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ความรู้ เบือ้ งต้ นของคลืน่ วิทยุและสายอากาศ
HS2VLL
สายอากาศ คือ ตัวนําโลหะ ซึ่งมักจะเป็ นแบบใดแบบหนึ่งของความยาวลวดหรื อท่อกลวง ตัวนํา
ที่จะใช้สาํ หรับสายอากาศจะต้องให้กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวนํานั้นได้ สายอากาศของเครื่ องส่ ง
กระแสไฟฟ้ าจะสร้างคลื่นวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้ า คลื่นนี้จะประกอบไปด้วยสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
ซึ่งเคลื่อนที่ไปในอากาศจากสายอากาศ สายอากาศของเครื่ องรับ คลื่นวิทยุจะเหนี่ยวนําให้เกิดกระแสไฟฟ้ า
ในสายอากาศ ซึ่งกระแสไฟฟ้ านี้จะเป็ นสัญญาณเข้าของเครื่ องรับ
ซึ่งเครื่ องส่ งและเครื่ องรับนี้ต่างก็ตอ้ งมีสายอากาศเช่นเดียวกัน แต่ทาํ หน้าที่ต่างกัน เช่นตัวอย่างวิทยุ
ความถี่ประชาชน (CB) ต่างก็ใช้สายอากาศสําหรับรับ – ส่ งเหมือนกัน
สายนําสัญญาณจะต่อกับสายอากาศ ภายในสายนําสัญญาณจะประกอบด้วยตัวนําลวดคู่ วางใน
ช่องว่างระหว่างกันคงที่ หน้าที่ของสายนําสัญญาณคือ การนํากระแสไฟฟ้ าโดยปราศจากการแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า

คลืน่ วิทยุแม่ เหล็กไฟฟ้า
สายอากาศ คือ ตัวนําซึ่งออกแบบมาเพื่อแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าหรื อรับการแผ่กระจายที่อยู่
ในอากาศหรื ออวกาศ สายอากาศที่ถูกสร้างขึ้นจะมีมากมายหลายขนาด และหลายรู ปร่ างเพื่อรองรับการ
ใช้งานแบบต่าง ๆ

สายนํา
สั ญญาณ
สายนําสั ญญาณ
เสาอากาศ
ก) สายอากาศของเครื่องรับโทรทัศน์
รูปที่ 1 ตัวอย่ างของสายอากาศ
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เสาอากาศ
ข) สายอากาศของวิทยุความถี่ประชาชน (CB)
ซึ่งใช้ ท้งั รับและส่ ง
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เมื่อมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน สายอากาศจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสนามแม่เหล็กซึ่งอยูร่ อบ ๆ
ตัว เมื่อความเข้มของสนามแม่เหล็กเปลี่ยน หรื อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ จะทําให้เกิดการเหนี่ยวนํา
แรงดันไฟฟ้ าขึ้น ซึ่งแรงดันไฟฟ้ านี้จะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสนามไฟฟ้ า ผลลัพธ์ของทั้งสองสนามนี้คือ
หนึ่งเกิดฟลักซ์แม่เหล็ก และสองเกิดแรงจากเส้นแรงไฟฟ้ า
แท้จริ งแล้ว สนามทั้ง 2 มีความสําคัญมากกว่าตัวนํา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสนามแม่เหล็ก
จะมีผลต่อการสร้างสนามไฟฟ้ าเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสนามไฟฟ้ าจะมีผลต่อการสร้าง
สนามแม่เหล็ก
สนามไฟฟ้า (E)

ทิศทางการแพร่ ของพลังงาน (P)

สนามแม่ เหล็ก (H)
รูปที่ 2 ส่ วนประกอบของคลืน่ วิทยุแม่ เหล็กไฟฟ้าและการแพร่ ขยายในอากาศ
สนามไฟฟ้ าใช้สญ
ั ลักษณ์ E สนามแม่เหล็กใช้สญ
ั ลักษณ์ H ทั้ง 2 สนามจะเปลี่ยนแปลง ผันแปร
ตามความแรงในขณะที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางของการแพร่ ขยาย P จากการมองเห็นภาพ ลูกศรในสามมิติ
สนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็กจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน มุมทางขวาจะเป็ นทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
รู ปแบบของสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็กจะทําให้เกิดการแพร่ ขยายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าไหลไปใน
อากาศ พลังงานการเคลื่อนที่ของคลื่นคือการแบ่งเท่า ๆ กันระหว่างองค์ประกอบของไฟฟ้ าและแม่เหล็ก

ความเร็วของคลืน่ วิทยุ
โดยทัว่ ๆ ไป คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า คือ รู ปแบบของการแผ่ ซึ่งส่ งพลังงานออกไปในอากาศ การแผ่
ของแสง, การแผ่ความร้อน รังสี เอกซ์และคลื่นวิทยุ เหล่านี้เป็ นตัวอย่างของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ซึ่งคลื่น
ั ลักษณ์ C ความเร็วคือ
แม่เหล็กไฟฟ้ าที่แพร่ ขยายไปในอากาศกับความเร็ วของแสงมีสญ
C
=
300,000,000 เมตร / วินาที
หรื อ C
=
3 x 108
เมตร / วินาที
หรื อ C
=
3 x 1010
เซนติเมตร / วินาที
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ความเร็ วนี้จะพิจารณาในอวกาศหรื อสุ ญญากาศจะมีค่าเท่ากัน ในคลื่นวิทยุ ความถี่ของการแปรผัน
ในความเข้มของสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก จะเป็ นเหมือนกับความถี่ของการแปรผันในสายอากาศ
กระแสไฟฟ้ าซึ่งจะสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า หรื อกล่าวง่าย ๆ ว่าความถี่ของสนาม คือ ความถี่ของ
แหล่งกําเนิดซึ่งทําให้เกิดสนามนั้น

ความยาวคลืน่ ของคลืน่ วิทยุ
สามารถหาได้จากความยาวของคลื่นแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ ใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรกรี ก คือ
แลมบ์ดา ,  หนึ่งความยาวคลื่น คือ ระยะทางระหว่างจุดสองจุดซึ่งไปพร้อมกันในทิศทางการแพร่ ขยาย
เมื่อสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็กมีค่าความเข้มซํ้า ๆ กัน
ความยาวคลื่น  , ความถี่  , และความเร็ วของแสง C มีความสัมพันธ์กนั ตามสูตรนี้

=
C
เมตร

ตัวอย่างเช่น สถานีวิทยุกระจายเสี ยงมีความถี่ 1 MHz ความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าคือ

=
300,000,000 เมตร /
1,000,000
เฮิรตซ์

=
300
เมตร
หรื อ
เมตร / วินาที

=
300 x 106
1 x 106
เฮิรตซ์

=
300
เมตร
ยิง่ ความถี่สูงขึ้นไป ความยาวคลื่นจะสั้นลง เช่นความถี่ของวิทยุประชาชน (CB) 27 MHz จะมี
ความยาวคลื่น 11.11 เมตร ซึ่งสั้นกว่าสถานีวิทยุกระจายเสี ยง AM ที่ 1600 kHz ที่มีความยาวคลื่น 187.5
เมตร
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ชื่อเรียก
ความถี่ต่าํ มาก
ความถี่ต่าํ
ความถี่ปานกลาง
ความถี่สูง
ความถี่สูงมาก
ความถี่สูงยิง่
ความถี่สูงสุ ด
ความถี่สูงพิเศษ

ความถี่
3 – 30 kHz
30 – 300 kHz
300 – 3,000 kHz
3 – 30 MHz
30 – 300 MHz
300 – 3,000 MHz
3,000 – 30,000 MHz
30,000 – 300,000 MHz

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF

รูปที่ 3 ตารางแถบความถีต่ ่ าง ๆ

ความถี่
1.8 – 2 MHz
3.5 – 4 MHz
5.3 – 5.4 MHz
7 – 7.3 MHz
10.1 – 10.15 MHz
14 – 14.35 MHz
21 – 21.45 MHz
24.89 – 24.99 MHz
28 – 29.7 MHz
50 – 54 MHz
144 – 148 MHz
430 – 440 MHz
1240 – 1300 MHz

ความยาวคลืน่
160 เมตร
80 เมตร
60 เมตร
40 เมตร
30 เมตร
20 เมตร
15 เมตร
12 เมตร
10 เมตร
6 เมตร
2 เมตร
0.7 เมตร
0.23 เมตร

รูปที่ 4 ตารางความถี่วทิ ยุสมัครเล่ น
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ความยาวคลืน่
100 – 10 กิโลเมตร
10 – 1 กิโลเมตร
1,000 – 100 เมตร
100 – 10 เมตร
10 – 1 เมตร
100 – 10 เซนติเมตร
10 – 1 เซนติเมตร
10 – 1 มิลลิเมตร
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หลักการแผ่ กระจายคลืน่
เส้นแรงไฟฟ้ าและเส้นแรงแม่เหล็ก ทําให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเคลื่อนที่ออกจากสายอากาศไปใน
อากาศรอบ ๆ

สนามไฟฟ้า (E)
เครื่องกําเนิดความถี่วทิ ยุ

สนามแม่ เหล็ก (H)
รูปที่ 5 วงจรสมมูลของสายอากาศทีม่ ีความเหนี่ยวนํา LA และความจุ CA
จากรู ปที่ 5 แสดงถึงกลไกการแผ่กระจาย แผ่นความจุ CA แสดงถึงตัวนําสายอากาศ
สายอากาศ

สนามไฟฟ้า (E)

