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รู้ลึก รู้จรงิทางดา้นเทคนคิ
1
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ความอยู่รอดของช่างดาวเทียม

เปิดศักราชใหม่ขึ้นมาช่างจะอยู่รอดไม่ได้แล้วหรือ? ธุรกิจที่ไปได้ของช่าง
กับเร่ืองของเศรษฐกจิ เป็นคนละเร่ืองกัน หมายความวา่ ถ้าธุรกิจไปได้แต่ช่างไม่พร้อมก็ไป
ไม่ได้ หรือถ้าธุรกิจตกตำ่ก็ไม่ได้หมายความวา่ ทุกธุรกิจจะตกตำ่ไปหมด บางธุรกิจอาจจะ
เติบโตเฟ่ืองฟู บางธุรกิจอาจจะตกต่ำไป

ทีวีดาวเทียมในตอนน้ีเป็นช่วงจังหวะขาข้ึน เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความจำเป็นและเข้า
มาทดแทนเสาอากาศ ความเป็นมืออาชีพเท่าน้ันท่ีจะทำให้ช่างฯอยู่รอดได้ หนังสือเล่มน้ีจึงมี
เน้ือหาสาระความรูม้ามอบให้ 5 หัวข้อหลัก ด้วยกัน คือ

1. มีความรูจ้ริงทางดา้นเทคนคิ

2. มีทัศนะคตท่ีิดี

3. มีความคดิสร้างสรรค์

4. ปรับตัวได้

5. รับผิดชอบในงานทีท่ำ
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ช่างตดิตัง้จะอยูไ่ดจ้ำเปน็อยา่งยิง่จะตอ้งมหีลกัหรอืฐานทีม่ั่นทีต่ัง้เอาไว ้บางคน
บอกว่า ได้รถ ได้บ้านเพราะติดต้ังจานดาวเทยีม บางคนก็บอกขายรถขายบา้นเพราะติดต้ัง
จานดาวเทียม ทำไมธุรกิจเดียวกันถึงอยู่ได้และไม่ได้

มีความรู้จริงทางด้านเทคนิค
ช่างบางทา่นหาขอ้มูลการติดต้ังได้ด้วยตัวเอง จากหนงัสือ หรือสัมมนา หรือเพียง

มีคนมาบอกวิธีต่อ ก็สามารถติดต้ังได้แล้ว เพราะในปัจจุบันจานดาวเทียมติดต้ังไม่ยาก ด้วย
เทคนิค ด้วยความรู้ และระบบ การส่ือสารต่างๆในยุคน้ี เอ้ือให้ช่างได้ศึกษาหาความรู้ได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเรื่องการติดตั้งจานจึงกลายเป็นความรู้ระดับพื้นๆ ไปซะแล้ว ณ วันนี้
เปรียบเทียบกับสมัยก่อนถือได้ว่าเป็นเร่ืองใหญ่ แต่ต่อไปน้ีช่างฯ จะรู้เพียงแค่พ้ืนฐานอย่างน้ี
ไม่ได้แล้ว มิฉะน้ันจะมีผลกับตลาด คือหนีไม่พ้นเร่ืองของการแขง่ขันในเรือ่งราคา เกิดการ
ขายแบบโดนกดราคา ราคาจะตำ่ลงๆ เนือ่งจากเรามคีวามรูค้วามเชีย่วชาญเทา่กบัคูแ่ขง่
แล้วจะไปสู้เขา ได้อย่างไร ดังนั้นความรู้ทางด้านเทคนิคเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับช่างฯ
ท่ีจะทำใหช่้างอยูร่อดได้หรืออยู่รอดไม่ได้ ถ้าถามวา่จะรู้ได้อย่างไร ยกตวัอย่างเชน่ ช่อง 3,
5, 7, 9, NBT มีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆ บางครั้งเราไม่รู้ว่าดาวเทียมเป็นอย่างไร
ส่งสัญญาณอย่างไร  แม้กระท่ังการทำงานของ LNB แต่ละชนิดทำงานอย่างไร สวิตช์บางตัว
จะทำงานไดก็้มีเง่ือนไข หรืออุปกรณ์หลายๆตัวเข้ามาเก่ียวข้อง มีระบบแรงไฟ 13/18 โวลท์
สัญญาณพลัส์ 0/22KHz และ ไดเซค็สวติช ์(DiSEqC Switch) เขา้มาเกีย่วขอ้ง เดมิลูกคา้
มีการติดต้ังจาน รับชมเพียงจุดเดียว แต่ต่อไปเม่ือลูกค้าต้องการติดต้ัง 2 จุด ช่างอาจบอกว่า
ไม่ยาก สามารถนำ LNB รุ่น C2-A ไปใส่ แต่ช่างบางท่านท่ีไม่รู้ มีการนำตลับแยกไปต่อแยก
จาก LNB ตัวเก่าก็มี หรือช่างบางท่านประยุกต์โดยการ นำสายนำสัญญาณไปผูกมัดกันก็มี
ตวัอยา่งแบบนีถ้อืวา่ไมเ่ขา้ใจ สุดทา้ยแลว้กไ็ม่สามารถไปแขง่ขนักบัใครได ้ เพราะฉะนัน้
ความรู้จริงทางด้านเทคนิคจึงเป็นส่วนท่ีมีความสำคัญท่ีสุด ท่ีจะทำให้ช่างอยู่รอดได้ในธุรกิจ
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รู้จริงได้อย่างไร?
รู้ได้จากการอ่านหนังสือ การอบรมสัมมนา หรือเข้าไปค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต

(Internet) อย่ามขีอ้อ้างวา่เราไมรู้่เพราะเราไมไ่ดเ้รียนเทคนคิมา จริงๆแลว้เรารูไ้ด้ทกุเรือ่ง
ถ้าเราอยากรู้ และมองออกว่าสาเหตุของปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากอะไรเช่น เม่ือลูกค้าโทรศัพท์
มาบอกว่าพบปัญหา เบ้ืองต้นช่างต้องคุยกับลูกค้าแบบรู้เร่ืองและเข้าใจในส่ิงท่ีลูกค้าส่ือสาร
มา และสามารถปดิงานใหลู้กคา้ได ้ถ้าพดูถงึเรือ่งบริการ ยกตวัอยา่ง ร้านตดัผม ทำไมเรา
ถึงเข้าร้านตัดผมร้านน้ันประจำ ก็เพราะการบริการท่ีดี แต่ก่อนท่ีจะรู้ว่าร้านน้ีดี ก็ลองมาหลาย
ร้านทีเดียว หรือการไปซ้ือของหรือใช้บริการท่ีไหนถ้ามีการบริการท่ีดี เราจะใช้บริการเป็นประจำ

คุณภาพสัญญาณลดลง
เกิดจากหลายสาเหตดุ้วยกัน เช่น LNB เสีย บางเวลาภาพมาปกต ิและมีบางเวลา

ท่ีไม่มีภาพ หรือบางช่องหายไม่มีภาพ แต่ขณะเดียวกันบางช่องมีภาพ แสดงว่าระบบการส่ง
สัญญาณลงมาจากดาวเทียมไม่ดี แต่ถ้าหากสัญญาณหายไปทุกช่อง ในเวลาเดียวกัน
จะเป็นอีกสาเหตหุน่ึงไป โดยอาการเสยีสามารถแยกแยะสาเหตไุด้ โดยการวเิคราะห ์วิจัย
ว่าสาเหตุท่ีแท้จริงเกิดจากอะไร เช่น

1. เกิดจากจานตดิต้ังไม่ตรง
2. LNB ไม่ดี
3. เคร่ืองรีซีฟเวอร์ภาคจูนเนอร์ไม่ดี
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แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจเร่ืองการโคจรของดาวเทยีมก่อน โดยดาวเทยีมจะโคจรอยูต่าม

แนวเสน้ศูนย์สูตร และมีค่าของตำแหนง่ของการโคจรอยา่งชัดเจนว่าอยู่ท่ีตำแหนง่ใด

Pic 2/5

ดาวเทียมไทยคมอยู่ที่ตำแหน่ง 78.5 E ซึ่งเมื่อโลกโคจรรอบตัวเองหนึ่งรอบ
ดาวเทียมจะมีการโคจรไปด้วยหนึ่งรอบเช่นกัน ดาวเทียมจะเคลื่อนที่ไปได้ในตำแหน่ง
ท่ีสมดุล ต้องมีระบบควบคุมการโคจรท่ีดีจากสถานีภาคพ้ืนดิน เน่ืองจากดาวเทียมมีการลอย
อยู่นอกโลกแต่ไม่ได้เป็นบริวารของโลก หากไม่มีอะไรไปควบคุมการทำงาน จะเกิดการหลุด
ออกนอกวงโคจรไป เน่ืองจากเป็นดาวเทียม ไม่ใช่ดาวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ

ลักษณะของบมี (Beam) สัญญาณจากดาวเทยีม

ทางสถานีภาคพ้ืนดินจะใช้จานส่งสัญญาณข้ึนไปท่ีดาวเทียม โดยท่ีตัวดาวเทียมจะ
มีจานสำหรับรับ และส่งสัญญาณ ซ่ึงถ้าต้องการให้บีม (Beam) ลงท่ีตำแหน่งใดของโลกน้ัน
จะมีการควบคุมจากสถานีภาคพ้ืนดิน
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เพราะฉะนั้นดาวเทียมในแต่ละดวงจะบีมสัญญาณไปในแต่ละทวีป แต่ละ
ประเทศไมเ่หมอืนกนั ดาวเทยีมไทยกจ็ะเนน้ไปทีป่ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลาง และในสว่น
รอบนอกของบีมจะเป็นประเทศจนี และ อินเดีย

ในรูปคือบีม (Beam) ในส่วนของภมิูภาค เช่นยโุรป เอเชยี

บีม (Beam) มีหลายแบบ เช่น บีมครอบคลมุเป็น
ภูมิภาคเรยีกวา่ ออริจินอล บีม (Original Beam)
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บีมทีค่รอบคลมุเปน็พืน้ที ่ทีก่วา้งมากทีสุ่ดคอืหนึง่ซกีโลก เรยีกวา่ โกลบ์อล บีม
(Global Beam) จะสังเกต เห็นว่าสัญญาณที่แรงที่สุดจะอยู่ตำแหน่งใจกลางของบีม
อยูท่ีป่ระมาณ 40 dBW ซ่ึงใชจ้านรบัสัญญาณทีเ่ลก็ลงได ้แต่ถา้หากคา่ของ EIRP มีคา่
น้อยลง หน้าจานจะใหญ่ข้ึน ข้อมูลเร่ืองอัตราส่วนระหว่างขนาดจานกบัค่า EIRP ให้ไปดูใน
หนังสือคัมภีร์ดาวเทียม

หากหน้าจานดาวเทียมท่ีใช้ไม่เหมาะสมกับบีมสัญญาณดาวเทียมจะทำให้ภาพท่ีรับได้เกิด
โมเสท หรือภาพกระตุกได้
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เน่ืองจากดาวเทียมไทยคม 2/5 ตำแหน่งโคจรไม่ได้อยู่ท่ีตำแหน่งเดียวกัน ดังน้ัน ในพ้ืนท่ีเดียว
กันความแรงของบีมจะแตกต่างกันไปด้วย

ตัวอย่างดาวเทยีม 2 ดวง ท่ีอยู่ซ้อน หรืออยู่ตำแหน่งเดียวกันคือ Thaicom2 กับ Thaicom5
ในตำแหนง่ 78.5 E

การส่งบีมท่ีปกติ
การส่งบีม(Beam)จากดาวเทียม Thaicom2/5 ที่ปกติความเข้มของสัญญาณอยู่ที ่
ประเทศไทย

บีมท่ีเกิดการเบ่ียงเบน
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การสง่บมี (Beam) จากดาวเทยีม Thaicom2/5 ท่ีเกดิการเบีย่งเบนของจานสง่
สัญญาณ เกิดความผดิพลาดทำใหค้วามเขม้ของสัญญาณเบีย่งไปท่ีอ่ืน ทำให้ความเขม้ท่ี
ครอบคลุมประเทศไทยอ่อนลง

บีมปกติ บีมท่ีมีการเบ่ียนเบน

ภาพเปรียบเทียบความปกติของบีมจากจานส่งสัญญาณ และ
ความผิดพลาดของบมีอันเกิด จากระบบควบคมุของจานสง่ท่ีผิดพลาด

