
TRB – 400
MaxLumina® Rotating Beacon
ตะเกียงเลนสหมุนรุน TRB – 400 เปนผลิตภัณฑของบริษัท Tideland Signal Corporation   เปนตะเกียงท่ี
สามารถมองเห็นไดไกลถึง ๒๔ ไมลทะเล  มีใหเลือก ๒ แบบ คือ แบบมี Housing และแบบไมมี Housing  ใช
แหลงจายไฟฟาทั้งแบบไฟฟากระแสสลับและไฟฟากระแสตรง



สวนประกอบหลัก ๆ ของตะเกียง มีดังนี้
๑. ตัวเรือนตะเกียง (Housing) ทํามาจากอะลูมิเนียม (IP 65)  
๒. เลนสตะเกียง (มีใหเลือกทั้งแบบ ๖ แผน และ ๘ แผน)
๓. ที่ครอบเลนสตะเกียง 
๔. เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ (มีใหเลือกใช ๒ รุน คือ รุน TF-3B Omnibus // และ รุน LC-70)
๕. หลอดไฟ ใชหลอดไฟอยู ๒ ชนิด  ไดแก   หลอดฮาโลเจน ใชกับเคร่ืองเปลี่ยนหลอดไฟรุน TF-3B Omnibus //

และหลอดเมทัลฮาไลด ใชกับเคร่ืองเปลี่ยนหลอดไฟรุน LC-70 (ปกติจะติดตั้งหลอดไฟที่เครื่องเปลี่ยนหลอดไฟ
    ทั้ง ๒ รุน ไวจํานวน ๓ หลอด) 
๖. กลองควบคุมความเร็วของมอเตอรขับเลนส (ECM-2)
๗. มอเตอรขับเลนส



คุณลักษณะและรายละเอียดของตะเกียง

๑. การบริโภคพลังงาน
    - หลอดไฟ  ขึ้นอยูกับหลอดไฟที่กําหนด (ขนาดของหลอดไฟ)
    - มอเตอร  ใชพลังงานเต็มที่ ๕ วัตต แตโดยปกติแลวจะใชประมาณ ๒.๕ วัตตหรือนอยกวา
๒. เลนสตะเกียง ทํามาจากอะครีลิก มีทั้งแบบ ๖ แผน และ ๘ แผน ซึ่งมีใหเลือกใชหลายสี เชน สีขาว
   (เลนสใส)  สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง และมีแผนอะลูมิเนียมสีดําสําหรบัใชปดเลนส (Blanking)
๓. หลอดไฟ ใชหลอดไฟขนาด ๑๒ โวลท ๑๐ วัตต ถึง ๑๑๐ วัตต สําหรับหลอดฮาโลเจน และขนาด ๗๐ วัตต 
    สําหรับหลอดเมทัลฮาไลด
๔. แรงดันไฟฟา (Input) ใชแรงดันไฟฟากระแสตรงตั้งแต ขนาด ๙ โวลท ถึง ๓๖ โวลท และใชแรงดนัไฟฟา
    กระแสสลับ ๑๒๐ โวลท หรือ ๒๔๐ โวลท ๕๐/๖๐ Hz
๕. คาบเวลาในการหมุนของเลนสตะเกียง มีใหเลือก ๑๖ คาบ (Standard Periods) ตั้งแต ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
    ๑๒, ๑๕, ๒๐, ๒๔, ๓๐, ๔๐, ๔๘, ๖๐, ๗๒, ๙๐, และ ๑๒๐ วินาที/รอบ
๖. อุณหภูมิการทํางานของตะเกียง อยูที่ – ๔๐ องศาเซลเซียส ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส
๗. ขนาดของเรอืนตะเกียง สูง ๑๓๐๕ มม. (๕๑.๔ นิ้ว)   เสนผาศูนยกลาง ๖๘๐ มม. (๒๖.๘ นิ้ว)   น้ําหนัก 
    ๑๑๐ กก.  (๒๓๘ ปอนด)



การคํานวณลักษณะไฟของตะเกียงแบบเลนสหมุน TRB - 400
             การคํานวณลักษณะไฟของตะเกียงแบบเลนสหมุน TRB – 400 นั้น จะมีอยู ๒ แบบ คือ 
             ๑. การคํานวณลักษณะไฟแบบไมมีการปดที่เลนสตะเกียง (Non Blanking Panel) 
             ๒. การคํานวณลักษณะไฟแบบมีการปดที่เลนสตะเกียง (Blanking Panel)

             กอนที่จะคํานวณลักษณะไฟได เราจะตองทราบคาของระยะเวลาการหมุนของเลนส
ตะเกียงใน ๑ รอบ (คิดเปนวินาที), จาํนวนของเลนสตะเกียง, ขนาดของหลอดไฟ, และคาบเวลา
สวางของไฟที่หาไดจากตารางคํานวณ เสียกอน

