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ABSTRACT
The development of an interfacing system for environmental radiation surveillance
using radio communication network is aimed to improve a way by which environmental
radiation measurement is transmitted and reported from the regional area monitoring station
network. This also includes an automatic warning of beacon status via the radio link network
to the center of environmental radiation control when an abnormal radiation level is detected.
The interfacing system was developed by simulating the EGAT radio link network, the NT
2612, and can be separated into two parts. The first part was for a mobile station which can
manage the output data from the radiation measurement system in the standard form of RS232, IEEE-488, BCD and analog signal. This was accomplished by modulating the signal in
selected baud rates ranging from 150 to 9600 bps using an economical radio packet capable of
identifying and recalling the station code number. The other part is the linking system between
the output data and the microcomputer equipped with a software to manage and evaluate the
data from 10 surveillance stations for convenient handing of data output, statistical analysis
and transmitting warning signal. Data transmission was tested using a baud rate of 1200 bps
and was found to contain no detectable error when digital signal was transmitted while analog
signal transmission resulted in deviations of less than i 0.003%
The development of this radio link system provides a future trend for the
environmental radiation monitoring network for countries with nuclear power plants or
neighboring countries needed to continuously monitor for any abnormal radiation level in the
environment. In case that the radiation surveillance system detects a high level of radiation, a
warning signal will be transmitted and appropriate actions may be immediately exercised to
control impacts of radiation on environment and living things according to international
guidelines.

