวางตัวอยูตรงบารับที่ตัวกระบอกไกยิง ทําหนาที่ดันกระบอก
ไกยิงเมื่อลูกปนหลบตัว
๒. กระบอกไกยิง (FIRING PLUNGER) เปนรูปทรงกระบอก ภายในบรรจุ เดือยปลดไกยิง, สปริงเดือยปลด
ไกยิง, และเข็มแทงชนวนตามลําดับ โดยรอบกระบอกมีรู ๓ รู เปนที่บรรจุลูกปนขัดกระบอกไกยิง

๑๗๔
๓. ลูกปนขัดกระบอกไกยิง (LOCKING BALL) บรรจุอยูในรูที่กระบอกไกยิง ๓ ลูก มีหนาที่ขัดกระบอกไก
ยิง จะถูกดันใหโผลออกจากกระบอกไกยิงดวยเดือยปลดไกยิง และโผลไปขัดอยูกับกระบอกนําทางเข็มยิง จะ
ผลุบเขาขางในเมื่อสวนบากของเดือยปลดไกยิงเคลื่อนตัวมาถึง
๔. เดือยปลดไกยิง(RELEASE PLUNGER) มีลักษณะเปนกานยาวอยูสวนบน สวนลางเปนปลอก สวนบน
ของปลอกมีบากเวา เมื่อเคลื่อนตัวลงมาจะทําใหลูกปนพนตัว จากการขัดตัวกับกระบอกไกยิง
๕. สปริงเดือยปลดไกยิง (RELEASE PLUNGER SPRING) บรรจุอยูในกระบอกยิง คอยดันเดือยปลดไกยิง
ใหสวนของปลอกเลื่อนขึ้น เพื่อบังคับใหลูกปนทั้ง ๓ ลูกใหโผลพนผิวภายนอกตัวกระบอกไกยิง ดานลาง
บังคับอยูกับแปนตัวเข็มยิง
๖. เข็มแทงชนวน (FIRING PIN) มีลักษณะเปนปุมแหลมประกอบยึดตัวอยูกับแหวนเกลียว เข็มยิงจะเปนตัว
กระแทกดินระเบิดนํา

โก MK. ตาง ๆ
๑. โก MK.6 MOD 0 มีตัวเลขบอกระยะตั้งลึกใหโกทํางาน ตั้งแต ๓๐ - ๓๐๐ ฟุต น้ําหนักประมาณ ๑๗.๕
ปอนด เปนแบบ INLET VALVE เปนระบบที่ไมมีการปดทางน้ําเขา ลิ้นจะเปดยอมใหน้ําเขาไดสะดวก
ตลอดเวลา
๒. โก MK.6 MOD 1มีตัวเลขบอกระยะตั้งลึกใหโกทํางานตั้งแต ๓๐ - ๖๐๐ ฟุต น้ําหนักประมาณ ๑๗.๖
ปอนด เปนแบบ SPRING LOADED DEPTH CONTROLLING VALVE คือมีทางน้ําเขาไดทางเดียว ที่รูบน
ยอดของตัวซองรับลิ้นมีลูกปนคอยทําหนาที่ปดรูน้ําเขา เพื่อไมใหน้ําดันเขาไดสะดวก
๓. โก MK.6 MOD 2 เหมือนกับโก MK.6 MOD 1 ทุกประการเปนแตเพียงเปลี่ยนมาใชสปริงตั้งลึกวงใน
(VALVE SPRING) ใหแข็งกวา เพื่อใหตั้งลึกไดถึง ๑,๐๐๐ ฟุต

ดินระเบิดนํา (DETONATOR) เปนชนิดกระทบแตก ประกอบรวมกับโก MK.6 ทุก MOD
คุณสมบัติไวตอความรอนและการกระทบกระแทกเปนดินกรดปรอท (FLUMINATE OF MERCURY 65
GRAINS) ในหนึ่งกลองบรรจุ ๑๒ ดอก น้ําหนัก แตละกลองหนัก ๑.๓ ปอนด หนึ่งดอกหนัก ๐.๑ ปอนด

อาการของโกระเบิดลึก
เมื่อระเบิดลึกตกลงไปในน้ําแลว น้ําจะเขาทางรูน้ําเขาโดยขึ้นอยูกับการตั้งลึก ถาตั้งเข็มชี้ตัวในไวที่ ๐ ๓๐๐ น้ําจะเขาทันที แตถาตั้งเกินกวานั้น น้ําจะเขาเมื่อถึงระดับลึกที่ตั้งเมื่อน้ําเขาไปก็จะไปดันสปริงหีบเพลง
ใหขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ ตามแรงกดดันของน้ํา เมื่อสปริงหีบเพลงขยายตัวออกก็จะไปดันสปริงตั้งลึก ตรงกับ
ลูกปนขัดกระบอกยิง ทําใหกระบอกไกยิงหลุดจากที่บังคับ ถูกแรงดันของสปริงเข็มยิง และอัดสปริงเข็มยิง
พรอมทั้งพากระบอกสปริงเข็มยิงและปลอกกานสูบเคลื่อนเขาหาเข็มยิงจนสวนเวาของเดือยปลดไกยิง ดันไป
กระแทกเข็มแทงชนวน ใหวิ่งไปที่ดินระเบิดนํา ทําใหดินระเบิดนําระเบิดขึ้น ซึ่งมีผลทําใหดินระเบิดนําและ
ดิน TNT. ที่บรรจุอยูในระเบิดลึกก็จะระเบิดขึ้นทั้งหมด

๑๗๕

รูปที่ ๔ - ๒ อาการของโก เมื่อน้ําเขา

๑๗๖

รูปที่ ๔ - ๓ อาการของโกเมือ่ ระเบิด

การตั้งลึก สามารถตั้งลึกไดดังนี้
๑. ถาตองการตั้งลึกระหวาง ๐ - ๓๐๐ ฟุต ใหหมุนหนาปทมอันในไวที่ตําแหนง ๐ - ๓๐๐ ฟุตและหมุน
หนาปทมอันนอก จาก SAFE ทวนเข็มนาฬิกามายังตําแหนงที่ตองการที่มีหมายเลขกํากับไว การหมุน
หนาปทมใหใชกุญแจตั้งลึก
๒. ถาตองการตั้งลึกมากกวา ๓๐๐ ฟุตขึ้นไป ใหหมุนหนาปทมอันนอกจาก SAFE ทวนเข็มนาฬิกามาไวที่ “
๑๐๐ ” แลวหมุนหนาปทมอันในตามเข็มนาฬิกา ไปยังความลึกที่ตองการซึ่งมีหมายเลขกํากับไวเชน
เดียวกัน

๑๗๗

รูปที่ ๔ - ๔ ทิศทางการหมุนหนาปทมตั้งลึก

๑๗๘

รูปที่ ๔ - ๕ หนาปทมตั้งลึกวงใน และวงนอก

คําแนะนําการใชโก
๑. กอนประกอบเขากับตัวลูกระเบิดลึก
๒. ทําความสะอาดภายนอกใหเรียบรอย
๓. ใชกญ
ุ แจตั้งลึกวงนอก หมุนตั้งลึกวงนอกไป-มา ตามระยะที่ตั้งลึก ๒-๓ ครั้งใหระวัง
- เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกาอยาหมุนเลย SAFE
- เมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา อยาหมุนเลย ๓๐
- เมื่อปฏิบัติเสร็จแลวหมุนตั้งลึกมาไวที่ SAFE
๔. ถาเปนโก MK.6-1, MK.6-2 ใหตั้งลึกวงในไวที่ ๐-๓๐๐ เสมอ
๕. ใชเครื่องมือกดลิ้นน้ําเขาใหแนใจวาลิ้นน้ําเขาเคลื่อนไหวทํางานปกติ
๖. กอนประกอบชนวนเขากับโกใหตรวจดูวาเข็มยิงไดขึ้นนกขัดตัวอยูเรียบรอยแลว
๗. กอนประกอบโกเขากับตัวลูกระเบิดลึก ทําความสะอาดหนาแปลนโกและหนาแปลนชองประกอบโก และ
ยางผนึกน้ําใหสะอาด

๑๗๙
๘. ประกอบโกเขากับชองบรรจุที่ตัวลูกระเบิดลึกใหกวดเกลียวแตละตัวใหสม่ําเสมอเทา ๆ กันจนแนน โดยมี
ยางผนึกกันน้ํารั่วเรียบรอย การกวดเกลียวถาทําได ควรกวดเกลียวแตละตัวในที่ตรงกันขาม
๙. ปดฝาครอบนิรภัยที่ชองน้ําเขา

การตั้งลึกตามคําสั่ง
๑. ถาเปนโก MK.6-0 ใหตั้งลึกตามคําสั่งของตัวเลขวงนอก
๒. ถาเปนโกMK.6-1, MK.6-2
- ถาคําสั่งตั้งลึกนอยกวา ๓๐๐ ฟุตใหตั้งลึกตามตัวเลขวงนอก (ตั้งลึกวง
นอก) สวนวงลึกวงในตั้งไวที่ ๐-๓๐๐ เสมอ
- ถาคําสั่งตั้งลึกมากกวา ๓๐๐ ฟุตใหตั้งลึกตามตัวเลขวงใน (ตั้งลึกวงใน)
สวนวงตั้งลึกวงนอกใหตั้งไวที่เลขระยะตั้งลึก ๑๐๐ ฟุตเสมอ
- ถอดฝาครอบนิรภัยที่ชองน้ําเขาดวยมือ เมื่อมีคําสั่ง “เตรียมยิงลูกระเบิด
ลึก” ถาปลอยจากรางปลอย เมื่อใชฝาครอบนิรภัยชนิดปุมไมตองถอดออกดวยมือ แผนปดจะตัดออกเอง

……………………………

๑๘๐

เครื่องสงดินชวยระเบิดนํา (BOOSTER EXTENDER)
โดยปกติเมื่อประกอบสวนตาง ๆ ของระเบิดลึกเรียบรอย เพื่อเปนการปองกันอันตรายจากการระเบิดอีก
ชั้นหนึ่ง ดินชวยระเบิดนํากับดินระเบิดนําจึงควรอยูหางจากกัน แตจะสวมเขาดวยกันเมื่อระเบิดตกลงไปในน้ํา
ดวยแรงดันของน้ําไปกระทําตอเครื่องสงดินชวยระเบิดนําที่ระดับความลึก ๑๑ - ๒๒ ฟุต เครื่องสงจะสงดิน
ชวยระเบิดนําใหไปสวมพอดีกับดินระเบิดนํา
เครื่องสงดินชวยระเบิดนํา MK. 6 MOD. 0 , MOD. 1 และ MOD 2 มีลักษณะ, ขนาด, น้ําหนัก (๗.๕
ปอนด) และอาการทํางานเชนเดียวกัน จึงใชแทนกันได แตอยางไรก็ตามเครื่องสงดินชวยระเบิดนํา MK. 6
MOD. 2 จะตองใชรวมกับโก MK. 6 MOD 2 เทานั้น

๑. สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องสงดินชวยระเบิดนํา มีดังนี้
๑.๑ เรือนเครื่องสง (BELLOW GARD) สวมอยูกับสปริงหีบเพลงและอุปกรณไวตอนทาย ทําเปน
ปกออกไปและมีรูสําหรับยึดติดกับลูกระเบิดลึก
๑.๒ สปริงหีบเพลง (BELLOW) ขยายตัวดวยกําลังดันของน้ําเปนตัวทําใหเดือยสงทํางานสงดินชวย
ระเบิดนําไปสวมเขากับดินระเบิดนํา
๑.๓ เดือยสง (SPINDLE) เปนแกนกลมยาวประกอบอยูในปลอกเลื่อนเดือยสง ปลายลางมีเกลียวสวมยึด
ไวกับสปริงหีบเพลง ตรงกลางแกนบากเวาโดยรอบสําหรับเปนที่ขัดตัวของลูกปนปลายบนเปนรองสําหรับขัด
“ซอมนิรภัย” ที่ปลายสุดมีรูเจาะสําหรับเปนที่สวมเครื่องมือยกเดือยสง
๑.๔ ลูกปนขัดเดือยสง (LOCKING BALL) มีหนาที่ขัดตัวเดือยสงกับปลอกเลื่อนเดือยสง มี 3 ลูก จะ
ขัดไวจนกวาระเบิดลึกจะจมลงไปถึงระดับลึกเกินกวา ๑๑ ฟุต
๑.๕ นําทางเดือยสง (SPINDLE GUIDE) เปนซองยกขอบปกมีเกลียวใตขอบปกเพื่อประกอบเขายึดตัว
อยูในครอบยึดนําทางเดือยสง เปนสวนอยูกับที่ มีชองเวาอยูตอบบน เมื่อเดือยสงเลื่อนมาถึงบริเวณนี้ ลูกปนจะ
หลบเขาไปในชองเวานั้น ทําใหเดือนสงเปนอิสระ
๑.๖ ปลอกเลื่อนเดือยสง (LOCKING SLIDE) ลักษณะคลายนําทางเดือยสงแตเล็กกวา โดยรอบมีรู ๓
รู เปนที่อยูของลูกปนขัด จะถูกดันไวดวยสปริงเครื่องสง และจะเลื่อนไปดวยกําลังดึงของสปริงหีบเพลง
๑.๗ ครอบยึดนําทางเดือยสง (EXTENDER SLEEVE) ลักษณะเปนครอบมีเกลียวภายในตอนสวนลาง
รอบ ๆ ตัวมีรูเจาะใหน้ําผานเขาสปริงหีบเพลง ตรงกลางยกขอบขึ้นมีชองสําหรับเปนทางเคลื่อนตัวของเดือย
สง และเปนรูน้ําเขาไปทํางานในกระบอกสปริงหีบเพลงอีกดวย
๑.๘ สปริงเดือยสง (EXTENDER SPRING) ปกติขยายตัวเสมือนทําหนาที่ดึงเอาดินชวยระเบิดนําให
ถอยหลังมาอยูในระยะใหหางจากดินระเบิดนําใหถอยหลังมาอยูในระยะใหหางจากดินระเบิดนําอยูเสมอ
ตอเมื่อสปริงหีบเพลงขยายตัวจะพาเอาเดือยสงไปขางหนาสปริงก็จะตานกําลังดันของน้ําคอย ๆ หดตัวเปนการ
คอย ๆ สงดินชวยระเบิดนําเขาไปสวมกับดินระเบิดนํา

๑๘๑
๑.๙ ครอบปองกัน (BELLOW RETAINER) เปนรูปกระบอก สวนของกระบอกครอบสปริงหีบเพลง
ไว ปองกันมิใหสปริงหีบเพลง ถูกกระทบกระแทกเกิดการเสียหาย
๑.๑๐ นัตยึดดินชวยระเบิดนํา (BOOSTER CONNECTING COLLAR) เปนนัตเกลียวมีบารับสวมยึด
เขากับปลายเดือยสง กาดบังคับครอบปองกันใหแนบสนิทอยูกับสวนหนาของสปริงหีบเพลงหนาที่สําคัญคือ
ใชบารับขัดเขากับชองรองขัดที่บนกระปองดินชวยระเบิดนําใหติดอยูกับเครื่องสง
๑.๑๑ เกลียวผนึก (PACKING NUT) เปนแหวนเกลียวมีหนาที่บังคับการเคลื่อนตัวของเดือยสง ที่ตัว
ครอบยึดนําทางเดือยสง

๒.

อาการของเครื่องสงดินชวยระเบิดนํา กอนที่จะทิ้งระเบิดลึก ซอมนิรภัยจะถูกดึงออกดวยมือ

หรือถูกตัดออกโดยแผนปด ทําใหสปริงหีบเพลงเปนอิสระสปริงหีบเพลงซึ่งตั้งใหมีความกดดันเล็กนอยอยู
แลวจะขยายตัวไปขางหนาพรอมกับพาเอาเดือยสงหลบตัวเขาขางในเปนระยะทาง ๑/๔ นิ้ว เปนการเปดทาง
ใหน้ําเขา
เมื่อระเบิดลึกตกน้ํา น้ําก็จะเขาไปดันสปริงหีบเพลงทําใหขยายตัวดันครอบปองกันและเดือยสงจน
บาดานบนของสวนบากมาขัดกับลูกปน เมื่อจมลึกลงไปมากแรงดันของน้ํามากขึ้น ทําใหดึงทั้งเดือยสงและ
ซองยึดเขาไปตานกําลังดันของสปริงเครื่องสง เมื่อจมไปลึกระหวาง ๑๑-๒๒ ฟุต ลูกปนที่ขัดอยูกับเดือยสงก็
จะหลบตัวเขาไปสวนกวางของปลอกนําเดือยสง ทําใหเดือยสงเปนอิสระ แรงดันของน้ําดันสปริงหีบเพลง
ขยายตัวเต็มที่ และจะพาใหดันเดือยสงดินชวยระเบิดนําโดยเร็ว จนซองของดินชวยระเบิดนําสวมกับดินระเบิด
นําพอดี อันเปนผลทําใหระเบิดลึกพรอมที่จะระเบิดเมื่อดินระเบิดนําระเบิด

๑๘๒

รูปที่ ๔ - ๖ อาการของเครื่องสงดินชวยระเบิดนํา เมื่อตกน้ํา

๑๘๓

รูปที่ ๔ - ๗ อาการของเครื่องสงดินชวยระเบิดนํา เมื่อขยายตัว

๓.

ดินชวยระเบิดนํา (BOOSTER) รูปรางเปนกระปองกลมยาว บรรจุดินระเบิด T.N.T. เม็ด

(GRANULAR T.N.T.) น้ําหนัก ๓.๕๒ ปอนด
MK. 6 MOD 0 – ตัวกระปองทําดวยโลหะทองเหลือง
- ชองที่เปนซองรับดินระเบิดนําทําดวยโลหะทองแดง
- ตัวกระปองเปลาหนักประมาณ ๑.๗ ปอนด
- บรรจุดินระเบิดแลว หนักประมาณ ๔.๘ ปอนด
MK. 6 MOD 1 - ตัวกระปองทําดวยเหล็ก ผิวภายนอกทาไวดวยสี ZINE
PRIMER
- ตัวกระปองเปลาหนักประมาณ ๑.๖ ปอนด

CHROMATE

๑๘๔
- บรรจุดินระเบิดแลวหนักประมาณ ๔.๗ ปอนด
MK. 6 MOD 2 - มีลักษณะขนาดเชนเดียวกับ MK. 6 MOD 0
- แตบรรจุดินระเบิด T.N.T. ประมาณ ๑.๒ ปอนด นอยกวา MK. 6 MOD 0
เล็กนอย

๔. คําแนะนําในการใชเครื่องสงดินระเบิดนํา
๔.๑ กอนประกอบเขากับตัวลูกระเบิดลึก
๔.๑.๑ ทําความสะอาดภายนอกใหเรียบรอย
๔.๑.๒ ถอดซอมนิรภัยออกจากเดือยสง แลวสังเกตดูการเคลื่อนตัวของเดือยสงตองไดประมาณ
๑/๔ นิ้ว
๔.๑.๓ ใชเครื่องมือยกเดือยสงสวมเขากับเดือยสง แลวใชแรงพอสมควรดันยกเดือยขัด เขา-ออก
๒ - ๓ ครั้ง แลวใสซอมนิรภัยเขาที่เดิม
๔.๑.๔ ตรวจทําความสะอาดหนาแปลนเครื่องสง หนาแปลนชองบรรจุเครื่องสงและยางผนึกน้ํา
ใหเรียบรอย
๔.๑.๕ สวมดินระเบิดนําเขากับเครื่องสงดิน ระเบิดนํา แลวประกอบเขากับตัวลูกระเบิดลึก
๔.๑.๖ การประกอบเครื่องสงเขากับชองบรรจุที่ตัว ลูกระเบิดลึ ก ใหกวดเกลี ยวแตละตัว โดย
สม่ําเสมอเทา ๆ กันจนแนน โดยมียางผนึกกันน้ํารั่วเรียบรอย การกวดเกลียว ควรกวดเกลียวแตละตัวในที่
ตรงกันขาม
๔.๑.๗ ดึงซอมนิรภัยออกจากเดือยสงเมื่อมีคําสั่ง “เตรียมยิงลูกระเบิดลึก” ถาปลอยจากรางปลอย
เมื่อใชซอมนิรภัยชนิดปุม ไมตองถอดออกดวยมือ แผนปดจะกระแทกใหซอมหลุดออกเอง

…………………………………

๑๘๕

รางปลอยระเบิดลึก
ก. กลาวโดยทั่วไป
รางปลอยระเบิดลึกไดออกแบบมาเพื่อปลอยระเบิดลึก จากเรือปราบเรือดําน้ํา โดยน้ําหนัก เพื่อตอตีเรือดํา
น้ําครั้งละ ๑ ลูก และยังใชประโยชนในการเก็บรักษาลูกระเบิดลึกไวเมื่อยังไมตองการทิ้ง และจะทิ้งดวยเครื่อง
กลไกที่ประกอบอยูกับรางปลอย ตัวรางสําหรับปลอยใหลูกระเบิดกลิ้งไปตามปลายรางแลวหลุดหลนลงน้ํา
นั้นไดออกแบบสรางใหลาดเอียงลงมาทางปลายรางทางทายเรือเปนมุมประมาณ ๕ องศาและตอนปลายสุด
ของรางไดเสริมแผนเหล็กกระบังปลอย (DISCHARGE APRONS) เพื่อปองกันมิใหลูกระเบิดลึกเกิดการขัดตัว
เมื่อหลุดจากปลายรางทิ้ง

ข. สวนประกอบตาง ๆ ของรางปลอยทายเรือ
๑. รางบนและรางลาง (UPPER AND LOWER GUIDE RAILS)
ก) เปนที่ใหระเบิดลึกกลิ้งตัว มีลักษณะเอียงเปนมุมต่ําไปทางทายเรือ
๒. ลูกขัดตัวหนาและลูกขัดตัวทาย (FORWARD AND AFTER DETENT)
ก) อยูตอนทายของรางลาง สําหรับขัดระเบิดลึกไมใหตกน้ํา เมื่อไมตองการปลอย มีแผนประกอบ
ลูกขัด (RELEASE TRAP) เพื่อใหใชไดทั้ง D/C MK.6 และ MK.9 ติดอยูที่ปลายลูกขัดทั้งสอง
๓. เครื่องปลอย (RELEADE TRACK CONTROL UNIT)
ก) ปลอยดวยมือที่รางปลอยทายเรือ
ข) ปลอยดวยไฟฟาจากสะพานเดินเรือ ทํางานดวยระบบ ELECTRIC MK. 3 MOD. 0
ค) มีเพลาตออาการกับลูกขัดทั้งสอง
๔. เพลาแงกันระเบิดลึก (SWIGING LEVER)
ก) อยูที่รางบน มี ๓ เพลา
๕. แงกันระเบิดลึก (PAWL ASSEMBLY)
ก) อยูที่รางบนเปนแงกันโยกไดทางเดียว เมื่อโยกแลวจะแกวงกลับที่เดิมและเปนตัวกันระเบิดลึก
ไมใหกลิ้งกลับทางหัวเรือ เมื่อเรือมุดคลื่น
ข) เมื่อตองการเอาลูก D/C ออกจากรางปลอยใหยกขึ้นดานบน
๖. เครื่องกั้น (STOP BARS)
ก) ติดอยูกับหลักตั้งทุกหลัก กัน้ ระหวางลูก D/C ใชเมื่อไมตองการปลอย D/C
ข) เปนการปองกันมิให D/C กลิ้งไปทั้งหนาและหลัง เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
๗. เครื่องนิรภัย (SAFETY BAR)
ก) ติดตั้งอยูทหี่ ลักทายสุด ปองกันลูก D/C ตกน้ําโดยอุบตั ิเหตุ
๘. แผนปด (WIPPING PLATE)

๑๘๖
ก) ติดกับหลักทายสุดของรางปลอยทั้งสองขาง
ข) เพื่อปดฝาครอบกันน้ํา และซอมนิรภัย (ชนิดปุม) ขณะระเบิดลึกกลิ้งตกน้ํา
๙. แผนประกอบลูกขัด (RELEASE)
ก) ใชประกอบกับลูกขัดเพื่อใหปลอยไดทั้ง D/C MK.6 และ MK.9 ไดในขณะเดียวกัน
๑๐. สวิทซรีเซท(TRACK RESET SWITCH)
ก) ใหเครื่องปลอยกลับมาอยูใ นลักษณะเตรียมปลอย ติดตั้งอยูที่หลักสุดทาย
ข) ทํางานเมื่อลูก D/C กลิ้งผาน ทํางานรวมกับสวิทซฉุกเฉิน
๑๑. สวิทซฉุกเฉิน (EMERGENCY CONTROL AND ON – OFF SWITCH)
ก) ใชเมื่อสวิทซรีเซทขัดของหรือไมทํางาน
ข) ทดลองระบบการทํางานของรางปลอย
ค) เมื่อกดจะทําใหเครื่องปลอยกลับมาอยูในลักษณะเตรียมปลอย (SECURE POSITION)

ค. ระบบ ELECTRIC HYDRAULIC
๑. ระบบควบคุมบนสะพานเดินเรือ (CONTROL ON BRIDGE)
ก) เปนระบบไฟฟาใชในการปลอย D/C ประกอบดวย
๑) ON – OFF SWITCH
๒) ROLL – BUTTON กดเมื่อตองการปลอย D/C
๓) กด ๑ ครั้งจะปลอย D/C ๑ ลูก
๔) เมื่อกด ROLL BUTTON จะไปควบคุมมอเตอรใหอัดน้ํามันไฮโดรลิคสสงอาการไปที่
เครื่องปลอยบนรางปลอยทายเรือใหทํางาน
๕) ไฟแสดงสถานะการทํางาน
- สีแดง แสดงถึงมีไฟในระบบ (POWER ON)
- สีเขียว แสดงถึงรางปลอย D/C เตรียมปลอย (SECURE POSITION)
๒. มอเตอรและสวนควบคุม (MOTOR AND CONTROL UNIT)
ก) มอเตอรหมุนสงอาการใหเกลียวเฟองหนอน เพื่อสงอาการใหกับลูกสูบทํางานอัดน้ํามัน ไฮ
โดลิคสอีกตอหนึ่งปกติตดิ ตัง้ ในหองหางเสือ สงกําลังดันไปใหเครื่องปลอยที่รางปลอยทํางาน
๑) ทางดานปลอย (FORWARD)
๒) ทางดานพรอมปลอย (REWARD)
ข) แผงควบคุม (CONTROL PANEL)
๑) ควบคุมการทํางานของมอเตอรทั้งหมด
๒) ปกติติดตั้งอยูท ี่หองหางเสือ
๓. การทํางานของระบบ ELECTRIC HYDRAULIC และการใชงาน

๑๘๗
ก) ขณะจะปลอย D/C (SECURE POSITION)
๑) ON SWITCH 440V. ที่แผงควบคุม
๒) ON SWITCH ที่ CONTROL บนสะพานเดินเรือ
๓) ON SWITCH ที่รางปลอยทายเรือ
- ไฟแสดง สีแดง และสีเขียว จะติดที่ CONTROL บนสะพานเดินเรือ
- ระบบไฟฟาใชได
๔) ลูก D/C พรอมปลอยอยูบนรางปลอย
- ลูก D/C ลูกแรกอยูที่ลูกขัดตัวทาย
- ลูกขัดตัวทายยกตัวขึ้น ลูกขัดตัวหนายุบตัวลง
ข) ขณะปลอย D/C (RELEASE POSITION)
๑) กดปุม ROLL บนสะพานเดินเรือ
- MOTOR จะทํางานหมุนปมไฮโดรลิคสที่ MOTOR และสวนควบคุม (MOTOR AND
CONTROL UNIT) ปกติติดตั้งในหองหางเสือ
- ดันน้ํามันไฮโดรลิคสสงกําลังใหเครื่องปลอยที่รางปลอยทายเรือทํางาน โดยดันใหคัน
ปลอย (OPERATING LEVER) ทํางานในลักษณะปลอยจนสุด
- ลูกขัดตัวทายยุบลง ลูกขัดตัวหนายกขึ้นกัน้ D/C ลูกที่ ๒ ไมใหกลิ้งตามไปดวย
- ไฟสีเขียว ทีเ่ ครื่องควบคุมบนสะพานเดินเรือจะดับ มอเตอรจะหยุดทํางาน
๒) D/C ลูกแรกกลิ้งลงน้ําดวยน้าํ หนักผานรีเซทสวิทซ (TRACK RESET SWITCHS) และ
WIPING PLATE
๓) รีเซทสวิทซทํางานทําใหมอเตอรหมุนกลับทางอัดไฮโดรลิคสอีกทางหนึ่ง ดันใหคันปลอย
(OPERATING LEVER) กลับทํางานทางดานเตรียมปลอย (REWARD)
๔) เมื่อคันปลอยหมุนมาทางดานเตรียมปลอยจนสุด CONTROL UNIT จะบังคับใหมอเตอร
หยุดหมุน
- ลูกขัดตัวทายยกตัวขึ้น ลูกขัดตัวหนายุบตัวลง ลูก D/C ลูกที่ ๒ กลิ้งไปติดที่ลูกขัดตัวทาย
- ไฟเขียวบนสะพานเดินเรือจะติด
- D/C ลูกตอ ๆ ไปกลิ้งไปแทนที่ลูกแรก พรอมปลอย D/C ลูกตอไป
๕) ถา TRACK RESET SWITCH ที่รางปลอยไมทํางานใหกดปุม RESET ที่ EMERGENCY
CONTROL บนรางปลอย
๔. การปลอย D/C ดวยมือที่เครื่องปลอยทายเรือ
ก) การทํางาน
๑) ขณะยังไมตองการปลอย ระเบิดลึกอยูในที่เก็บ
- เครื่องนิรภัย (SAFETY BAR) และเครื่องกั้น (STOP BAR) ประกอบอยูกับที่

๑๘๘
- คันปลอยอยูในตําแหนงปกติ
- ลูกขัดตัวทายโผลขึ้น ลูกขัดตัวหนาหลบลง
๒) ขณะจะปลอย
- ดึงเครื่องกั้น (STOP BAR) และเครื่องนิรภัย (SAFETY BAR) ออก
- D/C ลูกแรกกลิ้งผานแงกั้นไปติดอยูที่ลูกขัดตัวทาย
- D/C ลูกตอไป กลิ้งไปติดอยูก บั ลูกหนา ๆ
๓) ขณะปลอย
- ปลอยโดยโยกคันปลอยที่ เครื่องปลอยทายเรือ
เมื่อโยกคันปลอยไปขางหนา (ทายเรือ) ลูกขัดตัวทายยุบลง ลูกขัดตัวหนายกขึ้น
- ระเบิดลึกลูกแรกกลิ้งตกน้ําดวยน้าํ หนัก
- ระเบิดลึกลูกที่ ๒ กลิ้งไปติดอยูที่ลูกขัดตัวหนา
- เมื่อโยกคันปลอยกลับ
- การหมุนของลูกขัดจะเปนไปตรงกันขาม
- ระเบิดลึกลูกที่ ๒ กลิ้งไปติดที่ลูกขัดตัวทาย
- ขณะระเบิดลึกกลิ้งไปปะทะกับแผนปดจะทําใหฝาครอบกันน้ําและซอมนิรภัย (ชนิด
ปุม) หลุดออกจากระเบิดลึก
๔) รางปลอยจุระเบิดลึก MK.6 ได ๘ ลูก และ MK.7 ได ๖ ลูก MK.9 ได ๑๐ ลูก
๕) รางปลอยลูกระเบิดลึก แบบ C และ D (D/C RELEASE TYPE C & D)
๕.๑ รางปลอย แบบ C บรรจุลูกระเบิดลึกขนาดโตเสนผาศูนยกลาง ๑๗.๖๗๕ นิ้ว
ได ๑ ลูก
๕.๒ รางปลอยแบบ D บรรจุลูกระเบิดลึกขนาดโตเสนผาศูนยกลาง ๑๗.๖๗๕ นิ้วได
๒ ลูก

………………………….

๑๘๙

เครื่องยิงระเบิดลึก (K – GUN)
ก. กลาวทัว่ ไปถึงเครื่องยิง MK. 6 MOD 1
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

เปนเครื่องยิงโดยมีทอยิงอันเดียว เรียกทั่วไปวา K – GUN
ใชแทนเครื่องยิงสมัยเกา MK. 1 ทอยิง ๒ อัน เรียกวา Y – GUN
แมจะยิงคราวละ ๑ ลูก แตอัตรายิงเร็วกวา Y – GUN
บรรจุดินขับในลูกเลื่อนเร็วกวา Y – GUN
บรรจุระเบิดลึกเร็วกวา Y – GUN
เรือที่ติด K – GUN จะมีอยางนอย ๒ แทน บางขนาดถึง ๔ แทน
ยิงไดดวยไฟฟาหรือนกสับ
(ก) ยิงดวยไฟฟาจากสะพานเดินเรือหรือหองโซนาร หรือหอง CIC (แลวแตเรือแตละลํา) โดยกด
สวิทซไฟยิง
(ข) ยิงดวยมือที่ทอยิงทายเรือโดยใชเชือกกระตุกไฟยิง
๘. แทนติดประจําที่ หันไมได ยิงทางขาง ไกล 50-150 หลา ยิงไกลเทาใดขึ้นอยูกับ
ก) ชนิดระเบิดที่ยิง
ข) นัดดินขับที่ใช
- NO 1 มีดินขับหนัก ๑๔ ออนซ
- NO 2 มีดินขับหนัก ๒๐ ออนซ
- NO 3 มีดินขับหนัก ๒๘ ออนซ

ข. สวนตาง ๆ ของเครื่องยิง น้ําหนักทั้งหมด ๓๑๐ ปอนด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ทอยิงเรียบ ๑ ทอ (BARREL)
รังเพลิงกลม (EXPANSION CHAMBER) หรือหองบรรจุอากาศธาตุ
เครื่องลูกเลื่อน (BREECH MECHANISM)
แทนยึดถาดยิง ( ARBOR )
ถาดยิง ( CRADLE TRAY )
เข็มยิง ติดอยูตรงกลางหนาลูกเลื่อนและพรอมยิงเมื่อลูกเลื่อนปด
หามไกมี ๒ ตําแหนง “ SAFE “ และ “ FIRING “ ติดอยูบนกระเดื่องคันยิง
เชือกลั่นไก ใชคลองปราบกระเดื่องคันยิง เมื่อจะยิงดวยนกสับ
มีสายไฟยิงมาเขาเข็มยิง เมื่อจะยิงจากสะพาน
ก) ไฟเรือ ๑๑๕ โวลท AC มี TRANSFORMER ลดเหลือ ๑๕ - ๒๐ โวลท
ข) แตละแทนมี TRANSFORMER แตละตัว

๑๙๐
ค) ไฟจากแบตเตอรี่ ๖ - ๒๑ โวลท DC
๑๐. คันเปดปดลูกเลื่อน
๑๑. โซรัดระเบิดลึกกับถาดยิง

ค. การทํางาน
๑. กอนสอดแทนยิง ถาดยิง , ทอยิงจะตองสะอาด ไมมีน้ําขัง และไลน้ํามันบาง ๆ
- ปองกันสนิมหากมีแทนยึดสอดอยูกอนแลว
๒. บรรจุระเบิดลึกลงถาดขณะลูกเลื่อนเปด
- ปองกันอันตราย
๓. ขณะบรรจุคงปดฝาครอบกันน้ําและซอมนิรภัยไวในที่ และถอดออกเมื่อจะถึงเวลายิง
๔. หามไกตองอยูที่ตําแหนง “ SAFE “ จนกวาจะถึงเวลายิง
๕. มีรางเลื่อนสําหรับบรรจุระเบิดลึกลงถาด
ก) รับระเบิดลึกจากที่เก็บ
ข) เลื่อนตามรางมายังถาดยิง
๖. ผูกโซรัดระเบิดลึกหลังจากบรรจุระเบิดลึกแลว
๗. เมื่อจะเปดลูกเลื่อนตองหมุนคันเปดลูกเลื่อนทวนเข็มนาฬิกา ๙๐ องศา
๘. บรรจุดินขับในรางเพลิงอยางคอย ๆ ปดลูกเลื่อน
๙. ยืนหางแทนยิงประมาณ ๘ ฟุต กอนยิง
๑๐. หากจะยิงที่แทนจะตองกระตุกเชือกลั่นไกอยางเร็ว อยาใหหยอนและดึงจนกระเดื่องคันยิงเคลื่อนตัว
ไปจนสุดระยะทาง
๑๑. หากจะยิงจากสะพานตองปดสวิทซไฟใหมเสียกอนแลวจึงกดปุมยิงตามหมายเลขแทนยิง
๑๒. หากดานคอยเวลา ๑๐ นาที
๑๓. เมื่อยิงออกไปแลวทั้งระเบิดลึกและถาด, แทนยึดถาด จะลอยไปดวยกัน
ก) MK. 6 และ MK. 6 MOD. 1 จะไมหลุดจากกัน
ข) MK. 7 แลว MK. 9
จะหลุดออกจากกัน
๑๔. ระยะยิงของดินขับหมายเลขตาง ๆ
ก) NO.1 D/C MK. 6 ยิงไกล ๕๐ หลา MK. 9 ๖๐ หลา
ข) NO. 2 D/C MK. 6 ยิงไกล ๗๕ หลา MK. 9 ๙๐ หลา
ค) NO. 3 D/C. MK. 6 ยิงไกล ๑๒๐ หลา MK. 9 ๑๕๐ หลา

๑๙๑

รางปลอยทายเรือ
สวนตาง ๆ ของรางปลอยทายเรือ
๑. รางบนและรางลาง (UPPER AND LOWER RAILS)
ก) เปนที่ ๆ ระเบิดลึกกลิ้งตัว
ข) เอียงเปนมุมต่ําตอนปลายใกลทายเรือ
๒. ลูกขัดตัวหนาและลูกขัดตัวทาย (FORWARD & AFTER DETENT)
ก) อยูตอนทายของรางลาง
ข) สําหรับขัดระเบิดลึก
๓. คันปลอย (CONTROL LEVER)
ก) ปลอยดวยมือที่รางปลอยหรือตออาการที่สะพานเดินเรือ
ข) มีเพลาติดตออาการกับลูกขัดทั้งสอง
๔. เพลาแงกันระเบิดลึก (SWIGING LEVER)
ก) อยูที่รางบน
ข) มี ๓ เพลา
๕. แงกันระเบิดลึก
ก) เปนแงกัน , โยกไดทางเดียว
ข) เมื่อโยกแลวจะแกวงกลับมาที่เดิม
ค) เปนตัวกันระเบิดลึกมิใหกลิ้งกลับมาทางหัวเรือ เมื่อเรือมุดคลื่น
๖. ลูกขัดตัวบน (UPPER DETENT)
ก) อยูที่เพลาแงกันระเบิดลึกตัวหนา
ข) ใชเปนตัวขัดระเบิดลึกขณะยังมิไดเขาที่ปลอย เพื่อชวยกําลังลูกขัดตัวลาง
ค) เมื่อจะใหระเบิดลึกเขาที่เตรียมปลอย ใหยกลูกขัดนี้ขึ้นใหพน
๗. แผนปด (WIPING PLATE)
ก) ติดกับหลักสุดทายของแทนรางปลอยทั้งสองขาง
ข) เพื่อปดฝาครอบกันน้ํา (เฉพาะชนิดปุม) และซอมนิรภัย (ปุม) ขณะกลิ้งตกน้ํา
การทํางาน
๑. ขณะยังไมตองการจะปลอย
ก) ลูกขัดตัวบนจะขัดระเบิดลึกไวตอนที่เก็บ
ข) คันปลอยอยูในตําแหนงปกติ
ค) ลูกขัดตัวทายโผลขึ้น , ลูกขัดตัวหนาหลบลง

๑๙๒
๒. ขณะจะปลอย
ก) ดึงคันลูกขัดตัวบนมาทางทาย
ข) ลูกขัดตัวบนจะปลอยให D/C กลิ้งไปดวยน้ําหนัก
ค) D/C ลูกแรกกลิ้งผานแงกันทั้งสามไปขัดอยูที่ลูกขัดตัวทาย
ง) D/C ลูกตอไปกลิ้งไปติดอยูกับลูกหนา ๆ
๓. ขณะปลอย
ก) ปลอยไดโดยโยกคันปลอยที่รางทายเรือ หรือโยกคันปลอยจากเครื่องไฮโดรลิคสบนสะพาน
ข) เมื่อโยกคันปลอยไปขางหนา ลูกขัดตัวหนายุบลง
- ระเบิดลึกลูกแรกสุดจะตกน้ําดวยน้ําหนัก
ค) ขณะเดียวกันลูกขัดตัวหนาจะโผลขึ้น
- ขัดระเบิดลึกลูกที่สองไวมิใหกลิ้งไปดวย
ง) เมื่อโยกคันปลอยกลับ
๑) การหมุนของลูกขัดจะเปนไปตรง
๒) ระเบิดลึกลูกที่สองกลิ้งไปแทนที่ลูกที่หนึ่ง
จ) ขณะระเบิดลึกกลิ้งไปปะทะกับแผนปด จะทําใหฝาครอบกันน้ํา และซอมนิรภัยหลุดจากระเบิด
ลึก
๔. รางปลอยบรรจุระเบิดลึก MK. 6 ได ๘ ลูก และ MK. 9 ได ๑๐ ลูก

…………………………….

๑๙๓

การควบคุมการยิงระเบิดลึก
ก) แบบการปลอยระเบิดลึก (D/C PATTERN) เปนแบบปลอย D/C โดยการยิง ๕ จังหวะ ชนิดของ
PATTERN มี ๒ แบบคือ
๑. เพื่อทําลาย (DESTRUCTION)
- เปน PATTERN มาตรฐานเต็มที่ของ D/C ที่เรือปราบเรือดําน้ําสามารถปลอยได
๒. เพื่อรบกวน (DIVERSIONARY)
- เปน PATTERN ที่ปลอยเพื่อรังควาญเรือดําน้ํา และมิใหเรือดําน้ํามีความแมนยําในการ
ยิงตอรปโด
- ตั้งลึกตื้น ๆ ๒ – ๓ ลูก
- D/C จะไดผลการทําลายมากที่สุดเมื่อยิงเปน PATTERN ซึ่งจํานวนลูกใน PATTERN
เทากับจํานวน K – GUN + 5 ซึ่งเปน STANDARD PATTERN และแตละลํา STANDARD PATTERN มีการ
ตั้งลึกอยู ๖ แบบ คือ A, B, C, D, E , F
๓. ตารางการใช STANDARD PATTERN K – GUN
ระยะยิง (หลา)
PATTERN
FEET
IMPULSE NO.
MK. 6
MK. 9
A
50 – 150
1
50
60
B
200 – 300
1
50
60
C
350 – 450
2
75
90
D
500 – 600
2
75
90
E
650 – 800
3
120
150
F
850 – 1000
3
120
150
๔. วิธีการยิง D/C
ลําดับการยิง
๑
๒
๓
๔
๕

รางปลอย
K – GUN
ปลอย D/C ๑ ลูก กราบขวา
ยิงออกไปทางขางทั้งกราบขวาและซาย เริม่ ยิงจากคู
ปลอย D/C ๑ ลูก กราบซาย
ทายมาทางหัวเรือและขึ้นอยูก ับจํานวน K – GUN
ปลอย D/C ๑ ลูก กราบขวา
ปลอย D/C ๑ ลูก กราบซาย
ปลอย D/C ๑ ลูก กราบขวา
๕. รัศมีอันตรายของ D/C เมื่อคิดวาเรือดําน้ํามีเปลือกเรือหนา ๑ นิ้ว ลึก ๑๐๐ ฟุต

๑๙๔
ก) D/C MK. 6
- ระยะสังหาร ๑๘ ฟุต
- ระยะอันตรายที่ผิวหนาน้ํา ๓๖ ฟุต
ข) D/C MK.9
- ระยะสังหาร ๑๔ ฟุต
- ระยะอันตรายที่ผิวหนาน้ํา ๒๘ ฟุต
ข. แบบการปลอยระเบิดลึกของ ทร. ในอาวไทย (สําหรับเรือที่มี K-GUN ๒ แทน)
จากการสํารวจดูอัตราน้ําลึกของอาวไทย และบริเวณใกลเคียงแลวไมเกิน ๒๕๐ ฟุต ในการทิ้งใน
แบบ FULL PATTERN ในการทิ้งระเบิดลึกทุกแบบใหใชลูกระเบิดลึก ๗ ลูก โดยตั้งลึกตาง ๆ กัน เพื่อใหมี
อํานาจทําลายไดกวางขวางจึงกําหนดแบบในการทิ้งไว ๕ แบบคือ
แบบที่ ๑
แบบที่ ๒
เรือดําน้ําลึกไมเกิน ๕๐ ฟุต
เรือดําน้ําดําลึกระหวาง ๕๐ – ๑๐๐ ฟุต
5 50’
5 75’
30’ 3
4 30’ 3 75’
50’ 3 4 50’ 3 100’
3 50’
3 75’
2 30’
2 50’
1 50’
1 75’
แบบที่ ๓
แบบที่ ๔
เรือดําน้ําลึกระหวาง ๑๐๐ – ๑๕๐ ฟุต
เรือดําน้ําดําลึกระหวาง ๑๕๐ – ๒๐๐ ฟุต
5 100’
5 150’
75’ 3
4 75’ 3 150’
100’ 3
4 100’ 3 200’
3 100’
3 150’
2 75’
2 100’
1 100’
1 150’
แบบที่ ๕
เรือดําน้ําดําลึกระหวาง ๒๐๐ – ๒๕๐ ฟุต
5 200’
3
4 150’ 3 250’
3 200’
2 150’
1 200’

๑๙๕

จรวดปราบเรือดําน้ํา (ASW ROCKET)
๑. ลักษณะโดยทั่วไป
ระบบเครื่องยิงจรวดปราบเรือดําน้ํา เปนอาวุธปราบเรือดําน้ํา พิสัยใกล และพิสัยปานกลาง มีลักษณะเปน
ลูกจรวดไมนําวิถี (ROCKET) ซึ่งมีระบบขับเคลื่อนในตัวดวยเชื้อเพลิงแข็งควบคุมระยะยิงดวยการคํานวณมุม
กระดกของทอยิง และความเร็วตนของจรวดจากเครื่องคอมพิวเตอรบนเรือยิง หัวรบใชชนวน ตาง ๆ กัน ๓
แบบ คือ ชนวนเวลา, ชนวนเฉียดระเบิด (PROXIMITY) ดวยอิทธิพลของอํานาจแมเหล็ก หรือ เสียง ชนวน
ระเบิดดวยการตั้งระยะลึก มีระยะยิงตั้งแต ๕๐๐ ม. ไปจนถึง ๖,๐๐๐ ม. ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับชนิดของจรวดปราบ
เรือดําน้ํา
ระบบเครื่องยิงจรวดปราบ ด. มีสวนประกอบสําคัญ ๓ สวนคือ
- ระบบโซนาร สวนใหญจะใชโซนารที่มีอยูภายในเรือ สงอาการเขาเครื่องคํานวณ
การยิงอาวุธ ขอมูลที่ตองการไดแก ตําบลที่ของเปา (แบริ่ง , ระยะ และความลึก) และอัตราเปลี่ยนตําแหนงของ
เปาหมาย
- ระบบแทนยิง มีลักษณะเปนแทนยิง หัน – กระดก โดยอัตโนมัติ ติดตั้งดวยทอยิง
จรวด ตั้งแต ๒ ทอขึ้นไป ซึ่งอาจวางเรียงกันเปนรูปโคง หรือ วางเรียงกันเปนแถวหนากระดานก็ได ใตแทนยิง
จะมีแมกกาซีน สําหรับบรรจุลูกจรวดโดยอัตโนมัติ ระบบสมัยใหม สามารถทําการยิงเดี่ยว หรือ ยิงเปนชุดก็ได
โดยมีอัตรายิงโดยประมาณ ๒ วินาที ตอ นัด
- เครื่องควบคุมการยิง จะประกอบดวยคอมพิวเตอรคํานวณคาทางขีปนวิธี โดย
อาศัยขอมูลที่ไดรับจากระบบโซนาร และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนจากเครื่องอุปกรณอื่น ๆ ภายในเรือ คาที่ไดจะ
สงไปควบคุม และสั่งการหัน-กระดก แทนยิงบางระบบจะใหคาความเร็วตนของลูกจรวด ซึ่งจะนํามาใชเลือก
จรวดรุนตาง ๆ ที่มีความเร็วตนตาง ๆ สําหรับใชยิง เครื่องควบคุมการยิงนี้จะทําหนาที่ตั้งคา หรือแบบของ
ชนวนที่จะใชอีกดวย

๒. ระบบเครื่องยิงจรวดปราบ ด. แบบตาง ๆ
๒.๑ ระบบอาวุธปราบเรือดําน้ํา TYPE 375 ของ โบฟอรส ประเทศสวีเดน ลูกจรวดมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง ๓๗๕ มม. ติดชนวน ๒ แบบ คือ ชนวนเวลาและชนวนเฉียดระเบิด น้ําหนักและขนาดของ
หัวรบขึ้นอยูกับชนิดของลูกจรวดซึ่งมีอยู ๒ ชนิดคือ
- ERIKA ติดหัวรบ ๑๐๗ กก. ระยะยิงระหวาง ๖๕๕ - ๑,๖๓๕ ม.
- NELLI ติดหัวรบ ๘๐ กก. ระยะยิงระหวาง ๑,๕๘๐ - ๓,๖๒๕ ม.
๒.๒ ระบบเครื่องยิงจรวดปราบ ด. ของ CREUSOT-LOIRE ประเทศฝรั่งเศสเปนระบบที่ไดรับ
ลิขสิทธิ์ จากบริษัท โบฟอร ส ระบบแทน ยิงติด ทอบรรจุจรวด ๖ ทอ หัน -กระดก และบรรจุ โดยอัตโนมัติ
สามารถใชไดทั้ง ลูกจรวดที่ผลิตจากบริษัทเอง ซึ่งติดมอเตอรขับเคลื่อนตาง ๆ กัน ตั้งแต ๑๐๐, ๑๓๐ , ๑๖๕
และ ๒๐๕ ม./วิ. หรือจะใชลูกจรวด ๓๗๕ มม. ของโบฟอรสก็ได

๑๙๖
๒.๓ ระบบเครื่องยิงจรวดปราบ ด. ของโซเวียต มีอยูมากมายหลายแบบสวนใหญจะมีชื่อนําหนาดวย
RBU หรือ MBU ตามดวยตัวเลขที่เปนระยะยิงไกลสุด (เปน ม.) ของจรวดแตละชนิด เชน MBU 6,000 ก็คือ
จรวดปราบ ด. ที่มีระยะยิงไกลสุด ๖,๐๐๐ ม.
ระบบจรวดปราบ ด. ของโซเวียตทั้งหมดมีหลักการทํางานทั่ว ๆ ไปใกลเคียงกันคือเปนอาวุธที่ยิง
ออกไปทางดานหนาของเรือยิงเปน PATTERN โดยมุมหันและมุมกระดกของ แทนยิงควบคุมจากหองศูนย
ยุทธการ ลูกจรวดจะมีอยู ๒ ขนาด คือ ๒๕๐ มม. และ ๓๐๐ มม. ทอยิงสวนใหญจะวางเรียงเปนรูปครึ่งวงกลม
ระหวาง ๖ - ๘ ทอยิง ติดตั้งอยูบริเวณหัวเรือ การบรรจุมีทั้งแบบ MANUAL และ AUTOMATIC ระบบที่มีใช
อยางแพรหลายบนเรือรบโซเวียต ไดแก MBU 6,000 และ MBU 1,200

……………………………..

