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บทที่ 1
การทางานของระบบเรดาร์
1.1 เรดาร์คืออะไร
RADAR ย่อมาจาก RAdio Detection And Ranging หมายถึง การใช้คลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เป็นเครื่องมือในการระบุ ระยะ (range) ความสูง (altitude) รวมถึงทิศทางและความเร็ว ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ที่เรียกว่าเป้า (target) สัญญาณเรดาร์ที่ส่งออกไปในบรรยากาศ โดยการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปกระทบเป้า
แล้ วสะท้อนกลั บมา แล้ว คานวณเปรี ยบเทียบระยะวลาที่คลื่นเดินทางออกไปแล้ วสะท้อนกลับมาในทิศทางที่
กาหนดไว้ ทาให้ทราบ ตาแหน่งเช่น ภูเขา เครื่องบิน กลุ่มฝน หิมะ ก้อนเมฆ เป็นต้น เรดาร์จึงมีการใช้งานใน
หลายๆ แบบแตกต่างกัน เช่น เรดาร์ทางการทหาร , เรดาร์ทางการบินและขนส่งทางอากาศ และเรดาร์ตรวจ
อากาศเป็นต้น
เรดาร์ตรวจอากาศใช้ตรวจ หยาดนาฟ้าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ หิมะ ฝน ฝนฟ้าคะนอง
พายุฝนฟ้าคะนอง นอกจากนันยังสามารถใช้ตรวจและบอกตาแหน่งศูนย์กลางพายุหมุนเขตร้อนได้ตังแต่พ ายุโซน
ร้อนจนถึงพายุไต้ฝุ่น เมื่อศูนย์กลางพายุนัน เคลื่อนเข้ามาในรัศมีหวังผลของเรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
ใช้ตรวจอากาศในระยะไกลเกินกว่าสายตามนุษย์จะเห็นได้ ทาให้ทราบขนาดและความรุนแรง ทิศทางและความเร็ว
ของเป้าหมายได้ ทาให้สามารถแจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้า ก่อนที่ลักษณะอากาศร้ายจะมาถึง
ส่วนประกอบของเครื่องเรดาร์
1. เครื่องส่ง (Transmitter)

- ทาหน้าที่ผลิตและส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves) ออกไปค้นหาเป้าผ่านทางจาน
สายอากาศด้วยกาลังส่ง (เรดาร์อุบลกาลังส่ง 250 – 350 กิโลวัตต์)
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2. เครื่องรับ (Receiver)

- ทาหน้าที่รับและขยายสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนกลับมา ให้มีขนาดความแรงของสัญญาณ ที่เพียงพอ
เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลต่อไป
3. ระบบจานสายอากาศ (Antenna)

- เป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อกับระบบภาคส่งและระบบภาครับสัญญาณ สัญญาณคลื่นวิทยุที่สร้างออกมาจาก
ภาคส่ งจะส่ งต่อ ไปยั งระบบจานสายอากาศ เพื่อส่ งสั ญญาณคลื่ นวิทยุสู่ บรรยายกาศ จากนันระบบจาน
สายอากาศจะรอรับสัญญาณสะท้อนกลับเพื่อส่งต่อไปยังระบบภาครับ
4. ระบบประเมินผล (Processor), ระบบควบคุมและแสดงผลข้อมูลเรดาร์(Controls and Display)
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- ระบบประเมินผล (Processor) ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากคลื่นที่สะท้อนเป้ากลับมา
- ระบบควบคุมและแสดงผลข้อมูลเรดาร์( Controls and Display)ทาหน้าที่สั่งการทังระบบภาคส่งและ
ภาครับและระบบจานสายอากาศเพื่อให้ทางานตามต้องการ ในปัจจุบันจะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
และควบคุมการทางานทังหมดของเครื่องเรดาร์รวมทังการจัดเก็บข้อมูลด้วย
5. ชุดรีโมทระบบประเมินผล (Processor), ระบบควบคุมและแสดงผลข้อมูลเรดาร์(Controls and
Display)

