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บทคัดย่อ
สายอากาศรู ป กรวยคู่เป็ นหนึ่ งในสายอากาศอ้า งอิ งในการทดสอบสายอากาศชนิ ดอื่ น เนื่ องจาก
สามารถใช้งานได้ในแถบความถี่กว้างมาก บทความนี้ จึงได้นาเสนอผลการออกแบบ การจาลองแบบ และ
สร้างสายอากาศรู ปกรวยคู่ที่มีการแผ่คลื่นแบบรอบทิศทาง ซึ่ งเริ่ มต้นจากการจาลองด้วยโปรแกรม CST เพื่อ
หาค่ามุมระหว่างกรวยทั้งสองที่เหมาะสมที่สุด ที่ให้ลาคลื่นหลักในมุมยกอยูใ่ นแนวราบ ( = 900,  = 00–
3600) ที่ มี เสถี ย รภาพตลอดแถบความถี่ ก ว้า งยิ่ ง ยวด มี แ อมพลิ จูด ความพลิ้ ว น้อยในบริ เวณล าคลื่ นหลัก
โครงสร้างสายอากาศมีขนาดกะทัดรัด และมีค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับโดยเฉลี่ย 10 dB โดยสายอากาศที่จาลอง
และสร้างขึ้นมานี้ สามารถใช้งานในแถบความถี่ กว้างยิ่งยวด 3.1–10.6 กิ กะเฮิรตซ์ และขยายครอบคลุมได้
ตั้งแต่ 2–12 กิกะเฮิรตซ์
คาสาคัญ แถบความถี่กว้างยิง่ ยวด, การแผ่คลื่นแบบรอบทิศทาง, สายอากาศรู ปกรวยคู่
1. บทนา
ในปั จจุบนั การสื่ อสารไร้ สายเป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้ในชี วิตประจาวันและการทางาน ไม่วา่ จะเป็ นการ
สื่ อสารด้านเสี ยง หรื อการสื่ อสารด้านข้อมูล ยิง่ การสื่ อสารไร้สายมีบทบาทมากเพียงใด สายอากาศที่ทาหน้าที่
รับ-ส่ ง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าของระบบสื่ อสารไร้สายนั้นก็ยงิ่ มีความสาคัญเพิ่มขึ้นไปด้วย
งานวิจยั นี้ จึง นาเสนอสายอากาศรู ป กรวยคู่ ที่ ใ ช้ในระบบสื่ อสารไร้ สายแถบความถี่ กว้างยิ่ง ยวด
(UWB: Ultra-wideband) และขยายรวมถึงแถบความถี่เครื อข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) 2.45 กิกะเฮิรตซ์ดว้ ย
สายอากาศรู ปกรวย และสายอากาศรู ปกรวยคู่ได้มีการใช้งานและพัฒนากันมาเป็ นเวลาอันยาวนาน [1]จาก
ข้อดีของสายอากาศดังกล่าวคือ มีแถบความถี่กว้างมากมีแบบรู ปการแผ่กาลังงานแบบรอบทิศทางในแนวราบ
แต่มีทิศทางในแนวระดับและเป็ นสายอากาศโครงสร้ างหนึ่ งที่สามารถใช้ในระบบสื่ อสารแถบความถี่ กว้าง
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ยิง่ ยวด ซึ่ งระบบนี้ มีจุดเด่นที่ใช้พลังงานต่าและลดการสู ญเสี ยเนื่ องจากการแทรกสอดระหว่างสเปคตรัมของ
ระบบไร้สายระบบอื่นอีกด้วย โครงสร้างสายอากาศประเภทนี้ จะมีเวลาประวิงแบบกลุ่ม(Group Delay) ต่า
ที่สุด หน่วยที่ใช้คือ lm (light meter) ซึ่ งเป็ นเวลาที่แสงใช้เดินทางในระยะทาง 1 เมตร คานวณได้จากส่ วน
กลับของความเร็ วแสงหรื อ 1 lm = 3.333310-9 วินาที [2][3]
งานวิจยั นี้ ต่อยอดองค์ความรู ้จาก [4] เนื่องจากผลจากงานวิจยั ดังกล่าวได้มีขอ้ สรุ ปถึงค่าพารามิเตอร์
