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 نظام توزيع اقمار صناعية 

نظام يونيسك 
من سباون 

 يمكن توصيل ما يصل الى 9  اجهزة استقبال اقمار 	 
صناعية .

 مقابس الجدار المحددة بشكل مختلف تجعل من السهل 	 
ضبط مستويات االشارة لكل جهاز استقبال 

 انظمة تسمح للتركيبات بالتسلسل كشجرة 	 
يمكن اضافة االشارات االرضية ، مما يجعل النظام 	 

اقتصادي جدا لتوزيع اشارات االقمار الصناعية و االرضية 
في كابل واحد .

   تقرير اختبار
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 نظام توزيع اقمار صناعية 

SPAUN SUS 5581/33 NFGreat solution for saving additional cables in smaller community systems

توزيع اشارات االقمار الصناعية 
   SUS 5581/33 NF سباون

بسهولة  الوصول  اليوم  يمكن 
حيث  الصناعية  االققمار  تلفزيون  ل
تمتلك  ال  االحيان  معظم  في  انه 
جهازاستقبال واحد في غرفة المعيشة 
و لكن اثنين او اكثر تكون موضوعة 
في غرف مختلفة من شقتك او منزلك 
ذات  االستقبال  اجهزة  فان  اليوم   .
الفئة  ذات  الشخصي  الفيديو  مسجل 
االعلى يكون فيها عادة موالفي اقمار 
المزايا  على  للحصول  و  صناعية 
يجب   ، الخاصية  هذه  من  الكاملة 
محوريين  كابلين  توصيل  عليك 
كان  منا  من   . منهما  لكل  مستقلين 
ليتوقع  سنين  عشرة  منذ  جدا  ذكيا 
الحاجة لهذا الكم الكبير من الكوابل ؟ 

و البقاء  المشكالت  هذه  مثل  لحل 
 ، االمكان  قدر  سهال  الكوابل  تمديد 
استخدام حل يسمى راوتر  يمكن هنا 
قناة اقمار صناعية )SCP( . يعتبر 
  SCR الصناعية  االقمار  قناة  راوتر 
معيار صناعي اروبي لتوزيع اشارات 
محوري  عبركابل  الصناعية  االقمار 
 .  CELELEC EN50494  واحد
عالمتها  سباون  استخدمت 
التجارية  يونيسك لالشارة  لمنتجهم 
من  بنا  طل  . الحل  لهذا  المخصص 
من  عينات  نا  ل ترسل  ان  سباون 
حتى  بهم  الخاصة  يونيسك  منتجات 
القراء  ابالغ  و  اختيارهم  من  نتمكن 
عما يجب ان يتوقعوه عند تركيبها . 

متعاونة  سباون  كانت  كالعادة 
لقد   . بسرعة  منتجاتهم  قينا  تل و  جدا 
محول    sus 5581/33 NF كان 
متعدد راوتر قناة اقمار صناعية قابل 
الحائط  مقابس  من  عدد  و  لتمديد  ل
كانت  لقد   , للنظام  المخصصة 
 : مختلفة  انواع  ثالث  من  المقابس 

مقابس متحدة 318,314,310 . 
 – النظام  قلب  بوصف  اوال  لنقم 
المحول المتعدد – راوتر قناة االقمار 
 SUS 5581 ان   .SCR الصناعية 
وحدات  اشارات  اما  يقبل    /33 NF
وحدات  او  كواترو  ضجيج  خفض 
اضافية  رباعية    ضجيج  خفض 
الشارة هوائي ارضي . يمكنك ضبط 

سهل جدا في التركيب 

راوتر  اشارة  لتوليد  المتعدد  المحول 
مخرج  على  اما  صناعية  اقمار  قناة 
اذا   ، مخارج  ثالثة  على  او  واحد 
تستخدم  فانك  واحد  مخرج  اخترت 
يمكنك  الذي  و  واحد  محوري  كابل 
مقابس  ثمانية  الى  يصل  ما  توصيل 
على كل واحد من الكوابل المحورية 
الثالثة . لذا في االعداد االول يمكنك 
توصيل ثمانية اجهزة استقبال مستقلة 
، في االعداد الثاني – يمكنك توصيل 