๑๙๗

ROCKET DEPTH CHARGE (RDC)
๑. คุณลักษณะทางเทคนิค
ความยาว
๑๒๒๘ มิลลิเมตร
ความกวาง
๒๕๒
มิลลิเมตร
น้ําหนักลูก (TNT)
๖๙.๖
กิโลกรัม
(TBA) Black Alumining
๗๑.๕
กิโลกรัม
น้ําหนักฟวส
๔.๓ – ๔.๔ กิโลกรัม
น้ําหนักดินระเบิด (TNT)
๓๐.๑
กิโลกรัม
(TBA)
๓๒
กิโลกรัม
น้ําหนักดินขับ
๔.๙
กิโลกรัม
เวลาเผาไหมของดินขับ
๐.๕๓๔ นาที
ความเร็วในการโคจร
๑๒๐
เมตร ตอ นาที
เวลาโคจรในอากาศ
๑๖.๓
วินาที
ระยะยิงไกลสุด (เมื่อมุมกระดก ๔๕) ๑๒๐๐ – ๑๔๕๐
เมตร
ความเร็วในการจมในน้ํา (ในระยะไมเกิน ๕๐ เมตร) ๙.๔ เมตร / นาที
(ในระยะ ๕๐ – ๓๐๐ เมตร) ๖.๘๕ เมตร / นาที
ไฟยิงต่ําสุด
๖
โวลล
ความเร็วปากทอยิง
๒.๓
เมตร / นาที
น้ําหนัก
๐.๐๔
กิโลกรัม
รัศมีการทําลาย (TNT)
๖
เมตร
(TBA)
๙
เมตร

๒.สวนประกอบของฟวส
RDC ประกอบไปดวยฟวสแบบ DT – 1A ซึ่งใชยิงจากทอเพื่อปราบเรือดําน้ําหรือภารกิจรองใชปราบเรือ
ผิวน้ําหรือที่หมายบนฝงตามขางตน มีเครื่องหมายแสดงดังนี้
๒.๑ YELLOW BAND
ฟวสจริงสําหรับยิงจริง
๒.๒HJ – 12 – SD
หมายเลขรหัสในการผลิต
๒.๓ 01 – 64 – 22
หมายเลข LOT ปในการผลิตและหมายเลขรหัสของโรง
งาน
๒.๔ T
FILLER CODE
๒.๕ BOOSTER BOX 01 – 64 – 14
เชนเดียวกันกับขอ ๒.๓
๒.๖ นัดดินขับ 01 – 64 – 25
เชนเดียวกันกับขอ ๒.๓

๑๙๘
๒.๗ ชนวนไฟฟา 01 – 64 – 44

เชนเดียวกันกับขอ ๒.๓

๓. สวนประกอบของตัว RDC
สามารถแบงสวนตาง ๆ ของ RDC เปน ๓ สวน คือ ๑.สวนหัว ๒. สวนหาง ๓. ฟวส
๓.๑ ส ว นหั ว มี ส ว นประกอบหลั ก ๒ อย า ง คื อ ดิ น ระเบิ ด และฟ ว ส นอกจากนี้ ยั ง ประกอบด ว ย
สวนประกอบยอยตาง ๆ ไดแก SCREW COVER LIFT CAP NOSE CASING FUSE SOCKET
PARAFFINED PAPER GASKET PAPER GASKET ASBESTOS GASKET และอื่น ๆ ตามรูป กอนทําการ
ยิงเมื่อเปด SCREW COVER ดวยเครื่องมือพิเศษแลวก็บรรจุฟวส แบบ DT – 1A เขาใน FUSE SOCKET ซึ่ง
เปนชองวางตรงกลางลูกสวนหัวติดกับ TNT หรือ TBA ขึ้นอยูกับประเภทของนัดดินระเบิด สวนนี้อาจจะ
เรียกวาสวนหัวรบของ RDC ก็ได สวนกลางของหัวรบมีแผนตอทางไฟสีเงินพาดเปนวงกลมที่เรียกวา UPPER
BOARRELET ใชในการตอไฟยิงใหครบวงจรและกอนทําการยิงทุกครั้งใหตรวจสภาพแผน สีเงินของทาง
ไฟนี้อยาใหสกปรกหรือเปนสนิม
๓.๒ สวนหาง TALL SECTION
สําหรับใชในการขับเคลื่อน RDC ใหวิ่งไปในอากาศโดยมี FIX STABILIZER เปนรูปวงกลมคลาย
กับอาวุธจรวดทั่ว ๆ ไป เพื่อใหมีการเซหรือปองกันการหมุนนอยที่สุด นอกจากปองกันการเซในอากาศแลวยัง
ปองกันขณะดิ่งลงใตน้ํา อีกดวย ดังนั้นในสวนหางจึงมีสวนประกอบหลักอยู ๒ สวน คือ สวนขับเคลื่อน
และ STABILIZER
สวนขับเคลื่อนประกอบดวย MIDDLE BASE, COMBUSTION CHAMBER, NOZZLE BODY,
FORWARD BAFFLE, BACK BAFFLE และ IGNITER
COMBUSTION CHAMBER มี ๕ ทออยูรอบ ๆ NOZZLE ซึ่งภายนอก ทอทั้ง ๕ นั้นเปนที่วาง
FORWARD BAFFLE เปนที่ยึด BOSSTER BOX
IGNITOR ประกอบดวย SPARK PLUG SOCKET, SPARK PLUG SLEEVE, CONDUCTING
ROD, TOPER INSULATION SLEEVE, CYLINDRICAL SLEEVE แหวนรองนอต, นอตและสายตอ
สวนลางของฉนวนไฟฟาสัมผัสกับสวนทายสุดของ CONDUCTING โดยมีขดลวดสปริงคั้นอยู
ระหวาง SPARK PLUG SOCKET กับสวน NOZZLE มีสะเกนอลูมินั่มคั่นอยู
ภายนอก NOZZLE มีปะเก็นกระดาษและแหวนรองไวกันการสัมผัสโดยตรงกับเปลือกนอกและกัน
การเคลื่อนตัว
สวน STABILIZER ประกอบดวยวงกลมขนาดเทาสวนหัวและแผนใบมีดยึด
๓.๓ สวนฟวส
๓.๓.๑ หลักปฏิบัติและขอระมัดระวัง
กอนยิง RDC ควรเก็บ FUSE ที่ที่ปลอดภัยไมควรเปด FUES กอนเวนกอนยิงเพราะอาจจะเกิด
อันตราย ซึ่งปกติถาไมมีแรงกระแทกแขนยึด (SLEEVE) ที่จับขดลวดเข็มแทง ชนวนจะเปนตัวรับแรงสปริงอยู
นอกเสียจากมีแรงกระแทกแรง ๆ การทํางานของเข็มแทงชนวนอาจจะทํางานขึ้นได

๑๙๙
ขณะยิง RDC จะโคจรโดยมีความเร็วในการหมุนประมาณ ๑๒๐๐ – ๒๘๐๐ รอบ/นาที โดย
จะเพิ่มขึ้นตามความไกล แรงนี้จะทําให CENTRIFUGAL DEVICES เคลื่อนตัวจนกระทั่งปลดเข็มยองอยูใน
ลักษณะ STANDBY เมื่อใดที่ SAFETY SPRING ยังมีแรงมากกวาแรงที่เกิดจากการเคลื่อนตัวไปขางหนาของ
RDC ในขณะโคจรในอากาศเข็มแทงชนวนก็ยังไมสามารถทํางานได แตเมื่อใดที่ลูกกระทบผิวน้ําแรงที่เกิด
จากการเคลื่อนที่ของ……..ไปขางหนาหยุดชงักหรือลดลงอยางรวดเร็ว เข็มแทงชนวนก็จะทํางานไปจุ ด
PRIMER และในขณะนั้นเองเปลวไฟที่เกิดจากการจุดตัวของ PRIMER ก็จะเผาไหมตาม SCALE ที่ตั้ง FUSE
ไวไปจุด BOOSTER และ BOOSTER จุดดินระเบิดตอไป
การตั้ง FUSE เปนการตั้งตัวหางของ UPPER และ LOWER CHANGE CHAMBER
มีการตั้งลึกตั้งแตผิวน้ํา (เปนภาษาจีน) คือตําแหนงที่ 1, 1.5 - 17.5 เมตร 2 - 35 เมตร, 3 – 75 เมตร
ตามลําดับ
๓.๓.๒ สวนประกอบ
ฟวส ประกอบดวยตัวปลดทาง แมคคานิคส การตั้งลึกทางแมคคานิคส ตัวฟวส และบูสเตอร
นอกจากนี้ยังประกอบดวย PRIMER SEAT, PRIMER, SAFFTY SPRING SLEEVE TAC CENTRIFUGAL
DEVICES เข็มยิง ทั้งหมดจะเริ่มทํางานเมื่อกระทบพื้นน้ําหรือพื้นดิน ในกรณียิงฝงหรือเพื่อกระทบเปาในกรณี
ยิงเปาพื้นน้ํา
การตั้งลึกเพื่อตั้งให RDC ระเบิดนั้นประกอบดวย LIFT NENG CREW, STOP KEY,
SCREW COVEW, DEPTH SETTING DEVICE และ UPPED AND LOWER, CHARGE CHAMBER
ตัวฟวสมีสวนตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวนั้นยังตอกับ BOOSTER โดยตรง ดานบนมีเสน
อางอิงการตั้งคาความลึก นอตยึด STOP KEY ดานนอกมีแผนยางกั้นน้ํา ดานมุมบนขวามี RETAINING RING
เพื่อยึดตัวฟวสไมใหขยับตัวได สวนมุมลางลงมามีนอต CLAMP RING ใชยึด CHANGE CHAMBER

……………………………

๒๐๐

แทนยิง RDC แบบ 86 และระบบเซอรโว PH – 252 – 86
- การทํางาน RDC แบบ ๘๖ นี้ดัดแปลงมาจากเครื่องยิงแบบ ๖๕ ของรัสเซียใชสําหรับจรวดปราบเรือดําน้ํา
แบบ ๑๒๐๐ ซึ่งการทํางานของแทนทั้งทางหันและกระดกจะประกอบไปดวย MOTOR ขับเคลื่อนทางหันและ
กระดกใชไดทั้งระบบ AUTO และ SEMI – AUTO (หมุนดวยมือหมุนหนาเครื่องควบคุมการยิง) และยัง
สามารถหมุนดวยมือที่ตัวแทนเองไดอีกที่หนึ่ง (ใชในกรณีระบบ SERVO ขัดของ หรือใชในเวลากระดกแทน
เพื่อบรรจุลูก) แทนยิงประกอบดวย ๕ ทอ ทั้งกราบซายและกราบขวา เมื่อยิงทั้งสองกราบในระบบ SERVO
ลูกจรวดจะตกในลักษณะวงกลมหรือวงรีสุดแลวแตมุมกระดก มุมกระดกยิงต่ํา (ยิงใกล) จะเปน รูปวงรี
แกน X สั้นกวาแกน Y มุมกระดกสูง (45๐) เปนรูปวงกลมมีแกน X ยาวกวาแกน Y
- สวนประกอบและจุดมุงหมาย
มีสวนประกอบที่สําคัญ ๑๔ สวน ซึ่งประกอบดวย ๒ แทน ควบคุมโดยตูควบคุม SERVO SYSTEM ซึ่ง
รับอาการจากเครื่องควบคุมการยิงในหอง CIC เพื่อเขาระบบ SERVO ไปหันกระดกไปตามเปาหมายและยิง
ออกไป

ทอยิง มีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้
๑. FRONT STOPPER เพื่อปองกันลูกจรวดไหลออกทางดานหนาและทําใหลูกจรวดยังคงอยูในทอยิง
จนกวาแรงขับที่เกิดจากการเผาไหมของนัดดินขับ (ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดในลําดับตอไป) ประมาณ ๓๑๐ กก.
ก็จะสามารถกดแรงสปริงล็อกของ FRONT STOPPER ได
๒. REAR STOPPER เพื่อปองกันลูกจรวดไหลออกทางดานหลังในขณะที่บรรจุลูกเขาทางทายของทอยิง
เดือยขางในจะถูกกดทําใหสปริงภายในยืดตัว หลังจากลูกจรวดเขาไปอยูในตําแหนงแลว เดือยจะกลับมาอยูใน
ตําแหนงเดิม ดวยการหดตัวของสปริงซึ่งจะเปนตําแหนงที่รับกับสวนหางของลูกจรวดพอดี
๓. BREECH – BLOCK เปนตัวยึดใหลูกจรวดติดกับทอยิงอีกชั้นหนึ่ง เพื่อปองกันการเคลื่อนตัวของลูก
จรวดในขณะระบบ SERVO ทํางาน ยังเปนตัวกันการหมุนของลูกจรวดหลังการตั้ง FUSE เมื่อลูกจรวดอยูใน
ตําแหนงนี้ สวนปลายของ BREECH – BLOCK จะแตะกับ FIN ของลูกจรวดพอดี BREECH – BLOCK มี ๒
ตําแหนง คือตําแหนงบรรจุลูกจรวดและตําแหนงยิง
๔. CHARGE DETECTING CONTACT ASSEMBLY เปนตัวขับสัญญาณไปแสดงบนตูควบคุมการยิงวา
มีลูกจรวดอยูในทอยิงหรือไม ถาไมมีไฟจะไมติด
๕. LAUNCHING SOCKET ASSEMBLY เปน SOCKET เสียบสายไฟจากลูกจรวดเขาแทนจรวดใชใน
การยิงลูกจรวดโดยใชไฟ 24 VDC จาก BETTERY รวมของเรือ
WARMWHEEL REDUCTION BOX, CONE GEAR DECELERATE AND ELECTRIC
DECELERATE
การทํางานหลักใหญก็คือ สงคามุมทางกระดกและหัน ซึ่งระบบหันและกระดกตางก็มีระบบการสงของ
ตัวเอง แตละตัวจะมี TRANSMISSION RATIO ตางกัน เชน WARMWHELL REDUCTION BOX
=

๒๐๑
60/1, LEVEL GEAR REDUCTION BOX = 27/16 และมีความเร็วในการหมุน ๑๕๐๐ รอบ/นาที ซึ่งถือไดวา
ในระบบ AUTO การหมุนและหันของแทนมีความเร็วพอที่จะเปนอาวุธปองกันตัวเองจากอาวุธปลอยนําวิถีได
โดยการยิงไปตกกราบที่มีภัยคุกคาม และตั้ง FUSE ในตําแหนงกระทบระเบิด TRAINING PADSTAL

องคประกอบและการทํางานของระบบ SERVO แบบ PH – 252 – 86
- การทํางาน PH – 252 – 86 เปนแบบ SERVO ของเรือฟริเกตชุด ร.ล. เจาพระยา (053 HT) ซึ่งระบบนี้ใชไฟ
380 V 50 HZ 3 PHASE จากไฟเรือและมีระบบการทํางานดังนี้
๑. ประกอบดวย 3 MODE คือ AUTOMATIC, SEMI-AUTOMATIC และ LOADING ซึ่งใชขับเคลื่อน
แทน RDC ทั้งสองแทนหรือแตละแทน
๒. วงจรยิงของ RDC มีการทํางานทั้งระบบไฟฟาและดวย MANUAL ควบคุมการยิงทั้งสองแทนหรือแต
ละแทน RDC ทั้งยิงทีละนัดและซัลโวและยังสามารถใชในการฝกปราบเรือดําน้ําจําลองในกรณีที่ไมตองบรรจุ
ลูกจรวดไดอีกดวย
๓. มีวงจรติดตอกับระบบอํานวยการรบ คือ WEAPON STATUS DISPLAY CONSOLE ซึ่งเปน
CONSOLE ของอาวุธทุกชนิดที่ติดตั้งบนเรือฟริเกตุชุดนี้ เพื่อใหนายทหารการอาวุธรับทราบขอมูลความ
พรอมรบและอาการตลอดจนคําสั่งการจาก ผบ.เรือ ผานนายทหารการอาวุธ ไปยังนายทหารที่ควบคุมอาวุธ
ตาง ๆ

องคประกอบและจุดประสงคของระบบ SERVO
ประกอบดวย ๗ สวนที่สําคัญ คือ
๑. CONTROL CABINET
๒. SIGNAL RECEIVER
๓. MEDIUM FREQUENCY GENERATOR BOX
๔. INTERMEDIATE CONNECTION BOX
๕. AMPLDYNE GENERATOR
๖. EXECUTING MOTOR
๗. BUZZER

จํานวน ๑ ชุด แบบ ๘๐๒ – ๐๑ ในหอง CIC
จํานวน ๔ ชุด แบบ ๘๐๒ – ๐๒ แทน RDC
จํานวน ๑ ชุด แบบ BP11 – 1104
หอง ASW GENERATOR
จํานวน ๒ ชุด แบบ ๘๐๒ – ๓
หองกลาสีหัวเรือ
จํานวน ๔ ชุด แบบ ZKK – 12J
หอง ASW GENERATOR
จํานวน ๔ ชุด แบบ ZK – 32 P แทน RDC
จํานวน ๑ ชุด แบบ YM – 110
ดาดฟาหัวเรือ

๒๐๒

CONTROL CABINET
จุดประสงคของ CONTROL CABINET
๑. ควบคุมและขับเคลื่อนแทน RDC แตละแทนหรือทั้งสองแทนโดยอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติผานระบบ
SERVO
๒. สงขอมูลความพรอมและมุมหัน (มุมกระดกไมไดไปปรากฏ) ไปปรากฏที่ WEAPON STATUS
DISPLAY CONSOLE
๓. สงอาการทางไฟฟาไปควบคุมเครื่องมือทั้งหมดโดยควบคุมจากปุม START และ STOP ตัว
AMPLIDYNE GENERATOR ซึ่งเปน MEDIUM FREQUENCY ทั้ง ๔ ชุด
SIGNAL RECEIVER ใชในการบอกตําแหนงของแทน RDC สงกลับไปแสดงที่ CONTROL
CABINET เพื่อใหพนักงานควบคุมรูวาการหันกระดกของแทนยิงอยูในตําแหนงใดและยังทําหนาที่ให
สัญญาณขอบเขตจํากัดของแทนยิง ทั้งมุมหันและมุมกระดก โดยใชคาความตางศักย ซึ่งตัวรับสัญญาณเปน
แบบ 36 KB ตัวสงสัญญาณเปนแบบ 45 BK
MEDIUM FREQUENCY GENERATOR SET ซึ่งมีไฟ 115 V 400 HZ MEDIUM FREQUENCY ตอ
เขากับระบบนี้กับระบบควบคุมการยิงและ WEAPON STATUS DISPLAY CONSOLE ซึ่งขับโดยไฟ
กระแสสลับ 3 PHASE MF ของ GENERATOR SET
INTERMEDIATE CONNECTION BOX เปนตัวตอสายตาง ๆ ในระบบ SERVO จากตูควบคุมการยิง
จนถึงแทน RDC ทั้งกราบซายและกราบขวา

๒๐๓

อํานาจการทําลายของ RDC ตอเปาเรือดําน้ํา
โดยทั่วไป RDC ตามแบบที่ ทร. ไทย สั่งซื้อจาก สปจ. นั้นมีขอมูลที่ไดทดลองกับเรือดําน้ําชั้น
ROMEO CLASS หรือที่ ทร. จีน เรียกแบบวา ๓๓ โดยทั่วไป ด. แบบนี้มีความหนาระหวางผิวนอกเรือดําน้ํา
กับผิวใน (ผนัง ๒ ชั้น) = ๐.๗ เมตร มีความหนาของผิวนอกประมาณ ๒๐ ถึง ๒๕ มิลลิเมตร ด. ประเภทนี้ใช
ความเร็วไมเกิน ๑๕ นอต โดยมีความเร็วเดินทางประมาณ ๖ – ๘ นอต
๑. อํานาจการทําลาย (G) ประกอบดวยความหางหรือความหนาระหวางยิง (S) คาความกดที่เกิดจากการระเบิด
(P) ระยะหางจาก RDC กับเปา
๑.๑ ด. ที่มีความหนาของผิวขั้นนอกประมาณ ๒๐ – ๒๕ มิลลิเมตร ตองใชความกดดัน = ๔๕๐ ถึง ๕๐๐
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ถึงจะทําลายได และถาความกดดัน ๓๕๐ ถึง ๔๐๐ กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร จะ
สามารถทําให ด. ไดรับความเสียหาย
อํานาจการทํางานของ RDC แบบ ๑๒๒
ชนิด 30.1 Kg แบบ TNT
ทําลายเปาในระยะ ๔ – ๕ เมตร
ทําใหเกิดอันตรายตอเปาในระยะ ๕ – ๖ เมตร
ชนิด 32 Kg แบบ TBA
ทําลายเปาในระยะ ๖ – ๗ เมตร
ทําใหเกิดอันตรายตอเปาในระยะ ๘ – ๙ เมตร
๒. ลักษณะการกระจายเมื่อ RDC กระทบผิวน้ํา
๒.๑ โดยทั่วไปเมื่อยิงแบบ SALVO คือทั้งหมด ๑๐ ลูก พรอมกับการกระจายของลูก คือเมื่อระยะ
ประมาณไมเกิน ๔๐๐ เมตร มุมกระดกประมาณ ๑๒ องศา จะเปนรูปวงกลม คือแกน X สั้นกวาแกน Y เมื่อ
ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร มุมกระดกประมาณ ๓๕ องศา จะเปนรูปวงกลม คือแกน X เทากับแกน Y เมื่อมุม
กระดกมากกวา ๓๕ องศา จะกลับเปนรูปวงรี แตแกน X จะยาวกวา Y
๒.๒กระจายในความลึก
ขึ้นอยูกับการตั้งคา FUSE ซึ่ง FUSE ที่ ทร. มีใชอยูจะใชการเผาไหมเมื่อลูกตกถึงน้ําหรือเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนความเร็วอยางยิ่งยวด นั่นคือ ถึงแมจะตั้งลูกใหระเบิดลึกเทากันแตถาความเร็วหลังการตกซึ่งขึ้นอยูกับ
มุมยิงถาไมเทากันแลวก็จะเกิดอันตรายจากการกระจายในทางลึกดวย

ขอจํากัดหลักของระบบ RDC
๑. ระยะยิง RDC แบบ ๑๒๐๐ มีระยะตั้งแต ๔๒๙ ถึง ๑๓๒๐ เมตร (ภายใตเงื่อนไขอุณหภูมินดั ดิน)
๒. ความเร็วและความลึกของเปา ๐ ถึง ๒๐ นอต และ ๐ ถึง ๓๐๐ เมตร ตามลําดับ
๓. เวลาตายของระบบ (Reaction Time) ตั้งแตเดินเครื่องถึงยิงไดประมาณ ๓ นาที
๔. กําลังของเครื่องไมมากกวา ๔๐ วัตต

๒๐๔
๕. System Accuracy ระบบความแมนยํา
๕.๑ System Static Accuracy
๕.๑.๑ ความถูกตองในการคํานวนการโคลง
ตามที่กลาวมาแลววาอัตราการโคลงทั้ง Pitch และ Roll นั้น ซึ่งรับคาอาการนี้จากไยโรของ
ระบบเรือนั้นเพื่อหาคามุมหันและมุมกระดกที่ถูกตองมีอัตราผิดของมุมกระดก ๖๐ องศา ไมเกิน ๑๐ องศา
และอัตราผิดมุมไมเกิน ๐.๘ องศา
๕.๑.๒ ความถูกตองของขอมูลซึ่งสงมาจากระบบตาง ๆ
คาสูงสุดที่ยอมรับไดในระบบที่ตอ Interface กับระบบจะเปนไปตามเงื่อนไขคือ
d ≤ + 30 เมตร
gw ≤ + 0.25๐
KW ≤ 0.25๐
VW ≤ 0.5 นอต
ซึ่งขอมูลขางบนจะพบจากการปฏิบัติประจําสัปดาห เดือน ตามคูมือ และถา
สามารถพบขอมูลตาง ๆ สูงสุดที่ระบบยอมรับไดจะตองแกไขที่เครื่อง เพื่อไดขอมูลที่รับจากสวนตาง ๆ อยูใน
ขอจํากัดนี้ นอกจากนี้ขอมูลของมุมกระดกและมุมหันจากเครื่องควบคุมการยิงที่สงไปยังแทนจะตองไมเกินนี้
ดวย
Ob ≤ 0.4๐
γ ≤ 0.4๐
๕.๒ System Dynamic Tracking Accuracy
๕.๒.๑ ความถูกตองในการวัด
ความเร็วซึ่งวัดโดย Log
γ VW ≤ 1 Knot
แบริ่งสัมพันธที่วัดโดย Sonar γ QW ≤ 1.5๐
เข็มเรือซึ่งวัดโดยไยโร
γ K ≤ 0.6๐
Roll Angle
γ QW ≤ 0.25๐
Fitch Angle
γ KW ≤ 0.25๐
๕.๒.๒ ความถูกตองของการคํานวณสําหรับ Dynamic Tracking
ความถูกตองของการคํานวณความเร็วและเข็มของเปานั้นขอมูลซึ่งสงมาจากเขา
เครื่องคํานวณจะตองคํานวณไดไมเกินนี้ คือ
γ Km ≤ 5๐
γ Vm ≤ 1.5๐ Knot

๒๐๕
และเมื่อคํานวณขอมูลการยิง ซึ่งประกอบไปดวยมุมหันและมุมกระดกของแทน RDC นั้น
จะตองไมเกินนี้ คือ
6 γ b ≤ 1.8๐
6 φ b = 1.2๐
๖. โชคของการโดนเปา
เมื่อเปาใตน้ําอยูในความลึกไมเกิน ๑๐๐ เมตร โชคของการโดนเปาในการยิงชุด ๑๐ นัด แบบซัลโวนั้นจะ
นอยกวา 10 % เมื่อเปาอยูในรัศมีของลูก RDC ไมเกิน ๕ เมตร จากจุดระเบิดเปาจะถูกทําลาย และเมื่อเปาอยูใน
ระยะตั้งแต ๕ ถึง ๑๐ เมตร ของจุดระเบิดเปาจะไดรับอันตราย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของชนิดดินระเบิดดวย
เชน T.N.T. หรือ Black Aluminum Explosive เปนตน
๗. ปริมาณอมภัณฑภายในเรือ
เรือฟริเกตแบบ 053 HT สามารถบรรจุลูก RDC ในคลังไดครั้งละ ๓๐ นัด ในหองคลัง ซึ่งถารวมถึงการ
บรรจุกอนออกเรือ ๑๐ นัด แลวสามารถยิงแบบซัลโวได ๔ ครั้ง
๘. Operation Modes
เมื่อสวนหนึ่งสวนใดของระบบที่เขาเครื่องคํานวณ 2D – 11 เชน ไยโร ล็อค ก็สามารถใช Semiautomatic
Mode คือใชปอนขอมูลดวยมือได หรือแมกระทั่งสวนคํานวณเข็มและความเร็วเปาเกิดขัดของ ก็ใชวิธีหาดวย
กระดานหนแลวปอนขอมูลดวยมือได ก็จะหาขอมูลอื่น ๆ ไดในทํานองเดียวกัน
๙. System Reliability
สามารถใชงานยาวนานถึง ๘ ชั่วโมง ยกเวนสวนคํานวณหาเข็มและความเร็วจะใชระบบนี้ไดไม
เกิน ๕ นาที เพราะในเครื่องคํานวณเข็ม ความเร็ว เปนระบบสปริงค ซึ่งสามารถอยูไดนานเพียง ๕ นาที
๑๐. Power Supply ของระบบ
๑๐.๑
ใชไฟเรือ 380 V 50 Hz เขาระบบตาง ๆ แลวแปลงไปสวนตาง ๆ ของระบบ เชน 110 V เขา
เครื่องควบคุมการยิง เปนตน
๑๐.๒
Power Supply สวนที่ Interface กับระบบจะตอเขากับระบบ ASW โดยตรง
๑๐.๓
Power Supply ของไฟยิงที่ตอเขากับเครื่องควบคุมการยิงไปยังแทน RDC โดยใชไฟ 20V DC
จากแบตเตอรี่รวมของระบบอาวุธ
๑๐.๔
Power Consumption
กําลังสูงสุดของ SJD – 5A Sonar เทากับ 20 Kw
กําลังสูงสุดของ ZST – 2D ของเครื่องควบคุมการยิงเทากับ 2 Kw
กําลังสูงสุดของแทน RDC แบบ ๘๖ และระบบ Servo เทากับ 10 Kw

๒๐๖
การปฏิบตั ิในการเก็บ บรรจุ และเตรียมการกอนยิง
ก. การปฏิบัติเมื่อ LOAD ลูก DEPTH CHARGE ดวยมือหมุนลงคลัง
๑. เมื่อจะ LOAD ลูกลงคลังใหนําลูกใสชอง LOAD ซึ่งอยูทางหัวเรือใกลกับทอยิงระหวางทอกราบซาย
และกราบขวา โดยเปดประตูทาง LOAD ลูก ขึ้น - ลง
๒. ยกลูกใสในชอง LOAD โดยใหเอาทางหัวลง ปฏิบัติดวยความระมัดระวัง เมื่อลูกเขาที่แลวใหสัญญาณผู
ที่จะทําการLOAD ซึ่งอยูภายในหองกลาสี ๑ หัวเรือ ทราบ
๓. ผูที่จะทําการ LOAD ลูกกอนจะ LOAD ลูกใหดันคลัทชทางกราบขวาเขา LOCK (โดยหันหนาไปทาง
หัวเรือ) ใหเขา LOCK กอน LOCK นี้จะดันได ๒ ทางโดย ถาดัน LOCK ทางกราบซายเขาจะเปนการใช
MOTOR ถาดัน LOCK ทางกราบขวาเขาจะเปนการใชมือหมุน (MANUAL) ขณะที่ LOAD ลงมาจะมีไฟสี
แดง SHOW
๔. ใช HAND WHEEL ซึ่งเก็บอยูที่ติดกับที่หมุนไปหมุนทางกราบซาย โดยหมุนไปทางทายเรือเรื่อย ๆ
จนกวาลูก DEPTH CHARGE ลงคลังเก็บ (ควรใชอยางนอย ๒ นาย) กอนลูกจะถึงคลังจะมีเสียงดังแกรก ให
หมุนไปอีก ๑ รอบลูกจะถึงคลังพอดี
๕. ผูที่อยูคลังเก็บลูก DEPTH CHARGE ใตหองกลาสี ๑ (ควรมีอยางนอย ๒ นาย) คอยดูลูกที่ LOAD ลง
มา เมื่อถึงที่แลวชวยกันนําลูก DEPTH CHARGE เก็บเขาที่ โดยเอาทางหัวลง เสร็จแลวหมุนกวดเกลียว LOCK
สวนหางใหแนนเพื่อกันลูก DEPTH CHARGE ลมหรือกระแทก เมื่อเวลามีคลื่นลม
หมายเหตุ
การนําลูกเก็บเขาที่ภายในคลังจะมีเครื่องมือโดยเฉพาะ แตวิธีที่ดีควรใชยกลูกเก็บเขาที่จะสะดวกกวา
ข. การปอนลูก DEPTH CHARGE ขึ้นดาดฟาหัวเรือดวย MOTOR
๑. เปด SWITCH ไฟ 380 VDC และ 220 VDC ที่ตูภายในหองกลาสี 1 หัวเรือ
๒..ดันคลัทชทางดานกราบซายซึ่งอยูใกลกับ HAND WHEEL ในหองกลาสี ๑ หัวเรือเขา LOCK
๓. เจาหนาที่ซึ่งอยูในคลังบรรจุลูก DEPTH CHARGE เขาภายในเครื่อง LOAD ลูก ขึ้น – ลง (ควรมี
เจาหนาที่อยางนอย ๒ นาย) ดูใหเรียบรอยเสร็จแลวรายงานขึ้นมาบนดาดฟาเรือวาลูกพรอมที่จะ LOAD ได
ตอนนี้มีไฟสีเขียวที่อยูในหองกลาสี 1 จะปรากฎ
๔. กด SWITCH ซึ่งอยูทางดานขวาภายในคลัง ใกลกับทางลงคลังเพื่อใหลูก DEPTH CHARGE ขึ้นมาบน
ดาดฟาหัวเรือ
๕. ขณะที่ลูกถูก LOAD ขึ้นไปนั้นเราสามารถจะหยุดลูกไดดวยเทาซึ่งอยูติดกับทาง LOAD ลูก ขึ้น – ลง
บนดาดฟา (เปนแทงเหล็กซึ่งยื่นขึ้นมาพอดีกับทาง LOAD DEPTH CHARGE ขึ้น – ลง) หรือหยุดลูกไดดวย
ปุมซึ่งอยูภายในคลัง เมื่อลูกขึ้นไปถึงบนดาดฟาเรือจะมีเสียงดังแกรกเชนเดียวกันกับลูกเมื่อ LOAD ถึงคลังเก็บ
๖. เมื่อลูก DEPTH CHARGE ขึ้นมาควรอยูหางจากทางบรรจุลูก ขึ้น – ลง เพราะถาอยูใกลอาจเกิด
อันตรายเมื่อเวลาลูกเอียง ขณะลําเลียงขึ้นมาบนดาดฟาเรือได
ค. การเตรียมการกอนยิง (ขั้นเตรียมอาวุธ)

๒๐๗
๑. ถอดผาคลุมแทน DEPTH CHARGE
๒. ทําความสะอาดภายในทอยิงใหแหงอยาใหมีน้ําหรือน้ํามัน
๓. คลายและถอดสวนยึดเหนี่ยว ทางหัน ทางกระดก
๔. กด MANUAL ทางหันเพื่อทดสอบความคลองตัว แลวถึงมาที่ AUTO เพื่อพรอมที่จะทําการติดใน
หอง ASW
๕. กด MANUAL ทางกระดกเพื่อทดสอบความคลองตัวโดยกดไปที่ AUTO เพื่อพรอมจะทําการยิง ยิง
ในหอง ASW
๖. ทดลองโทรศัพทใหใชติดตอไดดี โดยติดตอ ๒ ที่ คือหอง ASW และหอง SONAR LISTENNING
ROOM แลวใหรายงาน “แทนยิงเรียบรอย”
๗. ทําตามขั้นตอนตั้งแต ๑ – ๖ ทั้งซายและขวา
ง. การเตรียมการบรรจุลูก DEPTH CHARGE
๑. กระดกทอยิงใหไดมุม ๔ องศา เพื่อสะดวกในการบรรจุลกู
๒. ดึง BREECH – BLOCK มาทางทาย เพื่อใหบรรจุลูกไดสะดวก
๓. นําลูก DEPTH CHARGE เขาบรรจุทอยิงดวยความระมัดระวัง
๔. ดึง FRONT STOPPER พรอมกับกด REAR STOPPER ขณะทําการบรรจุ
๕. เมื่อบรรจุลูก DEPTH CHARGE เขาที่เรียบรอยแลวกด REAR STOPPER ดัน BRUCH – BLOCK
และ FRONT STOPPER กลับในตําแหนงเดิม
๖. เมื่อ DEPTH CHARGE บรรจุในทอเรียบรอยแลวใหนํา LAUNCHING SOCKET ASSEMBLY
จากปลายหางลูก DEPTH CHARGE ของแตละลูก (ถายิง ๕ ทอ) เสียบเขาไปที่ขั้ว SOCKET SEAT ให
เรียบรอยเพื่อเปนการตอไฟยิง ( 24 VDC)
๗. เมื่อพรอมแลวใหรายงานไปที่หอง ASW วา “แทนยิงพรอม”
๘. เสร็จแลวใหถอยออกมาจากแทนยิง เมื่อยิงถูกอกจากทอเรียบรอยแลวใหรายงานไปที่หอง ASW วา
“ทอ ๑ หรือ ๒, ๓, ๔, ๕ ยิงออกจากทอเรียบรอย
การเตรียมการกอนยิง (ขั้นเตรียมอาวุธ)
๑. ถอดผาคลุมแทน DEPTH CHARGE
๒. ทําความสะอาดภายในทอยิงใหแหงอยาใหมีน้ําหรือน้ํามัน
๓. คลายและถอดสวนยึดเหนี่ยว, ทางหัน, ทางกระดก
๔. กด MANUAL ทางหันเพื่อทดสอบความคลองตัวแลวดึงมาที่ AUTO เพื่อพรอมจะทําการยิงในหอง ASW
๕. กด MANUAL ทางกระดกเพื่อทดสอบความคลองตัวโดยกดไปที่ AUTO เพื่อพรอมจะทําการยิงในหอง
ASW

๒๐๘
๖. ทดลองโทรศัพทใหใชติดตอไดดี โดยติดตอ ๒ ที่ คือหอง ASW และหอง SONAR LISTENINGING
ROOM แลวใหรายงาน “แทนยิงเรียบรอย”
๗. ทําตามขั้นตอนตั้งแต ๑ – ๖ ทั้งซายและขวา
การบํารุงรักษาตามแผน
๑. การบํารุงรักษาประจําวัน
๑.๑ แทน RDC
๑.๑.๑ เปดผาคลุม ตรวจสวนตาง ๆ ดวยสายตาหากผิดปกติรีบแกไข
๑.๑.๒ ปลดหาม หัน – หามกระดก ทุกครั้งที่เปดอาวุธ
๑.๑.๓ ดึงคันบังคับทางหันและทางกระดกไวที่ MANAUL แลวทดลองหัน - กระดก
๑.๑.๔ ดึงคันบังคับไวที่ AUTO
๑.๑.๕ ตรวจสอบสายไฟและทอตอสายยิง
๑.๑.๖ เมื่อออกทะเลควรปดผาและเมื่อฝนตกหรือคลื่นลมแรง ควรใชผาคลุมและผูกรัดใหแนนหนา
แลวปลดคันบังคับไวที่ MANAUL
๑.๑.๗ กอนทําการยิงตองทําความสะอาดในทอใหสะอาดที่สุดทุกครั้ง
๑.๒ ระบบควบคุมการยิง ( 2 D – 11, 2D – 12 ,DIRECTOR)
๑.๒.๑ OW SWITCH ไฟ 380 V, 110 V ตามขั้นตอน
๑.๒.๒ ทดลองหมุนเข็มความเร็วเรือเรา และปุมทุกปุมใหอยูในสภาพที่ใชได
๑.๒.๓ ทดลองระบบ AUTO, SEMIAUTC
๑.๓ ระบบโซนาร (COMPRESSOR, RECORDER)
๑.๓.๑ ทําความสะอาด ตรวจสอบดวยสายตา
๑.๓.๒ ตรวจน้ําในโดมใหไดความดันไมเกินขีดอันตราย
๑.๓.๓ ขดของ OPERATE เครื่องตามขั้นตอน
๑.๓.๔ COMPRESSOR ทั้ง TRAOIMNG DIAL ไวที่ ๐ กอนเดินเครื่องทุกครั้ง
๑.๓.๕ SW. POWER SUPPLY ที่ PRTHEAT รอประมาณ 1 นาทีทุกครั้ง
๒. การบํารุงรักษาประจําสัปดาห
๒.๑ แทน RDC
- ชําระทอยิงใหสะอาด แลวชะโลมดวยน้ํามันหรือวาสริน
- ตรวจสอบการกระดกและหันใหตรงกับเครื่องควบคุมและ WSDC
- ทดลองระบบสงลูก RDC จากคลังโดยใชไฟฟาแล MANUAL
- ตั้ง AUTO ทดลองกับทุกระบบ
๒.๒เครื่องคํานวณ
- หาคาคลาดเคลื่อนตาง ๆ ตาม ACCURACY CHECKING LIST บทที่ ๑ - ๔

๒๐๙
- ตั้ง AUTO ทดลองเต็มระบบ
๒.๓ ระบบ SONAR
- ตรวจระดับน้ําในโดม
- เดินระบบทั้งหมด ทดลอง PASSIVE MODE และ ACTIVE MODE
- ตรวจหองใตแนวน้ําทุกหอง
- เดินระบบ RECORDER
- ทดลองสงคาเขาเครื่องคํานวณ โดยผานเครื่อง RECORDER
- ตั้ง AUTO ทดลองเต็มระบบ
๓. การบํารุงรักษาประจําเดือน
ทุกระบบ นปด. จะหาความคลาดเคลื่อนและผลการทดลองพรอมทั้งบันทึกขอมูลลงในปูม LOG FOR
ASW, RDC SYSTEM FOR 053 HT และ ACCURACY CHECKING LIST

……………………..

๒๑๐

ตอรปโด
๑. ตอรปโดปราบเรือดําน้ํา
๑.๑ ประวัติและวิวัฒนาการของตอรปโด
วิวัฒนาการที่เปนแนวทางการนําไปสูการพัฒนาตอรปโดนั้น เริ่มตนในป ค.ศ.
๑๘๐๕ เมื่อ
โรเบิรต ฟูลตัน ไดคิดคนอาวุธทําลายเรือขาศึกดวยการปลอยใหลอยตามน้ํา และระเบิดดวย
ชนวนเวลา ซึ่งมีลักษณะคลายทุนระเบิดมากกวาจะเปนตอรปโด รุนตอ ๆ มาก็ยังมีลักษณะเปนทุนระเบิด แต
ใชลากดวยเรือขนาดเล็กใหเขามาใกลเปาหมายแลวปลดตอรปโดออกและใชกลไกบังคับใหเกิดการระเบิด
หลักการดังกลาวไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายในระหวางสงครามกลางเมืองอเมริกัน และสงครามแหลมไคร
เมียของรัสเซีย
ตอรปโดอยางแทจริงซึ่งติดระบบขับเคลื่อน ถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๘๖๔ ผูที่พัฒนาจน
ประสบความสําเร็จ คือ นายโรเบิรต ไวทเฮด ชาวอังกฤษ ขณะเปนผูจัดการเหมืองแรเหล็กอยูที่ประเทศ
ออสเตรี ย ตอร ป โ ดของเขามี คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้ คื อ เป น ตอร ป โ ดติ ด หั ว รบหนั ก ๓๓ ปอนด ขั บ เคลื่ อ นด ว ย
เครื่องยนต ๓ สูบ ขนาด ๔๐ แรงมา อัดกําลังดันอากาศไปขับใบพัดคู สามารถทําความเร็วได ๑๕ นอต และมี
ระยะยิง ๑,๐๐๐ หลา แตถาใชความเร็ว ๒๐ นอต จะมีระยะยิง ๓๐๐ หลา สามารถแลนที่ความลึกไดตั้งแต ๕
ถึง ๑๕ ฟุต โดยแลนดวยเข็มตรง
ตอรปโดในยุคตน ๆ จะแลนดวยเข็มตรงตามทิศทางการหันของทอยิง เพราะฉะนั้น
ความแมนยําในการกําหนดทิศทางการเคลื่อนที่จึงเปนสิ่งสําคัญมาก ในป ค.ศ. ๑๘๘๕ จอหน อาดัม โฮเวล ได
พัฒนาเครื่องไยโร ควบคุมหางเสือทางตั้งของตอรปโดขึ้น จึงทําใหตอรปโดมีความเที่ยงตรงในการแลนไป
ตามทิศทางที่กําหนด ในสงครามระหวางญี่ปุน กับ รัสเซีย ญี่ปุนไดนําตอรปโดมาใชทําการรบทางทะเลอยาง
ไดผล และถูกนํามาใชงานอยางกวางขวางในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๑
ในชวงคริสตทศวรรษที่ ๑๙๓๐ กองทัพเรือหลายชาติไดพยายามหาทางปรับปรุงให
ตอรปโดมีสมรรถนะสูงขึ้นทั้งทางดานระยะยิง และ ความเร็ว ในขณะเดียวกันก็พยายามปรับปรุง
สวนประกอบตาง ๆ ใหมีขนาดเล็กลง เพื่อที่จะสามารถติดหัวรบไดมากยิ่งขึ้น แตขนาดของลูกตอรปโดยังเทา
เดิมทั้งนี้ก็เพื่อตองการใหสามารถทําการยิงจากทอตอรปโดเดิมได อาทิเชนญี่ปุน พัฒนาตอรปโดออกซิเจน
สหรัฐฯ ใชตอรปโดขับเคลื่อนดวย ไฮโดรเจนเปอรออกไซด นอกจากนี้ยังมีอีกหลายชาติที่พยายามคิดคน
ตอรปโดขับเคลื่อนดวยไฟฟาขึ้น แตในยุคนั้นก็มีเพียงเยอรมันเทานั้นที่ใชตอรปโดไฟฟาในชวงสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ตอรปโดที่มีใช จะมีขนาดยาวระหวาง ๒๐ – ๒๔ ฟุต บรรทุกหัวรบไดประมาณ ๖๐๐ ปอนด
ความเร็วประมาณ ๕๐ นอต และ มีระยะยิงกวา ๑๐,๐๐๐ หลา การขับเคลื่อนจะมีทั้งแบบใชกําลังขับจากไอน้ํา
และ ไฟฟา

๒๑๑
ตอรปโดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ไดถูกแทนที่โดย HOMING ตอรปโด ตอรปโดยุคใหมนี้
แทนที่จะแลนตรงตามเข็มที่ตั้งไวลวงหนา แตกลับสามารถเปลี่ยนเข็ม และ ระดับลึก เพื่อพุงเขาหาเปาหมายได
โดยอัตโนมัติ ในชวงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง เยอรมันไดผลิตตอรปโดนําวิถีดวยแมเหล็กขึ้น แตนับเปน
โชคดีของฝายสัมพันธมิตร ที่เยอรมันไมมีโอกาสไดใชสงครามก็ยุติลงเสียกอนโฮมมิ่งตอรปโดในยุคหลัง ๆ
สวนใหญจะนําวิถีดวยหลักการของเสียง ซึ่งเปรียบเสมือนเอาโซนาร (แอ็คทีฟ หรือ พาสซีฟ) ขนาดเล็กมาติด
ไวที่หัวตอรปโดนั่นเอง
๑.๒ การแบงชนิดของตอรปโด
๑.๒.๑ ถาแบงตามลักษณะการใชงาน สามารถแบงออกเปน ๓ แบบคือ
๑.๒.๑.๑ ตอรปโด สําหรับยิงเรือดําน้ํา
๑.๒.๑.๒ ตอรปโด สําหรับยิงเรือผิวน้ํา
๑.๒.๑.๓ ตอรปโดเอนกประสงค ซึ่งสามารถตอตีไดทั้งเรือดําน้ําและเรือผิวน้ํา
๑.๒.๒ ถาแบงตามขนาด สามารถแบงออกไดเปน ๓ แบบคือ
๑.๒.๒.๑ ตอรปโดหนัก เปนตอรปโดที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง ๕๓๓ มม.
และ ๕๕๐ มม.
๑.๒.๒.๒ ตอรปโดขนาดกลาง เปนตอรปโดที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง ๔๕๗
มม. และ ๔๐๐ มม.
๑.๒.๒.๓ ตอรปโดขนาดเล็ก เปนตอรปโดที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓๒๔ มม.
๑.๓ ลักษณะโดยทั่วไป-ตามปกติตอรปโดจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ๕ สวนคือ
๑.๓.๑ สวนนําวิถี
๑.๓.๒ สวนอิเล็กทรอนิกส
๑.๓.๓ สวนหัวรบ
๑.๓.๔ สวนเชื้อเพลิง
๑.๓.๕ สวนขับเคลื่อนและควบคุม
สวนอิเล็กทรอนิกส

สวนขับเคลื่อนและควบคุม

เชื้อเพลิง

สวนนําวิถี

หัวรบ

๒๑๒
รูปที่ ๔ – ๘ สวนประกอบตาง ๆ ของตอรปโด
๑.๓.๑.๑ ระบบนําทางและระบบนําวิถี (GUIDED AND HOMING SYSTEM) ของตอรปโด
ตอรปโดยุคใหม ๆ จะมีลักษณะการวิ่งเขาสูเปาหมาย ๒ ขั้นตอน คือ ชวงการเดินทางเขาสู
เปาหมาย (GUIDE) ซึ่งเปนหนาที่ของสวนอิเล็กทรอนิกส และชวงการพุงเขาโจมตีเปาหมายในขั้นสุดทาย ซึ่ง
เปนหนาที่ของสวนนําวิถี (HOMING)
สําหรับชวงการเดินทางเขาหาเปาหมายนั้น จะเริ่มตั้งแต ตอรปโดถูกปลอยออกจากทอ
ยิงจนถึงชวงสวนนําวิถีจับเปาได หรือกอนที่จะพุงเขาหาเปาหมายโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปจะมีระบบการนํา
ทางได ๒ วิธีคือ
๑. การนําทางโดยเสนลวด (WIRED - GUIDED) เปนลักษณะการนําทาง
ที่เรือยิงสามารถควบคุมการเดินทาง และ สงขอมูลตาง ๆ ใหกับตอรปโดไดตลอดเวลาโดยสงสัญญาณผาน
เสนลวดขนาดเล็กซึ่งเชื่อมติดระหวางทอยิง และตอรปโด
๒. การนําทางโดยปอนขอมูลไวลวงหนา เปนลักษณะการนําทางโดยที่เรือ
ยิงจะตั้งโปรแกรม หรือขอมูลที่จําเปนตาง ๆ ใหกับตอรปโดกอนที่จะทําการยิงออกไป เพื่อที่จะนําตอรปโดให
เดินทางเขาใกลเปามากที่สุด กอนที่ตัวนําวิถีจะเริ่มทํางาน เปนระบบที่เมื่อทําการยิงไปแลว เรือยิงจะไม
สามารถควบคุมไดอีก ตอรปโดจะทํางานโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ตั้งไว
ในช ว งการพุ ง เขา โจมตี เ ป า หมายในขั้ น สุ ด ท า ยนั้ น จะเริ่ ม ตั้ ง แต เ มื่ อ ส ว นนํ า วิถี ข อง
ตอรปโดเริ่มจับเปาได หรือ ตั้งแตสวนนําวิถีของตอรปโดเริ่มทํางาน สวนใหญแลวจะนําวิถีดวยระบบโซนาร
ขนาดจิ๋ว ซึ่งติดอยูบริเวณสวนหัวของลูกตอรปโด สามารถแบงออกไดเปน ๒ ชนิดคือ
๑.
ระบบนําวิถีดวยโซนารแอ็คทีฟ เปนวิธีการนําวิถีดวยการสง
สัญญาณเสียงออกไป และรับเสียงสะทอนกลับจากเปา นํามาคํานวณหาตําแหนง และ ควบคุมหางเสือใหวิ่ง
เขาหาเปาโดยอัตโนมัติ
๒. ระบบนําวิถีดวยโซนารพาสซีฟ เปนระบบที่ดักฟงเสียงที่แพรออกมา
จากเปาเพื่อหาทิศทางของเปาหมาย แลวควบคุมหางเสือใหวิ่งเขาหาเปาหมาย
การนําวิถีดว ยโซนารแอ็คทีฟ จะมีขอเสียตรงที่ เมื่อสงพลังงานเสียงออกไป
จะทําใหขาศึกรูตัวลวงหนา มีระยะจับเปาใกลและมีชวงเวลาในการทํางานนอย สวนใหญจะใชกับตอรปโดที่
ยิงเรือดําน้ํา สวนการนําวิถีดว ยโซนารพาสซีพ จะจับเปาไดเฉพาะทิศทาง ความแมนยํายอมลดลงสวนใหญจะ
ใชสําหรับตอรปโดที่ยิงเรือผิวน้ํา แตอยางไรก็ตามตอรปโดรุนใหม ๆ จะไดรับการพัฒนาใหมีระบบนําวิถีทั้ง
๒ แบบ อยูดวยกันและสามารถเปลี่ยนไปใชการนําวิถีแบบใดแบบหนึ่งโดยอัตโนมัติ
๑.๓.๑.๒ หัวรบ(WARHEAD)
สวนใหญจะบรรจุไวดวยดินระเบิดแบบ HE, HBX, RDX หรือ ดินระเบิดยุคใหมสาํ หรับ
การเจาะเกราะ มีขนาดบรรจุ แตกตางกันตามขนาดของตอรปโด ถาเปนตอรปโดขนาดเล็กจะติดหัวรบหนัก

๒๑๓
ระหวาง ๔๐ - ๕๐ กก. ตอรปโดขนาดกลางจะมีหัวรบบรรจุอยูประมาณ ๑๕๐ กก. และตอรปโดขนาดใหญติด
หัวรบระหวาง ๒๕๐ - ๔๐๐ กก. ชนวนที่ใชจะมีอยู ๒ แบบ คือชนวนเขาใกลระเบิด (PROXIMITY FUSE)
ซึ่งอาจใชอิทธิพลของอํานาจแมเหล็ก หรือสัญญาณเสียงเปนตัวจุดระเบิด และ ชนวนกระทบแตก (IMPACT
FUSE) สําหรับตอรปโดรุนใหม ๆ บางชนิดจะติดชนวนทั้ง ๒ แบบ ไวใหเลือกไดตามความตองการของผูใช
๑.๓.๑.๓ ระบบขับเคลื่อน (PROPULSION)
ระบบขั บ เคลื่ อ นที่ ใ ช กั บ ตอร ป โ ด มี อ ยู ๒ ระบบ ด ว ยกั น คื อ ระบบขั บ เคลื่ อ นด ว ย
มอเตอรไฟฟา (ELECTRIC MOTOR) และระบบเคลื่อนดวยเครื่องยนต เผาไหมภายใน (THERMAL)
การขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ (น้ําทะเล) เปนระบบที่
นิยมใชกันมากในปจจุบัน เพราะมีขนาดเล็กกระทัดรัด ไมมีไอเสียของการเผาไหม ทํางานเงียบและมีการ
สะเทือนของการทํางานนอย นอกจากนี้ยังสามารถดําไดลึกกวา แตมีขอเสียตรงที่มีความเร็วจํากัด และ มี
ชวงเวลาการทํางานสั้น
สําหรับระบบขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตเผาไหมภายใน จะใชเชื้อเพลิงเหลวเปนตัวเผา
ไหมสามารถใหพลังงานมากกวาแบตเตอรี่ ถึง ๗๐ % เมื่อมีปริมาตรเทากัน สามารถทําความเร็วไดสูง (บาง
แบบมีความเร็วถึง ๗๐ นอต) และมีระยะไกล (บางแบบมีระยะยิงถึง ๖๐ กม.) ดังนั้นในปจจุบันจึงมีแนวโนม
วา ทั่วโลกกําลังหันกลับมาใชเครื่องยนตดังกลาวแทนระบบขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาทั้งนี้เพื่อใหสามารถ
ตอตี ด.ยุคใหมที่มีความเร็วสูงได แตการใชเครื่องยนตเผาไหมภายในก็มีขอเสียตรงที่มีไอเสีย และมีพรายน้ํา
ทําใหขาศึกรูตัวไดลวงหนา นอกจากนี้ยังมีเสียงดัง และ มีการสั่นสะเทือนมากขณะทํางาน ซึ่งรบกวนการ
ทํางานของระบบนําวิถีอีกดวย
ปจจุบัน สหรัฐอเมริกา กําลังทําการพัฒนาระบบขับเคลื่อนสําหรับตอรปโดยุคใหม แบบ
MK.50 ADVANCED (LIGHT WEIGHT) TORPEDO (ALWT) มีน้ําหนักเบา โดยชนวนจุดไฟฟาจะหลอม
ละลายลิเธี่ยมไปทําปฏิกิริยากับ ซัลเฟอร เฮกซาฟลูออไรด ทําใหเกิดความรอนไปตมน้ําใหกลายเปนไอขับใบ
จักรของตอรปโด เปนระบบที่มีความยุงยากสลับซับซอน แตใหพลังงานสูง และสามารถแกไขขอจํากัดตาง ๆ
ของเครื่องยนตสันดาปภายใน ไดโดยสิ้นเชิง
ตามปกติ ตอรปโดจะเคลื่อนที่ไปขางหนาดวยใบพัดคู หมุนสวนทางกัน ทั้งนี้เพื่อใหตอรปโดวิ่ง
ไปดวยความเร็วสูงสุดโดยไมเกิด CAVITATION และทําใหความเร็วของตอรปโดคงที่อยูตลอดเวลาอีกทั้งยัง
ชวยใหตอรปโดวิ่งไปตรงตามเข็มที่กําหนดเร็วที่สุดอีกดวย การหัน-เลี้ยว และการเปลี่ยนระดับความลึก จะ
ควบคุมดวยการสั่งการจากสวนอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ ฐานยิงตอรปโด-แบงออกได ๓ ลักษณะคือ
๑.๔.๑ ยิงจากทอตอรปโด ของเรือผิวน้ํา หรือ เรือดําน้ํา
๑.๔.๒ ปลอยจากอากาศยาน ซึ่งอาจเปนเครื่องบินปกนิง่ หรือ เฮลิคอปเตอร
๑.๔.๓ ติดกับอาวุธนําวิถีปราบเรือดําน้ํา
๑.๕ ตอรปโดแบบตาง ๆ

๒๑๔

ใชตอตี

เสนผาศูนย
กลาง(มม.)