แหล่ง
จ่ ายไฟ

รูปที่ 6 ตัวนําสายอากาศทีข่ ยายสนามไฟฟ้ าและสนามแม่ เหล็กไปในอากาศรอบ ๆ สายอากาศ
จากรู ปที่ 6 แสดงถึงการแผ่กระจายสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็กไปในอากาศ ความจุจะมี
แรงดันไฟฟ้ าแปรผันเกี่ยวเนื่องกับสนามไฟฟ้ า LA แสดงถึงความเหนี่ยวนําของตัวนําสายอากาศ
กระแสไฟฟ้ าจะแปรผันเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก
เอกสารโดย HS2VLL เผยแพร่ โดย
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โดยพื้นฐาน การแผ่กระจาย คือ สสารที่มีแรงดัน และกระแสไฟฟ้ าแปรผันกับความถี่ สู งเพียงพอ
ให้พลังงานในสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าเคลื่อนที่ไปในอากาศ แต่ความเป็ นจริ ง สภาพที่ระบุคือค่าเฉลี่ยโดย
ความถี่วิทยุสูงกว่า 30 kHz โดยประมาณ ความถี่วิทยุจึงจะเพียงพอที่จะแผ่กระจายคลื่นที่มีประสิ ทธิภาพจาก
สายอากาศ
พิจารณาที่วงจรสมมูลของรู ปที่ 5 เครื่ องกําเนิดความถี่วทิ ยุ คือ แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ (AC)
เพื่อใช้ประจุตวั เก็บประจุ CA ความเหนี่ยวนํา LA จะทําให้เกิดเรโซแนนซ์อนุกรม ที่ความถี่ของ
แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ ดังนั้นจํานวนค่าสู งสุ ดของกระแสไฟฟ้ าสลับจะถูกส่ งไปในวงจรสายอากาศ
ตัวเก็บประจุ CA จะเก็บประจุเมื่อแรงดันน้อยกว่าแรงดันของแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งการประจุทาํ ให้เกิด
ขั้วหนึ่งของแรงดันตรงข้ามกับ CA เมื่อแรงดันแหล่งจ่ายไฟลดลง CA จึงสามารถที่จะปล่อยประจุ
เมื่อแหล่งจ่ายไฟเริ่ มประจุ CA ในขั้วตรงกันข้ามในครึ่ งรอบต่อมา เพราะฉะนั้นแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
ตรงข้ามกับ CA จะมีการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้ าในไดอิเล็กทริ ก ซึ่งจะแสดงการใช้เส้นประ
สําหรับสนามไฟฟ้ า ความถี่ของการแปรผันคือค่าเดียวกับความถี่ของแหล่งจ่าย
ความเหนี่ยวนํา LA จะมีกระแสอนุกรม ซึ่งสัมพันธ์กบั สนามแม่เหล็ก แสดงโดยเส้นประ สําหรับ
สนามแม่เหล็ก ความถี่การแปรผันของ IA และสนามแม่เหล็ก หรื อค่าเดียวกับความถี่ของแหล่งจ่าย
การปรับวงจรเรโซแนนซ์อนุกรมก็ทาํ ได้ในรู ปที่ 6 แต่อย่างไรก็ตาม แผ่นตัวเก็บประจุที่เปิ ดออกใน
รู ปแบบของตัวนํา 2 ตัวนําของสายอากาศ จุดประสงค์คือเพื่อสร้างเส้นแรงสําหรับสนามไฟฟ้ าและ
สนามแม่เหล็ก ขยายต่อไปในอากาศรอบ ๆ สายอากาศ
ตัวนํา 2 ตัวจะสร้างปรากฏการณ์ความจุ โดยเฉพาะที่ปลายทั้ง 2 ด้าน เมื่อประจุสามารถเก็บสะสม
ไดอิเล็กทริ กของตัวเก็บประจุ คือช่องว่างรอบ ๆ สายอากาศ ซึ่งช่องว่างนี้จะมีเส้นแรงไฟฟ้ า แสดงเป็ น
เส้นประ สําหรับสนามไฟฟ้ า มีทิศทางขึ้นและลง เหมือนกับสายอากาศ เช่นกัน กระแสไฟฟ้ าในตัวนํา
สายอากาศจะสร้างสนามแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็กจะอยูใ่ นระนาบตั้งฉากกับสนามไฟฟ้ า จะเป็ นไปตามนี้
แม้สายอากาศจะอยูแ่ นวตั้งหรื อแนวนอนก็ตาม
เมื่ออัตราการประจุมีความเร็ วขึ้นและระยะทางห่างจากสายอากาศมากขึ้น เส้นแรงของสนาม
ไม่สามารถยุบลงในตัวนําสายอากาศ ก่อนที่กระแสและแรงดันจะสร้างขยายสนามอีก ผลลัพธ์บางส่ วนของ
พลังงานสนาม คือ ออกไปจากสายอากาศ
เส้นแรงที่อยูใ่ นสนามที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ จะสร้างสนามขึ้นมาอีก สนามแม่เหล็กที่เคลื่อนที่จะ
สร้างสนามไฟฟ้ า การสร้างนี้จะสอดคล้องกับแรงดันที่เหนี่ยวนําในขดลวดนั้น คือจะถูกตัดโดยเส้นแรง
แม่เหล็ก เช่นกัน สนามไฟฟ้ าที่เคลื่อนที่จะสร้างสนามแม่เหล็ก การสร้างนี้จะสอดคล้องกับการประจุหรื อ
ปล่อยประจุโดยตัวเก็บประจุ เมื่อแรงดันไฟฟ้ าเปลี่ยนแปลง
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คลืน่ วิทยุในอากาศ

ความเข้ มสนาม

E หรือ H

การแพร่ ขยาย
รูปที่ 7 ความเข้ มสนามของการแผ่ กระจายคลืน่ กับการแพร่ ขยายคลืน่
ในรู ปที่ 7 แสดงถึงสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ผา่ นเป็ นรอบ ๆ ของการแปรผัน
ซึ่งการแพร่ ขยายไปทางด้านนอกจากตัวนําสายอากาศ ซึ่งสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็กมีมุม 90 จากเฟส
ในเวลาต่าง ๆ กัน เช่นกัน เส้นแรงสนามอยูท่ ี่มุมขวา สุดท้ายการแพร่ ขยาย คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
เส้นแรงสนาม ถ้าดูตามระนาบสามมิติในอากาศ ทิศทางการแพร่ ขยาย คือที่มุมขวาของสนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟ้ า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า คือ การแผ่ขยายไปในอากาศ คลื่นวิทยุอยูด่ า้ นซ้ายของสายอากาศ เพื่อแพร่
ขยายในทิศทางทั้งหมด จากตัวนําสายอากาศ พลังงานคือการแผ่ขยายในทิศทางจากชนิดของสายอากาศ
ตัวนําอื่น ๆ กับกระแสสามารถสร้างการแผ่ขยายได้บา้ ง ในทางปฏิบตั ิ ความถี่วิทยุสูงกว่า 30 kHz จะส่ งคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าได้มีประสิ ทธิผล ยิง่ ความถี่สูงขึ้นจะมีประสิ ทธิภาพการแผ่กระจายที่ความถี่ต่าํ กว่า 30 kHz
สายอากาศจะมีความยาวมาก การแปรผันในความเข้มของสนามจะไม่รวดเร็ ว เพื่อที่จะสร้างการแผ่กระจาย
คลื่นจากสายอากาศ
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การแผ่ กระจายและสนามการเหนี่ยวนํา
การแผ่กระจายคลื่นใด ๆ จะถูกรับได้โดยสายอากาศ ซึ่งไม่ได้ตอ้ งการสัญญาณที่คาํ นึงถึงการ
แทรกสอด การแทรกสอดเกิดจากสนามการแผ่กระจายคลื่น, สนามการเหนี่ยวนําหรื อทั้งสอง ตัวอย่างเช่น
อาศัยอยูใ่ กล้กบั ทางด่วน รถยนต์ที่วิ่งผ่านสามารถสร้างการแทรกสอดในวิทยุหรื อโทรทัศน์ พลังงานซึ่งส่ ง
ถึงสายอากาศ คือ สนามแผ่กระจายของระบบจุดระเบิดในรถยนต์ สนามการเหนี่ยวนําเฉพาะของขดลวดจุด
ระเบิดสามารถสร้างการแทรกสอด แต่เกิดขึ้นในเวลารวดเร็ ว ทําให้โทรทัศน์เกิดเส้นสี ดาํ แนวนอน และมี
เสี ยงปะทุในลําโพง ตัวอย่างอื่น ๆ อีก เช่นการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ หรื อขณะหลอดฟลูออเรสเซ็นต์กาํ ลัง
จะติดสว่าง
ปรากฏการณ์การแทรกสอดอื่น ๆ ที่ได้รับ สามารถลดได้โดยลดความแรงของสัญญาณเครื่ องรับ
ตัวนําโลหะอื่น ๆ ที่ใช้ทาํ สายอากาศ เมื่อโครงสร้างโลหะใกล้กบั สายอากาศรับ สามารถลดความเข้มสนาม
ได้ โลหะจะทําหน้าที่ลดั วงจรสําหรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า นี่คือเหตุผลว่าทําไมจึงเป็ นการยากที่จะรับ
สัญญาณวิทยุที่ดีในโลหะที่ปิดผนึกหรื ออยูใ่ กล้กบั โครงสร้างโลหะขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามไม่มี
ผลกระทบต่อคลื่นวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้ า

คุณสมบัตขิ องสายอากาศ (Antenna Characteristics)
การเลือกชนิดของสายอากาศต่าง ๆ เพื่อใช้งานกับความถี่ใช้งาน ความถี่ที่สูงกว่า, ตัวนําสายอากาศ
ที่มีความยาวพอเหมาะ ไม่ยาวจนเกินไป สายอากาศสามารถเรโซแนนซ์หรื อไม่เรโซแนนซ์ สายอากาศ
เรโซแนนซ์จะมีความยาวเฉพาะเจาะจงสําหรับความถี่ใช้งาน โดยเฉพาะแถบความถี่สูงมาก (VHF) 30 ถึง
300 MHz จะใช้สายอากาศครึ่ งคลื่น (Half-wave) ในทางปฏิบตั ิ สายอากาศของโทรทัศน์ คือ ตัวอย่างของ
ขั้วคู่ครึ่ งคลื่น (Half-wave dipole) มีความยาวประมาณ 240 เซนติเมตร เช่นนั้น สายอากาศนี้ใช้สาํ หรับ
โทรทัศน์และแถบความถี่วทิ ยุเอฟเอ็ม (FM)
โดยทัว่ ๆ ไป สายอากาศที่มีความยาวมากจะมีพลังงานมากที่จะแผ่กระจายสําหรับเครื่ องส่ งหรื อรับ
สัญญาณสําหรับเครื่ องรับ ความยาวเรโซแนนซ์สายอากาศ อย่างไรก็ตามก็ตอ้ งใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
มากที่สุด
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สายอากาศพืน้ ดินและสายอากาศเหนือพืน้ ดิน (Grounded and Ungrounded Antennas)
ตัวอย่างของสายอากาศซึ่งทํางานแยกเป็ นอิสระจากพื้นดินนั้นจะมี 2 ขั้ว หรื อขั้วคู่ (dipole) แต่ละขั้ว
จะมีกระแสไหลกับแหล่งจ่ายที่อยูต่ รงศูนย์กลาง พื้นดินไม่มีความจําเป็ น เพราะความจุ CA สายอากาศ คือ
ระหว่างขั้ว 2 ขั้ว
สายอากาศ

ฉนวน

ลวดตัวนํา
เสาอากาศ

จากเครื่องส่ ง
พืน้ ดิน
รู ปที่ 8 ตัวอย่ างของสายอากาศทีใ่ ช้ พนื้ ดินด้ านหนึ่งในวงจรสายอากาศ

