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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้น�ำเสนอการสังเคราะห์วงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อน�ำคลื่นส�ำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ
ทีส่ ร้างเป็นโปรแกรมจ�ำลองทีท่ ำ� งานภายใต้ฟงั ก์ชนั GUI ของโปรแกรม MATLAB® การสังเคราะห์วงจรกรองผ่านแถบความถี่
จะอาศัยทฤษฎีการประมาณค่าแบบ Chebyshev และใช้เทคนิควิธกี ารแปลงค่าแบบ K-inverter เพือ่ ออกแบบโครงสร้างวงจร
กรองความถีใ่ นท่อน�ำคลืน่ ทีใ่ ช้แผ่นช่องแคบแบบตัวเหนีย่ วน�ำทีท่ ำ� งานในช่วงความถี่ 8.35–8.65 จิกะเฮิรตซ์ จากนัน้ สร้างชิน้ งาน
และทดสอบการท�ำงานโดยการเปรียบเทียบกับโปรแกรมจ�ำลองเชิงพาณิชย์ ผลการวิจัยพบว่าวงจรกรองผ่านแถบความถี่
ในท่อน�ำคลื่นที่ออกแบบโดยใช้โปรแกรมจ�ำลองที่พัฒนาขึ้นให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับโปรแกรมจ�ำลองเชิงพาณิชย์และ
ทางทฤษฎีวงจรกรองความถี่ ที่สามารถน�ำไปสร้างชิ้นงานจริงและใช้เป็นวงจรต้นแบบเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนทาง
ด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract
This research presents a synthesis of waveguide band-pass filter using the K-inverter technique for
microwave engineering education. The simulator based on the K-inverter technique was developed using
the GUI function of MATLAB®. The band pass filter was synthesized using the Chebyshev approximation
theory and the K-inverter technique to design the structure of inductive iris filter in waveguide. The
designed BPF filter was implemented in operating frequency range of 8.35–8.65 GHz and tested in
comparison to a commercial simulator. The simulated results of designed waveguide BPF filter using
developed simulator are consistent to commercial simulator and filter theory. The designed waveguide
band-pass filter using the K-inverter technique can be implemented and used effectively as a prototype
filter in engineering education.
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Please cite this article as: N. Intarawiset and S. Akatimagool, “Synthesis of waveguide band-pass filter using K-inverter
technique for microwave engineering education,” The Journal of KMUTNB, vol. 29, no. 2, pp. 247–258, Apr.–Jun. 2019
(in Thai).

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เม.ย.–มิ.ย. 2562
The Journal of KMUTNB., Vol. 29, No. 2, Apr.–Jun. 2019