- ฝรั่งเศส
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ด.
ด.

๕๕๐
๕๓๓

๒๕
๓๐

๕,๕๐๐
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๑๐๐
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ด./เรือผิวน้ํา

๕๓๓

๓๕
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๑๕๐

E 15

เรือผิวน้ํา

๕๕๐

๒๕
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๓๐๐
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ด./เรือผิวน้ํา
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๓๒๔
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ความเร็ว
ระยะยิง(ม.)
(นอต)

หัวรบ
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๕๙

ระบบขับเคลื่อน

ระบบนําวิถี

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
(นิเกิล-แคดเมี่ยม)
แบตเตอรี่
(เงิน-สังกะสี)
แบตเตอรี่
(นิเกิล-แคดเมี่ยม)
แบตเตอรี่
(เงิน-สังกะสี)
แบตเตอรี่
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แบบ ๔๒
- อังกฤษ
MK. 23
TIGERFISH
STINGRAY
- สหรัฐฯ
MK. 37
MK. 46
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๓๕
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๓๕

๓๕,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

เรือผิวน้ํา
ด./เรือผิวน้ํา

๕๓๓
๔๐๐

๖๐

ด.
เรือผิวน้ํา
ด.

๕๓๓
๕๓๓
๓๒๕

๒๐
๕๐
๔๐

ด.
ด.
ด./เรือผิวน้ํา

๔๘๓
๓๒๐
๕๓๓

๔๒
๔๐
๕๕

ด. (รุนตอ จาก MK. 46)

๗,๒๐๐

แบตเตอรี่
(เงิน-สังกะสี)
แบตเตอรี่

เสนลวด/พาสซีฟ/แอคทีฟ

๒๖๐
๑๐๐
๒๖๐

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่

เสนลวด/พาสซีฟ/แอคทีฟ
เสนลวด/พาสซีฟ/แอคทีฟ
เสนลวด/พาสซีฟ/แอคทีฟ

๒๕๐

THERMAL(H2O2)
แบตเตอรี่

เสนลวด
เสนลวด/แอคทีฟ

๘,๐๐๐
๒๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๙๑

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
(แมกเนเซี่ยม-เงิน)

เสนลวด/พาสซีฟ
เสนลวด/พาสซีฟ/แอคทีฟ
พาสซีฟ/แอคทีฟ

๑๒,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๔๖,๐๐๐

๑๕๐
๔๔
๓๐๐

เชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิงเหลว
กาซเทอรไบน
(เชื้อเพลิง OTTO)
เครื่องยนต

แอคทีฟ
พาสซีฟ/แอคทีฟ
เสนลวด/พาสซีฟ/แอคทีฟ

แอคทีฟ

๒๑๕

ตอรปโดปราบเรือดําน้ําแบบ MK 44 MOD 1
คุณลักษณะโดยทั่วไป
๑. เปนตอรปโดปราบเรือดําน้ําสามารถทําลายเรือดําน้ําที่ดําอยูลึก ๕๐ - ๑๐๐๐ ฟุต
๒. ความเร็วเรือดําน้ําไมเกิน ๒๕ นอต
๓. ระยะหาง ๓,๐๐๐ ฟุต
๔.ความยาวตลอดลูก ๑๐๑.๓ นิ้ว
๕. เสนผาศูนยกลาง ๑๒.๗๕ นิ้ว
๖. น้ําหนักหัวรบ ๔๓๓ + ๗ ปอนด
๗. ดินระเบิด HBX - 3 หนัก ๗๔.๕ ปอนด
๘. น้ําหนักติดหัวฝกมีตะกั่วถวง ๔๑๔ + ๕ ปอนด
๙. ไมมีตะกั่วถวง ๓๘๖ + ๕ ปอนด
๑๐.ความเร็ว ๓๐ นอต
๑๑.ระยะเวลาวิ่ง ๖ นาที
๑๒.ตอรปโดพรอม ( ENABLE TIME ) ๑๓ -๒๖ วินาที
๑๓.ใชระบบการทํางานแบบ ACTIVE ACOUSTIC
๑๔.สงคลื่นเสียงดวยความถี่ 59.7 KHz
๑๕.รับเสียงสะทอนกลับ 61 KHz
๑๖.ความกวางของความถี่ ( BAND WIDTH ) 5.7 KHz
๑๗.จับเปาไดไกลสุด ๑,๐๐๐ หลา ( ๓,๐๐๐ ) ฟุต
๑๘.ระดับลึกคนหาเบื้องตน ( INITIAL SEARCH DEPTH ) หรือ ISD มี ๖ คา ดังนี้ ๕๐,๑๕๐
,๒๕๐,๔๕๐,๖๕๐,และ ๙๐๐ ฟุต
๑๙.ระดับลึกบน ( CEILING ) ตั้งได ๕๐ ฟุต ตั้งมาจากโรงงาน
๒๐.ระดับลึกลาง ( FLOOR ) มี ๕ คา ดังนี้ ๑๕๐,๒๕๐,๔๕๐,๖๕๐ และ ๙๐๐ ฟุต
๒๑.มุมดําเบื้องตนปกติ ๓๐ องศา ยกเวนปลอยในน้ําตื้นตั้งคา FLOOR ไวที่ ๑๕๐ ฟุต มุม
ดําจะเปน ๑๑ องศา
๒๒.การปลอยสามารถปลอยไดจากเรือผิวน้ํา และปลอยจากเครื่องบิน

สวนประกอบตาง ๆ สามารถแบงเปนสวนใหญ ๆ ได ๔ สวน ดังนี้
๑. สวนจมูก ( NOSE SECTION)
๒. สวนหัว ( HEAD SECTION )
๓. สวนควบคุมและแบตเตอรี่ ( CONTROL & BATTERY SECTION )
๔. สวนทาย ( AFTER BODY SECTION )

๒๑๖

๑. สวนจมูก ( NOSE SECTION )

เปนสวนหนาสุดของลูกตอรปโด ประกอบดวย
TRANSDUCER ๒ ชุด ชุดบนหันซาย ๗.๕ องศา ชุดลางหันขวา ๗.๕ องศา ทําหนาที่รับพลังงานไฟฟาจาก
เครื่องสงแลวเปลี่ยนเปนพลังงานเสียงสงออกไปในน้ํา และรอรับเสียงสะทอนกลับแลวเปลี่ยนเปนพลังงาน
ไฟฟาสงใหกับเครื่องรับ
๒. สวนหัวรบ ( HEAD SECTION ) ประกอบอยูระหวางสวนจมูกและสวนควบคุม มี ๒ ชนิด
คือ
๒.๑ หัวรบ ( WAR HEAD ) เปน MK 101 MOD 0 บรรจุดินระเบิด HBX - 3 หนัก ๗๔.๕
ปอนด ประกอบตัวโก MK 19 MOD 12 ทํางานเมื่อตอรปโดลงน้ําไปแลว ๔ - ๘ วินาที และอยูลึกไมนอยกวา
๔๐ ฟุต
๒.๒ หัวฝก ( EXERCISE HEAD ) ใชบันทึกการทํางานของตอรปโด และใชแทนหัวรบเมื่อ
ฝกยิง ประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ
๒.๒.๑ แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท ๒ หมอ
๒.๒.๒ ตะกั่วถวงใหน้ําหนักเทากับหัวรบพรอมเครื่องปลดซึ่งจะปลดตะกั่วออกเมื่อ
ตอรปโดสุดระยะยิงเพื่อใหตอรปโดลอยขึ้น
๒.๒.๓ ฝาปดชองบน ( HAND HOLD COVER ) มีเครื่องสงเสียงบอกตําแหนง
ตอรปโดจมอยู
๒.๒.๔ เครื่องบันทึกการทํางาน ( PERFORMANCE RECORDER ) มีสวิทซ ๓ ตัว
คือ CELLING SWITCH , DEPTH CUT OFF SWITCH , LEAD DRUM DEPTH SWITCH สวิทซทั้ง ๓ ตัว
จะทํางานตามหนาที่ในระดับความลึกและความกดที่กําหนดใว
๓. สวนควบคุมและแบตเตอรี่ ( CONTROL & BATTERY SECTION ) เปนสวนที่จาย
พลังงานและควบคุมการทํางานดังนี้
- จายพลังไฟไปขับเคลื่อนตอรปโด
- สงกําลังไฟฟาใหกับ TRANSDUCER และรับกําลังไฟฟาที่ TRANSDUCER สงกลับเพื่อ
ดําเนินการควบคุมการคนหาและตอตี
- รับคาการตั้งลึก ISD และ FLOOR จากเครื่องควบคุม ( FIRING PANEL MK 264 )
สวนประกอบโดยทั่ว ๆ ไป มีเปลือกทําดวยไฟเบอรกลาส รูปทรงกลม ยาว ๓๗ นิ้ว เสนผาศูนยกลาง
12 ¾นิ้ว ภายในประกอบดวยสวนควบคุมการทํางานของแบตเตอรี่และแผงควบคุมตาง ๆ ตามรูป

๒๑๗

รูปที่ ๔ - ๙ ภาพแสดงสวนควบคุม และแบตเตอรี่
๓.๑ SCOPE BULKHEAD เปนทางน้ําเขาแบตเตอรี่
๓.๒ แบตเตอรี่เปนแบบ SEA BATTERY MK 61 MOD 0 จายไฟได ๑๓๐ โวลท
๒๒๕ แอมแปร มีอายุการใชงาน ๕ ป
๓.๓ GYRO RUN OUT PANEL ทําหนาที่ควบคุมและรักษาทิศทางในการคนหา
ของตอรปโด บังคับใหตอรปโดวิ่งสาย ( SNAKE LIKE SEARCH )
๓.๔ RECEIVER PANEL รับกําลังไฟฟาจาก TRANSDUCER แลวสงตอให
CONTROL RELAY PANEL
๓.๕ TRANSMITER PANEL สงกําลังไฟฟาให TRANSDUCER และสงคลื่น
เสียงออกไปชวงละ 2 MILISECOND มีกําลังสง ๑,๔๐๐ วัตต
๓.๖ TIMING PANEL ควบคุมเวลาการทํางานของตอรปโด โดยควบคุมการ
ทํางานของ POWER SUPPLY
๓.๗ CONTROL RELAY PANEL ควบคุมการสงตอสัญญาณไปยังหางเสือ ทาง
ตั้ง
๓.๘ PITCH CONTROL PANEL ควบคุมการสงสัญญาณไปยังหางเสือทางนอน
และจายไฟ DC 28.5 VOLTS ใหกับ CONTROL RELAY PANEL
๔. สวนทาย ( AFTER BODY SECTION ) เปนสวนที่รับพลังงานขับเคลื่อนมาบังคับทิศทาง
ของตอรปโด โดยรับกําลังมาสวนควบคุมโดยมีสวนประกอบตาง ๆ ดังนี้
- ใบจักรและเพลาใบจักร มี ๒ เพลา ๒ ใบจักร หมุนสลับทางกัน ชุดในหมุนตาม
เข็มนาฬิกา ชุดนอกหมุนทวนเข็มนาฬิกา ดวยอัตราเร็ว ๒,๓๐๐ รอบตอนาที

๒๑๘
- มอเตอรและกระปุกเฟองเกียร ( GEAR BOX ) เปนมอเตอรไฟตรง ๓๐ แรงมา
๑๓๐ โวลท DC ๒๒๕ แอมแปร
- เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาสลับ ( AC. GENERATOR ) จายไฟสลับ ๑๑๘ โวลท
ใหกับแผงควบคุม
- เครื่องหางเสือ ( STEERING CONTROL ) ประกอบดวยหางเสือทางตั้งและหาง
เสือทางนอน

การทํางาน
การทํางานของตอรปโดแบงออกไดเปน ๒ แบบ คือ แบบ RUN OUT และ NO RUN OUT
การยิงตอรปโดแบบ RUN OUT การยิงแบบนี้ปกติใชในการยิงจากเรือผิวน้ําดวยทอตอรปโด
หลั ง จากตอร ป โดถู ก ยิง ออกไปลวดนิรภัย จะถูก ดึงทํา ใหรูรั บน้ํา ทะเลของแบตเตอรี่เ ป ด ใหน้ํ า ทะเลเขา สู
แบตเตอรี่ภายใน ๒ - ๖ วินาที แบตเตอรี่จะเริ่มทํางานจายกระแสไฟฟาไปยังสวนควบคุมและสวนขับเคลื่อน
ของตอรปโด กอนที่ตอรปโดจะอยูในสภาพพรอมวงจรอิเลคทรอนิคสของตอรปโดใชพลังงานจากเครื่อง
กําเนิดไฟฟากระแสสลับซึ่งรับพลังงานมาจากแบตเตอรี่อีกทอดหนึ่งดังนั้นในชวงเวลาสั้น ๆ จนกอนที่วงจร
ควบคุมจะทํางานคือเวลาตั้งแตตอรปโดตกถึงน้ําจนกระทั่งตอรปโดอยูในสภาพพรอมจะใชเวลาประมาณ ๑๓
-๒๖ วินาที หลังจากนั้นตอรปโดจะแลนไปตามเข็มไยโรคือแลนสายแบบงูเลื้อยเลี้ยวไปทางขวากอนจนไดมุม
๔๕ องศาจากแนวยิง แลวจะเลี้ยวไปทางซายจนได ๔๕ องศาจากแนวยิงก็จะเลี้ยวกลับมาทางขวาอีก การวิ่ง
สายไปมาขวา-ซายแบบนี้จะกระทําพรอมกับตอรปโดดําลงสูระดับลึกของการคนหาครั้งแรก ( ISD ) ดวยมุม
ดํา ๓๐ องศา ยกเวนถาตั้ง ระดับคนหาลึกสุด ( FLOOR ) ไวที่ ๑๕๐ ฟุตมุมดําลงจะเปน ๑๑ องศา การที่
ตอรปโดแลนสายแบบนี้จนถึง ISD ระยะทางโดยประมาณ ๓,๐๐๐ ฟุต หรือ ๑,๐๐๐ หลา เมื่อตอรปโดดําผาน
ISD ที่ตั้งไวหางเสือทางนอนจะเริ่มเปลี่ยนมุมเปนกระดกขึ้น ๑๐.๕ องศา ตอรปโดจะโผลขึ้นเมื่อผาน ISD หาง
เสือทางนอนจะเปลี่ยนกลับไปกระดกลง ๔.๕ องศา หลังจากนั้นตอรปโดจะทําการคนหาเปาแบบวงกลม คือ
หมุนเปนวงกลมเกลียววนซาย ลง และขึ้นระหวางเพดานดํา ( CEILING ) คือระดับลึกที่ ๕๐ ฟุต กับระดับลึก
สุด ( FLOOR ) ดวยมุมดํา ๔.๕ องศา ยกเวน ถาระดับลึกสุดตั้งไวที่ ๖๕๐ และ ๙๐๐ ฟุต เมื่อตอรปโดดําลงไป
ถึงที่ระดับลึก ๒๑๕ ฟุต ตอรปโดจะดําลงดวยมุมหางเสือทางนอน ๗ องศา และโผลขึ้นดวยมุมหางเสือทาง
นอน ๖ องศา สําหรับระดับลึกสุด
( FLOOR ) อื่น ๆ ตอรปโดจะดําลงและโผลขึ้น ระหวางเพดานดํา
และระดับลึกสุดดวยมุมหางเสือทางนอน ๔.๕ ตลอด
การยิงแบบ NO RUN OUT การยิงแบบนี้ปกติใชการยิงจากอากาศยานเมื่อตอรปโดตกถึงน้ํา น้ํา
ทะเลจะเขาภายใน ๒ -๖ วินาทีการทํางานเหมือนกับการยิงแบบ RUN OUT ทุกอยาง แตตอรปโดไมมีการวิ่ง
สายแบบงูเลื้อยตอรปโดจะดําลงสู ISD ดวยมุม ๓๐ องศา เมื่อถึงระดับลึก ISD หางเสือทางนอนก็จะ
เปลี่ยนเปนกระดกขึ้น ๑๐.๕ องศา ตอรปโดจะโผลขึ้นเมื่อผาน ISD หางเสือทางนอนก็เปลี่ยนเปนกระดก ๔.๕

๒๑๙
องศา หลังจากนั้นตอรปโดจะคนหาเปนวงกลมวนซายเหมือนกับการยิงแบบ RUN OUT จนหมดเวลาหรือเจอ
เปา
การคนหาของตอรปโด เมื่อตอรปโดอยูในสภาพพรอมแลว คือหลังจากตกถึงน้ํา ๑๓ - ๒๖ วินาที
จะเริ่มสงสัญญาณเสียงคนหาเปาทุก ๑.๒๕ วินาที จะคนหาจนกระทั่งพบเปาหรือหมดเวลา
หลั ก การนํ า วิ ถี ข องตอร ป โ ดใช ก ารวั ด สั ญ ญาณสะท อ นกลั บ โดยการส ง สั ญ ญาณเสี ย งจาก
TRANSDUCER ไปทางหัวตอรปโดและรับคลื่นเสียงสวนหนึ่งซึ่งกระทบเปาแลวสะทอนกลับมาแปลง
สัญญาณไฟฟาเพื่อคํานวณหาขอมูลเกี่ยวกับ
- ระยะของเปา ( RANGE )
- มุมแนวนอนของเปา ( A = AZIMUTH )
- มุมทางระดับของเปา ( ELEVATION )
ระยะของเปา คือ ระยะระหวางเปากับตอรปโด คํานวณจากชวงเวลาที่เสียงเดินทางจากตอรปโดไป
กระทบเปาแลวเดินทางกลับมาหาตอรปโด ปกติเสียงจะเดินทางใตน้ําดวยความเร็วประมาณ ๕,๐๐๐ ฟุต/วินาที
ดังนั้นถาเสียงเดินทางไปกระทบเปาและสะทอนกลับมาในเวลา ๑ วินาที แสดงวาเปาอยูหาง ๒,๕๐๐ ฟุต จะ
เห็นไดวาระยะไกลสุดที่ตอรปโดสามารถจับเปาไดขึ้นอยูกับชวงหางระหวางการสงสัญญาณแตละครั้ง
(
PULSE REPETITION RATE ) ชวงหางระหวางการสงสัญญาณที่นานที่สุดของตอรปโด MK 44 คือ ๑.๒๕
วินาที ดังนั้นระยะไกลสุดของการจับเปา ตามทฤษฎีจะเทากับ ๑.๒๕ x ๒,๕๐๐ = ๓,๑๒๕ ฟุต แตจริง ๆ แลว
คลื่นเสียงหรือ ปง ( PING ) ที่สงแตละครั้งมีความกวางของชวงคลื่นทําใหระยะไกลสุดลดลงเหลือประมาณ
๓,๐๐๐ ฟุต ดวยเหตุที่ความเร็วของเสียงใตน้ําขึ้นอยูกับ อุณหภูมิ ความกด และความเค็มของน้ําทะเล จึงทําให
ระยะไกลสุดในการจับเปาเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
มุมทางระดับ แผนรับสัญญาณเสียงถูกแบงออกเปน ๒ สวน บนและลางวางซอนกันอยู (ตามรูป ๔
- ๑๒) ถาสัญญาณเสียงสะทอนจากเปาที่อยูสูงกวาตอรปโดสัญญาณจะเดินทางมาถึงแผนรับสวนบนกอน
สว นล าง แต ถาสัญญาณเสีย งสะท อนจากเปาที่อยูต่ํากวาตอร เ สีย งจะเดินทางมากระทบแผ น รับสั ญญาณ
สวนลางกอนสวนบน ความแตกตางมากนอยของชวงเวลาที่เสียงเดินทางมากระทบแผนรับสัญญาณทั้งสองนี้
จะถูกนําไปใชในการบังคับมุมกระดกของหางเสือทางนอนเพื่อใหตอรโผขึ้นหรือดําลงและวิ่งเขาหาเปา

๒๒๐

รูปที่ ๔ - ๑๐ ภาพแสดงแผนรับสัญญาณเสียง (มุมทางระดับ)
มุมแนวนอน แผนรับสัญญาณถูกติดตั้งในลักษณะที่สวนบนหันไปทางซายเล็กนอย สวนลางหันไป
ทางขวาเล็กนอย ( ตามรูป ) ถาสัญญาณเสียงสะทอนจากเปามาจากทางซายเสียงจะกระทบแผนรับสัญญาณ
สวนบนไดตรงกวาแผนลาง แตถาสัญญาณเสียงสะทอนจากเปามาจากทางขวา เสียงจะเดินทางมากระทบแผน
รับสัญญาณสวนลางไดดีกวาสวนบนแผนรับสัญญาณทั้ง ๒ แผนจะรับสัญญาณไดแรงไมเทากันความแตกตาง
อันนี้เรียกวา SIMULATORANEOUS LOBE COMPARISION ) และจะเปนตัวบังคับหางเสือทางตั้งใหนํา
ตอรเลี้ยวเขาหาเปา

รูปที่ ๔ - ๑๑ ภาพแสดงแผนรับสัญญาณเสียง ( มุมแนวนอน )

๒๒๑
เมื่อตอรปโดไดรับสัญญาณเสียงที่สงออกไปและกระทบเปาสะทอนกลับมาและสัญญาณเสียงแรง
พอสมควรตอรปโดจะเขาโจมตีเปาตามแบบของการโจมตี ซึ่งขึ้นอยูกับระยะหางระหวางตอรปโดกับเปา
ขณะที่ตอรปโดเดินทางเขาหาเปาแผนการโจมตีของตอรปโดก็จะเปลี่ยนไปดวยตามระยะระหวางตอรปโดกับ
เปา การโจมตีเปาของตอรปโดสามารถแบงไดดังนี้ (ตามรูป )

รูปที่ ๔ - ๑๒ การคนหาของตอรปโด MK. 44 เมื่อยิงจากเรือผิวน้ํา

๒๒๒

รูปที่ ๔ - ๑๓ การคนหาของตอรปโด MK.44 เมื่อปลอยจากอากาศยาน

๒๒๓

รูปที่ ๔ - ๑๔ ภาพแสดงการเขาโจมตีเปาของตอรปโด MK.44 MOD 1
๑. การโจมตีระยะไกล ( LONG - RANGE ATTACK ) การโจมตีระยะไกลของตอรปโด MK 44 คือ
เมื่อตอรปโดจับเปาไดในระยะ ๓,๐๐๐ - ๑,๒๕๐ ฟุต ความถี่ในการสงคลื่นเสียงจะคงเดิม คือหนึ่งชวงคลื่นทุก
๑.๒๕ วินาที คลื่นเสียงที่สะทอนกลับมาจากเปาจะถูกแปลงเปนสัญญาณไฟฟาควบคุมหางเสือใหตอรปโดหัน
เขาสูเปา เมื่อตอรปโดไดรับคลื่นเสียงสะทอนกลับมา ๑ ครั้งตอรปโดก็จะเปลี่ยนเข็มเขาหาเปาโดยหางเสือตั้ง
จะถูกบังคับใหไปในทิศทางที่เสียงสะทอนมา ๑๑ องศา ในชวงระยะเวลาหนึ่งแลวกลับมาในตําแหนงหางเสือ
ตรงจนกวาจะไดรับเสียงสะทอนจากเปาครั้งใหมก็จะบังคับใหหางเสือทําอาการเชนเดิมอีก อาการเชนนี้
เรียกวา การหันหางเสือเปนชวง ๆ ( RUDDER - PULSE STEERING ) ในขณะเดียวกันนี้หางเสือนอนก็จะ
กระดกขึ้นลงทางระดับเพื่อนําตอรปโดเขาหาเปาตามความลึกของเปาเมื่อเทียบกับตําแหนงของตอรปโดทุก ๆ
คลื่นเสียงสะทอนที่กลับมาจะทําใหหางเสือนอนกระดกขึ้นลงดังนี้
เมื่อคลื่นเสียงสะทอนมาจากเปาที่อยูตื้นกวาตอรปโด หรืออยูสูงกวาตอรฺปโด หางเสือนอนจะกระดก
ขึ้นเปนมุมตั้งแต ๐ - ๑๒ องศา โดยทุกครั้งที่ไดรับเสียงสะทอนขางบนจะกระดกขึ้นเปนมุมครั้งละ ๑.๕ องศา
กระดกไดมากสุด ๘ ครั้ง
เมื่อคลื่นเสียงสะทอนมาจากเปาที่อยูลึกกวาตอรปโด หรืออยูต่ํากวาตอรปโด หางเสือนอนจะกระดก
ลงเปนมุมตั้งแต ๐ - ๑๙.๕ องศา โดยทุกครั้งที่ไดรับเสียงสะทอนขางลาง ๓ ครั้งแรกจะกระดกลงเปนมุมครั้ง
ละ ๑.๕ องศา ครั้งที่ ๔ ถึงครั้งที่ ๙ จะกระดกลงครั้งละ ๒.๕ องศา กระดกไดมากสุด ๙ ครั้ง ตามรูป ๔ - ๑๗
และ รูป ๔ - ๑๘

๒๒๔

รูปที่ ๔ - ๑๕ การโจมตีระยะไกลของตอรปโด MK.44 MOD 1

๒๒๕

รูปที่ ๔ - ๑๖ ภาพแสดงการกระดกของตอรปโด MK. 44 MOD 1
ในกรณีที่เปาหายตอรปโดจะวิ่งไปในทิศทางเดิมและมุมหางเสือนอนเทาเดิมไปอีกสองสามวินาที
หลังจากนั้นตอรปโดจะเริ่มเลี้ยวขวาดวยมุมหางเสือนอนเทาเดิมสองสามวินาทีถายังไมพบเปาตอรปโดจะ
กลับไปคนหาแบบเดิมคือหมุนเปนเกลียววนซายดวยมุมหางเสือนอนเหมือนกับตอนกอนที่จะพบเปา ชวงเวลา
ตั้งแตเปาหายจนกระทั่งตอรปโดเริ่มกลับไปคนหาแบบเดิมนี้เรียกวาชวงเวลาไลลา ( HOLDOVER )
๒. การโจมตีแบบชวงคลื่นทวีคูณ ( DOUBLE PULSE ATTACK ) เมื่อตอรปโดอยูหางจากเปา
ระหวาง ๑,๒๕๐ - ๔๙๐ ฟุต การสงสัญญาณเสียงจะถี่ขึ้นเปนสองเทาของการจับเปาระยะไกลคือทุก ๐.๖๒๕
วินาที เมื่อเปนเชนนี้ตอรปโดก็จะสามารถรับขาวสารหรือคลื่นสะทอนจากเปาไดเร็วขึ้นเปนสองเทาเชนกันใน
ขณะนี้เครื่องรับคลื่นเสียงของตอรปโดจะไมรับเสียงใด ๆ ที่มีระยะไกลกวา ๑,๔๐๐ ฟุต ในกรณีเปาหาย การ
สงสัญญาณเสียงแบบชวงคลื่นทวีคูณจะดําเนินตอไปอีก ๗ ครั้ง หางเสือตั้งและหางเสือนอนจะหันและกระดก
เชนเดียวกับการโจมตีระยะไกล คือเริ่มทําการไลลา
๓. การโจมตีแบบปดระยะ ( RANGE - BLANK ATTACK ) เมื่อตอรปโดอยูหางจากเปาระหวาง
๔๙๐ - ๗๐ ฟุต การสงสัญญาณเสียงยังคงเปนแบบชวงคลื่นทวีคูณ ถาตอรปโดไดรับเสียงสะทอนจากเปาหลาย
ครั้งติดตอกันในทิศทางเดียวกัน เสียงสะทอนครั้งแรกและครั้งที่สอง ทําใหมุมหางเสือตั้งหันไปหาเปาเปนมุม
๑๑ องศา ครั้งที่สามและครั้งตอ ๆไป หางเสือตั้งจะหันเขาหาเปาเปนมุมเพิ่มขึ้นจาก ๑๑ องศาอีกครั้งละ ๒
องศา แตร วมแลว ไม เ กิน ๒๑ องศา แต ถา ตอรปโ ดไดรั บ เสีย งสะท อ นของเป า ในทิ ศ ทางตรงกั น ข ามกั บ
ตอรปโด ตอรปโดจะเปลี่ยนทิศทางหันเขาสูเปาทันที และเสียงสะทอนครั้งตอ ๆ ไปในทิศทางเดียวกันจะเพิ่ม
มุมหางเสือตั้งในการหันขึ้นครั้งละ ๒ องศา การเพิ่มมุมหางเสือของหางเสือตั้งเชนนี้ทําใหตอรปโดสามารถ
เปลี่ยนเข็มไดอยางรวดเร็วและโจมตีเปาที่กําลังหลบหลีกในระยะใกลไวได สวนหางเสือนอนกระดกขึ้นลง
เหมือนการโจมตีระยะไกล ( ตามรูป ๔ - ๑๘) ในกรณีเปาหายตอรปโดจะถือเข็มสุดทายและใชมุมหางเสือ

๒๒๖
นอนเดิม ตอไปอีก ๒ - ๓ วินาที หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเข็มสายไปทางขวาประมาณ ๒ - ๓ วินาทีแลวจึงเปลี่ยน
กลับมาทางซาย มุมหางเสือนอนคงเดิม เมื่อเวลาผานไปประมาณ ๑๐ วินาที ( หลังจากเปาหาย ) มุมหางเสือ
นอนจะกระดกกลับมาอยูในตําแหนง ๑๐ องศา ตอรปโดจะหมุนซายคนหาเปาในระดับลึกนี้ไปอีก ๓๒.๕
วินาที ถายังไมสามารถจับเปาไดตอรปโดก็จะเปลี่ยนการคนหาเปาเปนแบบเดิมคือหมุนเปนเกลียวซายดวยมุม
หางเสือนอนเหมือนกับตอนที่กอนจะพบเปา ( ตามรูป )

รูปที่ ๔ - ๑๗ แสดงการโจมตีแบบปดระยะ

๒๒๗

รูปที่ ๔ - ๑๘ ภาพแสดงการหันเลี้ยวของตอรปโดในกรณีเปาสูญหาย
๔. การโจมตีแบบดับเครื่องชน ( TRANSMITTER - BLANK ATTACK ) เมื่อตอรปโดอยูหา งจากเปา
เปนระยะนอยกวา ๗๐ ฟุต เครื่องรับสัญญาณเสียงของตอรปโดจะไมทํางานในชวง ๒๘/๑,๐๐๐ วินาที แรก
หลังจากการสงคลื่นเสียงทุกครั้ง ดังนั้นเมื่อตอรปโดอยูหางจากเปาเปนระยะนอยกวา ๗๐ ฟุต ตอรปโดจึงไม
สามารถรับเสียงสะทอนจากเปาได การทํางานของตอรปโดจึงเปนไปในลักษณะเหมือนกับการที่เปาหาย คือ
ตอรปโดจะถือเข็มสุดทายและใชมุมหางเสือนอนเดิมตอไปอีกหลายนาทีตอรปโดนาจะกระทบเปาในระหวาง
แลนเข็มตรงนี้ แตถาตอรปโดไมชนเปาก็จะทําการคนหาตอไปเชนเดียวกับกรณีเปาหายของการโจมตีแบบปด
ระยะ
เมื่อตอรปโดชนเปา FIRING SWITCH ตอวงจรไฟยิงจุดชนวนระเบิด ดินระเบิดเสริมระเบิดแลวดิน
ระเบิดสวนใหญระเบิด แตถาเปนหัวฝกมีวงจร ATTACK CUT OFF ( A.C.O ) ปลดน้ําหนักถวงและปลด
ขั้วบวกแบตเตอรี่เมื่อตอรปโดเขาใกลเปาในระยะ ๒๐๐ ฟุต
ขอหามในการยิง ๑. เลิกเดิน NOISE MAKER เปนเวลา ๑ นาที หลังจากยิง
๒. นําเรือออกหางจากเปาอยางนอย ๑,๕๐๐ หลา เปนเวลา ๖ นาที
๓. เดินเครื่องโซนารแบบ PASSIVE เปนเวลา ๑ นาที หลังจากยิงแลวกลับมาเดิน
แบบ ACTIVE
๔. ไมยิงตอรลกู ใหมอกี เปนเวลา ๖ นาที

๒๒๘

ทอตอรปโด MK.32
ทอตอรปโด MK.32 เปนทอตอรปโดที่สําหรับใชยิงตอรปโดปราบเรือดําน้ํา MK.43 , 44 และ 46 ของ
อเมริกา ซึ่งตอมาไดดัดแปลงใหใชยิงตอรปโด STINGRAY ของอังกฤษไดดวยทอตอรปโดแบบนี้ จะติดตั้ง
บนดาดฟาเรือใชยิงได ๒ วิธี คือ จากเครื่องควบคุมการยิง และจากทอยิงเอง ทอตอรปโด MK.32 นี้มี ๒ แบบ
คือ ชนิด ๓ ทอ ติดกันเปนรูปสามเหลี่ยมซึ่งหันไดและชนิดทอเดี่ยวซึ่งติดประจําที่ตัวทอถูกออกแบบใหยิงได
ในลั ก ษณะอากาศเย็ น ด ว ย โดยจะมีเ ครื่อ งทํ า ความรอ นติ ด ไว ที่ ตั ว ทอ และเครื่ อ งหั น ท อทั้ ง ๒ แบบจะมี
สวนประกอบที่เหมือนกัน ยกเวนแตชนิด ๓ ทอติดหันจะมีเครื่องหันประกอบดวย การแบงสวนตาง ๆ และ
หนาที่ไดัดังนี้ คือ

๑. ตัวทอตอรปโด MK.10 - 6
ตัวทอเปนแบบ MK.10 - 6 รูปทรงกระบอกทําดวย FIBERGLASS ภายในมี FIBERGLASS หมุนเพื่อให
มีทอมีขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๒.๗๕ นิ้ว ประกอบดวยสวนตาง ๆ คือ
๑.๑ ตัวทําความรอน (HEATERS) มี ๖ ตัวอยูภายใน FIBERGLASS ที่หมุนภายในทอ โดยมีสวิทช ๒
ตัวควบคุมตัวนําความรอน ๓ ตัว ตอสวิทช ๑ ตัว ตอแบบขนาน
๑.๒ ชองทอบน (EXCESS OPENNING) มี ๒ ชอง
ชองบนหนา อยูทางทอสวนหนาเปนที่สําหรับเปดเอา LANYARD ของ EXPLODER
ARMING WIRE ติดกับตัวทอเมื่อยิงลูกตอร ฯ ออกไปจะดึง ARMING WIRE จาก EXPLODER เพื่อให
EXPLODER พรอม
- ชองบนหลังอยูทางดานทายทอ (BREECH END) ประกอบดวย
๑.๒.๑ ที่ยึดลวด LANYARD
๑.๒.๒ สายไฟปลั๊กและเครือ่ งปลดปลั๊ก
๑.๒.๓ ที่ยึดลวดแลนดยารดใชยดึ ลวดแลนดยารดของตอร ฯ เพื่อเปดชองใหน้ําทะเลเขา
แบตเตอรี่
๑.๓ เครื่องปลดปลั๊ก ประกอบดวยทออากาศและลิ้นอากาศ เมื่อยิงตอรปโดอากาศจะผานไปผลักกระเดื่อง
กระตุกปลั๊กออกจากลูกตอรปโด
๑.๔ สลักยึดซองใน (LOCKING PIN OR BORE LINER LATCH)
- อยูระหวางชองบนหลังกับหีบควบคุม ดึงขึ้นเมื่อตองการปลดซองในออก และปลอยลงเมื่อ
ตองการยึดซองในเขาที่
- ในทอ MK.32 MOD 5 หรือ 10 จะมีสลักยึดซองในติดอยูกับตัว BORE LINER ดานในทอ
๑.๕ หีบควบคุม (CONTROL BOX) เปนที่ติดตั้งวงจรไฟฟาสําหรับควบคุมการยิงประกอบดวย
- ลิ้นโซลินอยด (SOLINOID)
- ลิ้นกําลังดัน (PRESSURE VALVE)

๒๒๙
- สวิทชยิงสควิป (TORPEDO SQUIB FIRE SWITCH)
- ทางอากาศขอตอ และชองตอทางไฟจากเรือ
หมายเหตุ
ทอนี้จะเปลีย่ นไปเปน MK.32 MOD 1 ตาม ORDALT 5920 เพื่อเพิ่มเติมวงจรไฟฟาใหยิงจากแผงควบคุม
ไดดยี ิ่งขึ้น
๑.๖ ลิ้นกําลังดัน (PRESSURE SWITCH) ตอกับทออากาศที่หีบควบคุมจะทํางานเมื่อทออยูในลักษณะ
พรอม อากาศที่จะดันใหตอสวิทชวงจรไฟยิงซึ่งพรอมจะยิงจากแผงควบคุม
๑.๗ ลิ้นโซลินอยด (SOLINOID VALVE) ทํางานดวยไฟฟาจากแผงควบคุมการยิง หรือยิงดวยมือที่ทอ
เมื่อทํางานจะเปดอากาศผานไปยังที่ปลดปลั๊กและเลยไปยังเครื่องยึดตอรปโด
๑.๘ หัวตอทออากาศ ติดอยูกับผนังทอดานใน เปนหัวตอแบบฉับพลัน (QUICK CONNECTION) จะตอ
อากาศจากหีบควบคุมไปยังเครื่องยึดลูกตอรปโด
๑.๙ ชองอากาศ เปนชองอากาศผานจากขวดอากาศไปยังหีบควบคุม
๑.๑๐ สวนทายทอ (BREECH) เปนที่ยึดเครื่องปดทายทอกับทอสวนทาย มีลักษณะเปนวงแหวน หาม
หมุนไดเล็กนอย ดานลางมีชองระบายน้ําออกจากทอ
๑.๑๑ เครื่องบังคับลิ้นควบคุม (CONTROL VALVE OPERATING MECHANISM) อยูที่ที่จับสําหรับ
หมุนวงแหวนหาม จะแสดงอาการ คือ ถาผลักไปทางดานทายทอ จะเปดลิ้นควบคุมของเครื่องปดทายทอ ให
อากาศผานไปยังลิ้นโซลินอยด และลิ้นกําลังดันในหีบควบคุม ซึ่งเปนลักษณะพรอมของทอคันบังคับนี้จะเปด
ลิ้นควบคุมไดตอเมื่อแหวนหามอยูในตําแหนงหามเทานั้น
๑.๑๒ ไกด (GUIDES) เปนชองนําทางของเครื่องยึดตอรปโด มี ๔ อัน มีชองพอดีกับเครื่องยึดตอรปโด
สําหรับยึดตอร ฯ กับตัวทอ
๑.๑๓ ฝาปดปากทอ (MUZZLE COVER) ทําดวยพลาสติกแข็งมียางกันน้ํา ปองกันน้ําเขาทอเวลามีคลื่น
ลมแรง

๒. เครื่องปดทายทอ (MK. 1 - 2 BREECH MECHANISM MK.1 MOD 1) เปนขวดบรรจุอากาศแทน
ฝาปดทายทอ ประกอบดวย
๒.๑ ขวดอากาศ (AIR FLASK) เปนรูปทรงกลมชิ้นในเปนเหล็กกลา ชิ้นนอกเปนพลาสติก ๒ ชิ้น
ประกอบกัน รัดดวยวงแหวนพลาสติก ที่เปลืองวงแหวนมีแงสําหรับขัดกับแงของแหวนหาม
๒.๒ ลิ้นควบคุม (CONTROL VALVE) อยูดานบนกึ่งกลางของเครื่องปดทายทอประกอบดวย
- หัวตอทอบรรจุอากาศ (QUICK CONNECT CHARGING FITTION) แบบหัวตอฉับพลัน
- มาตรกําลังดัน (PRESSURE GUAGE) วัดไดตั้งแต ๑ - ๓,๐๐๐ ปอนด
- ที่กรองอากาศ (AIR FILTERS)
- ลิ้นระบายอากาศ (BREED VALVE) เปดอากาศในขวดออกเมื่อจําเปน

๒๓๐
- ลิ้นทางเปดระบายอากาศ (VENT VALVE) จากทออากาศไปยังหีบควบคุมใชเมื่อลิ้นควบคุมรั่ว
เมื่อทอ “พรอม”
๒.๓ หลอดนํา (PILOT TUBE) อยูที่เปลือกดานหนาของเครื่องปดทายทอเปนสวนของตัวผูโดยสวม
กับสวนตัวเมียที่ทอ จะตอกับลิ้นควบคุมโดยทอตอออน (FLEXIBLE HOSE)
๒.๔ ลิ้นยิง (FIRING VALVE) ติดอยูกับขวดอากาศตอนลางของเปลือกหนาปกติปดตลอด เปดเมือ่ ยิง
ตอรปโด โดยอากาศกําลังดันสูงจากขวดอากาศผานไปผลักลูกตอรปโดออกจากทอเมื่อ “ยิง” อากาศจากขวด
อากาศจะผานลิ้นควบคุม (CONTROL VALVE) แลวจะผานลิ้นโซลินอยดไปที่ปลดปลั๊ก แลวผานไปเครือ่ งยึด
ตอรปโด ผลักแขนของเครื่องยึดตอรปโด ใหกดปลอกลิ้นยิง (SLEEVE) ใหยุบตัว อากาศจะผานออกจากขวด
เขาไปในทอผลักลูกตอรปโด ออกจากทอไป

๓. เครื่องยึดตอรปโด (TORPEDO SECURING MECHANISM) มีหนาที่ยึดตอรปโดกับ
ทอมีอาการดังนี้
- เมื่อ “ยิง” จะปลดตอรปโ ดออกและเปดลิ้นยิง
- ถาประกอบไมเขาที่จะประกอบเครื่องปดทายทอไมได
- ปากจับเปนที่ยึดปลายเพลาใบจักรของตอรปโดไมใหตอรปโดตกน้ําขณะยังไมยงิ

๔.

เครื่องหัน (TRAINING GEAR) ใชสําหรับตอรปโดขนาด ๓ ทอ ติดกันซึ่งเปนแบบ

ประกอบดวยตัวทอ MK.10 - 7 , 10 - 8 และ 10 - 9 ติดกันเปนรูปสามเหลี่ยมดังที่ไดกลาวแลว สวนประกอบ
และอาการของเครื่องหัน คือ
- เปนฐานหมุนได ประกอบดวยสวนในและสวนนอกซึ่งติดอยูกับทีบ่ นดาดฟาเรือ
- เฟองหนอน (WORM GEAR) กินอยูกับเฟองของฐานหมุนมีเพลาออนและแข็งสงตออาการจากคัน
หมุน
- ที่ฐานสวนนอกมีตัวทําความรอนและสวิทชปองกันการยิงเมื่อหันทอไมถึงมุมที่กําหนดจะตอไฟยิง (ทอ
พรอม) เมื่อหมุนทอออกเปนมุมอยางนอย ๓๕ - ๑๔๕ องศา จากแนวกลางลําเรือ
- แงหาม (LIMIT STOP) อยูที่ฐานหมุน (ฐานสวนนอก) เพื่อกําหนดมุมหันของทอไมใหเกิน ๑๙๐ องศา
- เครื่องหามปรับแตงได (RETRACTABLE STOP MECHANISM) ตั้งมุมหันตามที่ตองการ

…………………………

๒๓๑

แผงควบคุมการยิงตอรปโด
(CONTROL PANEL MK.264)
๑. แผงควบคุม (CONTROL PANEL) MK.264 MOD 0 มีขีดความสามารถดังนี้

รูปที่ ๔ - ๑๙ CONTROL PANEL MK.264
- สามารถตั้งคาและควบคุมการปฏิบัติการยิงของตอรปโด MK.44 (ทุก MOD) และ MK.46 MOD 0 ซึ่ง
ปลอยจากแทนยิง MK.32 ของเรือผิวน้ําซึ่งสามารถจะเลือกยิงจากทอใดทอหนึ่งของ ๖ ทอ (๒ แทน) ได
- สามารถจะตั้งคา ISD และ SEARCH FLOOR สําหรับตอรปโด MK.44 และตั้งคา ISD และ GYRO
ANGLE/MODE CEILING สําหรับ MK.46
- การปลอยตอรปโด MK.44 MOD 1 และ MK.44 MOD 0 กระทําได ๒ วิธีคือแบบ GYRO RUN OUT
และ GYRO NO RUN OUT โดยมีสวิทชอยูที่ CONTROL PANEL สําหรับตอรปโด MK.44 MOD 0 จะปลอย
ไดเพียงแบบเดียว คือ แบบ GYRO NO RUN OUT เทานั้น (แตปจจุบันนี้ MK.44 MOD 0 เลิกใชแลว)
- การปลอยตอรปโดแบบ RUN OUT ตอรปโดจะวิ่งเปนระยะทางที่กําหนดกอนที่จะ ENABLE เริม่ ตน
SEARCH PATTERN
หมายเหตุ ENABLE คือ
- เมื่อโซนารที่หัวตอรปโดพรอมที่จะทํางาน
- เมื่อตอรปโดพรอมที่จะระเบิดทําลายเปา

๒๓๒
- การปลอยตอรปโดแบบ NO RUN OUT ตอรปโด ENABLE และเริ่ม SEARCH PATTERN หลังจาก
ที่น้ําทะเลไดเขามาเรียบรอยแลว
- เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายแกเรือปลอยตอรปโด เมื่อยิงแบบ NO RUN OUT ในน้ําตื้นCONTROL
PANEL จะมีสวิทชไฟฟาเพื่อปองกันมิใหตั้งลึกต่ํากวา ๒๕๐ ฟุต สําหรับตอรปโด MK.44 MOD 0 และ
MK.46 MOD 0

…………………..