ทาหน้าที่สั่งงานการตรวจ ระบบเครื่องเรดาร์ฯ ทังหมด รายงานผลการตรวจ การทางานของเครื่อง และ
อาการขัดข้อง ให้ผู้ใช้งานทราบ มีหน้าที่ทาการผลิต Product ภาพผลการตรวจทางอุตุนิยมวิทยา
เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation EDGE 5.0 เครื่อง A เป็นเครื่องหลักในการสั่งงาน ตรวจเรดาร์ ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP รุ่น Z Series ในการทางาน ติดตังระบบปฎิบัติการ Linux SUSE และติดตัง
โปรแกรม EDGE 5.0 Software ในการสั่งานระบบเครื่องเรดาร์ฯ มีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อความสะดวก
ในการใช้งาน ใช้ระบบเครื่องรุ่นใหม่ (สอต. น่าน และ ศล.อุบลราชธานี) เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation
EDGE 5.0 ถูกติดตังที่ตู้เครื่องรับ และเชื่อมต่อกับ KVM ในการแสดงผลข้อมูล สามารถผลิต Product ข้อมูล
ทางอุตุนิยมวิทยาได้มากกมาย เช่น Reflectivity (Z) ความรุนแรงของกลุ่มฝน , Radial Velocity (V) การ
ตรวจวัดทิศทางและเคลื่อนตัว Spectral Width (W) ความแตกต่าง ของความเร็วลมในกลุ่มฝน รวมทัง
Product ชนิด Dual ได้แก่ Differential Phase (0DP) ,Correlation Coefficient (pHV),Linear
Depolarization Ratio (LDR) สาหรับตรวจลูกเห็บ เป็นต้น
เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation EDGE 5.0 เครื่อง B และ C เป็นเครื่อง Client สั่งงานได้เหมือน
เครื่องหลักแต่ จะต้องทางานและสั่งงานผ่านเครื่อง A ไม่สามารถใช้งานแทนเครื่อง A ได้ (ถ้าเครื่อง A เสีย
เครื่อง B และ C ก็ไม่สามารถใช้สั่งงานระบบเรดาร์ได้) ใช้สาหรับให้ เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา ใช้งานใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ HP Z Series ในการทางาน ติดตังระบบปฏิบัติการ Linux SUSE และติดตังโปรแกรม EDGE
5.0 Software ในการสั่งงานระบบเครื่องเรดาร์ฯ
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เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation EDGE PC เป็นเครื่องไว้ใช้ แสดงผลการตรวจให้ นักอุตุฯ ใช้งาน มี
ฟังชั่นที่สามารถนา Volume file ทาการสร้างหรือ Generate Product ใหม่ๆได้ ใช้ Software Windows
และ EDGE PC Software ในการแสดงผล
1.2 ระบบการทางานของเรดาร์

า แผนผังการทางานของเรดาร์ รวจอากาศ

1.3 เครื่องเรดาร์ รวจอากาศชนิด Dual Polarization
เป็นเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ รุ่นล่าสุดที่ใช้งานของกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานอื่นเช่น สานักฝน
หลวงเพื่อการเกษตร และสานักระบายนากรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งมีหลักการทางานแบบเดียวกับเครื่องเรดาร์
ชนิด Single Polarization แต่เพิ่มแกนการส่งคลื่นอีกหนึ่งแกน คือมีทัง แกนแนวนอน Horizontal และ แกน
แนวตัง Vertical เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจและพยากรณ์อากาศ ทาให้ได้ผลการตรวจกลุ่มฝน พายุ
และปรากฎการณ์ลูกเห็บได้แม่นยายิ่งขึน โดยมีผลผลิตการตรวจ หรือ Product เพิ่มจากเดิมอีก 4 Product ใช้
สาหรับตรวจลูกเห็บ ดังนี – Correlation Coefficient(CC,pHV) - Specific Differential Phase(KDP) –
Differential Reflectivity(ZDR) – Hydrometeor classification(HC)
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โ ลาไรเซชัน (Polarization)
หมายถึง ทิศทางการแผ่กระจายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะมีการกระจาย (ส่ง
และรับ) ทังแนวตังและแนวนอน โดยระบบเรดาร์สามารถที่จะส่งหรือรับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทิศทางการ
แผ่กระจายทังแนวตัง (Vertical : V) และแนวนอน (Horizontal : H) ทังนีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคลื่นเรดาร์กับวัตถุ
ในแนวตังและแนวนอน สาหรับโพลาไรเซชันที่ต่างกันจะขึนอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุ ผลดังกล่าวทาให้แยก
วิเคราะห์หรือแยกประเภทของ เป้า (Target) ชนิดต่างๆได้
Dual Polarization :General Physical Interpretation
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1.4 ขั้น อนการสร้างProcess Configuration
1.เปิด หน้าต่าง EDGE-Control ขึนมาแล้วคลิ๊กขวา