สายอากาศพื้นดิน แสดงในรู ปที่ 8 ใช้พ้นื ดินด้านหนึ่งของวงจรสายอากาศเพื่อแผ่กระจายคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า ลวดของสายอากาศจะมีฉนวนกั้นเพื่อแยกจากเสาอากาศที่เป็ นโลหะที่ต้ งั รองรับโครงสร้าง
กระแสจะถูกป้ อนโดยปลายลวดอีกด้านหนึ่ง สายอากาศแบบนี้ คือ ชนิดแอลกลับหัว (inverted-L)
อีกด้านหนึ่งของจุดต่อจะต่อกับพื้นดิน สายอากาศจะมีแรงดันสัญญาณตามพื้นดินและการแผ่
กระจายคลื่นตามคุณลักษณะของพื้นดิน
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ความเหนี่ยวนํากระจาย และความจุกระจาย (Distributed Inductance LA and Capacitance
CA)
CA บนสายอากาศ จะดูเหมือนความยาวของลวด หรื อแท่งตัวนํา แต่ไฟฟ้ านั้นจะมีความเหนี่ยวนํา
และความจุกระจายเหนือความยาว
ลวดสายอากาศ
ความเหนี่ยวนํากระจาย LA
ขดลวด
ความเหนี่ยวนําจับตัว
รู ปที่ 9 ความเหนี่ยวนํา LA ของลวดสายอากาศ
กระแสในลวดสายอากาศ จะไหลผ่านน้อย ๆ ในความเหนี่ยวนํา LA สมมูล ค่า L สอดคล้องกับ
ขดลวดเล็ก ขดลวดมีความเข้มข้น ความเหนี่ยวนําในพื้นที่เล็ก ๆ จับตัวเป็ นก้อน สายอากาศมีการกระจาย
ความเหนี่ยวนําจากปลายด้านหนึ่งของตัวนําไปยังปลายตรงกันข้าม
ลวดสายอากาศ

ความจุกระจาย CA

พืน้ ดิน
รูปที่ 10 ความจุ CA ของสายอากาศกับพืน้ ดิน
ลวดสายอากาศมีการกระจายความจุ CA ไปยังพื้นดิน CA คือ การชี้ที่จุดหนึ่งในรู ปที่ 10 แต่ความ
ยาวลวดมีความจุชนั ต์ (Shunt capacitance) ซึ่งสร้างผลรวมของ CA ในสายอากาศขั้วคู่ CA คือ ความจุจากขั้ว
หนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง ในสายอากาศพื้นดิน CA คือ ความจุต่อพื้นดิน
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สายอากาศเรโซแนนซ์ (Resonant Antennas)
ค่าของ LA และ CA สามารถใช้เพื่อให้สายอากาศทํางานเหมือนวงจรเรโซแนนซ์อนุกรม ข้อดี คือ
สายอากาศมีกระแสสู งสุ ดที่ความถี่เรโซแนนซ์ ไม่ตอ้ งมีขดลวดและตัวเก็บประจุ แต่คุณลักษณะทางไฟฟ้ า
ของสายอากาศจะตรงกับวงจร LC
ความยาวของสายอากาศกับคํานึงถึงความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุ คํานวณจากความถี่เรโซแนนซ์
โดยทัว่ ๆ ไป ความยาวของครึ่ งคลื่นที่ความถี่ใช้งานที่ใช้กบั สายอากาศเรโซแนนซ์ในย่านความถี่สูงมาก
(VHF) 30 – 300 MHz คือ 0.46 – 4.6 เมตร ความยาวเหล่านี้ ในทางปฏิบตั ิสาํ หรับสายอากาศขั้วคู่ ครึ่ งคลื่น
เหนือพื้นดินโดยสามารถตั้งเสาอากาศที่สูงพอเพื่อที่จะเป็ นอิสระจากพื้นดิน ที่ความถี่ต่าํ จะใช้สายอากาศ
เรโซแนนซ์ 1 ใน 4 คลื่น (Quarter-wave) ก็คือสายอากาศพื้นดิน และพื้นดินก็คืออีกขั้วหนึ่ง

การเกิดขั้ว (Polarization)
ตัวนําสายอากาศ สามารถที่จะติดตั้งได้ท้ งั แนวนอนหรื อแนวตั้ง สนามไฟฟ้ า E จะมีเส้นแรงใน
ทิศทางเดียวกับสายอากาศ จากรู ปที่ 11

ก) แนวตั้ง

ข) แนวนอน

รู ปที่ 11 การเกิดขั้วของสายอากาศในแง่ ของสนามไฟฟ้า E
ทิศทางของการเกิดขั้วของคลื่นวิทยุ คือ การบ่งบอกทิศทางของสนามไฟฟ้ า E สายอากาศแนวตั้ง
และส่ งคลื่นวิทยุคือ การเกิดขั้ว แนวตั้ง การเกิดขั้วแนวนอนก็เหมือนกัน สายอากาศเครื่ องส่ งและเครื่ องรับ
จะมีทิศทางการเกิดขั้วเหมือนกันเพื่อสัญญาณที่สูงสุ ด
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การเกิดขั้วแนวนอนโดยทัว่ ไปจะใช้ที่ความถี่สูงมาก (VHF) 30 – 300 MHz เหตุผลคือ สัญญาณ
รบกวนแทรกสอดสูงในความถี่น้ ีจะเกิดขั้วแนวตั้ง เพราะฉะนั้นการเกิดขั้วสายอากาศแนวนอนจะรับ
สัญญาณรบกวนได้นอ้ ย
การออกอากาศระบบกระจายเสี ยงของโทรทัศน์ใช้การเกิดขั้วแนวนอน ซึ่งคือเหตุผลว่าทําไม
สายอากาศโทรทัศน์จึงเป็ นแนวนอน
มีวิธีใหม่สาํ หรับความถี่วิทยุสูงมาก (VHF) โดยมีการผสมระหว่างการเกิดขั้วแนวนอนและแนวตั้ง
ซึ่งผลลัพธ์คือ การเกิดขั้ววงกลม (Circular polarization) ข้อดีคือ สายอากาศรับสามารถติดตั้งแบบแนวตั้ง
หรื อแนวนอนก็ได้ ลักษณะที่สาํ คัญคือ ใช้สายอากาศภายในอาคาร ปัจจุบนั นี้การเกิดขั้ววงกลมใช้ในการส่ ง
สัญญาณกระจายเสี ยงวิทยุ FM และวิทยุโทรทัศน์
หน่วยไมโครโวลต์ต่อเมตรใช้เพื่อแสดงค่าความแรงสนาม (Field Strength) ของการส่ งคลื่นวิทยุไป
ในอากาศ 1 เมตร คือ ประมาณ 40 นิ้ว ตัวอย่างเช่น สายอากาศขั้วคู่ ครึ่ ง-คลื่น (Half-wave dipole) ยาว
1 เมตร มีสญ
ั ญาณ 300 V มีค่าความแรงสนาม คือ 300 V/m ความสูงของสายอากาศรับที่เป็ นมาตรฐาน
จะใช้ 9 เมตรสําหรับความถี่สูงมาก (VHF) เช่นกัน การเกิดขั้วของสายอากาศจะเป็ นทิศทางเดียวกับเครื่ องส่ ง
คลื่นวิทยุ
ในสนามเดียวกันสามารถสร้างสัญญาณ ในสายอากาศที่มีความยาวที่ความถี่ต่าํ สายอากาศทั้ง
2 จะเรโซแนนซ์ ยกตัวอย่างเช่น สายอากาศที่มีความยาว 2 เมตร จะมีคา่ สัญญาณ 600 ไมโครโวลต์ที่ความ
แรงสนาม 300 ไมโครโวลต์ต่อเมตร

สายอากาศส่ งสั ญญาณไปยังเครื่องรับได้ อย่ างไร
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าที่แผ่กระจายจากสายอากาศเครื่ องส่ งไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ในอากาศ
หรื อวัสดุฉนวนต่าง ๆ จะมีผลต่อการแพร่ ขยายของสัญญาณวิทยุ เพราะว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า จะตัดข้ามกับ
ตัวนําโลหะของสายอากาศเครื่ องรับ อย่างไรก็ตามจะเกิดเหนี่ยวนําแรงดันปริ มาณน้อย ๆ สัญญาณที่
สายอากาศใช้โดยทัว่ ไปเป็ นไมโครโวลต์ ขนาด 1 ถึง 5 มิลลิโวลต์ หรื อ 1,000 ถึง 5,000 ไมโครโวลต์ เป็ น
สัญญาณสายอากาศที่ดี
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจะเหนี่ยวนําให้เกิดสัญญาณในสายอากาศเครื่ องรับ คลื่นวิทยุจะแพร่ ขยาย
ต่อเนื่องไปในอากาศ ปริ มาณของพลังงานถูกดึงโดยสายอากาศเครื่ องรับแต่มีปริ มาณน้อยในทางปฏิบตั ิไม่มี
ผลกระทบจากสนาม เครื่ องรับในพื้นที่รอบ ๆ เครื่ องส่ งจะสามารถรับสัญญาณได้
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สายอากาศ
หม้ อแปลงเข้ าสายอากาศ
ตัวเก็บประจุ
ปรับค่ า CT

ไปยังเครื่องขยาย
ความถี่วทิ ยุ

รูปที่ 12 สายอากาศสร้ างสั ญญาณเข้ าไปยังเครื่องรับได้ อย่ างไร
จากรู ปที่ 12 เป็ นวงจรเข้าจากสายอากาศไปเครื่ องรับ ใช้สญ
ั ลักษณ์รูปสามเหลี่ยมแทนชนิดต่าง ๆ
ของสายอากาศ แรงดันเหนี่ยวนําในสายอากาศ สร้างกระแสในขดลวดปฐมภูมิ LP ของหม้อแปลง T1 ซึ่งก็คือ
หม้อแปลงเข้าสายอากาศ ขั้วต่อเครื่ องหมาย A บนเครื่ องรับ คือ จุดต่อสายอากาศ โดยขณะที่หม้อแปลง
ทํางาน สัญญาณคู่ควบไปยังขดลวดทุติยภูมิ LS ตัวเก็บประจุ CT ใช้ปรับตั้งขดลวดทุติยภูมิเพื่อให้ได้ความถี่
พาหะที่ตอ้ งการ
โดยทัว่ ไปสายอากาศเครื่ องรับจะรับสัญญาณได้ท้ งั หมดในแถบความถี่ที่ใช้งาน แต่ถา้ วงจรปรับตั้ง
เลือกหาสถานที่ที่ตอ้ งการ สัญญาณความถี่วิทยุที่เลือกไว้จะเพิม่ ขึ้นเพื่อให้มีความแรง โดยใช้วงจรขยาย
ตามความเป็ นจริ ง เครื่ องรับต่าง ๆ ต้องการสายอากาศเพือ่ รับสัญญาณวิทยุ เครื่ องรับบางเครื่ อง
มีสายอากาศอยูภ่ ายในแต่ยงั รับไม่ชดั เจน ฉะนั้นสายอากาศจะต้องส่ งสัญญาณไปยังวงจรขยายความถี่วิทยุ
ในเครื่ องรับจะมีการกําบังอย่างดี ในทางปฏิบตั ิตอ้ งไม่มีสญ
ั ญาณน้อยกว่าจุดที่ต่อสายอากาศ
ใช้ลวดขนาดชั้นเล็กสมํ่าเสมอกันยาว 30.5 ถึง 61 เซนติเมตร สําหรับสายอากาศเครื่ องรับ เพื่อสร้างความ
แตกต่างในการรับเปรี ยบเทียบ กับไม่มีสายอากาศถ้าสัมผัสขั้วต่อสายอากาศบนเครื่ องรับโดยไม่มีสายอากาศ
ร่ างกายจะมีความจุซ่ ึงส่ งสัญญาณวิทยุได้