ที่เหมาะสมว่า ระยะห่ างระหว่างกรวย g = 0.5 มม. มุมระหว่างกรวยทั้งสอง  = 60o และความยาวกรวย l =
1 f_center (fc: 7 กิกะเฮิรตซ์) การสู ญเสี ยย้อนกลับ 10 dB โดยเฉลี่ย แต่ลาคลื่นหลักของแบบรู ปการแผ่กาลัง
งานเฉพาะที่ความถี่ 4 กิกะเฮิรตซ์ นั้นไม่อยูใ่ นแนวราบ ( ≠ 900) จึงเป็ นที่มาของการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมใน
การหาคุณสมบัติของแผ่กาลังงานของสายอากาศรู ปกรวยคู่ให้มีลาคลื่นหลักอยูใ่ นแนวราบตลอดแถบความถี่
กว้างยิง่ ยวด ซึ่ งการปรับมุมระหว่างกรวยเพื่อให้ได้แบบรู ปการแผ่กาลังงานที่ดีที่สุดตลอดแถบความถี่ที่ใช้
งานนั้นเอง [5]
2. ทฤษฎีและโครงสร้ างสายอากาศ
โครงสร้างสายอากาศรู ปกรวยคู่ที่ป้อนสัญญาณด้วยสายเคเบิลร่ วมแกนกึ่งแข็ง (Semi-rigid Coaxial
Cable) ดังรู ปที่ 1 เมื่อความยาวของกรวยคือ l กรวยทั้งสองสมมาตรกัน ระยะห่างระหว่างจุดยอดของกรวยคือ
g มุมระหว่างกรวยทั้งสองคือ ความยาวของสายร่ วมแกนกึ่งแข็งคือ L โดยกรวยด้านล่างจะมีจุดยอดที่ต่อ
กับสายนาสัญญาณร่ วมแกนส่ วนนอก (Shield) เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.61 มม. ที่มุมยอดของกรวยบนต่อกับ
แกนกลางของสายนาสัญญาณร่ วมแกนส่ วนใน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.53 มม. มุมภายในกรวยมีค่าเท่ากันทั้ง
สองส่ วนคือ  ซึ่งกรวยทาจากวัสดุสังกะสี (Zinc) ค่าความนา (Conductivity : ) เท่ากับ 1.7107 S/m
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รู ปที่ 1 โครงสร้างสายอากาศรู ปกรวยคู่
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2.1 อิมพีแดนซ์ดา้ นเข้า (Input Impedance)
สายอากาศที่ ดี จ ะต้อ งมี ก ารส่ ง ผ่ า นก าลัง งานให้ ไ ด้สู ง สุ ด หรื อ มี ก ารสู ญ เสี ย ต่ า สุ ด กล่ า วคื อ
สายอากาศจะต้องมีส่วนจริ งของค่าอิมพีแดนซ์ดา้ นเข้าของสายอากาศ เท่ากับส่ วนจริ งของอิมพีแดนซ์สายส่ ง
ส่ วนจินตภาพของอิมพีแดนซ์จะต้องเป็ นสังยุคซึ่ งกันและกัน ซึ่ งคานวณได้จาก [6] โดยค่าอินพุตอิมพีแดนซ์
ของสายอากาศจะขึ้นอยูก่ บั ค่าความยาวของกรวย และมุมระหว่างกรวยอีกด้วย
2.2 แบบรู ปการแผ่กาลังงาน (Radiation Pattern)
สมการที่ (1) พิจารณาว่าในการแผ่กาลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าในที่วา่ งอิสระ โดยระนาบ
มุมกวาด (Azimuth) จะอยู่ในระนาบเดี ยวกับสนามแม่เหล็ก และแบบรู ปการแผ่กาลังงานในระนาบมุมยก
(Elevation) หรื อของระนาบสนามไฟฟ้ าของสนามระยะไกลจะมีลาคลื่นหลักที่  = 900 [4]
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Pn( ) : พหุ นามเลอจองด์ ชนิ ดที่ หนึ่ ง ,
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พหุ นามเลอจองด์ (Legendre Polynomial) ลาดับที่ n,