تسعة اجهزة استقبال .
يجب عليك االخذ بعين االعتبار ان 
المستخدمة  االستقبال  اجهزة  جميع 
في هذا النظام يجب ان تكون متوافقة 
االقمار  قناة  راوتر  تكنولوجيا  مع 
قناة  راوتر  يكن  لم  اذا   . الصناعية 
مذكورا    SCR الصناعية  االقمار 
بوضوح في مواصفات جهاز استقبال 
فحص  عليك   ، الصناعية  االقمار 
  EN-50494 المعيار  كان  ما  اذا 
 " متحد  كابل  المصطلح  او  مذكور 
تجارية  عالمة   (  "  UNICABLE
االقمار  قناة  راوتر  لحل  اخرى 
استطعت  اذا   .  )  SCR الصناعية 
هذا  االستقبال  جهاز  على  الحصول 
االعداد  قائمة  في  الدخول  عليك   ،
وحدة  ضبط  يمكن  كان  اذا  فحص  و 
 "  "  SCR  " الى  الضجيج  خفض 

   تقرير اختبار
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محلل اشارة سباروز اكتشف جميع ترددات قناة واحدة للناقل SCR  عند توصيله 
  SUS 5581/33 NF بالمحول المتعدد

ادنى تردد راوتر قناة اقمار صناعية SCR ) 1068 ميجا ( تم تنشيطه – و تم 
  SUS 5581/33 NF SCR قياسه مباشرة عند المخرج الخاص بالمحول المتعدد

تم تفعيل جميع ترددات SCR  واحد على المخرج رقم 2 للمحول المتعدد 
SUS5581/33 NF    بنمط الكابل المفرد . 

رسم تخطيطي لمثال للتريكب 
بمكونات سباون ) من الكتيب 

المتاح على
WWW.SPAUN.COM

ان  يجب   . متحد  كابل  او  يونيسك" 
برمجة  امكانية  من  القائمة  تمكنك 
  SCR الواحدة  قناة  ال راوتر  ترددات 

يا .  او يتم اكتشافهم  ال
الى  تحتاج   ، النظام  اعداد  خالل 
تعيين تردد راوتر قناة اقمار صناعية 
SCR موحد لكل جهاز استقبال . ال 
على  العمل  استقبال  لجهازي  يمكن 
 SUS استخدام  عند   . واحد  تردد 
NF 33/ 5581  باعدادات المخرج 
الواحد ، فان الترددات المتاحة هى : 
1284,1400,1516,1632,, 1068

1748,1846,1980  ميجاهيرتز ان 
تردد  اصغر  تحديد  هى  فكرة  افضل 
( الخر جهاز  هيرتز  ميجا    1068(
يجب  بهذا  و  الكابل  على  استقبال 
الكوابل  في  توهين  اكبر  يتخطى  ان 
مع  يرتفع  الكابل  في  التوهين  ان   .
التردد ، لذا لجعل الحياة اسهل الخر 
ابقاء  ينا  عل يجب   ، استقبال  جهاز 
تردده العامل منخفض قدر االمكان . 
بالطبع جهاز االستقبال القبل االخير 
ميجا    1284 على  يعمل  ان  يجب 

ان  يجب  اول جهاز   . هكذا  و  هيرتز 
يعمل على 1980 ميجا هيرتز .

كوابل  الثالث  تركيب  كان  اذا 
فان   ، منطقتك  في  منطقية  اكثر 
متوفرة  تكون  الحالية  الترددات 
ميجا    1068,1284,1400  :
و    1 رقم  مخرج  على  هيرتز 
1516,1632,1748على مخرج رقم 
على    1864,1980,2096 و     2
مخرج  رقم 3  . بالطبع فان قوانين 
تستخدم  عندما  تتغير  ال  الفيزياء 
لذا عليك استخدام  هذه االعدادات ،  
مخرج رقم 3  القصر كابل و مخرج 
شرح  كما   . كابل  الطول    1 رقم 
استقبال  جهاز  اخر  فان   ، باالعلى 
الصناعية  االقمار  قناة  راوتر  في 
SCR  يجب ان يكون تردده العامل 