สายอากาศขั้วคู่ ครึ่งคลืน่ (Half-wave dipole)
พื้นฐานของความเร็ วแสงของคลื่นวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้ าในอากาศ สู ตรการคํานวณของความยาวครึ่ ง
คลื่นได้จากอนุพทั ธ์ L = 492 เมื่อ  คือ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ L คือ ความยาวหน่วยเป็ น ฟุต (ft) อย่างไร

ก็ตาม ความยาวเรโซแนนซ์ของตัวนําขั้วคู่ ครึ่ งคลื่นน้อยกว่าความยาวครึ่ งคลื่นในอากาศ เหตุผลคือ
สายอากาศมีความจุ ซึ่งเปลี่ยนแปลงการกระจายของกระแสที่ปลาย ปรากฎการณ์น้ ีตวั นําที่ส้ นั ลงสําหรับ
ความยาวเรโซแนนซ์ สําหรับขั้วคู่ครึ่ งคลื่น คือ
L = 468
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เมื่อ L คือ ฟุต (t) และ  คือ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เช่นตัวอย่างที่ 100 MHz ความยาวของขั้วคู่ครึ่ งคลื่น คือ
L = 468 = 4.68 ฟุต หรื อ 1.43 เมตร
100

จุดป้อนสั ญญาณ
(ก) แต่ ละขั้วของสายอากาศคือความยาวเศษ 1 ส่ วน 4 (ข) กระแส I และแรงดัน V กระจายตามบนตัวนํา
รู ปที่ 13 สายอากาศขั้วคู่ครึ่งคลืน่
ถ้าเป็ นคลื่นเศษ 1 ส่ วน 4 จะได้ 2.34 ฟุต หรื อ 71.3 เซนติเมตร ดังแสดงในรู ปที่ 13 ช่องอากาศที่เป็ น
ฉนวนระหว่างขั้วทั้งสอง ไม่ตอ้ งนํามาคิด ขั้วคู่สามารถติดตั้งแนวนอนหรื อแนวตั้งด้านใดด้านหนึ่ง
ขั้วคู่ครึ่ งคลื่นมักจะเรี ยกว่า สายอากาศเฮิรตซ์ (Hertz antenna)

การกระจายกระแสและแรงดันไฟฟ้า
เมื่อสายอากาศขั้วคู่ถูกป้ อนโดยเครื่ องส่ งอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ตามบนตัวนําไปสู่ดา้ นปลายเปิ ด
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนี้ คือ กระแสของสายอากาศ I ในรู ปที่ 13 (ข) เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่มาถึง
ปลายของตัวนํา, ประจุไฟฟ้ าจะเริ่ มสะสมขึ้น ซึ่งประจุจะให้แรงดัน V ที่ปลายตัวนํา ประจุไฟฟ้ าอีกด้าน
หนึ่งของปลายจะให้แรงดันสําหรับเคลื่อนอิเล็กตรอนในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องด้วยเหตุน้ นั จึงกลับ
ทิศทางของกระแส ผลลัพธ์คือ กระแสจะเป็ นศูนย์ที่ปลายทั้งสอง และมีกระแสสองกระแสที่ขนาดเท่ากัน
ไหลในทิศทางตรงข้ามกัน
ไกลออกไปด้านหลังจากปลายทั้งสองของตัวนํา กระแสซึ่งไหลไปและกลับมาจะไม่เท่ากัน
เพราะว่าสาเหตุจากประจุไฟฟ้ า ทําให้กระแสที่จ่ายให้สายอากาศที่เวลาต่างกันของรอบความถี่วิทยุ
กระแสสู งสุ ดคือที่จุดศูนย์กลางซึ่งกระแสสะท้อนกลับ รวมกับกระแสเดิมจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ า
กระแสสลับ
ปลายทั้งสองของสายอากาศคือจุดที่มีแรงดันสูงสุ ด รู ปคลื่นของแรงดันกระจาย บนสายอากาศ
แสดงเป็ น +V และ –V ที่ปลายทั้งสอง เพราะว่าขั้วทั้งสองมีข้วั ตรงกันข้ามจากแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ
การกระจายกระแสและแรงดัน แสดงถึงว่าทําไมความยาวนั้นสร้างเรโซแนนซ์ที่ความถี่
เฉพาะเจาะจง อิเล็กตรอนในตัวนําสายอากาศจะเคลื่อนที่จากจุดศูนย์กลางออกไปยังปลายทั้งสองด้าน และ
กลับมาสู่จุดศูนย์กลางในเวลา 1 รอบครึ่ งของแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับ
ในเวลานั้น กระแสและแรงดันบนสายอากาศจะมีค่าสูงสุ ดที่ความถี่อื่น ๆ บางส่ วนจะยกเลิกจาก
เหตุการณ์ผดิ ปกติ และปริ มาณอิเล็กตรอนที่กลับมาลดจํานวน
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กระแสและแรงดันของสายอากาศ
คลืน่ นิ่ง (Standing Wave)
รู ปคลื่นสําหรับค่า I และ V บนสายอากาศ แสดงในรู ปที่ 13 (V) เรี ยกว่า คลื่นนิ่ง จุดที่ I หรื อ V มีค่า
น้อยที่สุด คือ โหนด จุดที่มีค่าสูงสุ ดคือ วงรอบ ในสายอากาศครึ่ งคลื่น โหนด หรื อ วงรอบที่ต่อเนื่องกัน
สําหรับ V และ I คือ ความยาวครึ่ งคลื่น
ความสําคัญที่จะทําให้กลายเป็ นจริ ง ซึ่งคลื่นนิ่งไม่มีรูปภาพของกระแสหรื อแรงดัน ตามความเป็ น
จริ ง จุดอื่น ๆ บนตัวนําจะมีกระแสและแรงดัน เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แตกต่างกันกับคํานึงถึงเวลาที่
ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ
อย่างไรก็ตาม ขนาดค่ายอดของความหลากหลายแหล่งไฟกระแสสลับจะแตกต่างกันบนความยาว
ของสายอากาศ การกระจายของค่ายอดจะไม่เปลี่ยนแปลง บนความยาวสายอากาศโดยตลอดและผลลัพธ์คือ
คลื่นนิ่งของค่า I และ V จากปลายด้านหนึ่งไปหาส่ วนอื่น ๆ

อัตราส่ วนคลืน่ นิ่ง (Standing Wave Ratio : SWR)
อัตราส่ วนคลื่นนิ่งเปรี ยบเทียบกับแรงดันที่จุดสูงสุ ดไปที่จุดตํ่าสุ ด ยกตัวอย่าง เมื่อสายอากาศขั้วคูม่ ี
แรงดันที่ปลาย 10 เท่าของจุดศูนย์กลาง SWR คือ 10 สายอากาศเรโซแนนซ์จะมีค่า SWR สู ง ซึ่งแสดงว่าค่า
V และ I สูงในคลื่นนิ่ง ในช่วงนั้นประสิ ทธิภาพจะสูงสําหรับสายอากาศส่ งที่ซ่ ึงการแผ่กระจายหรื อ
สายอากาศรับที่ซ่ ึงรับสัญญาณ อย่างไรก็ตาม สายอากาศสัง่ ไม่เรโซแนนซ์ซ่ ึงป้ อนสัญญาณให้สายอากาศจะ
มีค่า SWR = 1 นี่คือค่าตํ่าสุ ดที่เป็ นไปได้ของ SWR และก็แสดงว่าไม่มีคลื่นนิ่ง

ความต้ านทานการแผ่ กระจาย
ที่จริ งแล้วสายอากาศจะมีค่าเฉพาะของ V และ I เฉลี่ย ซึ่งจะมีอิมพีแดนซ์ค่าแน่นอน ถ้าสายอากาศ
เรโซแนนซ์จุดที่ป้อนสัญญาณคือความต้านทาน R คือ ความต้านทานการแผ่กระจายสําหรับการส่ งหรื อรับ
ของสายอากาศ
ความต้านทานการแผ่กระจายของขั้วคู่ครึ่ งคลื่น คือ 72 Ω ที่จุดศูนย์กลางและไกลออกไป
สายอากาศจะมีอิมพีแดนซ์ปฏิกิริยาซึ่งมีค่าสูง ปลายสายจะมีอิมพีแดนซ์สูง ค่าบางที่เพิ่มขึ้นถึง 1000 Ω
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สายอากาศขั้วคู่พบั (Folder Dipole Antenna)

R = 4 X 72 = 288 
รูปที่ 14 สายอากาศขั้วคู่พบั
สายอากาศขั้วคู่พบั มีโครงสร้างคือ ตัวนําขั้วคู่ 2 ตัวนํา นําปลายมาชนเข้าหากัน แต่เปิ ดสายตัวนําไว้
ตรงกลาง เพื่อต่อสายนําสัญญาณ ช่องว่าระหว่าง 2 ตัวนํา มีขนาดเล็กเทียบได้กบั ความยาวครึ่ งคลื่น
ส่ วนมากตัวนําที่ใช้เป็ นขั้วคู่ตรง แต่จะล่างจะพับกลับมาพันเศษ 1 ส่วน 4 คลื่น ขั้วคู่ที่พบยังคงเป็ น
ครึ่ งคลื่น คุณสมบัติของสายอากาศมีความสําคัญที่ยงั คงเป็ นขั้วคูต่ รง ยกเว้นค่า R คือ 4 x 72 = 288 Ω
สําหรับสายอากาศขั้วคู่พบั นั้นคือค่าที่เข้ากันของสายนําสัญญาณ 300 Ω

รู ปแบบทิศทางของขั้ว (Polar Directivity Pattern)
ทิศทางซึ่งสายอากาศจะรับหรื อส่ งที่ดีที่สุด แสดงในรู ปที่ 15
ค่ าสู งสุ ดด้ านข้ าง