d
2
hn( ) : ฟั ง ก์ช ันแฮนเกล (Hankel

Function) ทรงกลมชนิ ดที่สอง, k :
โดยสมการที่ (1) เป็ นสมการการแผ่กาลัง งานในที่ ว่า งอิ สระของระนาบ

ค่าคงที่ เฟสมี ค่า เป็ น 2 / 
สนามไฟฟ้ า
จากโครงสร้างของสายอากาศที่สมมาตรแบบหมุนรอบตัว (Rotational Symmetry) ทาให้แบบรู ปการ
แผ่กาลังงานเป็ นแบบรอบตัว (Omnidirectional) เช่นกันในระนาบมุมกวาด

3. การออกแบบและการจาลอง
การออกแบบสายอากาศนี้ มีความต้องการประยุกต์ใช้งานในแถบความถี่กว้างยิ่งยวด 3.1–10.6 กิกะ
เฮิรตซ์ และสามารถขยายครอบคลุมได้ต้ งั แต่ 2–12 กิกะเฮิรตซ์ โดยใช้โปรแกรม CST Microwave Studio [7]
ในการจาลองจะต้องคานึ งถึงแบบรู ปการแผ่กาลังงานในระนาบสนามไฟฟ้ าเป็ นหลัก โดยวิธีการปรับมุม
ระหว่างกรวยให้ได้แบบรู ปการแผ่กาลังงานในระนาบสนามไฟฟ้ าแรงที่สุดในแนวราบตลอดแถบความถี่
กว้างยิง่ ยวด
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3.1 ความท้าทายจากงานวิจยั ก่อนหน้า [4]
แบบรู ป การแผ่ก าลัง งานในระนาบมุ ม ยก จากผลการจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ไ ด้
พิจารณาที่มุม  = 100o, 80o, 60o, 40o และ 20o โดยที่ความยาวกรวยเท่ากับ l = 1 f_center = 4.28 ซม. ระยะห่ าง
ระหว่างกรวย g = 0.5 มม. สายนาสัญญาณ L ยาว 15 ซม. จนได้ขอ้ สรุ ปว่า  = 60o เป็ นมุมที่ดีที่สุดเมื่อ
คานึงถึงแบบรู ปการแผ่กาลังงานและค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับ (S11) แต่กรณี ดงั กล่าวจะมีแบบรู ปการแผ่กาลัง
งานที่ความถี่ 4 กิกะเฮิรตซ์ แตกต่างจากความถี่อื่นๆ คือ มุมที่ความเข้มของสัญญาณสู งที่สุดไม่ใช่มุม  = 90o
(ดังตาแหน่งที่ลูกศรชี้ ) แต่เลื่อนไปเป็ นมุม  = 40o, 140o ดังรู ปที่ 2 งานวิจยั นี้ จึงสนใจพัฒนาสายอากาศเพื่อ
แก้ไขข้อบกพร่ องดังกล่าว
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รู ปที่ 2 แบบรู ปการแผ่กาลังงานของสายอากาศ ที่มุม เท่ากับ 60o
รู ปที่ 3 แสดงแบบรู ปการแผ่กาลังงานของสายอากาศรู ปกรวยคู่ที่ได้จากการทดลองและการจาลอง
ทั้งระนาบมุมกวาดและมุมยก ที่ความถี่ 10.5 กิกะเฮิรตซ์ เมื่อพารามิเตอร์ คือ l = 1f_center , g = 0.5 มม.,
o
 = 60 จาก [4] โดยที่ผลจากการทดลองนั้นวัดจากเครื่ องมือวัด LAB VOLT 9507-15
4. ผลการหาค่ าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดโดยการจาลอง
จากรู ปที่ 3 แบบรู ปการแผ่กาลังงานระนาบมุมกวาดเป็ นแบบรอบทิศทาง ส่ วนในระนาบมุมยก (xz
หรื อ yz) เป็ นสิ่ งท้าทายในงานวิจยั นี้ ว่าทาอย่างไรจึงจะทาให้มีความเข้มของสนามสู งสุ ดที่ = 900 ตลอด
แถบความถี่กว้างยิง่ ยวด
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รู ปที่ 3 ผลการทดลองและการจาลองแบบรู ปการแผ่กาลังงานความถี่ 10.5 กิกะเฮิรตซ์
4.1 แบบรู ปการแผ่กาลังงาน
4.1.1 แบบรู ปการแผ่กาลังงานในระนาบมุมยก [8]
รู ปที่ 4 ถึง รู ปที่ 6 แสดงแบบรู ปการแผ่กาลังงานระนาบมุมยกที่ความยาวของสายนา
สัญญาณ L = 0, 8, 15 และ 25 ซม. เมื่อค่ามุมระหว่างกรวย  = 30o, 60o และ 90o ตามลาดับ ซึ่ งที่ความยาว