             วิธีการคํานวณลักษณะไฟแบบไมมีการปดที่เลนสตะเกยีงทําไดโดย ใหนําระยะเวลาการ
หมุนของเลนสตะเกียงใน ๑ รอบหารดวยจํานวนของเลนสตะเกียงทัง้หมด กจ็ะไดคาบเวลาทั้งหมด
ของเลนสแตละแผน (คาบเวลาสวาง + มดื ของเลนสแตละแผน) จากนั้นใหนําคาบเวลาทัง้หมด
ของเลนสแตละแผนลบดวยคาบเวลาสวางของไฟที่หาไดจากตารางคํานวณ ก็จะไดคาบเวลามดื
ของไฟในเลนสแตละแผน เพียงเทานีก้็จะไดลักษณะไฟตามที่ตองการ  ลักษณะไฟที่ไดจากการ
คํานวณโดยไมมีการปดที่เลนสตะเกียงเลนสใดเลนสหนึ่งนั้น จะเปนลักษณะไฟตอเนื่องกันไปตลอด 
(ไฟวับเดี่ยว)



การคํานวณลักษณะไฟของตะเกียงแบบเลนสหมุน TRB – 400 (ตอ)
              สําหรบัวิธีการคํานวณลักษณะไฟแบบมีการปดทีเ่ลนสตะเกียง (Blanking Panel) ให
คํานวณเชนเดียวกันกบัวิธีการคํานวณลักษณะไฟแบบไมมีการปดที่เลนสตะเกียง แตสิ่งทีต่องทํา
เพิ่มเติมคือ หาระยะเวลาบริเวณที่ไดทําการปดเลนสตะเกยีง (คาบมดื) อาจจะเปน ๑ หรือ ๒ 
เลนสก็ตาม เมื่อหาระยะเวลาบริเวณที่ไดทําการปดเลนสตะเกียงไดแลว ก็ใหนําคานั้นบวกกบั
ระยะเวลาของคาบมดืปกติ (คาบมืดของบริเวณที่ไมมีการปดเลนสตะเกียง) จํานวน ๑ คาบ ก็จะได
ลักษณะไฟตามที่ตองการ  ลักษณะไฟที่ไดจากการคํานวณโดยการปดที่เลนสตะเกียงเลนสใดเลนส
หนึ่งนั้น จะเปนลักษณะไฟเปนกลุม (ไฟวับหมูหรือไฟวับหมูผสม)



ตัวอยางการคํานวณหาลักษณะไฟของตะเกียงเลนสหมุน TRB - 400

ประภาคารเกาะตะเภานอย จังหวดัภูเก็ต ติดตัง้ตะเกยีงเลนสหมุน TRB – 400 แบบ ๘ แผน 
โดยใชหลอดไฟฮาโลเจนขนาด ๑๒ โวลท ๓๕ วัตต ตัง้ระยะเวลาการหมุนของเลนสตะเกียงใน 
๑ รอบ ที่ ๑๕ วินาที และไดทําการปดเลนสตะเกียง (Blanking Panel) ไวจํานวน ๒ แผน

วิธีการคํานวณหาลักษณะไฟทําไดดังนี้
๑. นําระยะเวลาการหมุนของเลนสตะเกียงใน ๑ รอบ คือ ๑๕ วินาท ี หารดวยจํานวนเลนส
ทั้งหมด คือ จาํนวน ๘ เลนส ก็จะไดคาบเวลาทั้งหมดของเลนสแตละแผน คือ ๑.๘๗๕ วินาที 
จากนั้นใหลบออกดวยคาบสวางที่ไดจากเปดในตาราง คือ ๐.๐๔๖ ก็จะไดคาบมดืของเลนสแต
ละแผนคือ ๑.๘๒๙ วินาที  
๒. หาระยะเวลาที่ไดทําการปดเลนสตะเกียงเอาไวจํานวน ๒ แผน  นําคาบเวลาทั้งหมดของ
เลนสแตละแผน คือ ๑.๘๗๕ x ๒ ก็จะได ๓.๗๕ วินาที จากนั้นใหนําคานี้บวกดวยคาบมืดปกติ
ของเลนสแตละแผนคือ ๑.๘๒๙ วินาที ก็จะไดระยะเวลาของคาบมือหลังสุด คือ ๕.๕๗๙ วินาที
ดังนั้น ลักษณะไฟเทากับ VQ (6) 15s ๐.๐๔๖ + ๑.๘๒๙ + ๐.๐๔๖ + ๑.๘๒๙ + ๐.๐๔๖ + 
๑.๘๒๙ + ๐.๐๔๖ + ๑.๘๒๙ + ๐.๐๔๖ + ๑.๘๒๙ + ๐.๐๔๖ + ๕.๕๗๙ = ๑๕ วินาที



ตัวอยางการคํานวณหาลักษณะไฟของตะเกียงเลนสหมุน TRB – 400 (ตอ)
ประภาคารเกาะตะเภานอย จังหวัดภูเก็ต ติดตั้งตะเกียงเลนสหมุน TRB – 400 แบบ ๘ แผน โดยใชหลอดไฟฮาโลเจน
ขนาด ๑๒ โวลท ๓๕ วัตต ตั้งระยะเวลาการหมุนของเลนสตะเกียงใน ๑ รอบ ที่ ๑๕ วินาที และไดทําการปดเลนส
ตะเกียง (Blanking Panel) ไวจํานวน ๒ แผน 

ลักษณะไฟเทากับ VQ (6) 15s ๐.๐๔๖ + ๑.๘๒๙ + ๐.๐๔๖ + ๑.๘๒๙ + ๐.๐๔๖ + ๑.๘๒๙ + ๐.๐๔๖ + ๑.๘๒๙ + ๐.๐๔๖ 
+ ๑.๘๒๙ + ๐.๐๔๖ + ๕.๕๗๙ = ๑๕ วินาที