ค่ าสู งสุ ดด้ านข้ าง
รูปที่ 15 รูปแบบทิศทางของขั้วของสายอากาศขั้วคู่ครึ่งคลืน่
เอกสารโดย HS2VLL เผยแพร่ โดย
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รู ปแบบคือ ขั้วคู่ครึ่ งคลื่นติดตั้งตามแนวนอน อย่างไรก็ตาม ผลตอบสนองสายอากาศแนวตั้งจะ
เท่ากันในทุกทิศทางในระบบแนวนอน
กราฟแสดงความแรงของสัญญาณในพิกดั ขั้วสําหรับขนาดและทิศทาง มุมจะแสดงถึงทิศทางและ
ความยาวของวงรัศมี คือ จํานวนของแรงดันสัญญาณ รู ปแบบของสายอากาศส่ ง แสดงทิศทางต่าง ๆ ที่
สายอากาศแผ่กระจายสัญญาณส่ วนใหญ่ รู ปแบบของสายอากาศรับแสดงทิศทางต่าง ๆ ที่สญ
ั ญาณส่ วนใหญ่
ถูกเหนี่ยวนํา การหมุนสายอากาศเพื่อให้ได้สญ
ั ญาณที่ดีที่สุด เรี ยกว่า การวางหรื อหันให้ถูกทิศทาง โดยหัน
ไปทางตะวันออก
ขั้วคู่ครึ่ งคลื่นความถี่เรโซแนนซ์พ้นื ฐานจะมี 2 กลีบ (lobe) แสดงในรู ปที่ 15 สายอากาศรับได้ดีจาก
ทิศทางด้านข้างที่กว้างก็คือ ด้านหน้าและด้านหลังกับสัญญาณเลิกที่ปลาย ที่เครื่ องส่ งขั้วคู่ที่ขา้ มกันหลาย ๆ
คู่ สามารถแผ่กระจายในทุกทิศทาง

สายอากาศฮาร์ มอนิก (Harmonic Antennas)
คือ สายอากาศซึ่งสามารถใช้ความถี่ฮาร์มอนิกของเรโซแนนซ์ครึ่ งคลื่นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม
รู ปแบบทิศทางจะเลื่อนไปเป็ นจํานวนคี่ คูณของความถี่เรโซแนนซ์ ซึ่งแสดงในรู ปที่ 16 ขั้วคู่ครึ่ งคลื่นใน
รู ปที่ 16 (ก) จะมีรูปแบบธรรมดาเหมือนเลข 8 ที่ความยาวเดียวกันของความถี่ 2 เท่า หรื อ 2 รู ปที่ 16 (ข)
จะเป็ นขั้วคู่เต็มคลื่น ซึ่งจะมีผลตอบสนองเหมือนกัน แต่จะมีความกว้างของกลีบมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับขั้วคู่ครึ่ งคลื่น เช่นกันจึงมีสญ
ั ญาณมากกว่าขั้วคู่ครึ่ งคลื่น เพราะว่ามีตวั นําที่ใช้มากกว่า สุ ดท้ายความถี่
ฮาร์มอนิกที่ 3 หรื อ 3 รู ปแบบทิศทางจะแยกในด้านข้างกลีบ แสดงในรู ปที่ 16 (ค) สายอากาศจะรับหรื อ
ส่ งได้นอ้ ยในทิศทางด้านข้างที่กว้าง แต่จะได้ผลดีที่มุม 37

(ก)
(ค)
(ข)
(ก) รูปเลข 8 ของเรโซแนนซ์ ครึ่งคลืน่ พืน้ ฐาน (ข) เต็มคลืน่ ทีฮ่ าร์ มอนิกที่ 2 (ค) กลีบแยกเพือ่ เปลีย่ น
รูปแบบทิศทางทีฮ่ าร์ มอนิกที่ 3 ทีค่ วามยาว 3/2
รูปที่ 16 รู ปแบบทิศทางของขั้วคู่ทปี่ ้ อนสั ญญาณตรงกลางทีค่ วามถี่ฮาร์ มอนิกพืน้ ฐาน
เอกสารโดย HS2VLL เผยแพร่ โดย
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สายอากาศขั้วคู่ตวั วี (V-Dipole Antenna)
ในบางกรณี ข้วั ทั้ง 2 ทํามุมกันเป็ นตัว V เพื่อให้ผลตอบสนองทิศทางที่ดีข้ ึนที่ความถี่ฮาร์มอนิกที่ 3
สายอากาศรับจะสามารถใช้อตั ราส่ วน 3:1 ของย่านความถี่ที่เรโซแนนซ์ สายอากาศขั้วคู่รูปตัว V ใช้ใน
สายอากาศรับโทรทัศน์

สายอากาศพืน้ ดิน ¼ (Quarter-wave grounded antenna)
สายอากาศ

พืน้ ดิน

ภาพเหมือนสายอากาศ
ภาพเหมือนสํ าหรับคลืน่ สะท้ อน

รูปที่ 17 การแผ่ กระจายคลืน่ ของสายอากาศพืน้ ดิน ¼
สายอากาศในรู ปที่ 17 ซึ่งต่อกับพื้นดิน หรื อด้านปลายคงที่พ้นื ดินจะเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการแผ่
กระจาย เมื่อตัวนําแนวตั้งสนามไฟฟ้ าสถิตขยายไปยังพื้นดิน พื้นดินเสมือนพื้นผิวการนําหรื อกระจกสําหรับ
การแผ่กระจาย สายอากาศพื้นดิน /4 แสดงในรู ปที่ 1 จะมีภาพเหมือนข้างในพื้นดิน เมื่อแรงดันและกระแส
กระจายจะเหมือนกับขั้วคู่ครึ่ งคลื่นแนวตั้งในอากาศ
สายอากาศพื้นดิน ¼ เรี ยกว่าสายอากาศมาร์โคนี (Marconi antenna) ซึ่งโดยทัว่ ๆ ไปใช้ที่ความถี่ต่าํ
กว่า 30 MHz /4 คือ ครึ่ งความยาวของ /2 จําเป็ นต้องมีความยาวคลื่น ¼ คือเพื่อง่ายที่จะใช้กบั ความถี่ต่าํ
ซึ่งต้องการสายอากาศที่ยาว
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สายอากาศคลื่น ¼ ทํางานที่ความถี่ของ /4 หรื อตัวคูณเลขคี่ เช่น 3/4 หรื อ 5/4 ในช่วงที่จุดป้ อน
สัญญาณที่ปลายด้านพื้นดินคือจุดที่มีกระแสสู ง และแรงดันตํ่า ความต้านทานการแผ่กระจาย ประมาณ 36 Ω
ค่าที่เหมาะสมสําหรับสายนําสัญญาณคือสายแกนร่ วม 50 Ω

รู ปแบบทิศทาง
สายอากาศแนวตั้งจะส่ งคลื่นวิทยุกบั การเกิดขั้วแนวตั้ง รู ปแบบทิศทางสําหรับส่ งหรื อรับจะรวมมุม
ทั้งหมดในวงกลมในแนวระนาบนอน รอบสายอากาศ ในรู ปที่ 18
ด้ านบนของสายอากาศ

สายอากาศ

พืน้ ดิน
ก) ระนาบแนวนอนในทุกทิศทางรอบ ๆ ตัวนําสายอากาศ
ข) เส้ นแรงสนามในระนาบแนวตั้ง
รูปที่ 18 รูปแบบทิศทางสํ าหรับสายอากาศพืน้ ดิน ¼ แนวตั้ง ลูกศรเส้ นประแสดงถึงเส้ นแรงสนาม
ในรู ปที่ 18 ทิศทางในระนาบที่แสดง จะมีรูปครึ่ งคลื่น 2 รู ป ที่เห็นเหมือนเลข 8 ของขั้วคู่ สายอากาศ
แนวตั้งและภาพเหมือนบนพื้นดินเหมือนกับขั้วคู่ อย่างไรก็ตาม อีกครึ่ งของกลีบที่อยูต่ ่าํ กว่าจะไม่ปรากฏโดย
การสะท้อนคลื่นจากพื้นดิน การสูญเสี ยของการแพร่ กระจาย ตามที่จริ งแล้วเพิ่มขึ้นตามความแรงของ
สัญญาณเหนือพื้นดินในแนวนอนและทิศทางขึ้นไปด้านบน
การแผ่กระจายมีองค์ประกอบ 2 ส่ วนคือ คลื่นดิน และคลื่นฟ้ า คลื่นดิน คือการแผ่ออกจาก
สายอากาศ ในทิศทางแนวนอนขนานกับพื้นผิวโลก คลื่นฟ้ าจะมีมุมแหลมแนวตั้ง การแผ่พลังงานขึ้นไปบน
ฟ้ า บางส่ วนของพลังงานจะสู ญเสี ย แต่การสะท้อนจากชั้นไอออนของอากาศที่อยูเ่ หนือพื้นดิน จะทําให้
สามารถที่จะส่ งไประยะทางไกล ๆ
การประยุกต์ใช้งานของสายอากาศพื้นดิน ¼ ก็มีการกระจายเสี ยงวิทยุ AM แถบความถี่ 535 ถึง
1,605 kHz, วิทยุความถี่ประมาณ 27 MHz (CB) และการสื่ อสารวิทยุเคลื่อนที่คลื่นสั้น 3-30 MHz
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ดุลยภาพของสายอากาศ (Antenna Counterpoise)
เมื่อพื้นโลกไม่มีสภาพนําที่ดีได้ จึงจําเป็ นต้องติดตั้งพื้นดินเทียมขึ้นมา ทําเป็ นโครงข่ายของตัวนํา
โลหะฝังตรึ ง สําหรับสายอากาศพื้นดิน โครงสร้างโลหะที่ทาํ ขึ้นเพื่อแทนพื้นดินเรี ยกว่า ดุลยภาพ (Counter
poise) พื้นผิวของโลหะดุลยภาพจะต้องน้อยที่สุดกว่าของสายอากาศ
เมื่อโลหะดุลยภาพไม่ใช่พ้นื ดินโดยแท้จริ ง ตัวนําจะเรี ยกว่าระนาบพื้นดิน (Ground Plane)
โครงสร้างจะประกอบด้วย 1 แท่ง โลหะหรื อลวดขยายรัศมีออกจากฐานสายอากาศ สายอากาศแนวตั้ง
สามารถติดตั้งสูงขึ้นเพื่อเป็ นอิสระจากพื้นโลก
การทํางานของดุลยภาพ แสดงว่าคลื่นวิทยุสามารถส่ งและรับได้สาํ เร็ จ เมื่อไม่มีพ้นื โลก เช่น ใน
เครื่ องบิน ตัวอย่าง โครงโลหะและผิวโลหะจะทํางานเหมือนดุลยภาพ เพื่อทําหน้าที่เป็ นพื้นดินสําหรับ
อุปกรณ์วิทยุ ทํานองเดียวกัน ตัวโครงโลหะของรถยนต์จะเป็ นพื้นดินสําหรับวงจรสายอากาศ ตัวอย่าง
สุ ดท้าย ขั้วหนึ่งของสายอากาศขั้วคู่เหนือพื้นดิน สามารถนํามาพิจารณาดุลยภาพของขั้วอื่น ๆ

