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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง จานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจําที่ผานดาวเทียม
(fixed - satellite service) ที่ใชวงโคจรประจําที่ (geostationary - satellite orbit)
โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคในกิจการโทรคมนาคมผานดาวเทียม
ประกอบกั บ จานสายอากาศที่ ใ ช ใ นกิ จ การโทรคมนาคมผ า นดาวเที ย มที่ มี ผ ลต อ การให บ ริ ก าร
โทรคมนาคมตองมีมาตรฐานทางเทคนิค เพื่อขจัดปญหาการรบกวนความถี่วิทยุ และตอบสนองใหการ
ใชวงโคจรของดาวเทียมประจําที่และความถี่วิทยุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๑ (๖) (๒๑) และมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ ง
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิ แ ละเสรีภ าพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย ประกอบกั บ มาตรา ๓๒
แหงพระราชบัญญัติก ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อัน เปน พระราชบั ญญัติที่ มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย และมาตรา ๒๙ (๔)
แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ อันเปน พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
จึงใหยกเลิกประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เรื่อง การใชความถี่วิทยุสําหรับจานสายอากาศรับ - สงของ
สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินในกิจการประจําที่ผานดาวเทียม ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
และใหกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรื่อง จานสายอากาศของ
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สถานีภาคพื้นดินในกิจการประจําที่ผานดาวเทียม (fixed - satellite service) ที่ใชวงโคจรของดาวเทียม
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1.

ขอบขาย

มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับจานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดิน
(earth station) ในกิจการประจําที่ผานดาวเทียม (fixed-satellite service: FSS) ที่ใชวงโคจรของดาวเทียม
ประจําที่ (geostationary-satellite orbit: GSO) ในชวงความถี่วิทยุ 2 – 30 GHz
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ไมใชบังคับกับจานสายอากาศดังตอไปนี้
(1) จานสายอากาศของอุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม (TV Receive Only) หรือการ
ใชงานอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
(2) จานสายอากาศซึ่งใชงานในลักษณะ earth station on board vessels (ESVs) ตามที่กําหนด
ไวในขอบังคับวิทยุ (Radio Regulations) ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
(3) จานสายอากาศซึ่งไดรับอนุญาตใหทําหรือนําเขาไวแลว หรือที่ยังไมไดรับอนุญาตใหทําหรือ
นําเขาแตไดมกี ารทําสัญญาหรือมีขอผูกพันทางกฎหมายกันไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
การแสดงความสอดคล อ งตามมาตรฐานทางเทคนิ คนี้ ให ใ ช ห ลั ก การตรวจสอบและรั บ รอง
มาตรฐานเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ ป ระเภท ก ตามที่ กํา หนดไว ในประกาศคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ

2.

มาตรฐานทางเทคนิค

จานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดินในกิจการประจําทีผ่ านดาวเทียมที่ใชวงโคจรของดาวเทียม
ประจําที่จะตองมีมาตรฐานทางเทคนิคตามที่กําหนดไวดังตอไปนี้
2.1 แบบรูปการแผพลังงานรวมขั้ว (Co-polarized Radiation Pattern)
คาอัตราขยายของจานสายอากาศตองมีคาไมเกินคาดังตอไปนี้ เวนแตในสวนของพูขาง (sidelobe) ซึ่งอาจมีคาเกินกวาที่กําหนดไดไมเกิน 10% (รูปที่ 1)
G = 29 – 25 log ϕ

dBi

for

2° ≤ ϕ < 20°

= –3.5

dBi

for

20° ≤ ϕ < 26.3°

= 32 – 25 log ϕ

dBi

for 26.3° ≤ ϕ < 48°

= –10

dBi

for

48° ≤ ϕ ≤ 180°

2.2 แบบรูปการแผพลังงานขามขั้ว (Cross-polarized Radiation Pattern)
คาอัตราขยายของจานสายอากาศตองมีคาไมเกินคาดังตอไปนี้ เวนแตในสวนของพูขาง (sidelobe) ซึ่งอาจมีคาเกินกวาที่กําหนดไดไมเกิน 10% (รูปที่ 2)
Gx = 23 – 20 log ϕ
= 20.2 – 16.7 log ϕ
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รูปที่ 1 แบบรูปการแผพลังงานรวมขั้ว (CO-POLARIZED RADIATION PATTERN)

รูปที่ 2 แบบรูปการแผพลังงานขามขั้ว (CROSS-POLARIZED RADIATION PATTERN)
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2.3 การแยกแยะโพลาไรเซชันไขว (Cross-polarization Discrimination)
ค า การแยกแยะโพลาไรเซชั น ไขว ข องจานสายอากาศที่ ความถี่ วิ ท ยุ ใช งานในทิ ศ ทางใด ๆ
(อั ตราส ว นของค าอั ตราขยายในแนวแกนพูคลื่น หลักแบบรว มขั้ ว (co-polar) ต อค า อัต ราขยายแบบข ามขั้ ว
(cross-polar) ในทิศทางนั้น) ภายในรูปทรงกรวยเสมือนซึ่งมีแกนกลางอยูตรงแนวแกนพูคลื่นหลักที่คามุมของ
รูปครึ่งทรงกรวยนั้น (cone half-angle) เทากับมุม ΒΡΕ ตองมีคาอยางนอยดังตอไปนี้
30 dB สําหรับกรณีที่ใชโพลาไรเซชันเชิงเสน (linear polarization) หรือ
20 dB สําหรับกรณีที่ใชโพลาไรเซชันแบบวงกลม (circular polarization)
เมื่อ

= คาอัตราขยายของจานสายอากาศ เทียบกับสายอากาศแบบไอโซโทรปก หนวยเปน dBi
(gain relative to an isotropic antenna)
ϕ=
มุมวัดจากแนวแกนในทิศทางการแผพลังงานสูงสุดของพูคลืน่ หลัก (main-lobe) หนวยเปน
องศา (off-axis angle in the direction of the GSO referred to the main-lobe axis which is
within 3° of the GSO) ดังแสดงใหเห็นใน รูปที่ 3
ΒΡΕ = มุมที่สอดคลองกับแนวเสน 1 dB ของรูปแบบการแผพลังงานคลื่นวิทยุ (Beam Pointing
Error: angle corresponding to the 1 dB contour of the pattern of the transmit beam at
the operating frequency) หนวยเปนองศา
G, Gx

FIGURE 1
Example of a zone around the GSO to which the design objective
for earth-station antennas applies
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รูปที่ 3 สวนโคงของวงโคจรของดาวเทียมประจําที่ (GSO ARC)
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