هو االدنى . 
فقط  ليست  الترددات  هذه  كل 
مذكورة في دليل المستخدم المكتوب 
و الواضح و لكن ايضا على الغطاء 
 .  SUS 5581/33 NF العلوي ل
المتعددة  سباون  مثل جميع محوالت 

، فان هذه الوحدة مجهزة بشكل كامل 
اكثر  تكون  ان  يمكن  ال  تسميتها  و 
مع  بنفسك  رؤيتها  يمكنك   . وضوحا 

الصور المقدمة في هذا التقرير . 
   ان المحول المتعدد SCR  قابل 
توصل  يمكن  انه  يعني  مما  لتمديد  ل
اخر    SUS 5581/33 NF جهاز 
اجهزة  عدد  زيادة  و  المخارج  في 
فان  بالطبع   . الضبط  في  االستقبال 
كل جهاز استقبال ) او موالف جهاز 
بشكل  مستقال  سيكون   ) استقبال 
قناة  اي  استقبال  على  قادرا  و  كامل 
من هوائي القمر الصناعي ، المجهز 
كواترواو  ضجيج  خفض  بوحدة 
رباعية . بينما يمكن ان تكون محول 
متعدد واحد كافيا لمنزل عائلي واحد 
محوالت  عدة  لتركيب  تحتاج  ربما   ،
متعددة على التوالي لخدمة بناية من 

عدة طوابق . 
نظام  اعدادات  عن  بالحديث     
انك  بالذكر  الجدير  من   ، التوزيع 
   1X8 العدادات  محدودا  تكون  لن 
اذا   ، المثال  سبيل  على   .  3X3 او 

خطين  الى  الواحد  المخرج  فصلت 
  2X4 اعداد  الحصول على  يمكنك   ،
يجب  الموزع  ان  تذكر  فقط  عليك   .
 IF ) الترددي  النطاق  يدعم  ان 
يسمح  و  2150-950ميجاهيرتز( 
هذا  ان   .  DC مستمر  تيار  بمرور 

موضح جدا في دليل المستخدم .
اشارة  ان  هو  تتذكره  ان  مهم  شي 
ضجيج  خفض  وحدة  من  المدخل 
تكون  ان  يجب  رباعية  او  كواترو 
 dBμV  90~65( ما  نوعا  عالية 
(   . ان تلك ليست مشكلة اذا اردت 
قوي  اروبي  صناعي  قمر  استقبال 
مثل استرا 1  على 19 شرق   و ان 
تكون لديك مساحة كافية لتبيت طبق 
اذا كان قمر صناعي  90سم ، ولكن 
بطبق  تفكر  ان  عليك   ، اضعف 
اكبر ) ما ينصح به دائما لالستقبال 
الجماعي ( او مكبر اضافي بين وحدة 
المحول  مدخل  و  الضجيج  خفض 

 . scr المتعدد
 sus في  جدا  قيمة  خاصية 
nf 5581/33  هو قدرته على نزويد 

امداد  وحدة  سباون  تقدم   . الطاقة 
عملي  ليس  اذا  لكن  و  للحائط  طاقة 
المحول  تزويد  يمكنك   ، اعداداك  في 
على   . االرضي  الخط  عبر  المتعدد 
فكرة ، ان وحدة امداد الطاقة المرفقة 
فيما  مريحة  توصيل  محوالت  لديها 
 ( المرتفع  الطاقة  بمدخل  يتعلق 
يجعله  مما   )h50/60 v100-240
خمسة  ايضا  يوجد   . عالميا  حقا 
 . الحزمة  في  مرفقة  لالغالق  قطع 
م يتم  تقوم بوضعها في المخارج اذا ل

