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Horizon NanoSat analizor de semnal de satelit

Horizon NanoSat

Un analizor de semnal,
mic dar puternic, pentru
instalarea sistemelor de
antene digitale de satelit în
modul “fă-o singur”
(do-it-yourself)
Zilele când pentru o antenă offset şi un LNB era necesar să
faci o retragere importantă de numerar din contul tău sau terminat. Cele două sau trei ore cât erau necesare unui
instalator să-ţi instaleze o antenă deasemenea se acoperă
de uitare. Astăzi curentul de bază este “fă-o singur” (doit yourself) şi mulţumită sateliţilor DTH din ce în ce mai
puternici, acest lucru devine foarte uşor de realizat. Dar
totuşi rămâne o problemă. Dacă foloseşti
un analizor de semnal ieftin vei vedea că
în timp ce roteşti antena acesta aﬁşează
mai multe vârfuri de semnal. Ca un simplu
utilizator (instalarea respectivă o faci
ca un hobby) de unde să-ţi dai
seama ce satelit recepţionezi
din multitudinea sateliţilor
aﬂaţi pe orbită?
Sunt mai multe site-uri web
pe Internet care te pot ajuta
să calculezi corect azimutul
sau elevaţia pentru antena
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această

atât de simplu pe cât pare.
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multor sateliţi. Dacă detecto-

ai îndreptat antena şi even-

sudică). Pentru Europeanul de

dintre noi foloseam un detec-

rul de satelit identiﬁca sate-

tual să mai mişti puţin antena
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de satelit digital şi o listă cu

şi transponderele introduse

sunt atât de norocoşi încât să-
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anterior erau scanate pentru
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programarea receptorului cu
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ţiem câteva din performaţele

problemă şi a reconstruit un

NanoSat este conectat de la

de o husă foarte practică în

sale. NanoSat este dotat cu o

nou analizor de semnal. Cerin-

cealaltă mufă F de pe NanoSat

care putem lăsa analizorul şi

memorie internă ce are capa-

ţele de bază ale acestuia erau:

la LNB.Atunci când vom porni

atunci când îl folosim, deoa-

citatea de memora date de

trebuie să ﬁe foarte uşor de

receptorul acesta va alimenta

rece husa este prevăzută cu

până la patru sateliţi. Aşa cum

folosit, trebuie să ajute utili-

NanoSat prin cablu coaxial.

fante pentru aﬁşaj, conectori

ne-a sosit exemplarul de test

zatorul ﬁnal cât mai mult posi-

Polarizarea nu contează deoa-

şi buton. Un manual al utili-

avea preîncărcate în memorie

bil în timp ce acesta încearcă

rece NanoSat funcţionează la

zatorului detaliat este inclus,

datele de la ASTRA 19.2° est,

să regleze o antenă şi mai ales

fel de bine indiferent că este

manual care descrie simplu

HOTBIRD 13° est, ASTRA2A

utilizatorul ﬁnal de rând să

alimentat cu 13V sau 18V. Nu

şi precis toate funcţiile noului

28.2° est şi ASTRA2D 28.2°

poată să şi-l permită. Rezulta-

vei găsi o mulţime de butoane

analizor Horizon. Şi pentru a

est. NanoSat scanează con-

tul a fost NanoSat.

care să te ducă la cine ştie ce

ﬁ siguri că utilizatorul ﬁnal nu

secvent semnalul activ de pe

funcţii şi setări de care nu ai

pierde timpul în a se pune pe

unul din aceşti sateliţi. Dacă

habar pentru că pur şi simplu

treabă, Horizon a inclus şi un

vre-unul din aceşti sateliţi

nu ai nevoie de acest lucru!

cablu de satelit IF şi un cablu

este

Vei găsi un aﬁşaj LCD uşor de

USB în pachet. Deasemenea

aﬁşează o săgeată ce indică

foarte practice sunt şi cele

direcţia spre satelitul dorit.

Folosinţa
de zi cu zi
NanoSat este un dispozitiv
foarte uşor şi la dimensiunile
14x9x4cm nu e nici foarte
mare. Este uşor ca o pană, are

a
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selecta

recunsocut

mai

întâi

Pot apărea patru astfel de
săgeţi, patru săgeţi reprezintă
ce-a mai îndepărtată distantă
până la satelit, trei săgeţi
reprezintă că satelitul este
aproape, două săgeţi spun că
satelitul este foarte aproape
şi o săgeată ne sugerează că
suntem aproape pe satelitul
dorit. Odată ce antena a fost
orientată spre satelitul corect
un ton audio poate ﬁ auzit
ceea ce ne permite să facem
acordul ﬁn pentru reglarea
antenei. În partea dreaptă a
ecranului sunt barele graﬁce
de semnal. Cu cât bara este
mai înaltă cu atât semnalul
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de mare câştig ar ﬁ practic

patru poziţii din cazul nostru?

