
 
 

 
 

 

1183 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่มีสายส่งแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนรูปตัวแอล
ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือในยุค 5 G ในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน 

Design of the Wide-Slot Antenna fed by Microstrip line with L-shaped tuning 
Stub for 5G Mobile network in Tunnel Subway 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยฉบับนี้น าเสนอการออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่มีสายส่งแบบไมโครสตริปไลน์ท่ีมีสตับ

จูนรูปตัวแอล ในการออกแบบสายอากาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสายอากาศสองความถี่เพื่อใช้งานโครงข่าย
โทรศัพท์มือในยุค 5G ในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งในการออกแบบและวิเคราะห์ผลจะใช้ระเบียบวิธี FDTD มาใช้ใน
การจ าลองและวิเคราะห์ผล ซึ่งจากผลการจ าลองสายอากาศในงานวิจัยนี้พบว่า สายอากาศรูปแบบนี้สามารถ
ออกแบบได้สองความถี่เรโซแนนซ์คือ ความถี่ 900 MHz มีค่าการสูญเสียย้อนกลับ เท่ากับ -36 dB และความที่สอง
คือ ที่ความถี่ 1800 MHz มีค่าค่าการสูญเสียย้อนกลับเท่ากับ -38.63 dB และที่ความถี่ 900 MHz มีแบนด์วิดท์
เท่ากับ 97 MHz ครอบคลุมแถบความถี่ 855-952 MHz และที่ความถี่ 1800 MHz มีแบนด์วิดท์เท่ากับ 1030 MHz 
ครอบคลุมแถบความถี่ 1300-2330 MHz โดยแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลทั้งสองความถี่เรโซแนนซ์เป็น
แบบ 2 ทิศทาง  

ค าส าคัญ: สายอากาศช่องเปิด/สตับจูนรูปตังแอล/โทรศัพท์มือถือในยุค 5G 
 

Abstract 
 This paper presents design of slot antenna fed by microstrip line with L- shaped tuning 

stub.  The objective of proposed slot antenna is design the dual frequency for 5G mobile network 
in tunnel subway. The proposed antenna is analyzed by using finite difference time domain (FDTD) 
method for study characteristics of slot antenna.  The simulation results of the proposed antenna 
can be obtained dual frequency bands at 900 MHz, return loss of - 36 dB and the impedance 
bandwidth of 97 MHz coverage the frequency at 855- 952 MHz band and the frequency at 1800 
MHz, return loss of - 38 dB, the impedance bandwidth of 1030 MHz coverage the frequency at 
1300-2330 MHz band. The far-field radiation patterns of dual-band frequencies are bi-directional. 

Keywords: Slot antenna/ L-shaped tuning stub / 5G mobile network 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่น การน า
หุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ การใช้โดรนหรืออุปกรณ์เซ็นเซอร์เพื่อช่วยในการ
บริหารจัดการเกษตร รถยนต์ที่มีระบบช่วยในการขับขี่ รวมไปถึงอุปกรณ์สวมใส่ติดตามตัวเพื่อช่วยใน การดูแล
สุขภาพและช่วยให้การรักษาได้ผลแม่นย าขึ้น แต่ด้วยข้อจ ากัดบางประการของเทคโนโลยี การสื่อสารไร้สายใน
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ปัจจุบันท่ียังไม่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้งานในบริการต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ท าให้การพัฒนาการใช้งานเหล่านี้ยัง
อยู่ในวงจ ากัด อย่างไรก็ตาม ในยุคที่เทคโนโลยี IoT AI และ Big Data เข้ามามีบทบาทและทวีความส าคัญมากข้ึน 
ดังนั้น เทคโนโลยี 5G ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในปัจจุบัน และ
ช่วยต่อยอดให้สามารถประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างทั่วถึง โดยจะเป็นยุคแห่งการน าเทคโนโลยี
การสื่อสารไร้สายไปใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างกว้างขวางนอกเหนือจากการใช้ งานส าหรับการสื่อสารทั่วไป 
ศักยภาพที่มากข้ึนในทุกด้านของระบบ  5G จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายอีกด้วย 

สายอากาศเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อรับ-ส่งข้อมูลนะบบของเทคโนโลยี ระบบ 5G โดย
สายอากาศหนึ่งที่ได้ถูกน ามาใช้ในการเชื่อมโยงเพื่อใช้รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารในย่านความถี่ไมโครเวฟ เนื่องจากมีข้อดี
อยู่หลายประการคือ สายอากาศท่ีมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับสายอากาศชนิดอื่น ๆ หลายปี
ที่ผ่านมีนักวิจัยด้านการสื่อสารไร้สายหลายๆ ท่านได้ท าการออกแบบและพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปส าหรับ
โครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN) ท าการศึกษาและพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ และรูปแบบการป้อนสัญญาณที่
แตกต่าง ๆ กัน เช่น สายอากาศช่องเปิด (เทพ เกื้อทวีกุล , 2561, เทพ เกื้อทวีกุล, 2558 และ เทพ เกื้อทวีกุลและ
คณะ, 2558) สายอากาศไมโครสตริปแพทซ์ (Amit, K. & Sachin, K., 2013 and B. Sanchita, S. Ashish, G. 
Abhishek, 2013) สายอากาศแบบช่องเปิดที่ป้อนด้วย CPW (Chulvanich C, & etal., 2007) เป็นต้น สายอากาศ
ดังกล่าวที่ได้ท าการออกแบบมานั้นค่อนข้างจะมีข้อจ ากัดบางประการคือ แบนด์วิดท์ค่อนข้างแคบ และค่อนข้าง
ท าแมตช์ช่ิงได้ยาก มีความยืดหยุ่นน้อย เนื่องจากไม่สามารถปรับและพัฒนาเพื่อน าไปใช้กับความถี่อื่นๆ ได้ ดังนั้น
การออกแบบและวิเคราะห์สายอากาศแบบช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปท่ีมีโครงสร้างพื้นฐาน 
และง่ายในการท าแมตช์อิมพีแดนซ์เพื่อให้สามารถรองรับกับโครงข่ายโทรศัพย์มือถือได้ 

งานวิจัยฉบับนี้น าเสนอการศึกษาและออกแบบสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครส
ริปไลท์ที่มีสตับจูนรูปตัวแอล ซึ่งเป็นรูปร่างสายอากาศดังกล่าวมีรูปร่างที่ไม่ซับซ้อน และมีวัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบสายอากาศนี้เพื่อให้ได้สองย่านความถี่คือ ความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz ส าหรับใช้งานกับส าหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์มือถือในยุค 5 G ในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธี FDTD เพื่อให้ได้สองความถี่ 
เรโซแนนซ์ และมีแบนด์วิดท์สามารถครอบคลุมแถบความถี่ที่ต้องการ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างสองความถี่ที่มีสายส่งแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนรูปตัว
แอลส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือในยุค 5 G ในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้น าเสนอการศึกษาและออกแบบสายอากาศช่องเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีคุณสมบัติ    
เรโซแนนซ์ที่สองความถี่คือ 900 MHz และที่ความถี่ 1800 MHz ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือในยุค 5 G ใน
อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินโดยการจ าลองสายอากาศด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องจ ากัดในโดเมนเวลา (FDTD) เพื่อน าไปใช้งาน
ในย่านการสื่อสารไร้สาย โดยจะท าการวิเคราะห์พารามิเตอร์ของอากาศบางตัว คือ การสูญเสียเนื่องจากการสะท้อน
กลับ (S11) อินพุตอิมพีแดนซ์ อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง (VSWR) และรูปแบบการแพร่สนามระยะไกล (Far field 
radiation pattern) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. โครงสร้างสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่มีสายส่งแบบไมโครสตริปไลน์ท่ีมีสตับจูนรูปตัวแอล 

การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแบบช่องเปิดที่ป้อนสัญญาณด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริป
ไลน์ที่มีสตับรูปตัวแอล อันดับแรกคือการเลือกชนิดของวัสดุฐานรอง (Substrate) เพื่อน าคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ
ไปค านวณหาความกว้างของ Wm และค านวณหาความยาวคลื่นสัมพัทธ์ (g) (Constantine, A. B., 2005) ซึ่งจะ
สัมพันธ์กับความถี่เรโซแนนซ์ที่ต้องการออกแบบ โดยในการออกแบบสายอากาศในงานวิจัยนี้ ใช้การวิเคราะห์ผล
ด้วยระเบียบวิธีแบบ FDTD ในงานวิจัยฉบบับนี้เลือกใช้วัสดุฐานรอง (Substrate) FR4 โดยมีค่าคุณสมบัติดังนี้คือ               