สายอากาศระนาบพืน้ ดิน (Ground-Plane Antenna)
สายอากาศ /4

ตัวนําระนาบพืน้ ดิน

รูปที่ 19 โครงสร้ างสายอากาศระนาบพืน้ ดิน
เสาอากาศ

สายนําสั ญญาณแกนร่ วม

ในรู ปที่ 19 เป็ นสายอากาศแนวตั้ง /4 ซึ่งติดตั้งบนแผ่นโลหะยึดติดกับเสาอากาศ สายอากาศจะมี
ฉนวนกั้นจากแผ่นโลหะ และตัวนําโลหะที่เป็ นระนาบพื้นดิน ใช้สายแกนร่ วม 50 Ω ตัวนําภายในต่อกับ
สายอากาศ และกําบังภายนอกต่อกับแผ่นโลหะ และระนาบพื้นดิน โครงสร้างสามารถติดตั้งน้อยกว่าความ
ยาวคลื่น ¼ เหนือพื้นดิน แบบนี้เรี ยกว่าขั้วเดี่ยว (Monopole) หรื อสายอากาศแส้ (Whip) ใช้สาํ หรับความถี่
3-30 MHz ซึ่งคลื่น ¼ จะไม่ยาวมากสําหรับสายอากาศแส้
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ภาระโหลดของสายอากาศ (Antenna Loading)
สายอากาศ

ภาระโหลดส่ วนยอด

ตัวเก็บประจุชันต์ C

ตัวเหนี่ยวนําอนุกรม
ขดลวดภาระะ L

พืน้ ดิน

พืน้ ดิน

ก) ขดลวดภาระทีใ่ ช้ เพิม่ ความเหนี่ยวนําอนุกรม
ข) ภาระส่ วนยอดทีใ่ ช้ เพิม่ ความจุชันต์
รูปที่ 20 ภาระโหลดของอากาศ
เมื่อสายอากาศมีความยาวไม่เพียงพอสําหรับเรโซแนนซ์ เกิดความเหนี่ยวนําเล็ก ๆ ในวงจร
อนุกรมสายอากาศ แสดงในรู ปที่ 20 ก) ความเหนี่ยวนํานี้เรี ยกว่าขดลวดภาระ (Loading coil) เพราะว่าการ
เพิ่มขึ้นของภาระกระแสโดยทําให้เรโซแนนซ์สายอากาศ ขดลวดภาระทําให้สายอากาศมีความยาวทางไฟฟ้ า
เพิ่มขึ้นโดยรวมกับความเหนี่ยวนําด้วย ซึ่งเป็ นเช่นนั้น ถ้าสายอากาศมีความยาวที่ถูกต้อง เหตุผลที่ใช้
สายอากาศสั้นกว่าความจําเป็ น คือต้องการความยาวทางกายภาพ ซึ่งใช้ในทางปฏิบตั ิสาํ หรับการติดตั้ง
ทางอื่น ๆ ที่จะทําให้สายอากาศมีความยาวทางไฟฟ้ า คือใช้ความจุภาระส่ วนยอด โลหะ
ทรงกระบอก, จาน, หรื อซี่พวงมาลัยที่บนสุ ดของสายอากาศ ตัวนําจะรวมความจุชนั ต์ไปสู่พ้นื ดินในรู ปที่
20 ข) ก่อให้เกิดความเหมาะสมกับความยาวของสายอากาศ เพราะว่าตัวเก็บประจุตอ้ งการเวลาที่จะประจุ
ความจุของสายอากาศ
มีความเป็ นไปได้ที่จะใช้ตวั เก็บประจุอนุกรมเพื่อที่จะทําให้สายอากาศมีความยาวทางไฟฟ้ าสั้นลง
ถ้าต้องการที่จะทํา การใส่ ความจุอนุกรม จะลดความจุสายอากาศโดยรวม ซึ่งจะลดความยาวทางไฟฟ้ าของ
สายอากาศ
สรุ ป มี 3 วิธีที่ใช้ภาระโหลดของสายอากาศ
1. เพิ่มความเหนี่ยวนําอนุกรมโดยรวมขดลวดภาระเพื่อสร้างความยาวทางไฟฟ้ าของสายอากาศ
2. เพิ่มความจุชนั ต์ โดยที่ยอดส่ วนบนใช้ตวั นําโลหะสร้างความยาวทางไฟฟ้ าของสายอากาศ
3. รวมความจุอนุกรม เพื่อลดความยาวทางไฟฟ้ าของสายอากาศ
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ขดลวดภาระของสายอากาศแส้ คือ การติดตั้งปรกติในฐาน ซึ่งเรี ยกว่าภาระฐาน (Base Loading) วิธี
นี้เป็ นปรกติทวั่ ไปใช้สาํ หรับสายอากาศ CB ที่ 27 MHz คลื่น ¼ ประมาณ 2.59 เมตร ซึ่งความยาวนี้เล็กน้อย
ในทางปฏิบตั ิของสายอากาศ แส้ที่ติดตั้งบนรถยนต์ แต่ความยาว 1.52-1.82 เมตรใช้กบั ภาระฐาน

ขบวนสายอากาศ (Antenna Arrays)
ขบวน คือ กลุ่มของตัวนําสายอากาศกับสายป้ อนสัญญาณทัว่ ไป วัตถุประสงค์คือ เพิ่มสัญญาณของ
สายอากาศ โดยมีตวั นําหลาย ๆ ตัว เพื่อปรับปรุ งผลตอบสนองทิศทางของสายอากาศ ขบวนสายอากาศ
สามารถใช้ข้ วั คู่ ครึ่ งคลื่นหรื อสายอากาศพื้นดิน ¼ ขบวนสามารถเป็ นแนวนอนหรื อแนวตั้งก็ได้

อัตราการขยายของสายอากาศ (Antenna Gain)
อัตราการขยายที่มากของสายอากาศเครื่ องส่ งจะทําให้สนามการแผ่แน่นหนา สายอากาศที่มีอตั รา
การขยายสูง สําหรับเครื่ องรับ ทําให้รับสัญญาณได้มากกว่า
อัตราการขยายของสายอากาศ ขบวนวัดตรงข้ามกับความแรงสัญญาณของสายอากาศขั้วคู่มาตรฐาน
แท้จริ งแล้วสายอากาศไม่สามารถขยายสัญญาณ แต่ผลของขบวนจะมีสญ
ั ญาณมากกว่าขั้วคูอ่ า้ งอิง เหตุผล
สําหรับอัตราการขยายสายอากาศคือ ง่ายที่จะใช้ตวั นําหลาย ๆ ตัวนํากับเฟสที่ถูกต้อง
สําหรับตัวอย่าง ขบวนกับขั้วคู่สอง โดยทัว่ ไปสามารถให้สองเท่าของแรงดันสัญญาณที่ข้วั คู่หนึ่ง
ดังนั้น อัตราการขยายแรงดัน คือ น้อยกว่า 2 หรื อประมาณ 5 dB

อัตราส่ วนด้ านหน้ าต่ อด้ านหลัง (Front-to-Back Ratio)
ขบวนสายอากาศถูกออกแบบเพื่อเพิม่ อัตราการขยายของสายอากาศที่ดา้ นหน้าและมีสญ
ั ญาณน้อย
กว่าจากด้านหลัง ความแตกต่างในทิศทางตอบสนอง คือ อัตราส่ วนด้านหน้าต่อด้านหลังของสายอากาศ เมื่อ
การออกแบบถูกนําไปใช้ ความสําคัญ คือ สายอากาศจะถูกติดตั้งในทิศทางที่ออกแบบไว้

ขบวนกาฝาก (Parasitic Arrays)
ส่ วนสําคัญของกาฝากในขบวน คือ ตัวนําที่ใกล้สายอากาศ แต่ไม่ต่อเข้าด้วยกัน สายอากาศที่ต่อกับ
สายนําสัญญาณ คือ ส่ วนขับ (Driven element) ที่แสดงในรู ปที่ 21 ตัวนํากาฝากที่อยูห่ ลังสายอากาศ เรี ยกว่า
ตัวสะท้อน (reflector) ตัวนํากาฝากที่อยูด่ า้ นหน้า เรี ยกว่า ตัวชี้ (Director) ที่แสดงในรู ปที่ 22 ส่ วนขับและ
ส่ วนกาฝากจะเป็ นสองส่ วนที่ทาํ งานด้วยกันโดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า สายอากาศขั้วคู่ตรงหรื อขั้วคู่พบั
โดยทัว่ ไปจะใช้เป็ นส่ วนขับ
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ตัวสะท้ อน 0.5 + 5%

สายอากาศขั้วคู่ครึ่งคลืน่

สายนําสั ญญาณ
(ก)

ทิศทางของการรับ
(ข)

รูปที่ 21 ขั้วคู่กบั ตัวสะท้ อนด้ านหลังของสายอากาศรับ
สายอากาศขั้วคู่ครึ่งคลืน่
สายนําสั ญญาณ

ตัวชี้ 0.5 - 4%
(ก)
รู ปที่ 22 ขั้วคู่กบั ตัวชี้ด้านหน้ าของสายอากาศรับ

ทิศทางของการรับ
(ข)

ขั้วคู่กบั ตัวสะท้ อน (Dipole with Reflector)
ตัวสะท้อนของรู ปที่ 21 คือ 0.2  อยูด่ า้ นหลังขั้วคู่ เพื่อเสริ มกําลังสัญญาณรับจากด้านหน้า ฉะนั้น
ตัวสะท้อนจะมีค่า 5% ของขั้วคู่ รวมกับความยาวที่ชดเชยสําหรับช่องว่าง
การทํางานของสายอากาศต้องอาศัยการแผ่กระจายสัญญาณจากตัวสะท้อนจากทิศทางด้านหน้า
สัญญาณวิทยุจะสร้างกระแสในตัวสะท้อน 90 ช้ากว่าในขั้วคู่ 90 ที่ลา้ หลัง เป็ นผลมาจากช่องว่างและ
ความยาวตัวสะท้อนกระแสในตัวสะท้อนจะแผ่กระจายสัญญาณไปที่ส่วนรับ การแผ่กระจายสัญญาณจะมี
มุม 90 ของรอบที่จะถึงขั้วคู่ ขณะที่สญ
ั ญาณขั้วคู่มีมุม 180 ของรอบ สัญญาณการแผ่กระจายและสัญญาณ
ที่ข้วั คู่ต่างอยูใ่ นเฟสเดียวกัน ผลลัพธ์คือสามารถรวมสัญญาณสําหรับสายนําสัญญาณ
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สําหรับสัญญาณที่มาถึงจากด้านหลัง อย่างไรก็ตาม การแผ่กระจายสัญญาณจากตัวสะท้อนคือ 90
ออกจากเฟสกับกระแสสายอากาศในขั้วคู่ การผสมรวมในสัญญาณจะน้อยกว่าการรวมสัญญาณจากด้านหน้า
อัตราการขยายกับตัวสะท้อน คือ 5 dB และอัตราส่ วนด้านหน้าต่อด้านหลังคือ 3dB โดยประมาณ
อิมพีแดนซ์ของสายอากาศ คือ ครึ่ งหนึ่งของส่ วนขับเดียว