1. บทน�ำ
ท่อน�ำคลื่นเป็นอุปกรณ์พาสซีฟชนิดหนึ่งที่มีบทบาท
ส�ำคัญที่มีคุณลักษณะความแตกต่างจากวงจรอื่นที่สามารถ
ทนก�ำลังงานสูงๆ ได้ ดังนั้นจึงได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้งาน
ในหลายๆ ด้าน เช่น ระบบการสือ่ สารดาวเทียม ระบบเรดาร์ ระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น การส่งผ่านพลังงานของคลื่น
ไมโครเวฟในท่อน�ำคลืน่ จ�ำเป็นต้องมีการแมตช์ชงิ อิมพีแดนซ์
ในการเชือ่ มต่อทางขาเข้าและทางขาออกเพือ่ ลดค่าการสูญเสีย
ย้อนกลับระหว่างแหล่งก�ำเนิดและท่อน�ำคลื่น และเพื่อให้
สามารถส่งผ่านสัญญาณความถีท่ ี่ต้องการ จ�ำเป็นต้องมีวงจร
กรองความถี่เป็นส่วนหนึ่งในระบบการท�ำงาน ดังนั้นจึงมี
นักวิจยั หลายท่านให้ความสนใจและพัฒนาวงจรกรองความถี่
อย่างต่อเนือ่ ง [1]–[7] ซึง่ พบว่าการออกแบบวงจรกรองความถี่
ที่ใช้อุปกรณ์แบบกลุ่มก้อน (Lumped Element) [1] จะ
ท�ำงานได้ดีในย่านความถี่วิทยุ แต่มีข้อจ�ำกัดในการใช้งาน
ย่านความถี่ไมโครเวฟ ต่อมาได้มีการการออกแบบโดยใช้
โครงสร้างวงจรไมโครสตริป [2]–[4] ที่สามารถรองรับกับ
ความถีไ่ มโครเวฟได้ดี แต่มขี อ้ จ�ำกัดในการทนต่อพลังงานสูงๆ
ได้ไม่มากนัก ฉนัน้ จึงมีนกั วิจยั หลายท่านให้ความสนใจในการ
ออกแบบวงจรกรองความถี่ในท่อน�ำคลื่นที่ใช้วงจรช่องแคบ
[6] แต่ยังพบว่ามีข้อจ�ำกัดในการออกแบบโครงสร้างที่มี
ความยุ่งยาก ดังนั้นจึงมีการน�ำเสนอการออกแบบโดยการใช้
เทคนิควิธีการของ K-inverter [5]–[7] ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถ
ออกแบบและค�ำนวณโครงสร้างวงจรทีส่ มั พันธ์กบั ค่าอุปกรณ์
ทีเ่ ป็นตัวเหนีย่ วน�ำและตัวเก็บประจุได้ตามทีผ่ ใู้ ช้งานต้องการ
ตลอดจนสามารถน�ำเทคนิควิธกี ารดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนา
วงจรกรองผ่านแถบความถีท่ เี่ ป็นโครงสร้างใหม่ๆ ในท่อน�ำคลืน่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟในปัจจุบันมักจะ
ประสบปัญหาในด้านการออกแบบวงจรกรองความถี่ย่าน
ไมโครเวฟ เนือ่ งจากมีเนือ้ หาทีซ่ บั ซ้อน วิธกี ารค�ำนวณมีความ
ยุ่งยาก ดังนั้นนักวิจัยส่วนใหญ่จึงได้ออกแบบและพัฒนา
แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) ในการสร้างวงจร
กรองความถี่โดยใช้โปรแกรมจ�ำลองเชิงพานิชย์เพื่อให้ได้ผล
การตอบสนองทางความถี่ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
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ผูใ้ ช้งาน ซึง่ เป็นอีกวิธกี ารทีใ่ ช้เวลาในการออกแบบค่อนข้างมาก
และต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
นักวิจัยจึงจะสามารถสร้างวงจรกรองความถี่ย่านไมโครเวฟ
ที่มีประสิทธิภาพได้
บทความวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการสังเคราะห์วงจร
กรองผ่านแถบความถี่ในท่อน�ำคลื่นโดยใช้เทคนิควิธีการของ
K-inverter ส�ำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ และ
พัฒนาเป็นโปรแกรมจ�ำลองทีใ่ ช้ฟงั ก์ชนั GUI ของ MATLAB®
ทีม่ คี วามสามารถในออกแบบวงจรกรองผ่านแถบความถีแ่ ละ
วิเคราะห์ผลตอบสนองการท�ำงานทางความถี่ ซึ่งผลของงาน
วิจัยสามารถช่วยในการลดขั้นตอนและความยุ่งยากของการ
ค�ำนวณและการออกแบบวงจรกรองความถี่ตามที่ผู้ใช้งาน
ต้องการ ตลอดจนสามารถน�ำไปใช้ประกอบในการเรียนการ
สอนทางด้านวิศวกรรมไมโครเวฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสังเคราะห์วงจรกรองความถี่
2.1 วงจรกรองความถี่ต้นแบบ
การออกแบบวงจรกรองความถี่พื้นฐานโดยใช้ต้นแบบ
จากอุปกรณ์กลุ่มก้อน (Lumped Element) โดยใช้วิธีการ
ประมาณค่าแบบเชฟบีเชฟ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการก�ำหนดค่า
Ripple จ�ำนวนอันดับของวงจร และสร้างวงจรกรองความถีต่ ำ�่
ต้นแบบอันดับ 3 ดังแสดงในรูปที่ 1 จากนั้นแปลงวงจร
ต้นแบบให้เป็นวงจรกรองผ่านแถบความถี่ ดังแสดงในรูปที่ 2
เมื่ อ พิ จ ารณาสมการที่ (1) สามารถหาค่ า อุ ป กรณ์
ตัวเหนี่ยวน�ำและตัวเก็บประจุได้ผลตอบสนองความถี่จาก
การแปลงเป็นวงจรกรองผ่านแถบความถี่ในช่วงแถบความถี่
ωU – ωL ที่มีความถี่กลางเท่ากับ ω0 เมื่อ
ดังนัน้ สามารถหาค่าดีนอร์มอลไลซ์รแี อกแตนซ์และซัสเซปแตนซ์
ดังในสมการที่ (2) และสมการที่ (3) ซึ่งสามารถเขียนเป็น
พารามิเตอร์การส่งผ่าน (Transmission Parameter) ได้ดัง
สมการที่ (4)
(1)
(2)
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ด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ .”
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2.2 วงจรกรองผ่านแถบความถีโ่ ดยวิธกี ารแปลงค่าอิมพีแดนซ์
การแปลงวงจรโดยใช้ อิ ม มิ ต แตนซ์ อิ น เวอร์ เ ตอร์
(Immittance Inverters) ที่สามารถเปลี่ยนค่าอิมพีแดนซ์
(K พารามิเตอร์) หรือค่าแอตมิตแตนซ์ (J พารามิเตอร์) ซึ่ง
คุณลักษณะเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนวงจรกรองความถี่ให้อยู่
ในรูปของวงจรเทียบเคียงที่สามารถน�ำไปด�ำเนินการสร้าง
วงจรไมโครเวฟบนโครงสร้างวงจรไมโครสตริปและท่อน�ำ
คลืน่ ได้ อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการหาค่าของอุปกรณ์พาสซีฟ
ที่ต่อแบบขนานและแบบอนุกรมที่ใช้ในการจูนความถี่นั้น
ท�ำได้คอ่ นข้างยาก ดังนัน้ การวิเคราะห์สว่ นใหญ่จงึ นิยมอาศัย
วงจรต้นแบบในรูปแบบของวงจรอิมพีแดนซ์อินเวอร์เตอร์
(Impedance Inverters) [6] โดยในทางอุดมคติการท�ำงานของ
อิมพีแดนซ์อนิ เวอร์เตอร์ (K พารามิเตอร์) คล้ายกับการใช้งาน
สายส่งทีค่ วามยาว λ/4 ทีน่ ำ� ไปใช้ในแต่ละย่านความถี่ การหา
ความสัมพันธ์ของอินพุตอิมพีแดนซ์เมื่อมีการต่อโหลดเข้าที่
ปลายสายส่ง ดังแสดงในรูปที่ 3 สามารถค�ำนวณหาได้จาก