๒๓๓

ระบบควบคุมการยิงตอรปโด MK 309 MOD 0
กลาวโดยทั่วไป
การควบคุม MK 309 ใชในการตั้งคา แสดงคา และควบคุมในการใช
ตอรปโด MK 44 หรือ MK 46 เพื่อปราบเรือดําน้ําโดยใชทอตอรปโด MK 32 ที่ติดตั้งบนเรือผิวน้ําในระบบจะ
ใหคา TORPEDO LEAD ANGLE (TLA), ระยะยิง (OPTIMUM, MAXIMUM, MINIMUM) โดยคํานึงถึง
ลักษณะการเคลื่อนที่ของเปาซึ่งไดรับมาจากโซนาร นอกจากนี้ยังใหขอมูลของการเคลื่อนที่ สําหรับเรือผิวน้ํา
ไปยังสะพานเดินเรือดวย บนจอควบคุมจะแสดงภาพ แบริ่ง และระยะของเปา, ทิศหัวเรือของเรือยิง, ขอมูล
และการตั้งคาสําหรับตอรปโด
ระบบควบคุมจะทํางานโดยรับขอมูลจากโซนาร, ไยโร และสงขอมูลในการนําเรือไปยังสะพาน
เดินเรือ สงคาที่ตั้งโดยพนักงานไปยังทอตอรปโด MK 32 ซึ่งคาดังกลาวจะเขาไปในตอรปโดโดยตรง
นอกจากนี้ยังเปนตัวผลิตสัญญาณเตือนเพื่อใชในการยิงตอรปโดดวย ในระบบเรือคอรเวต ขอมูลดังกลาวตั้ง
โดยพนักงาน รวมทั้งรับขอมูล ASPECT, LOS และความเร็วโดยผานทางวงจร SONAR INFORMATION
ดวย
ขั้นตอนการทํางาน เนื่องจากผิวน้ําปจจุบันมีขีดความสามารถในการใชโซนารแบบ ACTIVE ใน
การตรวจจับเรือดําน้ํ าซึ่งจะทําใหตรวจพบเปาเรือดําน้ําได ดี และทํ าการปดระยะเพื่อเขาทําการตอตี ดว ย
ตอรปโด แตอยางไรก็ตามเรือดําน้ําก็ยังคงสามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ของตอรปโดได และจะทําการหัน
หลบตอรปโดไปได ซึ่ งจะทํ าใหการยิงไมไดผล ดังนั้น จึงมีการสรางตอรปโดชนิดใหม ๆ ขึ้นมาใหมีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อลดขีดจํากัดดังกลาว ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากเปา เชน ASPECT, DOPPLER, LOS,
SPEED ชนิดของตอรปโดประเภทตาง ๆ จะทําใหสามารถกําหนดระยะสูงสุด-ต่ําสุด และระยะหวังผลในการ
ยิงตอรปโดได โดยใชระบบควบคุมการยิงซึ่งจะเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูล และกระจายขอมูลที่
ไดรับ ไปยังระบบตาง ๆ ที่ทํางานรวมกัน
การเขาตอตีเรือดําน้ําโดยใชตอรปโดมีขั้นตอนในการปฏิบัติโดยคํานึงถึงการเคลื่อนที่ของเรือยิง
เปน ๒ ขั้นตอน ดังนี้
๑. เรื อ ยิ ง จะต อ งเข า ใกล เ ป า จนถึ ง ระยะหวั ง ผลในการยิ ง (บนจอควบคุ ม จะแสดง OPTIMUM
RANGE)
๒. เรือยิงจะตองหันหัวเรือเพื่อใหทอตอรปโดสามารถทําการยิงในทิศทางที่ตองการได
การที่จะบรรจุขั้นตอนดังกลาว จําเปนตองมีคาทิศหัวเรือในการเขาประชิด และในการทําการยิง ซึ่ง
สามารถพิจารณาไดจากรูป ATTACK GEOMETRY โดยแบริ่งเปนอีก 3 ขั้นตอนดังนี้
๑. INITIAL HEADING ตามรูปจะเห็นวา
Cqo คือ ทิศหัวเรือขณะจับเปาได
Ba คือ แบริ่งสัมพันธของเปา

๒๓๔
ในกรณีเปาเคลื่อนตัวไปทางขวาของเสน LOS จึงมีการเลือกคา ORDER APPROACH ANGLE ไป
ทางขวา โดยไดคา OAA มาจากผลคาระหวาง ORDER APPROACH HEADING และ Ba (จะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับขอมูลความเร็ว และทิศทางที่ไดรับจากเปา) ผลตางระหวางทิศหัวเรือปจจุบันกับทิศหัวเรือที่
เปลี่ยนไปจะทํา OWN SHIP HEADING ERROR ซึ่งในกรณีนี้เรือตองเปลี่ยนเข็มมาทางขวา
๒. APPROACH HEADING เมื่อเรือหันไปในทิศทางที่ตองการแลว ถาเปาไมเปลี่ยนเข็มเรือจะยังคง
รักษาเข็มนี้ไวจนกวาจะถึงระยะเริ่มยิง ในกรณีที่เปาเปลีย่ นเข็มเรือจะตองเปลี่ยนเข็มตามเพื่อรักษามุมยิงไว
๓. FIRING HEADING เมื่อระยะหางลดมาถึงระยะเริ่มยิง เรือยิงจะตองหันเรือไปทางขวาอีก
เล็กนอยเพื่อใหเขาสู TORPEDO BASE COURSE ทิศหัวเรือในการยิงไดมาจากผลรวมระหวางแบริ่งจริงของ
เปากับมุมยิงที่กําหนด โดยมุมยิงในรูปไดมาจากผลรวมของมุมหันของทอ และคา TLA
ความหมายของคําจํากัดความตาง ๆ ใน ATTACK GEOMETRY
APPROACH HEADING
- ทิศหัวเรือซึ่งใชในการนําเรือเพื่อเปดระยะเขาหาเปาไดจากผลรวม
หรือผลตางของแบริ่งจริงเปากับมุมที่เปลี่ยนไป (OAA) ในกรณีที่เปาอยู
กราบขวาหรือซาย
COLLISION HEADING
- ทิศหัวเรือที่สามารถปดระยะเขาหาเปาไดเร็วที่สุด โดยพิจารณาจาก
แบริ่งที่คงที่แตระยะลดลงเรื่อย ๆ
FIRING ANGLE
- มุมระหวาง LOS และทิศหัวเรือที่ใชในการยิง ซึ่งเปาคาผลรวม
ระหวางมุมหันของแทน กับ TLA
FIRING HEADING
- ทิศหัวเรือที่ใชในการขณะทําการยิงไดจากแบริ่งจริงเปาบวก หรือลบ
ดวยมุมยิง
FIRING TURN
- การหันเลี้ยวของเรือเราจากขั้นปดระยะเขาหาขั้นทําการยิง
ORDERED APPROACH
- มุมระหวาง LOS และทิศหัวเรือที่ใชในการปดระยะ
ANGLE(OAA)
ORDERED HEADING, C (Cqo)
- ทิศหัวเรือที่ไดมาจากระบบควบคุมระหวางขั้นปดระยะจะมีคาเทากับ
ทิศหัวเรือที่ใชในขั้นปดระยะ ระหวางขั้นทําการยิงจะเทากับทิศหัวเรือที่
ใชในการยิง
OWN SHIP HEADING, Cqo
- ทิศหัวเรือนับตามเหนือจริง
OWN SHIP HEADING ERROR, J - ผลตางระหวางทิศหัวเรือปจจุบัน และทิศหัวเรือที่เปลี่ยนไป
(Cqo)
RELATIVE TARGET BEARING, - มุมระหวางทิศหัวเรือวัดตามเข็มนาฬิกาจนถึง LOS
Ba
TRUE TARGET BEARING, Bye
- มุมนับจากทิศเหนือจริงตามเข็มนาฬิกาจนถึง LOS หรือเทากับทิศหัว
เรือบวกหรือลบ แบริ่งสัมพันธของเปา

๒๓๕
TORPEDO BASED COURSE
TORPEDO LEAD ANGLE (TLA)

- เข็มของตอรปโดเมื่อตกลงน้าํ ภายหลังทําการยิง
- มุม OFFSET (๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐ องศา) ของเข็มตอรปโดไปทางซาย
หรือขวาเพื่อแกคาในการเคลื่อนคาของเปา
TUBE TURN ANGLE
- มุมนับจากหัวเรือไปทางขวาหรือซายจนถึงแทนตอรปโด ตามปกติ
๔๕ องศา
ความหมายของสวนประกอบตาง ๆ บนจอควบคุม
SWITCH FUSE BLOWN (R)
- จะติดเมื่อมีอาการผิดปกติใน MOTOR DRIVEN
TUBE SELECT MANUAL (R)
- ติดเมื่อ REMOTE MANUAL ใน MOTOR DRIVEN อยูในตําแหนง
MANUAL
SERVO IN MANUAL (R)
- ติดเมื่อดึงปุม Ba สงขอมูล แบริ่ง-ระยะของเปาที่กําลังติดตามอยู
FIRING TURN ORDERED
- ติดเมื่อปุม FIRING ORDER ถูกดึง และหมุนไปในตําแหนงที่
ตองการ
ทิศหัวเรือจะสงไปยังสะพานเดินเรือ และจะปรากฏบนจอควบคุมจะ
ปรากฏไฟสีแดงเมื่อมีการสง FIRING HEADING โดยไมมี
LAUNCHER READYและจะปรากฏไฟสีเขียวเมื่อมีไฟ LAUNCH
READY
TORPEDO LEAD ANGLE SELECT - เลือกได ๙ ตําแหนง ดังนี้
ซาย ๒๐ ขวา ๐๕
ซาย
๑๕ ขวา ๑๐
ซาย
๑๐ ขวา ๑๕
ซาย
๐๕ ขวา ๒๐
๐๐
ORDERED APPROACH ANGLE
- เริ่มไดคาตาง ๆ ดังนี้ ซาย ๑๕๐ ขวา ๑๐
SELECT
ซาย ๑๒๐ ขวา ๒๐
ซาย ๑๑๕ ขวา ๓๐
ซาย ๙๐ ขวา ๔๐
ซาย ๘๐ ขวา ๔๕
ซาย ๖๐ ขวา ๕๐
ซาย ๕๐ ขวา ๖๐
ซาย ๔๕ ขวา ๘๐
ซาย ๔๐ ขวา ๙๐
ซาย ๓๐ ขวา ๑๑๕
ซาย ๒๐ ขวา ๑๒๐

๒๓๖

OWN SHIP DIAL GROUP

SONAR RANGE
MANUAL Ba CONTROL

STEER TURN INSERT
FIRING TURN INSERT
MK 44 INTERNAL (R)
MK 46 INTERNAL TEST (R)
WEAPON/MODE SELECT SW.

ซาย ๑๐ ขวา ๑๕๐
๐๐
- แบงออกเปน ๓ สวนดังนี้
๑. INNER DIAL มีคาตั้งแต ๐ – ๓๖๐ องศา ซึ่งจะแสดงแบริง่
สัมพันธของเปาเมื่อสัมพันธกับ LOS INDEX
๒. OUTER DIAL มีคาตั้งแต ๐ – ๓๖ องศา จะแสดงแบริ่งจริงของ
เปาเพื่อที่จะ LOS INDEX
๓. ORDERED HEADING DIAL มีคาตั้งแต ๐ – ๓๖๐ องศาจะ
แสดงทิศหัวเรือที่สั่งเมื่อคิดสัมพันธกับ OUTER DIAL และแสดง
OWN SHIP HEADING ERROR เมื่อคิดสัมพันธกับ INNER DIAL
- จะแสดงระยะปรากฏของเปาตั้งแต ๐ – ๓๕,๐๐๐ หลา
- มี ๒ ตําแหนง คือ เมื่อดึง และหมุนดวยมือจะเปนการสงคาแบริ่ง
ของเปาโดยพนักงาน และเมือ่ อยูในตําแหนงปกติจะรับคาแบริ่งของ
เปาจาก SONAR แบบอัตโนมัติ
- เมื่อกดจะสงสัญญาณไปปรากฏบน STEER BY INDICATOR
ซึ่งติดตั้งบนสะพานเดินเรือ
- ปกติจะสวางเล็กนอยเมื่อพนักงานกด และคางไวจะสงคา FIRING
ANGLEไปยัง DIAL GROUP เพื่อสรางมุมในการหัน เพือ่ ทําการยิง
- เมื่อกดโดยใหตําแหนง TUBE/TEST SELECT อยูในตําแหนง
OFF/TEST จะมีการเลือกตอรปโด MK 44
- เชนเดียวกับ MK 44
- สามารถเลือกไดดังนี้
๑. RUN OUT (BLUE) เปน MODE ปกติสําหรับ MK 44 และ
MK 46 ซึ่งเมื่อใช MK 46 และจะปรากฏ DUD จะมีวงจรปองกันไฟยิง
๒. MK 44 NO RUN OUT (BLUE) ใชไดกับตอรปโด MK 44
เทานั้น ซึ่งจะทําใหตอรปโดเคลื่อนตัวตรงไปยังระดับความลึกที่เริ่มทํา
การขั้นหาระยะของ ISD และ FLOOR ตั้งคาไดต่ําสุด ๒๕๐ ฟุต
คา TLA และระยะยิงจะไมปรากฏที่จะควบคุม ถา BOW, DIRECT
BOW TARGET ASPECT ถูกเลือกแตจะปรากฏคาMAXIMUM และ
OPTIMUM แทน ในกรณีที่เลือก MK 46 จะมีวงจรปองกันการยิง
นั้นซึ่งจะทําใหตอรปโดเคลื่อนตัวไปที่ระดับความลึก ๕๐ ฟุต เพื่อทํา
การคนหาในกรณีไมมีขอมูล GYRO, TLA และไมแนะนําระยะในการ
ยิง ถาเลือก BOW หรือ DIRECT BOW ASPECT จะปรากฏ

๒๓๗

TARGET HEADING ACROSS LOS

TARGET DOPPLER SW

TARGET ASPECT SW

TARGET SPEED SW

MAXIMUM และ OPTIMUM RANGE ในกรณีที่เลือกยิงดวย MK 44
จะมีวงจรปองกันไฟยิง เนื่องจาก MODE นี้ใชในการยิงตอรปโด
MK 46 ซึ่ง DUD เทานั้น
- สามารถเลือกได 3 ตําแหนง ดังนี้
๑. PORT ASPECT (BLUE) เลือกเมื่อเปาเคลื่อนที่จากขวาไปซาย
ของ LOS
๒. STBD ASPECT (BLUE) เลือกเมื่อเปาเคลื่อนที่จากซายไปขวา
ของ LOS
๓. UNKNOWN (BLUE) เลือกเมื่อเปาไมสามารถกําหนดไดวาทิศ
หัวเรือของเปาเคลื่อนที่ไปทิศทางใด หรือเมื่อเปาเคลื่อนเขาหา หรือ
ออกจากเรือ
- เลือกได ๓ ตําแหนง ดังนี้
๑. DIRECT BOW (BLUE) เลือกเมื่อเปาเคลือ่ นที่เขาหาเรือเราโดยไม
ตัดผาน LOS
๒. BOW (BLUE) เลือกเมื่อเปาเคลื่อนที่เขาหาเรือเรา และผาน LOS
ทางซายหรือขวา เปนมุมเพียงเล็กนอย
๓. SLIGHT UP DOPPLER(BLUE) เลือกเมือ่ เปาเคลื่อนที่ไมเขาหา
ตรงเรือเราทีเดียวและผาน LOS ทางซายหรือทางขวาเล็กนอย
- เลือกได ๔ ตําแหนง ดังนี้
๑. BEAM หรือ NO DOPPLER (BLUE) เลือกเมื่อเปาไมเคลื่อนที่
หรือเมื่อการเคลื่อนที่ของเปาตั้งฉากกับ LOS
๒. SLIGHT DOWN DOPPLER (BLUE) เลือกเมื่อการเคลื่อนที่ของ
เปาเคลื่อนออกจากเรือเราเล็กนอย และเปลี่ยนไปทางซาย หรือทางขวา
ของ LOS
๓. QUARTER (BLUE) เลือกเมื่อเปาเคลื่อนที่ออกจากเรือเราและ
เปลี่ยนไปทางซาย หรือทางขวา ของ LOS
๔. STERN (BLUE) เลือกเมื่อเราตองการเคลื่อนที่ของเปาเคลื่อน
ออกจากเรือเราโดยตรงไมมกี ารตัดกับ LOS
- เลือกได ๓ตําแหนง ดังนี้
๑. LOW 0 – 10 (BLUE) เลือกเมื่อความเร็วเปานอยกวา ๑๐ นอต
๒. MEDIUM 10 – 20 (BLUE) เลือกเมื่อความเร็วเปาอยูระหวาง ๑๐
– ๒๐ นอต
๓. HIGH 20 + (BLUE) เลือกเมือ่ ความเร็วเปาสูงกวา ๒๐ นอต

๒๓๘
TARGET CAPABILITY SW

ATTACK RECOMMENDATIONS

FUSE 115 V 30, 28 V DC
FUSE HOLDER
TUBE/TEST SELECT SW

- ใชกับตอรปโด MK 46 เทานั้นเลือกได ๓ ตําแหนง ดังนี้
๑. CONY (BLUE) เลือกเมื่อเปาเปนแบบเรือดําน้ําธรรมดา
๒. UNKOWN (BLUE) เลือกเมือ่ ไมทราบชนิดของเปา
๓. NUCLEAR (BLUE) เลือกเมื่อเปาเปนเรือดําน้ํานิวเคลียร
- จะแสดงคา TLA, ระยะยิงซึง่ ขึ้นอยูกับตําบลที่ และการเคลื่อนที่ของ
เปารวมทั้งชนิดของตอรปโดและสถานะของตอรปโด ขอมูลมี
ดังตอไปนี้
๑. MAXIMUM FIRING RANGE แสดงระยะไกลสุดที่จะทําการยิง
ตอรปโดโดยมีโอกาสชนเปา 50%
๒. OPTIMUM FIRING RANGE แสดงระยะที่จะทําการยิงโดยมี
โอกาสชนเปา 80% (ระยะนีถ้ ือเปนระยะมาตราฐาน)
๓. MINIMUM FIRING RANGE แสดงถึงระยะต่ําสุดที่จะทําการยิง
ตอรปโดได
๔. TORPEDO LEAD ANGLE (TLA) จะแนะนําคา TLA ซึ่ง
สามารถปองกันเขาไปในระบบโดยผาน TORPEDO LEAD ANGLE
SELECT เลือกคาได ๗ คาดังนี้
- ขวา ๑๕
- ขวา ๑๐
- ขวา ๐๕
- ๐๐
- ซาย ๐๕
- ซาย ๑๐
- ซาย ๑๕
- จะติดเมื่อมีอาการผิดปกติในระบบ POWER SUPPLY
- เปนที่เก็บ FUSE สํารองสําหรับ 115 V DC และ 28 V DC
- แบงออกเปนกราบขวา และกราบซายซึ่งจะสงสัญญาณเมื่อเลือก
ตอรปโดทอใด ทอหนึ่ง
- TEST SET อยูในตําแหนงนี้ จะเปนการเลือกใชรวมกับ MK 432
- OFF/TEST อยูในตําแหนงนี้เมื่อตองการใชปุม MK 44 หรือ MK 46
INTERNAL TEST

๒๓๙
TUBE SELECT

TUBE LOAD

TUBE EMPTY
TEST SET SELECT

GYRO EXPENDED (R)
ACTIVE 50 SET (G)
ISD SELECT

ISD SET INDICATOR (G)
FLOOR/GYRO SELECT SW.

FLOOR/GYRO SELECT
INDICATOR

FIRING STATUS INDICATOR

- จะแสดงตําแหนงของทอที่เลือกโดยปรากฏเปนไฟสีน้ําเงินดังนี้
๒
๑
๔
๓
๖
๕
- จะปรากฏ ๒ ลักษณะดังนี้
๑. เมื่อใช MK 44 บรรจุในทอจะปรากฏไฟสีขาวสวาง
๒. เมื่อใช MK 46 บรรจุในทอจะปรากฏไฟสีขาวสวางนอยกวา
- แสดงวาไมมีตอรปโดอยูในทอที่เลือก หรือสายตอสัญญาณผิดปกติ
- แบงเปน ๒ กรณีดังนี้
๑. เมื่อใช MK 44 จะปรากฏขอมูลของตอรปโด MK 44 บน TEST
SET
๒. เมื่อใช MK 46 จะปรากฏขอมูลของตอรปโด MK 46 บน TEST
SET
- จะติดเมื่อใชกบั ตอรปโด MK 46 ใน MODE NO RUN OUT เทานั้น
เปนไฟแสดงความพรอมของไยโร
- จะแสดงวาตอรปโด MK 46 ที่เลือกใช CEILING ๕๐ ฟุต
- เปนการเลือกคา ISD ใหกับตอรปโด ในกรณีที่ใช MK 44 และ NO
RUN OUTจะตั้งคาไดต่ําสุด ๒๕ ฟุต ไฟสีขาวแสดงถึงคาที่สามารถ
เลือกได ไฟสีน้ําเงินแสดงถึงคาที่เลือกไดดังนี้ 50/125, 150/275D –
275S, 250/275, 450/500, 750 – 850, 900/1000 – 1400
- แสดงคา ISD ที่เลือกและหมายถึงคานั้นสงไปถึงตอรปโดเรียบรอย
- เลือกตั้งคา FLOOR สําหรับตอรปโ MK 44 หรือไยโรสําหรับ MK
46 เมื่อเลือก 46 NORUNOUT จะไมสามารถตั้งคาไวที่ ๑๕๐ ฟุตได
เมื่อเลือก MK 46 NO RUNOUT จะไมสามารถเลือกฟงกชั่นก็ได ไฟสี
ขาวแสดงคาทีส่ ามารถเลือกได ไฟสีน้ําเงิน แสดงคาที่ถูกเลือก
- แสดงไฟ FLOOR สีน้ําเงินเมื่อเลือกใชตอรปโด MK 44 โดยปรากฏ
คาที่แถวบน
- แสดงไฟ GYRO สีน้ําเงินเมื่อเลือกตอรปโด MK 46 โดยปรากฏคาที่
แถวลาง
- แสดงไฟ FLOOR/GYRO SET สีเขียวเพื่อบอกความลึกของ
FLOOR หรือ มุมของไยโรซึ่งไดถูกสงไปยังตอรปโดเรียบรอยแลว
- จะปรากฏไฟตามตําแหนงตาง ๆ ดังนี้

๒๔๐

FIRING ORDER SW.

๑. LAUNCHER READY (G) แสดงวาตําแหนงของทอหันอยูใน
มุมยิง
ขวด FLASK มีอากาศพรอมและ READY SW บนทออยูท ี่ตําแหนง
ON (ในกรณีที่เปนทอแบบไมเคลื่อนที่ฝาปดทอจะตองเปด)
๒. WEAPON READY (G) แสดงถึงคา ISD, FLOOR หรือ GYRO
ซึ่งสงไปยังตอรปโด รวมทั้ง MODE ตาง ๆ ซึ่งสัมพันธกับชนิด
ตอรปโด นั้น ๆ
๓. STANDBY (G) แสดงวา FIRING ORDER SW. ไดถูกผลักไว
ในตําแหนง STANDBY โดยไฟ LAUNCHER และ WEAPON
READY ติด (สวิทชจะตองอยูในตําแหนง STANDBY อยางนอย ๓
วินาที)
๔. STANDBY (R) แสดงวา FIRING ORDER SW อยูในตําแหนง
STANDBYขณะที่ไฟ LAUNCHER หรือ WEAPON READY ไมติด
ขั้นตอนการยิงไมทํางาน
๕. READY TO FIRE (G) แสดงวา สวิทชถกู คางอยูที่ตําแหนง
STANDBY เปนเวลาอยางนอย ๓ วินาที ขณะนีต้ อรปโดพรอมที่จะยิง
๖. FIRE (G) แสดงวา FIRING ORDER SW. เลื่อนจากตําแหนง
STANDBYไปอยูตําแหนง FIRE ใน ๑.๕ วินาที และมีสัญญาณไฟยิง
สงไปยังตอรปโด
- ปกติอยูในตําแหนง OFF โดยมีเดือยเปนตัวล็อกไมใหเคลื่อนที่เมื่อ
ตองใชใหดึงปุม แลวใหผลักไปทางซาย ในตําแหนง STANDBY จะมี
สัญญาณไฟวับไปยัง STEER BY INDICATOR บนสะพานเดินเรือ
และไฟ FIRING TURN ORDER ติดสัญญาณนี้จะไมทํางานจนกวา
ไฟ WEAPON และ LAUNCHER READY ติด
- เมื่ออยูในตําแหนง STANDBY จะเปนขั้นตอนหลังจากไฟ
WEAPON และ LAUNCHER READY ติดโดยสัญญากระดิ่งจะสงไป
ยัง CIC, สะพานเดินเรือและบริเวณกราบซึ่งแทนที่ถูกเลือกติดตั้งอยู
สวิทชจะตองอยูในตําแหนง STANDBY เปนเวลาอยางนอย ๓ วินาที
ไฟสีเขียวจึงจะติด ถาไฟสีแดงติดหมายความวา WEAPON หรือ
LAUNCHER ไม READY และไมมีสัญญาณกระดิ่งเตือน
- เมื่ออยูในตําแหนง FIRE จะเปนการสงสัญญาณไฟยิงไปยังตอรปโด
โซลินอยดจะทํางานภายหลัง 100 ms โดยจะเปดใหอากาศในแฟลก

๒๔๑
INDICATOR LAMP TEST

POWER SW.
ILLUMINATION CONTROL

115 V 60 Hz 3 0 2 A FUSE

(FLASK) ดันใหลูกตอรปโดพนทอ
- เปนปุมกดเพื่อใชในการตรวจสอบไฟบนจอควบคุม จะตองปรากฏ
ไฟในตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
๑. ไฟสีเแดง
- SWITCH FUSE BLOWN
- TUBE
- SERVO IN MANUAL
- GYRO EXPENDED
- TUBE EMPTY
๒. ไฟสีเขียว
- ISD SET
- FLOOR/GYRO SET
- WEAPON READY
- LAUNCHER READY
- READY TO FIRE
- FIRE
- ACTIVE 50 SET (เมื่อเลือก MK 46 NO RUNOUT)
๓. ไฟแดงและเขียว
- FIRING TURN ORDERED
- STANDBY
๔. ไฟขาวปกติ
- MK 46 TUBE
๕. ไฟขาวสวาง
- MK 44 TUBE
- เมื่ออยูในตําแหนง ON จะจายไฟใหกับระบบ รวมทั้งขอมูลจาก
โซนารและไยโร
- มีใหเลือก ๒ ตําแหนงดังนี้
๑. REMOTE จะควบคุมโดย TUBE หรือ TEST SELECT เพื่อ
กําหนดตําแหนงของ MOTOR DRIVEN
๒. MANUAL จะสามารถควบคุมโดยใช ROTARY DIAL ในการ
เลือกทอ
- เมื่อมีไฟติดแสดงวาผิดปกติใน DRIVER MOTOR

๒๔๒
CONTROL 1 A FUSE
MOTOR OVLD INDICATOR
NON SYNC
ROTARY DIAL

- เมื่อ ON แสดงวามีอาการผิดปกติในวงจร CONTROL
- เมื่อติดแสดงวาสวิทชมอเตอร OVER LOAD
- เมื่อติดแสดงวา สวิทชมอเตอรกําลังทํางานอยูโดยใช
MANUAL
- เปนการเลือกตําแหนงของทอโดย MANUAL เมื่ออยูใน
ตําแหนง OFF จะเปนการเลือก INTERMAL TEST ถา TUBE/TEST
SELECT อยูในตําแหนงTEST SET สามารถใชรวมกับ MK 432

การใชปุมตาง ๆ บนจอควบคุม
๑. ขอมูลจากโซนาร มีดังตอไปนี้
๑.๑ แบริ่งเปา(Ba)
๑.๒ ระยะเปา (Ra)
๑.๓ สัญญาณ SONAR ON TARGET
เมื่อ SONAR สามารถติดตามเปา ขอมูลแบริ่งจะทําให SYNCHRO ขับให INNER DIAL ทํางาน
ในขณะที่ ขอมูลของระยะจะทําให SYNCHRO ของ SONAR RANGE ทํางาน สัญญาณ SONAR ON
TARGET จะเปนสีเขียว ถาไมมีขอมูลจากโซนาร INNER DIAL และ SONAR RANGE COUNTER จะไม
ทํางาน รวมทั้งไฟ SONAR ON TARGET จะไมติด
๒. การเลือก WEAPON มีขั้นตอนดังนี้
๒.๑ เลือกสวิทช TUBE หรือ TEST SELECT ไวที่ตําแหนง TUBE
๒.๒ เลือก RUNOUT หรือ NO RUNOUT สําหรับ MK 44 และ MK 46 ถา MODE ที่เลือกไม
สัมพันธกับชนิดของตอรปโด ไฟ WEAPON READY จะไมติด
เมื่อเลือก MK 44 NO RUNOUT คา ISD และ FLOOR ไมสามารถตั้งต่ํากวา ๒๕๐ ฟุต และเมื่อ
เลือก MK 46 NO RUNOUT จะไมสามารถตั้งคาไยโรได โดยไฟ ACTIVE 50 SET จะติดแทน
สวิทช FIRING TURN INSERT จะไมทํางาน NO RUNOUT และ FIRING HEADING จะ
เทากับ APPROACH HEADING
ใน NO RUNOUT ขอมูล ATTACK RECOMMENDATION จะไมทํางาน ยกเวนเมื่อปอนคา
TARGET ASPECT BOW หรือ DIRECT BOW ในกรณีนี้จะปรากฏคา MAXIMUM และ OPTIMUM
RANGE โดยไมมีคา MINIMUM และ TLA ใน NO RUNOUT
๓. การตั้งคาใหตอรปโด
๓.๑ ISD เมื่อใช MK 44 จะเปนการปอนคาซึ่งปรากฏครึ่งบน และเมื่อใช MK 46 จะเปนการ
ปอนคาซึ่งกําหนดครึ่งลาง ใน MK 44 NO RUNOUT คา ISD ที่นอยกวา ๒๕๐ ไมสามารถเลือกคาได

๒๔๓
๓.๒ คา FLOOR หมายถึง ความลึกต่ําสุดที่ตอรปโดสามารถลงไปทําการคนหาไดใน MK 44
NO RUNOUT ไมสามารถตั้งคาที่ ๒๕๐ ฟุต
๓.๓ คา GYRO สําหรับ MK 46 ตั้งที่ FLOOR/GYRO SELECT ซึ่งการเลือกคา GYRO จะชวย
ใหมุมหันของเรือเพื่อเขาทําการหยุดยิงนอยที่สุด ทําใหทําการยิงไดในเวลาอันรวดเร็ว ถาใช MK 46 NO
RUNOUT ตอรปโดจะถูกตั้งคาที่ระดับ CEILING ๕๐ ฟุต (ตอรปโดจะไมขึ้นมาในระดับความลึก ๕๐ ฟุต
จากผิวน้ํา)
๔. การทํางานของ DIAL GROUP เมื่อจายไฟใหระบบและไดรับขอมูลจากโซนาร และไยโร ขอมูล
ของแบริ่งสัมพันธเปาจะกําหนดโดย INNER DIAL โดยอานคาที่ LOS INDEX แบริ่งจริงของเปาและทิศหัว
เรือเราจะถูกกําหนดโดย OUTER DIAL (โดย แบริ่งจริงคิดจาก (LOS INDEX และทิศหัวเรือคิดจากตําแหนง
ของหัวเรือจําลองกับ INNER DIAL)
ตําแหนงของ ORDERED HEADING DIAL จะไปทางขวาหรือซายของ LOS INDEX ขึ้นอยูกับการ
เลือกORDERED APPROACH ANGLE ระหวางขั้นการปดระยะเขาตอตี คานี้จะสงไปยังสะพานเดินเรือ และ
เมื่อปุม STEER BY INDICATOR ถูกกดจะปรากฏไฟสวางบนสะพานเดินเรือที่ INDICATOR UNIT
พนักงานสามารถกําหนดมุมในการหันเพื่อทําการยิงโดยกดปุม FIRING TURN INSERT ซึ่งจะเปน
ผล ทําใหทิศหัวเรือที่สั่งการเปลี่ยนไป โดยคิดจากผลรวมของ TLA, มุมหันของแทน และคาไยโร (MK 46)
ถามุมหันในการยิงสามารถจะตั้งคาไยโร (MK 46) เพื่อลดคาดังกลาวไว ขอมูลมุมหันในการยิงไมถูกสงไปยัง
สะพานเดินเรือ
เมื่อมีคําสั่งยิง และพนักงานผลักกุญแจไฟยิงจากตําแหนงที่ล็อกอยู ทิศหัวเรือในการยิงจะปรากฏบน
ORDER HEADING DIAL และสงไปยังสะพานเดินเรือเปนคา HEADING ERROR โดยจะปรากฏ ไฟวับ
ซึ่งบอกใหพนักงานถือทายทราบถึงเข็มที่จะทําการยิง พนักงานถือทายจะเปลี่ยนเข็มไปถือตามคําแนะนํา
จนกระทั่ง INNER DIAL ตรงกับ ORDERED HEADING DIAL ซึ่งคาของ ORDERED HEADING จะ
ปรากฏที่ OUTER DIAL ซึ่งรับคามาจากไยโรเรือ ระยะจากโซนาร จะปรากฏเพื่อไฟ SONAR ON TARGET
ติด ถาระยะเขามาถึง OPTIMUM RANGE และ SHIP HEADING อยูใกลกับ ORDERED HEADING แสดง
วาเรืออยูในตําแหนงพรอมที่จะทําการยิง
๕. เข็มซึ่งสั่งไปยังสะพานเดินเรือ จะปรากฏ HEADING ERROR ในขั้นปดระยะและขั้นทําการยิงเมื่อ
เรือเขาใกลเปาคา HEADING ERROR คือผลตางระหวางทิศหัวเรือที่สั่ง กับทิศหัวเรือปจจุบัน การดึงปุมไฟยิง
ออกจากตําแหนง ล็อก จะเปนการสงคาหัวทิศหัวเรือในการยิงโดยอัตโนมัติ ขอแตกตางคือ เข็มที่สั่งมาจาก
TLA บวกกับมุมหันของแทนและคาไยโร พนักงานถือทายจะถือเข็มใหมที่แนะนําโดยเริ่มจากการสังเกต ไฟ
วับ
๖. ATTACK RECOMMENDATION ในขณะที่เปาถูกตรวจพบโซนาร พนักงาน MK 309 จะตอง
ทราบถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของเปา (ASPECT, ความเร็ว ทิศหัวเรือเมื่อผาน LOS, ชนิดของเปา) ขอมูล
เหลานั้นจะตองทันสมัยอยูเสมอโดยพนักงานปอนคาที่ถูกตองลงบน MK 309 (ASPECT, SPEED, HEADING

๒๔๔
ACROSS LOS, CAPABILITY) พรอมกันนี้เพื่อเลือก WEAPON/MODE ขอมูล ATTACK
RECOMMENDATION จะปรากฏรวมทั้ง TLA ขอมูลเหลานี้จะถูกตองขึ้นอยูกับขอมูลที่พนักงานปอนไปครั้ง
แรก โดยวงจรแนะนํานี้ จะทํางานโดยอิสระ พนักงานสามารถเลือกยิงที่ระยะใด ๆ ก็ไดโดยไมจํากัด
๗. ขั้นตอนการยิง เมื่อไดรับคําแนะนําถึงระยะยิง พนักงานควรจะตรวจสอบสถานะของ MK 309 และ
ตอรปโด เพื่อใหแนใจวาไฟ WEAPON และ LAUNCHER READY ติด รวมทั้งคา ISD และ FLOOR ตั้งอยูใน
คาที่เหมาะสม กุญแจไฟยิงจะถูกปลดจากตําแหนงล็อกไปที่ตําแหนง STANDBY ซึ่งจะสง FIRING TURN
ORDER ไปบนสะพาน ทําใหไฟติดรวมทั้งไฟ STANDBY ติด ORDERED HEADING จะเคลื่อนที่ไปในทิศ
ที่จะทําการยิง และเสียงกระดิ่งจะดังเตือนบนสะพาน, CIC และกราบที่ยิง
ถาไฟ STANDBY และไฟ FIRING TURN ORDER ติดสีแดง แสดงวา LAUNCHER หรือ
WEAPON ไมปกติ พนักงานควรจะตรวจสอบวา คา ISD และ FLOOR จะถูกตองกับชนิดของตอรปโด
หรือไม รวมทั้งตรวจสอบสถานะของทอ 3 ตําแหนงดังนี้
๑. มีอากาศใน FLASK ตามเกณฑที่กําหนด
๒. มุมหันของแทนอยูที่ ๔๕ องศา
๓. READY SW. ที่แทนติด ON
ภายหลังจากไฟ STANDBY ติดเปนเวลา ๓ วินาที ไฟ READY TO FIRE จะติด และเมื่อหัวเรือ
เปลี่ยนเข็มมาถึงเข็มที่ใชในการยิงจะมีการสั่งการยิงซึ่งพนักงานจะผลักกุญแจไฟยิงไปที่ตําแหนง FIRE (ตอง
กระทําภายใน 1.5 วินาที หลังจากเคลื่อนจากตําแหนง STANDBY มายังตําแหนง FIRE มิฉะนั้นไฟ READY
TO FIRE จะดับ) เมื่อตอรปโดพนทอ ไฟ FIRE จะดับ และไฟ TUBE EMPTY จะติดแทนพนักงานสามารถจะ
ผลักกุญแจจากตําแหนงยิงมาอยูในตําแหนงปกติ
การปฏิบตั ิระหวางการเขาตี แบงออกเปน ๒ ประเภทคือ
๑. RUNOUT โดยพิจารณาจากรูปจะแสดงใหเห็นการทํางานของจอควบคุม MK 309 ระหวางการเขา
ตอตี ในกรณีนี้ไมปรากฏการหันหลบของเรือดําน้ํา
๒. NO RUNOUT เนื่องจาก MK 309 มีขีดความสามารถในการยิงตอรปโด MK 44 หรือ MK 46 ใน
NO RUNOUT ดังนั้นจึงตองสามารถกําจัดปญหาตาง ๆ เชน เมื่อสภาพโซนารไมปกติหรือเรือดําน้ําทําการหัน
เรือหลบโดย MK 46 สามารถจะดําลงในระดับความลึกที่กําหนด อาศัยไยโรตัวมันเอง เพื่อเขาชนเปาตอไป
ขอสังเกต เมื่อใช MK 44 หรือ 46 ใน NO RUNOUT คา TLA และ MINIMUM TANGE จะไม
ปรากฏ คงปรากฏแต MAXIMUM และ OPTIMUM RANGE เมื่อได ASPECT BOW หรือ DIRECT BOW
เทานั้น

๒๔๕

ขั้นตอนการปฏิบัติการเขาตี
๑. สถานการณ ไดรับขอมูล แบริ่ง ระยะ เปา
การปฏิบตั ิ
๑. เลือกสวิทช POWER ไวที่ตําแหนง ON ตรวจสอบไฟ SONAR ON TARGET ติด ปรากฏแบริ่ง
ของเปาบน DIAL GROUP รวมทั้งขอมูลของระยะ
๒. เลือกคา OAA ไปในทิศทางที่ตองการ ตรวจสอบวา ORDERED HEADING ปรากฏบน DIAL
GROUP และปรากฏคาที่สั่งบนสะพานเดินเรือ
๓. กดปุม STEER BY INDICATOR ตรวจสอบวาไฟสีเขียวติด และไฟบนสะพานเดินเรือติด
๔. พนั ก งานถื อ ท า ยเปลี่ ย นเข็ ม ไปถื อ เข็ ม ที่ สั่ ง ตรวจสอบว า หั ว เรื อ จํ า ลองตรงกั บ ORDERED
HEADING ติด
๕. เลือกตําแหนงของทอตอรปโดที่จะทําการยิง ตรวจสอบวาไฟ LAUNCHER READY ติด (ใน
กรณี MK 46 DUD ไฟไยโร EXPENDED จะติดสีแดง)
๖. เลือก MODE/WEAPON ไวในตําแหนงที่ตองการ ถาเลือก MK 46 DUD จะใช NG RUNOUT
ไดเพียงอยางเดียว (ถาใช MK 46 NO RUNOUT ไฟ ACTIVE 50 SET จะติด)
๒. สถานการณ โซนารสงขอมูลลักษณะการเคลื่อนที่ของเปา
การปฏิบัติ
๑. เลือกปอนคา ASPECT, HEADNG ACROSS ความเร็ว และ CAPABILITY บนจอ จนแสดง
ระยะยิง และ TLA
๒. ปอนคา TLA ตามคําแนะนํา (หรือคาอื่นตามตองการ)
๓. เลือกคา ISD โดยสัมพันธกับชนิดของตอรปโด ตรวจสอบวาไฟ ISD สีเขียวติด
๔. เลือก FLOOR GYRO SW. ไวในตําแหนงที่ตองการตรวจสอบวาไฟ FLOOR GYRO ติด และ
ไฟ WEAPON READY ติด
๕. กดปุม FIRING TURN INSERT ตรวจสอบวา DIAL GROUP แสดงจํานวนมุมที่ตองหันคานี้จะ
สงไปยังสะพานเดินเรือ (เมื่อใช MK 46 และคานี้มากเกินไปควรจะเปลี่ยนคาไยโร)
๓. สถานการณ โซนารขอมูลใหมไปให MK 309
การปฏิบัติ
๑. เลือกคาตาง ๆ ใหตรงกับคาที่ไดใหม (คา TLA และ FIRING RANGE จะเปลี่ยนไป)
๒. ตัดสินใจที่จะใชระยะยิง โดยคิดจากคาที่แนะนํา และการปฏิบัติทางยุทธวิธี ตรวจสอบวาคา TLA
และ FIRING RANGE เปลี่ยนไป

๒๔๖
๔. สถานการณ ระยะจากโซนารเทากับระยะในการยิง
การปฏิบัติ
๑. ดึงกุญแจไฟยิงออกจากตําแหนงล็อกไปที่ตําแหนง STANDBY ตรวจสอบวามีไฟติดตามที่ ตาง
ๆ ดังนี้
- ไฟสีเขียวที่ FIRING TURN ORDERED
- ไฟสีเขียวที่ตําแหนง STANDBY
- ORDERED HEADING บน DIAL GROUP ชี้ทิศหัวเรือที่ทําการยิง หลังจากนั้น ๓ วินาที ไฟ
สีเขียวของ READY TO FIRE ติด
- บนสะพานเดินเรือไฟวับที่ STEER BY INDICATOR ติด และปรากฏทิศหัวเรือที่ใชในการ
ยิง
๒. ตรวจสอบเสียงกระดิ่งเตือนที่สะพานเดินเรือ, CIC และกราบที่ทําการยิง
๓. พนั ก งานถื อทาย เปลี่ ย นเข็ม ให ตรงกับเข็มที่ทําการยิง ตรวจสอบวา หัว เรื อจําลองชี้ตรงกับ
ORDERED HEADING
๕. สถานการณ ผูควบคุมสั่ง “ยิง”
การปฏิบัติ พนักงานผลักกุญแจยิงจากตําแหนง STANDBY ไปยัง FIRE ภายใน ๑.๕ วินาที
ตรวจสอบวา ไฟสีเขียว (FIRE) ติด และ PRESETTER PLUG ปลดจากลูกตอรปโด สัญญาณไฟยิงถูกสงไปยัง
ตอรปโด
๖. สถานการณ ตอรปโดพนทอ
การปฏิบัติ ตรวจสอบตามที่ตาง ๆ ดังนี้
๑. ไฟสีแดง TUBE EMPTY ติด
๒. ไฟ LAUNCHER READY, WEAPON READY, STANDBY, READY TO FIRE ดับ
๓. ไฟแสดงสถานะของตอรปโดที่ยิงดับ
๗. เมื่อการยิงสิ้นสุด โดยตรวจสอบจากขั้นตอนขอ ๖ ใหผลักกุญแจไฟยิงจากตําแหนง FIRE ไปยัง
ตําแหนงล็อก ไฟ FIRE จะดับ

…………………..

๒๔๗

ตอรปโดสติงเรย ( STINGRAY )
ตอรปโดสติงเรยเปนตอรปโดขนาดเล็ก มีน้ําหนักเบา ขับเคลื่อนดวยกําลังไฟฟาจากแบตเตอรี่และมี
ขีดความสามารถในการติดตามเปาดวยโซนารภายในตัวเอง โดยมีระบบควบคุมอัตโนมัติ (AUTO PILOT)
สามารถปฏิบัติการไดดีทั้งในน้ําลึกและน้ําตื้น สามารถตอตีเปาใตน้ํา ผิวน้ําและที่ระดับเปอริสโคปรวมทั้งทํา
การยิงไดแมในระดับความลึกต่ําสุดซึ่งเรือดําน้ําสามารถปฏิบัติการได นอกจากนี้ยังมีขีดความสามารถ ในการ
หลบหลีกระบบตอตานการตรวจจับและสัญญาณรบกวนซึ่งเกิดจากโซนารอื่น ๆ และโซนารของตัวมันเอง
จุดมุงหมายของการยิงตอรปโดก็คือ เขาชนเปาใตน้ําในมุมที่ใหแรงชนมากที่สุดเพื่อจะไดนําแรงชนไปจุด
ระเบิดหัวรบตอไป
ตอรปโดสติงเรยที่ใชในราชนาวีไทยมี ๒ แบบ คือ
๑. ลูกจริง ( WARSHOT ) เปนลูกจริงที่มีการปฏิบัติตาง ๆ เต็มทุกขั้นตอน รวมทั้งบรรจุสวนหัวรบ
ไวไดดวย
๒. ลูกฝก TRAINING VARIANT TORPEDO ( TVT ) เปนลูกฝกซึ่งใชสําหรับฝกบรรจุ และฝก
ระบบยิงจากทอ ลูกตอรปโดจะไมสามารถเคลื่อนที่ไปในน้ําได ปกติใชในการฝกพลประจําทอ

คุณลักษณะและสวนประกอบ
ลูกจริง ( WARSHOT ) เปนลูกที่มีสวนประกอบตาง ๆ พรอมที่จะปฏิบัติการไดในสภาวะจริงมี
สวนประกอบตาง ๆ เฉพาะตัวลูกตอรปโดปราศจาก FRAME ดังนี้
น้ําหนัก
๒๗๖ กก.
ความยาว
๒๖๐๐ มม.
เสนผาศูนยกลาง
๓๒๕ มม.
จุดศูนยกลางความถวง
๑,๑๘๐ วัดจากสวนหัว
ความถวงจําเพาะ
๑๕

ระวางขับน้ํา

๑๗๖ กก.

