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   تقرير اختبارفلتر lte   )يتعلق ببث شبكات الهاتف المحمول(

  smf 790 سباون 
فلتر اليقاف النطاق 

المتداخل 

 	.  lte يمنع بأمان التداخل من شبكات .
. تركيب سهل جدا .	 
. اداؤه افضل من مواصفاته .	 
. منتج صغير و لكن فعال جدا .	 

فلتر سباون smf 790  موصول 
قبل مدخل الهوائي لجهاز استقبال بث 

فيديو رقمي ارضي DVB-T. يقوم 
الفلتر بنجاعة بحظر اية اشارات غير 

مرغوبة من اجهزة بث بيانات و هواتف 
 . lte نقالة
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   تقرير اختبارفلتر lte   )يتعلق ببث شبكات الهاتف المحمول(

ال تسمح لبث بيانات lte  بالتداخل
 في استقبالجيلي بث الفيديو الرقمي االرض 
DVB-T/T2

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1205/eng/spaun-smf.pdf

SPAUN SMF 790 LTE FilterMost effective way to block interference from LTE (3G) mobile networks

برنامج  ارسال  يتداخل  ان  يمكن 
  lte للشراكة  الثالث  الجيل 
الخاص  بيانات  ال سريع  الالسلكي 
محطات  و  نقالة  ال بالهواتف 
العادي  االستقبال  مع  بيانات  ال
اعلى  ألن  هذا   . االرضي  تلفزيون  ل ل
االرضي  تلفزيون  ال نطاق  من  جزء 
هو اليوم مخصص ل  lte  اكثر منه 
االرضي  الرقمي  الفيديو  بث  لجيلي 
تلفزيون  dvb – t/ t2  . حيث ان ال
ترددي  نطاق  يتطلب عرض  الرقمي 
الرسال  التماثلي  تلفزيون  ال من  اقل 
 ، تلفزيون  ال قنوات  من  العدد  نفس 
جزء  تخصيص  الممكن  من  اصبح 
لبث  االصلي  الترددي  نطاقه  من 

لكن  و   . السرعة  عالي  بيانات  ال
الموجودة  الهوائيات  اعدادات  لكون 
الترددي  النطاق  مجمل  عبر  تمر 
يمكن   ، ميجاهيرتز    862 حتى  و 
الى  طريقها    lte اشارات  تجد  ان 
الفيديو  مدخل اجهزة استقبال جيلي 

.  DVB-T/T2 الرقمي االرضي
بيانات  كون  من  الرغم  على 
يختلف  ترددي  نطاق  في  تبث    lte
بث  لجيلي  االرضية  االشارات  عن 
DVB-T/ االرضي  الرقمي  الفيديو 
T2  ، اال انها اذا كانت قوية بدرجة 
استقبال  مع  تتداخل  ان  يمكن  كافية 
تلفزيون العادي . اذا كانت بيانات  ال
lte  قوية و انت ال تستخدم اي فلتر 
المتداخل  التعديل  بعض  فان   ،
يمكن ان يأخذ مكانا في تغير جهاز 

االشارات  تظهر  سوف   . االستقبال 
التداخل  بفعل  المصنوعة  الكاذبة 
و  انها ضوضاء مفرطة  نفسها على 
تنقص من جودة االشارات المطلوبة 
بسهولة  هذا  تكشف  ان  يمكنك   –
و  سوداء  نقاط   ( تماثلية  باشارة 
مرغوبة  غير  اضافية  بيضاء 
جهاز  في   .  ) صوتي  ضجيج  و 
اكتشافها  يمكنك  رقمي  استقبال 
عن طريق قياس جودة االشارة و اذا 
كانت جودة االشارة المقاسة بواسطة 
مر  على  تتغير  االستقبال  جهاز 
من  االستقبال  جهاز  ان  او   ، الوقت 
على  القدرة  تماما  يفقد  الخر  وقت 
فان   ، الفيديو  و  الصوت  معالجة 
تداخل  هو  الممكنة  االسباب  احد 
اشارات lte  التي تتداخل في مدخل 
من   . خاصتك  االستقبال  جهاز 
السهل تأكيد مثل هذه الفرضية . قم 
الحظ  و    smf 790 بتوصيل  فقط 

اذا تحسنت نوعية االشارة . 

وضع  يجب   ، نتائج  ال الفضل 
مركب  اول  قبل    smf 790 فلتر 
المركب   ، االستقبال  نظام  من  نشط 
متعدد  محول   ، مكبر  هو  النشط 
جهاز  اي  او  استقبال  جهاز   ،
 . للعمل  كهربائية  طاقة  يتطلب 
من  التي  البسيطة  التركيبات  في 
دون مكونات اضافية تقوم بتوصيل 
و  الهوائي  بين  مكان  اي  في  الفلتر 
يكون  ان  يمكن   . االستقبال  جهاز 
بجانب  تضعه  ان  يا  عمل اكثر 
التركيبات  في   . االستقبال  جهاز 
الفلتر  وضع  يجب   ، تعقيدا  االكثر 
المتعدد  المحول  او  المكبر  قبل 
من  تنظر  عندما  تراه  شيء  اي  او 
فلتر  يكون  ان  . يجب  الهوائي  جهة 
كانت  اذا  الشبكة  لكل  كافيا  واحد 
جيد  بشكل  محمية  التوزيع  ادوات 
متين  بشكل  موصلة  الموصالت  و 