ขั้วคู่กบั ตัวชี้ (Dipole with Director)
ในรู ปที่ 22 ตัวชี้คือ 0.12  ในด้านหน้าของขั้วคู่และสั้นกว่า 4% เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวสะท้อน
ตัวชี้จะสั้นและติดตั้งที่ดา้ นหน้า อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์โดยประมาณเช่นเดียวกับตัวสะท้อน ขั้วคูก่ บั ตัวชี้
จะรับสัญญาณได้มากกว่าจากด้านหน้า
ในหลาย ๆ กรณี ตัวชี้จะรวมกับขั้วคู่ และตัวสะท้อน เช่น ขบวนสายอากาศจะมีอตั ราการขยาย
ประมาณ 7 dB

สายอากาศยากิ (Yagi Antenna)
ขบวนสายอากาศยากิจะมีข้วั คู่กบั หนึ่งตัวสะท้อนและตัวชี้สองหรื อมากกว่านั้น ข้อดีคืออัตราการ
ขยายสูง, อัตราส่ วนด้านหน้าต่อด้านหลังดีและมีผลตอบสนองในทิศทางแคบ ๆ อย่างไรก็ดี ผลตอบสนอง
เรโซแนนซ์จะสู งมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยจะไม่สามารถนํามาใช้สาํ หรับย่านความถี่กว้างได้
ขั้วคู่ความถี่สูงยิง่ กับตัวสะท้อนมุม (UHF Dipole with Corner Reflector)
สําหรับย่านความถี่สูงยิง่ 300 ถึง 3000 MHz ขั้วคู่ครึ่ งคลื่น จะมีขนาดเล็ก ที่ 1000 MHz มีความยาว
ขั้วคู่ครึ่ งคลื่น คือ
468 =
0.468 ฟุต หรื อ 14.3 เซนติเมตร
1000
หรื อ 5.6 นิ้ว
จึงต้องใช้ตวั สะท้อนขนาดใหญ่ เพื่อให้อตั ราการขยายสูงขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 23
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ช่ องว่ าง /4 ต่ อมุม
การแพร่ ขยาย

ขั้วคู่ /2

สายนําสั ญญาณ
รูปที่ 23 ขั้วคู่ความถี่สูงยิง่ กับตัวสะท้ อนมุม

แผ่นตัวนําใช้เป็ นตัวสะท้อนมุมอยูด่ า้ นหลังของขั้วคู่ความถี่สูงยิง่ ความกว้างของตัวสะท้อน 2-3 
ตัวสะท้อนสามารถทําจากสิ่ งอื่นได้ เช่น โลหะของแข็ง หรื อตาข่ายของลวด
ขั้วคู่จะติดตั้งตามเส้นที่แบ่งครึ่ งมุม 90 มีฉนวนกั้นที่ดา้ นหลัง การส่ งหรื อรับสูงสุ ดจากด้านหน้า
อัตราการขยายประมาณ 10 dB อิมพีแดนซ์สายอากาศประมาณ 72Ω
ตัวสะท้อนสามารถสร้างเป็ นรู ปเว้าโค้ง แต่มีความยาวน้อยกว่า 10 เท่าของขั้วคู่ สายอากาศทําหน้าที่
เป็ นจุดป้ อนพลังงานสําหรับตัวสะท้อน ถ้าเป็ นขบวนจะมีทิศทางที่ชดั เจนกับความกว้างของลํา 2-3 ซึ่งจะ
สามารถรวมจุดลําแสงได้

ขบวนขับ (Driven Arrays)
ในขบวนขับ สายอากาศทั้งหมดจะถูกต่อกับสายนําสัญญาณ ซึ่งสัญญาณของสายอากาศจะรวมทั้ง
ช่องว่างและเฟสของสายป้ อนสัญญาณ ผลลัพธ์คือมีอตั ราการขยายสูง ถ้ามีตวั นําสายอากาศหลาย ๆ ตัวนํา
และมีผลตอบสนองที่สูงขึ้น อย่างใดอย่างหนึ่งของสายอากาศ /2 หรื อ /4 ที่ใช้ และยังสามารถติดตั้งได้
ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
ผลตอบสนองทิศทางจะจําเพาะเจาะจงกับการพิจารณาระนาบของขบวน พยายามที่จะบันทึกภาพ
ทั้งหมดของสายอากาศที่ยงั อยูใ่ นแผ่นหรื อพื้นผิวของตัวนํา เมื่อสายอากาศอยูแ่ นวตั้ง แผ่นหรื อระนาบของ
ขบวนจะอยูแ่ นวตั้ง เมื่อสายอากาศอยูแ่ นวนอน ระนาบของขบวนจะอยูแ่ นวนอน ในขบวนด้านข้าง
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ผลตอบสนองทิศทาง คือ ด้านข้าง หรื อตั้งฉากกับระนาบของขบวน ในขบวนด้านปลาย ผลตอบสนอง
ทิศทางคือ ในระนาบของขบวน อัตราการขยายสูงสุ ดคือ ด้านปลายทั้งสองของขบวน

ขบวนด้ านข้ าง (Broadside Arrays)
ขั้วคู่ /2

สายนําสั ญญาณ
ก) ขบวนกับเส้ นสั บเปลีย่ นจุดต่ อ
รูปที่ 24 ขบวนด้ านข้ างกับขั้วคู่แนวตั้ง 4 คู่

ข) ผลตอบสนองในระนาบแนวนอน

ในรู ปที่ 24 แสดงถึงขั้วคู่ครึ่ งคลื่นแนวตั้ง 4 คู่ ช่องว่างคือ ครึ่ งคลื่น ภาพที่ข้ วั คู่อยูด่ า้ นบนและ
ด้านล่างตรงหน้า อัตราขยายทิศทางคือด้านข้างในระนาบแนวนอนต่อเนื่องและห่างออกไปในทิศทาง
ตรงกันข้าม
สําหรับสายอากาศเครื่ องส่ ง การทํางานของขบวนคือ มีช่องว่างระหว่างสายอากาศคือครึ่ งคลื่น
ความยาวของสายนําสัญญาณคือครึ่ งคลื่นระหว่างสายอากาศ อย่างไรก็ตาม สายนําสัญญาณที่ต่ออยูจ่ ะเป็ น
รู ปกากบาทหรื อสับเปลี่ยน ซึ่งการสับเปลี่ยนเฟสของสัญญาณขับสายอากาศไป 180 ดังนั้น ความยาวของ
สายนําสัญญาณสําหรับครึ่ งคลื่นจะตรงกับ 180 อยูใ่ นเฟส สายอากาศทั้งหมดจะถูกป้ อนสัญญาณในเฟส
เดียวกัน เพราะว่าช่องว่างของสายอากาศและเส้นที่สบั เปลี่ยน
พิจารณาที่จุดในช่องว่างตรงหน้า ระหว่างจุดกึ่งกลางของขบวน ที่จุดนี้ สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าของ
สายอากาศทั้งหมดจะสามารถรวมเข้าด้วยกัน เพราะว่าระยะทางไปยังตัวแผ่กระจายจะประมาณเดียวกัน จาก
จุดไปยังด้านขวาหรื อด้านซ้าย ส่ วนที่หายไปของสนามจากสายอากาศอื่น สําหรับระยะทางซึ่งแตกต่างกัน
โดยความยาวครึ่ งคลื่น รู ปแบบทิศทางแสดงในรู ปที่ 24 ข)
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ขบวนปลายปิ ดเพลิง (End-Fire Array)
ขั้วคู่ด้านหลัง

ขั้วคู่ด้านหน้ า

การส่ ง

การรับ

สายนําสั ญญาณ

รูปที่ 25 ขั้วคู่แนวนอนติดตั้งด้ านหลังของอีกชุ ดในขบวนปลายปิ ดเพลิง
ในรู ปที่ 25 ขั้วคู่ครึ่ งคลื่น 2 ชุด ติดตั้งแนวนอนชุดหนึ่งอยูด่ า้ นหลังของอีกชุดมีระยะห่ าง /4
สายอากาศทั้งสองต่อกับสายนําสัญญาณ ไม่มีส่วนกาฝาก เพราะว่าช่องว่าง ¼ ทําให้ขบวนมีทิศทางเดียว
สายอากาศมีจุดป้ อนสัญลักษณ์ที่จุด X ซึ่งอยูด่ า้ นหลังของขบวน อัตราการขยายของสายอากาศทั้งสองและ
อัตราส่ วนด้านหน้าต่อด้านหลังจะประมาณ 3 dB
การทํางานของขบวนสําหรับการรับจะวิเคราะห์ได้ดงั นี้ จากด้านหน้าสายอากาศ 1 ดักจับสัญญาณ
/4 เร็ วกว่าสายอากาศ 2 อย่างไรก็ตาม สายนําสัญญาณ /4 จะส่ งสัญญาณที่จุด X ในเฟสเดียวกันกับ
สัญญาณที่สายอากาศ 2 สัญญาณจะรวมกันสําหรับการรับจากด้านหน้า
สัญญาณจากด้านหลังจะรับโดยสายอากาศ 1 ซึ่ง ¼ รอบช้ากว่าสายอากาศ 2 นอกจากนี้ การรวมของ
สายนําสัญญาณ /4 จะส่ งสัญญาณจากสายอากาศ 1 ไปที่จุด X 180 ออกจากเฟสกับสัญญาณที่สายอากาศ
2 สัญญาณทั้ง 2 จะยกเลิกไป ผลลัพธ์คือ การรับจะมีค่าตํ่าสุ ดจากด้านหลัง
ขบวนซึ่งแสดงในรู ปที่ 25 คือ ปลายปิ ดเพลิง (End-Fire) เพราะว่าการส่ งหรื อการรับจะมีค่าสู งสุ ด
คือที่ปลายปิ ดทั้ง 2 ของระนาบสําหรับ 2 สายอากาศในทิศทางแนวนอน ขบวนนี้จะมีทิศทางเดียว เพราะว่า
ช่องว่าง ¼ ระหว่างสายอากาศ