ความเร็ว เกินกวา
๔๐ นอต(ประมาณ ๔๕ นอต)
ความลึกสูงสุดที่ปฏิบัติการได ๗๐๐ เมตร
ระยะเวลาปฏิบัติการประมาณ ๗.๕ นาที
สวนตาง ๆของตอรปโด โครงสรางสวนใหญของตอรปโดเปน ALUMINIUM ALLOY ภายนอก
เคลื อ บด ว ยสารป อ งกั น การกั ด กร อ นจากน้ํ า ทะเลภายในท อ บรรจุ ด ว ยไนโตรเจนเพื่ อ ป อ งกั น ระบบ
อิเลคทรอนิคสและอุปกรณตาง ๆใหปลอดภัยจากน้ําทะเลโดยใหแรงดันภายในมากกวาภายนอก ตอรปโด
สติงเรยประกอบดวยสวนตางๆ ๕ สวนดังนี้ (ตามรูป ๔ - ๒๒)

๒๔๘

รูปที่ ๔ - ๒๐ สวนประกอบตาง ๆ ของตอรปโดสติงเรย
๑. สวนหัว ( NOSE SECTION )
๒. สวนหัวรบ ( WARHEAD SECTION )
๓. สวนนําวิถี ( GUIDANCE SECTION )
๔. สวนแบตเตอรี่ ( BATTERY SECTION )
๕.สวนขับเคลื่อนและควบคุม ( PROPULSION AND CONTROL SECTION )
๑. สวนหัว ( NOSE SECTION ) เปนที่ติดตั้งของระบบ HOMING ประกอบควยสวนตาง ๆ
ดังนี้

รูปที่ ๔ - ๒๑ BEAM FORMING

๒๔๙
- NOSE UNIT ARRAY ประกอบดวย TRANSDUCER ๓๑ ตัว ในจํานวนนี้ ๖ ตัวใชในการรับ
และสง ที่เหลือใชในการรับอยางเดียว
- NOSE UNIT ELECTRONIC ประกอบดวยวงจร BEAM FORMING เพื่อใชในการเลือกรับหรือ
สง โดยจะมีบีมในการสง ๘ บีมแตจะถูกเลือกสงดวยคอมพิวเตอรครั้งละบีม และบีมในการรับ ๑๘ บีมโดย
อาจจะเลือก ๘ บีมใดก็ไดสําหรับ ACTIVE HOMING MODE และเลือก ๖ บีมสําหรับ PASSIVE MODE
- ACOUSTIC TRANSMITTER จะเปนเครื่องสงสัญญาณเสียงออกไปตามตองการ
- IMPACT PISTOL จะใชเพื่อตรวจสอบตอรปโด กระทบเปาเมื่อกระทบแลวจึงสงสัญญาณไป
ระบบจุระเบิดอีกทีหนึ่ง ( ตามรูป ๔ - ๒๔)

รูปที่ ๔ - ๒๒
๒. สวนหัวรบ ( WARHEAD SECTION ) ประกอบดวยสวนวัตถุระเบิดทั้งหมดจะทําดวย
SHAPE CHARGE ออกแบบใหมโดยกระทรวงกลาโหมอังกฤษ ใหมีอํานาจการทะลุทะลวงสูงขึ้นเพื่อที่จะ

๒๕๐
ทําลายเปลือกเรือ ๒ ชั้นของเรือดําน้ําสมัยใหมได สามารถระเบิดทะลุเหล็กหนา ๑ เมตร และสําหรับเปลือก
เรือ ๒ ชั้นสามารถระเบิดทะลุเปลือกเรือหนา ๓/๘ นิ้วที่หางกัน ๕ เมตรทะลุไดทั้ง ๒ ชั้น ( ตามรูป )

รูปที่ ๔ - ๒๓ การวางดินระเบิดในหัวรบ
๓. สวนนําวิถี ( GUIDANCE SECTION ) เปนสวนที่ใชในการสั่งการและควบคุมหลักของ
ตอรปโด ซึ่งจะทําหนาที่ในการวิเคราะหสัญญาณ การคํานวณ การควบคุมการเคลื่อนที่ของตอรปโด และ
ควบคุมความปลอดภัยของการจุดระเบิดหัวรบ จะประกอบดวยสวนสําคัญ ๕ สวนดังนี้

รูปที่ ๔ - ๒๔ สวนนําวิถี

๒๕๑

รูปที่ ๔ - ๒๕ สวนวิเคราะหสัญญาณ
- SIGNAL PROCESSING UNIT มีหนาทีใ่ นการวิเคราะหสัญญาณเพื่อที่จะ
CLASSIFIED เปาตัดสัญญาณเปาปลอมCOUNTERMEASURE ออกโดยจะมีเครื่องรับใน ACTIVE MODE
๘ เครื่อง และใน PASSIVE MODE ๖ เครื่องในขณะที่อยูใน BROAD BAND MODE เนื่องจาก MODE นี้มี
RANGE DISCRIMINATION ดีจึงสามารถสราง HIGH LIGHT จากโครงสรางตรงสวนตาง ๆของเปา ซึ่งจะ
ทําใหคอมพิวเตอรสามารถสรางแบบจําลอง ๓ มิติของเปาขึ้นได ในการนี้จะชวยในการเลือกพื้นที่ออนแอ
ที่สุดของเปาและจุดเล็งไดดวยใน NARROW BAND ซึ่ง RANGE DISCRIMINATION ไมคอยจะดีนัก
สัญญาณที่สะทอนกลับจะถูกกรองและมีการสราง GATE รวม ๆ REVERATION ENVELOPE ทั้ง
DOPPLER PITCH และ DOPPLER WIDTH ของสัญญาณสะทอนกลับจะถูกวัดทั้งหมด ดังนั้นเปาซึ่งอยูใน
REVERATION ENVELOPE อาจจะถูกตรวจพบไดถา DOPPLER ของมันออกมานอก GATE

๒๕๒

รูปที่ ๔ - ๒๖ รูปแยกสวนนําวิถี
- CORRELATOR มีหนาที่เก็บสัญญาณขอมูลที่สงออกไปและจําไวใน CORRELATOR
STATOR โดยจะมีหลักในการทํางานดังนี้ ในขณะทําการสงสัญญาณออก CORRELATOR จะอาน PULSE
มาเก็บไวแลวสงไปใหวงจรเครื่องสงในสวนหัว ในขณะรับสัญญาณรูปรางของสัญญาณที่สะทอนกลับจะถูก
เปรียบเทียบกับรูปรางของสัญญาณเดิมที่สงออกและจําไวใน CORRELATOR STATOR DISC สัญญาณที่เมื่อ
เปรียบเทียบกันแลวเทานั้นจึงจะถูกสงไปยัง SIGNAL PROCESSOR การกระทําเชนนี้จะทําใหเปนการ
ปองกันเปาลวงและ REVERBERATION ไดเปนอยางดี

๒๕๓

รูปที่ ๔ - ๒๗ สวนภายในของสวนนําวิถี
- COMPUTER ไดถูกออกแบบมาใหสามารถทําการแกไขและปรับปรุง SOFT WARE ไดเพื่อให
เหมาะสมกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนไป การทํางานของคอมพิวเตอรโดยยอมีดังนี้ ระหวางที่ตอรปโดวิ่งไปในน้ํา
คอมพิวเตอรจะรับขอมูลจาก CONTROL SENSOR UNIT เพื่อทําการควบคุม ATTITUDE ของตอรปโดและ
จะรับขอมูลจากเปา SIGNAL PROCESSOR ตอจากนั้นคอมพิวเตอรจะสงสัญญาณไปยังระบบควบคุมและ
HOMING ของตอรปโดเพื่อจะควบคุม ATTITUDE ของตอรปโดและเลือก HOMING MODE
- CONTROL SENSOR UNIT เปนที่รวมของ SENSORS ตาง ๆ ซึ่งจะใหขอมูลรายละเอียดของ
การเคลื่อนไหวและความลึกที่วิ่งของตอรปโดใหแกคอมพิวเตอรเพื่อผลิตสัญญาณควบคุมตอไป สําหรับ
CONTROL SENSOR UNIT จะประกอบดวย RATE GYROS ซึ่งจะวัดอัตราเปลี่ยนทาง ROLL , PITCH และ
YAW สําหรับอัตราเรงทางขางและทางยาวจะวัดดวย ACCELEROMETERS นอกจากนี้ยังประกอบไปดวย
FLUX GATE และ DEPT. SENSOR ซึ่ง SENSOR ตาง ๆ เหลานี้จะเริ่มทํางานในระดับโวลทตาง ๆ กัน
เพื่อที่จะทําใหเกิด PULL OUT ไดเร็วขึ้น
- SAFETY AND ARMING UNIT ถูกออกแบบมาเพื่อใหแนใจในความปลอดภัยจากหัวรบตลอด
อายุของตอรปโด SAFETY AND ARMING UNIT มีหนาที่ในการทํา SAFETY BREAKS สําหรับหัวรบโดย
จะทํางานดังนี้ เมื่อตอรปโดหลุดจากทอเชือก ARMING LANYARD จะขาดออกทําให LANYARD
OPERATE SWITCH ทํางานและเมื่อตอรปโดตกลงน้ําจนถึงระดับลึกที่เหมาะสม HYDROSTATE SWITCH

๒๕๔
จะเริ่มทํางานซึ่งอาการทั้งสองนี้จะทําใหตอรปโดเริ่ม ARMED สําหรับการจุดระเบิดหัวรบจะเริ่มขึ้นไดจาก
ACCELEROMETERS ในสวนหัวในขอแมที่วาตอรปโดจะตองวิ่งไปจนถึงระยะที่ปลอดภัยจากเรือยิงกอนทํา
การยิง
๔. สวนแบตเตอรี่ ( BATTERY SECTION ) แบตเตอรี่จะเปน SEA WATER BATTERY
ซึ่งจะเปนตัวจายพลังงานหลักใหกับตอรปโด แบตเตอรี่จะประกอบดวยเซลทําดวย MAGNESIUM ALLOY /
SILVER CHLORIDE จํานวน ๒๒๓ เซล ซึ่งจะใหพลังงาน 79 kW และเพื่อที่จะใหไดพลังงานเทานี้ ตองการ
อัตราน้ําทะเลไหลเขา ๙๐ ลิตร / นาที เพื่อที่จะผสมกับ CIRCULATING WATER ซึ่งมีอัตราไหล ๑๘๐ ลิตร/
นาที อัตราไหลนี้ต องการอุณ หภู มิน้ําระหว าง -๒ ถึง ๒๕ องศาเซลเซียส และความเค็ม ๐.๗ ถึง ๓.๙ %
สําหรับอัตรากําลังงานที่นําออกจากแบตเตอรี่ จะใช ๓๐๐ โวลท ๒๖๕ แอมป
การควบคุมโวทลของแบตเตอรี่ทําไดโดยการควบคุมจํานวนของน้ําทะเลที่ไหลเขาในแบตเตอรี่
เพื่อผสมกับ CIRCULATION WATER

รูปที่ ๔ - ๒๘ สวนแบตเตอรี่
๕. สวนขับเคลื่อนและควบคุม ( PROPULSION AND CONTROL SECTION )
สวนนี้จะทําหนาที่ขับเคลื่อนและควบคุมความเร็วใหคงที่ตลอดเวลาโดยจะประกอบดวย ๒ สวน
ใหญ ๆ คือ

๒๕๕
๕.๑ สวน MOTOR ซึ่งใชในการขับเคลื่อนตอรปโดโดยรับพลังงานจากแบตเตอรี่และ
จะมีหนาที่ดังนี้
- จายพลังงาน 65 KW ให PROPULSOR
- จายพลังงานไปขับปมไฮโดรลิคส
- จายพลังไฟ 400 Hz ซึ่งจะถูกแปลงเปนไฟตรงเพื่อที่จะนําไปเปน POWER SUPPLY ของวงจร
เครื่องสงในสวนหัว
- จายพลังงานไปขับ RECIRCULATION PUMP ใน SEA WATER BATTERY
MOTOR จะถูกออกแบบเปนพิเศษ โดยจะมี ROTATING FIELD หมุนสวนทางกับเพลา
ARMATURE แลวเอาไปขับ PROPULSORS อีกทีหนึ่งซึ่งดวยวิธีนี้จะทําใหตอรปโดวิ่งไปดวยความเร็วสูงสุด
โดยไมเกิด CAVITATION และเสียงดังแมแตวิ่งในน้ําตื้น

รูปที่ ๔ - ๒๙ มอเตอร

๒๕๖

รูปที่ ๔ - ๓๐ สวนขับเคลื่อนและควบคุม
๕.๒ สวนหาง ( TAIL UNIT ) จะประกอบดวย PROPULSORS ซึ่งจะมีเพลาหมุนใบจักรสวน
ทางกันเพื่อจะใหตอรปโดวิ่งดวยความเร็วสูงสุดโดยไมเกิด CAVITATION และทําใหความเร็วของตอรปโด
คงที่ตลอดเวลาในการปองกันมิใหมีชองวางระหวางรอยตอแตละสวนทําไดโดยใช “ O “ SEAL และ FLAT
STRIE ซึ่งจะทําใหไมมีรอยตอระหวางสวนตาง ๆ
สวนที่สําคัญที่สุดในตอรปโดคือ AUTO PILOT ซึ่งเปนตัวควบคุมการทํางานหลักของระบบและ
กําหนดขั้นตอนการทํางานหลังตอรปโดลงไปในน้ําแลวใหตรงกับขอมูลที่ไดรับการตั้งไวครั้งแรกเมื่อทําการ
คนหาหลังจากตรวจพบเปา,พิสูจนทราบเปาแลวจะวิ่งเขาชนเปาโดยการสรางสัญญาณ PROXIMITY ซึ่งเปน
สัญญาณสุดทายเพื่อใหระบบ ARMING สมบูรณ
๒. ลูกฝก ( TRAINING VARIANT TORPEDO ) มีสภาพภายนอกเหมือนลูกจริงทุกประการ
แตภายในประกอบดวยน้ําหนักถวงแทนที่จะเปนสวนประกอบตาง ๆตามปกติเมื่อทําการฝกยิงไปแลวสามารถ
เก็บมาใชฝกไดใหม ปกติใชสําหรับฝกเตรียมการยิง การลําเลียงและการบรรจุสําหรับเครื่องบินรวมทั้งใชการ
ตรวจสอบขั้นตอนในการตั้งตาตาง ๆจาก LCC และการปลอยจากทอดวย
ลูกฝกสามารถทําการถอดเปลี่ยนน้ําหนักไดเพื่อใหลอยน้ําหลังจากการยิงไปแลวเราแบงลูกฝก
ออกเปนสวนตาง ๆ ได ๕ สวนดังนี้

๒๕๗
๑. สวนหัว ประกอบดวยน้ําหนักสวนหนาซึ่งมีที่ตอหวงสําหรับรอยเชือกบริเวณกึ่งกลาง
พื้นที่ราบสวนหัว ( FLAT NOSE )
๒. สวนหนา ประกอบดวยแทงน้ําหนัก ๓ แทงและ SAFETY AND ARMING
MECHANISM แบบจําลอง
๓. สวนกลาง ประกอบดวยแทงน้ําหนัก ๓ แทง โดยมีหวงแบบพับได ๒ อัน และ VALVE
สําหรับเปดลิ้นใหไนโตรเจนซึ่งบรรจุภายในออก
๔. สวนทาย ประกอบดวยน้ําหนัก ๓ แทง โดยมี ฺBATTERY PORT COVER ชองบรรจุสี
( MARKER ) สําหรับแสดงตําแหนง(DYE RELEASE UNIT)ของตอรปโดเมื่ออยูในน้ําและจุดตอ EARTH
POINT
๕. สวนหาง ประกอบดวย PIU และมีสวนควบคุมการหันเลี้ยวของตอรปโด ๔ ตัวจํานวน
เพลาและใบจักร ๒ ใบทั้งหมดนี้เปนสวนจําลองทั้งสิ้น
ลักษณะภายนอกที่แตกตางไปจากลูกจริงคือ สวนหัวและสวนหางทาดวยสีสมแบบสะทอนแสง
เพื่อใหสังเกตไดชัดในทะเล

การทํางานของตอรปโดสติงเรย
ระบบภายในตอรปโดแบงออกเปน ๔ ระบบใหญ ๆ ดังนี้
๑. ระบบไฟฟากําลัง แบตเตอรี่จะทํางานเมื่อตอรปโดตกลงไปถึงน้ําและอัตราการไหลเขา - ออก
ของน้ําทะเลเปนตัวควบคุมระดับแรงเคลื่อนในตอรปโดใหอยูที่ระดับสูงสุดคาหนึ่งซึ่งถาระดับแรงเคลื่อนลด
ต่ําลง จะทําใหอัตราการไหลเขาออกของน้ําทะเลลดลงเพื่อใหแรงเคลื่อนสามารถสะสมจนถึงระดับที่ตองการ
ในระบบนี้จะมีปมคอยเปด-ปดชองทางน้ําทะเลไหลเขาออกใหแคบลงหรือกวางขึ้นเพื่อควบคุมปริมาตรของ
น้ําทะเล กระแสไฟที่สรางจากแบตเตอรี่ เปนกระแสไฟตรงซึ่งผานไปยัง STOP CONTACTOR ซึ่งเปนตัวตอ
ทางไฟธรรมดา กระแสไฟที่ไดจะแบงออกเปน ๓ สวน ดังนี้ (ตามรูป ๔ - ๓๔)
๑.๑ เปนกระแสไฟตรงเดินทางไปยังระบบขับเคลื่อนและควบคุมโดยตรง เพื่อใหตอรปโด
สามารถเคลื่อนที่ไปขางหนาได
๑.๒ เปนกระแสไฟตรงที่ไปผานวงจรลดระดับแรงเคลื่อน เพื่อสงไปในสวนอิเล็กทรอนิกส
ตาง ๆ ในระบบไดแก AUTO PILOT , CONTROL SENSOR UNIT , ELECTRONIC CONTROL AMPLIFY
๑.๓ รับกระแสไฟมาจาก ๒ ทาง คือ
- กระแสไฟตรงจากระบบแบตเตอรี่โดยตรง และลดระดับแรงเคลื่อนไปใหสวนตาง ๆ ทํางาน
ไดแก NOSE UNIT ELECTRONIC , SIGNAL PROCESSING UNIT , S&A , IMPACT AMPLIFY
- กระแสไฟสลับจากการผลิตในระบบขับเคลื่อนซึ่งตอโดยตรงจากเพลาและนํามาแปลงเปน
กระแสไฟตรงที่มีระดับแรงเคลื่อนสูงและจายไป PULSE CONVERTER เพื่อใชในการสรางพลังงานใน
ระบบจุดระเบิดตอไป

๒๕๘
นอกจากนี้ระดับความถี่ที่ไดรับจากไฟกระแสสลับจะแสดงถึงความเร็วในการหมุนของเพลาซึ่งคา
นี้จะสงไปยังระบบควบคุมหลักเพื่อสรางสัญญาณควบคุมความเร็วของตอรปโด
๒. ระบบขับเคลื่อนและควบคุม (ตามรูป ๔ - ๓๔) เปนระบบแบบมอเตอรหมุนกลับทางโดยมี
เพลา ๒ ตัว และมีใบจักร ๒ ใบ ซึ่งในตอนแรกตอรปโดจะยังไมเคลื่อนที่แรงขับเคลื่อนของตัวมันเองจนกวา
แรงเคลื่อนในแบตเตอรี่ถึง ๖.๕ โวลทและปลดระบบลอเพลาทั้งสอง เมื่อเริ่มทํางานอัตราการหมุนของเพลาจะ
ขึ้นอยูกับระดับแรงเคลื่อนที่ควบคุมโดยระบบควบคุมหลัก เพลาทั้ง ๒ ตัว จะมีหนาที่รองจากการหมุนใบจักร
แตกตางกัน ดังนี้
- เพลาตัวใน จะประกอบดวยระบบสรางไฟฟากระแสสลับ 3 PHASE ซึ่งมีระดับแรงเคลื่อนสูง
และผานไปยังระบบไฟฟากําลังตอไป
- เพลาตัวนอก จะประกอบดวย ระบบควบคุมการวางตัวในทางระดับและทางลึกของตอรปโด
ตลอดจนการเคลื่อนไหวตาง ๆโดยรับสัญญาณควบคุมมาจากระบบควบคุมหลักเชนเดียวกันจะมีการตอแรง
ซึ่งเกิดจากอัตราการหมุนของเพลาตัวนอกไปยังระบบไฮโดรลิคส เพื่อสรางกําลังดันขึ้นมาใชในการควบคุม
การหันเลี้ยวของตอรปโด
๓. ระบบนําวิถีและติดตามเปาอัตโนมัติ (รูป ๔ - ๓๓) เปนหัวใจในการควบคุมใหตอรปโด
เคลื่อนที่ไปในน้ํา และตรวจสอบเปารวมทั้งนําตอรปโดพุงเขาชนเปาในขั้นสุดทาย การทํางานของระบบนี้เริ่ม
จากการรับขอมูลตาง ๆของเปาและลักษณะการทํางานจากการตั้งคาที่ PRESETTER ผานสายสะดือมาเก็บไว
ในระบบควบคุมหลัก เมื่อตอรปโดเคลื่อนที่ไปในน้ําจะมีระบบตรวจสอบความลึกและระบบตรวจสอบ
สภาวะใตทองทะเลรวมถึงสภาพการทํางานในขณะนั้นของตอรปโดไปใหกับระบบควบคุมหลักซึ่ง ผลลัพท
อันนี้จะใหสัญญาณในการควบคุมตอรปโดเพื่อใหเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตองการ สวนประกอบที่สําคัญอีก
อยางหนึ่งคือระบบโซนารภายในตอรปโดซึ่งมีทรานดิวเซอรจํานวน ๓๑ ตัว บริเวณดานหนาสุดของตอรปโด
การทํางานของโซนารแบบตาง ๆ จะควบคุมโดยระบบควบคุมหลักเชนเดียวกัน ซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนในการ
ตรวจจับเปาไดนั้นลักษณะการทํางานของโซนารจะเปลี่ยนคาตาง ๆ เพื่อใหตรวจจับไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใชสัญญาณควบคุมจากระบบควบคุมหลักเชนเดียวกัน
ในระบบนี้จะมีสวนสําคัญในการสรางสัญญาณ ๒ คา เพื่อสงไปใหแกระบบจุดระเบิดซึ่งถาขาด
สัญญาณใดสัญญาณหนึ่ง จะทําใหระบบจุดระเบิดไมทํางานเลยทีเดียว สัญญาณทั้งสองไดแก
- PERMIT ARMING DEPTH โดยการตรวจสอบวาตอรปโดวางตัวอยูในระดับลึกนอยกวาคา
ที่ตั้งใน SAFETY CEILING หรือไม
- PERMIT ARMING PROXIMITY โดยการตรวจสอบวาขณะนี้ตอรปโดอยูใกลเปามากพอที่จะ
เขาทําการชนเปาไดในระยะเวลาอันสั้น (ประมาณ ๓ - ๑๐ วินาที ) และไมมีโอกาสที่จะเปาสูญได

๒๕๙

รูปที่ ๔ - ๓๑ สวนจายพลังงาน

๒๖๐

รูปที่ ๔ - ๓๒ ระบบขับเคลื่อนและควบคุม

๒๖๑

รูปที่ ๔ - ๓๓ สวน ELECTRONICS

๒๖๒
๔.ระบบจุดระเบิดและตรวจสอบความพรอม ระบบนี้เปนสวนที่สําคัญที่จะสรางความเสียหาย
ใหกับเปามากที่สุด โดยเริ่มจากเมื่อตอรปโดหลุดพนจากทอจะมีการปลดสาย S & A ซึ่งเปนขั้นตอนการ ARM
ขั้นแรก และหลังจากนั้นระบบ S & A จะเริ่มทํางานเปนขั้นตอนโดยจะทํางานขั้นสุดทายเมื่อสัญญาณ ๒ คา
จากระบบนําวิถีและติดตามเปาแตสัญญาณที่เริ่มจากการจุดระเบิดจะมาจาก ACCELEROMETER จํานวน ๓
ตัวซึ่งวางอยูบริเวณสวนหัวของตอรปโดโดยแตละตัวทํามุมกัน ๑๒๐ องศา เมื่อตอรปโดเขาชนเปาจะพยายาม
ใหชนในมุมตั้งฉากกับเปามากที่สุดเพื่อแรงที่เกิดจากการชนจะไปสรางสัญญาณทางไฟฟาไปกระตุนใหระบบ
S & A ทํางานและจุดระเบิดตอไป

รูปที่ ๔ - ๓๔ ระบบจุดระเบิดและตรวจสอบความพรอม

ลักษณะการทํางานของตอรปโด ในลูกตอรปโดประกอบดวยระบบตาง ๆ ดังนี้
๑. ระบบควบคุมหลัก ควบคุมโดย MICRO COMPUTER ใน PILOT ซึ่งโปรแกรมตาง ๆ จะบรรจุ
ลงตอรปโดเมื่ออยูโรงงานซึ่งพรอมที่จะรับคําสั่งจากการตั้งคาและจากระบบตรวจจับในตอรปโดเมื่อทํางาน
หลังจากตอรปโดตกลงไปในน้ํา ขอมูลตาง ๆ ประกอบดวย
- รับขอมูล PRESETTER ผานสายสะดือ ( CHPO )
- รับ - สง ขอมูลทาง DIGITAL และ ANALOGUE รวมทั้งจัดหาสัญญาณควบคุมตอรปโด
ในสวนตาง ๆ เพื่อนําตอรปโดเขาหาเปา
- ใหสัญญาณ PAP และ PAD
- ควบคุมระดับการสงออกและควบคุมการเกิด CAVITATION ซึ่งอาจทําใหพลังเสียงลดลง
๒. ระบบไฟกําลัง ถูกสรางในแบตเตอรี่แบบน้ําทะเลซึ่งควบคุมระดับแรงเคลื่อนโดยปรับอัตรา
การไหลของน้ําทะเลที่ผานเขามาในแบตเตอรี่และจายกําลังไฟไปให APS ซึ่งจะปรับเปนกําลังไฟคาตาง ๆ

๒๖๓
๓.ระบบขับเคลื่อน ทําใหตอรปโดเคลื่อนที่ไปในน้ําไดโดยรับกําลังไฟมาจาก SWB ซึ่งในระบบ
ประกอบดวย D.C. MOTOR ( แบบหมุนกลับ ) เพลา , ระบบ PUMP JET โดยมี SHAFT LOCK เปนตัว
ควบคุมมิใหเพลาหมุนจนกวาระดับแรงเคลื่อนใน SWB จะถึงระดับที่ตองการและยังสรางสัญญาณควบคุม
ความกดในระบบไฮดรอลิคส เพื่อควบคุมระดับ ATTITUDE
๔. ระบบการควบคุมและตรวจจับระดับ ATTITUDE จะควบคุมการทํางานรวมกันของ CSU
AUTO PILOT และระบบไฟฟา-ไฮดรอลิคส โดย CSU ใหคาอัตราเปลี่ยนทาง ROLL , PITCH และ YAW
รวมทั้งอัตราเรงทางขางและทางหนาทิศแมเหล็กและความลึกซึ่งขอมูลเหลานี้จะสงไปยัง AUTO PILOT และ
ทําการควบคุมระบบ CONTROL SURFACE ตอไป
๕. ระบบโซนาร ควบคุมโดย AUTO PILOT SPU และ TRANSDUCER ซึ่งติดอยูกับสวนหนา
ของตอรปโดทั้ง ๓ สวนนี้จะดําเนินการสงและรับสัญญาณเสียงจากนั้นจะนําสัญญาณที่ไดรับมาวิเคราะหชนิด
ของการสงและเขาหาเปาจะถูกเลือกจากทั้ง ๓ สวนนี้เชนเดียวกัน AUTO PILOT จะควบคุมชวงเวลาในการสง
และ PULSE INTERVAL ซึ่ง SPU จะรับสัญญาณดิบที่ไดไปวิเคราะหทั้งใน ACTIVE และ PASSIVE MODE
สัญญาณจาก SPU จะผานเขาไปในวงจรตรวจจับของ AUTO PILOT ซึ่งจะจัดลักษณะของสัญญาณให
เหมาะสมกับการวิเคราะหโดยคอมพิวเตอรใน AUTO PILOT โซนารสามารถเลือกการทํางานในแบบ ตาง ๆ
ไดโดยขึ้นอยูกับองคประกอบ คือ ขั้นตอนการตอตี , ความลึกของน้ํา , ลักษณะทองทะเลและการตรวจพบ
อุปกรณตอตานการตรวจจับ โซนารสามารถสงสัญญาณเสียงรูปแบบตาง ๆ ไดดังนี้ (ตามรูปที่ ๔ - ๓๕)
๑) BOARD BAND ใชสําหรับตรวจจับเปาระยะไกลและใชเปนหลักในการปฏิบัติการใน้ําลึกจะ
ใหระยะและ RANGE DISCRIMINATION ที่ละเอียดมากโดยมากจะใชใน SEARCH PHASE และจะใชใน
การให TERMINAL HOMING TRAJECTORY ขั้นสุดทายเสมอใน MODE นี้สามารถวัดระยะมุมเปารวมทั้ง
ASPECT ของเปาดวย
๒) NARROW BAND ใชเปนหลักในการตรวจจับเปาเมื่อปฏิบัติการในน้ําตื้นเนื่องจากมี
REVERBERATION สูง
๓) PASSIVE ใชในการตรวจจับเสียงซึ่งแพรออกโดยไมตั้งใจจากเปาและในกรณีที่เปานั้นไดทํา
COUNTER MEASURE ขึ้นมา

๔) HEIGHTSENSE ใชในการตรวจสอบความลึกของตอรปโดที่อยูเหนือพื้นทอง
ทะเลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากน้ําตื้นเปนน้ําลึกไดจะใชแบบนี้เมื่อปฏิบัติการใน
น้ําตื้นเทานั้น

๒๖๔

รูปที่ ๔ - ๓๕ แสดงการทํางานในสวนตาง ๆ ของตอรปโดสติงเรย
๖. ระบบรักษาความปลอดภัยตอชนวนและจุดระเบิด ทํางานโดยใช S & A MECHANISM
IMPACT PISTOL , DETONATOR & WARHEAD สัญญาณจุดระเบิดจะมาจาก ACCELEROMETER ตอ

๒๖๕
สัญญาณให IMPACT PISTAL ที่อยูในสวนหัวของตอรปโดจุดระเบิดไปที่ DETONATOR ขั้นตอนเหลานี้จะ
เกิดในกรณีที่ทําการยิงตามปกติไมใชกรณี JETTISON และตองมีสัญญาณ PAD & PAP จาก AUTO PILOT
ดวยในสวน DETONATOR จะประกอบดวยสวนทางไฟฟาและ BOOSTER ซึ่งเปนตัวแปลงไฟจุดระเบิดเปน
แรงระเบิด เพื่อไปทําใหหัวรบระเบิดตอไป ระบบจะไมสมบูรณถาขาดการตอวงจร ARMING WIRE ,
HYDROSTAT SW. และ SAFETY DEPTH ซึ่งจะทําใหการจุดระเบิดไมทํางาน

ขั้นตอนการทํางานของ WARSHOT TORPEDO
ขั้นเตรียมการ
สําหรับตอรปโด กอนที่จะบรรจุใสทอจะตองถอดฝาครอบสวนหัว , ลําตัวและสวนหางรวมทั้ง
FIAM จากนั้นตอสาย CHPO และปรับแตง LANYARD ใหไดยาวเหมาะสม

รูปที่ ๔ - ๓๖ WARSHOT ตอรปโด
สําหรับพนักงาน ตองทราบความตองการแนนอนของคาตอไปนี้
- ความลึกของน้ําในพืน้ ที่ปฏิบัติการ
- ตําบลที่สัมพันธของเปากับเรือยิง
- คาอัตราผิดของสนามแมเหล็ก

นอกจากนั้นยังตองสามารถกําหนดจุดที่แนนอนที่ตอรปโดตกลงน้ํา โดยตองทราบ
ขอมูลตอไปนี้
- ความเร็วลม (เมื่อยิงจาก บ.)
- ความเร็วของเรือยิง
- ความสูงของยานขณะทําการยิง (เมื่อยิงจาก บ.)
- ตําบลที่สัมพันธของเรือยิงกับเรือเปา
- เข็มและความเร็วของเปา

๒๖๖
พนักงานจะปอนขอมูลตาง ๆ ใหตอรปโดผาน LCC ซึ่งขอมูลจาก LCC จะเขาไปเก็บไวใน AUTO
PILOT โดยผาน CHPO ขอมูลทั้งหมดที่จําเปนไดแก
INITIAL SEARCH DEPTH (ISD) ซึ่งเปนความลึกของน้ําในพื้นที่ซึ่งเปาปฏิบัติการอยู แบง
ออกเปนน้ําตื้นและน้ําลึกโดยกําหนดใหระดับความลึกที่มากกวา ๑๘๐ เมตร เปนน้ําลึก
LENGTH OF FORERUN เปนระยะที่ตอรปโดเคลื่อนที่ไปหาเปาโดยไมมีการสงสัญญาณใด ๆ
ทั้งสิ้น (SILENT) กอนเขาสูขั้นการคนหา โดยสามารถตั้งได ๘ คาดังนี้
๐ เมตร
๙๑๔ เมตร (๑,๐๐๐ หลา)
๑,๓๗๑ เมตร (๑,๕๐๐ หลา)
๑,๘๒๘ เมตร (๒,๐๐๐ หลา)
๒,๒๘๕ เมตร (๒,๕๐๐ หลา)
๒,๗๔๒ เมตร (๓,๐๐๐ หลา)
๓,๑๙๙ เมตร (๓,๕๐๐ หลา)
๓,๖๕๖ เมตร (๔,๐๐๐ หลา)
SEARCH PATTERN จะเริ่มขั้นตอนนี้เมื่อสิ้นสุด FORERUN ตอรปโดไดรับคา ISD และรูความ
ลึกของน้ําที่แทจริงในพื้นนั้น ลักษณะของการคนหาจะสัมพันธกับความลึกของน้ําวาน้ําตื้นหรือน้ําลึกและ
เลือกการคนหาแบบวงกลม (CIRCULAR) หรือซิกแซ็ก (CORRIDOR) ซึ่งทําใหเรามีการคนหาได ๔ แบบ คือ
CORRIDOR
ในน้ําตืน้
CORRIDOR
ในน้ําลึก
CIRCULAR
ในน้ําตืน้
CIRCULAR
ในน้ําลึก
SAFETY CEILING DEPTH เปนคาความลึกที่ตั้งขึ้นเพื่อใหแนใจวาตอรปโดที่ยิงออกไปจะไม
ARM
เมื่อขึ้นมาเหนือความลึกนี้และจะไมสามารถขึ้นมาเหนือระดับความลึกที่ตั้งไวไดความลึกดังกลาว
แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้
๐ เมตร (ที่ผิวหนาน้ํา)
๑๕ เมตร (ความลึกปกติ)
๓๗ เมตร (เมื่ออยูในน้ําลึก)
AZIMUTH HEADING เปนคาทิศทางการเคลื่อนที่ของตอรปโดเมื่อตั้งคา FORERUN และเปน
MEAN HEADING เมื่อเลือกคนหาแบบ CORRIDOR สามารถเลือกได ตั้งแต ๐๐๐ - ๓๕๙ องศา โดยเพิ่มที่ละ
๑ องศา
MAGNETIC VARIATION
เปนคาทดแทนคาอัตราผิดของสนามแมเหล็กโลกในพื้นที่
ปฏิบัติการสามารถเลือกไดตั้งแต ๗๙ องศา ตะวันตก ถึง ๗๙ องศา ตะวันออก โดยเพิ่มทีละ ๑ องศา เมื่อปอน

๒๖๗
ขอมูลทั้งหมดเขาไปใน LCC แลวขอมูลเหลานี้จะเก็บไวใน AUTO PILOT และจะสงสัญญาณกลับไปยัง LCC
เพื่อใหพนักงานแนใจวาตอรปโดรับขอมูลที่ถูกตองไวแลว
ขั้นตอนการยิง
เริ่มทํางานเมื่อกดปุม FIRE บนแผงควบคุมการยิงซึ่งปกติไฟบนปุมนี้จะติดเมื่อพรอมที่จะทําการ
ยิงเทานั้นเมื่อยิงไปแลวไฟจะดับ ระบบไฟกําลังที่ใชคือ ๑๑๕ โวลท ๖๐ ไซเกิล ๑ เฟส และไฟ ๒๘ โวลท (ไฟ
DC) ซึ่งจะแยกไปเลี้ยงสวนตาง ๆ บริเวณดานบนของทอตอรปโด สําหรับสาย S & A จะปลดโดยแรงเคลื่อน
ของตอรปโดเอง จากนั้นอากาศที่มีกําลังดันจะมาปลด SECURING MECHANISM เพื่อปลดสวนทายของรม
ออกจากการยึดของตอรปโดและใหลิ้นควบคุมอากาศกําลังดันสูงในถังทํางานและดันใหตอรปโดพุงลงน้ํา
สําหรับแผนไดอะแฟรมที่ปดอยูบริเวณหนาทอยิงนั้นจะถูกดันออกโดยอากาศกําลังดันสูงเชนกัน ในกรณีที่ทํา
การยิงแบบไมปกติจะมีไฟ ๒๘ โวลท มาเลี้ยงระบบปลดสาย BPC และ S & A ดังนั้นเมื่อตอรปโดตกลงไปใน
น้ําระบบตาง ๆ จะทํางาน สวนการยิงแบบ JETTISION นั้น เนื่องจากขาดไฟยิง ๑๑๕ โวลท หรือระบบสายตอ
จากเครื่องควบคุมการยิงกลับมายังทอไมปกติจะใชการกดยิงแบบ EMERGENCY ดวยมือเพื่อเปดลิ้นให
อากาศกําลังสูงทํางานเหมือนขั้นตอนการยิงปกติทุกอยาง
DIVERY PHASE เมื่อกดปุม ยิง จะทําใหตอรปโดตกลงไปในน้ําสายตอตาง ๆ
- ARMING LANYARD จะถูกปลดออกโดยอัตโนมัติ จะเปนการตอระบบซึ่งทําใหระบบวัด
ความลึกใน S & A ทํางานได
- BATTERY PORT COVER LANYARD จะถูกปลดออก จากนั้นน้ําจะเขามาทางชองน้ําเขาใน
บริเวณ BPC ทําให SEA WATER BATTERY เริ่มทํางาน
- CHPO LANYARD จะขาดเองโดยแรงดึงของตอรปโด เนื่องจากมีลักษณะการตอแบบ
WEAKLINK เปนการตัดสัญญาณติดตอระหวาง LCC และ AUTO PILOT
- รมชูชีพ (PARACHUTE ASSEMBLY) จะถูกดึงใหถูกกางออกเพื่อลดความเร็วในการตกของ
ตอรปโด และจะชวยรักษาสภาพการทรงตัวของตอรปโดไว (ตามรูป ๔ - ๓๗)
หมายเหตุ เมื่อทําการยิงในกรณี JETTISION สาย S & A และ BPC จะไมทํางาน ดังนั้นระบบ S
& A และ SWB จะไมทํางาน สําหรับ CHPO จะปลดออกตามปกติ
WATER ENTER PHASE
ขั้ น ตอนการรับน้ํ า ทะเล เมื่อ ตอรป โ ดตกลงไปในน้ํ า ร ม ทางส ว นท ายของตอร ปโ ดจะเปน ตั ว
ควบคุมการทรงตัวของตอรปโด จะชลอใหตอรปโดลดความเร็วลง น้ําทะเลจะไหลเขาทาง BATTERY PORT
COVER เขาไปทําปฏิกริยากับเซล MAGNESIUM ALLOY/SILVER CHLORIDEจํานวน ๒๒๓ เซล เกิด
ความรอนและพลังงานขับเคลื่อนสูงขึ้นตามลําดับ เมื่อระดับแรงเคลื่อนใน SWB ขึ้นมาถึง ๖.๕ โวลท จะทํา

๒๖๘

รูปที่ ๔ - ๓๗ DELIVERY PHASE
ให SHAFT LOCK ถูกปลดโดยระบบ ELECTRO EXPLOSIVE และเพลาตัวนอกจะเริ่มหมุนเพื่อปลดรม ชู
ชีพ
ในขณะเดียวกันระดับแรงเคลื่อนไฟฟาจะสูงขึ้นตามลําดับซึ่ง VOLTAGE RECULATORจะเปน
ตัวควบคุม VOLTAGE ในการ ปด - เปด ลิ้นทางไหลเขาของน้ําทะเลเพื่อควบคุมมิใหแรงเคลื่อนไฟฟาสูงขึ้น
เกินความจําเปน และมี RECIRCULATION PUMP จะควบคุมการไหลเวียนของน้ําทะเลใหเปนไปโดย
ตอเนื่อง สําหรับกําลังงานที่นําออกจากแบตเตอรี่จะใช 79 KW. 307 V. ซึ่งจะจายไปตามสวนตาง ๆ ดังนี้
- ไปหมุนมอเตอร เพื่อใชในการหมุนใบพัดขับเคลื่อนตอรปโด (ประมาณ 65 KW.)
- จายพลังงานไปขับ HYDRAULIC

๒๖๙
- จายพลังงานไปขับ RECIRCULATION PUMP เพื่อใหการไหลของน้าํ ทะเลเปนไปโดยตอเนื่อง
พลังงานจะถูกกรองลดระดับแรงเคลื่อนไปใหสวนตาง ๆ ทํางาน ไดแก NOSE UNIT ,
ELECTRONIC , SIGNAL PROCESSING UNIT , S & A , IMPACT PISTOL
PULL OUT PHASE
ตอรปโดจะจมลงไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับ ๑๙ - ๒๙ เมตร HYDROSTATIC SWITCH ใน SAFFTY
& ARMING UNIT จะเริ่มทํางานตอวงจร เพื่อใหกระแสไฟสลับจาก A.P.S. (AUXILLIARY POWER
SUPPLY จากมอเตอร) ไหลเขาไปในสวนพรอมระเบิด ๒ สวนคือ
PERMIT ARMING DEPTH เพื่อควบคุมใหตอรปโดอยูในระดับลึกที่กําหนด
PERMIT ARMING PROXIMITY เพื่อตรวจสอบวาขณะนี้ตอรปโดอยูใกลเปามากพอที่จะเขา
ทําการชนเปาได วงจรของ S & A นี้ เปนขั้นที่ ๒ ของการ ARMING
- ในขณะเดียวกัน AUTO PILOT จะรับสัญญาณจาก CONTROL SENSOR เพื่อควบคุม
ATTITUDE ของตอรปโดใหเริ่ม PULL OUT โดยมี MINIMUM LAUNCH DEPTH ๒๕ เมตร เปนการ
ปองกันมิใหตอรปโดควงหรือดําลงสูพื้นทองทะเล
- ในขณะที่ตอรปโด CLIMB ขึ้นสูผิวน้ําก็จะเริ่ม CHECK SAFETY CELLING
- ในน้ําตื้น ๑๕ เมตร
- ในน้ําลึก ๓๔ เมตร

๒๗๐

รูปที่ ๔ - ๓๘ PRE - SEARCH PHASE

๒๗๑
ขั้น PRE SEARCH PHASE หรือระยะ FORERUN (ตามรูปที่ ๔ - ๓๘) ขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายใหตอรปโด
วางตัวอยูในระดับความลึกและทิศทาง ตรงกับคาที่ตั้งไวโดยพนักงาน ดังนั้นการควบคุมทั้งหมดจะมาจาก
AUTO PILOT ซึ่งจะตรวจสอบการทํางานตาง ๆ ดังนี้
- ตรวจสอบคาความลึกที่ปลอดภัย (SAFETY CELLING)
- ตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนที่ของตอรปโด
- ปรับแตงทิศทางโดยใชคาแกสนามแมเหล็กโลกในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งจะใชคา FLUX GATE ของ
ทิศทางจากเข็มแมเหล็กเขาแก สําหรับสนามแมเหล็กที่มีอัตราผิด หลังจากนั้นจะตรวจสอบกับคาความลึกที่ตั้ง
ไวเพื่อเขาสูการคนหาตอไป
หลังจากที่ตอรปโด CHECK SAFETY CELLING แลว ตอรปโดจะเริ่มเขาสูทิศทางตามที่ตั้งคาไว
ใน PRESETTER โดยตอรปโดจะแลนสายที่เรียกวา DOGLEG เพื่อที่จะให FLUX GATE COMPASS เริ่ม
CALIBRATE หาทิศทางตามที่ตั้งไวจากนั้นจะสงไปให RATE GYRO เพื่อควบคุมทาง ROLL และ PITCH
ของตอรปโดระยะ FORERUN ที่ตั้งได ๘ คา ตั้งแต ๐ , ๑๐๐๐ , ๑๕๐๐ ........๔๐๐๐ หลา STEP ละ๕๐๐ หลา
ในระหวาง FORERUN นี้ ตอรปโดจะ INHIBIT คือ SILENT ตลอดไมสงสัญญาณทั้ง ACTIVE และ
PASSIVE
การปฏิบตั ิในน้ําตืน้
ตําบลที่ใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของตอรปโดสูงสุดในน้ําตื้น คือ การวางตัวใหอยูใกลกบั
พื้นผิวทองทะเลที่สุด ซึ่งขั้นตอนเตรียมการคนหาจะพยายามใหตอรปโด วางตัวอยูในตําบลที่ดีที่สุด กอนการ
คนหาจะเริ่มขึ้น ซึ่งตอรปโดจะใช HEIGHT SENSE MODE เพื่อนําทางของตอรปโด เขาสูตําบลที่ใน
ขณะเดียวกัน ถาระบบตรวจสอบความลึกรูวาลักษณะทองทะเลเปนแบบน้ําลึก ก็จะเปลี่ยนขั้นตอนการคนหา
ใหสัมพันธกับระดับความลึกทันที
การปฏิบตั ิในน้ําลึก
จะมี ก ารเตรี ย มการให ต อร ป โ ดวางตั ว อยู ใ นตํ า บลที่ ใ ห ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการค น หาสู ง สุ ด
เชนเดียวกับการปฏิบัติในน้ําตื้น ถามีการตั้งคา FORERUN จะมีการตรวจสอบความลึกของน้ํา โดยใช
HEIGHT SENSE วาเปนสภาพน้ําตื้นหรือน้ําลึก และสามารถเปลี่ยนการคนหาไปในแบบที่เหมาะสมกับความ
ลึกของน้ํา ถาไมมีการตั้งคา FORERUN จะไมมีการตรวจสอบความลึกของน้ํา แตจะเลือกแบบคนหาที่ใชกับ
น้ําลึกเลยทีเดียว
SEARCH PHASE
นับจากสิ้นสุดระยะ FORERUN , DEPTH , SENSOR จะสง HEIGH SENSE MODE วัด ความ
ลึกถามากกวา ๑๘๐ เมตร ก็จะเปนการปฏิบัติในน้ําลึก ถานอยกวา ๑๘๐ เมตร ถือเปนการปฏิบัติในน้ําตื้น
ในกรณีที่เปนน้ําตื้น (ตามรูปที่ ๔ - ๔๐) ตอรปโดจะถูกควบคุมใหสูงกวา SEA BED ๑๕ เมตร โดย
HEIGH SENSE MODE จะตอง CHECK ตลอดเวลา จะพยายามใหตอรปโดวางตัวอยูในตําบลที่ที่ดีที่สุด ถา

๒๗๒
ระบบตรวจสอบความลึกรู วาลักษณะทองทะเลขางหนาเปนแบบน้ํ าลึกก็ จะเปลี่ยนขั้นตอนการคนหาให
สัมพันธกับระดับความลึกทันที
ในกรณีที่เปนน้ําลึก (ตามรูปที่ ๔ - ๓๙)เมื่อ DEPTH SENSOR สง HEIGHT SENSE MODE
CHECK แลววาระดับน้ํามากกวา ๑๘๐ เมตร จะเปนการปฏิบัติในน้ําลึก ตอรปโดจะวางตัวอยูในตําบลที่ให
ประสิทธิภาพในการคนหาสูงสุด อยางไรก็ตามถาระดับน้ําลึกมาก ๆ HEIGHT SENSE MODE ก็ไมสามารถ
CHECK ความลึกได เนื่องจากลึกมากสงสัญญาณออกไปอาจจะไมรับสัญญาณกลับ ดังนั้นตอรปโดจะถูก
ควบคุมไมใหดําคนหาในความลึกมากกวา ๓๐๐ เมตร ซึ่งถือวาเกินความจําเปน
ในขณะเดียวกันตอรปโดจะเริ่มสงหรือรับสัญญาณจากเปาในสวนหัวที่ NOSE UNIT จะมี
TRANSDUCER ๓๑ ตัว ในจํานวนนี้ ๖ ตัวใชในการรับ - สง สวนที่เหลือใชรับอยางเดียว บีมในการสงมี ๘
บีม แตจะใชทีละบีม บีมในการรับมี ๑๘ บีม โดยอาจจะเลือก ๘ บีม ใดก็ไดสําหรับ ACTIVE และ ๖ บีม
สําหรับ PASSIVE MODE
ถาได ACTIVE CONTACT ซึ่งมีลักษณะตาง ๆพอจะเรียกวาเปนเปาก็จะเขาสูขั้นตอนการพิสูจน
ทราบ เพื่อที่จะตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ใหมากขึ้นในขณะเดียวกัน ถาได PASSIVE CONTACT ก็จะยังคงอยู
ในขั้นการคนหาตอไปจนกวาจะได ACTIVE CONTACT หรือแบตเตอรี่หมดอายุและถาเปลือกนอกของ
ตอรปโดไมมีรอยขูดขีดจะอยูในสภาพ NOT ARMED
ระบบการสงสัญญาณคลืน่ ของตอรปโดมี ๔ ระบบ คือ

- BROAD BAND
- NARROW BAND
- PASSIVE
- HEIGHT SENSE

๒๗๓

รูปที่ ๔ - ๓๙ SEARCH PHASE - DEEP WATER DEPTH SELECTER

๒๗๔

รูปที่ ๔ - ๔๐ SEARCH PHASE - SHALLOW WATER DEPTH SELECTED

๒๗๕
BOARD BAND (LONG RANGE) ใชสําหรับตรวจจับเปาระยะไกลและใชเปนหลักการในการ
ปฏิบัติการในน้ําลึก จะใหระยะและ RANGE DISCRIMINATION ที่ละเอียดมากจะใชใน SEARCH PHASE
และจะใชในการให TERMINAL HOMING TRAJECTORY ขั้นสุดทายเสมอใน MODE นี้ สามารถวัดระยะ
มุมเปารวมทั้ง ASPECT ของเปาดวย
NARROW BAND ใชเปนหลักในการตรวจจับเปาเมื่อปฏิบัติการในน้ําตื้นเนื่องจากมี REVER
BERATION สูง
PASSIVE ใชในการตรวจจับเสียงซึ่งแพรออกไปโดยไมตั้งใจจากเปาและในกรณีที่เปานั้นไดทํา
COUNTER MEASURE ขึ้นมา
HEIGHT SENSE ใชในการตรวจสอบความลึกของตอรปโดที่อยูเหนือพื้นทองทะเล ซึ่งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงจากน้ําตื้นเปนน้ําลึกได จะใชการสงแบบนี้เมื่อปฏิบัติการในน้ําตื้นเทานั้น
การคนหาแบบ CORRIDOR ในน้ําตืน้
เมื่อเขาสูขั้นตอนการคนหา และตอรปโดวางตัวในระดับที่ใกลกับทองทะเล ตอรปโดจะหันไปใน
ทิศทาง + ๒๐ องศา กับทิศที่ตั้งไวซึ่งการรักษาระดับความลึกนี้จะใช HEIGHT SENSE เปนตัวตรวจสอบกับ
ทองทะเล สําหรับชนิดของการสงเสียงออกนั้นจะใช NARROW BAND และ PASSIVE สลับกับการสงแบบ
BROAD BAND และ PASSIVE
การคนหาแบบ CIRCULAR ในน้ําตื้น
เมื่อเขาสูขั้ นตอนการคนหา ตอรปโดจะวางตัวในระดับความลึก ที่เหมาะสมโดยใช HEIGHT
SENSE และเริ่มการคนหาแบบ CIRCULAR โดยหันวงตามเข็มนาฬิกาในขณะเดียวกันก็ใชการสงแบบ
NARROW BAND และ PASSIVE ในการตรวจจับเปา ถาไมพบเปาก็จะใช HEIGHT SENSE ตรวจสอบ
ระดับความลึกของตอรปโดอีกครั้งและเริ่มการคนหาครั้งที่สองโดยสง BROAD BAND และ PASSIVE ถาไม
พบเปาก็จะยังทําการคนหาแบบ CIRCULAR ตอไป
การคนหาแบบ CORRIDOR ในน้ําลึก
เมื่อเขาสูขั้นตอนนี้ตอรปโดจะวางตัวในระดับความลึกที่เหมาะสมและเคลื่อนที่ไปในทิศทาง +
๒๐ องศา กับคาที่ตั้งไว โดยทําการสงสัญญาณแบบ BROAD BAND และ PASSIVE การคนหาจะกระทํา
อยางตอเนื่องจนกวาจะพบเปาหรือแบตเตอรี่หมดอายุ
การคนหาแบบ CIRCULAR ในน้ําลึก
เมื่อเขาสูขั้นตอนนี้ตอรปโดจะวางตัวในระดับความลึกที่เหมาะสม และทําการคนหาแบบ โดยใช
การสงสัญญาณแบบ BROAD BAND และ PASSIVE ถาไมพบเปาตอรปโดจะเคลื่อนที่ตอไปขางหนาและดํา
ลึกลงไปซึ่งในระหวางดําลงไปจะใช HEIGHT SENSE และ DEPTH SENSOR เพื่อตรวจสอบความลึกดวยถา
ตรวจพบวาเปนน้ําตื้น ตอรปโดจะเปลี่ยนไปทําการคนหาแบบน้ําตื้นตอไป ในกรณีที่ไมตรวจพบเปาระหวาง

๒๗๖
การลดระดับและหลังจากทําการคนหาแบบ CIRCULAR ในครั้งที่ ๒ นี้ตอรปโดจะทําการคนหาในระดับ
ความลึกนี้จนกวาจะพบเปาหรือแบตเตอรี่หมดอายุ