تتالي .  ال استخدامها ب
على الرغم من ان المقابس الموحدة 
اكثر  منتجات  تعتبر  يونيسوكتس   "
 scr المتعددة  المحوالت  من  سهولة 
النظام  في  يؤثر  ايضا  اداؤهم  فان   ،
نمط شجرة مقابس و  . حصلنا على 
متطابقة  تبدو  انها  من  الرغم  على 
عليها  المطبوع  النوع  رقم  باستثناء 
خسارة  و  االدخال  في  تختلف  فانها 
اقل  يونيسوكت310   لدى   0 فائدة  ال
 ، 10ديسيبل  –فقط  فائدة  خسارة 
االعلى  هى  االدخال  خسارة  لكن  و 
 . ديسيبل    -3 انماط  الثالثة  من 
النموذج  هذا  اختيار   . االفضل  من 
 .  scr محول  من  االبعد  للمقبس 
خسارة  اعلى  لديه    318 النموذج 
خسارة  اقل  و  ديسيبل   18  – فائدة 
يجب   . ديسيبل  فقط 1.5   ادخال – 
االعتبار  بعين  النموذج  هذا  يؤخذ  ان 
للمأخذ الموضوعة قريبا من المحول 
المتعدد scr  . يونيسوكت 314  هى 
معتدلة  فائدة  بخسارة  متوسط  نموذج 
ادخال  خسارة  و  ديسيبل   14  –
هى  المعلمات  هذه  كل   . 2-ديسيبل 
مواصفات  حسب  و  النموذجية  القيم 
لقبول  جاهزا  تكون  ان  عليك  المنتج 
احتمال - / + 2  ديسيبل من خسارة 

فائدة لكل نموذج . ال
المقابس  بقياس  اختباراتنا  بدأنا 
لخسارة  مرضية  نتائج  ال كانت   –
فقدان  لديها  نماذج  الثالثة  االدخال- 
النموذج   . المذكور  من  اقل  متوسط 
ادخال  خسارة  متوسط  لديه    310
1.99- النموذج   ، ديسيبل    2.49

 –  318 النموذج  و  ديسيبل    314
1.66 ديسيبل . ان تنوع الخسارة كان 
  if صغيرا في مجمل النطاق الترددي
يمكننا   .  ) 2150-950(ميجاهيرتز 
افضل  كانت  المقابس  ان  القول 
بمقدار 0.5  ديسيبل من المذكور . 

فائدة  ال قياسات خسارة  اخذ  عندما 

حسب  نتائج  ال متوسط  كانت   ،
لنموذج   المواصفات 11.96  ديسيبل ل
لنموذج  ل ديسيبل    --310  15.85
لنموذج  ل ديسيبل    --314  17.98
318 . و لكنها اعلى قليال عن القيمة 

النموذجية . 
توزيعة  ببناء  ذلك  بعد  قمنا 
ضجيج  خفض  وحدة   . لالختبار 
كانت  المخرج  طاقة  قوية  رباعية 
. الحقا    sus 5581/33 nf تشغل 
نا الى وحدة خفض ضجيج رباعية  بدل
و كل شي عمل بنفس الجودة . كانت 
مجهزة    scr المتعددة  المحوالت 
كابل  بتوصيل  قمنا   . واحد  لمخرج 
  30 من  اكثر   ( مخرجه  في  طويل 
متر ( . تم توصيل يونيسوكت  318  
المقبس  هذا  بعد  و  الكابل  نهاية  في 
 : االخرى  السبعة  بتوصيل  قمنا 
بين   .   2x310 ,3x314, 2x318
بأطوال  كوابل  نا  وصل المقابس  هذه 
مختلفة : من 30 سم و حتى 6 متر 
  scr كل النظام من المحول المتعدد .
و حتى اخر مقبس كان بقياس حوالي 

50-55  متر .
االشارة  يضعف  الطول  بهذا  كابل 
يشكل  ال  و  ديسيبل   15 بحوالي 
للقمر  عادي  الستقبال  مشكلة  عادة 
تكون  الذي  الوضع  في  الصناعي 
متصلة  الضجيج  خفض  وحدة  فيه 
ذلك  مع   . االستقبال  بجهاز  مباشرة 
فان كل مقبس مركب  تنا ،  ، في حال
الخاص  توهينه  اضاف  الكابل  في 
المحول  لدي   .  ) االدخال  خسارة   (
المتعدد SCR  تحكم الي في الكسب 
اشارة  تنظيم  في  بدوره  يقوم  الذي  و 
 DBuV  90 المخرج لمخرج حوالي
من  المدخل  اشارة  فقط  كانت  اذا   ،
او  كواترو  ضجيج  خفض  وحدة 
  DBuV65-90 المدى  في  رباعية 
مستويات  االعلى  الجدول  يوضح   .
كل  من  عليها  نا  حصل التي  االشارة 