เม่ือความเขม้ของสัญญาณออ่นลงในบางเวลา จะทำใหเ้กิดภาพเปน็โมเสท หรือ
ภาพสะดดุ การแกปั้ญหาของลกูค้า คือต้องการตดิจานทีมี่ขนาดใหญ่ๆ  เพ่ือรองรับปัญหา
นี้ไว้ แต่เนื่องจากการแข่งขันของตลาดจานดาวเทียม ด้วยคุณภาพและราคา จานจึงมี
ขนาดที่เล็กลง ซึ่งผู้ให้บริการดาวเทียมก็ต้องมีการแข่งขันในเรื่องของบริการเช่นเดียวกัน
เพราะผู้ให้บริการดาวเทยีม ในเวลาน้ีมีจำนวนมากขึน้ ดังน้ันลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องใช้จาน
ขนาดใหญ่ เพราะผู้ให้บริการดาวเทียมจะมีการแข่งขันในเรื่องคุณภาพการให้บริการเอง
จึงทำให้คุณภาพของสญัญาณดีข้ึนไปเร่ือยๆ

จานดาวเทียมรับบีมแบบปกติจะรับสัญญาณ
ได้เต็มหน้าจาน และสะท้อนความแรงไปให้
LNB (สีเหลอืง)
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คุณภาพสญัญาณจะแรงมาก ปรากฏภาพ
ช่องรายการท่ีปกติ

กรณีที่ดาวเทียมเกิดการเคลื่อนที่หรือจาน
ส่งบีมผิดพลาด จานดาวเทียมจะรับ

สัญญาณความแรงไดไ้ม่เต็มหน้าจาน และ
การสะท้อนสัญญาณจากจานน้อย ทำให้
คุณภาพสัญญาณไปท่ีเคร่ืองรีซีฟเวอร์อ่อน

เมื่อสัญญาณผิดพลาดในการส่งบีมจาก
ดาวเทียมทำให้คุณภาพของการรับสัญญาณ
อ่อน ช่องรายการเกิดการสะดุด

เบอร์โทรของสถานีส่งสัญญาณดาวเทียม เม่ือเกิดปัญหา

ช่อง 3 : 02-262-0432
ช่อง 5 : 02-297-6086
ช่อง 7 : 02-272-0010 # 230
ช่อง 9 : 02-201-6326
ช่อง NBT : 02-275-2053 # 802
ช่อง TPBS : 02-791-1429
ช่อง PSI Channel : 02-104-1100 และ CAT ID = WTV 059888
สถานีดาวเทียมไทยคม : 02-591-0721 และ 02-591-0712
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ความรูเ้กีย่วกบั LNB (Low Noise Block Down Converter)

LNB มี 2 แบบคอื แบบ 1 ทาง และ แบบ 2 ทาง ซ่ึงปัจจุบันแบบ 2 ทางมแีนวโนม้
ในการใช้งานมากข้ึน

แบบ 1 ทาง แบบ 2 ทาง

หลักการทำงานของ LNB คือ รับสัญญาณ RF (Radio Frequency) เข้ามาทำการ
ขยายให้มีความแรงมากขึ้น และแปลงสัญญาณให้เป็นความถี่ต่ำ IF (Intermediate
Frequency ) ในช่วง 950-1750 MHz ก่อนส่งออกจาก LNB แล้วส่งผ่านสายนนำสัญญาณ
RG-6 เข้าไปสู่รีซีฟเวอร์  ต้องลดความถีใ่ห้ต่ำลงเพ่ือให้สามารถเดนิในสายนำสญัญาณได้

ความถ่ีย้าน C-band

ตวัอยา่งความถีย่า่น C-band สังเกตจะมตีวัเลข 4 หลกั และตวัเลขทีข่ึน้ตน้จะเปน็เลข 3
และ เลข 4
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ทีวีดาวเทยีมประกอบด้วยความถี ่2 ย่าน คือ C-band และ KU-band หากเปิดใน
เว็บไซท์ www.lyngsat.com ก็จะสังเกตเหน็ว่ามีอยู่ 2 ย่านด้วยกัน

ความถ่ีย่าน C-band จะมีช่องรายการฟรีทีวีต่างๆนิยมส่งกันมาก เพราะเน่ืองจาก
เป็นคลื่นความถี่ต่ำกว่า ซึ่งจะหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับความชื้นของสภาพอากาศ หรือ
ฝนตกได้ และมีเสถียรภาพในการสง่มากกว่า