الطراف الكابل المحوري .
مكبر  الهوائي  في  يوجد  كان  اذا 
اال  خيار  لديك  يكون  لن  مدمج 
الهوائي  مخرج  في  الفلتر  توصيل 
اسوأ  نتائج  ال تكون  ان  يمكن   .
تكون  سوف    lte اشارات  الن  قليال 
اشارات  مع  لالختالط  فرصة  لها 
مكبر  في  التماثلي  تلفزيون  ال
مع  تتداخل  ان  يمكن  و  الهوائي 
مثل  فان  ذلك  مع   . البعض  بعضها 
هذا التداخل الغير مرغوب يجب ان 
المكبرات  في  االدنى  حده  في  يكون 
لها  والتي  جيد  بشكل  المصممة 
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Manufacturer SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany

Web www.spaun.com

E-mail contact@spaun.com

Phone +49-7731-8673-0

Fax +49-7731-8673-17

Model SMF 790

Function LTE Stop Band Filter

Pass band  5-790 MHz

Pass Band Attenuation 1 dB typ.

Stop Band 822-1000 MHz

Stop Band Attenuation  50 dB typ.

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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1  -  لدى سباون dmf 790  عمل حاد عند النهاية العظمى للنطاق الترددي للكابل 
االرضي 

يا اي اضعاف  2  -  حتى 790  ميجاهيرتز ال يوجد عمل
3  -  عند 799  ميجاهيرتز تقريبا يوجد لدى الفلتر اضعاف بقيمة 10  ديسيبل 

4  -  يرتفع االضعاف الى 30 ديسيبل عند 807  ميجاهيرتز تقريبا 
5  -  االضعاف الكامل بقيمة 50  ديسيبل يتم الوصول اليه عند 815  ميجاهيرتز 

6  -  وفقا للمواصفات ، يوجد اكثر من  50  ديسيبل اضعاف عند822 ميجا هيرتز 
و اكثر .

راي احد الخبراء 
مواصفات تردد حادة جدا . 

اضعاف قليل في النطاق المسموح و اضعاف كبير في 
النطاق الموقف .

اداء حقيقي افضل من المواصفات 

ال شيء

كان  اذا  لذا   . مرتفع  ديناميكي  مدى 
لديك هوائي نشط و به مكبر مدمج ، 
فسيكون ايضا من المنطقي توصيل 
النشط  المكون  قبل    smf فلتر 
 . متعدد  محول   ، مكبر   ( تالي  ال

جهاز استقبال ( 
ان  يجب   ، المواصفات  بحسب 
يمر في المدى من 5  و حتى 790  
بينما  قليل  اضعاف  مع  ميجاهيرتز 
االضعاف كبير للنطاق الترددي من 
ميجاهيرتز    1000 حتى     822
يتغير  حيث  انتقالية  منطقة  هو 
االضعاف تدريجيا من ديسيبل واحد 

و حتى 50  ديسيبل . 
 smf كان  ما  اذا  فحص  اجل  من 
المواصفات  مع  يتوافق    790
ضجيج  مولد  استخدمنا   ، المنشورة 
قياس  على  قادر  اشارة  محلل  و 
 . ميجاهيرنز    1000 حتى  االشارة 
ال   " ضجيج  مولد   " ربماالمصطلح 
يبدو كأداة قياس للغير اختصاصيين 
جدا  مفيدة  اداة  الحقيقة  في  لكنه  و 
فانه  طيفي  محلل  مع  جمعه  عند   .

التي  و  جميلة  طيفية  مشاهد  يعطي 
. لفلتر  ل الحقيقية  الصفات  تظهر 

يمكنك   ( قياساتنا  اظهرت  كما 
فان   ،  ) المرفقة  الصور  رؤية 
  790 عند  العمل  يبدأ    smf 790
ميجاهيرتز و يصل القصى اضعاف 
عند 815  ميجاهيرتز لذا فانه اقوى 
مما تعد به المواصفات . نحن نؤكد 
  50 من  اكثر  االشارات  يضعف  انه 
ديسيبل في المدى من  815  و حتى  
بقياسين  قمنا   . ميجاهيرتز    1000
 – و  ديسيبل    10  – عند  اضافيين 
عند  هذا  حصل  حيث  ديسيبل    30
799 و  807  ميجاهيرنز ، يمكننا 
  20  : الفلتر  دورة  ان  نحسب  ان 
ديسيبل كل 8  ميجاهيرتز . ان تلك 
صفات نقل حادة جدا و التي يمكنك 
ال   . صورنا  في  بوضوح  مشاهدتها 
سباون  مدح  اال  شيء  عمل  يمكننا 
يقوم  انه   ! الممتاز  االداء  هذا  لمثل 
بأمان بحظر اشارات lte  من دخول 
الرقمي  الفيديو  بث  استقبال  جهاز 

. DVB-T/T2


