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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีน าเสนอสายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137 
MHz ดว้ยโปรแกรมจ าลองสายอากาศ โครงสร้างสายอากาศใช้อลูมิเนียม 
ท่ีประกอบดว้ยส่วนบูมและอิลิเมนต ์และออกแบบโครงสร้างสายอากาศ
ดว้ยโปรแกรมจ าลองสายอากาศ สายอากาศน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้น
น้อยกว่า -10 dB มีค่าอินพุตอิมพีแดนซ์ดีท่ีสุดท่ีความถ่ี 95.95 MHz, 
105.05 MHz และ 131.5 MHz เท่ากบั 50.05+j19.13 Ω, 50.02+j2.17 Ω  
และ 50.30-j21.26 Ω ตามล าดบั มีค่าอตัราส่วนแรงดันคล่ืนน่ิงน้อยกว่า 2 
มีแบบรูปการแผ่กระจายคล่ืนในระนาบสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 
เป็นแบบช้ีทิศทาง มีค่าอัตราขยายท่ีความถ่ี 87 MHz, 112 MHz และ 137 
MHz เท่ากบั 6.45 dBi, 6.23 dBi และ 6.18 dBi ตามล าดับ สามารถ
น าไปใชว้ดัการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุเอฟเอ็มได ้
 

ค าส าคญั: สายอากาศล็อกเพอริออดิก, การแพร่แปลกปลอม 
 

Abstract 
        The article presents a log-periodic antenna (87-137 MHz) designed 
using simulation software. The structure of the antenna is consisted of 
aluminum boom and aluminum element. The reflection coefficients of 
the antenna were below 10 dB at the interested frequencies. The best 
input impedance for 95.95 MHz, 105.05 MHz and 131.5 MHz, were 
50.05+j19.13 Ω, 50.02+j2.17 Ω and 50.30-j21.26 Ω respectively. The 
voltage standing wave ratio : VSWR was less than 2. The radiation 
patterns were directional in the H-plane and E-plane. An antenna gains  
were 6.45 dBi, 6.23 dBi and 6.18 dBi at 87 MHz, 112 MHz and 137 
MHz, respectively. This antenna can also be used to measure spurious 
emission in an FM radio station. 
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1. บทน า 
 สายอากาศล็อกเพอริออดิก เป็นสายอากาศท่ีมีความนิยมน ามาใช้
งานอย่างยาวนาน เน่ืองจากเป็นสายอากาศท่ีมีคุณสมบัติท่ีคล้ายกบั

สายอากาศยากิ แต่จะแตกต่างตรงท่ีมีแบนด์วิดท์ความถ่ีท่ีกว้างกว่า
สายอากาศยาก ิอีกทั้งยงัสามารถก  าหนดความกวา้งของแบนด์วิดท์ได้อีก
ดว้ย จากการศึกษาสายอากาศล็อกเพอริออดิกใช้งานแถบความถ่ี 87-137 
MHz [1], [2] พบว่าสายอากาศท่ีสร้างน้ี มีขนาดใหญ่ และสายอากาศท่ี
สร้าง ข้ึนน้ีต้องท าการสร้าง ใหม่ ข้ึนมาหลายๆ คร้ัง  เพราะไม่ได้
ค่าพารามิเตอร์ตามท่ีต้องการ จึงต้องท าการแกไ้ข และสร้างสายอากาศ
ข้ึนมาใหม่ ท าให้เกดิการสูญเสียต้นทุนและสูญเสียเวลาเป็นอย่างมาก 
ส าหรับผูท่ี้ไม่มีทั้ งด้านประสบการณ์สร้างสายอากาศและประสบการณ์
แมตชส์ายอากาศ 
 จากการศึกษาโปรแกรม CST studio suite [3] เป็นโปรแกรมท่ีใช้
จ  าลองการท างานเพ่ือวิเคราะห์ถึงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ว่าเป็นไปตามท่ี
ก  าหนดหรือไม่ ก่อนท่ีจะน ามาสร้างสายอากาศจริง เพ่ือลดการญเสีย
ตน้ทุนและสูญเสียเวลาเป็นอย่างมาก ส าหรับผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ด้าน
สร้างสายอากาศ 
 