ค่าคงตัวไดอิเล็กตริก (r) เท่ากับ 4.5 และความหนาของวัสดุฐานรอง (h) เท่ากับ 1.6 มิลลิเมตร 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างและพารามเิตอร์ของสายอากาศช่องเปิดแบบกวา้ง 
 

การออกแบบสายอากาศในบทความนี้จะเริ่มท าการออกแบบที่ความถี่แรกคือ ความถี่ 900 MHz โดยใน
การค านวณค่าความยาว จะมีการอ้างอิงกับความยาวคลื่นสัมพัทธ์ (g) ซึ่งสามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 

 

g

eff

c

f



                                                          (1) 

1/2

1 1
1 12

2 2

r r
eff

mW

h 




  
   

 
                                 (2) 



 
 

 
 

 

1186 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

 เมื่อ  f  คือ ความถี่เรโซแนนซ์ที่ต้องการ g
คือ ความยาวคลื่นสัมพัทธ์    eff

 คือ ค่าคงตัวไดอิเล็กตริก

สัมพัทธ์   r  คือ ค่าคงตัวไดอิเล็กตริกของวัสดุฐานรอง h  คือ ความหนา (สูง) ของวัสดุฐานรองและ c  คือ 

ความเร็วของแสง (3×108 เมตร/วินาที)  
2. การจ าลองสายอากาศช่องเปิดด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องจ ากัดในโดเมนเวลา (FDTD) 
 

 

 

 

ภาพที่ 2 บล๊อกไดอะแกรมส าหรบั FDTD อัลกอริทึม 

การจ าลองสายอากาศช่องเปิดป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสรปิไลท์ท่ีมีสตบัรูปตัวแอลด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่อง
จ ากัดในโดเมนเวลา (FDTD) (Yongxi, 1999) สิ่ งที่ส าคัญคือเสถียรภาพเชิงตัวเลข ดังนั้นในการก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับการค านวณเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก ได้แก่การก าหนดขนาดของช่วงเวลา t  และ
ขนาดของช่วงระยะทาง คือ , ,x y z    จ านวนช่วงระยะทางที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ของรูปร่างทั้งหมด

ตามที่ต้องการ และจ านวนเวลาเพียงพอที่จะให้คลื่นสามารถเดินทางผ่านเส้นทางที่ต้องการได้จนเสร็จสิ้น 

 

การกระตุน้แหลง่ก าเนิดแรงดนั 

การค านวณสนามไฟฟา้และสนามแมเ่หลก็          

ในกรดิเซลลข์อง FDTD 

การค านวณในเง่ือนไขขอบเขตการดดูกลนื 

การค านวณหาคณุลกัษณะของสายอากาศ เช่น S11

อินพตุอิมพิแดนซ ์อตัราสว่นแรงดนัคลืน่น่ิง และ

แบบรูปการแผข่องสนามระยะไกล  

รูปแบบจ าลองโครงสรา้งสายอากาศ 

ขัน้เวลาทัง้หมดที่  

ใชใ้นการค านวณ 

เริม่ตน้ 

จบการท างาน 
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นอกจากนั้นขนาดของช่วงระยะทาง คือ  , ,x y z     ควรจะมีขนาดต่ ากว่า  1/10  ถึง 1/20 ส่วนของความ

ยาวคลื่นท่ีใช้งาน และตัวแปรที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อการค านวณ คือ ช่วงเวลา  เนื่องจากการก าหนดช่วงของ
เวลาที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจมากไปหรือน้อยไป จะท าให้การค านวณขาดเสถียรภาพ ดังนั้นจึงต้องมีข้อก าหนดในการ
เลือกค่าช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยมีการก าหนดเงื่อนไขความเสถียรภาพทางเวลาไว้ดังน้ี 

 

 
     

1

2 2 2
1/ 1/ 1/max

t

V x y z

 

    

                                    (3) 

  โดยที่ Vmaxคือ ความเร็วในการแพร่กระจายคลื่นในขอบเขตสเปซโดยค่าความเร็วแสงคือ                       
c = 3 x 108เมตร/วินาที 