รูปที่ ๔ - ๔๑ ACOUSITION AND APPROACH PHASE

๒๗๗
ขั้นการพิสูจนทราบ ( CLASSIFY PHASE )
เปนขั้นตอนระหวางทําการคนหาเปาซึ่งขอมูลที่ไดรับจะถูกนํามาวิเคราะหวามีความนาจะเปนเปา
หรือไม ขอมูลตาง ๆ ที่ถูกนํามาวิเคราะหจะถูกจัดลําดับ และผลการวิเคราะหจะชวยทําใหตอรปโดเคลื่อนที่เขา
หาเปาไดอยางถูกตอง ถาผลการวิเคราะหมีความนาจะเปนเปาสูงตอรปโดจะเขาสูการติดตามเปาทันที แตผล
การวิเคราะหมีความนาจะเปนต่ํา ตอรปโดจะอยูในขั้นการคนหาตอไปจนกวาจะไดขอมูลมากขึ้นและความ
นาจะเปนสูง สําหรับขอมูลในขั้นตอนนี้จะถูกบันทึกไวในตอรปโด เพื่อนํามาใชในกรณี LOST CONTACT
ขั้นการติดตาม
ปจจัยในการกําหนดการเคลื่อนที่เพื่อติดตามเปาจะมาจากขอมูลดังตอไปนี้
- ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากเปา
- ลักษณะของการสงสัญญาณโซนาร และลักษณะการคนหาขณะทีไ่ ดเปา
- ความลึกของน้ํา
ในขณะที่ตอรปโดเปลี่ยนขั้นตอนการพิสูจนทราบไปเปนการติดตามเปานั้นจะขึ้นกับลักษณะการ
สงสัญญาณของตอรปโดในขณะไดเปาดวย ( ACTIVE หรือ PASSIVE ) และจะทําการลดชวงเวลาในการสง
ลงเพื่อมิใหเกิดเปาซอนกันในเปาเดียวกัน ถาเปนการสงในน้ําตื้นจะลดระดับการสงลงเพื่อปองกันมิใหเกิด (
CAVITATION ) ดวย ขั้นการติดตามสามารถแบงออกไดดังนี้
๑. ขั้นตอนการติดตามแบบ BROAD BAND ใชในการติดตามแบบนี้กับเปาที่ไดจากการตรวจจับ
แบบ BROAD BAND ทั้งหมดไมวาจะเปนการติดตามครั้งแรกหรือหลังจาก LOST CONTACT ก็ตาม ในการ
ติดตามนี้สามารถใชการสงในรูปแบบตาง ๆ ไดแก HEIGHT SENSE , PASSIVE , NARROW BAND และ
BROAD BAND ซึ่งสงในรูปแบบใดนั้นขึ้นอยูกับยุทธวิธีที่เลือกโดยตอรปโดเอง ระหวางการติดตามเปาจะมี
การตรวจสอบขอมูลเปาและปรับใหทันสมัยอยูเสมอ เมื่อ CONTACT ใดไดรับการเลือกวาเปนเปาที่ตองการ
ขอมูลของมันจะถูกนํามาพิจารณาและแนวแบริ่งระหวาง CONTACT กับตอรปโดจะถูกคํานวณจากนั้น
BEAM PATTERN ของโซนารในตอรปโดจะพิจารณาเฉพาะเปาที่กําหนดเทานั้นขอมูลตาง ๆ มากขึ้นจะยาง
เขาสูการติดตามเปาครั้งสุดทายซึ่งในกรณีที่มีการ LOST CONTACT จะเริ่มเขาสูขั้นตอนนี้ใหม
๒. ขั้นตอนการติดตามแบบ NARROW BAND ใชการติดตามแบบนี้กับเปาที่ไดจากการตรวจจับ
แบบ NARROW BAND ภายหลังการพิสูจนทราบแลวซึ่งมีลักษณะพิเศษคือจะเลือกใชเมื่อลักษณะทองทะเลมี
REVERBERATION เปนปจจัยสําคัญเชนนี้ในน้ําตื้นจะมีการใช HEIGHT SENSE ในการตรวจสอบระดับ
ความปลอดภัยของตอรปโดพรอมกับการใชสงแบบ NARROW BAND และ PASSIVE สลับกับ BROAD
BAND และ PASSIVE ถา CONTACT จากการตรวจจับแบบ BROAD BAND มีการพิสูจนวาจะเปนเปาจะเขา
สูขั้นการติดตามดวย BROAD BAND แตถาเปาเกิดหายไปจะเขาสูขั้นตอน LOST CONTACT ทันที

๒๗๘

รูปที่ ๔ - ๔๒ TERMINAL HOMING PHASE

๒๗๙
๓. ขั้นตอนการติดตามแบบ PASSIVE ใชการติดตามแบบนี้เมื่อไมสามารถไดเปาในการสงแบบ
ACTIVE เลย ในขณะเดียวกันจะทําการคนหาแบบ CORRIDOR โดยจะใชทิศทาง + ๒๐องศา กับคาที่ไดจาก
เปาเมื่อเปนการปฎิบัติในน้ําลึกจะใช BROAD BAND และ PASSIVE เมื่อเปนการปฎิบัติในน้ําตื้นจะใช
NARROW BAND , BROAD BAND และ PASSIVE ในแตละขาของการคนหา ซึ่งระยะทางในการคนหา
เมื่อปฎิบัติการในน้ําตื้นจะเปนสองเทาของระยะทางในน้ําลึกเมื่อไดเปาจากการสงแบบ ACTIVE จะเขาสูขั้น
การติดตามครั้งสุดทายทันที
๔. การติดตามครั้งสุดทาย ( TERMINAL HOMING PHASE ) ตามรูปที่ ๔ - ๔๒ จะเขาสูขั้นตอน
นี้เมื่อ CONTACT ที่ไดรับจากการสงแบบ BROAD BAND ถูกวิเคราะหแนวาเปนเปาที่ตองการทิศทางในการ
ดักหนาการเคลื่อนที่ของเปาจะถูกคํานวนและตอรปโดจะเคลื่อนที่เขาใกลเปาไปเรื่อย ๆ พรอมกับตรวจจับ
แบบ PASSIVE และ BROAD BAND ในขณะเดียวกันความยาวในการสงสัญญาณจะลดลงเพื่อปองกันมิให
เกิด DOUBLE ECHO ของเปาเดียวกัน และระดับกําลังสงจะลดลงเพื่อลด CAVITATION ดวย (เฉพาะในน้ํา
ตื้น)
เมื่อตอรปโดอยูในระยะเฉียดเปา สัญญาณ PAP จะสงไปยัง SAFETY & ARMING โดย AUTO
PILOT ถาตอรปโดอยูในระดับความลึกปลอดภัย (CEILING) ที่ตั้งไว AUTO PILOT จะมีสัญญาณ PAD
สงไป ซึ่งทําใหหัวรบอยูในลักษณะพรอมที่จะระเบิด และสัญญาณ PAD & PAP จะตองอยูที่ SAFETY &
ARMING UNIT ตลอดไป ถาขาดสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งจะทําใหหัวรบไมพรอมที่จะทํางานทันที ถาเกิด
การสูญเปาในขณะนั้น ตอรปโดจะยังคงใชมุมหางเสือนําตอรปโดเขาสูทิศทางที่คํานวณไดในตอนแรก หรือ
เปลี่ยนเปนขั้นตอนการติดตามเปาแบบ LOST CONTACT ถาจําเปน มุมดักหนาที่คํานวณไวจะเปนจุดที่
ตอรปโดจะทําการชนเปาไดดีที่สุด ซึ่งภายหลังจากการชนเปาแลว จะมีสัญญาณจาก ACCELEROMETER ซึ่ง
สงผานไปยัง IMPACT PISTOL สรางสัญญาณไฟยิงขึ้นเพื่อจุดระเบิดไปยัง DETONATOR และหัวรบตอไป
๕. ขั้นการติดตามเมื่อสูญเปา
จะเขาสูขั้นตอนนี้เมื่อเกิดการสูญเปา ไมวาจะอยูในชวงพิสูจนทราบ ติดตามหรือการเขาชนเปาก็
ตาม สามารถเลือกวิธีการคนหาเปาใหมโดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ดังนี้ (ตามรูปที่ ๔ - ๔๓)
- ลักษณะการปฏิบัติทางยุทธวิธีเมื่อสูญเปา
- ความลึกของน้ํา
- อยูในระหวางการชนเปาหรือไม
โดยแบงออกเปน ๒ ขั้นตอนดังนี้

๒๘๐

รูปที่ ๔ - ๔๓ LOST CONTACT PROCEDURE - PART 2
ขั้นตอนที่ ๑ จะถูกใชในกรณีที่รูตําบลที่ครั้งสุดทายของเปา ซึ่งเปนตําบลที่ที่สัมพันธกับตอรปโด
เพื่อที่จะลดพื้นที่ในการตรวจคนเปาใหนอยที่สุด และสามารถเขาสูขั้นตอนการพิสูจนทราบไดใหมอีกครั้ง
โดยเร็ว การปฏิบัติจะใชการเคลื่อนที่แบบซิกแซ็กหรือวงกลม ความลึกของตอรปโดและลักษณะการเขาหาเปา
จะถูกเลือกใหเหมาะสมกับสภาวะขณะนั้นโดย AUTO PILOT เมื่อไดรับ CONTACT มันจะถูกวิเคราะหและ
คํานวณขอมูลตาง ๆ กอนที่จะออกจาก LOST CONTACT PHASE
ขั้นตอนที่ ๒ จะเปนการปฏิบัติตั้งแตเริ่มตนการคนหาใหมโดยการคนหาแบบวงกลม ซึ่ง
รายละเอียดในการปฏิบัติจะถูกเลือกใหมโดย AUTO PILOT เชนเดียวกัน ถาไดรับ CONTACT และมีการ
วิเคราะหกอนสงไปยังขั้นตอนอื่น จะเริ่มจาก LOST CONTACT PHASE ถาไมพบเปาในการคนหาใน ๒
- ๓ รอบ จะเริ่มกลับไปขั้นตอนการคนหาใหมอีกครั้งหนึ่ง
๖. ยุทธวิธีในการยิงตอรปโด STINGRAY
งายตอการยิง เพียงแตหันทอตอรปโดใหตรงทิศทางเรือ ด. โดยไมตองเสียเวลาในการเลี้ยวหันเรือ
ตบแตงใหเปาตาม ASPECT ตาง ๆ เขาอยูใน FIRING ARC ที่จํากัดมุมการยิงเหมือนตอรปโด MK.44 ,

๒๘๑
MK.46 จะยิงในทิศทางใดก็ได และกราบที่ยิงตรงทิศทางเรือ ด.เทานั้น โดยทอจะหันยิงไดตั้งแต ๓๕ องศา ๑๔๕ องศา สวนมุมเหลือจะ LOCK ทอตอรปโด ไวเพื่อมิใหเปนอันตรายตอกราบของเรือยิง
๗. การเตรียมการและการทํางานของทอยิง
ทอยิงตอรปโดแบบ MK.32 MOD 5 ซึ่งดัดแปลงใหใชกับการยิงตอรปโดแบบสติงเรยไดดว ยนัน้ มี
สวนประกอบที่สําคัญซึ่งแตกตางจากทอที่มีอยูในราชนาวีไทยดังนี้
- สวนควบคุมการปลด BPC เนื่องจากแบตเตอรี่ในตอรปโดแบบสติงเรยมีสวนปองกันอยู
ภายนอกซึ่งตางกับตอรปโดแบบอื่น ทําใหตองเซาะรองในทอใหกวางขึ้น เพื่อจะไดไมติดในขณะบรรจุ
ตอรปโดเขาไปในทอในขณะเดียวกันการปลดสวนปองกันภายนอกก็จะทําโดยใชสายตอจากฝาครอบโดยพวง
การทํางานเขากับระบบปลดแบบแมคคานิคสซึ่งเหมือนกับบริเวณสายสะดือ
- สวนควบคุมการปลดสาย S & A ดวยเหตุผลเดียวกับขอ ๑ จึงตองเซาะรองใหระบบ S & A ซึ่ง
โผล มาภายนอกสามารถวางตัว ได โ ดยไมเ ปน อัน ตรายในขณะบรรจุ ตอรปโด และสว นนี้ จ ะถู ก ปลดเมื่ อ
ตอรปโดเคลื่อนที่ไปขางหนา
- สวนติดตั้ง WEAPON SYSTEM INTEGRATION TEST SET (WSITS) (ตามรูปที่ ๔ ๔๕) จะวางตัวอยูบนทอบนสุด โดยตั้งอยูระหวางตําบลที่ติดตั้งหมายเลข ๑ และ ๒ ใชในการติดตั้ง WSITS
เพื่อทําการทดสอบแทนยิง
- การปรับแตงความกวางของรองในทอใหม เพื่อใหการบรรจุตอรปโดเขาไปในทอเปนไปโดย
เรียบรอย จึงตองทําการเซาะรองในทอใหมใหกวางขึ้น และยังใชในกรณีที่ยิงแบบไมปกติ ซึ่งฝาครอบสวน
แบตเตอรี่ยังคงติดอยูจะไดไมเปนอันตรายแกตอรปโด
เมื่อทําการบรรจุตอรปโดเขาไปในทอและทําการยิง ตองมีการตรวจสอบในขั้นตอนการทํางาน
ดังตอไปนี้

๒๘๒

รูปที่ ๔ - ๔๔ WEAPON SYSTEM INTEGRATION TEST SET

๒๘๓

รูปที่ ๔ - ๔๕ แผนภาพแสดงขั้นตอนการทํางานของตอรปโดสติงเรย
๗.๑ ขั้นเตรียมการ
- ปดสวิทชที่ระบบควบคุมการยิง
- ผลักกระเดื่องควบคุมถังอัดกําลังดันไปทางดานหนา
- ดูวาถังอัดอากาศไมมกี าํ ลังดัน
- เปดฝาครอบบริเวณสวนบนทอทั้งหมด
- เปดฝาครอบสวนหนาตอรปโดและตรวจสอบภายในทอวาไมมีสิ่งกีดขวาง
- หันทอออกไปในทิศทางสําหรับบรรจุตอรปโด ปกติจะทํามุม ๑๐ องศา กับหัวเรือ

๒๘๔
- นําตอรปโดมาบริเวณทายทอและตรวจสอบความเรียบรอยภายนอกตัวตอรปโด
- บรรจุตอรปโดเขาทอระวังใหตําแหนงของตอรปโดตรงกับรองในทอแตละทอซึ่งอาจเกิด
อันตรายกับ S & A หรือ BPC ได
- ตอสายปลดระบบ S & A , BPC และ PIU จากนั้นตอสวนทายตอรปโดใหเขาที่ใสถังอัด
อากาศ
- หันทอตอรปโ ดเขาแนวลําเรือ
๗.๒ ขั้นตรวจสอบความพรอม
ประกอบดวยการตรวจสอบวงจรทั้ง ๓ ดังนี้
- มุมยิงปลอดภัย ในการยิงตามปกติจะใชมุมยิง ๔๕ องศา สัมพันธกับทิศหัวเรือทั้งทางกราบ
ขวาและกราบซาย ซึ่งที่ระบบทางแมคคานิคสบริเวณแทน หามมิใหแทนยิงหมุนไดเกินกวามุมนั้นเมื่อหันแทน
ตามปกติแตสามารถจะปลดหามหันเพื่อใหแทนหันเกินไปในมุมอื่นไดในกรณีที่ตองการยิงไปทางทายเรือแต
มุมยิงที่สามารถกระทําไดทั้งหมดคือตั้งแต ๓๕ องศา ถึง ๑๔๕ องศา สัมพันธกับทิศหัวเรือทั้งสองกราบ
- มีความกดอากาศในถังเพียงพอ เมื่อพรอมจะทําการผลักกระเดื่องควบคุมลิ้นความกดอากาศ
ไปขางหลัง ซึ่งจะทําใหอากาศในถังพักบางสวนไปเลี้ยงบริเวณสวิทชตอทางไฟตามที่ตาง ๆ เพื่อใหมีไฟเขามา
เลี้ยงในระบบ
- ไฟแสดงความพรอมติด ขั้นตอนนี้กระทําโดยพนักงานหมุนแผน ACTUATOR ไปทางขวา
ซึ่งจะมีสัญญาณไฟแสดงความพรอมของตอรปโดไปยังระบบควบคุมการยิง
๗.๓ ขั้นการยิง
เริ่มทํางานเมื่อกดปุม “ FIRE” บนแผงควบคุมการยิง ซึ่งปกติไฟบนปุมนี้จะติดเมื่อพรอมที่จะทํา
การยิงเทานั้น เมื่อยิงไปแลวไฟจะดับ ระบบไฟกําลังที่ใชคือไฟ ๑๑๕ โวลท ๖๐ ไซเกิล ๑ เฟส และไฟ ๒๘
โวลท(ไฟตรง) ซึ่งจะแยกไปเลี้ยงสวนตาง ๆ บริเวณทอตอรปโด ไฟ ๑๑๕ โวลท จะไปทําใหขดโซลินอยด
ทํางานและดันเปดลิ้นใหอากาศที่มีกําลังดันไปปลดสายตอตาง ๆ บริเวณดานบนของตอรปโด (ใน CHPO &
BPC) สําหรับสาย S & A จะปลดโดยแรงเคลื่อนของตอรปโดเอง จากนั้นอากาศที่มีกําลังดันจะมาปลด
SECURING MECHANISM เพื่อปลดสวนทายของรมออกจากการยึดของตอรปโดและใหลิ้นควบคุมอากาศ
กําลังดันสูงในถังทํางานและดันใหตอรปโดพุงลงไปในน้ํา สําหรับแผนไดอะแฟรมที่ปดอยูบริเวณสวนหนา
ของทอยิงนั้นจะถูกดันออกโดยอากาศกําลังดันสูงเชนกัน ในกรณีที่ทําการยิงแบบไมปกติจะไมมีไฟ ๒๘
โวลท มาเลี้ยงระบบปลดสาย BPC และ S & A ดังนั้นเมื่อตอรปโดตกลงไปในน้ํา ระบบตาง ๆ จะไมทํางาน
สวนในการยิงแบบ EMERGENCY นั้น เนื่องจากขาดไฟยิง ๑๑๕ โวลท หรือระบบสายตอจากเครื่องควบคุม
การยิงกลับมายังทอไมปกติจะใชการกดปุมยิงแบบ EMERGENCY ดวยมือ เพื่อเปดลิ้นใหอากาศกําลังดันสูง
ทํางานเหมือนขั้นตอนการยิงปกติทุกอยาง
๗.๔ การทํางานของระบบควบคุมการยิง
ระบบควบคุมการยิงตอรปโดแบบสติงเรย แบงออกเปน ๓ สวน คือ

๒๘๕
- สวนเลือกหมายเลขและชนิดของทอ
- สวยเลือกคาที่ปอนใหตอรปโด
- สวนสงสัญญาณไฟยิง
สวนที่เลือกนอกจากนั้นใชกับลูกฝกหัด (TVT) และใชในการทดสอบ ตามปกติการทํางานของ
ระบบจะมีไฟปรากฎที่ปุมตาง ๆ ดังนี้
- สีเหลือง แสดงถึงความตองการสําหรับระบบที่จะใหพนักงานเลือกฟงกชั่นตาง ๆ
- สีขาว แสดงถึงสถานะของสวนตาง ๆ วาพรอมหรือไม
- สีเขียว แสดงถึงระบบไดปฏิบัติตามการสั่งการจากพนักงานแลว
- สีแดง แสดงถึงบริเวณปุมยิงเทานั้น
๗.๕ ขั้นตอนการทํางานของ TUBE SELECT
ในระบบควบคุมการยิงประกอบดวยโครงสรางสําคัญ ๒ อยางคือ ระบบควบคุมแบบลอจิกซึ่งอยู
ภายใน และขอมูลที่สามารถปอนไดโดยพนักงาน
- เมื่อกด “POWER ON” จะมีไฟสีเขียวติดที่ปุมตาง ๆ ดังนี้
“POWER ON”
“STING RAY”
“WARSHOT”
เมื่อจะเลือกใช MK.44 หรือ EXERCISE สามารถกดเลือกไดที่ปุมนั้น ๆ ไดเลย ไฟในชอง “TUBE
SELECT” จะติดโดยแสดงสถานะของตอรปโดในแตละทอโดยมีไฟสีขาวติดบริเวณมุมบนซาย เมื่อกดปุม
เลือกทอ และทอดังกลาวอยูในสถานะพรอมจะมีไฟสีเขียวติดบริเวณครึ่งลางของ “TUBE SELECT” และไฟสี
ขาวยังคงติดอยู สําหรับสถานะพรอมดังกลาวไดแก
- มุมในการยิงปลอดภัย
- มีความกดในถังเก็บอากาศพอ
- ไฟแสดงทอพรอมติด
๗.๖ ขั้นตอนการทํางานของ PRESETTER
เมื่อไฟสีเขียวติดในดาน TUBE SELECT
- บริเวณปุม “DATA SET” และปุม “SELECT” จะมีไฟสีเหลืองติด ซึ่งพนักงานสามารถกดปุม
“SELECT” เพื่อเลือกปอนขอมูลที่ตองการไดโดยกดคางไว ขอมูลที่สัมพันธในแตละคาจะแสดงสลับกันโดยมี
สัญญาณ CLOCK ควบคุม เมื่อไดขอมูลที่ตองการปลอยปุม “SELECT” ขอมูลดังกลาวจะแสดงบนจอพรอมที่
จะสงไปยังตอรปโด ขอมูลทุกคาจะสามารถปอนไดโดยกรรมวิธีเดียวกันยกเวนการตั้งคา CEILING ไวที่
SURFACE จะมีปุมแยกตางหาก เมื่อตั้งทุกคาเรียบรอย ไฟ “SELECT” จะดับ ถาตองการเปลี่ยนคาที่ตั้งไว
จะตองกดปุม “SET” ใหม
๗.๗ ขั้นตอนการทํางานของ FIRE CONTROL

๒๘๖
เมื่อขอมูลทุกอยางพรอม จะใชกุญแจบิดสวิทชไปยังตําแหนง “FIRE” จะเกิดการทํางานขึ้น ๓
ขั้นตอนคือ
- ขอมูลจากการปอนของพนักงานจะสงไปยังตอรปโดและไฟสีเขียวที่ตําแหนง “DATA GOOD”
จะติด
- จะมีไฟ ๒๘ โวลท ไปยังระบบ ARMING
- เสียงสัญญาณเตือนจะดัง
จากนั้นไฟสีแดงที่ปุม “FIRE” จะกระพริบ เมื่อกดปุม “FIRE” การทํางานในทอจะทําใหตอรปโด
พนทอ และไฟแสดงสถานะของตอรปโดในทอจะดับ รวมทั้งไฟเลือกหมายเลขทอจะดับดวย
๗.๘ การยิงแบบ JETTISION
ใชกุญแจบิด สวิทชไปยังตําแหนง “JETTISION” จะไม มีไฟ ๒๘ โวลท ไปเลี้ยงในระบบ
ARMING ไมจําเปนจะตองปอนขอมูลตาง ๆ ใหตอรปโด เพียงแตเลือกหมายเลขทอ ไฟที่ปุม “FIRE” จะติด
และมีสัญญาณเตือนเชนเดียวกัน เมื่อกดปุม “FIRE” ตอรปโดจะพนทอ แตจะไมทํางานเมื่อตกลงไปในน้ํา
วิเคราะหขีดความสามารถของตอรปโด STINGRAY
- กอนเริ่มใชอาวุธ เลือกและปรับแตงการตั้งคาตาง ๆ ลวงหนาไดงาย เพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานะการณทางยุทธวิธี
- เริ่มยิงอาวุธไดรวดเร็ว นับตั้งแตเมื่อจับเปาและนําเรือเขาถึงระยะยิงตอรปโดแลว ไมตองเสียเวลา
ในการเลี้ยวหันเรือตบแตงใหเปาตาม ASPECT ตาง ๆ เขาอยูใน FIRING ARC ที่จํากัดในการยิงเหมือน
MK.44 , MK.46 จะยิงในทิศทางใดและกราบใดก็ได โดยตั้ง FORE RUN เพื่อไมใหเปนอันตรายตอเรือฝายเรา
- หลังจากลงน้ําแลว ตอรปโดพรอมดวยความเร็ว เนื่องจากแบตเตอรี่ ACTIVATE ไดรวดเร็ว
กลไกตาง ๆ ทั้งดานขับเคลื่อนและดาน ACOUSTIC พรอมไดรวดเร็ว
- การปฏิบัติการรวมระหวางเรือตีกับเรือชวย หรือเรือสนับสนุนในขณะปราบ ด. จะกระทําได
อยางคลองตัว ไมตองเสียเวลาเปดระยะหรือตองพะวงอันตรายตอเรือขางเคียงขณะใชอาวุธ
- การปฏิบัติการรวมระหวางเรือกับ บ. ทําไดสะดวกขึ้นในขณะที่อาวุธจาก บ. ไมมีอันตรายตอเรือ
ผิวน้ําฝายเรา
- ความเร็วตอรปโดสูง จะทําใหระยะเวลาถึงเปานอยลง เรือ ด. มีโอกาสนอยที่จะใชยุทธวิธีการหัน
หลบหลีก ปลอยเปาลวงหรือเคลื่อนที่ (MANOEUVRE) เพื่อเลือกตําบลที่ใหไดเปรียบไดอีก
- ขาศึกใชวิธีการ JAM และการลวงไดยาก เนื่องจากมีระบบ PASSIVE มีระบบการวินิจฉัยเปาที่
ซับซอนรวมถึงการที่มี PROGRAM ใหจดจําการ HIGH LIGHT สัญญาณเปาที่สะทอนกลับซึ่งเนนสนใจ
เฉพาะ PROFILE เปาที่มีลักษณะเปนเรือ ด. เทานั้นและระยะเวลาถึงเปานอย
- ตอรปโด วิ่งเงียบ ไมมี CAVITATION SPEED ยากที่เรือ ด. จะดักฟงเสียงเพื่อจับทิศทางและ
หลบหลีกได

๒๘๗

ทอตอรปโด PMW 49 A และระบบควบคุมการยิง
ก. กลาวโดยทั่วไป
ทอยิงตอรปโด PMW 49 A เปนทอยิงตอรปโดแบบแฝด ทอยิงสรางโดยบริษัท PLESSEY UK เพื่อใช
ยิงตอรปโดขนาดเบา เชน MK 44, MK. 46 และ STINGRAY ไดสําหรับแบบที่ใชในทร.ไทย ที่ติดตั้งใหกับ
เรือตรวจการณปราบเรือดําน้ํา (ตกด.) ชุดคํารณสินธุ ไดถูกออกแบบใหใชยิงตอรปโดได ๒ ชนิดคือ MK.44
และ STING RAY

ข. ระบบของทอยิงตอรปโด PMW 49 A ประกอบดวย
๑. แทนตอรปโด
เปนชนิด ๓ ทอยิงวางซอนกันเปนรูปสามเหลี่ยม เหมือนกับทอยิง MK. 32 - 5 ทุกประการ เพียงแต
ดัดแปลงและเพิ่มอุปกรณบางสวนเชน เพิ่มชองเปด (HATCH) บนทอและประตูหนา (MUZZLE CLOSURE)
เปด – ปด ปากทอโดยอัตโนมัติ หรือดวยมือได ตัวทอยิงทําดวยไฟเบอรกลาสหนักประมาณ ๑๕๖๐ กก.
ภายในทอมีซองใน (QUARDRANT) ๔ แผน สําหรับรองรับลูกตอรปโด ชองวางระหวางควอทแดรนท ๒
แผนลางจะเปนชองให GUIDE STUD ลูกตอรปโดผานไปขณะยิงและปองกันลูกตอรปโดหมุนตัวภายในทอ
ยิง นอกจากนั้นตัวทอยิงและฐานแทนจะมี HEATER ควบคุมอุณหภูมิ และ สายไฟขอมูลตาง ๆ จะเขาจากดาน
ใตฐานและไปเขาตูแยก (DISTRIBUTION BOX) ที่ติดอยูขางทอยิงการหันแทนนั้นใชคันหันแทนซึ่งประกอบ
อยูทางดานซายของแทนมุมยิงที่ดีที่สุดคือ ๔๕ องศา จากแนวลําเรือ
ลูกตอรปโดที่บรรจุอยูในทอยิงจะถูกยึดไวดวย SECURING BEAM ซึ่งปากจับ (JAW) จะจับเขากับ
TAIL NUT ทายลูกตอรปโด และ SECURING BEAM จะยึดติดกับตัวทอโดย LOCKING PIN โดยผลักโยก
LOCKING HANDLE ไวตําแหนงบนสุด “LOCKED”
ก. สวนประกอบอื่น ๆ ของทอตอรปโด PMW 49 A
ทอยิงตอรปโด PMW. 49 Aกําหนดเรียกหมายเลขทอเรียงตามลําดับจากดาน ซายบน-ดานขวาของ
แทนดังนี้หมายเลข ๑ - ๒ และ ๓ ทั้งกราบขวาและซาย สวนประกอบอื่นมีดังนี้
๑) MUZZLE CLOSURE ฝาเปด-ปดปากทอยิงทําดวยไฟเบอรกลาสมีแขนตอเขากับมอเตอรไฟ
๒๘.๕ โวลท สามารถเปด-ปดดวยมือได โดยคลายเกลียวยึดคันหาม
๒) TUBE LOAD SWITCH เปนไมโครสวิทชฝงตัวในซองในดานลางใกลปากทอยิง เมื่อมีลูก
ตอรปโดอยูในทอสวิทชจะถูกกดทับตอสัญญาณแสดงที่ CRU หนาที่อีกประการหนึ่งคือตอสัญญาณเตือนใหรู
วาตอรปโดหัวรบที่บรรจุอยูในทอนั้นอุณหภูมิสูงเกินไปแลว ไมโครสวิทชจะทํางานที่ ๕๙ องศาตอวงจรไฟ
แสดงที่เครื่องควบคุมการยิง
๓) CONTROL VALVE LOCKING MECHANISM ทอตอรปโดเปรียบเสมือนคลังเก็บลูกตอรปโด
ดังนั้น BREECH LOCKING RING จึงทําหนาที่ LOCK ได ๒ ตําแหนง

๒๘๘
(ก) ตําแหนง SAFE โดยที่ BREECH MECHANISM จะถูก LOCK และใสกุญแจอีกชั้นหนึ่ง จึง
ไมสามารถจะยิงตอรปโดไดดวยวิธีใด ๆ เพราะวาคันบังคับ (CONTROL LEVER) จะไมตรงชอง CONTROL
VALE
(ข) ตําแหนง FIRE ตัว CONTROL LEVER จะตรงชองของ CONTROL VALE เปนตําแหนง
ทอพรอมยิงและไมจําเปนตองจัดผูใดควบคุมอีกดวย
(๑) REMOTE JETTISON FACILITY เปนการยิงตอรปโดทิ้งในลักษณะไมพรอม เพื่อ
ปองกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น เชน ไฟไหมหรือในภาวะสงคราม เปนตน การยิง JETTISON ดวย CRU
วงจรจะทําให LANYARD SOLENOID UNIT (LSU) ไมทํางาน ARMING และ BPC LANYARD ติดไปกับ
ลูกตอรปโด
(๒) LOCAL JETTISON FACILITY เปนการยิงตอรปโดทิ้งในลักษณะไมพรอมแตกระทําที่
ทอยิง โดยกดปุมยิงฉุกเฉินที่สวน TUBE CONTROL BOX, LANYARD จะติดไปกับลูกตอรปโดและจมลง
ข) ตอรปโดสตริงเรย อุปกรณที่ตองตอเขากับลูกตอรปโดภายในทอยิง ๔ รายการคือ
๑) BATTERY PORT COVER (BPC) LANYARD ที่ HATCH NO.2 เพื่อกระตุกสาย BPC
ออกเปดชองน้ําทะเลเขาแบตเตอรี่
๒) สายขอมูล CABLE ASSEMBLY COMPOSITE (CAC) ที่ HATCH NO.4 ขอมูลจาก
CRU จะผานสายไปยังลูกตอรปโดภายในทอยิงและปอนกลับสัญญาณ (TELL-BACK SIGNAL) มายังเครื่อง
ควบคุมการยิง (CRU) ไฟแสดง (LED) จะติดพนักงานควบคุมจะไดทราบ
๓) ARMING WIRE ตอเขากับ SAFETY AND ARMING LANYARD ที่ HATCH NO.1
จะถูกดึงออกเพื่อใหลูกตอรปโดพรอมระเบิด
๔) สายรมพยุง (DROUGE LANYARD) จากกลองเก็บรมทายลูกตอรปโดไปตอเขาที่
SECURING BEAM เพื่อปลดรมพยุงใหกางออกเพื่อรักษามุมตกน้ําของลูกตอรปโด
ค) ตอรปโด MK.44 มีอุปกรณที่ตองตอเขา ๒ รายการคือ
๑) สาย PRESETTER CABLE
๒) สาย BATTERY LANYARD เปดชองใหน้ําทะเลเขา
รมพยุง (AIR STABILIZER) ของตอรปโด MK. 44 ใชสําหรับปลอยจากเครื่องบิน หรือ
ASROC เทานั้น
ง) การทํางาน
ลูกตอรปโดจะถูกขับออกจากทอดวยอากาศกําลังดันสูงจากหมอเก็บอากาศ ซึ่งประกอบอยู
ในเครื่องปดทายทอ บรรจุอากาศ 110 BAR (1,600 PSI) ทอยิงในสภาพปกติคันบังคับ (CONTROL LEVER)
จะชี้ไปตําแหนงปากทอยิง

๒๘๙
ทอตอรปโดลักษณะพรอมยิง คันบังคับจะถูกโยกชี้ไปตําแหนงทายทอยิง เปดลิ้นควบคุมให
อากาศไปปลดสวิทชหามตอทางไฟไปแสดงที่เครื่อง CRU เปนการบอกให OPERATOR ในหอง CIC ทราบ
วาทอพรอมยิง นอกจากนี้ยังมีสวิทชหามอีก ๒ ตัว ซึ่งจะตองทําใหพรอมไปดวยกันคือ
๑) TUBE LOAD SWITCH ซึ่งจะเปนตัวบงบอกใหทราบวามีตอรปโดบรรจุในทอยิง
๒) TRAINED OUT SWITCH ตอทางไฟเพื่อแสดงวา แทนยิงไดหันออกไปสูมุมยิง ๔๕
องศา แลว
เมื่อ OPERATOR ในหอง CIC จะทําการยิงตอรปโดตองกดปุมสวิทช SELECT ที่ CRU ผลที่เกิดขึน้
คือ
- มอเตอรเปด – ปดประตูจะทํางาน เปดประตูหนาเต็มที่
- LANYARD SOLENOID ทํางานยึดลวดตอ ARMING WIRE ใหติดแนนอยูกับที่
ในสภาวะการณนี้ PRESETTING DATA ไดสงผานสาย UMBILICAL CABLE ไปสูลูกตอรปโด
ในทอยิง เมื่อตอรปโดรับคาแลว TELL – BACK SIGNAL กลับมาเขา CRU เพื่อแสดงใหรูวาตอรปโดพรอม
ยิง ไฟแสดง READY จะติดสวิทช SAFE/FIRE ตําแหนง FIRE จะกระพริบ เมื่อบิดกุญแจยิงไปตําแหนง FIRE
และกดปุมยิง FIRE จะตอวงจรให BPC SOLENOID ทํางานเปดลิ้นใหอากาศดันลูกสูบเลื่อนตัวทําให
PULLEY WHEEL หมุนดึงลวด BPC LANYARD ตึง จนทําใหหมุดยึด BPC (SHEAR BILTS) หักหลุดออก
ตัว BPC จะถูกดึงยกขึ้นพนขอบลางของชอง HATCH ไปสัมผัสกับ MICROSWITCH ดานบนตอ สัญญาณ
กลับไปที่ CRU และ CRU จะทํางานโดยอัตโนมัติสงสัญญาณไปเปดลิ้นอากาศ FIRING SOLENOID
VALVE ใหอากาศกําลังดันสูงไปทําให PLUG PULLER ทํางานปลด UMBILICAL CABLE ออกจากลูก
ตอรปโด เมื่อลูกสูบเลื่อนสุดตัวจะผานอากาศไปเขา SECURING BEAM และสูบเลื่อนในเรือน SECURING
BEAM เคลื่อนตัวทําใหเกิดผลตามมาดังนี้
- ปลดปากจับ (CLAMP) ที่งับ TAIL NUT ทายลูกตอรปโด
- ณ จุดหมุนที่ BEAM ทําใหแขน LEVER ไปกดสปริงลิ้นยิงใหยุบตัว (FIRING VALVE) เปด
ชองใหอากาศกําลังดันสูงใน (FLASK) ขับลูกตอรปโดและแผนยางปดปากทอออกไป
ขณะที่ลูกตอรปโดเคลื่อนตัวออกจากทอยิง ARMING WIRE จะถูกดึงออกโดย LANYARD
SOLENOID และเมื่อลูกตอรปโดพนทอยิง LOAD SWITCH จะตอสัญญาณ ROUND GONE ไปยัง CRU เพื่อ
แสดงให OPERATOR ทราบวาตอรปโดไดยิงออกไปแลว แตถาไมมีสัญญาณดังกลาวก็จะทราบไดวาเกิดการ
ผิดพลาดและตอรปโดยังคงอยูในทอยิง
๒. ระบบควบคุมการยิงและสั่งการ AUTOMATIC TORPEDO LAUNCH AND PRESETTING
SYSTEM (ATLAPS)
ประกอบดวยสวนสําคัญ ๒ สวน คือ CONTROL ROOM UNIT (CRU) และ LOCAL CONTROL PANEL
(LCP) หรือเรียกวา TORPEDO FIRE CONTROL SYSTEM (TFCS)

๒๙๐
ก) CONTROL ROOM UNIT เปนสวนสําคัญในการควบคุมการยิงและตั้งคาใหตอรปโด ซึ่งเปน
หนาที่หลักของ CRU ซึ่งรวบรวมขอมูลเรือและเลือกเปาเรือดําน้ําผานทางการเชื่อมตอ (INTER FACE) จาก
๑. AIO/TDHS CRU จะรับขอมูลเกี่ยวกับแบริ่ง, ระยะ, เข็มและความเร็วของเปา ตลอดจนเข็มและ
ความเร็วของเรือเรา เพื่อเขาไปคํานวณหาพารามิเตอรที่ใชในการยิงตอรปโดแตละประเภท
๒. SHIP LOG AND GYRO COMPASS เพื่อรับขอมูล เข็ม และความเร็วของเรือเราที่ UPDATE
ให CRU
๓. SONAR (OPTIONAL) เพื่อรับขอมูลของเปาที่เกี่ยวกับแบริ่ง, ระยะและความเร็วโดยขอมูลเขาที่
CRU
๔. OPERATOR คือการปฏิบัติงานของพนักงานกับ CRU โดยการกดปุมตาง ๆ บน PANEL และ
CRU แสดงผลออกมาดังนี้คือ
(ก) สวิทชปด – เปด เครื่องและปุม LAMP TEST
(ข) ปุมเลือกตอรปโดในกราบใด, เลือกทอใด, เลือกตอรปโดประเภทใด เลือกใช AUTOMATIC
MODE หรือ MANUAL MODE และปดสวิทช กดปุมยิงเมื่อเปาอยูในระยะยิง
(ค) ในการยิงตอรปโดแบบ STING RAY พนักงานสามารถเลือก SEARCH MODE, FORE
RUN, SAFETY CEILING, SEARCH DEPTH ตลอดจน TORPEDO HEADING และ MAGNETIC
VARIATION ในการยิงแบบ MANUAL แตในการยิงแบบ AUTOMATIC พนักงานจะปอนเพียงคา SAFETY
CEILING, SEARCH DEPTH และ MAGNETIC VARIATION
(ง) ในการยิงตอรปโดแบบ MK 44 พนักงานจะเลือก SEARCH DEPTH, FLOOR DEPTH ตั้งคา
BEARING, RANGE ของเปา ในการยิงแบบ MANUAL แตในการยิงแบบ AUTOMATIC พนักงานจะเลือก
เพียง SEARCH DEPTH และ FLOOR DEPTH
(จ) ปุมเลือกประเภทของเรือดําน้ําที่เปนเปา
ตูควบคุม CRU ประกอบดวยชุด PANEL ELECTRONIC CIRCUIT (PECS) มี HARDWARE และ
SOFTWARE เก็บและสงขอมูลไปใหสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของและมี MODULE เล็กรวมอยูในตูควบคุมจํานวน
๘ สวนคือ
(๑) POWER SUPPLY MODULE เปนสวนจายกําลังดันไฟฟาไปใหสวนตาง ๆ ใน CRU บนแผง
หนาจะมี LAMP TEST SW., ON – OFF SW. และชองใส FUSE ๘ ตัว (ใช ๔ ตัว อะไหล ๔ ตัว) และหลอด
ไฟฟา ๔ ดวง POWER SUPPLY รับกําลังไฟเรือ 115 V 60 Hz และผลิตไฟกระแสตรงไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ดังนี้
+ 5V D.C (P) – PROCESSOR CIRCUIT
+ 5V D.C (L) สําหรับไฟแสดง (LED CIRCUIT)
+ 15 V D.C. สําหรับสวน ELECTRONIC MODULE
(๒) SELECTOR MODULE (PORT) ทําหนาที่เลือกที่ยิงตอรปโดบนหนาเครื่องจะมี
- WEAPON TYPE และ TUBE STATE เปนสวิทชเพื่อเลือกตอรปโดและทอยิง ซึ่งจะมีทั้ง
MK 44 และ STINGRAY หรืออีกอยางหนึ่งอยางใดก็ได สวน TUBE STATE จะแสดงให OPERATOR ทราบ
เมื่อทอยิงพรอมแลวไฟ READY จะติด

๒๙๑
- FIRE AND JETTISON SW. เปนตําแหนงในการตอวงจรไฟยิง สัญญาณที่ใช SINGLE PAL
รวมกับ DPST RELAY ๓ ตัว ซึ่งจะเชื่อมตอไปยังทอยิงแตละทอดังนั้นเมื่อทอยิงใดถูกเลือกแลวรีเลยของอีก
๒ ทอที่เหลือจะถูกตัดไป
- AUTO/MAN SW. เปนสวิทชเพื่อให OPERATOR เลือกตัดสินใจวาจะตั้งคาใหกับลูก
ตอรปโดแบบใด ถาเปน STINGRAY ลักษณะ AUTO คาตาง ๆ เชน SEARCH MODE, FORERUN และ
TORPEDO HEADING จะทํางานโดยอัตโนมัติและตอรปโด MK. 44 TARGET RANG, BEARING และ
SHIP COURSE TO STEER จะทํางานโดยอัตโนมัติ สวนในลักษณะ MANUAL เราจะตองตั้งคาเหลานั้นเอง
โดยกดปุมสวิทชตาง ๆ นั้น
- REMOTE FAULT เปนสัญญาณไฟแสดงเตือนซึ่งจะกระพริบ (FLASH) พรอม ๆ กันกับไฟ
แสดงของ WEAPON TYPE หากขอขัดของนั้นเกิดขึ้นใน LCP – CRU และ LCP – MITT INTERFACE
นอกจากนั้น FAULT CODE ที่สวน ELECTRONIC MODULE ก็จะแสดงหมายเลขเพื่อชวยใหรูถึงตําแหนง
ที่ขัดของหรือเสียในระบบยอยนั้น ๆ
(๓) SELECTOR MODULE (STARBOARD)
ทําหนาที่เหมือนกับ SELECTOR MODULE (PORT) ทุกประการ
(๔) STINGRAY PRESETTING MODULE
- SEARCH MODE เปนสวิทชตั้งคากําหนดแบบการคนหาเปาของตอรปโดและวงจรทํางาน
เมื่อสิ้นสุดระยะ FORERUN
SM 1 – CIRCULAR SEARCH
SM 2 – WAVE SEARCH
ในตําแหนง AUTO SEARCH MODE จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติโดย CRU แตก็สามารถ
เลือกตั้ง MANUAL ได
- FORERUN คือระยะที่ตอรปโดวิ่งตรงไปกอนที่จะเริ่มตนคนหาเปา (SEARCH PATTERN)
สามารถตั้งได ๘ ตําแหนงตั้งแต ๐ ถึง ๔,๐๐๐ หลา โดยเพิ่ มขึ้นตําแหนงละ ๕๐๐ หลา เมื่อเลือก AUTO:
FORERUN จะถูกเลือกเองโดย CRU แตก็สามารถเลือกตั้งโดย MANUAL ได
- CEILING HEIGHT มี ๒ ตําแหนง คือ CH 1 กําหนดระยะลึก ๑๕ เมตร และ CH 2 ระยะลึก
๓๗ เมตร ทําใหตอรปโด DISARM เมื่ออยูเหนือระดับที่ตั้งไวเปนการปองกันมิใหตอรปโดชนเรือยิง
- SEARCH DEPTH มี ๒ ตําแหนง SD 1 ความลึกของน้ํา ๐ – ๑๘๐ เมตร ในน้ําตื้นและ SD 2.
ลึกมากกวา ๑๘๐ เมตร ขึ้นไป
- MAGNETIC VARIATION มีตัวเลขแสดง ๓ หลัก เปนการคํานวณหาความแตกตางทิศเหนือ
จริง และทิศเหนือของแมเหล็กโลกและตําแหนงของเรือทางภูมิศาสตร OPERATOR จะตองปรับแตงให
ถูกตอง
- TORPEDO HEADING มีตัวเลขแสดง ๓ หลัก แสดงทิศทางที่ตอรปโด วิ่งเขาหาเปาสามารถ
เลือกอัตโนมัติโดย CRU และ OPERATOR จะตั้งตามโซนารก็ได
(๕) MK. 44 PRESETTER MODULE

๒๙๒
- ISD ตั้งคาไว ๖ ตําแหนง คือ ๕๐, ๑๕๐, ๒๕๐, ๔๕๐, ๖๕๐ และ ๖๐๐ ฟุต ตอรปโดจะดําลงสู
ระยะลึกที่ตั้งไวเพื่อใหมีโอกาสเขาใกลเปามากที่สุดเปนการประหยัดพลังงานและประสบโชคดีในการรับ
สัญญาณเปา เมื่อตอรปโดเริ่มตนการคนหา ISD จะถูกยกเลิกไป
- FD. ระยะลึกสูงสุดในการคนหาเปา ตั้งได ๕ ตําแหนงคือ ๑๕๐, ๒๕๐, ๔๕๐, ๖๕๐ และ
๙๐๐ ฟุต เมื่อตอรปโดจับเปาไดสามารถติดตามตอตีเปาถึงระยะลึกประมาณ ๑,๐๐๐ ฟุต (FD. จะถูกตัดออกไป)
จนกระทั่งลูกตอรปโดระเบิด
- FORERUN สําหรับตอรปโดแบบ ๔๔ ถาเลือก FORERUN ตอรปโดจะทําการคนหาเปาแบบ
SNAKE – LINE SEARCH แตถาไมตั้ง FORERUN ตอรปโดจะวนคนหาเปาแบบวงกลมวนซาย
- TARGET BEARING เปนเลขแสดง ๓ หลัก เพื่อหาทิศทางของเรือดําน้ํา CRU จะคํานวณหา
โดยอัตโนมัติหรือ OPERATOR จะตั้งตามโซนารก็ได สวน TARGET RANGE ก็เชนเดียวกัน
(๖) ELECTRONIC MODULE เปนสวนสําคัญของ CRU ซึ่งจะเปนสวนที่คํานวณและแสดง
กรรมวิธีขอมูล (PROCESSING) จากขอมูลที่ไดรับจากสวนตาง ๆ ดานหลังเครื่องจะมีขอตอทางไฟ ๓๒ ทาง
จํานวน ๔ เสน ดานหนาจะมีไฟแสดงและสวิทชตาง ๆ
- OWN SHIP HEADING รับขอมูลจากไยโรเรือและปรับแตงใหถูกตอง อยูตลอดเวลาโดย
CRU และ OPERATOR ไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาได
- COURSE TO STEER มีเลขแสดงผล ๓ หลัก ควบคุมโดย CRU แสดงผลที่หนาแผงเครื่อง
และยังสงคานี้ไปแสดงที่ HELMSMAN UNIT ที่สะพานเดินเรือดวย เพื่อชวยในการนําเรือ COURSE TO
STEER จะแสดงผลตอเมื่อ TARGET และWEAPON TYPE ไดถูกเลือกแลว เมื่อเรือเขาสูตําแหนงที่สามารถ
จะยิงตอรปโดได คานี้จะเปลี่ยนแปลงไป ถาเลือกยิงตอรปโดแบบ ๔๔ ซึ่งจะตองนําเรือใหแนวแกนทอยิงทํา
มุมตรงเปามากที่สุด สําหรับตอรปโด STINGRAY แลวจะไมมีผลเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก FORERUN จะ SET
คา ๑ องศา และมุม GYRO – ANGLE จะกําหนดโดยอาศัยความแตกตางระหวางมุมทอยิง และ TORPEDO
HEADING เมื่อยิง STINGRAY ไปแลว DISPLAY จะแสดงเฉพาะมุม TORPEDO HEADING เทานั้น
- SSK/SSN เปนสวิทชเลือกเปาเรือดําน้ําวาจะเปนชนิดธรรมดาหรือเรือดําน้ํานิวเคลียร เมื่อ
OPERATOR เลือกคาแลวคาใน FIRE CONTROL EQUATIONจะเปลี่ยนใหถูกตองเปนจริงเสมอ
- FAULT CODE จะเปนเลข ๒ หลัก ถูกควบคุมใหทํางานถูกตองโดย CRU CIRCUIT
OPERATOR จะไดทราบวาเกิดขัดของตรงสวนใดของระบบเพื่อการแกไข
- INC/DEC SW. เพื่อให OPERATOR เปลี่ยนแปลงคา COURSE TO STEER และขอมูลนี้จะ
ไปแสดงที่ HELMSMAN UNIT บนสะพานเดินเรือ เพื่อแสดงมุมนําเรือตามตองการ
ภายใน ELECTRONIC MODULE จะมีชองใส PEC จํานวน ๗ ชอง แตใชจริงเพียง ๔ ชอง สําหรับ
PEC ตอไปนี้
- PROCESSOR PEC เปนตัวแสดงกรรมวิธีขอมูล (PROCESSING) ใน CRU ตลอดจนคํานวณ
คาตาง ๆ เพื่อควบคุมนําเรือและตั้งคาใหกับตอรปโดและทํางานรวมกับ MEMORY/PEC
- MEMORY PEC บรรจุโปรแกรมตามที่ CPU ตองการ เมื่อหนวยกําหนดทํางานรวมทั้ง FIRE
CONTROL EQUATION และ 8K – WORD OF RAM จะใชทําสําหรับเปน WORKING STORE

๒๙๓
- SYNCHRO PEC จํานวน ๒ แผงทําหนาที่ INTERFACE ระหวาง ELECTRONIC
MODULE PROCESSOR และ MODULE อื่น ๆ ใน CRU และสวนที่อยูภายนอก โดยจะเชื่อมตอสัญญาณจาก
RTU และ HELMSMAN UNIT แตละ SYNCRO PEC จะเชื่อมตอ SYNCRO ได ๒ ตัว ดังนั้น SYNCRO
PEC ๒ แผง จึงทําหนาที่ตอระบบ SYNCRO ได ๔ ทาง ซึ่งใชใน PMW 49 A
(๗) ALARM PANEL เปนสวนที่เพิ่มเติมขึ้นใหม (MOD FIRED) เพื่อเปนตัวแสดงใหทราบถึง
MTTT OVER HEAT และ WARHEAD OVER HEAT โดยที่ทอยิงจะมี SENSOR บรรจุอยูใน
QUARDRANT ที่เรียกวา TUBE LOADED เมื่ออุณหภูมิที่ทอที่บรรจุตอรปโดอยูสูงขึ้น ๕๕ + ๔ องศา จะ
เปดวงจรใหไฟที่ ALARM PANEL ติด เปนการเตือนใหทราบถึงอันตราย ซึ่งจะตองรีบดําเนินการ COOLED
ทอโดยเร็ว
(๘) DIMMER UNIT เปนอุปกรณเพิ่มเติมขึ้นมาใหมเชนเดียวกันมีหนาที่ปรับแตงกําลังไฟใหแก
ALRM PANEL โดยมี POTENT ปรับแตงคาได สําหรับควบคุมวงจร
ข) LOCAL CONTROL PANEL (LCP) ใชสําหรับควบคุมการทํางานของทอยิงมี ๒ ตัว สําหรับทอ
กราบขวาและกราบซาย
หนาที่ของ LCP คือเชื่อมตอระหวาง CRU และทอยิงทั้ง ๓ ทอโดยจะสงขอมูลการตั้งคาไปใหลูก
ตอรปโดในทอและยิงตอรปโด นอกจากนั้นก็จะสงสัญญาณ TELL – BACK ของ WEAPON และ TUBE
STATUS กลับเขา CRU การทํางานใน LCP จะอยูในบังคับของ MICRO PROCESSOR
หนาที่รองคือ เปนการเชื่อมตอขอมูลกับ PORTABLE TORPEDO SIMULATOR (PTS) ในระหวาง
ทดสอบระบบ
๓. แผงเติมอากาศกําลังดันสูง (ACP) ทําหนาที่ควบคุมการจายอากาศกําลังดันสูง เพื่ออัดเขาในหมอเก็บ
อากาศของทอ (BREECH) โดยใชสายตอที่เก็บอยูที่ทอตอรปโด สําหรับการยิงตอรปโด MK. 44 จะใชอากาศ
กําลังดันประมาณ 1,300 – 1,500 PSI และตอรปโดสตริงเรยใช 1,800 PSI
๔. อุปกรณทดสอบระบบ (PTS) เมื่อติดตั้งที่แทนตอรปโด จะทําหนาที่จําลองเปนลูกตอรปโดเหมือนกับ
ว า ได บ รรจุ ต อร ป โ ดไว ใ นท อ ทํ า ให พ นั ก งานสามารถทํ า การฝ ก ยิ ง ตอร ป โ ดโดยไม ต อ งบรรจุ ใ ช ใ นการ
ตรวจสอบขอขัดของที่เกิดขึ้นกับระบบ เมื่อตอสายที่ LCP โดย CRU จะแสดงผลออกมาเปน FAULT CODE
เพื่อใหพนักงานทําการแกไขไดตอไป
๕. ตูแสดงทิศหัวเรือ (HELMSMAN’S UNIT) เปนแผงหนาปทมสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด ๑๘ x ๑๘ ซม.
ติดตั้งอยูบนสะพานเดินเรือ โดยตอสายมาจาก CRU แสดงคาบนหนาปทม ๒ คาดังนี้คือ
ก) SHIP HEADING เพื่อบอกใหผูนําเรือใหทราบทิศหัวเรือในขณะนั้น
ข) COURSE TO STEER จําลองคาขึ้นมาจากตูควบคุม (CRU) เพื่อตองการบอกใหผูนําเรือทราบถึงเข็มเรือ
ที่ตองการใชในการยิงตอรปโด

๒๙๔

ตอรปโด MK 46 MOD 5
๑. ทั่วไป
ก) ไดพัฒนาปรับปรุงเพื่อใชกับเรือดําน้ํานิวเคลียรที่มีความเร็วสูง และดําไดลึกมาก และไดพัฒนาใหใช
ในน้ําตื้นนอยกวา ๔๐ ม. กับเปาความเร็วต่ํากวา ๘ นอต หรือ ด. ที่มีระดับกลองตาเรือ
ข) สามารถใชยิงไดจากหลายฐานยิง อาทิ เชน ทอตอรปโด, ASROC, IKARA และจากอากาศยาน
ปราบ ด.
ค) พัฒนาใหตอรปโดมีหลายความเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคนหาและการเขาตอตี พรอมกับ
ลดเสียง (NOISE) ที่เกิดจากการวิ่งใตน้ํารวมทั้ง VIBRATION เพื่อเพิ่มระยะการตรวจจับ
ง) ตอรปโด MK 46 เริ่มผลิตในป ๑๙๖๕ โดยบริษัท HONEYWELL และคาดวาจะประจําการใน ทร.
สหรัฐ ฯจนถึงป ๒๐๑๔ ใชพื้นฐานการสรางจาก FIR (FUNCTIONAL ITEN REPLACEMENT CONCEPT)

๒. คุณลักษณะ / ขีดความสามารถ
ก) โดยทั่วไป
๑) ขนาดโดยทั่วไปใกลเคียงกับ ตอรปโด MK 44 ยิงจากเรือใชแทนแบบ MK 32 ชึ่งสามารถ
บรรจุไดทั้งแบบ MK 44 MK 46
๒) ตอรปโด MK 46 MOD 5 มีคุณลักษณะดังนี้
- ยาว ๒๕๙ ซม. (๑๐๒ นิว้ )
- เสนผาศูนยกลาง ๓๒ ซม. (12 ¾ นิ้ว)
- น้ําหนัก ๒๓๐ กก. (๕๐๘ ปอนด)
- หัวรบใชระเบิด PBXN – 103 ขนาด ๔๔ กก. ซึ่งมีความรุนแรงเทากับระเบิด TNT
ขนาด ๑๐๘ กก
- เชื้อเพลิงขับเคลื่อนใช OTTO FUEL น้ําหนัก ๘๘ ปอนด
- ตอรปโดประกอบดวย ๒ สวนหลัก คือ
๑) FORE BODY มีสวน NOSE WARHEAD SECTION
๒) AFT BODY มีสวน FUEL TANK. AFTER BODY PROPELLER
- ระบบขับเคลื่อนเปนแบบเครื่องยนต ๑ สูบ ๒ เพลาขับ กําลัง 84 HP ที่ 4270
RPH
- มีใบจักร ๒ ชุด ชุดหนา ๖ ใบ ชุดหลัง ๗ ใบ มี FIN บังคับ ๔ ตัว
๓) ฮ.ปราบ ด. สามารถปลอยตอรปโด MK 46 MOD 5 ในขณะลอยนิ่งในอากาศ หรือ ที่ความเร็ว
ไมเกิน ๑๐๐ นอต ที่ความสูงไมเกิน ๓๐.๕ ม. (๑๐๐ ฟุต)
๔) ถาปลอยจากอากาศยานปราบ ด. ตองมีรมเพื่อชวยลดความเร็ว

๒๙๕
๕) การเปรียบเทียบระหวางตอรปโด MK 44, MK 46 MOD 2 และ MOD 5
คุณลักษณะ
ความเร็ว

MK 44
๓๐ นอต

MK 46 MOD 2
๔๓.๕ นอต

ความลึก
หัวรบ
ระยะโซนาร

๔๐๘ ม.
๓๔ กก.
๙๑๑ ม.