เป็น ที่ท ราบกัน ดีว ่า ประเทศในกลุ่ม อุต สาหกรรม และประเทศที่ม ีค วามต,องการใช้พ ลัง งาน
เพิ่ม ในอัต ราสุง ยอมรับ การใช้พ ลัง งานนิว เคลีย รเป็น แหล่ง พลัง งานในการผลิต ไฟฟ้า ร่ว มกับ ฐาน
การผลิต ไฟฟาดวยแหล่งพลังงานอื่น ที่ม ีอ ยู่เดิม
เนื่อ งจากโรงไฟฟ้า นิว เคลีย รมีก ำลัง ผลิต กระแส
ไฟฟ้าต่อ หน่วยสุงและมีผ ลกระทบต่อ สิ่งแวดล*อมตํ่า ประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน ญี่ใ]น ไตหวัน
เกาหลี ล,วนแล้ว แต่ใช้พ ลัง งานนิว เคลีย รทั้ง สิ้น อย่า งไรกีต ามโรงไฟฟ้านิว เคลีย รถึง แม,จะมีความ
ปลอดภัย สุง กีม ีโอกาสที่จ ะเกิด อุบ ัต ิเหตุเล็ก นอย (incidence) ได ดิง นัน โดยหลัก สากลแลวประเทศ
ที่ม ีก ารใช้พ ลัง งานนิว เคลีย ร จะมีก ารตรวจวัด รัง สีในสิ่ง แวดล้อ มอย่า งต่อ เนื่อ ง หรือ ถาประเทศนั้น
ไม่ม ีก ารใชโรงไฟฟานิว เคลีย ร แต่ป ะเทศเพื่อ นบานใชกีจ ำเป็น ที่จ ะตองมีก ารตรวจวัด เช่น กัน ทังนี
เนื่อ งจากเมื่อ เกิด อุบ ัต ิเ หตุท างรัง สีข ึน สารกัม มัน ตรัง สีส ามารถจะyj งกระจายตามกระแสลมที่
พัด พากระจายออกส่บ ริเวณใกล้เคีย งตามสภาวะอากาศได้
การที่ภ ูม ิภ าคใดมีร ะบบตรวจวัด การ
เปลี่ย นแปลงระดับ รังสีท ี่ล ุ[งกว่าปกติได รวดเร็วและแม่นยำ จะช่วยให,หน่ว ยงานที่ม ีห นาที่ค วบ
คุม ดูแ ลความปลอดภัย ของประชาชนดานรัง สีแ ละสิ่ง แวดลอมสามารถดำเนิน การตรวจหาแหล่ง ที่
มา พรอมทัง วางแผนแกไข ตลอดจนควบคุม วัฎ จัก รของการแพร่ก ระจายของสารกัม มัน ตรัง สีไ ดถูก
ตองตามหลัก สากล และทัน ท่ว งที
อย่า งไรกีต ามการตรวจวัด รัง สีใ นสิ่ง แวดล้อ มนั้น จะตองมีก ารวางสถานีเ ครือ ข่า ยให
ครอบคลุม พื้น ที่ซ ึ่งจะตรวจวัด
ในทางปฏิบ ัต ิเครื่อ งมือ ตรวจวัด ในระหว่างที่ม ีก ารจัด หาเพื่อ ขยาย
เครือ ข่า ยมัก จะมีร ะบบรายงานสัญ ญาณข้อ มูล ในมาตรฐานต่าง ๆ กัน ตามวัต ถุป ระสงคของบริษ ัท ผู้
ผลิต ทำใหเกิด อุป สรรคในการสื่อ สารข้อ มูล เข้า ศุน ยควบคุม สถานีต รวจวัด จึงจำเป็น ตองมีก าร
พัฒ นาระบบกลางขึน เพื่อ รองรับ รูป แบบของการส่ง และรับ ขอมูล ในมาตรฐานต่า ง ๆ ที่ติดตังมา
พรอมกับ เครื่อ งมือ ดัง นั้น การศึก ษาแนวทางในการสรางระบบเชื่อ มโยงสัญ ญาณของระบบตรวจ
วัด รัง สีแ บบต่า งๆ ใหเป็น เครือ ข่า ยทั่ว ภูม ิภ าคของประเทศไทย ซึ่ง จะทำใหมีก ารประเมิน ระดับ รัง สี
ไดแมนยำรวดเร็ว
จึง เป็น สิ่ง จำเป็น เพื่อ ที่จ ะรองรับ ความตองการของหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งใน
อนาคต สำหรับ งานวิจ ัย นีม ีแ นวคิด ว่าการไฟฟาฝ่าขผลิต แห่ง ประเทศไทขมีร ะบบสื่อ สารดวยเครือ
ข่า ยวิท ยุท ี่ม ีป ระสิท ธิภ าพสุง อยู่แ ลวและเป็น หน่ว ยงานที่จ ำเป็น ต้อ งเตรีย มการสรางระบบตรวจ
ก้ม มัน ตภาพรังสีในสิ่งแวดล,อมแบบต่อ เนื่อ ง หากมีก ารใช้พ ลัง งานนิว เคลีย รในการผลิต ไฟฟ้า อีก
ทั้ง ยัง สามารถนำระบบวัด ก้ม มัน ตภาพรัง สีใ นสิ่ง แวดล้อ มจากหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งอื่น เข้า โยงกับ
ระบบวิท ยุส ื่อ สาร
อัน อาจเป็น เครือ ข่า ยที่ร ่ว มมือ กัน ในอนาคตเพื่อ เป็น การประหยัด และสามารถ
พัฒ นาระบบได้ร วดเร็ว จึง ทำการศึก ษาและพัฒ นาระบบดัง กล่า ว โดยอาศัย ข้อ มูล เครือ ข่ายวิท ยุ
สื่อ สารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่ง ประเทศไทย รวมทั้งเครื่อ งมือ ตรวจวัด ที่ม ีอ ยู่เติม ภายในประเทศ

และเครื่อ งมือ รุ่น ใหม่จ ากยู่,ผ ลิต ที่น ิย มใช้ก ัน ในกลุ่ม ประเทศที่ใ ช้พ ลัง งานนิว เคลีย รในการผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็น ขอมูล พื้น ฐาน
2.