2.คลิ๊กแถวบนสุด จะมีหน้าต่างขึนมา ให้เราใส่ค่าที่จะใช้ในการสแกนเช่น ระยะทาง จานวนมุมยก
ความเร็วในการหมุนของจานสายอากาศ และค่าอื่นๆให้ครบ แล้ว Save As ชื่อ Process ที่จะเรียกใช้ใน
Scheduler เช่นชื่อ Radar407
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1.5 รวจสอบสถานะ Scheduler ในระหว่างการสแกน
1.เลือก status Display จากหน้าต่าง Edge-Control
2.เลือก Real-Time Display จากหน้าต่าง Edge-Control
3.หลังจาก สแกนแล้วภาพจะมาเก็บที่ Volume Browser
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1.6 ขั้น อนการสร้าง า Moment ่างๆ
1.Copy file ที่มีนามสกุล .vol นามาวางที่ Root/var/opt/edge/vols

2.ปิดและเปิดโปรแกรม EDGE ที่หน้าจอขึนมาใหม่
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1.7 า เรดาร์ที่ ยากรณ์อากาศใช้งาน

 ภาพ Reflectivity หรือ PPI Filltered Intensity

Reflectivity (Z) ความแรงของสั

าณ (หน่วยเปน decibel หรือ dBZ คือการสะท้อนกลับของสั าณเรดาร์ ที่

กระทบกลุ่ม นหรือเปา ่างๆ ความแรงของสั าณที่สะท้อนเข้าสู่จานสายอากาศเข้า าคเครื่องรับ ส่งไปยังคอม ิวเ อร์เ ื่อ
ประมาลผล โดยเรดาร์แบบ Doppler สามารถ ัดเปาที่ไม่ ้องการ Uncorrected Reflectivity (U) ออกไปได้ เหลือเ าะ
เปากลุ่ม น ทาให้ง่ายแก่การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแสดงเปนเ ดสี ่างๆ โดยแ ่ละสีแทนค่าความแรงของสั าณทีส่ ะท้อน
กลับมา (dBZ) เปน ้น

 PPI Filltered Intensity
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 า เรดาร์ที่ ยากรณ์อากาศใช้งาน ( ่อ)
 า CAPPI (Constance Altitude PPI

คือการตรวจสอบแบบ PPI แต่จะกาหนดมุมยก (Elevation) เพิ่มขึนมากกว่า 1
มุม (Volume Scan) เช่น 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 4.5 เป็นต้น สามารถกาหนดมุมได้หลายๆมุม
ตามต้องการ เมื่อเครื่องเรดาร์ทาการตรวจเสร็จครบทุกมุมแล้ว จะแสดงภาพผลการตรวจ
กลุ่มฝน ที่ความสูงตามที่ผู้ใช้กาหนดเช่น กลุ่มที่สูง .5 กิโลเมตรจาก จานสายอากาศ หอ
เรดาร์ เป็นต้น Software Radar จะแสดงภาพตัดทางแนวนอน ของการตรวจทุกมุม ที่ .5
กิโลเมตร เป็นต้น



CAPPI
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 า เรดาร์ที่ ยากรณ์อากาศใช้งาน ( ่อ)
 า PPI Radial Velocity (VH

Velocity (V) ความเรวในการเคลื่อน ัว (หน่วยเปน m/s , เม ร วินาที) คือการเคลื่อน ัวเข้า
(Toword) หรือเคลื่อน ัวออก (Away) จากสถานีเรดาร์ เครื่องเรดาร์ยังบอกความเรวในการ
เคลื่อน ัวได้อีกด้วย เปนประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ ระยะเวลาที่เปากลุม่ นจะ
เคลื่อนมาถงบริเวณสถานี



PPI Radial Velocity
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 า เรดาร์ที่ ยากรณ์อากาศใช้งาน ( ่อ)
 า Differential Reflectivity (ZDR