ความถ่ีย่าน KU-band

ตัวอย่างความถี่ย่าน KU-band สังเกตจะมีตัวเลข 5 หลัก และตัวเลขที่ขึ้นต้น
จะเปน็เลข 11 และ เลข 12

KU-band เป็นย่านความถีท่ี่สูง และมีบีมท่ีแคบ ฟรีทีวีไม่นิยมส่งสัญญาณ เพราะ
เนือ่งจากความถีย่ิ่งสูงอัตราการลดทอนสญัญาณยิง่มาก หากสภาพอากาศเกดิความชืน้
หรือฝนตกจะทำให้ภาพหายไป ดังนั้นในเรื่องของโฆษณาที่มีการเช่าในราคาแพงนั้นจะ
ไม่คุม้กนั ทำใหไ้ม่เปน็ทีย่อมรบั ฟรทีวีจึีงนยิมสง่ในยา่น C-band แตส่ำหรบั KU-band
จะนยิมใชก้นัในยโุรปอยูเ่หนอืเสน้ศนูยสู์ตรที ่30-40 องศาเหนอื ซ่ึงสภาวะอากาศจะไมมี่
ฝนตกเป็นเม็ดๆ แต่จะมีหิมะ ไม่เหมือนกับสภาวะอากาศที่อยู่ในเส้นศูนย์สูตรอย่าง
ประเทศไทย ซ่ึงสภาวะอากาศไมเ่อ้ือกับคล่ืนสัญญาณย่าน KU-band
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สัญญาณดาวเทยีมทีส่่งลงมาม ี 2 ขัว้คลืน่ เพราะตอ้งการใหด้าวเทยีมมจีำนวน
ทรานสปอนเดอร์ท่ีมากข้ึน

ภาพการสง่สัญญาณดาวเทยีมประกอบด้วย 2 ข้ัวคล่ืน

ภายในของข้ัวคล่ืน H และ V ในทรานสปอนเดอร์น้ันจะสลับกันเป็นลักษณะคล้าย
ฟันปลา ปกติ 1 ทรานสปอนเดอร์หรือ 1 แบนด์วิทจะมี 40 MHz ซ่ึงประกอบด้วยกากแบนด์
4 MHz ส่งจรงิเทา่กบั 36 MHz เพราะฉะนัน้ถา้มพ้ืีนทีส่่ง 20 ทรานสปอนเดอร ์หาก LNB
มีข้ัวคล่ืนทางเดยีวจะรบัได้เท่ากับ 20 ทรานสปอนเดอร ์เม่ือนำไปใช้งานในขัว้ท่ีต่างกนัจะ
สามารถใช้งานได้เหมือนกัน แต่ได้คร้ังละ 20 เพราะ LNB มีเพียงข้ัวเดียว ดังน้ัน  LNB จึงถูก
สร้างให้มี 2 ข้ัว หรือ 2 โพรบ ซ่ึงจะสามารถรบัทรานสปอนเดอรไ์ด้เพ่ิมอีกเท่าตัว กลายเปน็
40 ทรานสปอนเดอร ์หลกัการทำงานของขัว้คลืน่ใน LNB C-band และ KU-band จะ
เหมือนกัน

ลักษณะขัว้ 2 ขัว้ ภายใน LNB
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LNB แบบ 1 ทางหรอื 1 PORT(V/H) หรือ C1

ภายใน LNB C-band มี OSC=5150 MHz

LNB ทีมี่ 2 ขัว้คลืน่คอืแนว H (Horizontal) และ V (Vertical) มีสวิทชต์ดัตอ่ดว้ยแรงไฟ
13 โวลท ์และ 18 โวลท ์one cable solution หมายถงึ ใช้สายนำสญัญาณเสน้เดยีวสง่
ท้ังสัญญาณความถี ่และแรงไฟยอ้นกลบั และสญัญาณ ควบคมุกลับมาวา่จะควบคมุให้
เป็น H หรือ V โดยการ โปรแกรมจากตวัเคร่ืองรีซีฟเวอร์
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LNB แบบ 2 ทาง หรือ 2 PORT(V/H) หรือ C2-A