วัส ดุอ ป กรณ และวิธ ีก าร

2.1 ช้อ มูล พื้น ฐานของการพัฒ นาระบบเชื่อ มโยงสัญ ญาณ
2.1.1 แนวทางในการใช้ร ะบบวิท ยุส ื่อ สารรายงานผลการวัด ปริม าณรัง สี
จากการศึก ษาช้อ มูล ของศนยควบคุม สภาพอากาศและการเฝ้า ระวัง ทางรัง สีใ นประเทศที่ม ี
การใช้พ ลังงานนิว เคลีย ร (1),(2) พบว่าการสรางเครือ ข่า ยตรวจวัด ปริม าณรัง สีในสิ่ง แวดลอมจำเป็น
ต้อ งมีก ารวางสถานีต รวจวัด ไวทั่ว ภูม ิภ าค
โดยเฉพาะบริเวณที่ม ีก ารเดิน เครื่อ งปฎิก รณนิว เคลีย ร
จำเป็น ต้อ งจัด การวัด ปริม าณรัง สีในโซนต่า งๆ ตามช้อ บัง คับ สากล ขณะเดีย วกัน การประมวลผล
การวัด ปริม าณรัง สีใ นสิ่ง แวดลอมที่แ ม่น ยำจะตองใชขอมูล ทางสภาพอุต ุน ิย มวิท ยามาประมวลผล
พรอมกัน ดวยเพื่อ สรางโมเดลการกระจายของกัม มัน ตภาพรัง สีเมื่อ มีก ารตรวจพบปริม าณรัง สีท ี่ส ูง
กว่าปกติ ในการหาทิศ ทางและแหล่ง ที่ม าพรอมทั่ง สามารถรายงานผลไปยัง ศุน ย์ร ับ ช้อ มูล สำหรับ
เจ้า หน้า ที่ค วบคุม สถานะการณ ์ช ุก เฉิน ทางรัง สีโ ดยอัต โนมัต ิผ ่า นทางเครื่อ งเรีย กประจำบุค คล
(pager)
ช้อ มูล ดัง กล่าวจะเห็น ว่า การจัด ระบบเฝ้าระวัง ทางรัง สีในระบบเครือ ข่า ยให้ค รอบคลุม พื้น
ที่น ั้น ต้อ งมีส ถานีต รวจวัด ย่อ ยหรือ สถานีล ูก ข่ายตามภูม ิภ าคต่าง ๆ ทั่วประเทศและรายงานผลการ
ตรวจวัด เช้าสู่ศ ุน ยควบคุม และจัด การในส่ว นกลางซึ่ง เป็น สถานีแ ม่ข ่าย
การใช้ร ะบบสื่อ สารทาง
วิท ยุแ มจะลงทุน สูง แต่จ ะทำใหการวางเครือ ข่า ยตรวจวัด มีป ระสิท ธิภ าพสูง กว่า การใช้ร ะบบเครือ
ข่ายผ่านชุม สายโทรศัพ ทกลาง ในส่ว นนีเนื่อ งจากในประเทศมีห น่ว ยงานที่ว างระบบสื่อ สารวิท ยุไ ว
ทั่ว ภูม ิภ าคแลวยัง มีช ่อ งสัญ ญาณเหลือ พอที่จ ะฝากสัญ ญาณไต้โดยไม่ต ้อ งลงทุน ใหม่ เพียงแต่จัดเป็น
โครงการความร่ว มมือ ก็น ่า จะทำได โดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่า ยผลิต แห่ง ประเทศไทยเป็น หน่ว ยงานที่
มีร ะบบวิท ยุส ื่อ สารที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ มีส ถานีเครือ ข่า ยวิท ยุอ ยู่ท ั่ว ภูม ิภ าคของประเทศ ดังแผนที่
แสดงตำแหน่ง สถานีใ นเปที่ 1 สำหรับ ในบริเวณที่ย ัง ไม่ม ีส ถานีถ าวรและควรจะวางตำแหน่ง สถานี
ตรวจวัด รัง สีก ็ส ามารถใชวิท ยุร ับ ส่ง ขนาดเล็ก เชื่อ มโยงเช้า สถานีป ระจำภูม ิภ าคไต้ โดยไม่ต ้อ งวาง
สายเคเบิล
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2.1.2 เครื่อ งมือ ตรวจวัด สำหรับ งานดานเฝ้า ระวัง ทางรัง สี
เครื่อ งมือ ตรวจวัด ที่ต ิด ตัง ตามสถานีต รวจวัด ปริม าณรังสี จะมีล ัก ษณะแตกต่า งกัน ไปตาม
