หลักการตั้งหัวรับสัญญาณแบบ DUO

รูปที่ 1
จากภาพตัวอยางรูปที่ 1 เปนการแสดงภาพเปรียบเทียบลักษณะการรับสัญญาณสัญญาณ
โดยตรงจากดาวเทียม โดยมีจุดโฟกัสอยูตรงกลางจานพอดี จานที่มีจุดรวมสัญญาณอยูตรงกลาง เขาเรียก
การรวมสัญญาณของจานดาวเทียมแบบนี้วา Prime Focus ( พรามโฟกัส ) สวนมากจานแบบนี้จะเปนจาน
ลักษณะทรงกลม

รูปที่ 2
ในขณะที่เรารับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรงอยู สัญญาณจากดาวเทียมดวงขางเคียงก็จะ
สะทอนสัญญาณเขามาที่หนาจานเราดวยเชนกัน แตเราก็จะยังไมสามารถรับสัญญาณไดเพราะวาจุดรวม
สัญญาณที่สะทอนลงมาไมไดอยูที่จุดที่เราตั้งหัวรับสัญญาณเอาไว จะเห็นวาจุดรวมสัญญาณของดาวเทียม
ดวงขางเคียงจะมีจุดโฟกัสหรือจุดรวมความเข็มสัญญาณสูงสุดอยูที่จุดที่ 2 เหมือน รูปที่ 2
หากวาสัญญาณที่จุดนี้มีความแรงสัญญาณเพียงพอ เราก็สามารถดักรับสัญญาณที่จุดนี้
มาใชงานได โดยวิธีการ นําเอาตัวหัวรับสัญญาณดาวเทียมหรือที่เรียกกันวา LNB มาดักรับสัญญาณที่จุดนี้
เทานี้เราก็จะสามารถรับสัญญาณเพิ่มไดอีก 1 ดวงแลวละครับ ซึ่งวิธีการแบบนี้ครับที่ชางเขาเรียกวาการติดตั้ง
จานแบบ DUO หรือตั้งจานแบบหลายหัวรับ

รูปที่ 3 จุดรวมสัญญาณของดาวเทียมดวงขางเคียง

รูปที่ 4 จุดรวมสัญญาณของดาวเทียมดวงขางเคียง

รูปที่ 5 จุดรวมสัญญาณของดาวเทียมดวงขางเคียง

รูปที่ 2 3 4 5 แสดงใหเราเห็นวา ในขณะที่เราตั้งจานรับสัญญาณดวงที่ตองการอยูนั้น สัญญาณ
จากดาวเทียมดวงขางเคียงก็จะสงสัญญาณผานเขาหนาจานเราดวยเชนกัน ตอไปเราจะมาหาวิธีและหลักการ
ตั้งหัวรับสัญญาณเพื่อรับสัญญาณดาวเทียมดวงขางงเคียงมาใชงาน ซึ่งวิธีนี้ที่เขาเรียกวา การ ติดตั้งจาน
ดาวเทียมแบบ DUO หรือแบบหลายหัวรับ
สิ่งที่เราตองรูกอนติดตั้งจานแบบ DUO
1. ความแรงสัญญาณดวงขางเคียง ดูวาดวงไหนนาจะใชได ( ถาไมรูก็ตองลอง )
2. ตองรูระบบของดาวเทียมที่ตองการรับเพิ่ม จะไดเลือกตัว LNB ไดถูกวาจะใช
ระบบ C – BAND หรือ KU – BAND
3. ขอมูลความถี่ของชองรายการที่ตองการทํา DUO
หลักการคราวๆกอนลงมือ เกี่ยวกับหนาจาน
1. ตองรูแนวสัญญาณของดาวเทียมที่พาดผานหนาจาน วาอยูแนวไหน
2. ตองรูแนวการตั้งขั้วเลข 0 ของตัว LNB วาตองตั้งอยางไร