Differential Reflectivity (ZDR) –a ratio of the reflected horizontal and vertical
power returns. Differential reflectivity is a good indicator of the size and
shape of the target.
ความแ ก ่างการสะท้อนกลับ ทางแนว ั้งและแนวนอน จะบอกขนาดและรูปร่างของ
เปาหมาย ามสมการดังนี้ ZDR = ZZ__h (หน่วยเปน dB) เช่น นมีรูปร่างแบนมีค่าแนวนอน
v
มากกว่าแนว ั้งเมื่อแทนค่าแล้ว ZDR > และถ้าค่าบวกยิ่งมาก นกจะยิ่งเมดให ่

า Differential Reflectivity (ZDR
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 า เรดาร์ที่ ยากรณ์อากาศใช้งาน ( ่อ)
 า Specific Differential Phase (KDP or Phi DP

- Specific Differential Phase (KDP) ค่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของเฟสต่าง ๆ แนวตัง
(Vertical : V) และแนวนอน (Horizontal : H) และแนวตังต่อระยะที่เ พาะเจาะจง ค่าความ
แตกต่างของ Phase(ช่วงคลื่น)เ พาะเจาะจง ใช้ในการแยกแยะ และเปรียบเทียบความหนาแน่น
ของกลุ่มฝนแต่ละกลุ่ม โดยขอบเขตของเรดาร์จะมีการเปลี่ยนแปลง Phaseที่แตกต่างกันไปตามแนว
รัศมี (ช่วงคลื่นที่ไม่ใช่เป้าทางด้านอุตุนิยมจะไม่แสดงให้เห็นใน Products นี)

า Hydrometeor Classification (HC)
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Expected Dual Pol Scale

15

ประโยชน์ของเรดาร์ รวจอากาศ
 

เรดาร์มปี ระโยชน์มากในกิจการอุ ุนิยมวิทยา เ ราะเรดาร์สามารถ รวจจับและรายงานผลการ รวจใน
ขณะทีป่ ราก การณ์ ่างๆกาลังเกิดข้นจริง (Real Time Observation) ในบริเวณทีห่ ่างออกไปจากสถานี
เรดาร์หลายร้อยกิโลเม ร ซ่งไม่สามารถมองเหนได้ด้วยสาย าปก แิ ละด้วยการนาเอาวิทยาการอันทันสมัยของ
คอม ิวเ อร์มาประยุก ์ใช้กบั เครื่องเรดาร์ กยิ่งทาให้เ ิ่มความรวดเรวในการทางานของเรดาร์ยิ่งข้น อย่างไรก
ามสามารถจาแนกประโยชน์ของเรดาร์ได้ดังนี้
1. ใช้ รวจจับหาบริเวณที่มี นหรือ น าคะนอง รวมทั้งรายงานความแรงทิศทางและความเรวในการเคลื่อน ัว
ของกลุ่ม นนั้นๆด้วย
2. ใช้ รวจและ ิด ามการเคลื่อน ัว รวมทั้งหาศูนย์กลางของ ายุหมุน เช่น ายุโซนร้อน ายุไ ้ ุน เปน ้น
3. ใช้ รวจหิมะ ลูกเหบ เม
4. ช่วยในการ ยากรณ์อากาศระยะสัน้ และใช้เปนข้อมูลประกอบการ รวจอากาศเ ื่อการบิน
5. ใช้วิเคราะห์ทิศทางและความเรวลมชั้นบนในระดับ ่างๆ
. ช่วยในการเ ือน ัยและเ รียมการปองกันน้าท่วม
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บทที่ 2
การ ยากรณ์อากาศและแจ้งเ ือน ัยด้วยเรดาร์ รวจอากาศ
2.1 การ ยากรณ์อากาศ ( ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์, https://tmd.go.th/info/info.php?FileID= )
ความหมายของการ ยากรณ์อากาศ
การพยากรณ์อากาศ คือการคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต โดยการผสานความรู้ความ
เข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึนในบรรยากาศ และสภาพสภาวะอากาศที่เกิดขึนในขณะ
ปัจจุบันเข้าด้วยกัน
ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึนในบรรยากาศ ได้มาจากเฝ้า
สังเกตและบันทึกไว้ และต่อมามีการพัฒนาศึกษาหาสาเหตุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สภาวะอากาศปัจจุบันที่ใช้
เป็นข้อมูลเริ่มต้นสาหรับการพยากรณ์อากาศนัน ได้มาจากการตรวจอากาศ ซึ่งมีทังการตรวจอากาศผิวพืน การ
ตรวจอากาศชันบนในระดับความสูงต่าง ๆ สิ่งสาคัญที่ต้องทาการตรวจเพื่อพยากรณ์อากาศได้แก่ อุณหภูมิ ความ
กดอากาศ ความชืน ลม เมฆ และฝน นอกจากนันแล้ วในปัจจุบันยังมีการตรวจอากาศที่ช่วยให้การพยากรณ์
แม่นยายิ่งขึนคือ การตรวจอากาศด้วยเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
ระยะเวลาของการ ยากรณ์อากาศ
การพยากรณ์ อากาศอาจเป็ นการคาดหมายส าหรับ ช่ ว งเวลาไม่กี่ ชั่ ว โมงข้า งหน้ า จนถึ งการ
คาดหมายสิ่งที่จะเกิดขึนในอีกหลายปีจากปัจจุบัน สามารถแบ่งชนิดของการพยากรณ์อากาศตามระยะเวลาที่
คาดหมายได้ดังนี
. การพยากรณ์ระยะปัจจุบัน (nowcast) หมายถึงการรายงานสภาวะอากาศที่เกิดขึนในปัจจุบัน
และการคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศสาหรับช่วงเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
2. การพยากรณ์ระยะสันมาก คือการพยากรณ์สาหรับช่วงเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
3. การพยากรณ์ระยะสัน หมายถึง การพยากรณ์สาหรับระยะเวลาเกินกว่า 2 ชั่วโมงขึนไปจนถึง
3 วัน
4. การพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง คือ การพยากรณ์สาหรับช่วงเวลาที่เกินกว่า 3 วันขึน
ไปจนถึง 0 วัน
5. การพยากรณ์ระยะยาว คือการพยากรณ์สาหรับช่วงเวลาระหว่าง 0 ถึง 30 วัน
6. การพยากรณ์ระยะนาน คือการพยากรณ์ตังแต่ 30 วัน จนถึง 2 ปี
7. การพยากรณ์ภูมิอากาศ คือการพยากรณ์สาหรับช่วงเวลามากกว่า 2 ปีขึนไป