วัต ถุป ระสงคในการตรวจวัด ซึ่ง อาจจะตองการวัด ปริม าณรัง สีแ กมมาในบรรยากาศ ปริม าณรัง สีใน
นา ปริม าณรัง สีจ ากปล่อ งควัน และปริม าณรังสีบ ริเวณใกล*พื้น ที่ต ั้งของโรงไฟฟ่านิว เคลีย ร เปึน ตน
เครื่อ งวัด แต่ล ะประเภทจะเลือ กใช้ห ัว วัด รัง สีช นิด ต่า งๆ เช่น หัว วัด ไกเกอรแบบวัด ฟ่ล ัก ซสูง และตํ่า
หัว วัด โซเดีย มไอโอไดด หัว วัด ไอออไนเซชัน แซมเบอร ในงานวัด รัง สีร วมและใช้ห ัว วัด รัง สี
กึ่งตัว นำชนิด HPGe ในการวัด ไอโซโทปรัง สี โดยสามารถแบ่ง ชนิด ของเครื่อ งมือ ตรวจวัด รัง สีใน
สิ่ง แวดล*อมนี้เป็น กลุ่ม ใหญ่ได้ 2 กลุ่ม คือ
ก. Nuclide Specific Monitor เป็น ระบบตรวจวัด รัง สีซ ึ่ง ออกแบบให้ว ัด รัง สีอ ัล ฟ่า ฌตา
และแกมมา และสามารถวิเคราะหชนิด ของไอโซโทปและปริม าณรัง สี โดยวัด ทั้ง ปริม าณรัง สีจ าก
สิ่งแวดล,อม ด้ว ยการสูบ อากาศผ่านเส,นเทปกระดาษกรองแบบต่อ เนื่อ ง บางเครื่อ งอาจออกแบบให
วัด ไอโซโทปเฉพาะของไอโอดีน และซีเซีย ม-137 ซึ่ง จะพบในการรั่ว ไหลของรัง สีจ ากแท่ง เชื้อ
เพลิงนิวเคลียร หรือ ออกแบบให้ว ัด เฉพาะตริเคีย มในบริเวณปฏิบ ัต ิก ารดานเครื่อ งเร่ง อนุภ าค หรือ
เครื่อ งปฎิก รณปรมาณูแ บบฟิว ชัน เป็น ด้น ลัก ษณะรูป ร่า งเครื่อ งแสดงในรูป ที่ 2.ก. ซึ่งอาจจะติดตั้ง
อยู่ก ับ สถานีภ าคพื้น ดิน หรือ แบบเคลื่อ นที่ก ็ไ ด้
ข. Doserate Monitor เป็น ระบบตรวจวัด รัง สีซ ึ่ง ออกแบบให้ว ัด ปริม าณรัง สีร วมในสภาพ
แวดลอม โดยสามารถเลือ กชนิด ของหัว วัด ตามความไวในการวัด รัง สี มีก ารออกแบบเครื่อ งวัด ให
สามารถติด ตั้ง ภายนอกอาคารได้ด ังรูป ที่ 2.ข. หรือ ออกแบบให้ส ามารถวัด ปริม าณรัง สีร วมในช่ว ง
พลังงานต่างๆ โดยเป็น เครื่อ งที่ต ิด ตั้ง ภายในอาคาร (Indoor) ดัง แสดงในรูป ที่ 2.ค.
จากการศึก ษาขอมูล ของเครื่อ งมือ ตรวจวัด รัง สี พบว่าเครื่อ งมือ ตรวจวัด มีท ั้ง เครื่อ งมือ รุน
เก่า เครื่อ งมือ ที่ไดจากการช่ว ยเหลือ จากโครงการความรวมมือ ระหว่า งประเทศ และเครื่อ งมือ ที่จ ัด
หาเองของหน่ว ยงานที่เกี่ย วของ
ดัง นัน การส่ง ขอมูล จากเครื่อ งตรวจวัด รัง สีจ ึง มีร ูป แบบหลายรูป
แบ บ ั ทังมาตรฐาน BCD, IEEE-4&8, RS-232 และสัญ ญาณอนาลอกจากเรตมิเตอร จึงจำเป็น ด้อง
ออกแบบระบบเชื่อ มโยงสัญ ญาณที่ส ถานีล ูก ข่า ยเพื่อ รองรับ สัญ ญาณช้อ มูล ในมาตรฐานต่าง ๆ แบบ
อเนกประสงคและจัด ระบบผสมสัญ ญาณผ่า น radio modem พรอมทั้ง สามารถกำหนดรหัส เรีย ก
ขานของสถานีแ ม่ข ่า ยกับ ลูก ข่ายได
เพื่อ สะดวกในการจำแนกขอมูล และติด ตามขอมูล วัด ปริม าณ
รังสีเฉพาะสถานีล ูก แบบต่อ เนื่อ งเมื่อ จำเป็น