การจ าลองสายอากาศโดยใช้วิธี FDTDในงานวิจัยฉบับนี้ จะเริ่มต้นจากการก าหนดขนาดหนึ่งหน่วยของยี
เซลล์(Yee cell) ให้มีขนาดเล็กกว่าหนึ่งส่วนยี่สิบของขนาดความยาวคลื่นสัมพัทธ์ที่ต้องการ โดยการออกแบบให้มี
ขนาดหนึ่งหน่วยยีเซลล์ในทิศทาง x คือ  x 0.16 มิลลิเมตร และขนาดหนึ่งหน่วยยีเซลล์ในทิศทาง y และz เท่ากัน

คือ    y z 0.20 มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถครอบคลุมขนาดสายอากาศทั้งหมดที่ออกแบบ และเพื่อให้มีความ

ผิดพลาดในการค านวณน้อยท่ีสุดโดยขนาดของเซลล์ที่ใช้ในการจ าลองสายอากาศเท่ากับ 70x800x500 เซลล์ 

 

ภาพที่ 3 รูปแบบการจ าลองโครงสร้างสายอากาศท่ีใช้การค านวณดว้ยวิธี FDTD 

ในการจ าลองโครงสร้างของสายอากาศที่ใช้วิธี FDTD แสดงดังภาพที่ 3 ซึ่งในการค านวณด้วยวิธีการนี้
จะต้องค านวณส่วนท่ีเป็นอากาศ (Air) ด้วยเพื่อให้ได้ค่าสนามระยะใกล้ของสายอากาศ การค านวณรูปแบบโครงสร้าง
ของสายอากาศนั้นจะมีวิธีการค านวณทั้งหมด 2 ครั้งด้วยกันคือ ครั้งแรกจะท าการค านวณเฉพาะรูปแบบจ าลอง
โครงสร้างของสายส่งสัญญาณไมโครสตริปเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างแหล่งก าเนิดแรงดันพัลซ์แบบเกาส์เซียนก่ อน 
และน าเอาแหล่งก าเนิดพัลซ์ที่ได้ไปใช้ในการค านวณครั้งที่สอง และในการค านวณครั้งที่สองนี้จะเป็นการค านวณหา
ค่าคุณลักษณะต่าง ๆ ของสายอากาศ เช่น ค่าการสูญเสียย้อนกลับ อินพุตอิมพิแดนซ์ อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง แบบ
รูปการแผ่ของสนามระยะไกล  
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ผลจากการจ าลองของสายอากาศช่องเปิดสายอากาศที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ ที่มีสตับ
จูนแบบง่ามที่มีสตับจูนรูปตัวแอล 

ออกแบบสายอากาศช่องเปิดป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับรูปตัวแอลด้วยระเบียบวิธี 
FDTD โดยท าการออกแบบสายอากาศสองความถี่เพื่อใช้งานย่านความถี่ 900 MHz และ ที่ความถี่ 1800 MHz 
ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือในยุค 5 G ในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินการศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะของ
สายอากาศสายอากาศนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธี FDTD ซึ่งผลการจ าลองที่ดีที่สุดและได้ผลตามที่ต้องการ โดย
พารามิเตอร์ที่ดีที่สุดส าหรับการออกแบบมีค่าดังต่อไปนี้ L มีค่าเท่ากับ 76.5 มิลลิเมตร, W มีค่าเท่ากับ 55.4 
มิลลิเมตร, LS1 มีค่าเท่ากับ 38.5 มิลลิเมตร, S2 มีค่าเท่ากับ 23  มิลลิเมตร, และ S2 มีค่าเท่ากับ 3 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ  

 

ภาพที่ 4 ค่าการสูญเสียย้อนกลับ(S11) ของสายอากาศแบบช่องเปิดแบบกว้าง 

 

ภาพที่ 5 VSWR ของสายอากาศแบบช่องเปิดแบบกว้าง 
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ภาพที่ 6 อินพุตอิมพีแดนช์ของสายอากาศแบบช่องเปิดแบบกว้าง 
  
 จากภาพที่ 4 แสดงค่าการสูญเสียย้อนกลับ (S11) ของสายอากาศออกแบบสายอากาศช่องเปิดป้อนด้วย
สายส่งแบบไมโครสริปไลท์ท่ีมีสตับรูปตัวแอลด้วยระเบียบวิธี FDTD จากผลการท าลองพบว่าค่าการสูญเสียย้อนกลับ
ที่ดีท่ีความถี่ 900 MHz และความถี่ท่ีสองผลของค่าการสูญเสียย้อนกลับที่ 1800 MHz ดังแสดงตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะต่างๆ ของสายอากาศช่องเปิดสายอากาศที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์                  
ที่มีสตับจูนรูปตัวแอล 