เป็น LNB ให้สัญญาณออกได ้2 ทาง มี OSC=5150 MHz เหมอืนกบั LNB แบบ 1 PORT
แตจ่ะมคีวามตา่งตรงทีมี่ OUTPUT 2 PORT หรอื 2 ทางเหมาะสำหรบัการตอ่รีซีฟเวอร ์2
ตัว หรือมากกว่าน้ัน โดยการใช้งานร่วมกับ D2R ซ่ึง LNB แบบ 2 PORT น้ีจะเป็นท่ีนิยมติดต้ัง
กันอย่างแพรห่ลาย เพราะใชใ้นการดทีูวี 2 จุดอิสระ

สำหรับ LNB รุ่น C2-A จะมีการแยกการทำงานออกจากกนัอิสระและใช้ OSC ร่วมกันเพียง
อย่างเดียว ลักษณะเหมือน 2 ตัวทำงานอยู่ในตัวเดียวกัน หรือเรียกอีกอย่างว่า Two in One
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LNB KU-band

รูปร่างของ LNB KU-band จะมีขนาดเลก็กวา่ และในปจัจุบันช่างจะนยิมรุ่นใหม่
เรียกว่าชนิด Universal เน่ืองจาก KU-band มีแบนด์วิทประมาณ 2000 MHz มากกวา่ C-
band ท่ีมีแบนด์วิทประมาณ 800 MHz  เม่ือแบนด์วิทของ KU กว้างมาก ถ้ามี OSC ค่าเดียว
จะทำใหเ้ครือ่งรซีีฟเวอรไ์ม่สามารถรบัสัญญาณไดท้กุความถี ่LNB จึงตอ้งมกีำหนดใหมี้
OSC อยู่ 2 ค่า เพื่อให้มีการแบ่งย่านความถี่ออกเป็น 2 ย่าน จึงมีช่วงความถี่ต่ำ และ
ช่วงความถีสู่ง

เนื่องจากความถี่ย่าน KU-band กว้างมาก จึงทำให้ทรานสปอนเดอร์มีจำนวน
มากกว่า C-band โดยความเป็นจริง C-band กำหนดให้มีแบนด์วิทกว้างได้แต่ถ้าเป็น
ความถีท่ีต่ำ่กวา่ เจอสญัญาณ WiMax หรอื เปน็สญัญาณไมโครเวฟภาคพืน้ดนิ ถา้เปน็
ความถ่ีท่ีสูงกว่าประมาณ 6 GHz ข้ึนไป เจอสัญญาณ Up Link ของสัญญาณ ดาวเทียมเอง
เพราะฉะนัน้จงึโดนจำกดัไว ้เชน่เดยีวกบัสัญญาณภาคพืน้ดนิ VHF, UHF เชน่ชอ่ง 3, 5,
7, 9, 11, TPBS ซ่ึงขยายไมไ่ดแ้ลว้
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LNB KU-Universal รับได้ตลอดย่าน KU ซ่ึงได้ถูกแบ่งเป็น 2 ย่านแล้ว จาก Block Diagram
เมือ่เราสัง่งานดว้ย 0 KHz มาจากเครือ่งรซีีฟเวอร ์จะทำให ้OSC ฝ่ัง 9750 MHz ทำงาน
คอืช่วงความถีต่ำ่ (10.7-11.7 GHz) เชน่ ดาวเทยีม NSS6 หรอืเมือ่ส่ังงานดว้ย 22 KHz
จากเครือ่งรซีีฟเวอร ์OSC ฝ่ัง 10600 MHz ทำงาน คอืช่วงความถีสู่ง(11.7-12.75) เชน่
ดาวเทยีม Thaicom KU ซ่ึงจะสงัเกตวา่ ความถี ่OUTPUT เปน็ความถี ่IF อยูใ่นชว่ง 950-
1750 MHz เพ่ือส่งไปตามสายนำสัญญาณ มีวิธีการคิด คือ หากเป็นทางด้านช่วงความถ่ีต่ำ
ใหน้ำความถีท่างดา้น INPUT มาลบกบั OSC เชน่ 10700-9750 = 950 MHz หรอืถ้าเปน็
ช่วงความถีสู่งเชน่ 12750-10600 = 2150 MHz เป็นตน้

มาตรฐานแรงไฟท่ีจ่ายออกจากเคร่ืองรีซีฟเวอร์ ถ้าหากแรงไฟเพ้ียนไปจากตาราง การทำงาน
ของการตดัตอ่ขัว้คลืน่ H และ V จะเพีย้นทนัท ีเชน่ ไม่มีภาพเปน็ตน้