สมการที่ (5)
(5)
ท�ำนองเดียวกันในการพิจารณาทางอุดมคติของการ
แปลงโดยใช้แอตมิตแตนซ์อินเวอร์เตอร์ (J พารามิเตอร์)
จะคล้ายกับการใช้งานสายส่งทีค่ วามยาว λ/4 และเมือ่ ต่อโหลด
YL เข้าไปในวงจร ดังแสดงในรูปที่ 4 สามารถเขียนสมการ
อินพุตแอตมิตแตนซ์ได้ดังสมการที่ (6)
(6)
ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างอิมพีแดนซ์และแอตมิตแตนซ์
อินเวอร์เตอร์ มีคุณลักษณะคือ J = 1/K และมีคุณลักษณะ
เหมือนกันเมื่อค่าของ K = J มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อพิจารณาจาก
รูปที่ 5 และรูปที่ 6 โดยแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของสายส่ง
ที่ความยาว λ/4 ที่เขียนเป็นความสัมพันธ์ในรูปของ J และ
K อินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงสร้างวงจรภายในวงจร
ภายเป็น 2 รูปแบบคือ 1) แบบพาย (π-Model) 2) แบบที
(T-Mode) ที่ประกอบด้วยตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�ำ
ที่มีค่าเป็นลบและไม่สามารถน�ำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ
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L
–

