
BEGINNER SECTION   

TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com

Проблемът
Нещо странно се случва, когато се опит-

вате да настроите антената към два близки 
спътника, като напр., комбинацията Astra1/
Hotbird: след инсталиране на моноблока 
върху антената и настройването й към 
Astra1, сигнала от Hotbird е или много слаб, 
или напълно отсъства. Същото се случва, 
когато настроите антената към Hotbird - 
приемането от Astra1 се влошава.

Общото правило е: разположеният в 
фокуса на антената конвертор винаги 
трябва да е насочен към по-слабия сатели-
тен сигнал. Понякога това помага, но като 
цяло то по-скоро маскира проблема. И ако 
живеете в покрайнините на Европа, може да 
решите, че проблемът е Вашето географско 
местоположение и по този начин да подце-
ните реалната причина.

Истинската причина
Както е известно, конструкцията на моноб-

лока не отчита физичните характеристики 
на Земята. В него двата конвертора са раз-
положени на 6° фиксирано отстояние един 
от друг. За съжаление, понякога тази стой-
ност създава проблем, тъй като реалното 
разделяне между двата спътника, видяно от 
земната повърхност е повече от 6°.

Какво на практика се случва? Сателитният 
пояс се измерва геоцентрично - орбитата на 
спътниците е разположена по Екватора на 
максимално разстояние от 42156 км (тази 
стойност представлява височината на спът-
ника + земния радиус). С изключение на 
полюсите, всяка друга точка на земната 
повърхност се намира на по-малко разсто-
яние до спътниците. Ето защо, в мястото на 
Вашето приемане, те на практика са разпо-
ложени помежду си на повече от 6°.

Конверторен моноблок 

Моноблокът представлява комплект от 2 конвертора, отдалечени 
помежду си на определено  разстояние, обикновено 6°. Тази стойност може 
да създаде усещането, че с него ще бъде възможно безпроблемното приемане 
на двойки спътници, които са на отстояние също до 6°, като Astra1 и Hotbird, 
или Astra 3A и Astra2/Eurobird. Но на практика това съвсем не е така. В тази 
статия ще се опитаме да обясним причините и да влезем по-дълбоко в същ-
ността на въпроса: възможна ли е определена фина настройка на антената и 
как тя да бъде направена, за да се осигури най-доброто приемане и на двата 
спътника.

Някои проблеми 
при приемане с 
конверторен моноблок
Heinz Koppitz

Ако се намирате на Екватора, Вие сте със 
6366 км (земния радиус) по-близо до спът-
ниците, което води до увеличаване на реал-
ното отстояние между спътниците с повече 
от 1°. В средните ширини, тази стойност 
е все още доста висока - около 0.8°. Там, 
спътниците, които орбитално са на 6° един 
от друг (подобно на Astra3A и Eurobird) се 
намират на практика на 6.8° помежду си, 
гледани от земната повърхност.

Това увеличено отместване има своите 
последствия. Когато антената бъде точно 
настроена към първия спътник, настройката 
към втория не трябва да бъде изместена с 
повече от 1°. В противен случай, антена с 
ширина на лъча 1°, в най-добрия случай ще 
приема слаб сигнал от него. Положението 
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Както се вижда, ъгълът на отместване от земната повърхност е по-голям от този, измерен спрямо центъра на Земята.

ще стане дори по-лошо, ако настройката 
към първия спътник е изместена в грешната 
посока (отдалечаване от втория спътник) 
с до 0.3°. Това естествено няма да е голям 
проблем за приемането на първия спътник, 
но ще отдалечи втория конвертор с 1.3° 
от точната настройка към втория спътник, 
което ще доведе до липса дори и на слаб 
сигнал.

Решението
Единственият възможен начин за еднов-

ременно приемане на два спътника с кон-
верторен  моноблок е да насочите антената 
така, че приемането и на двата спътника да 
не бъде с максимален сигнал.

Нека разгледаме например двойката 
спътници Astra1/Hotbird. Тук положението 
е особено критично, тъй като техните орби-

тални позиции отстоят на малко повече от 
6°, а именно - 6.2°.  Това съответства на 7° 
изместване във Вашето (европейско) место-
положение.

1. Настройте конвертора към Hotbird (13° 
Изток) за максимален сигнал.

2. Завъртете антената към Astra1 (в 
източна посока) до степен, при която сиг-
нала на Hotbird все още е достатъчно силен.

3. Използвайте конвертора за Astra1, за да 
контролирате приемането на този спътник 
(19.2° Изток).

4. Настройте антената така, че и от двата 
спътника да се получава еднакво добър 
сигнал.

Вместо заключение
Конверторните моноблокове не дават 

оптимална настройка за близките спътни-
кови двойки. Представената по-горе про-
цедура за настройка трябва да се използва 
само, ако липсва друга възможност. Полу-
чените сигнали са по-слаби и затова е 
добре тя да се използва само, ако и двата 
спътника излъчват достатъчно силен 
сигнал, или казано по друг начин - ако 
антената влиза и в двете горещи зони на 
тяхното покритие. Но дори и в този случай 
лошото време значително ще намали тези 
резерви.

Използването на конверторен моноблок 
не се препоръчва и трябва да се избягва, 
особено ако се намирате в крайните зони 
на сателитното покритие. Много по-добро 
решение в този случай е мултифийдната 
антена, при която позицията на всеки кон-
вертор може поотделно да се настройва.