2.2 การ ยากรณ์อากาศและแจ้งเ ือน ัยด้วยเรดาร์ รวจอากาศ
เนื่องจากเรดาร์สามารถตรวจจับ กลุ่มฝนและหยาดนาฟ้า และรายงานผลการตรวจในขณะที่
ปรากฏการณ์ต่างๆกาลังเกิดขึนจริง (Real Time Observation) ในบริเวณที่ห่างออกไปจากสถานีเรดาร์หลายร้อย
กิโลเมตรได้ (ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาปกติ ) เรดาร์จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากในกิจการอุตุนิยมวิทยา
โดยเ พาะอย่างยิ่งในการ ยากรณ์ระยะปัจจุบัน หรือ Nowcast
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ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศระยะสันมาก (Nowcast ) โดยใช้เรดาร์ตรวจอากาศ ได้แก่
. เตือนกลุ่มฝนหรื อพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง ฝนหนัก และลูกเห็บ ที่จะเคลื่ อนเข้าสู่บริเวณ
รับผิดชอบ เช่น เมือง, สนามบิน ฯลฯ เป็นต้น
2. คาดการณ์แนวโน้มความรุนแรง ความยาวนาน ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนตัว ของกลุ่ม
ฝนที่ปกคลุม
3. เตือนภัยนาท่วม ับพลัน (Flash Flood)
4. ใช้ตรวจและติดตามการเคลื่อนตัว รวมทังหาศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อน

รูปแสดง การติดตามการเคลื่อนตัว และแนวโน้มความรุนแรงของฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ

รูปแสดง การติดตามศูนย์กลาง และการเคลื่อนตัวของพายุ “เซินกา” ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ย. ก.ค. 60
ด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ
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2.3 คุณประโยชน์ของเรดาร์ Dual Polarization
ปัจจุบัน สถานีเรดาร์ตรวจอากาศอุบลราชธานี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเ ียงเหนือ
ตอนล่าง จ.อุบลราชธานี ได้รับการติดตังและปฏิบัติงานติดตามสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศระบบ Dual
Polarization ซึ่งนับ เป็ นเทคโนโลยีที่ทัน สมัยที่สุดในขณะนี ซึ่งเรดาร์ระบบใหม่ นี จะทาการปล่อยและรับคลื่ น
สะท้อนเรดาร์ได้พร้อมกันทัง 2 แกน คือ ทังในแนวระนาบ(Horizontal) และแนวดิ่ง(Vertical) ซึ่งทาให้สามารถ
แยกแยะ และระบุขนาด รูปร่าง และชนิดของอนุภาคหยาดนาฟ้าในก้อนเมฆฝนได้ดียิ่งขึน โดยประโยชน์ที่เพิ่มขึน
คือ
. การประมาณค่าปริมาณฝนมีความแม่นยามากขึน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเตือนภัยนาท่วม
ับพลัน(Flash flood)
2. สามารถแยกแยะชนิดของเป้าทางอุตุนิยมวิทยาออกจากกันได้ เช่น ฝนหนัก ลูกเห็บ หิมะ หรือ
ลูกเห็บขนาดเล็ก (ซึ่งเรดาร์ระบบ Single Polarization ทาไม่ได้)
3. สามารถตรวจจับเป้าที่ไม่ใช่เป้าทางอุตุนิยมวิทยา(non – meteorological echo)ได้ เช่น
ground clutter, ฝูงแมลง, นก เป็นต้น
4. เพิ่มความมั่นใจให้กับนักพยากรณ์อากาศ ในการออกประกาศเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนอง
รุนแรง(severe thunderstorm) และพายุลูกเห็บ

2.4 ผลผลิ จากข้อมูลเรดาร์ระบบ Dual Polarization
เรดาร์ร ะบบ Dual Polarization ยังคงสามารถสร้างผลผลิตทุกอย่างเหมือนระบบ Single
Polarization ได้เหมือนเดิม และด้วยคุณสมบัติของ Dual Polarization ทาให้สามารถสร้างผลผลิตจาก
ข้อมูลเรดาร์ได้เพิ่มขึน 3 ผลผลิต ได้แก่
1. Differential Reflectivity (ZDR)
2. Correlation Coefficient (CC)
3. Specific Differential Phase (KDP)
2.4.1 Differential Reflectivity (ZDR)
นิยาม Differential Reflectivity (ZDR) เป็นผลผลิตที่ได้จากค่าความแตกต่างของพลังงานในการสะท้อน
กลับของคลื่นเรดาร์ในแนวนอน(horizontal) และแนวตัง(vertical) ดังนัน สามารถนิยาม ค่า Differential
Reflectivity ได้ดังนี
Differential Reflectivity (ZDR) = The horizontal reflectivity – The vertical reflectivity
มีหน่วยเป็น decibels (dBZ) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง -7.9 ถึง + 7.9 decibels (dBZ)
ZDR มีค่าเป็นบวก บ่งชีว่าเป้ามีขนาดในแนวนอนใหญ่กว่าในแนวตัง
ZDR มีค่าเป็นลบ แสดงให้ทราบว่าเป้าหมายมีขนาดในแนวตังใหญ่กว่าในแนวนอน
ZDR มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าเป้าหมายมีลักษณะค่อนข้างเป็นทรงกลม ที่มีขนาดแนวนอนและแนวตัง
เกือบเท่ากัน (ลูกเห็บ)

19

ประโยชน์ ZDR ใช้เพื่อช่วยระบุบ่งชีลูกเห็บ, ตรวจจับลักษณะของ updrafts, ระบุขนาดหยดฝน, และ
สามารถระบุการรวมกันเป็นกลุ่มก้อนของหิมะแห้ง(dry snow)

รูปแสดง - การเปรียบเทียบรูปร่างของเป้าหมายที่แตกต่างกัน และผลกระทบที่มีผลต่อค่า ZDR
- ค่าของ ZH และ ZV แทนค่าความแรงของการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ในแนวนอนและแนวตัง ตามลาดับ
ที่มา : http://inthecloudhead.blogspot.com/20 6/0 /

รูปแสดง การแปลค่า ZDR (dB)
ที่มา :https://www.lakeeriewx.com/Reference/Radar/Radar.html
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รูปแสดง ขนาดของหยดนามีผลต่อรูปร่างและค่า ZDR ภาพของหยดนาที่แสดงในรูปนีจับภาพ
ด้วยกล้องความเร็วสูงในระหว่างการทดลองในห้องปฏิบัติการ
ที่มา : http://inthecloudhead.blogspot.com/20 6/0 /