ก. Nuclide specific monitor

‘น. Outdoor doserate monitor

2.2 การพัฒ นาระบบเชื่อ มโยงสัญ ญาณและโปรแกรมควบคุม การทำงาน
ระบบตรวจวัด เพื่อ การเฝ้า ระวัง ทางรัง สีผ ่า นเครือ ข่า ยวิท ยุส ือ สารที่พ ัฒ นาขึน นีเป็น การออก
แบบระบบเชื่อ มโยงสัญ ญาณที่ส ถานีต รวจวัด ปริม าณรัง สี (ลูก ข่า ย) หรอมทัง โปรแกรมการรับ และ
จัด การข้อ มูล ที่ศ ูน ย์ค วบคุม (แม่ข ่าย) ดัง แสดงการทำงานในแผนภาพรูป ที่ 3
สายอากาศ
สายอากาศ

ระบบ
เชื่อมโขง
สัญญาณ

เครื่องมือ
[1 DATA ’ ตรวจวัด
V
ปริมาณรังสี

หัววัดรังสี

N

MICROCOMPUTER
A

สถานีตรวจวัดปริมาณรังสี

คูนขควบคุม

รูปที่ 3 แผนภาพการทำงานของระบบสื่อ สารข้อ มูล
การทำงานดานสถานี
...
. 1 „ต รวจวั
. ด ปริม าณรัง สีเริ่ม จากข้อ มลวัด ปริม าณรั^ ง สีจ ากเครื่อ~งตรวจวัด
รัง สีจ ะถูก สงเขาระบบเชอมโยงสัญ ญาณตามมาตรฐานการสงขอมูล ของเครือ งแตละชนิด เก็บ ไวที
หน่ว ยความจำที่เตรีย มไวในรูป (packet) รวมกับ รหัส ของสถานีว ัด เพื่อ รอสัญ ญาณ RTS (Request
To Send) จากสถานีค วบคุม เมื่อ ได้ร ับ สัญ ญาณ RTS ข้อ มูล จากระบบเชื่อ มโยงสัญ ญาณจะถูก ส่ง
เข้า โมเด็ม แปลงสัญ ญาณในระบบ FSK (Frequency Shift Key)(4) เพื่อ นำไปผสมสัญ ญาณใน
ระบบวิท ยุส ื่อ สารส่ง ออกอากาศ ทางด้านศูน ย์ค วบคุม เมื่อ รับ ข้อ มูล จากสถานีว ัด โปรแกรมควบคุม
จะทำการจัด ลำดับ ทำงาน โดยตรวจสอบรหัส ประจำสถานี นำข้อ มูล ไปบัน ทึก ตามตำแหน่ง ข้อ มูล ที่
จัด ไว พร้อ มทั้งสรางเส*นกราฟแสดงผลของแต่ล ะสถานีเพื่อ รอการเรีย กอ่านข้อ มล ในกรณีท ี่พ บ
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ความผิด ปกติจ ะสงสัญ ญาณ RTS ไปยัง สถานีต รวจวัด นัน และติด ตามขอมูล ในลัก ษณะ “polling”
โครงสรางของระบบเชื่อ มโยงสัญ ญาณและระบบรับ ส่ง ขอมลของสถานีต รวจวัด แสดงใน
แผนภาพรูป ทั 4 ประกอบดวยวงจรตาง ๆ ดังนิ

รปที่ 4 แผนภาพโคร'}สรางของระบบ;ชื่อ มโยงสัญ ญาพสำหรับ เฝ้าระวัง ทางรัง สี NT.2612

1. ส่ว นควบคุม การทำงานของระบบเลือ กใช้ไ มโครคอนโทรณลอรตระกล

(MCS-51)