การซ้ อนกันแนวตั้งและแนวนอน (Vertical and Horizontal Stacking)
การซ้อนกันหมายถึงการติดตั้งสายอากาศมากกว่า 2 ในทิศทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราขยายและทิศทางที่ชดั เจนขึ้น ขบวนปลายปิ ดเพลิงในรู ปที่ 25 สามารถ
นํามาพิจารณาทําการซ้อนกันในแนวนอน โดยเพิ่มอีกเพือ่ ให้อยูด่ า้ นหลังมากกว่า 2 สายอากาศ จะสามารถ
ใช้ได้เช่นกัน สายอากาศขบวนจึงนํามาซ้อนกันได้
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เทคนิคการซ้อนกันโดยทัว่ ไป คือติดตั้งขบวนปลายปิ ดเพลิงในแนวนอนให้เหนืออีกขบวนหนึ่งบน
เสาอากาศแนวตั้ง ขบวนอื่นที่นาํ มาซ้อนกันเรี ยกว่าสายอากาศยืน่ (Antenna bay) อัตราขยายมากขึ้น ทิศทาง
แนวนอนจะชัดเจนและมีอตั ราขยายน้อย ในทิศทางแนวตั้ง
วิธีโดยทัว่ ไปของการซ้อนกันแนวตั้ง คือใช้สายอากาศยืน่ 2 หรื อ 3 ครึ่ งคลื่น ต่อกับสายนําสัญญาณ
การต่อจะต้องสมมาตรเพื่อที่จะใช้ขบวนทั้งหมดส่ งสัญญาณไปที่จุดป้ อนสัญญาณในเวลาเดียวกัน เมื่อมี
สายอากาศยืน่ 2 มีสายป้ อนต่อกับสายอากาศทั้งคู่ /4 เมื่อมีสายอากาศยืน่ 3 สายป้ อนจะอยูต่ รงกลาง และมี
/2 ต่อกับสายอากาศยืน่ ของอีก 2 จุดต่อของสายอากาศยืน่ เรี ยกว่าท่อนเฟส (Phasing rods)

ขบวนขนานใกล้ (Collinear Array)

สายนําสั ญญาณ
รูปที่ 26 ขบวนขนานใกล้ กบั สายอากาศขั้วคู่ครึ่งคลืน่
ในขบวนขนานใกล้ แนวนอนชิ้นส่ วน สายอากาศจะมีช้ นั ปลายต่อปลาย ดังแสดงในรู ปที่ 26 ขั้วคู่
บนทั้งสองด้านจะเป็ นจุดต่อสายป้ อนสัญญาณ โดยต่อกับท่อนเฟส /4 จุดต่อทั้งหมด ตามความเป็ นจริ งจะ
พับเป็ นส่ วน /2 ของสาย
กระแสในส่ วนเฟสจะช้ากว่าโดย 2 X 90 = 180 ระหว่างชิ้นส่ วนสายอากาศ เพราะฉะนั้น
บางชิ้นส่ วนของขั้วคู่ /2 จะมีกระแสในเฟสเดียวกัน
พิจารณาจุดที่เป็ นช่องว่างด้านข้างสายป้ อนของสายอากาศ ที่จุดตรงกลางและในด้านหน้าหรื อหลัง
จุดนี้คือ จุดที่มีระยะห่ างเท่ากันจากด้านตรงข้ามปลายของขบวน ดังนั้น สนามการแผ่ของสายอากาศส่ ง
จึงรวมกัน ถ้าเป็ นสายอากาศรับ กระแสของสายอากาศจะเหนี่ยวนํารวมกับจุดที่ป้อนสัญญาณที่ดา้ นปลาย
ของขบวน อย่างไรก็ตาม ขั้วคู่จะไม่มีปรากฏการณ์น้ ี เพราะว่าสัญญาณจะออกไปจากเฟส ผลลัพธ์คือ
การตอบสนองทิศทาง จะสูงสุ ดที่ดา้ นข้างจนไปสุ ดสายที่ขบวนแต่จะน้อยสุ ดที่ปลาย
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สายอากาศลวดยาว (Long-Wire Antennas)
ชื่อสายอากาศลวดยาวนั้น ใช้สาํ หรับสายอากาศที่มีความยาวคลื่นมากกว่าครึ่ งคลื่น โดยทัว่ ไปคือ
2 ถึง 6 สายอากาศจะมีความยาวมากกว่าครึ่ งคลื่น การกระจายของกระแสในตัวนํา จะเพิ่มทิศทางพร้อมกับ
ในสายของลวด การตอบสนองทิศทางจะดีสุดตัวอย่างของกลับด้านข้างจะสร้างเรโซแนนซ์ฮาร์มอนิก
บนขั้วคู่สายอากาศ

สายอากาศวี (V Antenna)

การรับหรือการส่ ง

สายนําสั ญญาณ

รูปที่ 27 สายอากาศวี คือตัวอย่ างของสายอากาศลวดยาวสายอากาศมี 2 ทิศทาง
ผลตอบสนองของลวดยาวโดยตัวเองคือทิศทางของตัวนําเมื่อลวดยาว 2 เส้น รวมกันเป็ นรู ปตัววี ใน
รู ปที่ 27 กลีบของรู ปแบบ ทิศทางของตัวนําทั้งสองจะเสริ มกันตลอดสาย เพราะฉะนั้นสายอากาศวี เครื่ องส่ ง
หรื อเครื่ องรับจะดีที่สุด ที่การแบ่งครึ่ งของมุมตัววี ความยาวทางไฟฟ้ าที่มากของขาทั้งสองข้าง มุมที่เล็กจะ
ให้อตั ราขยายสู ง ตัวอย่างในรู ปที่ 27 จะมีขาทั้งสอง 4 และอัตราขยาย 7 dB
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สายอากาศสี่ เหลีย่ มเปี ยกปูน (Rhombic Antenna)

ด้ านหลัง

การส่ ง

ด้ านหน้ า

การรับ
รูปที่ 28 สายอากาศสี่ เหลีย่ มเปี ยกปูนประกอบด้ วยสายอากาศวี 2 ชุ ด สายอากาศจะมีทศิ ทางเดียว
เพราะมีความต้ านทานอยู่ด้านหน้ า
สายอากาศสี่ เหลี่ยมเปี ยกปูนประกอบด้วยสายอากาศวี 2 ชุด แสดงในรู ปที่ 28 มีทิศทางเดียว
สายอากาศสี่ เหลี่ยมเปี ยกปูน จะต่อกับตัวต้านทาน 470 Ω เพื่อให้เข้ากับสายนําสัญญาณ 300 Ω ที่ปลาย
ด้านหน้าของสายอากาศ
ตัวอย่างในรู ปที่ 28 ขาสองข้าง 4 อัตราขยาย 10 dB สายอากาศสี่ เหลี่ยมเปี ยกปูนมีขอ้ ดีคือ
อิมพีแดนซ์แบบเดียวกันอยูเ่ หนือย่านความถี่กว้าง 3:1 อัตราขยายสูงและทิศทางชัดเจน

สายอากาศวงรอบ (Loop Antennas)
วงรอบ
วงรอบ
สั ญญาณจาก
ด้ านปลาย

สั ญญาณด้ านข้ าง

สายนําสั ญญาณ
ก) สั ญญาณตํ่าสุ ด หรือรับไม่ ได้ จากด้ านข้ าง
รูปที่ 29 สายอากาศวงรอบ
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ข) สั ญญาณสู งสุ ดทีร่ ับได้ จากปลายวงรอบ
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สายอากาศวงรอบ คือ ขดลวดซึ่งรอบรับทิศทางได้มากของสายอากาศรับ
วงรอบที่แสดงในรู ปที่ 29 เป็ นสี่ เหลี่ยม แต่กส็ ามารถทําเป็ นวงกลมได้ สัญญาณสูงสุ ดที่รับได้จาก
ปลายต่าง ๆ ของวงรอบ และสัญญาณตํ่าสุ ดในทิศทางด้านข้าง ส่ วนมากใช้กบั อุปกรณ์คน้ หาทิศทาง วงรอบ
ั ญาณเข้ามา
แนวตั้งจะหมุนเพื่อค้นหาและจะแสดงเมื่อมีสญ
ในรู ปที่ 29 ก) วงรอบแนวตั้ง แสดงถึงสัญญาณที่รับไม่ได้ เมื่อสัญญาณมีข้ วั แนวตั้ง กระแสจะ
เหนี่ยวนําหลัก ๆ ในตัวนําแนวตั้ง ตัวนําแนวตั้งจะต่อกับตัวนําแนวนอนในด้านปลายตรงกันข้ามของ
สายอากาศหม้อแปลงเข้า TA จากทิศทางด้านข้าง ตัวนําแนวตั้งจะประมาณเท่ากับสัญญาณ เหตุผลคือว่า
ตัวนําทั้งสองรับคลื่นวิทยุที่เวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จุดป้ อนตัวนําทั้งสองตรงข้ามกับ TA จะไม่มีกระแส
ในหม้อแปลง เพราะฉะนั้นในทางปฏิบตั ิจะไม่มีสญ
ั ญาณสําหรับเครื่ องรับ
เมื่อสัญญาณถูกรับโดยปลายของวงรอบที่แสดงในรู ปที่ 29 ข) กระแสในตัวนําแนวตั้งจะไม่อยูใ่ น
เฟสเดียวกัน เพราะว่ามีช่องว่างอยูค่ วามเป็ นจริ ง ส่ วนประกอบสัญญาณของเฟสตรงข้ามในตัวนําแนวตั้งจะ
ตาม TA เพื่อที่จะให้สญ
ั ญาณเข้าสําหรับเครื่ องรับ เหตุผลคือ เฟสตรงข้ามสําหรับกระแสในทิศทางตรงข้าม
ในปฐมภูมิ Lp จะสามารถสร้างกระแสสัญญาณใน Ls จํานวนรอบที่มากโดยทัว่ ไปใช้ในวงรอบเพื่อเพิ่ม
ปริ มาณของสัญญาณ

สายอากาศรับรู้ (Sense Antenna)
สายอากาศรับรู ้จะแยกสายอากาศแนวตั้งที่ใช้กบั วงรอบ สําหรับอุปกรณ์คน้ หาทิศทาง แต่จะอนุญาต
ให้ผลตอบสนองด้านข้าง จากด้านหน้าและด้านหลังของวงรอบ เพื่อที่จะแยกแยะจากสิ่ งอื่นได้

สายอากาศปี กไก่ (Adcock Antenna)
ขบวนสายอากาศปี กไก่ ประกอบด้วย สายอากาศแนวตั้ง 2 ชุด กับหม้อแปลงคู่ควบซึ่งจะทําให้
สัญญาณอยูใ่ นเฟสเดียวกัน
ปรากฏการณ์จะเหมือนสายอากาศวงรอบ สายอากาศปี กไก่ จะใช้สาํ หรับอุปกรณ์คน้ หาทิศทาง
อย่างไรก็ตาม ความไวจะมีจาํ กัดเพราะว่าสายอากาศโดยพื้นฐานมีวงรอบหนึ่งรอบ
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