คุณลักษณะของ 
สายอากาศ 

ความถี่เรโซแนนช์ 
ที่ 900 MHz 

ความถี่เรโซแนนช์ 
ที่ 1800 MHz 

S11 พารามิเตอร ์ -36 dB -38.63 dB 

อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง(VSWR) 1.03 1.02 

จ านวนจริงของอินพุตอิมพีแดนช์ (Zin real) 51.21โอห์ม 49.85 โอห์ม 

จ านวนจินตราภาพของอินพุตอิมพีแดนช์ (Zin real) 1.07โอห์ม 1.16 โอห์ม 

แบนด์วิดท ์
97 MHz 

(855-952 MHz) 
1030 MHz 

(1300-2330 MHz) 

 

 จากตารางที่ 1 คุณลักษณะต่างๆ ของสายอากาศแบบช่องเปิดซึ่งการจ าลองที่ได้สายอากาศนี้สามารถ
ออกแบบได้สองความถี่คือ ความถี่ 900 MHz มีค่าการสูญเสียย้อนกลับเท่ากับ -36 dB และความที่สองคือ ที่ความถี่ 
1800 MHz มีค่าค่าการสูญเสียย้อนกลับเท่ากับ -38.63 dB และทั้งสองความถี่มีค่า VSWR ใกล้เคียงกับ 1 และมีค่า
อินพุตอิมพีแดนช์ประมาณ 50 โอห์ม ตามภาพที่ 5-6 และที่ความถี่ 900 MHz มีแบนด์วิดท์เท่ากับ 97 MHz 
ครอบคลุมแถบความถี่ 855-952 MHz และที่ความถี่ 1800 MHz มีแบนด์วิดท์เท่ากับ 1030 MHz ครอบคลุมแถบ
ความถี่ 1300-2330 MHz ตามล าดับ 
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(ก) ระนาบ H (ระนาบ X-Y)                                (ข) ระนาบ E (ระนาบ X-Z) 

ภาพที่ 7 แบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลของสายอากาศแบบช่องเปิดที่ความถี่ 900 MHz 
 
 
 

 

             (ก) ระนาบH (ระนาบ X-Y)                        (ข) ระนาบ E (ระนาบ X-Z) 

ภาพที่ 8 แบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลของสายอากาศแบบช่องเปิดที่ความถี่ 1800MHz 

รูปแบบการแผ่พลังงานสนามระยะไกลในระนาบ X-Y และระนาบ X-Z ที่ความถี่ 900 MHz และ 1800 
MHz จะแสดงในภาพท่ี 7-8 โดยระนาบ X-Y จะแสดงรูปแบบการแผ่พลังงานสนามระยะไกลของสนามแม่เหล็กและ
ระนาบ X-Zจะแสดงรูปแบบการแผพ่ลังงานสนามระยะไกลของสนามไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าสายอากาศแบบนี้จะรูปแบบ
เสมือนมีลักษณะในการแผ่พลังงานเป็นสองทิศทาง (Bi-directional) 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่มีสายส่งแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนรูปตัวแอลส าหรับ
โครงข่ายโทรศัพท์มือถือในยุค 5G ในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินด้วยระเบียบวิธี FDTD จากผลการจ าลองพบว่า 
สายอากาศรูปแบบนี้สามารถออกแบบได้สองความถี่เรโซแนนซ์คือ ความถี่ 900 MHz มีค่าการสูญเสียย้อนกลับ
เท่ากับ -36 dB และความที่สองคือ ท่ีความถี่ 1800 MHz มีค่าค่าการสูญเสียย้อนกลับเท่ากับ -38.63dB และมี
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แบนด์วิดท์ครอบคลุมแถบความถี่ที่ต้องการส าหรับน าไปใช้ในโครงข่ายโทรศัพท์มือถือในยุค 5 G ในอุโมงค์รถไฟฟ้า
ใต้ดิน โดยแบบรูปการแผ่พลังงานสนามระยะไกลทั้งสองความถี่เรโซแนนซ์เป็นแบบ 2 ทิศทาง  
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