Z0
–L

–L

1
jωL

Z0

d
a
Cross Sectional View

Eqiuvalent Circuit

J = 1/jωL

รูปที่ 5 วงจรเทียบเคียงของ J อินเวอร์เตอร์
–L

–L

L

K = jωL

รูปที่ 6 วงจรเทียบเคียงของ K อินเวอร์เตอร์
จึงจ�ำเป็นต้องต้องปรับลดรูปให้อยู่ในรูปของตัวเรโซเนเตอร์
ภายในวงจรกรองความถี่ที่ต้องการใช้งาน
2.3 วงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อน�ำคลื่น [7]
วงจรกรองความถีใ่ นท่อน�ำคลืน่ สามารถน�ำเสนอในรูปแบบ
ความไม่ต่อเนื่อง โดยหลักการท�ำงานพื้นฐานของวงจรกรอง
ความถีใ่ นท่อน�ำคลืน่ จะอาศัยวงจรช่องแคบทีม่ ลี กั ษณะคล้าย
กับตัวเหนีย่ วน�ำต่อขนานหรือเรียกว่าวงจรช่องแคบหรือไอริส
(Iris) มีลักษณะเป็นการน�ำโลหะแผ่นบางๆ ขนาดความหนา
น้อยกว่าความยาวคลื่นที่ใช้งานมากๆ ที่มีสภาพความเป็น
ตัวน�ำไฟฟ้าต�่ำ โดยวางขวางกั้นอยู่ด้านในของท่อน�ำคลื่นใน
ลักษณะที่มีทิศทางขนานกับสนามไฟฟ้า ท�ำให้เกิดกระแส
ไฟฟ้าไหลผ่านและเหนี่ยวน�ำให้เกิดสนามแม่เหล็ก โดยวงจร
เทียบเคียงทางไฟฟ้าของวงจรช่องแคบแบบตัวเหนี่ยวน�ำ
(Inductive Iris) ดังแสดงในรูปที่ 7
การสร้างวงจรกรองผ่านแถบความถีใ่ นท่อน�ำคลืน่ จะใช้
วิธีการค�ำนวณของอิมพีแดนซ์อินเวอร์เตอร์ ของโครงสร้าง
ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนวงจรเรโซเนเตอร์ของวงจรช่องแคบ
ที่ต่อเรียงเป็นล�ำดับ โดยระยะห่างของแต่ละวงจรช่องแคบ
ท�ำหน้าทีค่ วบคุมและปรับค่าช่วงแถบความถีไ่ ด้ตามทีผ่ ใู้ ช้งาน

Inductive Transfer Matrix

รูปที่ 7 วงจรช่องแคบในท่อน�ำคลื่น
ต้องการ
ส�ำหรับการออกแบบวงจรกรองความถี่ของท่อน�ำคลื่น
จะต้องเลือกโหมดพืน้ ฐาน ทีม่ ผี ลต่อขนาดท่อน�ำคลืน่ ความถี่
ใช้งาน ความถี่ตัด ค่าคงที่การแผ่กระจาย และค่าอิมพีแดนซ์
คุณลักษณะ โดยใช้ความสัมพันธ์ดังในสมการที่ (7) และ (8)
(7)
(8)
การวิเคราะห์การท�ำงานของวงจรสายส่งพื้นฐานจะ
ใช้พารามิเตอร์การส่งผ่าน [TLine] ดังสมการที่ (9) และการ
หาค่าเฟส θ จะเป็นไปตามสมการที่ (10) เมื่อ λg0 เป็น
ค่ า ความยาวคลื่ น ที่ เ ดิ น ทางในท่ อ น� ำ คลื่ น ที่ ค วามถี่ ก ลาง
และความยาวของท่อน�ำคลื่น ( ) มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของ
ความยาวคลื่น λg0/2 แสดงดังสมการที่ (11)
(9)
(10)
(11)
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ดังนั้นวิธีการแบบอิมพีแดนซ์อินเวอร์เตอร์จะแสดง
ความสัมพันธ์ของวงจรช่องแคบแบบตัวเหนี่ยวน�ำที่วางใน
ท่อน�ำคลื่น ที่สามารถเขียนเป็นพารามิเตอร์การส่งผ่าน [TL]
ได้ดังสมการที่ (12) [9] จากนั้นเมื่อน�ำมาจัดรูปสมการใหม่
โดยรวมกับความยาวทางไฟฟ้า (ψ) ของท่อน�ำคลืน่ ดังสมการ
ที่ (13)
(12)
(13)
เมือ่ พิจารณาในลักษณะวงจรช่องแคบวางอยูใ่ นท่อน�ำคลืน่
แบบสมมาตร จะเขียนความสัมพันธ์พารามิเตอร์การส่งผ่าน
[T] ได้ดงั สมการที่ (14) และสามารถแสดงเป็นวงจรเทียบเคียง
ได้ดังรูปที่ 8

ψ/2

ψ/2

รูปที่ 8 วงจรเทียบเคียงของวงจรช่องแคบในท่อน�ำคลื่น
โดยค่าของ ψ0 หาได้ดังสมการที่ (17)
(17)
จากสมการที่ (14) เมือ่ น�ำค่าจากพารามิเตอร์ C ลบด้วย
ค่าของพารามิเตอร์ B จะได้ดังสมการที่ (18)
(18)
ค่าของซัสเซปแตนซ์ (BL) ของช่องแคบตัวเหนีย่ วน�ำจะ
เป็นบวกเมื่อ 1/K < K > 1 ดังนั้นจากสมการที่ (14) ค่าของ
พารามิเตอร์ A เขียนได้ดังสมการที่ (19)
(19)

		

(14)