รูปที่ 6 ตัวอยางจาน DYNASAT
แนวสัญญาณของดาวเทียมที่พาดผานหนาจาน
เราตองรู...เราจะไดใชตัว LNB ควานหาสัญญาณแบบวงแคบยิ่งขึ้นหรืองายยิ่งขึ้น คงจําไดนะ
ครับวาดาวเทียมที่ลอยอยูบนทองฟาลอยอยูในแนวทิศตะวันออกไปตะวันตก ฉะนั้นก็หมายความวาแนว
สัญญาณที่พาดผานหนาจานเราก็ตองอยูในแนวทิศตะวันออกไปตะวันตกเชนกัน แตถาใหเราดูดวยสายตา
ธรรมดาเราจะดูไมออก เพราะหนาจานมันเอียงและทํามุมที่แตกตางจากปกติอยู
ฉะนั้นผมมีวิธีใหสังเกตไดแบบงายๆ คือใหดูที่แนวเลข 0 ของตัว LNB ครับ ถาแนว 0 ชี้ไปทางไหน
ใหเรากะประมาณไดเลยวาแนวนั้นละครับเปนแนวที่สัญญาณของดาวเทียมพาดผานหนาจาน ดูจากตัวอยางรูป
ที่ 6 ครับ แนวเลข 0 ชี้ลงมาฝงแขนซายลางก็เทากับวาแนวที่สัญญาณพาดผานก็เปนแนวนั้นดวยเชนกัน

รูปที่ 7 ตัวอยางจาน DYNASAT
ตอนนี้ลองมาดูอีกตัวอยางครับถาเราตั้งจานที่ดาวเทียมดวงอื่นบางลองสังเกตที่เลข 0 ของตัว
LNB ตามตัวอยาง รูปที่ 7 เลข 0 ของตัว LNB จะชี้ขึ้นไปทางเกือบเทากับแขนซายบน อยางนี้ก็หมายความ
วาแนวที่ดาวเทียมพาดผานหนาจานเราก็จะเปนเหมือนรูปที่ 7 ขวามือ ดวยเชนกัน

รูปที่ 8 แนวเลข 0 กับขั้วเสาอากาศของ LNB ( ผาใหดูภายใน )
เมื่อเรารูแนวทางบางแลวตอไปจะลองมาดูที่ตัว LNB แตละยี่หอครับวาแนวเลข 0 ของตัว LNB
แตละยี่หอชี้แนวไปทางไหนบาง แนวเลข 0 ของตัว LNB เปนเสนที่ใชอางอิงเสาอากาศภายในกระบอก LNB
เพื่อจะไดปรับตั้ง LNB ไดตรงและถูกกับการสงและการรับ ถาปรับตั้งเลข 0 หรือเสาอากาศของ LNB ไมตรง ก็
จะเปนเหตุใหการรับสัญญาณรับไดไมดีเทาที่ควร หรือ อาจจะรับไมไดเลย

รูปที่ 9
LNB ที่ใชแนวเลข 0 เทียบกับ แนวตะวันออกหรือตะวันตก หรือเทียบกับแนว HOR
DYNASAT , PROFEES , MAZZ , INFOSAT , IDEA CHUN

รูปที่ 10
LNB ที่ใชแนวเลข 0 เทียบกับ แนวทิศเหนือหรือทิศใต หรือเทียบกับแนว VER
PSI , ATM , SAMART , CKU PSI , CKU INFO , CKU DYNASAT , CKU ATM , CKU MAZZ , CKU IDEA

รูปที่ 11 LNB KU-BAND
สําหรับ LNB KU-BAND ทุกยี่หอ สวนมากจะใหดูที่ขั้วตอสาย เทียบกับแนวทิศใต