เนื่อ งจากสะดวกในการออกแบบและลดการใช้ว งจรอิเล็ก ทรอนิก ส์ล *วนลง
2. ระบบรับ ช้อ มูล จากเครื่อ งมือ ตรวจวัด ปริม าณรัง สีต ่า ง ๆ ได้แ ก่ การรับ ช้อ มุล แบบ RS232 ใช ้ 1C เบอร MAX232 ทำหน้า ที่ร ับ ช้อ มุล การรับ ช้อ มุล แบบ BCD และการรับ ช้อ มุล แบบ
IEEE-488 ใช ้ 1C เบอร 74245 2 ชุด ทำหน้าที่เป็น บัฟ เฟอร (Buffer) หลังการติดต่อรับข*อมุลแล้ว
จะทำการส่ง ช้อ มุล ใน้ CPU MCS-51 ทางบัส ช้อ มุล (Data Bus) และการติด ต่อ รับ ช้อ มุล แบบ
อนาลอกใช้ 1C เบอร ADC0809 ทำหน้า ที่แ ปลงช้อ มุล จากอนาลอกไปเป็น ช้อ มุล เชิง ตัว เลข และทำ
การส่ง ช้อ มุล เชิง ตัว เลขใน้ CPU ทางบัส ช้อ มุล ของไอชี เบอร 8155 (Parallel Port)
3. การติด ต่อ รับ -ส่ง ช้อ มูล ผ่า นโมเด็ม วิท ยุเป็น ตามมาตรฐาน RS-232 ใช้ไ อชีเบอร
MAX232 ติด ต่อ ผ่านทางพอรด 3 ของ CPU ด้วยอัตราข*อมุล 1200 bps
4. หน่ว ยความจำถาวรของระบบใช้ไอชีเบอร 2764 ชึ๋งมีค วามชุ 8 กิโ ลไบต บรรชุ
โปรแกรมควบคุม การทำงานของระบบหน้า ที่ค วบคุม การทำงานของวงจรต่า งๆ ผ่านบัฟ ่เฟ่อ รและ
พอรด 8155 ที่จ ัด ไว้
5. การพารามิเตอรของการส่งสัญ ญาณมาตรฐาน RS-232 และรหัส ประจำเครื่อ งสามารถ
เลือ กจากสวิต ช์ร หัส ขนาดเล็ก ที่จ ัด ไว โดยตรวจสอบสถานะได้จ ากวงจรแสดงผล LCD

3. ผลการศึกษาวิจัย
จากการใช้ไ มโครคอนโทรลเลอรตระกล MCS51 เป็น ส่ว นควบคุม การทำงานและใช้ไ อชี
MAX232 จัด การด้านระบบรับส่งข*อมูลมาตรฐาน RS-232 ทำใน้ก ารปรับ สมรรถนะระบบทำได้
สะดวกรวดเร็ว และผลทดสอบการทำงานของสถานีล ูก ข่ายในการรายงานผลการตรวจวัด รัง สีใน
รูป แบบของสัญ ญาณต่า งๆ ผ่านโมเด็ม วิท ยุ (radio modem) ด้ว ยอัต ราการส่ง สัญ ญาณ 1200 bps ไม่
พบขอผิด พลาดของช้อ มุล เชิงตัว เลข
สามารถเรีย กขานรหัส สัญ ญาณที่ส ร้า งขึ้น จากโปรแกรม
ควบคุม จากศุน ยควบคุม แม่ข ่า ยไดถูก ตอง คงมีส ่ว นของการแปลงขอมุล อนาลอกจากเรตมิเตอรตอง
ปรับ ปรูง การใชไอชี A DC ที่ม ีค ุณ ภาพสุง กว่า นี้ เพื่อให,ขอมุล เชิง ตัว เลขมีค วามเป็น เชิง เส้น สุง ขึ้น
แผนภาพการจัด ระบบทดสอบแสดงในรูป ที่ 5 และ 6 รูป แบบการแสดงผลขอมูล ตรวจวัด รัง สีบ น
หน้า จอที่ศ ุน ยควบคุม แสดงในรูป ที่ 7

