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สายอากาศรับสั ญญาณดาวเทียมความถี่เคยูแบนด์ แบบเฮลิกซ์
นายจีรศักดิ์ ไชยจางวาง
สิ บเอกชีวนิ พุม่ เพชร์
นายนิพิฎฐ์ นาขวา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง สายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมความถี่เคยูแบนด์แบบเฮลิกซ์ เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมให้มีขนาดเล็กและง่ายต่อการติดตั้งใช้งานโดยออกแบบให้
เป็ นขดลวดทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 มิลลิเมตร พันจานวน 5 รอบ ระยะห่างระหว่างขดลวด 6.5 มิลลิเมตร
จานวนขดลวดทั้งหมด 64 ขด แล้วนาไปติดตั้งบนแผ่นวงจรพิมพ์รูปสี่ เหลี่ยมจตุรัสความยาวด้าน 30 เซ็นติเมตร
เพื่อใช้สะท้อนสัญญาณดาวเทียม การทดสอบโดยนาสายอากาศแบบเฮลิกซ์ไปรับสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่เค
ยูแบนด์ เพื่อหาความแรงและคุณภาพของสัญญาณ แล้วนาไปเปรี ยบเทียบกับสัญญาณดาวเทียมที่รับจากจานรับ
สัญญาณดาวเทียม
ผลปรากฏว่าความแรงของสัญญาณดาวเทียมจากสายอากาศเฮลิกซ์และจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมเป็ น 97% เท่ากัน ส่วนคุณภาพของสัญญาณดาวเทียมจากจานรับสัญญาณดาวเทียมเป็ น 97% แต่คุณภาพ
สัญญาณดาวเทียมจากสายอากาศเฮลิกซ์เป็ น 0% ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ์ชุดแปลงสัญญาณ(LNB) ที่ใช้ทดสอบไม่
เหมาะสมกับสายอากาศเฮลิกซ์ที่ออกแบบ
1.บทนา

*******ปั จจุ บั น เทคโนโลยี สื่ อสารมี ความ

สายอากาศแบบเฮลิ กซ์ ให้มี ขนาดที่ เล็กกว่าจานรั บ

เจริ ญก้าวหน้าเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้ น

สั ญ ญาณดาวเที ย มในย่ า นเคยู -แบนด์ ทั่ ว ไปและ

การสื่ อสารผ่านดาวเทียม โครงงานการวิจยั นี้ จดั ทาขึ้น
เพื่ อ จุ ด มุ่ ง หมายศึ กษาออกแบบ และการสร้ า ง
สายอากาศรั บสัญญาณดาวเที ยมในย่านเคยู-แบนด์
แบบเฮลิกซ์ให้สามารถรับสัญญาณได้เช่นเดียวกันกับ
จานรั บสัญญาณดาวเที ยมในย่านเคยู-แบนด์แบบอื่ น
ซึ่ งจานรับสัญญาณดาวเทียมที่ใช้งานโดยทัว่ ไปนั้นยัง
มีขนาดค่อนข้างใหญ่และยังมีราคาสูงพอสมควร
จากปั ญหาดังกล่ าวข้างต้น จึ งได้จัดท าวิจัย
เรื่ องสายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ เคยูแบนด์ แบบเฮลิ กซ์ เป็ นการท าอุ ปกรณ์ เพื่ อพัฒนา

สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้เช่นเดียวกัน
2.โครงสร้ างของสายอากาศเฮลิกซ์
สายอากาศแบบเฮลิกซ์ที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปจะ
มีรูปร่ างดังที่แสดงไว้ในรู ปที่ 2.1 โดยมีลวดตัวนาที่
พันในลักษณะเกลียว เป็ นรู ปขดลวดทรงกระบอก
ทาหน้าที่ แพร่ กระจายคลื่น และแผ่นโลหะสาหรับ
สะท้อนคลื่น ส่ วนในการป้ องกันสัญญานเข้านั้นจะ
ผ่านมาจากสายโคแอกเชี ยลทางด้านหลังของแผ่น
สะท้อนคลื่น ในบางกรณี ที่ปลายของสายโคแอก
เชี ย ลจะมี ค อนเนกเตอร์ ต่ อ เข้า กับ สตัป (Stub)
ก่อนที่จะต่อลวดตัวนา เพื่อที่จะทาให้อิมพีแดนซ์เข้า
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คู่กนั (Matched Impedances) ระหว่างสายโคแอก
เชียลกับสายอากาศ

