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ماهواره آنتن موتور

دراز مدت آزمون در آنتن موتوردار
بازيار مسعود : برگردان

Technomate TM-2300 

يک کاربر منفرد  ای تغذيه تک ای TM-2300 ساخت Technomate تبديل سيستم ماهواره
موتور کند. دريافت قابل را مکان خاص يک در دريافت قابل ماهواره های تمامی که است سيستمی به

به يافته و بهبود باال دقت با ، توليدی به اثبات رسانده است را خودش سالها طی که تکنوميت آنتن
جزييات در بيشتر دقت با بايست می که ؛ است کرده معرفی ما

تمامی جامع برای دريافت حلی راه دار بنگريم. آنتن موتور آن به
آسمان افزوده آنها در روزه بر تعداد هر است که ماهواره هايی

موتورهای  تمامی Technomate TM-2300 همانند شود. می
چرخش  محور در آن که شود می نصب جهتهای قطبی به H-H رو

قطبی شمال ستاره به موتور رو
قرار با قطبهای زمين موازی و

ديگر به اين ترتيب گيرد. می
با ماهواره يک از سوييچ برای

تنظيم به نياز ديگر ای ماهواره
ندارد. فرازش زاويه و آزيموت

کاری تمام موتور ساده چرخش
شود. انجام بايد می که است
بعدی يک تنظيم اين حتی اما

طور  TM-2300 به توسط نيز
شود. می انجام خودکار
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Technomate TM-2300 

TECHNOMATE TM-2300
Reliable antenna motor designed 

for use with single antenna 
systems

A normal fixed offset dish for
reception of only one satellite

که مدرن رسيورهای امروزه
تعبيهشده است  DiSEqC 1.2 در آنها
سيگنالهای است.  ممکن  را  کار اين
به کواکسی که کابل همان کنترلی با
منتقل موتور به رود  می بی ان ال
همچنين   DiSEqC 1.2 شوند. می
ماهواره موقعيت  اطالعات تواند می
لوگوی که رسيورهايی نمايد. منتقل را
يدک  يا USALS را DiSEqC 1.3 و
است رياضی روتينی دارای کشند می
عرض و طول رسيور( موقعيت که
نسبت و موقعيت ماهواره ( جغرافيايی
زاويه و کند می دريافت را زمين به
ماهواره دريافت برای را موتور الزم
يک با نمايد.  خاص محاسبه می  ای
TM-2300 که می  مانند آنتن موتور
را   DiSEqC پروتکل تمامی تواند
سيستم يک توانيد  می ، نمايد  درک
که باشيد داشته خودکار کامال آنتن
هر سمت به را شما  آنتن  تواند می

بگرداند. دلخواهی ماهواره

بيانگر ، ساده عملکرد
باره اين در چيز همه

است.

 Technomate از استفاده با
 DiSEqC رسيور  و  TM-2300
تک  آنتن سيستم  يک تبديل  ،  1.3
جهته چند آنتن سيستم يک به جهته
می را اين کار گردد. آسان می بسيار
انجام ساعت يک از کمتر در توان
نيز موجود تجهيزات تمامی از و داد
يک خريدن نمود. استفاده  توان می
و سيگنالها بتواند که يزرگتر ديش

نيز را تر ضعيف ترنسپاندرهای  يا
ايده است ممکن  ، نمايد دريافت
را نصب  ديرک همچنين نباشد. بدی 
عمودی باشد. کامال تا نماييد امتحان
تواند می موتور صورت اين در تنها
جهت به يک طور کامل از به ديش را

بگرداند. ديگر جهت

را به صورت کلی هم يک روش با
ساده به که دنبال می کنيم گام به گام
نمايد. می کمک نصب عمل سازی
شبيه بسيار که تر قديمی مدل يک
سال ده طی در است  مدل بهاين
شده گرفته کار به  اينجا  در گذشته
کنون عالی کار تا از زمان نصب و

کرده است.

آماده سازی رسيور

استفاده  با را خود محل موقعيت – 1
GPS تعيين  يا و ها ، گوگل نقشه از

( عرض جغرافيايی طول و ) نماييد
در  نماييد روشن را رسيور –  2
جهته تک حالت در هنوز حاليکه

کند. می کار
نماييد و  انتخاب را رسيور 3 – يک
 DiSEqC1.3همچنينمودعملکردی
شکل 1) ) برگزينيد. را ( (USALS

منوی  در را ماهواره مختصات – 4
نماييد. وارد رسيور
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رسيور يک DiSEqC 1.3/USALS منوی – ( 1 شکل )

 TM-2300 نمودن سرهم – (  2 شکل )

انتخاب و جدول مقياس انحراف آنتن - ( 3 شکل ) کناری در جهات تنظيم ديش – ( 4 شکل )

نماييد  تاييد را ورودی مقادير - 5
کنيد. خاموش را رسيور و

شمال  سمت به TM-2300 - 6 را
سفت را پيچها و کرده تنظيم جنوب /

کنيد.
TM- روی روتور بر ديش را – 7

نماييد. سوار 2300
عالمت  روی بر  را  ديش – 8
پيچها و داده قرار روتور مشخصه

نماييد. سفت را
 TM-2300 به  را رسيور –  9
 TM-2300 سپس و  نماييد متصل 

نماييد. متصل بی ان ال به را

دقيق تنظيم

ييد  نما روشن را رسيور - 1
مشاهده را سيگنال گراف و

ييد. نما
به  را ديش  کنيد سعی  - 2
و پايين فيکس باال و غرب و شرق

نماييد.
روی  بر را ديش آرامی به - 3
غرب و  شرق تا بچرخانيد، ديرک 

تنظيم گردد.
فرازش  زاويه اصالح برای - 4

تنظيم را ديش انحراف زاويه آرامی به
نماييد.

درباره نکاتی
تنظيم
دقيق

رسيور  هنگام روشن کردن به – 1
پذيرد. صورت دريافت بايست می ،
شويد مطمئن صورت اين غير در
جنوب و عموديست کامال آنتن 

است. شده تنظيم درست
جزيی  تنظيمات به تنها اغلب - 2
باز اوقات گاهی است. نياز ديرک در
و راست و چپ سمت پيچهای کردن

کافيست. آنها مجدد بستن
ميزان انحراف  که ممکن است – 3
درجه سه يا  دو  اندازه به  تنها  ديش
سعی کافيست هنگام اين در باشد.
دو يا يک  را انحراف  زاويه  نماييد 

درجه تنظيم شود.
خيلی  رسيور  در صورتيکه –  4
يک از توان می  است دور  آنتن از
می نماييد که استفاده فايندر ماهواره
و بی ان  ال و  موتور مابين  بايست 

شود. نصب آنتن با سری

متخصص نظر
+

از  مجددی طراحی  Technimate TM-2300
آنهاست.  توانای و اطمينان قابل H-H بسيار موتور
سيستم خواهند که می است برای کسانی مناسب کامال
جهته چند دريافت سيستم به را خود جهت تک ماهواره
در مقاوم ، دقيق و ساکت بسيار حرکات نمايند. تبديل

خوردگی. برابر

-
است. انگليسی زبان به تنها کاربران راهنمای

درجه به غرب و شرق می چرخد. 60 حداکثر موتور