2. การออกแบบสายอากาศการจ าลองการท างาน 
 

 
รูปท่ี 1  กราฟ Free-space directivity of a log-periodic dipole array 

 

 การออกแบบจะใชก้ราฟจากรูปท่ี 1 กราฟ Free-space directivity 
[4] เม่ือก  าหนดค่าอตัราขยายสายอากาศไวท่ี้ 7 dBi เพ่ือจะไดส้ายอากาศท่ี
มีขนาดเล็กมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ จึงขอเลือกก  าหนดค่า  = 0.05 และ 
 = 0.913 เพ่ือใชส้ าหรับอา้งอิงในการใชค้ านวณในสมการต่อไป 
 แทนค่า

SB และ  ในสมการท่ี (1) เพ่ือค านวณหาจ านวนอิลิเมนต์
ของสายอากาศ (N) ค านวณหาค่าความยาวของแต่ละอิลิเมนต ์ใช้สมการท่ี 
(2) หาระยะห่างของ อิลิเมนตโ์ดยใชส้มการท่ี (3) และ (4) ตามล าดับ เม่ือ
ให ้ N คือ จ  านวนของอิลิเมนต ์

SB คือ แบนดว์ิธท่ีท าการออกแบบ  คือ 
ช่วงค่าคงท่ีของโครงสร้าง ค่าความยาวและระยะห่างของแต่ละอิลิเมนตท่ี์ 
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 เม่ือ 
1l =  ความยาวของอิลิเมนต ์       

1 =  ความยาวคล่ืน 
        d  =  ระยะห่างของอิลิเมนต์       

i
 =  อิลิเมนต์ท่ีทราบค่า  

   
1i
 =  ความยาวอิลิเมนตท่ี์ตอ้งการ   

 

 
รูปท่ี 2  โครงสร้างสายอากาศล็อกเพอริออดิกท่ีน าเสนอ 

 
ค านวณทั้งหมด ทั้งค่าความยาวในแต่ละอิลิเมนต์และระยะห่างในแต่ละ
ช่วงอิลิ เมนต์ ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 1 จากนั้นน าค่าความยาวและ
ระยะห่างของแต่ละอิลิเมนต์ไปวาดโครงสร้างสายอากาศในโปรแกรม
จ าลองการท างานสายอากาศ CST โดยก  าหนดวสัดุท่ีใช้เป็นอลูมิเนียม
ทั้งหมด การสร้างบูมสายอากาศจะใชอ้ลูมิเนียมกล่อง หนา 2 มิลลิเมตร จะ
มี 2 ช้ิน คือ บูมดา้นล่างท่ีมีขนาด 1.5×1 น้ิว และบูมดา้นบนท่ีมีขนาด 1×1 
น้ิว ระยะห่างระหว่างบูมทั้ง 2 ช้ิน มีค่า 15 มิลลิเมตร ในส่วนของอิลีเมนต ์
จะใชท่้ออลูมิเนียมกลวง ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 8 มิลลิเมตร ความหนา 
2 มิลลิเมตร วาดแบบสร้างสายอากาศดว้ยโปรแกรม CST ตามแบบในรูป
ท่ี 2 จะไดโ้ครงสร้างสายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137 MHz 
จ านวน 8 อิลิเมนต ์ 
 ส่วนฟีดหรือส่วนป้อนพลังงาน ดังแสดงในรูปท่ี 3 ใช้สายน า
สัญญาณชนิดโคแอกเชียล RG-8A/U ตัดขนาดยาว 4 เซนติเมตร inner 
feed คือปลายดา้นท่ีตดัสายถกัชีลดอ์อกและบดักรีเช่ือมติดกบับูมด้านบน 
อีกด้านของปลายสายน าสัญญาณ inner จะเช่ือมเข้ากบัส่วนสายน า
สัญญาณ RG-8A/U ส่วนสายถกัชีลดบ์ดักรีเช่ือมต่อเขา้กบับูมดา้นล่าง 