จากสมการที่ (14) เมื่อจัดรูปใหม่โดยการแปลงเป็น K
อินเวอร์เตอร์ สามารถแสดงดังสมการที่ (15)
(15)
จะเห็นได้ว่าค่า K อินเวอร์เตอร์ เป็นคุณลักษณะของ
สมการแอตมิตแตนซ์ เมื่อก�ำหนด λg = λg0 ดังนั้น
(16)

แทนค่า BL จากสมการที่ (17) จะได้ดังสมการที่ (20)
(20)
ดังนั้นจะได้พารามิเตอร์ A ใหม่ดังสมการที่ (21)
(21)
ท�ำนองเดียวกันมื่อแทน BL ในพารามิเตอร์ B จะได้ดัง
สมการที่ (22)
(22)
ส�ำหรับการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบความถีส่ ามารถ
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–jBL2

–jBL1

UE

UE

UE

UE

Z1

Z2

Z3

Zr

Z0

รูปที่ 9 วงจรเทียบเคียงจ�ำนวน N ต่อเรียงตามล�ำดับ
อาศัยทฤษฎีการประมาณค่าแบบ Chebyshev ที่มีสมการ
โอนย้าย แสดงดังสมการที่ (23)
(23)
เมื่อ θ = πλg0/λg และผลการตอบสนองจะเปลี่ยนไป
ตามความถี่จะได้ดังสมการที่ (24)
(24)
เมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ของโครงสร้างวงจรช่องแคบ
ในท่ อ น� ำ คลื่ น สามารถก� ำ หนดความถี่ ก ลาง ความถี่ ตั ด
ด้านต�่ำและด้านสูงของแถบความถี่ โดยเขียนอยู่ในรูป UE
(Unit Element) ที่น�ำมาเชื่อมต่อแบบ ล�ำดับแสดงดังรูปที่ 9
ส�ำหรับสมการที่ใช้ในหาค่าอิมพีแดนซ์ที่มีวงจรจ�ำนวน N
ต่อเรียงตามล�ำดับ
สมการความยาวคลื่ น ในการก� ำ หนดช่ ว งแถบผ่ า น
ความถี่ หาได้จากสมการที่ (25)
(25)

สามารถค�ำนวณค่า λg1, λg2 ได้จากสมการที่ (26), (27)
(26)
(27)
การหาค่าอิมพีแดนซ์

[Zr]

ในแต่ละอันดับของผลการ

K0,1

K1,2

–jBLn
K2,3

Kn,n+1

Zn+1

รูปที่ 10 วงจรเทียบเคียงที่ได้จากการแปลง K-inverter
ตอบสนอง Chebyshev หาได้จากสมการที่ (28)
		

(28)

เมื่อค่าอิมพีแดนซ์ Z0 = ZN+1 = 1 และค่า α สามารถ
หาได้จากสมการที่ (29)
(29)
ส�ำหรับการแปลงค่าอิมพีแดนซ์โดยวิธี K-inverter จะใช้
สมการที่ (30) และวงจรเทียบเคียงแสดงดังรูปที่ 10
(30)
(31)
เมื่อ η หาได้จากสมการที่ (32)
(32)
การหาค่าซัสเซปแตนซ์ของวงจรช่องแคบตัวเหนี่ยวน�ำ
จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอิมพีแดนซ์และค่าการแปลง
โดยใช้การอินเวอร์สสมการในวิธี K-inverter ที่สามารถ
ค�ำนวณได้ดังสมการที่ (33)
(33)
การหาค่าความยาวทางไฟฟ้า (ψr) ของท่อน�ำคลืน่ จะใช้
สมการที่ (34)
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B01

B12
l1

B23
l2

B34

เริ่มต้น

1

ก�ำหนดตัวแปรขั้นต้น

ค�ำนวณหาค่า Susceptance
ของวงจรช่องแคบตัวเหนี่ยวน�ำ

l3

รูปที่ 11 วงจรเทียบเคียงของวงจรกรองผ่านแถบความถี่
ที่ใช้งาน

ไม่ผ่าน
ตรวจสอบ

(34)
ดังนัน้ ระยะห่างระหว่างวงจรช่องแคบ (lr) ทีน่ ำ� ไปใช้งาน
สามารถหาค่าได้จากสมการที่ (35)
(35)
การหาค่าความกว้างของช่องแคบสามารถวิเคราะห์จาก
ความสัมพันธ์ของค่าซัสเซปแตนซ์ของวงจรช่องแคบแต่ละตัว
ทีว่ างเรียงเป็นล�ำดับภายในท่อน�ำคลืน่ โดยจ�ำเป็นต้องปรับปรุง
ค่า Susceptance ให้สัมพันธ์กับความถี่และค่าอิมพีแดนซ์
ทีใ่ ช้งาน ทีส่ ามารถหาค่าได้จากสมการที่ (36) [10] โดยมีวงจร
เทียบเคียงแสดงดังในรูปที่ 11