2.4.2 Correlation Coefficient (CC)
นิยาม Correlation Coefficient (CC) หรือเรียกว่าρhv หรือ rho เป็นค่าที่แสดงความเหมือนของขนาด
(Magnitude) และมุมเฟส(Phase angle) ของการเปลี่ยนแปลงทัง Horizontal pulse และ Vertical pulse ค่า
CCที่สูงขึนจะแสดงถึงความสม่าเสมอสูงในขนาดและรูปร่างของเป้าหมายเรดาร์ ในขณะที่ค่าCCที่ต่าแสดงถึงความ
แปรปรวนที่มากขึนของรูปทรงและขนาดของเป้าหมายเรดาร์นัน โดยค่า CC จะมีหน่วยวัดอยู่ระหว่าง 0.2-1.05
- ค่า CC < 0.8 จะแสดงถึงเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางอุตุนิยมวิทยา(non-meteorologial targets)
เช่น นก,แมลง เป็นต้น
- ค่า CCปานกลาง (0.8-0.97) บ่งชีถึงเป้าหมายทางอุตุนิยมวิทยาแบบ non-uniform (non-uniform
meteorological targets) เช่น ลูกเห็บ, หิมะละลาย เป็นต้น
- ค่า CC สูง (>0.97) บ่งชีว่าเป็นเป้าหมายอุตุนิยมวิทยาแบบ uniform (uniform meteorological
targets) เช่น ฝน,หิมะ เป็นต้น
ประโยชน์ CC ช่วยในการแยกความแตกต่างระหว่างเป้าหมายทางอุตุนิยมวิทยา (meterological targets)
และเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางอุตุนิยมวิทยา(non-meteorologial targets), หาชันละลาย(melting layer),
ระบุลูกเห็บขนาดใหญ่, ระบุเศษซากความเสียหายที่พัดปลิวจากพายุ tornado และยังช่วยตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากเรดาร์ระบบ Dual Polarization
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รูปแสดง การแปลค่า CC
ที่มา :https://www.lakeeriewx.com/Reference/Radar/Radar.html

2.4.3 Specific Differential Phase (KDP)
นิยาม Specific Differential Phase (KDP) เป็นค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบช่วงของเฟสค่าการสะท้อน
กลับที่แตกต่างกันระหว่าง horizontal pulse และ vertical House มีหน่วยเป็นองศาต่อกิโลเมตร (deg/km)
โดยเป้าที่ไม่ใช่เป้าทางอุตุนิยมวิทยาจะไม่แสดงค่า

โดยค่าจะคล้ายกับ ค่า ZDR คือมีรูปร่างสัมพันธ์กับค่า KDPตามรูป
KDP = 0 รูปร่างเป้าสมมาตร
KDP > 0 รูปร่างแบนกว้าง
KDP < 0 รูปร่างแหลมยาว
โดยค่า KDP มีค่าบวกค่ามาก แสดงถึงความเข้มของอนุภาค(ในก้อนเมฆ) มากกว่า KDP ค่าบวก
น้อย
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เราสามารถวิเคราะห์KDPเพื่อแยกแยะเป้าได้เป็น
1) ลูกเห็บ (Hail) ค่า KDPเข้าใกล้ 0 (ยกเว้นเข้าใกล้ 3 จะแสดงจุดหลอมเหลว)
2) หิมะ (Snow) ค่า KDP แสดงค่าอยู่ในช่วง -1 ถึง + 0.5
3) ฝน (Rain) ค่า KDP จะแสดงค่าระหว่าง 0 ถึง +5
(ถ้าค่าสูงกว่า +5 จะแสดงถึงขนาดฝนที่เม็ดใหญ่มาก)
4) ค่า KDP จะไม่แสดงผล ถ้าเป้าไม่ใช่เป้าทางอุตุนิยมวิทยา (non-meteorologial echoes)
ประโยชน์ ค่า KDP ที่มีค่าสูง จะบ่งชีถึงกลุ่มฝนที่มีเม็ดฝนขนาดใหญ่ และมีความเข้มของเม็ดฝนมาก ซึ่ง
แสดงถึงกลุ่มฝนหนัก ซึ่งหมายความว่า KDP จะมีประโยชน์สาหรับการระบุพืนทีฝ่ นตกหนักที่เกิดขึน

รูปแสดง การแปลค่า KDP
ที่มา :https://www.lakeeriewx.com/Reference/Radar/Radar.html
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