การติดตั้งจานดาวเทียมแบบหลายหัวรับหรือที่ชางเขาเรียกกันวาการติดตั้งจานแบบ DUO ไมมี
วิธีการที่ชัดเจนตายตัวเพราะขนาดจานและมุมสะทอนแตละตําเหนงแตละดวงจะมีมุมสะทอนคนละมุมไม
เทากันและไมสามารถใชสูตรคํานวณไดวามันนาจะติดตั้งอยูที่ตรงไหน แตเราสามารถรูและกะประมาณไดตาม
รูปแบบและหลักการที่กลาวมาขางตนเทานั้น
สรุปหลักการการติดตั้งจานแบบ DUO
1. ดูแนวที่ดาวเทียมพาดผานหนาจานไดจากตัว LNB ของดาวเทียมดวงหลักที่ติดตั้งไวกอน
2. กะประมาณมุมสะทอนจากมุมองศาดาวเทียมที่ลอยอยูบนทองฟา
3. แลวใชหัวรับ LNB ที่ตองการ DUO ควานหาสัญญาณที่จุดมุมสะทอน ที่คาดกะประมาณเอาไว
4. ทุกอยางตองอาศัยประสบการณลวนๆครับ ตองลองดูนะครับ
ลองดูแนวทางและตัวอยางครับ
ติดตั้งดาวดวงหลัก THAICOM 2/5 C-BAND
ตั้งหัวรับเพิ่มที่ดาวเทียม NSS 6 ( KU-BAND ) ใช LNB KU UNIVERSAL
และตั้งหัวรับเพิ่มที่ดาวเทียม ST1 ( C-BAND )
เมื่อติดตั้งดวงหลักแลวลองมาดู มุมสะทอนของดาวเทียมกันครับ

รูปที่ 12
จากตัวอยางรูปที่ 12 ลองดูมุมสะทอนของดาวเทียมกันครับ...ดวงแรกที่อยูใกล THAICOM 2/5 มากที่สุดคือ
ดาวเทียม ST 1 มีมุมองศา = 88.0 E มุมสะทอนจะอยูต่ํากวา THAICOM 2/5 เพราะวาดาวเทียมมันสะทอน
เปนมุมชิ่งเปนตรงกันขามกับสัญญาณที่สงลงมาเหมือนภาพตัวอยาง
ดวงที่ 2 คือดาวเทียม NSS 6 มีมุมองศา = 95.0 E มีมุมองศาสูงกวา ST1 ไปอีกประมาณ 7 องศาจาก
ลองสังเกตมุมสะทอนครับ จะมีมุมต่ํากวา ST1 ลงมาอีกนิดหนึ่ง เพราะตําเหนงดาวเทียมอยูสูงกวา

เมื่อเรารูมุมสะทอนคราวๆแลวทีนี้เราลองมาดูที่หนาจานตรงๆกันบางครับวา LNB นาจะติดตั้งอยู
ตรงจุดไหนหรือแนวไหนกันบาง

แนวเลข 0 ดาวเทียม THAICOM 2/5

แนวจุดตั้งหัวดักรับสัญญาณ ST 1 และ NSS 6
รูปที่ 13
จากรูปที่ 13 จะเห็นไดวา LNB ทั้งสามตัวจะเรียงตัวกันโดยประมาณ ในแนวทิศ ที่ดาวเทียมพาด
ผาน เมื่อเรารูแนวแลว เราก็ลองเอาตัวหัวรับ LNB มาควานหาสัญญาณกันดูที่ละดวงไดเลยครับ และ
แนนอน แนวของดาวเทียมที่เราตั้งแบบ DUO ทั้งหมด ไมวาจะเปนดวงไหน ตัวหัวรับ LNB ก็จะเรียงตัวกัน
โดยประมาณ จากทิศตะวันออกไปทิศ ตะวันตก หรือ แนวที่ดาวเทียมเรียงตัวกันอยูบนทองฟา
สําหรับการทํา DUO จานรับดาวเทียมแบบ KU-BAND แบบจาน OFF SET ก็จะมีลักษณะ
คลายกันครับมาดูภาพตัวอยางกันครับ

ลองดูแนว LNB ครับ ก็จะอยูในแนว ตะวันออก-ตะวันตกเชนเดียวกันสําหรับทานที่สนใจก็ตองลองดู
ขอมูลโดย

มนตรี สุขรอบ บริษัท นิกสเซลสแอนดเซอรวิส จํากัด