ผ่าน

ค�ำนวณหาค่าความยาวทางไฟฟ้า
ของวงจรช่องแคบตัวเหนี่ยวน�ำ

ค�ำนวณหาค่าอิมพีแดนซ์
ในแต่ละอิลิเมตท์

ค�ำนวณหาค่าความกว้าง
ของวงจรช่องแคบตัวเหนี่ยวน�ำ

แปลงวงจรโดนใช้ K-inverter

จ�ำลองผลตอบสนอง
ทางความถี่

1

สิ้นสุด

รูปที่ 12 ขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรม

(36)
3. การออกแบบโปรแกรมจ�ำลอง
การออกโปรแกรมจ�ำลองวงจรกรองผ่านแถบความถี่
ในท่อน�ำคลื่นด้วยเทคนิควิธี K-inverter จะถูกสร้างโดยใช้
รูปที่ 13 หน้าต่างโปรแกรมจ�ำลองที่พัฒนาขึ้น
ฟังก์ชัน GUI (Graphic User Interface) ของโปรแกรม
MATLAB ในการหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของท่อน�ำคลื่น
4) ค�ำนวณค่าซัสเซปแตนซ์ของวงจรช่องแคบตัวเหนีย่ วน�ำ
สามารถแสดงขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรมที่สร้างขึ้นดัง
โดยแปลงกลับจากสมการของวิธี K-inverter
รูปที่12
5) ค�ำนวณค่าของระยะห่างระหว่างช่องแคบโดยใช้
ส�ำหรับการออกแบบโปรแกรมมีล�ำดับขั้นตอนดังนี้
1) ก�ำหนดค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ขนาดท่อน�ำคลื่น สมการความสัมพันธ์ของความยาวทางไฟฟ้า
6) ค�ำนวณหาค่าความกว้างของช่องแคบ
จ�ำนวนอันดับ ค่า Ripple แถบความถี่ และความถี่ตัด
7) จ�ำลองผลตอบสนองทางความถี่ที่ได้
2) ค�ำนวณหาค่าอิมพีแดนซ์ของวงจรกรองความถีท่ ใี่ ช้
ส� ำ หรั บ ผลของโปรแกรมจ� ำ ลองที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยใช้
การประมาณค่าแบบ Chebyshev
โปรแกรม GUI ของ MATLAB แสดงดังรูปที่ 13 และ14
3) แปลงค่าอิมพีแดนซ์ให้อยู่ในรูปของ K-inverter
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รูปที่ 14 หน้าต่างของผลการจ�ำลองของโปรแกรม
ส�ำหรับการทดสอบการท�ำงานโปรแกรมจ�ำลองจะใช้ขนาด
ของท่อน�ำคลื่นตามมาตรฐาน WR90 มีการป้อนสัญญาณ
แหล่งจ่ายที่ความถี่กลางเท่ากับ 8.5 จิกะเฮิรตซ์ ความกว้าง
ของแถบความถี่เท่ากับ 300 เมกะเฮิรตซ์ ค่าของ Ripple
เท่ากับ 0.3 เดซิเบล ผลการออกแบบโครงสร้างวงจรกรอง
ความถี่ที่มีจ�ำนวนอันดับ (N) เท่ากับ 3, 4 และ 5 โดยใช้
โปรแกรมจ�ำลองที่พัฒนาขึ้น แสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ที่ออกแบบจากโปรแกรมจ�ำลอง
พารามิเตอร์ (มิลลิเมตร)
ความกว้าง (a)
ความสูง (b)
ความหนา (t)
ความกว้าง (d1)
ความกว้าง (d2)
ความกว้าง (d3)
ความกว้าง (d4)
ความกว้าง (d5)
ความกว้าง (d6)
ความยาว (l1)
ความยาว (l2)
ความยาว (l3)
ความยาว (l4)
ความยาว (l5)