L = 0 ซม. แบบรู ปการแผ่กาลังงานจะมีลกั ษณะที่สมมาตรกันทั้งด้านบนและด้านล่าง แต่ที่กรณี ที่มีความยาว
ของสายนาสัญญาณก็จะทาให้เกิ ดแอมพลิ จูดความพริ้ ว ทั้งนี้ อาจเพราะสายนาสัญญาณทาหน้าที่เป็ นตัวแผ่
กาลังงานในลักษณะเดียวกันกับสายอากาศ โดยสังเกตจากด้านล่างของแบบรู ปการแผ่กาลังงานจะเกิดแอม
พลิจูดความพลิ้วมากกว่าด้านบนเนื่ องมาจากสายนาสัญญาณอยูด่ า้ นล่าง และจากรู ปที่ 4 ถึง รู ปที่ 6 ทาให้
ทราบว่าที่  = 90o เป็ นค่ามุมที่ทาให้ได้แบบรู ปการแผ่กาลังงานที่ดีที่สุดคือ ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้ าสู งสุ ดที่  = 90o ตลอดแถบความถี่ กว้างยิ่งยวด พารามิเตอร์ สาคัญที่ใช้ในการควบคุมแบบรู ปการแผ่
กาลังงานก็คือ มุมระหว่างกรวย () และความยาวกรวย (l) [5]
4.1.2 แบบรู ปการแผ่กาลังงานในระนาบมุมกวาด
แบบรู ปการแผ่กาลังงานในระนาบมุมกวาดหรื อระนาบสนามแม่เหล็ก เป็ นแบบรู ปการ
แผ่กาลังงานที่มีลกั ษณะแบบรอบตัวมีกาลังงานเท่ากันทุกทิศทางตั้งแต่ = 003600 ดังนั้นแบบรู ปการแผ่
กาลังงานจึงมีลกั ษณะเป็ นวงกลม โดยปกติมกั จะนาเสนอผลของแบบรู ปการแผ่กาลังงานเป็ น อัตราขยาย
นอร์แมลไลซ์ (Normalized Gain) ในหน่วย dB ซึ่ งแบบรู ปการแผ่กาลังงานของอัตราขยายนอร์แมลไลซ์ของ
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รู ปที่ 4 แบบรู ปการแผ่คลื่นเมื่อมุม  = 30 ที่ความยาวสายนาสัญญาณ L = ก) 0 ซม. ข) 8 ซม.
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รู ปที่ 5 แบบรู ปการแผ่คลื่นเมื่อมุม  = 60 ที่ความยาวสายนาสัญญาณ L = ก) 0 ซม. ข) 8 ซม.
ค) 15 ซม. และ ง) 25 ซม.
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รู ปที่ 6 แบบรู ปการแผ่คลื่นเมื่อมุม  = 90 ที่ความยาวสายนาสัญญาณ L = ก) 0 ซม. ข) 8 ซม.
ค) 15 ซม. และ ง) 25 ซม.
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ก)
ข)
o
รู ปที่ 7 แบบรู ปการแผ่กาลังงานระนาบมุมกวาดที่ตาแหน่ง  = 90 ก) ในสเกล 35 dBi ถึง 5 dBi เมื่อ
 = 003600 และ ข) ในสเกล 4 dBi ถึง 4 dBi เมื่อ  = 00900
ทุกความถี่จะซ้อนทับกันที่ระดับ 0 dB ดังนั้นเพื่อให้เห็นความแตกต่างของระดับกาลังงานในระนาบมุมกวาด
ของแต่ละความถี่ที่มีค่าต่างกันเพียงเล็กน้อย จึงเลือกนาเสนอแบบรู ปการแผ่กาลังงานแบบอัตราขยายสัมบูรณ์
(Absolute Gain) ในหน่วย dBi จากรู ปที่ 7 เป็ นแบบรู ปการแผ่กาลังงานระนาบมุมกวาด (xy-plane) ที่ความ
ยาวของสายนาสัญญาณยาว 15 ซม. มุมระหว่างกรวยเท่ากับ 900 ที่ความยาวกรวย l = 1f_center และระยะห่ าง
ระหว่างกรวย g = 0.5 มม. เป็ นค่าพารามิเตอร์ ที่ได้มาจากความเหมาะสมของการแผ่กาลังงานของคลื่นใน
ระนาบมุมยก [4] โดยรู ปที่ 7 นั้นมีจุดสังเกต (Observation Point) คือ  = 900 และ = 003600 ผลลัพธ์ก็คือที่
ความถี่ต่า แบบรู ปการแผ่กาลังงานจะมีลกั ษณะวงกลมมากกว่าที่ความถี่สูง แต่ท้ งั 5 ความถี่ก็มีจุดสู งสุ ดและ
ต่าสุ ดของแต่ความถี่ต่างกันไม่เกิน 1 dB โดยกาลังงานที่มากที่สุดคือที่สองความถี่ คือทั้งที่ 7 กิกะเฮิรตซ์ และ
10 กิกะเฮิรตซ์ ตามลาดับ
4.1.3 แบบรู ปการแผ่กาลังงาน 3 มิติ