 
รูปท่ี 3  สายอากาศล็อกเพอริออดิกและส่วนประกอบของชุดฟีด 

                     ในโปรแกรมจ าลองการท างาน 
 

ตารางท่ี 1  พารามิเตอร์ของโครงสร้างสายอากาศล็อกเพอริออดิกกอ่น 
                 และหลงัการปรับแต่ง 

อลิเิมนต์ 
ความยาว (mm) ต าแหน่ง 

อลิเิมนต์ 
ระยะห่าง 
(mm) ก่อนปรับแต่ง หลงัปรับแต่ง 

e1 862 1000 d 1-2 173 

e2 787 815 d 2-3 157 

e3 718.5 728 d 3-4 144 

e4 656 645 d 4-5 131 

e5 599 586 d 5-6 120 

e6 546 500 d 6-7 109 

e7 500 451 d 7-8 100 

e8 455 450   
 

 หลังจากจ าลองการท างานของสายอากาศ พบว่าสายอากาศมีค่า
สัมประสิทธ์ิการสะทอ้น (S11) ของสายอากาศตลอดแถบความถ่ี 87-137 
MHz มีค่ามากกว่า -10 dB ในบางความถ่ี จ  าเป็นต้องปรับแกเ้ฉพาะความ
ยาวของอิลีเมนตท์ั้ง 8 อิลีเมนต์ โดยไม่มีการปรับแกค่้าระยะห่าง ท าการ
จ าลองปรับค่าความยาวอิลีเมนต์ทั้ ง 8 จนกระทั่งได้สายอากาศท่ีมีการ
ตอบสนองตลอดแถบความถ่ี 87-137 MHz มีค่าน้อยกว่า -10 dB ซ่ึงค่า
ความยาวของอิลีเมนตห์ลงัการปรับแต่งไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 1 ช่องหลัง
ปรับแต่งเช่นกนั 
 

3.  ผลการทดสอบสายอากาศล็อกเพอริออดิก 
 เ ม่ือน าขนาดความยาวและระยะห่างในแต่ละอิลี เมนต์ของ
สายอากาศท่ีได้จากออกแบบในตารางท่ี 1 มาท าการสร้างจริง โดย
โครงสร้างของสายอากาศทั้งหมดจะใชว้สัดุอลูมิเนียม ในส่วนของชุดฟีด 
จะใช้สายน าสัญญาณ RG-8A/U มาท าการตัดให้ได้ขนาด ปลายด้านบน 
บัดกรีเช่ือมต่อเข้ากบัส่วนบูมผ่านหางปลาทองเหลืองและส่วนปลาย
ดา้นล่างท าการบัดกรีเข้ากบัสายน าสัญญาณ RG-8A/U ท่ีตัดให้ได้ความ
ยาว 2 เมตร ท่ีปลายดา้นหน่ึงของสายน าสัญญาณ RG-8A/U น้ีจะเช่ือมต่อ
เขา้กบัหวัคอนเน็กเตอร์ 50 โอหม์ ชนิด N-Type ตวัเมีย ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4  สายอากาศล็อกเพอริออดิกและส่วนประกอบ 