N=3
22.86
10.16
0.1
10.72
6.91
6.91
10.72
24.24
25.93
24.24
-

N=4
22.86
10.16
0.1
10.61
6.69
6.18
6.69
10.61
24.36
26.20
26.20
24.36
-

N=5
22.86
10.16
0.1
10.56
6.61
6.02
6.02
6.61
10.56
24.42
26.27
26.43
26.27
24.42

รูปที่ 15 การเปรียบเทียบผลตอบสนองของจ�ำนวนอันดับ

รูปที่ 16 วงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อน�ำคลื่น
ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบโปรแกรมจ�ำลองที่พัฒนาขึ้น
โดยจ�ำลองการท�ำงานของวงจรกรองความถี่ ที่มีค่าอันดับ
เท่ากับ 3 ถึง 5 โดยใช้คา่ พารามิเตอร์จากตารางที่ 1 ซึง่ ผลการ
จ�ำลอง แสดงดังรูปที่ 15 ทีพ่ บว่าผลตอบสนองในแต่ละอันดับ
จะมีค่าการลดทอนและค่าการสูญเสียย้อนกลับที่สัมพันธ์กับ
จ�ำนวนอันดับของวงจรที่ออกแบบ โดยจะมีความชันมาก
เมือ่ อันดับของวงจรมีคา่ สูง ซึง่ เห็นว่ามีความสอดคล้องกันกับ
ผลทางทฤษฎี
หลังจากนัน้ น�ำโครงสร้างของวงจรกรองผ่านแถบความถี่
ทีม่ อี นั ดับเท่ากับ 3 ไปออกแบบวงจรแสดงดังรูปที่ 16 และผล
การเปรียบเทียบการท�ำงานของโปรแกรมจ�ำลอง การค�ำนวณ
ทางทฏษฏี และการใช้อุปกรณ์กลุ่มก้อน แสดงดังรูปที่ 17
รูปที่ 17 แสดงผลการเปรียบเทียบการตอบสนองทาง
ความถี่ของวงจรกรองผ่านแถบความถี่ที่ออกแบบระหว่าง
โปรแกรมจ�ำลองทีใ่ ช้วธิ ี K-inverter ทฤษฎีพนื้ ฐาน และวงจร
ที่สร้างจากอุปกรณ์แบบกลุ่มก้อน
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4. ผลของการวิจัย
รูปที่ 19 ผลการเปรียบผลตอบสนองทางความถี่ของวงจร
จากการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบความถีใ่ นท่อน�ำคลืน่
กรองผ่านแถบความถี่ที่ออกแบบ
ด้วยวิธี K-inverter ส�ำหรับการศึกษาทางด้านวิศวกรรม
ไมโครเวฟ ได้นำ� ค่าทีไ่ ด้จากการค�ำนวณด้วยโปรแกรมจ�ำลอง ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ของวงจรกรองความถีท่ ไี่ ด้จากการ
ที่สร้างขึ้น น�ำมาออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
โปรแกรมจ�ำลองส�ำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ CST Microwave
พารามิเตอร์
ขนาดโครงสร้าง (มิลลิเมตร)
Studio® ที่ใช้วงจรอันดับเท่ากับ 3 เพื่อให้สามารถน�ำไป
ความกว้าง (a)
22.86
สร้างเป็นชิน้ งานจริง โดยค่าพารามิเตอร์ทปี่ รับปรุงใหม่ แสดง
ความสูง (b)
10.16
ดังตารางที่ 2
ความหนา (t)
1.00
ส�ำหรับการสร้างเป็นชิ้นงานจริงที่มีโครงสร้างเป็นแท่ง
ความกว้าง (d1)
11.40
อะลูมเิ นียมสีเ่ หลีย่ มท�ำการตัดเฉือนโลหะและใช้การกัดเซาะร่อง
ความกว้าง (d2)
7.10
ทางไฟฟ้าที่มีอิเล็กโทรดเป็นตัวน�ำไฟฟ้าด้วยเครื่อง EDM
ความกว้าง (d3)
7.10
(Electrical Discharge Machining) ให้เป็นวงจรช่องแคบ
ความกว้าง (d4)
10.72
จ�ำนวน 4 ตัว วางอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยม ดังรูปที่ 18 (ก) แล้วจึง
ความยาว (l1)
24.00
น�ำไปวัดและทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์โครงข่ายทางไฟฟ้า
ความยาว (l2)
25.90
ยี่ห้อ Agilent รุ่น E5071C ดังรูปที่ 18 (ข) และได้ผลการ
ความยาว (l3)
24.00
ทดสอบการท�ำงานดังรูปที่ 19
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ผลการวัดทดสอบวงจรกรองความถีใ่ นท่อน�ำคลืน่ ด้วย
(LPF) and bandpass filter (BPF) design,” Presented
เครือ่ งวิเคราะห์โครงข่ายทางไฟฟ้ายีห่ อ้ Agilent รุน่ E5071C
at the 2016 IEEE MTT-S International Microwave
เปรียบเทียบผลกับโปรแกรมจ�ำลอง CST พบว่ามีผลการตอบ
Symposium (IMS), San Francisco, CA, 2016.
สนองความถี่ที่ความถี่กลางเท่ากับ 8.49 จิกะเฮิรตซ์ และ [2] A. Adabi and M. Tayarani, “Substrate integration
