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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
วาดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเครื่องไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone)
ความถี่วิทยุ 794 – 806 MHz
โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคในกิจการ
วิทยุคมนาคม อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ที่แ กไขเพิ่ม เติม ประกอบมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น ความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห งชาติ จึงออกประกาศว าดวยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อ งโทรคมนาคม
และอุปกรณ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเครื่องไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone)
ความถี่วิทยุ 794 – 806 MHz ไว ดังมีรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช มท. ๐๐๖ - ๒๕๔๘
แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
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เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเครื่องไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone)
ความถี่วิทยุ 794 – 806 MHz

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต: www.ntc.or.th
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มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเครื่องไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone)
ความถี่วทิ ยุ 794 – 806 MHz
1.

ขอบขาย

มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําสําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเครื่อง
ไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone) ที่ใชงานในยานความถี่วิทยุ 794 – 806 MHz และมีความกวาง
แถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ไมเกิน 200 kHz

2.

มาตรฐานทางเทคนิค

2.1 กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power)
นิยาม
กําลังคลื่นพาหที่กําหนด หมายถึง กําลังคลื่นพาห (carrier power) ของเครื่องตามที่
ผูผ ลิ ต ประกาศหรื อ แจ งในเอกสารลั กษณะทางเทคนิ คของเครื่ อ งวิ ท ยุ คมนาคม โดยกํ า ลั งคลื่ น พาห
หมายถึง กําลังเฉลี่ย (average power) ที่สงไปยังสายอากาศเทียม (artificial antenna) ในขณะที่ไมมี
การมอดูเลต ทั้งนี้ ค ากํา ลังคลื่ นพาหที่ วัด ไดจากการทดสอบต องมี คา ไม เกิน ± 1.5 dB ของค ากํ าลั ง
คลื่นพาหที่กําหนด
ขีดจํากัด กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power) ที่อนุญาตใหใชงาน ตองมีคาไมเกิน 50
มิลลิวัตต (mW)
2.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
นิยาม
การแพร แ ปลกปลอม หมายถึ ง การแพร ที่ขั้ ว ต อ สายอากาศที่ ความถี่วิ ท ยุ ใดๆ ที่ อ ยู
นอกเหนือ แถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ซึ่งสามารถลดลงไดโดยไมไดทําใหการสื่อสาร
ไดรับผลกระทบ การแพรแปลกปลอมนี้รวมถึงการแพรฮารมอนิก (harmonic emission) การแพรพาราซิ
ติก (parasitic emission) ผลจากการมอดูเลตระหวางกัน (intermodulation product) และผลจากการ
แปลงความถี่ (frequency conversion product) แตไมรวมถึงการแพรนอกแถบ (out-of-band emission)
ขีดจํากัด กําลังของการแพรแปลกปลอมที่ความถี่วิทยุตั้งแต 9 kHz ถึง 4 GHz ตองต่ํากวาคากําลัง
คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลตอยางนอยที่สุด 43 + 10 log P (dB) หรือ 70 dBc แลวแตวาคาใดจะ
นอยกวา (เมื่อ P คือคากําลังคลื่นพาห (Mean Power) มีหนวยเปนวัตต (W))
2.3 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
นิยาม
คาผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง คาแตกตางระหวางความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการ
มอดูเลต กับความถี่ที่ระบุ (nominal frequency) ของเครื่องสง
ขีดจํากัด
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คาผิดพลาดทางความถี่ตองไมเกิน 40 kHz
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2.4 คาเบี่ยงเบนทางความถี่ (frequency deviation) สําหรับกรณีที่เครื่องวิทยุคมนาคมมีการมอดูเลต
ความถี่ (FM) หรือ การมอดูเลตเฟส (PM)
นิยาม
ค า เบี่ ย งเบนทางความถี่ หมายถึ ง ค า แตกต า งที่ ม ากที่ สุ ด ระหว า งความถี่ ข ณะหนึ่ ง
(instantaneous frequency) เมื่อมีการมอดูเลต กับความถี่คลื่นพาหในขณะที่ไมมีการมอดูเลต
ขีดจํากัด

คาเบี่ยงเบนทางความถี่จะตองไมเกิน

±75

kHz

2.5 การแพรนอกแถบ (out-of-band emissions)
นิยาม
การแพรนอกแถบ หมายถึงการแพรที่ขั้วตอสายอากาศที่ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยูนอกเหนือ
แถบความถี่ที่จําเปน (necessary bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถี่เสียงตามที่กําหนด โดยไม
รวมถึงการแพรแปลกปลอม (spurious emissions)
ขีดจํากัด

การแพรนอกแถบตองอยูภายในขอบเขตที่กําหนดไวในภาพขางลางนี้

0 dB
(Unmodulated carrier reference)
25 dB
35 dB

necessary bandwidth (B)
Spurious emission
43 + 10 log P (dB)
Out of Band Emission (50% to 250% of B)

fc-200

3.

fc-100

fc

fc+100

fc+200

fc+400

fc+500

วิธีการทดสอบ

3.1 กําลังคลื่นพาหที่กําหนด (rated carrier power)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ETSI EN 300 422-1 [1] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
3.2 การแพรแปลกปลอม (conducted spurious emissions)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ITU-R Rec. SM. 329-10 [2], ANSI/TIA/EIA-603-B [3] หรือวิธีการ
ทดสอบอื่นที่เทียบเทา
3.3 คาผิดพลาดทางความถี่ (frequency error)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ANSI/TIA/EIA-603-B หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
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3.4 คาเบี่ยงเบนทางความถี่ (frequency deviation)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ANSI/TIA/EIA-603-B หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
3.5 การแพรนอกแถบ (out-of-band emissions)
วิธีการทดสอบตองเปนไปตาม ANSI/TIA/EIA-603-B หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทา
หมายเหตุ:
[1]

ETSI EN 300 422-1: Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wireless Microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 1: Technical
characteristics and test methods

[2]

ITU-R Rec. SM. 329-10: Unwanted emissions in the spurious domain

[3]

ANSI/TIA/EIA-603-B: Land mobile FM or PM communications equipment; Measurement
and performance standards
_____________________
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