รูปที่ 5 การจัดอุไเกรณทดสอบของสถานี(เมขาย (ศูนยกวบคุม)

รูปที่ 6 การจัดอุใเทรณทดสกนของสถานีลูทข่ไย (สถานีตรวจวัดปริมาณรังสี)

ก. การเรียกขานสถานี A4

ข. การ(รียกขานสถานี A5

รูป ที่ 7 ผลทดสอบการเรีย กขานรหัส สถานีแ ม่ข ่า ยกับ ลูก ข่า ย
4 . บ ท วิจ ารณ แอะสรุป ผล
4.1 สรุป ผลการวิจ ัย
จากผลการพัฒ นาระบบเชื่อ มโยงสัญ ญาณสำหรับ เฝ้า ระวัง ทางรัง สีผ ่า นทางเครือ ข่า ยวิท ยุ
สื่อ สารโดยจำลองการทำงานระบบเครือ ขายด้ว ยวิท ยุส ื่อ สารมือ ถือ ไดขอมูล สรุป ดัง นี้
1. ระบบเชื่อ มโยงสัญ ญาณที่พ ัฒ นาขึน สามารถรับ สัญ ญาณจากเครื่อ งตรวจวัด ปริม าณ
รังสีท ี่ม ีก ารส่ง ขอมูล ทางออทในมาตรฐานตาง ๆ และกำหนดรหัส เรีย กขานเพื่อ รับ การเรีย กขอมูล
จากสถานีแ ม่ข ่ายผ่านโมเด็ม วิท ยุแ บบประหยัด ด้ว ยอัต ราส่ง ขอมูล 12(K) bps ได้ถ ูก ด้อ ง
2. โปรแกรมควบคุม การรายงานผลการวัด ที่ศ นยควบคุม ทำงานบน DOS สามารถรองรับ
ขอมูล ได 10 สถานี และกำหนดรหัส เรีย กขานในภาวะปกติ รวมทั้ง สามารถเกาะกับ สถานีล ูก ข่าย
เมื่อ ตรวจพบปริม าณรัง สีผ ดปกติโดยอัต โนมัต ิพ รอมเสีย งเตือ น การแสดงผลการวัด รัง สีอ อกแบบ
ใหแสดงเสนกราฟเฉพาะสถานีห รือ เปรีย บเทีย บขอมูล แต่ล ะสถานีไ ด้
3. ระบบเชื่อ มโยงสัญ ญาณที่พ ัฒ นาขึ้น ใช้อ ุป กรณที่ห าได้ง ่า ยภายในประเทศล้ว น ทำใหมี
ราคาประหยัด และบำรุง รัก ษาง่า ย
4. การใชเครือ ขายวิท ยุส ื่อ สารรายงานช้อ มูล จะฝ็ค วามเป็น อิส ระกวาการรายงานขอมูล
ผ่า นสายโทรศัพ ท์ ซึ่งมักจะพบปัญ หาเรื่อง สิ่งรบกวน สายไมว่า งในชวงการใช้โ ทรศัพ ท์ห นาแน่น
การเกิด cross talk เป็นตน

4.2 ขอเสนอแนะ
1. ระบบเชื่อ มโยงสัญ ญาณที่พ ัฒ นาขึ้น นี้เป็น แนวทางในการสรางระบบเครือ ข่า ยในการ
ควบคุม สิ่ง ผิด ปกติท างรัง สี การที่จ ะประเมิน แหล่ง ที่ม าและการแพร่ก ระจายของสารกัม มัน ตรัง สีใน
บริเวณต่าง ๆ จะต*องใช*ขอมลทางอุตุนิยมวิทยาประกอบ และใช้โ ปรแกรมสำเร็จ 2ปในการสราง
โมเดลการกระจายของภาวะอากาศ ซึ่งต*องเกิดความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวของ
2. ข*อจำกัด ของการส่ง ข*อมูล ของระบบเชื่อ มโยงสัญ ญาณนี้ค ือ อัต ราความเร็ว ในการส่ง
ข*อมูลที่ 1200 bps ซึ่งถ้าจะปรับ ให*เร็วกว่านี้จ ะต้อ งใช้ radio modem ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพสูง กว่า นี้
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