                            ของชุดฟีดท่ีสร้างส าเร็จแลว้ 
 

 เม่ือน าสายอากาศล็อกเพอริออดิกไปท าการวดัหาค่าสัมประสิทธ์ิ
การสะท้อน (S11) ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ข่ายงานไฟฟ้า Tektronix รุ่น 
TTR500 ซ่ึงผลการวดัค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อน (S11) เม่ือเทียบกบัผล
การจ าลองด้วยโปรแกรมจ าลองการท างาน CST แสดงในรูปท่ี 5 พบว่า
สายอากาศล็อกเพอริออดิกท่ีน าเสนอน้ี มีค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อน (S11) 
น้อยกว่า -10 dB ตลอดแถบความถ่ี 87-137 MHz รูปท่ี 6 แสดงค่า
อิมพีแดนซ์ของสายอากาศ ส าหรับผลการจ าลองและผลวัดจริงแบบ
รูปการแผ่กระจายคล่ืนในระนาบสนามแม่เหล็ก (H-Plane) และระนาบ
สนามไฟฟ้า (E-Plane) ณ ความถ่ีท่ีทดสอบ 87 MHz, 117 MHz และ 137 
MHz แสดงดังในรูปท่ี 7 และรูปท่ี 8 ตามล าดับ และในรูปท่ี 9 แสดง
ผลเปรียบเทียบการจ าลองกบัการวดัของค่าอตัราขยายของสายอากาศท่ีได ้
 

 
รูปท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้น 

 

 
รูปท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบค่าอิมพีแดนซ์สายอากาศ 

 
(ก)   ผลการจ าลอง              (ข)   ผลการวดัจริง 

รูปท่ี 7  ผลการวดัแบบรูปการแผ่กระจายคล่ืนในระนาบ H-Plane  
                    ท่ีความถ่ี 87 MHz, 117 MHz และ 137 MHz 
 

 
รูปท่ี 8  ผลการวดัแบบรูปการแผ่กระจายคล่ืนในระนาบ H-Plane 

                    ท่ีความถ่ี 87 MHz, 117 MHz และ 137 MHz 
     

 
รูปท่ี 9  ผลเปรียบเทียบค่าอตัราขยายของสายอากาศท่ีได ้

 

 เม่ือน าสายอากาศท่ีสร้าง ข้ึนน้ี มาท าการทดสอบวัดการแพร่
แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียงของสถานี
วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คล่ืน
ความถ่ี 90.75 MHz ซ่ึงมีเสาส่งออกอากาศติดตั้งอยู่ชั้นดาดฟ้าของอาคาร
วิศวกรรมอุตสาหการ วดัโดยการติดตั้งสายอากาศดา้นรับท่ีบริเวณดาดฟ้า
อาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดยหันหน้าสายอากาศไปท่ีเสาส่งบนอาคาร
วิศวกรรมอุตสาหการ ซ่ึงมีระยะห่างระหว่างเสาส่ง-เสารับ ประมาณ 
205.81 เมตร  
 จากนั้ นท าการวัดการแพร่แปลกปลอมด้วยเคร่ืองวิ เคราะห์
สเปกตรัมรุ่น FSV ยี่หอ้ Rohde&Schwarz โดยตั้งค่าการวดัให้ครอบคลุม
ย่านความถ่ี 87-137 MHz ดังแสดงในภาพท่ี 10 พบว่าสายอากาศท่ี
น าเสนอน้ีสามารถรับสัญญาณวิทยุ FM ตลอดย่านความถ่ี 87-108 MHz 
ย่านวิทยุการบินตั้งแต่ 108-137 MHz น้ีได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 10 (ก) 
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(ก)  หนา้จอผลการวดัการแพร่แปลกปลอมฯ 

 

 
(ข)  หนา้จอผลการทดสอบวดัค่าก  าลงังานมาร์กเกอร์ 1-15 

 
รูปท่ี 10  หนา้จอผลการวดัการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลอง 

        ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสียง 
 
 จากรูปท่ี 10 (ข) แสดงค่าความแรงของสัญญาณท่ีต าแหน่งต่างๆ 
เม่ือไดมี้การโฮลดค์า้งเส้นภาพไวเ้ป็นเวลา 2 นาที สังเกตท่ีต าแหน่งมาร์ก-
เกอร์ 1-15 จะพบว่าท่ีมาร์กเกอร์ 1 จับต าแหน่งค่าความถ่ี 90.75 MHz วดั
ค่าพลังงานสูงสุด -7.7 dBm ซ่ึงกคื็อความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คล่ืนความถ่ี 90.75 MHz 
ท่ีท  าการทดสอบวดัค่า ส่วนรอบขา้ง ตั้ งแต่ความถ่ี 88-108 MHz แสดงค่า
ความแรงของคล่ืนวิทยุของสถานีอ่ืนๆ โดยรอบบริเวณทดสอบวัด
สัญญาณ ส่วนท่ีมาร์กเกอร์ 3-15 แสดงค่าความถ่ีของการส่ือสารระหว่าง
นกับินกบัสถานีบงัคบัการบิน ตลอดแถบย่านความถ่ี 108-137 MHz ซ่ึงจะ
เกดิเป็นบางช่วงเวลา จากการทดลองใช้สายอากาศล็อกเพอริออดิก แถบ
ความถ่ี 87-137 MHz จ านวน 8 อิลิเมนต ์พบว่า สามารถท าการวดัการแพร่
แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียงในช่วง
ตั้งแต่ 108-137 MHz ไดจ้ริง 
 

4.  สรุป 
 จากการทดสอบผลเปรียบเทียบค่าอตัราขยายของสายอากาศท่ีได้ใน
รูปท่ี 9 ผลการวดัจริงและผลการจ าลองมีความแตกต่างกนัมากนั้น อาจ
เป็นเพราะสายอากาศน้ี ไดท้  าการทดสอบในท่ีโล่ง ภายในมหาวิทยาลัยท่ี
ล้อมรอบไปด้วยอาคาร จึงอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคล่ืนสะท้อนจาก
อาคารรอบขา้ง สะทอ้นกลบัเขา้สายอากาศในขณะท่ีท าการทดสอบ จึงท า
ใหไ้ดค่้าผลการวดัและผลการจ าลองผิดเพ้ียนไปได้ ซ่ึงถ้าหากต้องการวดั
ค่าอตัราขยายท่ีถูกต้องและแม่นย  า ควรจะน าไปวดัในสถานท่ีเหมาะสม 
คือน าไปท าการทดสอบท่ีห้องไร้การสะท้อน (Chamber Room) ซ่ึงเป็น
หอ้งท่ีใชส้ าหรับวดัพารามิเตอร์ของสายอากาศโดยเฉพาะ  
 สรุปไดว้่าสายอากาศล็อกเพอริออดิกแถบความถ่ี 87-137 MHz 8 อิ
ลิเมนต ์ท่ีสร้างข้ึนน้ี มีคุณสมบติัดงัน้ี สายอากาศมีอิมพีแดนซ์แบนดว์ิธ 50 
Ω ตลอดแถบความถ่ีตั้งแต่ 87-137 MHz มีค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นนอ้ย
กว่า -10 dB ตลอดแถบความถ่ี โดยท่ีสายอากาศมีค่าอิมพีแดนซ์ท่ีดีท่ีสุดท่ี
ความถ่ี  95.95 MHz, 105.05 MHz และ  131.5 MHz มีค่า เท่าก ับ 
50.05+j19.13 Ω, 50.02+j2.17 Ω และ 50.30-j21.26 Ω  ตามล าดับ มีค่า
อัตราส่วนแรงดันคล่ืนน่ิง น้อยกว่า 2 ตลอดช่วงความถ่ี 87-137 MHz 
สายอากาศมีแบบรูปการแผ่กระจายคล่ืนแบบช้ีทิศทาง ทั้งในระนาบ E-
Plane และระนาบ H-Plane สายอากาศท่ีระนาบ E-Plane มีค่าอตัราขยาย ท่ี
ความถ่ี 87 MHz, 112 MHz และ137 MHz มีค่าเท่ากบั 6.45 dBi, 6.23 dBi 
และ 6.18 dBi ตามล าดบั 
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