ก)
ข)
ค)
รู ปที่ 8 แบบรู ปการแผ่กาลังงานแบบ 3 มิติ ที่ความถี่ ก) 2 กิกะเฮิรตซ์ ข) 7 กิกะเฮิรตซ์ และ ค) 12 กิกะเฮิรตซ์
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รู ปที่ 8 ซึ่ งจาลองโครงสร้างสายอากาศที่มีมุมระหว่างกรวย 90๐ ความยาวกรวย l =  และระยะห่ าง
ระหว่างกรวย 0.5 มม. จะเห็ นได้ว่าโครงสร้ างสายอากาศรู ปกรวยคู่ที่มีขนาดเท่ากัน แต่พิจารณาที่ความถี่
ต่างกันก็จะทาให้ได้แบบรู ปการแผ่กาลังงานที่ต่างกันออกไป คือ ถ้าความถี่สูง จะทาให้ได้ความยาวคลื่นสั้น
ลง นั้นหมายความว่าระบบจะเห็นว่าสายอากาศตัวนั้นใหญ่ข้ ึนเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นหรื อ ระบบจะเห็น
ว่าช่องเปิ ด (Aperture ที่มุม ) มีขนาดใหญ่ สิ่ งที่ได้คือ ค่าความกว้างของลาคลื่ นที่กาลังงานลดลงครึ่ งหนึ่ ง
(Half – Power Beamwidth) มีค่าน้อย และมีอตั ราขยาย (Gain) ที่สูงขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับความถี่กลาง และ
ความถี่ต่า ตามลาดับ
4.2 การสู ญเสี ยย้อนกลับ
เพื่อเป็ นการตอบความท้าทายงานวิจยั ก่อนหน้า [4] คือ ให้ได้แบบรู ปการแผ่กาลังงานที่มีความ
เข้มของสนามที่สูงสุ ดในแนวราบที่  = 900 ตลอดแถบความถี่กว้างยิง่ ยวด จึงต้องยอมแลกเปลี่ยนกับค่าการ
สู ญเสี ยย้อนกลับที่ดอ้ ยลงบ้างเล็กน้อย ดังรู ปที่ 9 ซึ่ งจากการจาลองพบว่าค่า  = 400600 จะให้ค่าการสู ญเสี ย
ย้อนกลับที่ดีที่สุด [4] แต่ค่าดังกล่าวไม่สามารถให้แบบรู ปการแผ่กาลังงานที่มีความเข้มของสนามที่สูงสุ ดที่
0
0
 = 90 ตลอดแถบความถี่กว้างยิ่งยวดได้ จนกระทัง่ มีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมและได้ขอ้ สรุ ปว่าที่ มุม = 90
เป็ นตาแหน่งที่ทาให้ได้ความเข้มของสนามสู งสุ ดที่ตาแหน่ง  = 900 ตลอดทุกความถี่ของระบบ UWB
จากรู ปที่ 9 จะเห็ นได้วา่ ผลการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าสู ญเสี ยย้อนกลับยังมีบางส่ วนที่ยงั ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ความถี่ต่า จากผลการจาลองหาค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับของ [4] ไม่วา่ ที่ความถี่
สู งหรื อความถี่ต่า ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับจะมีค่าโดยประมาณ 10 dB อาจเนื่ องมาจากไม่ได้จาลองแบบหัวต่อ
ชนิดเอสเอ็มเอ (SMA Connector) เข้ากับสายเคเบิลร่ วมแกนกึ่งแข็ง จึงทาให้ค่าการสู ญเสี ยย้อนกลับที่ความถี่
ต่า มีค่าสู ง