๗๖๒ ม.
๔๔ กก.
๑๔๘๓ ม.
(UNCOATED)

เวลาปฏิบัติการ

๕,๐๐๐ ม.

๑๑,๒๐๐ ม.

MK 46 MOD 5
๔๓.๕ นอต ATTACK
๓๖ นอต SEARCH
๗๖๒ ม.
๔๔ กก.
๑๔๘๓ ม. (COATED)
(จับไดเหนือ/ใต ISD 750 Ft)
๑๑,๒๐๐ ม. (๔๓.๕ นอต)
๑๘,๐๐๐ ม. (๓๖ นอต)

๖) พลังงานขับเคลื่อนใชเชื้อเพลิงเหลว (OTTO FUEL)
ข) คุณลักษณะทางยุทธวิธี
๑) ความเร็ว มี ๒ ความเร็ว คือ
(ก) ความเร็วสูง ๔๓.๕ นอต ใช DIVER/ATTACK
(ข) ความเร็วต่ํา ๓๖.๐ นอต ใช SEARCH
๒) ระยะเวลาปฏิบัติการ (ENDURANCE) ขึ้นอยูกับความเร็วและความลึกโดย
(ก) ความเร็วสูง (HIGH SPEED) ๔๓.๕ นอต
(๑) ๑๒,๓๐๐ หลา
ที่ ๕๐ ฟุต
๘.๔๘ นาที
(๒) ๑๑,๓๐๐ หลา
ที่ ๗๕๐ ฟุต
๗.๐๗๙ นาที
(๓) ๙,๕๐๐ หลา
ที่ ๑,๕๐๐ ฟุต
๖.๐๕๕ นาที
(ข) ความเร็วต่ํา (LOW SPEED) ๓๖ นอต
(๑) ๑๘,๐๐๐ หลา ที่ ๕๐ ฟุต ๑๕ นาที
(๒) ๑๔,๐๐๐ หลา ที่ ๗๕๐ ฟุต ๑๑.๖๖ นาที
(๓) ๑๑,๔๐๐ หลา ที่ ๑,๕๐๐ ฟุต ๙.๕ นาที
๓) ความลึก
(ก) ความลึกต่ําสุด (MINIMUM WATER DEPTH) ในการ SEARCH ที่ ISD ที่ ๒๔ ม. และ
สูงสุดได ถึง ๔๒๗ ม.
(ข) คาความลึกที่จะไมขึ้นมาทํางาน (CEILLING DEPTH)
(๑) ที่ ๒๐ ฟุต (๖ ม.) สําหรับการยิงจากอากาศยาน /ฮ. /ASROC

๒๙๖
(๒) ที่ ๕๐ ฟุต (๑๕ ม.) สําหรับการยิงจากทอยิง SVTT /อากาศยาน /ฮ. /ASROC (ถา
ยิงจาก SVTT จะตั้งที่ ๕๐ ฟุตเสมอ)
(ค) ความลึกสูงสุดในการปฏิบัติการ SEARCH ๒,๐๐๐ ฟุต
(ง) ความลึกที่สามารถในการติดตามและตอตีเปา ด. ไดถึง ๗๖๒ ม. (๒,๕๐๐ ฟุต) (CRUISE
DEPTH)
(จ) ความลึกปฏิบัติงาน (OPERATION DEPTH) 20 – 1,500 Ft
๔) การนําวิถี (HOMING GUIDANCE)
(ก) เลือกไดทั้งแบบ ACTIVE /ACTIVE - PASSIVE โซนาร
(ข) ความถี่ (FREQUENCY)
(๑) ACTIVE 29.1 KHz
(๒) PASSIVE 30.0 KHz
(ค) BEAMWIDTH
(๑) ACTIVE ๒๙ – ๓๕ องศา ทางตั้ง (VERTICAL) และทางนอน (HORIZONTAL)
ทําใหการตรวจจับทาง VERTICAL ไดถึง ๗๒๐ ฟุต เหนือ/ใต พท. คนหา
(๒) PASSIVE ๒๗ – ๓๓ องศา ในทางตั้ง และ ๓๙ – ๔๗ องศา ในทางนอน
๕) ระยะทีจ่ ะเริ่มวิ่งเขาหาเปา (ACQUISITION RANGE) ๑,๖๐๐ หลา
๖) ความลึกในการคนหาเปา (ISD : INITIAL SEARCH DEPTH) ตั้งได ๘๐ , ๑๒๕, ๒๗๕,
๕๐๐, ๘๕๐ และ ๑,๔๐๐ ฟุต (๒๔, ๓๘, ๘๔, ๑๕๒, ๒๖๐ และ ๔๒๗ ม.)
๗) GYRO ANGLE OFFSET จากการยิงที่ทอ SVTT ๐, ๓๕, ๗๐ องศา ขวา/ซาย จากทิศทอยิง
(TUBE HEADING)

๓. การทํางานของตอรปโด (TORPEDO ACTIVATION) ประกอบดวย ๕ ขั้นตอนคือ
ขั้นการยิง (LAUNCH), ขั้นดํา (DIVE), ขั้นการคนหา (SEARCH), ขั้นเขาหา (ACQUISITION) และขั้นตอตี
(ATTACK)
ก. ขั้นการยิง (LAUNCH ACTIVATION) เปนชวงที่ขอมูลจากเครื่องควบคุมการยิงเขาในลูกตอรปโด
ใชเวลาไมเกิน ๐.๒๕ วินาที จนถึงตอรปโดลงน้ํา โดยมีการตั้งคาตาง ๆ ดังนี้
๑) LAUNCH MODE ประกอบดวย MODE
(ก) RUN OUT จากทอ SVTT มีลักษณะ
(๑) การคนหาแบบวิ่งสาย (SNAKE SEARCH PATTERN)
(๒) เลือกตั้งคา ISD ตามความเหมาะสม (๖/๑๕ ม.)
(๓) CEILLING คงที่ ๕๐ ฟุต
(๔) การเขาหาแบบ ACTIVE HOMING

๒๙๗
(ข) ยิงจากอากาศยาน หรือ ASROC มีลักษณะ
(๑) การคนหาแบบ วงกลม (CIRCLE SEARCH PATTERN)
(๒) เลือกตั้งคา ISD ตามความเหมาะสม
(๓) เลือกตั้งคา CEILLING ตามความเหมาะสม
(๔) เลือกการเขาหาแบบ ACTIVE หรือ PASSIVE HOMING
๒) ISD ( INITIAL SEARCH DEPTH ) เปนคาความลึกที่ใหตอรปโดทําการคนหาในความลึก
ที่กําหนด โดยทําการตั้งได ๖ คา คือ ๒๔, ๓๘, ๘๔, ๑๕๒, ๒๖๐ หรือ ๔๒๗ ม. (๘๐, ๑๒๕, ๒๗๕,
๕๐๐, ๘๕๐ หรือ ๑,๔๐๐ ฟุต) ซึ่ง MK 46 MOD 5 ไดเพิ่มการตั้งคา ISD ที่ ๒๔ ม. เพื่อใหทํางานในน้าํ ตื้นต่ํา
กวา ๔๐ ม.ได หรือกับเปาที่ความเร็วต่ําที่ระดับกลองตาเรือ และเนื่องจากความกวางของบีมโซนาร ทําให
เมื่อตั้งคา ISD ลึกสุด จะตรวจจับและตอตีเรือดําน้ําไดที่ความลึกถึง ๗๖๒ ม. (๒,๕๐๐ ฟุต)
๓) CELLING DEPTH เปนคาความคงที่ไมใหตอรปโดขึ้นมาทํางานที่ความลึกที่กําหนด โดย
(ก) ถายิงจากทอ SVTT บนเรือจะใหคา CEILLING ที่ ๑๕ ม. (๕๐ ฟุต) โดยอัตโนมัติ
เนื่องจากปองกันการยิงเรือผิวน้ํา
(ข) ถายิงดวย ASROC, อากาศยาน หรือจากแหลงอื่น สามารถเลือกได ๒ คา คือที่ ๖ ม.
(๒๐ฟุต)หรือ ๑๕ ม. (๕๐ ฟุต)
๔) SEARCH PATTERN เปนรูปแบบการเดินทางที่ใหตอรปโดทําการคนหาเปา มีใหเลือก ๒
แบบ คือคนหา แบบวงกลม (CIRCLE) หรือ คนหาแบบแลนสาย (SNAKE) โดย
(ก) การยิงจากเรือ (ทอ SVTT) ปกติจะใชแบบสาย (SNAKE) แตถาตอตีแบบเรงดวน
(URGENT) หรือ ตอตีระยะใกล (CLOSE) ควรใชแบบวงกลม (CIRCLE)
(ข) การยิงจาก อากาศยาน หรือจาก ASROC จะทําการคนหาแบบวงกลมโดยอัตโนมัติ
(ค) การยิงจาก ฮ. ปราบ ด. สามารถเลือกไดทั้ง ๒ แบบ (RUN OUT/NO RUN OUT)
๕) แบบการนําทางเขาหาเปา (HOMING GUIDANCE) ใชการนําทางแบบ ACTIVE HOMING
โดยสามารถเลือกได ๒ แบบ คือ
(ก) ACTIVE HOMING ใชลักษณะการสงสัญญาณจากตอรปโดไปยังเปา และสะทอน
กลับมายังตอรปโด การยิงจากทอ SVTT จะใชการนําทางเขาหาเปาแบบ ACTIVE สวนการยิงจากแหลงอื่น
สามารถเลือกไดทั้ง ๒ อยาง
(ข) PASSIVE HOMING ใชการรับสัญญาณเสียง (ACOUSTIC) ที่มาจากเปา เขามายัง
ตอรปโด
๖) COURSE HEADING คือ ทิศทางที่ตองการใหตอรปโดวิ่งเขาหาเปาเฉพาะการเลือกคนหา
แบบแลนสาย (SNAKE SEARCH) เทานั้น เรียกวา GYRO ANGLE OFFSET โดย
(ก) ยิงจากทอ SVTT สามารถเลือกคาได คือ ๐, ๓๕ และ ๗๐ องศา ทางซาย/ขวา จากแนว
ทอยิง

๒๙๘
(ข) ยิงจาก ฮ. ปราบ ด. สามารถเลือกคาได คือ ๐, ๓๕, ๗๐, ๙๕, ๑๒๐, ๑๕๐ และ ๑๘๐
องศา ทางขวา / ซาย จากทิศทางเคลื่อนที่
ข) ขั้นการดํา (DIVE PHASE) เมื่อตอรปโดลงน้ํา จากนั้นน้ําทะเลจะเขาไปในแบตเตอรี่ โดยใชเวลา
๑ วินาที ใหแบตเตอรี่ทํางาน จากนั้นใชเวลา ๒ วินาที ระบบขับเคลื่อนและระบบ STABILIZATION เริ่ม
ทํางาน ทําใหตอรปโดเริ่มดํา เขาชั้น DIVE PHASE โดยที่ตอรปโดจะดําไปดวยมุมเอียง ๔๕ องศา
ความเร็วการดํา ๔๓.๕ นอต จนถึงความลึก ISD ที่ตั้งไว
ค) ขั้นการคนหา (SEARCH PHASE) เมื่อตอรปโดลงมาที่ความลึก ISD จะลดความเร็วเหลือ ๓๖
นอต โดยมีการคนหา ๒ แบบ คือวงกลม (CIRCLE) และแลนสาย (SNAKE)
๑) การคนหาแบบวงกลม (CIRCLE)
(ก) AIR/ASROC ACTIVE HOMING SEARCH เมื่อลงถึงความลึก ISD จะวิ่งวนขวาดวย
ความเร็ว ๓๖ นอต อัตราการหันเลี้ยว ๑๐ องศา/วินาที
(ข) CIRCLE SEARCH DEPTH (ยิงจาก SVTT) สําหรับคา ISD ที่ ๒๔ ม. เมื่อถึงความลึก
ISD วิ่งวนขวาดวยอัตราการหันเลี้ยว ๒๐ องศา/วินาที (วงเล็กลง) เพื่อคนหาเปาระยะใกล (CLOSE-INTARGET) ๑รอบ จากนั้นจะหมุนดวยอัตรา ๑๐ องศา/วินาที เพื่อหาเปาในวงกวาง
(ค) AIR/ASROC PASSIVE/ACTIVE HOMING SEARCH เมื่อถึงความลึก ISD จะ
เริ่มทําการคนหา แบบวงกลมวนขวา แบบ PASSIVE ดวยอัตราการหันเลี้ยว ๒๐ องศา/วินาที เมื่อวนคนหา
เปนเวลา ๒๖ วินาที ตรวจไมพบเปาตอรปโดจะเปลี่ยนไปตรวจจับดวย ACTIVE SEARCH โดยอัตโนมัติ
๒) การคนหาแบบสาย (SNAKE) ปกติใชยิงจากทอ SVTT หรือบางทีสามารถใชยิงจาก ฮ.
ปราบ ด.ไดใน MODE RUN OUT โดย
(ก) เมื่อตอรปโดดําลงสูความลึก ISD จะวิ่งดวยความเร็ว ๔๓.๕ นอต โดยแลนสายขวา/ซาย
๔๕ องศา อั ต ราการหั น ๑๕ องศา/วิน าที เปน ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ หลา พรอ มทํ า การค น หาแบบ
ACTIVE
(ข) เมื่อถึ งระยะ ๑,๐๐๐ หลา หรือตอร ปโดจับเปา ไม ได ก็ จะลดความเร็ ว เหลือ ๓๖ นอต
พรอมทําการแลนสายซาย/ขวาเปนมุม ๔๕ องศา จากแนวทิศทางยิง ดวยอัตราการหัน ๖ องศา/วินาที
(ค) สําหรับการตั้งคา ISD ๒๔ ม. เมื่อถึงระยะ ISD ตอรปโดจะลดความเร็วเหลือ ๓๖ นอต
ง) ขั้นการเขาหาเปาและตอตีเปา (ACQUISITION AND ATTACK PHASE) เปนชวงที่ตอรปโด
หลังจากตรวจพบเปาจะยุติการ SEARCH จากนั้นจะทําการกําหนดตําบลที่เปาและวิ่งเขาหาดวยความเร็วสูง
๔๓.๕ นอต โดย
๑) การเขาหาแบบ PASSIVE HOMING ถาเกิดการสูญเปา ตอรปโดจะเปลี่ยนไปคนหา
แบบ PASSIVE CIRCLE SEARCH ถา ๒๖ วินาที ตอมาไมพบเปา จะเปลี่ยนเปน ACTIVE SEARCH
๒) การเขาหาแบบ ACTIVE HOMING จะเริ่มเมื่อได ECHO เปา ๑ ครั้งหรือมากกวานั้น

๒๙๙

๔. การตั้งคาใหตอรปโด ขอมูลจะเขาลูกตอรปโดภายในเวลา ๐.๒๕ วินาที โดยไมมีการ WARM
UP มีคาตาง ๆ ที่ตองตั้งดังนี้
ก) LAUNCH MODE เปนการเลือกประเภท
๑) AIR
๒) SVTT
๓) ASROC
ข) SEARCH DEPTH เปนการตั้งความลึกใหตอรปโดไดเริ่มคนหาเปา (SEARCH) โดยเรียกวาคา
ISD หรือ INITIAL SEARCH DEPTH มี ๖ คา
๑) ๒๔ ม. (๘๐ ฟุต)
๒) ๓๘ ม. (๑๒๕ ฟุต)
๓) ๘๔ ม. (๒๗๕ ฟุต)
๔) ๑๕๒ ม. (๕๐๐ ฟุต)
๕) ๒๖๐ ม. (๘๕๐ ฟุต)
๖) ๔๒๗ ม. (๑,๔๐๐ ฟุต)
ค) CEILLING DEPTH เปนความลึกที่ไมใหตอรปโดขึ้นมาทํางาน มีประโยชนปองกันเรือเราหรือ
เรือฝายเรา
๑) ถายิงจาก SVTT MK32 จะตั้งอัตโนมัติที่ ๑๕ ม. (๕๐ ฟุต)
๒) ถายิงจาก AIR/ASROC ตั้งได ๒ คา คือ
(ก) ๖ ม. (๒๐ ฟุต)
(ข) ๑๕ ม. (๕๐ ฟุต)
ง) SEARCH PATTERN แบบการคนหาของตอรปโดแบงเปน
๑) CIRCLE SEARCH คนหาแบบวงกลม
๒) SNAKE SEARCH คนหาแบบแลนสาย
- การยิงจาก SVTT เลือกได ๒ แบบ ปกติควรเลือกแบบ SNAKE ยกเวนในการตอตีแบบ
URGENT หรือ CLOSE ATTACK ควรเลือกแบบ CIRCULAR
- การยิงจากเครื่องบิน (AIR CRAFT) หรือ ASROC จะคนหาแบบ CIRCULAR SEARCH
โดยอัตโนมัติ
- การยิงจาก ฮ. สามารถเลือกไดทั้ง ๒ แบบ (CIRCLE SEARCH/SNAKE SEARCH)
จ) HOMING MODE การนําวิถี คนหา และตอตีเปาเลือกได ๒ แบบ
๑) ACTIVE HOMING
๒) PASSIVE HOMING
ฉ) COURSE HEADING การตั้งทิศทางใหตอรปโดวิ่งเฉพาะในการคนหาแบบ SNAKE SEARCH

๓๐๐
๑) ยิงจากทอ SVTT ๕ คา คือ ๐ องศา , ขวา/ซาย ๓๕ องศา , ขวา/ซาย ๗๐ องศา จากแนว
วางตัวของทอ
๒) ยิงจาก ฮ. ตั้งได ๑๒ คา คือ ๐ องศา , ขวา/ซาย ๓๕ องศา , ขวา/ซาย ๗๐ องศา , ขวา/
ซาย ๙๕ องศา , ขวา/ซาย ๑๒๐ องศา , ขวา/ซาย ๑๕๐ องศา , ๑๘๐ องศา จากทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ฮ.

……………………………….

๓๐๑

ระบบแทนยิงตอรปโด MK 32 MOD 9
(SURFACE VESSEL TORPEDO TUBE)
๑. ทั่วไป
ก. จุดมุงหมาย
แทนยิงตอรปโด MK 32 MOD 9 รูปที่ ๑ ประกอบดวยทอยิงแฝด ๒ จํานวน ๒ แทนยิง ถูก
ออกแบบมาเพื่อทําการติดตั้งบริเวณกราบซายกราบขวาของตัวเรือ ซึ่งใชยิงตอรปโดชนิด MK 46 หรือ MK
44 ก็ได
ข. ขอมูลโดยทั่วไป
แตละแทนยิงประกอบดวยทอยิง MK 10 MOD 10 และ MOD 11 ซึ่งติดตั้งอยูบนฐานที่ไม
สามารถหันได หรือฐานที่หันได ซึ่งขึ้นอยูกับชั้นของเรือ สําหรับการติดตั้งกับฐานที่ไมสามารถหันไดนั้น
ทอยิงจะถูกออกแบบติดตั้งใหสัมพันธกับตําแหนงของหัวเรือ ทั้งกราบซายและกราบขวาและมี สวนของทอ
ยิงยื่นพนจากผนังของหองคลังตอรปโดออกไป ๓๘ นิ้ว และตัวทอตอรปโดจะติดตั้งเอียงเปนมุม ๔๕ องศา
ในทางทวนเข็มนาฬิกา เมื่อวัดจากแนวดิ่งเพื่อสะดวกในการติดตั้ง PLUG PULLER HOUSING ,
CONTROL BOXES และอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปนในการเตรียมทอยิง
ค. แทนยิง
แทนยิงตอรปโด MK 32 MOD 9 จะใชกับเครื่องควบคุมการยิง MK 114 ซึ่งใชในการยิงลูก
ตอรปโด MK 46 ทอยิงของแตละแทนยิงตอรปโดทํามาจาก FIBERGLASS-REINFORCED POLYESTER
ความแตกตางระหวางทอยิงของแตละแทนยิง คือ ตําแหนงการวางตัวของทอยิง และตําแหนงในการเปดฝา
ทอยิงแตละทอยิงจะมี BREECH และ SECURING MECHANISM
ง.

ขอมูลการทํางานโดยทั่วไป

แทนยิงตอรปโด MK 32 MOD 9 สามารถทําการยิงไดโดยใชเครื่องควบคุมการยิง MK 114
หรือจะทําการยิงที่แทนยิงก็ได สําหรับการยิงที่แทนยิงนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อยิงในกรณีฉุกเฉินเทานั้น แตละ
ทอยิงจะพรอมยิง , ยิง , หามยิง และเตรียมยิงได โดยการเตรียมการจากเครื่องควบคุมการยิง MK 114 และ
การเตรียมการที่แทนยิง ในการยิงที่แทนยิงนั้นคันยิงฉุกเฉินจะถูกดึง ซึ่งมีผลทําให FIRING SOLINOID
VALVE ถูกกระตุนใหทํางานแทนยิงตอรปโด MK 32 MOD 9 จะมี JUNCTION BOX ซึ่งรับขอมูลมา
จากเครื่องควบคุมการยิง MK 114 และสงขอมูลเขาลูกตอรปโด MK 46 ทางสาย BREAKAWAY ในชวง
ของการเลือกทอยิง สัญญาณของการเลือกทอยิงจะสงไปยังอุปกรณทางไฟฟา เพื่อใชในการเปดลมกําลังดัน
ต่ํา ในกรณีที่ทําการยิงฉุกเฉิน ฝาทอยิงจะถูกเปด ดวยมือ

๓๐๒
๑. คุณลักษณะ
ก. แทนยิง MK 32 MOD 9
๑. เปนระบบทอแฝด ๒ จํานวน ๒ แทน รวมทั้งหมด ๔ ทอยิง
๒. แตละทอยิงสามารถปฏิบัติการอิสระไมขึ้นตอกัน
๓. เปนระบบแทน FIXED ทํามุม ๔๕ องศา สัมพันธกับหัวเรือทางกราบขวาและซาย
๔. ในคลังสามารถบรรจุลูกตอรปโดไดทั้งหมด ๑๘ ลูกรวมในทอยิงอีก ๔ ลูกเปนทั้งหมด ๒๒
ลูก
๕. มีระบบ HOIST ในการบรรจุลูกตอรปโด โดยใชระบบกําลังดันลม
ก. ระบบกําลังดันลม (AIR PRESSURE)
๑. LOW-PRESSURE AIR ขนาด 100 – 150 PSI ใชในการเปด – ปดฝาทอตอรปโด(MUZZLE
DOOR) ซึ่งเปนการพัฒนาระบบทอตอรปโด MK 32 เปนระบบ MOD 9
๒. HIGH – PRESSURE AIR ขนาด 1500 PSI ซึ่งใชในการยิงตอรปโดออกจากทอ ซึ่งกําลัง
ดันปกติที่ใชในการยิงคือ 1500 + 150 PSI
ก. ในการยิงแบบ MANUAL FIRING ใชกําลังดันต่ําสุด 1200 PSI
ข. ในการยิงแบบ ELECTRICAL FIRING ใชกําลังดันต่ําสุด 1275 PSI
ข. ระบบไฟฟา (ELECTRICAL)
๑. ไฟ 115 VAC ใชสําหรับการยิง (FIRING) , LIGHTING INTERLOCK , TRAIN DRIVE
MOTER และ HEATER CIRCUIT
๒. ไฟ 23 VDC หรือ 35 VDC ใชสําหรับยิงฉุกเฉิน (EMERGENCY SQUIB FIRE)
๓. ไฟ 28 VDC จากเครื่องควบคุมการยิง ใชในการตั้งคาใหกับลูกตอรปโด
ง. ลูกตอรปโด
ที่สามารถบรรจุกับแทน MK 32 MOD 9 ไดมีอยู ๒ แบบ คือ MK 44 และ MK 46 แต
เครื่องควบคุม การยิง MK 114 ไดปรับปรุงใหม โดยตัดสวนการตั้งคาขอมูล MK 44 ออก ทําใหสามารถสง
คาในการยิงเฉพาะ MK 46 โดยมีคุณลักษณะลูกตอรปโดตาม ๔๖
๓. สวนประกอบ
ก. ทอยิง (BARREL) MK 10
ถูกใชกับแทนตอรปโด MK 32 MOD ตาง ๆ ซี่งมีลักษณะที่สําคัญเหมือนกันดังนี้
๑. ทอ (BARRELS) มีลักษณะ
ก. ทําดวย FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER RESIN
ข. ยาว ๑๓๕ นิ้ว ภายในทอเสนผาศูนยกลาง ๑๒.๗๕ นิ้ว
๒. ฝาทอ MUZZLE COVER ASSEMBLY MOD 9

๓๐๓
มีไวปองกันความชื้นเขาภายในทอ แตละฝาทํางานอิสระไมขึ้นตอกัน การเปด – ปด ใช
LOW-PRESSURE AIR
๓. สวนปลายทอ (BREECH END)
ก. ประกอบดวย STAINLESS STEEL FLANGE , ALUMINUM BREECH RING และ
STAINLESS STEEL LOCKING RING
ข. เปนสวนควบคุมลิ้นกําลังดันในการยิงซึ่งอยูภายนอกถังอัดลม
๔. รางควบคุมลูกตอรปโด (QUADRANTS)
ก. ประกอบดวย POLYESTER RESIN QUADRANT ASSEMBLY BOLT จํานวน ๔
ชิ้นอยูภายในทอ
ข. วางตัวในแนวยาว (LONGITUDINAL) เพื่อเปนรางควบคุม TORPEDO FIN ใหอยูใน
ตําบลที่เหมาะสม
๕. สําหรับ MOD 9 มีระบบระบายความรอนแบบ BREECH DOOR HEATER
๖. มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในบริเวณที่หัวรบติดตั้งอยู ซึ่งจะสงคาให BREECH DOOR
HEATER ทํางานเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน ๑๓๐ + ๘ องศา
๗. สายตอ (BREECHWARD ACCESS) ประกอบดวย
ก. CABLE ASSEMBLY เพื่อตอสัญญาณไฟจากเครื่องควบคุมการยิง UBFCS เขาลูก
ตอรปโด
ข. AIR-OPERATED PLUG PULLER
ค. SEAWATER BATTERY LANYARD RETAINER
ข. กลองควบคุม (CONTROL BOX)
๑. ประกอบดวย SWITCH และ ACTUATOR ในการยิงตอรปโดแบบ EMERGENCY หรือ
MANUAL MODE
๒. ไฟแสดงพรอมยิงจะติดเมื่อ PRESSURE SWITCH รับคากําลังดันในถังอัดลม (AIR FLASK)
ได 1275 + 75 PSI
ค. สายอัดลม (CHARGING LINE STOWAGE TUBE) เปนสายอัดกําลังดันลมเขาถังอัดลม
ง. BULKHEAD ADAPTER เปนฝาผนังเรือภายนอกทอปองกันน้ําซึมเขาทอและสนับสนุนการติดตั้ง
ของทอตอรปโด
จ. MOUNT SUPPORT สําหรับ MK 32 MOD 9 เปนแทนอยูกับที่
ฉ. ถังอัดลมยิง (BREECH MACHANISM) เปนถังลมที่ถอดเขา – ออกที่บริเวณปลายทอยิง บางครั้ง
เรียกวา AIR FLASK
๑. AIR FLASK มีลักษณะเปนทรงกระบอก (SPHERICAL) สรางจากเหล็กประกอบกับ
RUBBER-LINED , FIBERGLASS , REINFORCED , PLASTIC HOUSING

๓๐๔
๒. BARREL RING LOCKING MACHANISM เปนตัวล็อค BREECH MACHANISM เขา
กับทอยิง
๓. CONTROL VALVE จะอยูดานบน เปนที่อัดลมเขาในถัง
๔. มีมิเตอรวัดกําลังดันลม มีคาตั้งแต 0 – 3000 PSI
ช. TORPEDO SECURING MECHANISM
เปนตัวยึดลูกตอรปโดทางดานทายใหอยูมั่นคงในทอยิง เมื่อทําการยิงตัวนี้จะคลายตัวเพื่อใหลูก
ตอรปโดพนทอ
๔. การทํางานของระบบแทน
ก. ระบบการยิง
สามารถยิงไดเพียง ๑ ทอในเวลาเดียวกัน โดย
๑. ยิงดวยสัญญาณไฟยิงจาก UBFCS หรือยิงดวยมือที่ทายทอ
๒. เมื่อสัญญาณไฟยิงมา ไฟ READY LIGHT จะติดและจะทําใหไยโรใน TORPEDO MK 46
เริ่มทํางาน
ข. ขอมูลที่สงผานทอ MK 32 เขาไปในตอรปโด ไดแก
๑. ISD (INITIAL SEARCH DEPTH)
๒. GYRO ANGLE
๓. SEARCH TYPE
๔. MODE
ค. ขั้นตอนการยิงลูกตอรปโดจากทอยิง
๑. ใชระบบกําลังดันลม (PNEUMATIC LAUNCHING SYSTEM) ในการยิงโดยใชลมกําลังดัน
สูง (HIGH PRESSURE AIR)
๒. ขั้นตอนการยิง (LAUNCH SEQUENCE)
ก. ขั้น STANDBY
๑) ลูกตอรปโดอยูในทอยิง
๒) ตัวยึดลูกตอรปโด (SECURING) ยิงยึดลูกอยู
๓) ถังลม (BREECH MACHANISM) มีกําลังดันลมและประกอบติดหลังทอยิง
เรียบรอย
๔) เปด INTERLOCK SWITCH , PRESSURE SWITCH และ READY LIGHT
SWITCH
ข. ขั้นพรอมยิง (READY)
๑) ยิงโดยใชไฟยิงจาก UBFCS โดยทําการบิด INTERLOCK SWITCH

๓๐๕
๒) ยิงฉุกเฉิน (EMERGENCY) หรือ MANUAL FIRING โดยปลดล็อค THE
EMERGENCY FIRE BUTTON
ค. ขั้นการยิงจาก UBFCS (REMOTE ELECTRICAL FIRING)
๑) เมื่อไฟยิงมาถึงจะเปด SOLENOID VALVE ทําให PLUG PULLER VALVE
ถูกดันขึ้นตอกับ VALVE STEM
๒) จากนั้นอากาศจะไหลผาน PLUG PULLER VALVE ไปยังตัวยึดลูกตอรปโด
(SECURING MACHANISM) เปดใหลูกตอรปโดเปนอิสระและเปดวาลวที่ AIR
FLASK ดันลูกตอรปโดออกจากทอยิง
ง. ขั้นการยิงฉุกเฉิน (EMERGENCY (MANUAL) FIRING)
๑) ปลดกุญแจล็อค เปด LATCH ของ SQUIB FIRE SWITCH ซึ่งจะทําใหตอรปโด
MK 46 เริ่มเดินไยโร
๒) ควรกด EMERGENCY FIRE BUTTON ทันทีหลังจากเปด LATCH จะทําให
SOLENOID VALVE ทํางานและยิงลูกตอรปโดออกไปเชนเดียวกับการยิงที่ UBFCS
จ. ตองยิงลูกตอรปโดภายใน ๓๐ วินาทีหลังจากเปด SWITCH ACTUATOR LATCH
เนื่องจาก ไยโรในตัวตอรปโดจะทํางาน ถาไมยิงอาจจะทําใหตอรปโดทํางานไมปกติ

…………………………

๓๐๖

ระบบอาวุธนําวิถีปราบเรือดําน้ํา ( ASW MISSILE SYSTEM )
หลักการทํางาน
อาวุธนําวิถีปราบเรือดําน้ํา เปนระบบอาวุธปราบเรือดําน้ําระยะไกล สามารถตอตีเรือดํา
น้ําไดตั้งแตระยะ ๑๐ กม. ขึ้นไปโดยไมจําเปนตองนําเรือเขาทําการปราบเรือดําน้ําตามยุทธวิธี ถาหากวา
สามารถตรวจจับ และ พิสูจนเปาหมายนั้น ๆ ไดอยางแนชัดวาเปน ด. ของฝายตรงขาม มีลักษณะเปนระบบ
ผสมระหวางอาวุธนําวิถี พื้นสูพื้น ทั่ว ๆ ไป แตไมมีหัวรบ กับอาวุธปราบเรือดําน้ํา ซึ่งอาจเปนตอรปโดขนาด
เบา หรือ ลูกระเบิดลึกนิวเคลียรแบบใดแบบหนึ่งประกอบดวย สวนประกอบสําคัญ ๔ สวนคือ
- อาวุธนําวิถี
- แทนยิงอาวุธนําวิถี
- ระบบโซนาร ใชสําหรับตรวจจับ และพิสูจนทราบเปาหมาย สงขอมูลไปยังเครื่อง
ควบคุม
- ระบบควบคุมการยิง เปนระบบที่มีหนาที่ในการควบคุมการโคจรของอาวุธนําวิถี ให
ไปถึงยังจุดที่กําหนด กอนที่จะปลดหัวรบใหตกลงสูพื้นน้ํา
อาวุธนําวิถีแตละลูกจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้คือ โครงลูกจรวดที่ใชบรรจุอาวุธ
ปราบ ด. มอเตอรขับเคลื่อนตัวจรวด และ ชุดกลไกปลดอาวุธปราบ ด. ใหตกลงสูพื้นน้ํา เมื่อกดปุมยิง อาวุธนํา
วิถีจะพุงเขาสูเปาหมายดวยแรงขับดันจากระบบขับเคลื่อนดวยเชื้อเพลิงแข็ง และ จะปลดอาวุธปราบ ด. ลงสู
พื้นน้ําเหนือตําแหนงของเปาหมายตามขั้นตอนที่ไดตั้งขอมูลไวลวงหนา จากระบบควบคุมการยิง
ถาอาวุธปราบ ด. เปนตอรปโด ในทันทีที่โครงจรวดแยกตัวออกจาก ตอรปโด รมหนวง
ความเร็วที่ทายจรวดจะกางออก เพื่อลดอัตราความเร็วในการตกลงสูผิวน้ํา และ ควบคุมการตกลงสูผิวน้ํา ให
อยูในลักษณะที่ปลอดภัย เมื่อตอรปโดตกลงสูผิวน้ํา รมหนวงความเร็วจะปลดออกโดยอัตโนมัติ และ น้ําทะเล
จะเขาไปในตอรปโดเพื่อเปนสื่อทําใหแบตเตอรี่ทํางาน
ถาอาวุธปราบ ด. เปนระเบิดลึกนิวเคลียร ในทันทีที่แยกตัวจากโครงจรวดลูกระเบิดลึก
จะยังคงโคจรตอไปดวยแรงเฉื่อย รักษาเสถียรภาพการทรงตัวดวยครีบหาง ซึ่งจะกางออกโดยอัตโนมัติและจะ
หลุดออกเมื่อกระทบกับผิวน้ําโดยแรง ลูกระเบิดลึกจะจมลง และ ระเบิดตามความลึกที่ตั้งไวลวงหนา

๓๐๗

อาวุธนําวิถีปราบ ด. แบบตาง ๆ ในปจจุบัน
อาวุธนําวิถีปราบ ด.
IKARA
FRAS – 1
SS-N-14
MALAFON
ASROC

ประเทศผูผลิต
ออสเตรเลีย
โซเวียต
โซเวียต
ฝรั่งเศส
สหรัฐฯ

SUBROC
SEA

สหรัฐฯ
สหรัฐฯ

หัวรบ
MK. 44 – MK. 46
NUCLEAR D/C
NUCLEAR D/C , TORPEDO
ตอรปโด MK. 46, L-4, MURENE
NUCLEAR D/C , ตอรปโด
MK.44 / MK.46
NUCLEAR D/C
(กําลังอยูในระหวางการพัฒนา)

…………………………………..

ระยะยิง (กม.)
๒๐
๓๐
๕๕
๑๓
๑๐
๕๖

๓๐๘

ASROC MK – 16 LAUNCHER
ก. แนะนําทั่วไป (INTRODUCTION)
ระบบอาวุธ ASROC เปนระบบ INTERGRATED WEAPON SYSTEM ซึ่งสามารถตอตีเปาเรือดําน้ํา
สมัยใหมที่ระยะประมาณ ๑๐,๐๐๐ หลา (๕ ไมล) โดยไมตองมีการนําเรือหันเลี้ยวในขณะใชอาวุธ
ข. รายละเอียด (INFORMATION)
๑. ASROC WEAPON SYSTEM ไดรับขอมูลจากอุปกรณตาง ๆ ของเรือผาน ASW. FIRE CONTROL
SYSTEM MK 114 โดยมีขอมูลในการเขาระบบ ดังนี้.
๑.๑ เขาจากอุปกรณของเรือไปยัง ASW. FCS. ไดแก
- SONAR
ตําบลที่เปา
- SHIP
COURSE/SPEED
- GYRO
ROLL/PITCH
- WIND
ทิศทางและความเร็วลม
๑.๒ จาก ASW. FCS. ไปยัง ASROC WEAPON SYSTEM ไดแก
- FCS. จัดการขอมูล เพื่อใชในการยิงและแกปญหาตาง ๆ จากอุปกรณเรือ
- เตรียมการให ASROC MISSILE ทําการ FIRING
- ใหคําสั่งการยิงแก LAUNCHER และ MISSILE
๑.๓ FCS. MK 114 UBFCS ประกอบดวย
- MK 53 MOD 0 ATTACK CONSOLE มีหนาที่รับคา/ยอมรับคา INPUT (ทางระยะและแบริ่ง
ของเปา) จาก FIRE CONTROL RADAR และ SONAR คํานวณจุด WATER ENTER POINT
- MK 43 MOD 0 RELAY TRANSMITTER จะทํางานโดยอัตโนมัติ โดยจะเปนตัวทดสอบ,
กําหนด, แสดงคา ISA ของจรวด ASROC เมื่อจรวดที่จะยิงถูกเลือก
- MK 78 MOD 0 POSITION INDICATOR จะเปนตัวแสดงคาของขอมูลของเรือและเปา ขอมูล
ทางยุทธวิธีของจรวดใหกับ ผบ. เรือทราบโดยอัตโนมัติ รวมทั้งเปนตัวควบคุมการอนุญาตในการเลือก
PAYLOAD (ใหเลือกใช TORPEDO หรือ D/C)
- MK 134 MOD 1. STABILIZATION COMPUTER มีหนาที่ใหคาทางหันและทางกระดกแก
GUN FIRE CONTROL เพื่อใชในการติดตามเปาจรวด โดยรับคา ROLL และ PITCH จากเรือยิง และทิศทาง
ของจรวด ASROC ตกน้ํา (WATER ENTRY BEARING) จาก ATTACK CONSOLE
- MK 199 MOD 7 LAUNCH CAPTAIN’S PANEL (LCCP) เปนตัวควบคุมการทํางานของ
LAUNCHER ใน MODE LOCAL สามารถสงการควบคุมใน MODE REMOTE ใหกับ ATTACK
CONSOLE MK 53 สําหรับการปฏิบัติการเกี่ยวกับ ASROC และใหกับ HARPOON CONTROL CONSOLE
(HCC) สําหรับการปฏิบัติการเกี่ยวกับ HARPOON

๓๐๙
- MK 6 MOD 2 LAUNCH AND MISSILE SIMULATOR จะเปนตัวสมมติการงานของตัว
จรวดและแทน ASROC โดยใชเปนอุปกรณในการฝกพนักงาน สามารถตั้งคาสมมติเหตุการณตางๆ ได
(MALFUNTION, EMERGENCY OPERATION AND TROUBLE SHOOTING เปนการหลีกเลี่ยงการเกิด
อันตรายโดยอุบัติเหตุในการฝกยิงจรวด ขณะที่มีลูกจรวดจริงอยูในแทน
๒. ASROC MISSILE COMPONENT คือสวนประกอบของอาวุธ (MISSILE) ที่ใชในการปราบ ด.
เรียกวา ROCKET THROWN TORPEDO (RTT) ประกอบดวย ๓ สวนใหญ ๆ คือ
๒.๑ PAYLOAD จะมีอยู ๒ แบบ คือ TORPEDO กับ D/C ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะ TORPEDO
ซึ่งเปนชนิดและประเภทเดียวกับที่ยิงจากทอ SVTT ดังนี้
๒.๑.๑ สวน NOSECAP
๒.๑.๒ สวน WARHEAD
๒.๑.๓ สวน CONTROL AND FUEL
๒.๑.๔ สวน AFTER BODY
๒.๒ AIRFRAME เปนสวนที่เชื่อมตอระหวาง TORPEDO กับ ROCKET MOTOR มีหนาที่ดังนี้ คือ
๒.๒.๑ เปนที่เก็บรมชูชีพ (CAMSHELL ASSEMBLY HINGED TOGATHER)
๒.๒.๒ เปนสวนที่ ISA (IGNITION AND SEPARATION ASSEMBLY) และ PARAPAK
ติดตั้งอยู
๒.๒.๓ เปนตัวรับแรงผลักดันจาก ROCKET MOTOR และเปนตัวถวงใหเกิดความสมดุลย
ในขณะแลนในอากาศ
๒.๒.๔ มี ARMING WIRE ทําให TORPEDO ติดกับ AIRFRAME
๒.๒.๕ IGNITION AND SEPARATION ASSEMBLY (ISA) เปรียบเสมือนหัวใจ (HEART)
และสมอง (BRAIN) รับขอมูลจากเครื่องควบคุมการยิงและจัดแบงสัญญาณไปยัง
- MOTOR IGNITION
- MOTOR SEPARATION
- AIRFRAME SEPERATION
- เปนสวนบรรจุ THERMAL SUPPLY ซึ่งจะให ELECTRICAL POWER ไปยังจรวดขณะ
แลนไปในอากาศ

๒.๓ ROCKET MOTOR สวนขับเคลื่อน (จะเปน MOTOR แบบ MK 37 MOD 0)
๒.๓.๑ เสนผาศูนยกลาง ๑๑.๖๕ นิ้ว
๒.๓.๒ เชื้อเพลิงเปนชนิดแข็ง (SOLID PROPELLANT)
๒.๓.๓ เชื้อเพลิงเผาไหมหมดใชเวลาประมาณ ๓.๗ วินาที
๒.๓.๔ ใชกําลังแรงขับดัน ๑๒,๐๐๐ ปอนด
๓. MK 16 LAUNCHING GROUP COMPONENTS ประกอบดวย

๓๑๐
๓.๑ MK 112 ASROC LAUNCHER ฐานยิง (เริ่มสรางป ๑๙๕๖) ประกอบดวย
๓.๑.๑ MK 107 STAND (ฐานแทน) มีหนาที่
- ทําการหมุนแทนไปตามแบริ่งตาง ๆ
- ใหอากาศ, สายอุปกรณอิเลกทรอนิกส, สายไฮดรอลิกส ผาน
- ลักษณะการทํางานเหมือนกับปน ๓“/๕๐ แทนคู
๓.๑.๒ MK 7 CARRIAGE ASSEMBLY (สวนรองรับ)
- เปนตัวรองรับตัว GUIDE และ POWER DRIVES
- เปนตัวกําหนดมุมหัน (๑๗๙๐)
- ขีดความสามารถของแทนจรวด
ทางหัน หันขวาได ๑๑๕๐ หันซายได ๑๑๕๐ (มุม ๒๔๕๐)
ความเร็วในการหัน (MAX) ๔๒๐ + ๓๐ ตอวินาที
มุมกระดก
– ๓๐ ถึง + ๘๕๐ (๒,๐๐๐ - ๗,๖๐๐ MIN)
ความเร็วในการกระดก (MAX) ๒๕๐ + ๑๐ ตอวินาที
มุมปลอดภัยในการหัน
ขึ้นอยูกับการติดตั้งแทนของเรือแตละลํา โดยจะ
มีFIRING INTERRUPTER เปนตัวตัด วงจร
ไฟยิง ถาเห็นวาไมปลอดภัย
มุมปลอดภัยในการกระดก ๒,๖๐๐ - ๖,๘๐๐ MIN
เวลาในการ STOW มุม
๕๖,๐๐ - MINUTE ๕ วินาที (MAX)
๓.๑.๓ GUIDE (ทอยิง ๒ ทอ แนวดิ่งที่ติดกัน)
- ประกอบดวย ๒ ทอยิง (CELL)
- มีมุมกระดกสูงสุด + ๘๕๐ และต่ําสุด - ๓๐
- มุมยิง (FIRING ELEVATION) ปกติ ๔๕๐ จากแนวราบ
- การยิงจรวดที่อยูใน GUIDE เดียวกัน ลูกที่ ๒ สามารถพรอมยิงไดภายใน ๑๕ วินาที
- การยิงจรวดที่อยูตาง GUIDE กัน ลูกที่ ๒ สามารถพรอมยิงไดภายใน ๒๕ วินาที
๓.๑.๔ CELLS (ทอยิง) แตละทอยิงประกอบดวย
- MISSILE CONNECTOR BOX ประกอบดวยสวนตอ (CONNECTION) ระหวาง
จรวด (MISSILE) กับฐานยิง (LAUNCHER) ที่มาจาก FCS.
- EXTERNAL SAFE/FIRE HANDLE ตัวยิง (HANDLE) เปนสวนหนึ่งของระบบ
ไฟยิง และตองอยูในตําแหนงยิง (FIRE POSITION) ในการยิงจรวด โดยปกติจะอยูในตําแหนง SAFE
POSITION
- LAUNCHING RAIL รางยิง เปนสวนบังคับใหจรวดออกจากทอไปตามเสนทาง
จนถึงความเร็วเริ่มตน (INITIAL VELOCITY)