8.51 จิกะเฮิรตซ์ แบนด์วิดท์มีค่าเท่ากับ 250 เมกะเฮิรตซ์
of dual inductive post waveguide filter,”
และ 250 เมกะเฮิรตซ์ ตามล�ำดับ ภายในแถบความถีผ่ า่ นเกิด
Progress in Electromagnetics Research B, vol. 7,
ความสูญเสียเนือ่ งจากการใส่แทรกมีคา่ เท่ากับ 0.07 เดซิเบล
pp. 321–329, 2008.
และ 1.1 เดซิเบล ตามล�ำดับ และมีการสูญเสียการย้อนกลับ [3] S. Zhang, L. Zhu, and R. Weerasekera, “Synthesis
สูงสุดมีค่าประมาณ 48 เดซิเบล และ 58 เดซิเบล ตามล�ำดับ
of inline mixed coupled quasi-elliptic bandpass
ประสิทธิภาพของวงจรให้ผลทีส่ อดคล้องกันกับผลการจ�ำลอง
filters based on lambda/4 Resonators,” IEEE
การท�ำงานด้วยโปรแกรม
Transactions on Microwave Theory and
Techniques, vol. 63, no. 10, pp. 3487–3493, 2015.
5. สรุป
[4] Wu, L. Zhu and X. Zhang, “Filtering patch
บทความวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้นำ� เสนอการสังเคราะห์วงจรกรอง
antenna on λ/4-resonator filtering topology:
ผ่านแถบความถี่ในท่อน�ำคลื่นด้วยวิธี K-inverter ส�ำหรับ
Synthesis design and implementation,” IET
การศึกษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ ที่สังเคราะห์จากวงจร
Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 11,
กรองผ่านความถี่ต้นแบบจากนั้นแปลงวงจรให้อยู่ในรูปแบบ
no. 15, pp. 2241–2246, 12 10 2017.
วิธี K-inverter โดยออกแบบและสร้างเป็นโปรแกรมจ�ำลอง [5] Q. Zhang and Y.-L. Lu, “Dimensional
ที่สามารถค�ำนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และจ�ำลองการ
synthesis for wide-band bandpass filters with
ท�ำงานของวงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อน�ำคลื่นได้ด้วย
quarter-wavelength resonators,” Progress
ฟังก์ชัน GUI ของ MATLAB® พบว่าสามารถให้ผลลัพธ์ได้
in Electromagnetics Research B, vol. 17,
อย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้งาน ที่ช่วยลดเวลา
pp. 213–231, 2009.
และความยุง่ ยากในการค�ำนวณ ทัง้ นีผ้ ลการเปรียบเทียบการ [6] Q. Wang and J. Bornemann, “Synthesis and
ท�ำงานของการวัดจากชิน้ งานจริงและการจ�ำลองมีคา่ การสูญเสีย
design of direct-coupled rectangular waveguide
เกิดขึ้นเล็กน้อยเนื่องจาก Waveguide Adaptor และ
filters with arbitrary inverter sequence,”
โครงสร้างวงจรที่มีความละเอียดและมีขนาดค่อนข้างเล็ก
presented at the 2014 16th International
อย่างไรก็ตาม ผลของงานวิจัยนี้สามารถประยุกต์ใช้ส�ำหรับ
Symposium on Antenna Technology and
การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ เพือ่ ช่วยส่งเสริม
Applied Electromagnetics (ANTEM), Victoria,
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงแนวทางในการค�ำนวณและการ
BC, Canada, 2014.
ออกแบบวงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อน�ำคลื่นได้อย่างมี [7] S. Upadhyay, C. Panchal, P. K. Atrey, and R. Singh,
ประสิทธิภาพ
“Development of narrowband microwave
bandpass filter for Ku band,” presented
เอกสารอ้างอิง
at the 2016 International Conference on
[1] T.-H. Lee, B. Lee, and J. Lee, “First-order
Wireless Communications, Signal Processing
reflectionless lumped-element lowpass filter
and Networking (WiSPNET), Chennai, India, 2016.
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