مقبس . 
قمنا  عندما  جدا  شغوفين  كنا 
 . خاصتنا  االستقبال  جهاز  بتوصيل 
هل سيكون قادرا على الحصول على 
اشارة ؟ استخدمنا جهاز حديث ايس 
 .  STC 6000 HDPVR كريبت
كان جهاز االستقبال يلتقط االشارة و 
اية مشكلة  دون  قناة  ال فيديو  يعرض 
قمنا  مقبس  اي  عن  النظر  بغض   ،
قناة  راوتر  تردد  اي  و  فيه  بتوصيله 
 . اخترنا    SCR صناعية  اقمار 
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Manufacturer SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany

Web www.spaun.com

E-mail contact@spaun.com

Phone +49 )0(7731 - 8673-0

Fax +49 )0(7731 - 8673-17

Model SUS 5581/33 NF

Function SCR Multiswitch compatible with EN50494

Inputs 4 satellite )LNB Quattro or Quad(+ 1 terrestrial

Tap outputs 1 or 3 )switchable: 1x8 or 3x3(

Trunk outputs 5

Through loss 1~2.5 dB for IF and <4 dB for terrestrial signal

Terrestrial tap loss 13~15 dB

SAT input signal 65~90 dBµV

SAT tap output 90 dBµV for 1 x 8 output
 82 dBµV for 3 x 3 outputs

LNB remote current 500 mA

Power consumption < 7 W

Ambient temperature -20~+50° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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نوعية  و   90% اشارته  قوة  كانت 
االشارة %80 و ليست سيئة ، ليست 
سيئة على االطالق ، اذا اخذت بعين 
االعتبار ان االشارة كانت موهنة من 

الكابل الطويل و المقابس .
 ، الحقيقية  الحياة  في   ، ذلك  مع 
فانك ال تمتلك احدث اجهزة االستقبال 
قناة  راوتر  لنظام  جيدا  المجهزة 
لذلك    .  SCR الصناعية  االقمار 
اداء  سيكون  كيف  نفحص  ان  قررنا 
جهاز  اخذنا   ، قديم  استقبال  جهاز 
بخاصية  سنوات   5 عمره  استقبال 
SCR . كانت في ذلك الوقت تعتبر 
ابداع . كنا ممتلئين بالشك اذا ما كان 
سيكون قادرا على التقاط االشارة عند 
توصيله الخر مقبس و لكن لدهشتنا 
، لم يواجه مشكلة على االطالق ، ال 
على ادنى تردد ) 1068 ميجاهيرتز 
ميجا   1980  ( االعلى  على  ال  و   )

هيرتز( 
عمله  عليك  يتوجب  الذي  ما  لكن 
اذا كان كابل االعداد عندك اكبر من 
الذي في اعداد اختبارنا ) حوالي 55 

متر (؟ ان الحل بسيط جدا . استخدام 
داخل  صناعية  اقمار  اشارة  مكبر 
المكبر  الخط . عندما قمنا بتوصيل 
SVN 231F  من سباون ، فقد قوى 
كان   . ديسيبل   30 بمقدار  االشارة 
قياس مستوى االشارة في اخر مقبس 
هيرتز  ميجا   1980 بتردد   10G
اكثر من DbuV 50.2  و حتى 80 
المكبر  هذا  مثل  بوجود   .   DBuV
من  اخرى  متر   100 اضافة  يمكنك 
لديك  يكون  ان  و  المحوري  الكابل 
بعين  تاخذ  ان  يجب  و   ! متر   150
االعتبار انه مكبر واحد يقوي االشارة 

لثمانية اجهزة استقبال ! 
  3X3 للنمط  SUS نا عندما حول
لحوالي  المخرج  اشارة  تنظيم  تم   ،
رقم  المخرج  فحصنا    DbuV 80
المخرج  هذا   . مشابه  اعداد  في   3
يولد اعلى ترددات و هو بهذا االكثر 
اجمالي   . الكابل  لخسارة  حساسية 
استخدمنا  و  متر   45 الكابل  طول 
مقياس   .  G10 و   G18  G14G
على  مخارجهم  في  االشارة  مستوى 

