ตัวอย่าง แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม

ภาคผนวก
แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม
แบบรายงานนี้เป็นรายงานระยะห่างต่าสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงถึงจุดสังเกตการณ์ทีระดับการแผ่คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
สอดคล้องตามขีดจ่ากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าส่าหรับกลุ่มผู้ได้รับคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าทัวไป ซึงเป็นค่าทีได้จาก
 การวัด
 การค่านวณโดยใช้แบบจ่าลองตามข้อเสนอแนะ ITU-T Recommendation K.70
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๑. รายละเอียดหน่วยงาน
บริษัท/หน่วยงาน สานักงาน กสทช.
ทีอยู่ เลขที่ 88 ซอยพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-3456789
โทรสาร 02-1234567
E-mail
admin@businessdee.com
๒. รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม/หนังสืออนุญาตวิทยุคมนาคม
0123456789012
เลขทีใบอนุญาต/เลขทีหนังสืออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (ถ้ามี)
0123456789012
เลขทีใบอนุญาต/เลขทีหนังสืออนุญาตใช้เครืองวิทยุคมนาคม (ถ้ามี)
๓. รายละเอียดที่ตั้งสายอากาศ
ทีอยู่ 88
หมู่ที
ต่าบล แขวงสามเสนใน
อ่าเภอ เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
ละติจดู 13.783604
องศา (ทศนิยม ๖ ต่าแหน่ง) ลองจิจูด 100.551390
องศา (ทศนิยม ๖ ต่าแหน่ง)
๔. รายละเอียดของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
แบบ/รุ่น NBTC-123
ตราอักษร (ยี่ห้อ) NBTC
๕. รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียง
กาลังส่งของเครื่องส่ง
Effective Monopoleความถี่วิทยุ
ความสูงสายอากาศจากพื้นดิน
วิทยุกระจายเสียง
radiated Power (E.M.R.P.)
(kHz)
(m)
(kW)
(kW)
1035
10
12.11
100
๖. ระยะห่างต่าสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงถึงจุดสังเกตการณ์ที่ระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตาม
ขีดจากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสาหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป
ขีดจากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ๑
ระยะห่างต่าสุด
ความถี่
(m)
E-field strength (V/m) H-field strength (A/m)
150 kHz – 1 MHz
87
0.73/f
1/2
1 MHz – 10 MHz
87/f
0.73/f
31.48
วันที่วัด/คานวณ
ผู้วัด/ผู้คานวณ ๒

วว/ดด/ปปปป
ลงชือ

นายมานะ ขยันดี
(นายมานะ ขยันดี)

วันที่รายงาน
. ผู้มีอานาจลงนาม ๓ ลงชือ

วว/ดด/ปปปป
นายรุ่งเรือง กิจรุ่งเรือง
(นายรุ่งเรือง กิจรุ่งเรือง)

ขีดจ่ากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือง มาตรฐานความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครืองวิทยุคมนาคม โดยก่าหนดให้ f หมายถึง ความถี มีหน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์ (MHz)
ผู้วัด/ผู้ค่านวณ หมายถึง เจ้าหน้าทีเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือต่าแหน่งอืนทีเทียบเท่า
ผู้มีอ่านาจลงนาม หมายถึง ผู้อ่านวยการสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือต่าแหน่งอืนทีเทียบเท่า

คาอธิบายการกรอกรายละเอียด
1. รายละเอียดหน่วยงาน :
กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี)
2. รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม/หนังสืออนุญาตวิทยุคมนาคม :
กรอกเลขที่ใบอนุญาตตั้ง ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม 12 หลัก (ถ้ามี)
3. รายละเอียดที่ตั้งสายอากาศ :
กรอกรายละเอียดที่ตั้งสายอากาศ พร้อมทั้งระบุพิกัดที่ตั้ง (องศา ทศนิยม 6 ตาแหน่ง)
4. รายละเอียดของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง :
กรอกรายละเอียดยี่ห้อ รุ่น ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
5. รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียง : กรอกรายละเอียดดังนี้
5.1 ความถี่วิทยุ ในหน่วย กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
5.2 กาลังส่งของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ในหน่วย กิโลวัตต์ (kW)
5.3 กาลังส่งออกอากาศโมโนโพลประสิทธิผลสูงสุด (Effective Monopole-radiated Power : E.M.R.P) ในหน่วย
กิโลวัตต์ (kW)
5.4 ความสูงสายอากาศจากพื้นดิน ในหน่วย เมตร
6. ระยะห่างต่าสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงถึงจุดสั งเกตการณ์ที่ระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้อง
ตามขีดจากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสาหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป : สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือการ
คานวณโดยใช้แบบจาลอง ITU-T K70 (EMF-Estimator) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
6.1 เข้าไปที่ : https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9140

Click ดาวน์โหลด
Version ล่าสุด (K.70
(01/2018))
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6.2 ทาการติดตั้งโปรแกรม EMF-Estimator

6.3 ทาการเปดโปรแกรม EMF-Estimator

จากนั้นให้ดาเนินการกรอกค่า ดังนี้
 Type of service coefficient-nominal/mean transmitter power: เลือก AM
 Transmitter power: กรอกค่ากาลังส่งของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ตามที่ได้กรอกในข้อ 5.
 Feeder attenuation: กรอกค่าสูญเสียในระบบสายนาสัญญาณ (ในหน่วย dB/100 เมตร)
 Feeder Length: กรอกค่าความยาวของสายนาสัญญาณ (ในหน่วย เมตร)
 Additional attenuation : กรอกระบบการสูญเสียอื่นๆ (ในหน่วย dB)
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 Transmitting antenna height : กรอกความสูงสายอากาศ (ในหน่วย เมตร)
 Frequency : กรอกความถี่วิทยุ (ในหน่วย เมกะเฮิรตซ์ (MHz))
หมายเหตุ สูตรการเปลี่ยนหน่วยความถี่วิทยุจากกิโลเฮิรตซ์ (kHz) เป็น เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เป็นดังนี้
ความถี่วิทยุ
ความถี่วิทยุ
 โปรแกรมจะทาการคานวณระยะห่างต่าสุดจากสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงถึงจุดสังเกตการณ์ที่
ระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามขีดจากัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสาหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป ให้นาค่าจากการคานวณไปกรอก ดังนี้
 ค่า Compliance distance (Public) (ในหน่วย เมตร) ไปกรอกในข้อ 6. (ตัวอย่างโปรแกรมคานวณ
ค่าเท่ากับ 31.48 เมตร)
 ERP ไปกรอกในข้อ 5. (Effective Monopole-radiated Power (E.M.R.P.) ในหน่วย กิโลวัตต์ (kW))
7. ทาการลงบันทึกผลของรายงาน
7.1 วันที่วัด/คานวณ : กรอก วัน/เดือน/ปี ที่ทาการวัดหรือคานวณจากโปรแกรม
7.2 ลงชื่อผู้ วัด/คานวณ : กรอกชื่อ ผู้ทาการวัดหรือคานวณ
7.3 ผู้มีอานาจลงนาม : กรอกชื่อผู้มีอานาจลงนาม
7.4 วันที่รายงาน : กรอก วัน/เดือน/ปี ที่รายงานผล
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