5° est sau EUTELSAT W3A

la LNB şi receptor. Am slăbit

imposibil acordarea acesteia,

Horizon a inclus o interfaţă

7° est. Mulţumită interfeţei

câteva şuruburi şi am pornit

deoarece ar arăta mai tot

USB în NanoSat exact pentru

USB, NanoSat poate ﬁ folosit

să reglăm antena. Era destul

timpul semnalul la maximum.

acest

ajutorul

oriunde în lume graţie posibi-

de clar că în aici în Viena unde

În loc de acest lucru, NanoSat

cablului USB inclus NanoSat

lităţilor de reprogramare. Noi,

am făcut testul , cel mai sudic

ajustează el însuşi citirile de

poate ﬁ legat la un compu-

aici la TELE-satelit am fost
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semnal astfel încât aﬁşările

ter. Softul conţinând diferite
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conﬁguraţii
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uşor de găsit satelitul foarte
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zone poate ﬁ descărcat de pe
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am vrut să procedăm cum ar
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aﬁşaj

maxim
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ASTRA
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pentru America, Asia, Austra-

niciodată posibil să reglezi o

19.2° est pe analizorul de

reglezi antena în consecinţă.
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antenă mai uşor şi mai rapid!
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se pierde semnalul. Punctul

şi chiar cu un analizor profesional nu s-a obţinut

deci să mişcăm antena de

de mijloc dintre aceste două

un nivel de semnal mai mare. Greutatea sa mică

la est al vest şi invers. După

puncte este azimutul corect

-230g- îl face foarte uşor de manevrat.

ﬁecare mişcare elevaţia era

al antenei reglate. Aceaşi pro-

ridicată câte puţin iar antena

cedură este folosită şi pentru

mutată din nou. Spre sur-

elevaţie şi rotirea LNB-ului

priza noastră folosind această

(skew).

metodă

NanoSat

succes am vrut să ﬁm siguri şi

ne-a semnalat foarte clar că

am încercat din nou să reglăm

am trecut peste HOTBIRD 13°

antena pe un alt satelit. De

est şi că trebuie să mutăm

data asta am comutat Nano-

antena mai la est pentru a găsi

Sat pe poziţia ASTRA2A 28.2°

Tel

ASTRA19.2°. Săgeţile de pe

est şi am găsit şi acest sate-

Fax

+44 (0) 1279 417025

aﬁşaj au fost de mare ajutor

lit aproape imediat. Se vedea

Web

www.horizonhge.com

şi după puţin timp din ce în ce

clar că nici un analizor profe-

Email

sales@horizonhge.com

mai puţine săgeţi apăreau pe

sional nu ar ﬁ făcut o treabă

Model

NanoSat

ecran până când tonul audio

mai bună. Am reglat mai apoi

Function

Handheld Satellite Meter for fast and easy Dish Alignment

ne indica faptul că am găsit

antena pe ambii sateliţi şi cu

Frequency range

950~2150 MHz

ASTRA 19.2° est. Am făcut

ajutorul unui analizor profesi-

Reception Mode

DVB-S

repede acordul ﬁn al antenei

onal şi nu am obţinut o îmbu-

Items included

şi am sesizat ceva foarte inte-

nătăţire notabilă a semnalului.

Carry case, USB cable, Sat-IF cable, 2 protective barrels,
Satellite region packs download via Internet

Dimensions

140x90x40mm

resant: deşi ASTRA este un

Normal noua întrebare care

Weight

0.23kg

satelit foarte puternic şi am

mi-a venit în minte a fost :

Display

128x64 Pixel LCD

este

CAS90

Am

de

setat

analizorul

ci

semnalul

utilizatorul

După

acest

■ Date pentru conﬁgurarea poziţiilor de satelit
transferate de la computer la NanoSat.

motiv.

Cu

pentru

Opinia Expertului
+

este

Mic, la îndemână, de încredere, şi uşor expanda-

Thomas Haring
TELE-satellite
Test Center
Austria

Nici unul

prim

TECHNICAL
DATA

Manufacturer

Horizon Global Electronics Ltd., Unit 3,
West Side Flex Meadow Harlow, Essex, CM19 5SR,
United Kingdom
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