๓๑๑
- SIDE, TOP AND BOTTOM SNUBBERS เปนตัวปองกันการเคลื่อนที่ทางขาง
(LATERAL) ของจรวด
- RESTRAINING LATCH ตัวยึดจรวด มีไวปองกันการเคลื่อนที่ทางขางหนา หลังกอนที่จะทําการยิง โดยกําลังดันในการยึดจรวดปกติ ๒๐,๐๐๐ ปอนด และจะลดลงเหลือ ๒,๐๐๐ ปอนด
เมื่อปดกุญแจยิงในตําแหนง STAND BY กําลังดันจะถูกควบคุมโดย MECHANICAL SPRING
๓.๒ MK 199. MOD 7
๓.๓ MK 6 MOD 2
๓.๔ MK 372 HARPOON STATUS PANEL มีหนาที่แสดงสถานะของทอจรวด เมื่อมีการบรรจุ
แสดงสถานะเมื่อลูกจรวดพนทอ/ดาน เปนตัวควบคุม HEATER POWER เมื่ออากาศภายนอกเย็นจัด สําหรับ
การปฏิบัติการของจรวด
๓.๕ MK. 371 HARPOON CASUALTY PANEL ใน MODE ฉุกเฉิน ใชควบคุมการยิง HARPOON
ใน MODE CASUALTY และปกติ ใชเปนทางผานของสัญญาณตาง ๆ ระหวาง WCIP กับลูกจรวดใน MODE
NORMAL
๓.๖ MK. 78 POSITION INDICATOR ทําหนาที่แสดงขอมูลเปาและยุทธวิธีในการใชอาวุธใหกับ
ผบ.เรือ และใหสัญญาณอนุญาตยิง
๓.๗ MK 43 RELAY TRANSMITTER ทําหนาที่ทดสอบ PROGRAMS และบันทึกคา ISA จากการ
ทดสอบ
๓.๘ ASROC LOADER ทําหนาที่บรรจุลูกจรวดจากทอยิง และสามารถเก็บลูกจรวดไวในคลังได ๑๐
ลูก
๔. ขั้นตอนการเดินทางของจรวด (ASROC FIGHT SEQUENCE)
๔.๑ ในขณะทําการยิง (LAUNCH) FCS. จะสงสัญญาณ FINAL PROGRAMMING ในการตั้งคาของ
ISA. และการแยกตัวของ MOTOR/AIRFRAME
๔.๒ หลังจากยิงออกไปแลว ตัว ISA.จะควบคุมการแยกตัวของจรวดโดยการจุดตัวระเบิด
(DETONATING ON EXPLOSIVE BLOCK) ใหสวน ROCKET MOTOR แยกตัวออก
๔.๓ หลังจาก ROCKET MOTOR แยกตัวออก ตัวจรวดจะเดินทางไปดวยแรงเฉื่อย (TRAJECTORY)
จนถึงการแยกตัวออกอีกครั้งของสวน AIRFRAME โดยที่ตัว AIRFRAME จะ OPEN – UP และอากาศจะผาน
เขาไปขางในและดึง AIRFRAME ใหหลุดออก ซึ่งในขณะนี้จะเกิดเหตุการณเกิดขึ้น ๒ อยาง คือ TORPEDO
จะทําการ ARM และรมจะเริ่มกาง เพื่อจะทําให TORPEDO ลงไปดวยความเร็วต่ํา และลงน้ําดวยมุมที่
เหมาะสม
๕. ขั้นตอนการยิง (FIRING SEQUENCE)
โดยปกติการยิงจะสมบูรณเมื่อไดรับการ REMOTE จาก FIRE CONTROL SYSTEM แตอยางไรก็ตาม
การยิงสามารถทําใหสมบูรณไดจาก MK 199 (LCCP) (การยิงแบบ LOCAL MODE)
ขั้นตอนการยิงมีดังนี้

๓๑๒
๕.๑ เมื่อคาตาง ๆ ที่ใชในการยิงพรอม หรือ ปรากฏคาระยะ SECTOR CLEAR, POWER, การขอ
อนุญาตยิงเรียบรอย ใหบดิ กุญแจยิงมาอยูท ี่ตําแหนง STAND BY ซึ่งจะทําใหเกิด
(๑) ขอมูลสุดทาย (FINAL PROGRAMMING) เขาลูกจรวด
(๒) SNUBBER RETRACT (ตัวรั้งจรวดหดตัว)
(๓) รางปลอย (RAIL) ขยายออกและประตู (DOOR) ทอเปดออก
(๔) ตัวยึดจรวด (LATCH TENSION) ลดลงเหลือ ๒,๐๐๐ ปอนด
(๕) ทดสอบระบบไฟยิง
(๖) SALVO ALARM SOUNDS
๕.๒ ตองแนใจวาพนักงาน MK 199 LCCP เสียบ P1 PLUG เรียบรอย จากนั้นถือไดวาวงจรไฟยิง
พรอมยิง
๕.๓ เมื่อพรอมที่จะทําการยิง บิดกุญแจยิงไปยังตําแหนง FIRE จะทําให MOTOR ทํางานและจรวด
ออกจากทอ
๕.๔ หลังจากจรวดพนทอ กุญแจยิงไปยังตําแหนง DÉTENT ซึ่งจะทําใหเกิด
(๑) รางปลอยหดตัวเขา (RAIL RETRACT) และประตูบิด
(๒) RESTRAINING LATCH เพิ่มเปน ๒๐,๐๐๐ ปอนด
(๓) SNUBBERS LATCH (ตัวรั้งจรวดกลับเขาที่)
๖. ขั้นตอนการแกปญหาในการยิง MISFIRE TROUBLE SHOOTING
๖.๑ จรวดยิงไมออก HANGFIRE
๖.๑.๑ จอแสดง (INDICATOR)
- ไฟบนแผงแสดงสีเขียว และมีไฟ DUD ที่ ATTACK CONSOLE หรือที่ MK 199
LCCP
- มีไฟแสดง DELAY CHECK ที่ MK 39 RELAY TRANSMITTER
๖.๑.๒ สภาพที่เกิดขึ้น (POSSIBLE CONDITION)
- THERMAL BATTERIES และ ISA สงคาการจุดระเบิดไมแนนอน
- FIRING POWER สงคาไปยัง MOTOR ใหทําการจุดระเบิด
- ระบบทํางานเปนปกติ และมีขอบกพรองในสวนลูกจรวด
๖.๑.๓ สาเหตุที่อาจเปนไปได
ระบบจุดระเบิดบกพรอง (FAULTY IGNITION)
ตัวเชื่อมตอ (CONNECTION) ของระบบไฟยิงจุดระเบิด (IGNITER CIRCUIT)
บกพรอง
๖.๑.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ (CORRECTIVE PROCEDURE)
- บิดกุญแจยิงอีกครั้งไปที่ตําแหนง DETENT และแนใจวามีไฟ MISSILE LATCH
ติดที่ LCCP
- ถาตองการทําการตอตีอยางตอเนื่อง เลือกและยิงจรวดลูกอื่น

๓๑๓
- ถายุติการตอตี เลือก POWER DRIVE ไปตําแหนง LOCAL หันแทนยิง GUIDE ไป
ตําแหนงที่ปลอดภัยจากเรืออื่น และในตําแหนงที่ ROCKET MOTOR จะไมเปนอันตรายตอตัวเรือ
- หลังจากคอยประมาณ ๑๕ นาที หลังจากจรวดลูกนั้น HANGFIRE ใหถือวาจรวด
ดาน (DUD MISSILE)
ถาใช RTDC ๑. สวิทซ ARM/SAFE อยูในตําแหนง SAFE
๒. นําเอา POWER SUPPLY ออก หลังจากเสร็จสิ้นการรอ
คําเตือน (WARNING)
๑. การจุดระเบิดชา จะทําอันตรายแกบุคคล สภาพที่จรวดยิงไมได (MISFIRE) ใหถือเปน (HANGFIRE)
จนกวาจะตรวจสอบวามีสภาพเปนอยางอื่น
๒. เจาหนาทีต่ องออกนอกพืน้ ทีอ่ ันตราย อยางนอย ๑๕ นาที หลังจากแจง HANGFIRE เนื่องจากอาจมีการ
จุดระเบิด หรือมีการเผาไหมจาก ROCKET MOTOR ขึ้นได
๓. ถารูวา ROCKET MOTOR เริ่มทํางาน ดังนั้น อาจมีการจุดระเบิด หามเอาจรวดออกจากทอหรือดวย
เหตุผลอื่น อยางนอย ๓๐ นาที หลังจากไฟยิงทํางานจึงทําการเปดทอได
๖.๒ การยิงทํางานไมปกติ (LAUNCHER MISFIRE)
๖.๒.๑ จอแสดง (INDICATOR)
(๑) มีไฟเขียวแสดงเปนปกติที่ ATTACK CONSOLE และ LCCP ภายใตขั้นตอนการทํางาน
ตามปกติ
(๒) ที่ RELAY TRANSMITTER มีไฟ DELAY CHECK แสดง
(๓) ไฟ DUD ไมตดิ
๖.๒.๒ สภาพที่เกิดขึ้น (POSSIBLE CONDITION)
THERMAL BATTERIES ทํางานไมแนนอน และไฟจุดระเบิดไมสงคาไปให
ROCKET MOTOR
๖.๒.๓ สาเหตุ (PROBABLE CAUSE)
(๑) FAULTY ISA SET การบกพรองในการตั้งคา
(๒) FAULTY ISA SET COMPLETE RELAY การถายทอดคาไมสมบูรณ
(๓) FAULTY MAIN FIRE RELAY ตัวถายทอดสัญญาณไฟ
(๔) FAULTY FIRING TRANSFORMER การแปลงคาไฟบกพรอง
(๕) LOOSE OR BROKEN WIRING สายไฟขาด
๖.๒.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ (CORRECTIVE PROCEDURE)
(๑) บิดกุญแจยิงกลับไปที่ตําแหนงเดิม เปนเวลา ๒๕ วินาที (จนกระทั่ง จรวดอยูใน
สภาพปกติจากการยึดของสวนตาง ๆ ) ถามีไฟเหลานี้แสดง LAUNCHER NOT READY, TRAIN IN SYNC
หรือ FIRING OBSTRUCTED จะมีผลให
(๑.๑) สภาพตาง ๆ ของไฟยิง จะกลับไปเริ่มตนใหมอีกครั้ง
(๑.๒) ใหหนั เรือไปในพื้นที่ที่ปลอดภัย

๓๑๔
(๒) เมื่อไฟแสดง MISSILE MOT READY ติด หลังจากไฟแสดง DELAY CHECK ติด
เปนเวลา ๒๕ วินาที ใหถือวาจรวดดาน (DUD) แตหากวามีไฟแสดงดังกลาวกับจรวดลูกอื่นดวย (DUD) ที่จะ
ยิงตอไป ใหถือวาเปนการ MISFIRE และอาจเกิดการบกพรองของวงจรตรวจจรวดดานดวย และใหปฏิบัติ
เหมือนกับการ HANGFIRE คือใหรอจนกวา ๑๕ นาที ยกเวนเมื่อตองการใชอยางเรงดวน
(๓) ทําการตรวจ TEST CHECK เพื่อคนหาขอบกพรองของระบบไฟยิง FIRING
CIRCUIT
(๔) ใช MK 357 TEST SET ทําการตรวจวงจรของ MK 43 RELAY TRANSMITTER
๖.๓ ระบบทํางานไมปกติ (SYSTEM MISFIRE)
๖.๓.๑ จอแสดง (INDICATION)
(๑) ไฟเขียวแสดงปกติที่ ATTACK CONSOLE และ LCCP
(๒) ไฟแสดง DELAY CHECK ไมติดที่ MK 43 RELAY TRANSMITTER
(๓) ไฟแสดง DUD ไมติด
๖.๓.๒ สภาพที่เกิดขึ้น (POSSIBLE CONNECTION)
(๑) FIRING VOLTAGE ไมไดสงคาไปยัง BATTERY หรือ MOTOR เพือ่ ทําการจุด
ระเบิด
(๒) มีการทํางานผิดปกติที่ BATTERY MONITOR CIRCUIT
๖.๓.๓ สาเหตุ (PROBABLE CAUSE)
(๑) SAFETY PLUG OPEN
(๒) FAULT BATTERY START RELAY
(๓) FAULTY BATTERY START TRANSFORMER
(๔) FAULTY THERMAL BATTERY PACKAGE
(๕) OPEN CONNECTION ใน BATTERY START หรือ BATTERY MONITOR
CIRCLE
๖.๓.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ (CORRECTIVE PROCEDURE)
- ตรวจดู SAFETY PLUG 3A2P1 อยูในตําแหนงที่ถูกตอง
- ตรวจการยิงจาก LCCP
- ลบขอมูลการเลือกจรวด และทําการเลือกลูกเดิมใหมอีกครั้ง ขณะเดียวกันสังเกตที่
ไฟแสดง ISA TEST ที่ MK 43 RELAY TRANSMITTER ดังนี้
(๑) ถาไฟแสดง ISA NOT TEST ติดแสดงวาเปนการ LAUNCHER MISFIRE
เปนการ บกพรองที่ BATTERY/MONITOR DELAY CHECK CIRCUIT โดยทําการ
- ตรวจสอบ MK 43 R/T ดวย MK 357 TEST SET
- ปฏิบัติตามขั้นตอน LAUNCHER MISFIRE
(๒) ถาไฟแสดง ISA TEST ติดหลังจากทําการเลือกใหมอีกครั้ง แสดงวาจรวดใช
การได ถาหากไมแ นใจให ทําการตรวจกับจรวดลูกอื่น แต ตองระมัด ระวังหากเกิ ดจากสาเหตุของ DUD
MISSILE

๓๑๕
๖.๔ จรวดดาน (DUD MISSILE)
๖.๔.๑ จอแสดง (INDICATOR)
(๑) มีไฟ DUD แสดงที่ CELL ในขณะเลือก
(๒) ไฟ DELAY CHECK ติดเมื่อ MISSILE ถูกเลือก
๖.๔.๒ สภาพที่เกิดขึ้น (POSSIBLE CONDITION)
- การสงคาของ ISA ในการจุดระเบิดหรือการจุดระเบิดของแบตเตอรี่ มีการ
คลาดเคลื่อนหรือเสื่อมสภาพ (ACTIVATED AND EXPENDED)
๖.๔.๓ สาเหตุ (PROBABLE CAUSE)
- MISSILE ผานการตรวจสอบในขั้น HANGFIRE และ LAUNCHER MISSILE
มาแลว
๖.๔.๔ ขั้นตอนการปฏิบัติ (CORRECTIVE PROCEDURE)
(๑) อยาพยายามทําการยิงจรวดที่ดาน (DUD MISSILE)
(๒) ถาจรวดที่ดาน (DUD) ไมเคยมีประวัติในการ MISSILE มากอนใหตรวจสอบที่
วงจรไฟจากแบตเตอรี่วามีการชอต หรือ GROUND
(๓) ตรวจ ROCKET MOTOR NOZZLE
• ถา NOZZLE SEALS แตกหรือหัก (RUPTURE) ใหปฏิบตั ิ
- จรวดตองอยูในทอจนกวาจะเอาขึ้นจากเรือ
- ปดลูกสูบดวยเทป เพื่อปองกันความชื้นหรือสิ่งสกปรก
• ถา NOZZLE SEALS ไมถูกแตะ จรวดนั้นสามารถใชราชการได
(๔) ถา ROCKET MOTOR ถูกใชงานขณะที่งดเวนการยิง ถือวาจรวดสามารถใช
ราชการไดอยู แตเพื่อความปลอดภัย ใหรอจนกวาหองเผาไหมเย็นถึงจะเริ่มสัมผัสได
คําเตือน (WARNING)
๑. หามมิใหบุคคลอยูในพื้นที่อันตรายจากการยิงเปนเวลา ๑๕ นาที หลังจาก HANGFIRE เนื่องจากอาจมี
การระเบิดเกิดขึ้น หรือมีการจุดระเบิดของ ROCKET MOTOR
๒. ถา ROCKET MOTOR SEAL ถูกเจาะ (BROACH) การจุดระเบิดอาจจะเกิดขึ้น หามนําจรวดออกจาก
ทอ จนกวาจะเลย ๓๐ นาที หลังจากไฟยิงทํางาน
หมายเหตุ

๑. การเก็บจรวดดาน (DUD) ควรเก็บไวในทอ (LAUNCHER CELL)
๒. การเก็บจรวดที่ HANGFIRE ควรเก็บในคลัง (MAGAZINE)
๓. จรวดที่ดา น (DUD) ควรจะนําลงจากเรือในโอกาสแรก

๓๑๖

การ OPERATE ASROC และ SVTT
ก. การ OPERATE ในสภาพปกติ
๑. ASROC
๑.๑ SAFE/FIRE HANDLES อยูในตําแหนง SAFE และมีกุญแจ LOCK
๑.๒ LAUNCHER อยูในแนวกลางลําเรือ และ TRAIN CENTERING PIN ตําแหนง ENGAGE
๑.๓ POWER DRIVE อยูในตําแหนง OFF
๑.๔ P1 PLUG ถอดออก
๒. SVTT
๒.๑ AIR FLASKS ยังไมไดเติมลมเขา
๒.๒ฝาทออยูในตําแหนง
๒.๓ EMERGENCY FIRE SWITCH ตําแหนง CLOSE และมีกุญแจ LOCK
ข. การเตรียม ASROC ใหพรอมทําการยิง
๑. SAFE/FIRE HANDLE อยูในตําแหนง FIRE POSITION (ปลด LOCK กุญแจกอน)
๒. โยก TRAIN CENTERING PIN ตําแหนง RELEASE
๓. ตรวจสอบ AIR PRESSURE (3000, 300, 100 PSI)
๔. ตรวจสอบ P1 PLUG วา ถอดออกแตพรอมที่จะตอได
๕. LAUNCHER SIMULATOR ตําแหนง LAUNCH POSITION
๖. เดิน POWER DRIVE
ค. การเตรียม SVTT ใหพรอมทําการยิง
๑. เติมลมเขา AIR FLASKS
๒. ตั้ง READY LIGHT SWITCH ไวที่ ON
๓. ตอสายปอนขอมูลจากทอยิงไปที่ลูก TORPEDO
ง. การเตรียมเครื่อง MK 53 ATTACK CONSOLE ใหพรอมยิง โดยการตั้ง
๑. COMPUTER MODE : ATTACK
๒. DISPLAY MODE : NORMAL
๓. FUNCTION OUT IN AUTO INDICATOR : OFF (กดปุมเขาหมด)
๔. SYSTEM OPERATION : SONAR ATTACK
๕. WEAPON SELECTOR : ASROC OR SVTT
จ. การตั้งคาใหกับ ASROC หรือ TORPEDO
๑. ติดตามเปาที่ไดจากโซนารบน GEO PLOT หาเข็ม - ความเร็วเปา
๒. ตั้งคาความลึกเปาโดยประมาณ (ขอจากโซนาร/ นปด.)

๓๑๗
๓. ตั้งคา AIR DENSITY (ขอความกดอากาศ/ อุณหภูมิ จากสะพาน)
๔. เลือกอาวุธที่ใช ASROC/ MK 32 TUBE
๔.๑ เลือก ASROC
๔.๑.๑ เลือก CELL : 3 – 6 (นับจากบนลงลางซายไปขวา เมื่อ หันหนาไปทางหัวเรือ)
๔.๑.๒
เลือก TORPEDO IDENT : MK 46 MOD 5 หรือ MOD 1 (ขึ้นกับชนิด TORPEDO)
๔.๑.๓ตั้งคา ISD : 125, 275S, 275, 500, 850, 1400 ฟุต (ขึ้นกับความลึก)
๔.๑.๔ตั้ง MODE : ACTIVE 50 หรือ 20 , PASSIVE 50 หรือ 20 (MODE คนหา และ CEILING)
๔.๒ เลือก MK 32 TUBE
๔.๒.๑
กราบที่ใชยิง : ขวา/ซาย
๔.๒.๒
ทอหมายเลข : ๑, ๓ (ขวา) ๒, ๔ (ซาย)
๔.๒.๓
ตั้งคา ISD : 125, 275S, 275, 500, 850, 1400 ฟุต (ขึ้นกับความลึก)
๔.๒.๔
เลือก TORPEDO IDENT : MK 46 – 5 หรือ MK 46 – 5 NO RUN OUT
๔.๒.๕
ถา NO RUN OUT : เปน MODE ACTIVE 50 อัตโนมัติ
ถา RUN OUT ตั้งคา GYRO : 70’P, 35’P, 00’ , 35’S, 70’S
๕. สําหรับ ASROC เมื่อตั้งคาเสร็จแลว สั่งให LCCP REMOTE เพื่อให ATTACK CONSOLE ควบคุม
แทน ASROC
ฉ. การ ATTACK ดวย ASROC
๑. เมื่อ ATTACK CONSOLE MK 53 ไดขอมูลเปา ตั้งคาตาง ๆ เรียบรอย และเขาระยะยิง จะขอ
อนุญาตเปนผูควบคุมการยิง ASROC
๒. ขออนุญาตยิง ASROC ไปที่สะพานเดินเรือ (สะพานบิดสวิทซที่ POSITION INDICATOR ไปที่
ตําแหนง TORPEDO APPROVE)
๓. ให LCCP ใส P1 PLUG
๔. เมื่อทุกระบบเรียบรอย จะมีไฟเขียวติดจํานวน ๕ ดวง ที่ ATTACK CONSOLE MK 53 ซึ่งเปนไฟ
แสดงวา
๔.๑ MISSILE READY
๔.๒ SOLUTION SAFE
๔.๓ PERMISSION TO FIRE
๔.๔ LAUNCHER READY
๔.๕ FIRING CLEAR
ในสภาพนี้ ASROC เตรียมพรอมถึงขั้นจะ STAND BY
๕. สั่ง STAND BY โดยใหเจาหนาที่ UB โยกสวิทซไฟยิงไปที่ STAND BY จนกวาไฟเขียว READY
TO FIRE ติด โดยจะทําใหแทน ASROC เกิดการปฏิบัติ ดังนี้

๓๑๘
๕.๑ RAIL EXTEND (ปกกางออก)
๕.๒ DOORS OPEN
๕.๓ SNUBBERS RETRACT
๕.๔ MISSILE LATCH UNLOCKS
เปนการแสดงวา ASROC พรอมยิง
๖. เมื่อสั่ง “ระวัง……...ยิง” เจาหนาที่ UB ปดสวิทซไฟยิงมาที่ FIRE จนไฟ READY TO FIRE ดับ
๗. ที่ LCCP รายงาน ASROC พนทอ
๘. รายงานยิง ASROC เรียบรอย แบริ่ง……… ระยะ………. เวลาโคจร……... วินาที
๙. การเลิกระบบสั่งไปที่ LCCP
๙.๑ ดึง P1 PLUG ออก
๙.๒ ASROC LOCAL
๙.๓ หันแทนเขาแนวลําเรือ
๙.๔ ตรวจสอบแทน และลูก ASROC ที่เหลือ
ช. การ ATTACK ดวย SVTT
๑. เมื่อ ATTACK CONSOLE MK 53 ไดขอมูลเปา ตั้งคาตาง ๆ ให TORPEDO เรียบรอย จะดึงสวิทซ
ไฟยิงออกจากตําแหนง DETENT เล็กนอย เพื่อสงคาเข็มเขายิงไปที่ COURSE TO STEER INDICATOR
บนสะพานเดินเรือ
๒. ขออนุญาตเขาทําการยิง TORPEDO
๓. เมื่อไดรับอนุญาตจะสั่ง “CIC นําเรือ” และสั่งไปถือเข็ม……….. (เข็มเขายิง) ความเร็ว…………
นอต
๔. เมื่อทุกระบบเรียบรอย จะมีไฟเขียวติดจํานวน 5 ดวง ที่ ATTACK CONSOLE MK 53 เชนเดียวกับ
การยิง ASROC ซึ่งเปนไฟแสดงวา
๔.๑ มีกําลังดันเพียงพอใน AIR FLASKS
๔.๒ อยูในมุมยิง
ในสภาพนี้ TORPEDO เตรียมพรอมถึงชั้นจะ STAND BY
๕. สั่ง STAND BY โดยเจาหนาที่ UB โยกสวิทซไฟยิงไปที่ STAND BY จนกวาไฟเขียว READY TO
FIRE ติด (เปนการสงคาตาง ๆ ใหกับTORPEDO) เปนการแสดงวา TORPEDO พรอมยิง
๖. เมื่อสั่ง “ระวัง ……… ยิง” เจาหนาที่ UB ปดสวิทซไฟยิงมาที่ FIRE จนไฟ READY TO FIRE ดับ
๗. หอง TORPEDO รายงาน TORPEDO พนทอ
๘. รายงาน TORPEDO เรียบรอย แบริ่ง……………

๓๑๙

เครื่องลอตอรปโด AN/SLQ - 25 (NIXIE)
ก. กลาวโดยทัว่ ไป
ในการปฏิบัติการปราบเรือดําน้ํานั้น นอกจากจะมียุทธวิธีตรวจจับ คนหาและทําลายเรือดําน้ําแลว
เรือผิวน้ําจะตองมีระบบปองกันตนเองใหพนจากการเปนเปาหมายในการยิงตอรปโดของเรือผิวน้ําอีกดวย
เพราะฉะนั้นจึงสรางระบบ TORPEDO COUNTERMEASURES TRANSMITTING SET AN/SLQ-25 มีชื่อ
เฉพาะวา ระบบ NIXIE จัดทําขึ้นเพื่อจุดมุงหมายในการตอตาน ลอลวงตอรปโดของขาศึก

ข. ลักษณะทั่วไปของระบบ
ระบบ NIXIE เปนเปาลวงตอรปโดแบบ ELECTRO-ACOUSTIC DECOY โดยจะผลิตสัญญาณออ
มาในรูปของพลังงานไฟฟา แลวจะแปลงเปนสัญญาณเสียงเพื่อสงไปในน้ํา ในลักษณะของคลื่นความถี่ ซึ่ง
เปนระบบปองกันตัวเองของเรือผิวน้ําจาก ACOUSTIC HOMING TORPEDO ระบบ NIXIE จะสัญญาณจาก
เครื่องสงซึ่งอยูในตัวเรือ แลวสงผานสัญญาณไปตามสายเคเบิล (TOW SIGNAL CABLE) โดยมีแกนลวด
ภายในเปนตัวนํา สัญญาณจะสงไปยัง TOW BODY ซึ่งถูกลากดวยสายเคเบิล และปลอยออกไปยังทายเรือโดย
ที่สายเคเบิลยาวสูงสุด ๑,๕๐๐ ฟุต จะเริ่มทํางานไดเมื่อปลอยที่ความยาว ๖๐๐ ฟุตขึ้นไป ลักษณะของ TOW
BODY จะมีลักษณะคลายตอรปโดขนาดเล็กทําหนาที่คลาย TRANSDUCER ของระบบโซนาร แตจะแตกตาง
กันตรงที่จะสงสัญญาณออกไปอยางเดียว โดยจะแปลงสัญญาณไฟฟาใหเปนคลื่นความถี่เสียง และสงออกไป
ในน้ําเปนเสนตรงทุกทิศทาง เราสามารถเลือกชนิดของสัญญาณ เลือกระยะเวลาในการสง และการหยุดสงเปน
หวง ๆ และสามารถยกเลิก (REJECT) สัญญาณความถี่ที่เราไมตองการใหตรงกับตอรปโดที่ยิงมา และลดการ
รบกวนของระบบโซนารของเรือ ในกรณีที่ใชควบคูกับการตรวจจับดวย SONAR เราสามารถ REJECT
ความถี่อยูในยานเดียวกับ SONAR ได

ค. ระบบและอุปกรณ
ระบบ NIXIE ประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ ที่สําคัญดังนี้
๑. TRANSMITTING SET CONTROL (REMOTE UNIT)
ก) ทําหนาที่เปนตัว REMOTE ควบคุมการทํางานของระบบทั้งหมดในกรณีที่เราตองการใชควบคูไปกับ
ระบบโซนาร เราจะใช REMOTE UNIT เพราะเราสามารถเลือก MODE การทํางานควบคุม FILTER และ
CYCLE TIMING จาก REMOTE UNIT ได สถานที่ติดตั้งอยูที่หอง SONAR CONTROL มีสวิทชควบคุมอยูที่
ELECTRONIC CONSOLE
๒. TORPEDO COUNTERMEASURE TRANSMITTER (ELECTRONIC CONSOLE)
เปนสวนที่สําคัญมากในระบบ NIXIE ทําหนาที่ผลิตสัญญาณขึ้นมาและแยกสัญญาณออกเปน LOW
FREQUENCY (LF), MEDIUM FREQUENCY (MF), HIGH FREQUENCY (HF) ขยายสงไปยัง TOWED
BODY และปลอยลงไปในน้ํา ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของระบบ NIXIE โดยตรง FUNCTION ตาง ๆ ทํา
หนาที่ควบคุมสัญญาณ, ระยะเวลาในการสง (CYCLE TIMING) หรือ MODE การทํางานรวมทั้งการควบคุม
REMOTE UNIT และในการตรวจสอบสัญญาณตาง ๆ ตองอาศัย SCOPE เขาชวยซึ่งติดตั้งไวที่สวนนี้ทั้งสิ้น

๓๒๐
ELECTRONIC CONSOLE ยังประกอบดวยสวนยอยอีก ๒ สวนคือ
ก) SIGNAL GENERATOR มีหนาที่ผลิตสัญญาณขึ้นมา ซึ่งสามารถเลือกไดตาม MODE การทํางานและ
แยกสัญญาณที่ผลิตออกเปน LOW, MEDIUM, HIGH FREQUENCY สงไปที่ AMPLIFIER แตละตัวทําหนาที่
ขยายสัญญาณตอไป สัญญาณที่ถูกเลือกจาก MODE จะสามารถควบคุมที่ SIGNAL GENERATOR ในกรณีที่ใช
การควบคุมที่ ELECTRONIC CONSOLE แตสามารถควบคุมไดที่ REMOTE UNIT ถาเราใชในกรณี REMOTE
OPERATIONโดยมี MODE การทํางานในการเลือกสัญญาณการสง 4 MODE ดังนี้
๑) SWEPT FREQUENCY(S)
๒) NOISE (N)
๓) PULSED NOISE (P)
๔) ALTERNATE SWEPT FREQUENCY AND NOISE (A)
SWEPT FREQUENCY และ NOISE เปนสวนที่ผลิตสัญญาณขึ้นมาสวน PULSED NOISE จะมา
จาก NOISEโดยจะสงเปนหวง ๆ โดยมี NOISE INTERVALS เปนตัวกําหนด ซึ่งสามารถเลือกไดตั้งแต 40150 MILLISECOND สวนใน MODE ของ ALTERNATE จะเปนการสงสลับกันระหวาง SWEPT
FREQUENCY และ NOISE ซึ่งในการสง 1 ครั้ง สามารถเลือก SWEPT FREQUENCY ได 1, 2, 3, 4,
SWEEPS ตอ1 NOISE ได
เนื่องจากความถี่ที่ถูกผลิตขึ้นมาของ SWEPT FREQUENCY เปน CONTINUOUS SWEEP ซึ่งเปน
ความถี่พื้นฐานผลิตโดย VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR (VCO) อยูในยาน 3.0400-4.0260 MHz
จะถูกแยกเปน 6 TONES คือ TONES 1และ 2, 3 และ 4, 5 และ 6 โดยแบงเปน 2 TONES ตอ 1 CHANNEL
คือ TONES 1 และ 2 จะรวมกันผลิต LOW FREQUENCY, TONES 3 และ 4 จะผลิต MEDIUM
FREQUENCY TONES 5 และ 6 จะผลิต HIGH FREQUENCY ตามลําดับ สําหรับ LOW, MEDIUM, HIGH
FREQUENCY OUTPUT จะถูก AMPLIFIER CHANNEL 1, 2, 3 ทําการขยายสัญญาณตอไป
สวน NOISE OUTPUTS ของแตละ CHANNEL จะถูกจํากัดโดย BYPASS FILTERING ใหเปน
ยานความถี่เดียวกันกับ SWEPT FREQUENCY OUTPUT ดวย โดยอยูในยานความถี่ตั้งแต 17-88 KHz
ข) AMPLIFIERS มี 3 UNIT คือ LOW, MEDIUM และ HIGH FREQUENCY AMPLIFIER ทั้ง 3
UNIT ทําหนาที่ขยายสัญญาณ OUTPUT ของ SIGNAL GENERATOR เพื่อใหไดระดับที่ตองการและสงออก
ไปยัง ACOUSTIC TRANSDUCERS ของ TOW BODY ใหเปนเสียงสงลงไปในน้ําตอไป
ค) การเลือกจํานวนและระยะเวลาในการสง
๑) ALTERNATE MODE การเลือกจํานวนของ SWEPT TONE INTERVAL ระหวาง การสง
สลับกับ NOISE BURST สามารถเลือกได ๔ ตําแหนงดังนี้
๑. SWEPT / 1 NOISE
๒. SWEPT / 1 NOISE
๓. SWEPT / 1 NOISE

๓๒๑
๔. SWEPT / 1 NOISE

๒) CYCLE TIME OFF-TIME เปนวงรอบของการสงโดยเลือกเวลาหยุด มี 10 ตําแหนงดังนี้
๐ - ๕ วินาที
๕ - ๓๐ วินาที
๑ - ๑๐ วินาที
๖ - ๓๕ วินาที
๒ - ๑๕ วินาที
๗ - ๔๐ วินาที
๓ - ๒๐ วินาที
๘ - ๕๐ วินาที
๔ - ๒๕ วินาที
๙ - ๖๐ วินาที
๓) CYCLE TIME ON-TIME เปนวงรอบการสงใชสําหรับชวงเวลาที่ตองการสงสัญญาณ
ออกไปมี 10 ตําแหนง เหมือนกับ CYCLE TIME OFF-TIME แตการทํางานตรงขามกัน
๔) SWEEP PERIOD เปนการตั้งความเร็วในการสงใน MODE SWEPT FREQUENCY และ
MODE ALTERNATE โดยสามารถตั้งคาไดตั้งแต 40-150 MS. ดังนี้
0 - 40 MS.
5 - 90 MS.
1 - 50 MS.
6 - 100 MS.
2 - 60 MS.
7 - 110 MS.
3 - 70 MS.
8 - 130 MS.
4 - 80 MS.
9 - 150 MS.
๕) NOISE ON-TIME เปนการตั้งความเร็วในการสงใน MODE PULSE NOISE และ MODE
ALTERNATE การตั้งคาจะมีลักษณะเดียวกับ SWEEP PERIOD
๓. POWER OPERATED DOUBLE DRUM WINCH
ก) WINCH หรือกวาน มีหนาที่ที่สําคัญคือใชปลอย TOW BODIES ลงไปในน้ําและเก็บเมื่อเสร็จสิ้น
ภาระกิจ โดยรับสัญญาณ OUTPUT ซายและขวา ซึ่งกระตุนที่ COAXIAL SWITCHING UNIT และสงไปยัง
SLIP RING ASSEMBLIES ของ DRUM (ลอ) ซึ่งจะเชื่อมตอกับ TOW SIGNAL CABLE
สําหรับกําลังขับของกวานใช MOTOR ตัวเดียว 5 HP POWER SUPPLY ของ WINCH ใชไฟ 440
VAC 60 Hz 3 เฟส 7.9 แอมป อัตราเร็วในการปลอยจํากัดที่ ๑๐๐ ฟุต/วินาที
ข) สวนประกอบของ WINCH
๑) MASTER SWITCH PANEL เปนแผงควบคุมการทํางานของ MOTOR และจายไฟฟาใหกับสวน
ที่เปน ELECTRONIC ทั้งหมดของ WINCH
๒) LUBRICATION /OPERATION INSTRUCTIONS คือคําแนะนําในการ OPERATE และการ
บํารุงรักษา

๓๒๒
๓) LIMIT SWITCH ควบคุมสัญญาณตัดตอที่ถูกสงมายัง TOW BODIES โดยจะสัมพันธกับระยะ
ของสายเคเบิล เพื่อปองกันการสงออกของสัญญาณจาก TOW BODIES จนกวาจะทิ้งสายเคเบิลไปในระยะ
๖๐๐ ฟุตแลวเพราะถาหากวาสัญญาณถูกสงออกมาจาก TOW BODIES แลวจะเกิดอันตรายแกผูลําเลียง TOW
BODIES ไปยังทายเรือได
๔) CLUTCH COVER เปนตัวเลือกตําแหนงการใช DRUM ขางซายหรือขวา
๕) SLIPRING COVER จะอยูใ น DRUM ทําหนาที่เชื่อมตอสัญญาณที่ถูกสงมาจาก COAXIAL
SWITCHING UNIT กับสายเคเบิล
๖) DRUM ใชสําหรับเก็บสายเคเบิลทั้งซายและขวา
๗) CABLE MARRING CHART แผนตารางแสดงระยะเปนฟต ของการปลอยสายเคเบิล
๘) HANDWHEEL BRAKE เบรคมือหมุนใชในกรณีที่จะหยุด DRUM ไวนาน ๆ
๙) PAWL BRAKE เปน MACHANICAL BRAKE มีลักษณะคลายกับตะขอไวสับเฟองของ
DRUM ใชล็อค DRUM ในกรณีที่ MOTOR หยุดแลวแต DRUM ยังเคลื่อนไหวตามอาการของเรือขณะวิ่งอยู
หรือกรณีที่เราตองการหยุดการปลอยหรือเก็บไวชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือซอมทําสวนที่ใชการไมได
ของ WINCH
๑๐) ELECTRIC BRAKE เปนเบรคไฟฟา จะทํางานทันทีเมื่อ MOTOR หยุดมี ELECTRIC
BRAKE RELEASE LINE เปนสายคอยคลายให DRUM หมุนทีละนิด เพื่อปรับแตงระยะของสายเคเบิลใหได
ตามตองการ
๑๑) STORAGE RACK เปน RACK สําหรับเก็บลูก TOW BODIES มี ๒ ขางคือซายและขวา
๑๒) OIL DIPSTICK FILL AND DRAIN หลอดถายน้ํามันหลอเกียรของ DRUM
ค) MASTER SWITCH PANEL ประกอบดวยปุมตาง ๆ ที่สําคัญดังนี้
๑) MASTER SWITCH มีดวยกัน ๓ ตําแหนง คือ TAKE IN, PAY OUT และ OFF โดยปกติ
SWITCH จะอยูที่ตําแหนง OFF เสมอ ถาบิดจะตองบิดคางไวมิฉะนั้นแลว SWITCH จะตีกลับมาที่ตําแหนง
OFF ทันที
๒) MOTOR CONTROL จะกระตุน POWER CIRCUIT 440 VAC ใหไปยัง WINCH MOTOR
โดยบิดไปที่ ON เมื่อใช และ OFF เมื่อเลิก
๓) TOW CABLE SELECTOR มี 2 ตําแหนง คือ STBD และ PORT สําหรับเลือกใชสายเคเบิล
๔) TRANSFER SWITCH เมื่อ ON SWITCH จะกระตุนให COAXIAL SWITCH สงผาน
สัญญาณมายัง TOW SIGNAL CABLE ที่เราเลือกการกระตุนโดยบิดแชไว ๕ วินาที
๕) EMERGENCY RUN MOTOR SWITCH เปน SWITCH ฉุกเฉินในกรณี BY PASS
OVERLOAD เพื่อปองกันระบบวงจรไฟฟา ในขณะใชงานจะตองกด SWITCH แชไวตลอดเวลา ถาปลอย
MOTOR จะไมทํางาน
๔. TOW-SIGNAL CABLE

๓๒๓
ประกอบด ว ยสายเคเบิ ล ๒ สาย ซ า ยและขวา หน า ที่ ข องสายเคเบิ ล คื อ ส ง สั ญ ญาณ AMPLIFIER
OUTPUT จาก WINCH SLIPRING ไปยัง TOW BODIES แกนของสายประกอบดวยสาย COAXIAL อยู
รวมกัน ๓ สาย ซึ่งแตละสายก็คือสัญญาณของ AMPLIFIER OUT PUT ของแตละตัว สายนี้สามารถรับ
น้ําหนักในการดึงที่ความเร็วสูงสุดของเรือเพราะรอบ ๆ แกนจะมีชั้นของเหล็กพันหุมอยูอีกทีหนึ่งและยังมีขอ
ตอพิเศษเชื่อมตอ TOW BODY กับ CABLE ปองกันไมให TOW BODY หลุดขณะใชงานดวยความเร็วสูง
ความลึกของ TOW BODY ขึ้นอยูกับปจจัย ๒ อยางคือ ความยาวของสาย TOW CABLE ที่ปลอยกับ
ความเร็วเรือ ความยาวของสายเคเบิล ๑๕๐๐ + ๑๐ ฟุต การปลอยสายเคเบิลตองยาวอยางนอยที่สุด ๖๐๐ ฟุต ถึง
จะเริ่มสงสัญญาณออกไป เพื่อปองกันการรบกวนจากเสียงจากตัวเรือ
๕. TOW BODY รุน TB - 14/3 LQ - 25
มีทั้งหมด ๔ ลูก แตละลูกหนัก ๔๐ ปอนด ยาว ๓๗.๒๕ นิ้ว ตอไวกับ TOW SIGNAL CABLE ๒ ลูก
อีก ๒ ลูกเปนอะไหลในกรณีที่ ๒ ลูกแรกชํารุดหรือสูญหาย
ก) หนาที่ของ TOW BODY คือรับสัญญาณ AMPLIFIER OUTPUT สงมาตามสายเคเบิลแลวแปลง
เปนสัญญาณเสียงปลอยลงไปในน้ํา ทํางานคลาย TRANSDUCER ของ SONAR ACTIVE แตตางกันตรงที่
TOW BODY จะสงคลื่นเสียงไปรอบ ๆ ตัวมันทุกทิศทาง โดยจะสงเพียงอยางเดียว เพื่อทําการลวงตอรปโดที่
นําวิถีดวยเสียงใหวิ่งเขาหาตัวมัน เทานั้น
ข) สวนประกอบของ TOW BODY มี ๔ สวนดังนี้
๑) NOISE FAIRING คือสวนหัวมีหนาที่หุมสวนที่เปน JAM NUT และ RECEPTACLE ซึ่งทั้ง ๒
ตัวนี้ จะเปนตัวเชื่อมสายเคเบิลกับ TOW BODY เพื่อใหสัญญาณที่สงมาไมขาดสายหรือถูกดูดกลืน วัสดุที่ใช
ทํา NOSE FAIRING จะเปนลักษณะของยางเหนียวกันน้ํายืดหยุนตัวไดดี
“RECEPTACLE” คือขอตอระหวางสายเคเบิลกับลูก TOW BODY โดยมี JAM NUT เปน
แหวนล็อคใหแนนแลวหุมดวยยางของสวนที่เปน NOSE FAIRING อีกที
๒) TRANSDUCER SECTION ในสวนของ TRANSDUCER ประกอบดวย CERAMIC
TRANSDUCER อยูภายใน โดยทําหนาที่แปลงพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานเสียงที่สงผาน CASTOR OIL
ไปยังแผนอลูมิเนียมชั้นนอก (ACOUSTIC WINDO) และสงไปในน้ํา
๓) COMPENSATOR SECTION เปนสวนที่ติดอยูในสวนเดียวกันกับ TAIL CONE ทําหนาที่
รักษาความกดดันภายนอกและภายใน TOW BODY ใหเทากันกับอุณหภูมิและความกดปกติ เพื่อใหการหดตัว
และขยายตัวของ OIL ในสวนของ TRANSDUCER SECTION สมดุลย
๔) TAIL CONE คือสวนทายสุดเปน ALLUMINUM หลอประกอบดวย FIN ทําหนาที่รักษา
STABILIZER ของ TOW BODY ขณะปลอยลงไปในน้ําและชวยลด CAVITATION ขณะที่เรือใชความเร็วสูง
ในการลากดวย สําหรับความเร็วเรือสามารถลากไดตั้งแต ๕ – ๓๐ นอต
๕) COAXIAL SWITCHING

๓๒๔
มีหนาที่กระตุนสัญญาณ OUTPUT จาก AMPLIFIER ที่ ELECTRONIC CONSOLE และ
สงผานไปยัง DUMMY LOAD ในกรณีที่ใช TEST MODE การทํางานของ SWITCH จะสมบูรณไดตองใช
SWITCH ๓ ตัว ในการกระตุนโดย ๑ ตัวสําหรับกระตุนสัญญาณ AMPLIFIER OUTPUT ที่ออกมาจาก
AMPLIFIER และอีก ๒ ตัว ใชเปน RELAYS สําหรับควบคุมตําแหนงวาจะใช TEST หรือ TOW CABLE
๖) DUMMY LOAD
มี ๓ ตัว ทําหนาที่ TEST LOADING ของ LOW, MEDIUM และ HIGH FREQUENCY
AMPLIFIER วามีสัญญาณออกจาก AMPLIFIER หรือไม ถามีสัญญาณจะมีเสียงดังที่ COAXIAL
SWITCHING การ TEST สัญญาณเราจะบิดไปที่ TEST ของสวน ELECTRONIC CONSOLE สัญญาณที่ออก
จาก AMPLIFIER จะสงผานไปยัง DUMMY LOAD โดยจะไมไปที่ TOW BODY
สวนประกอบของ DUMMY LOAD ประกอบดวย LOAD ความตานทาน ๕๐ โอหม ๖๐๐
วัตต เรียงเปนครีบแชอยูในน้ํามัน ภายนอกมีลักษณะเปนกระปอง ๓ กระปอง เฉพาะความถี่แตละยานคือ
LOW, MEDIUM และ HIGH
๗) TOW BODY DROGUE ASSEMBLY
สวนสุดทายของ TOW BODY จะมีหวง (DROGUE LINE) สําหรับผูก JERKLINE ซึ่งทํา
หนาที่รักษาอาการสะบัดของ TOW BODY เปรียบเสมือนหางวาว และยังมีไวสําหรับหยอน TOW BODY
ขณะที่ปลอยลงน้ําเพื่อปองกันการกระแทกกับดาดฟาหรือทายเรือขณะปลอย TOW BODY
ง)การเดินเครื่อง, ปลอย - เก็บสายลาก
๑) ขั้นตอนการเดินเครื่อง NIXIE
ก) ON MAIN POWER SUPPLY 115 VAC ที่ SIGNAL GENERATOR
ข) ปุม SYSTEM CONTROL มีอยู ๒ ปุม คือ MAIN CONSOLE กับ REMOTE UNIT ปกติจะ ON ไว
ที่ MAIN CONSOLE นอกจากจะใช REMOTE UNIT ที่หอง SONAR CONTROL ก็บิดไปที่ REMOTE
UNIT
ค) บิด SW. AC MAIN POWER ไปที่ ON ไฟจะติด
ง) บิด OUTPUT AMPLIFIER ไปที่ OFF ไฟ AMPLIFIER OFF จะติด
จ) LOAD บิดไปที่ TEST
ฉ) MASTER GAIN ตองอยูที่ CCW จนสุด
ช) MODE อยูที่ S
ซ) CYCLE TIMER ตองอยูที่ OFF
ฌ) FILTER ทุกตัวอยูที่ OFF (OUT) ที่ AMPLIFIER
ญ) ON SW. AC RESET ของ AMPLIFIER แตละตัวจะสังเกตเห็นไดวาไฟ DC ON จะติด
ฎ) ที่ SIGNAL GENERATOR บิด MASTER GAIN ตามเข็มนาฬิกาจนสุด
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ฏ) ที่ METER ของ AMPLIFIER ทุกตัวคา OUTPUT จะขึ้นตามคาดูไดจาก VOLTS AC RMS &
AMPERES AC RMS.
ฐ) VCO อยูที่ OPER
ฑ) SWEEP AMPLITUDE อยูที่ NO. 2
ฒ) จะเห็นไฟ SIGNAL STATUS ติดที่ MODE S และไฟ LOAD จะติดที่ TEST สําหรับการ OFF ให
ทํายอนกลับไปจนถึง ก)
๒. ขั้นตอนการปลอยสายลาก หลังจากที่เดินเครื่องที่ MAIN CONSOLE แลว
ก) ON MAIN POWER 440 VAC
ข) เขาคลัชตโดยเลือกซายหรือขวาที่เราจะทิง้ NIXIE และปลด PAWL BRAKE ขางนั้น
ค) หมุน RELEASE BRAKE (HANDWHEELS) ทวนเข็มนาฬิกาจนสามารถที่จะหมุนPUMPS ได
ง) บิด MOTOR CONTROL จาก OFF ไปไวที่ ON
จ) ที่ปุม TOW CABLE SELECTOR เลือก PORT หรือ STBD ที่จะใชงาน
ฉ) ปุม TRANSFER SWITCH บิดไปที่ ON รอ ๕ วินาที เพื่อใหสัญญาณจาก MAIN CONSOLE มาที่
TOW BODY จนไดยินเสียงสัญญาณแลวปลอยมือ สวิทชจะกลับมาที่ OFF โดยอัตโนมัติ
ช) เปด RACK ของ TOW BODY แลวใชมือหมุนหยอนสาย CABLE แลวยก TOW BODY ผานฝา
HATCH ดานหลังออกไป
ซ) ที่ MASTER SWITCH บิดไปที่ตําแหนง PAYOUT (ในกรณีที่ปลอยลงไปในน้ํา) แลวบิดคางไวจน
สายเคเบิลมากพอประมาณ ๒๐ – ๕๐ ฟุต แลวเรียงสาย CABLE ไวบนดาดฟาทายเรือ เพื่อเตรียมการปลอย
แลวปลอยสวิทชจะกลับมาอยูที่ OFF
ฌ) ผูก JERK LINE ไวที่ DROGUE LINE ของ TOW BODY แลวคอย ๆ หยอนลงน้ําจนไดระยะ ๖๐๐
ฟุต แลวปลอย SW. ELECTRIC BRAKE จะทํางานโดยจะหยุด DRUM ไวไมใหหมุน
ญ) ที่ MAIN CONSOLE บิด OUTPUT SW. ไปไวที่ ON สังเกตปุม AMPLIFIER OFF จะดับที่ TOW
BODY จะสงสัญญาณตาม MODE ที่ตั้งไว
๓. ขั้นตอนการเก็บสายลาก (TAKE IN)
ก) บิด MASTER SWITCH ไปที่ตําแหนง TAKE IN จน TOW BODY เขามาใกลสามารถมองเห็นได
ใหชวยดึงสาย TOW CABLE ใหพนจากทายเรือ การเรียงสายเคเบิลเขา DRUM ใหใชผาชุบน้ําจืดรูดสายและ
เรียงใหเปนระเบียบเรียบรอยหลังจากที่ TOW BODY เขามาอยูใน RACK แลวใหทําตามขั้นตอนจาก ค. ถึง ก.
ของขั้นตอนการปลอยสายในทางตรงขาม
ข) หลังจากที่ OFF MAIN POWER 440 VAC แลว OFF ทุกอยางที่ SIGNAL GENERATOR
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