รู ปที่ 3.1 ผลการคานวณสายอากาศเฮลิกซ์
และโปรแกรม Microstrip Cale คานวนขนาดความ
กว้างของเส้นทองแดงให้สามารถแมทซ์กบั ขดลวด
เฮลิกซ์ได้ตามรู ปที่ 3.2 และรู ปที่ 3.3
รู ปที่ 2.1 โครงสร้างของสายอากาศเฮลิกซ์
3. การออกแบบสายอากาศเฮลิกซ์
สายอากาศได้อ อกแบบให้ รั บ สั ญ ญาณ
ดาวเทียมย่านความถี่เคยู-แบนด์ โดยใช้ความถี่ 11.5
GHz ในการคานวนขนาดของขดลวด ซึ่ งได้ใ ช้
ขดลวดสายอากาศจานวน 64 ขด นามาต่อกันเพื่อ
เพิ่มอัตราการขยายสัญญาณให้แรงขึ้น
การค านวนสายอากาศท าโดยการใช้
โปรแกรม RF & Microwave Toolbox คานวนขนาด
ขดลวดสายอากาศตามรู ปที่ 3.1

รู ปที่ 3.2 ขนาดความกว้างของ Microstrip Line ที่
83 โอห์ม
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รู ปที่ 3.4 ขนาดความกว้างของ Microstrip Line ที่
50 โอห์ม
4. ผลการทดสอบ
ในการทดสอบสายอากาศเฮลิ ก ซ์ จ ะใช้
เครื่ องรั บ สัญ ญาณดาวเที ยมหลากหลายชนิ ด เป็ น
เครื่ องวัด ให้ เ ห็ น ถึ ง ความแรงของสั ญ ญาณและ
คุณภาพของสัญญาณที่ สายอากาศเฮลิกซ์รับได้ ซึ่ ง
ผลการทดสอบความแรงของสัญญาณดาวเทียมที่ได้
จากเครื่ องรั บ สัญญาณดาวเที ยมแต่ละชนิ ดนั้นไม่
เท่ากัน แต่ผลที่ได้สูงที่ สุดคือ 97% หากแต่ผลของ
คุ ณ ภาพของสั ญ ญาณที่ ว ัด ได้น้ ั นไม่ มี เ ครื่ องรั บ
สัญญาณดาวเทียมชนิดไหนสามารถวัดคุณภาพของ
สัญญาณดาวเทียมได้
5. ข้ อเสนอแนะ
ค ว ร เ ลื อ ก ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม อ อ ก แ บ บ
สายอากาศที่ มีเครื่ องมือจาลองอุปกรณ์และวิธีการ
ค านวณออกแบบที่ ห ลากหลาย ซึ่ งจะท าให้ ไ ด้
สายอากาศแบบเฮลิกซ์ที่มีคุณภาพตรงตามต้องการ
ในการขึ้นชิ้นงานขดลวดที่ ได้จากการคานวนควร
ขึ้ นรู ปโดยเครื่ อมื อ ที่ มีมาตรฐานหรื อสั่งขดลวดที่

คานวนได้จากโรงงานที่ ผลิตขดลวดโดยตรงซึ่ งจะ
ทาให้ได้ขดลวดที่ ตรงตามต้องการ และเลื อกใช้
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (LNB) ที่เป็ นอุปกรณ์เฉพาะ
ทาง ไม่ ค ารน าอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ทั่ ว ไปกั บ จานรั บ
สัญญาณดาวเทียมมาดัดแปลงใช้งาน
6. กิตติกรรมประกาศ
*******ในการท างานวิ จั ย ในครั้ งนี้ ประสบ
ความสาเร็ จได้จากการได้รับคาแนะนาจากอาจารย์
หลายท่าน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมนึ ก ธัญญาวินิช
กุ ล ซึ่ งท่ า นเป็ นปรึ กษาในงานวิ จั ย นี้ ท่ า นให้
คาแนะนาวิธีการและขั้นตอนในการทางานวิจัยที่
ถูกต้อง อาจารย์วิชยั จิ ตต์ประสงค์ ท่านช่วยเรี ยบ
เรี ย งและให้ ค าแนะน าด้า นข้อ มู ล ที่ ใ ช้อ ้า งอิ ง ใน
งานวิ จัย เพื่ อ ให้ ง านวิ จัย มี ค วามถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์
อาจารย์นายสัมพันธ์ แหล่งป่ าหมุน้ ท่ านให้การ
ช่วยเหลือ ในการจัดตัวอักษรและรู ปเล่มให้ถูกต้อง
ตามรู ปแบบของงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณอย่าง
สูงมาก ณ โอกาสนี้