 DBuV 52.7 ,542 : التوالي كان
اجهزة  تواجه  لم  بالطبع  و    ,56.5
على  العثور  في  مشكلة  نا  استقبال

اشارة .
 . اختبارنا  نهاية  هذه  تكن  لم  لكن 
تدعي سباون في دليل المستخدم انه 
الداخلية  االلكترونيات  طريق  عن   "
مقابس  استخدام  فان   ، للجهاز 
حماية خاصة ليس ضروريا ) بميزة 
دايسك  اوامر  استقبال  عند  االغالق 
 .  )   )EN 5094 ل  قياساية  غير 
من  اكثر  ليست  الجملة  هذه  مثل  ان 

تحدي للمختبر . 
اجهزة  عن  النظر  بغض   ، لذا 
 EN مع  المتوافقة  االستقبال 
50494  ، استخدمنا جهاز استقبال 
المبني  الواحد  الكابل  لنظام  قياسي 
بهذه  ويعمل  سباون  مكونات  مع 
دايسك  اوامر  يرسل  لجعله  الطريقة 
كنا   .  )1.2 و   1.1,1.0( متعددة 
نغير اعادا نظام االستقبال في قائمة 
ذلك  بعد  قنا  انطل و  االستقبال  جهاز 

بالقنوات .
في الواقع و تماشيا مع وعد سباون 
، الشيء يمكن ان يربك عمل اجهزة 
 . يونيسك  مع  المتوافقة  االستقبال 
صوت  و  فيديو  تسليم  واصلت  فقد 
 ، ذلك  مع  نعرف  لكننا   . مشوه  غير 
اقمار  قناة  راوتر  نظام  كل  ليس  انه 
السوق  في  مقدم    SCR صناعية 

لديه راوترات متقدمة جدا كسباون . 
لذا فان يونيسيك من سباون يقدم ميزة 
اضافية بكونه سهل جدا للمستخدمين 
الذين يوصلون اجهزة استقبال عادية 
بشكل سيء  استقبال معدة  اجهزة  او 
– يقوم نظام سباون ببساطة بتجاهل 
بشكل  عامال  يظل  و  االوامر  هذه 

مثالي . 
يونيسك  نظام  ضبط  يتم  عندما 
صيانة  اي  دون  بثقة  يعمل  فانه 
تقوم   ، الطاقة  في  النقص  بعد   .
و  التمهيد  بعملية  االستقبال  اجهزة 
  SCR المتعدد  للمحول  اوامر  ترسل 
كل  و   . الخاصة  تردداتهم  لتنشيط 

شيء يبدأ بالعمل مرة اخرى . 
نحن نثق ان هذا هو ابسط و ارخص 
حل لجعل اعداد موجود مالئما لجهاز 
واحد  بكابل  الموالف  ثنائي  استقبال 
جذاب  النظام  ان   . غرفة  كل  يدخل 
للتركيبات الجديدة حيث ان تعقيدات 
تمديد الكوابل قد تم تخفيضها بشكل 
ملحوظ . يمكنك ببساطة دمج محول 
متعدد كالسيكي و نظام يونيسك . تم 
لتمديدات في دليل  تقديم عدة نماذج ل
الوحيد  المسبق  الشرط    . المستخدم 
اجهزة  استخدام  عليك  يتوجب   : هو 
استقبال متوافقة مع نظام راوتر قناة 
االقمار الصناعية  SCR  . لحسن 
الحظ فان المزيد من اجهزة االستقبال 

مجهزة بهذه الخاصية

راي احد الخبراء 
 . SUS 558/33 NF  مصنعية جيدة جدا ليونيسك و

تركيب سهل و عمل خالي من المشاكل .
محول راوتر قناة اقمار صناعية SCR  قابل للتمديد 
محوالت  مع  لكن  و  مطابقة  منتجات  مع  فقط  ليس 

متعددة كالسيكية .
الكوابل  خطوط  عبر  بالطاقة  المحول  امداد  امكانية 

االرضية .
خسارة ادخال منخفضة للمقابس المتحدة يونيسوكيتس .

ال يوجد 