รู ปที่ 9 การสู ญเสี ยย้อนกลับของสายอากาศ เมื่อมุม  = 90o
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โดยความยาวของสายนาสัญญาณที่ติดกับสายอากาศก็จะมีผลอย่างยิ่งกับการสู ญเสี ยย้อนกลับ
ของสายอากาศ แสดงดังรู ปที่ 9 ความยาวของสายนาสัญญาณ ถ้ายาวมากไปก็จะทาให้เกิดแอมพลิจูดความ
พลิ้วมาก ถ้าสั้นเกินไปก็ยากต่อการนาไปใช้งาน เพราะฉะนั้นจึงเลือกความยาวของสายนาสัญญาณตามความ
เหมาะสมในการใช้งานจริ ง ซึ่ งในที่น้ ี ได้เลื อกใช้สายนาสัญญาณยาว 15 ซม. จะทาให้ได้ค่าการสู ญเสี ย
ย้อนกลับโดยเฉลี่ยประมาณ 10 dB
4.3 ค่าที่เหมาะสมที่สุดของสายอากาศ
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่าพารามิเตอร์ สายอากาศรู ปกรวยคู่ที่เหมาะสมที่สุดกับแบบรู ปการแผ่กาลังงาน
พารามิเตอร์
มุมระหว่างกรวย ( )
ความยาวกรวย ( l )
ระยะห่างกรวยบน–ล่าง ( g )
มุมกรวย (  )

ข้อมูลจาก [4]

ค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สุด

60o

90o

1 f_center
0.5 มม.

1 f_center
0.5 มม.

120o

90o

สายอากาศรู ปกรวยคู่ที่สร้างจากค่าพารามิเตอร์ ตามตารางที่ 1 ที่เหมาะสมกับแบบรู ปการแผ่กาลัง
งานมีค่าความเข้มสนามสู งสุ ดที่  = 900 แสดงดังรู ปที่ 10

รู ปที่ 10 สายอากาศรู ปกรวยคู่ที่สร้างขึ้น
5. สรุ ป
จากผลการศึกษาด้วยการจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แบบรู ปการแผ่กาลังงานแบบรอบ
ทิศทาง พารามิเตอร์ ที่สาคัญคือ มุมระหว่างกรวย = 90o จะได้ลาคลื่นหลักในแนวระดับที่  = 90o ในขณะ
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ความยาวสายนาสัญญาณที่เหมาะสมคือ L = 15 ซม. เพราะมีแอมพลิจูดความพลิ้วต่า ความยาวของกรวยคือ
1f_center (4.28 ซม.) ระยะห่ างระหว่างกรวยคือ g = 0.5 มม. จากผลการจาลองแสดงให้เห็นว่าสายอากาศรู ป
กรวยคู่สามารถทางานได้ครอบคลุมความถี่ 2–12 กิกะเฮิรตซ์
ประเด็นที่ควรวิจยั พัฒนาเพิ่มเติมคือการหาทางลดค่า S11 ให้ต่าลงและเลือกใช้วสั ดุที่ค่าความนาทาง
ไฟฟ้ าที่ดี มีความแข็งแรง เฉื่อยต่อปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ
6. กิตติกรรมประกาศ
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ทหารลาดกระบัง (เกษียณอายุราชการ) มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสายอากาศ และไมโครเวฟ
บทความนี้ ได้รั บ คัด เลื อกและปรั บ ปรุ ง จากการประชุ ม วิช าการเครื อ ข่ า ยวิ ศ วกรรมไฟฟ้ ามหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 5 (EENET 2013) ตีพิมพ์เมื่อ 27 กันยายน 2556
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