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บัญญัติใหกระทําได   โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   ประกอบกับมาตรา  ๓๒   
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1. ขอบขาย 

 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับจานสายอากาศของสถานีภาคพ้ืนดิน 
(earth station) ในกิจการประจําที่ผานดาวเทียม (fixed-satellite service: FSS) ที่ใชวงโคจรของดาวเทียม
ประจําที่ (geostationary-satellite orbit: GSO) ในชวงความถี่วิทยุ 2 – 30 GHz 

 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ไมใชบังคับกับจานสายอากาศดังตอไปน้ี  
 (1) จานสายอากาศของอุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม (TV Receive Only) หรือการ
ใชงานอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
 (2) จานสายอากาศซึ่งใชงานในลักษณะ earth station on board vessels (ESVs) ตามที่กําหนด
ไวในขอบังคับวิทยุ (Radio Regulations) ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
 (3) จานสายอากาศซึ่งไดรับอนุญาตใหทําหรือนําเขาไวแลว หรือที่ยังไมไดรับอนุญาตใหทําหรือ
นําเขาแตไดมีการทําสัญญาหรือมีขอผูกพันทางกฎหมายกันไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

 การแสดงความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคน้ี ใหใชหลักการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณประเภท ก ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 

 
2. มาตรฐานทางเทคนิค 

  จานสายอากาศของสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจําทีผ่านดาวเทยีมที่ใชวงโคจรของดาวเทียม
ประจําที่จะตองมีมาตรฐานทางเทคนิคตามที่กําหนดไวดังตอไปน้ี 

2.1 แบบรูปการแผพลังงานรวมขั้ว (Co-polarized Radiation Pattern) 

  คาอัตราขยายของจานสายอากาศตองมีคาไมเกินคาดังตอไปน้ี เวนแตในสวนของพูขาง (side-
lobe) ซ่ึงอาจมีคาเกินกวาที่กําหนดไดไมเกิน 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) 

  คาอัตราขยายของจานสายอากาศตองมีคาไมเกินคาดังตอไปน้ี เวนแตในสวนของพูขาง (side-
lobe) ซ่ึงอาจมีคาเกินกวาที่กําหนดไดไมเกิน 10% (รูปที่ 2) 

  Gx =  23  –  20 log ϕ  dBi  for     2°   ≤  ϕ   <    7° 
       =   20.2  –  16.7 log ϕ dBi  for     7°   ≤  ϕ    ≤   20° 
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รูปที่ 1  แบบรูปการแผพลงังานรวมขั้ว  (CO-POLARIZED RADIATION PATTERN) 

 
รูปที่ 2  แบบรูปการแผพลงังานขามขั้ว  (CROSS-POLARIZED RADIATION PATTERN) 
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2.3 การแยกแยะโพลาไรเซชันไขว (Cross-polarization Discrimination) 

  คาการแยกแยะโพลาไรเซชันไขวของจานสายอากาศที่ความถี่วิทยุใชงานในทิศทางใด ๆ 
(อัตราสวนของคาอัตราขยายในแนวแกนพูคล่ืนหลักแบบรวมขั้ว (co-polar) ตอคาอัตราขยายแบบขามขั้ว 
(cross-polar) ในทิศทางนั้น) ภายในรูปทรงกรวยเสมือนซ่ึงมีแกนกลางอยูตรงแนวแกนพูคล่ืนหลักที่คามุมของ
รูปครึ่งทรงกรวยนั้น (cone half-angle) เทากับมุม ΒΡΕ  ตองมีคาอยางนอยดังตอไปน้ี 
  30 dB  สําหรับกรณีที่ใชโพลาไรเซชันเชิงเสน (linear polarization)  หรือ 
  20 dB  สําหรับกรณีที่ใชโพลาไรเซชันแบบวงกลม (circular polarization) 

เม่ือ  G, Gx  =  คาอัตราขยายของจานสายอากาศ เทยีบกับสายอากาศแบบไอโซโทรปก หนวยเปน dBi 
 (gain relative to an isotropic antenna) 

ϕ =  มุมวัดจากแนวแกนในทิศทางการแผพลังงานสูงสุดของพูคล่ืนหลัก (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 ของรปูแบบการแผพลังงานคล่ืนวิทยุ (Beam Pointing 
Error: angle corresponding to the 1 dB contour of the pattern of the transmit beam at 
the operating frequency) หนวยเปนองศา 
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FIGURE  1
Example of a zone around the GSO to which the design objective

for earth-station antennas applies

1° (or 100 λ/D )

 
รูปที่ 3  สวนโคงของวงโคจรของดาวเทยีมประจําที่ (GSO ARC)  
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