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SPAUN SMF
790 LTE 
Filtro de 
Bloqueio 
de Banda

•	bloqueia	com	segurança	a	
interferência	de	redes	LTE
•	muito	fácil	de	instalar
•	desempenho	superior	às	suas	
especificações
•	produto	reduzido	mas	muito	eficaz

O filtro SPAUN SMF 790 
instalado ao lado da entrada da 
antena de um recetor DVB-T. 
O filtro bloqueia eficazmente 
qualquer sinais indesejados 
do interferente telefone celular 
LTE e transmissor de dados

Filtro LTE  RELATÓRIO TESTE   



04-05/2012

74 TELE-satellite International  —  The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine  —  04-05/2012  —  www.TELE-satellite.com

Não Permite Obter 
Transmissões de Dados LTE 
Que Possam Interferir na Sua 
Receção DVB-T/T2

As transmissões de dados 
3GPP LTE sem fios de alta 
velocidade para telefones 
celulares e terminais de da-
dos pode, em algumas cir-
cunstâncias, interferir com 
a recepção de TV terrestre. 
Isto porque a maior parte 
da actual gama clássica de 
TV terrestre está dedicada 
para LTE em vez de DVB-T/
T2. Como a TV digital requer 
muito menos banda do que a 
TV analógica para transmitir 
o mesmo número de canais 
de televisão, tornou-se pos-
sível dedicar parte de sua 
faixa de frequência original 
para transmissões de dados 
de alta velocidade. Mas por-
que a maior parte das insta-
lações de antena existentes 
deixam passar a gama de 
frequências até 862 MHz, os 
sinais LTE podem encontrar 
seu caminho até à entrada 
de seu receptor DVB-T/T2.

Apesar do fato dos da-
dos LTE serem transmitidos 
numa diferente faixa de fre-
quência dos sinais terrestres 
DVB-T/T2, se eles forem su-
ficientemente fortes podem 
interferir com a normal re-
cepção de TV. Se os sinais 
LTE forem fortes e se não 
usar qualquer tipo de filtro, 
podem ocorrer algumas in-
termodulações no demodu-
lador de seu receptor. Sinais 
espúrios criados devido à in-
termodulação vão manifes-
tar-se com um ruído exces-
sivo degradando a qualidade 
dos sinais escolhidos. Pode 

ativo é um amplificador, um 
comutador, um receptor ou 
qualquer equipamento que 
requer energia elétrica para 
operar. Em instalações sim-
ples, sem componentes adi-
cionais, pode ligar o filtro 
em qualquer parte entre a 
antena e o receptor. Prova-
velmente será mais prático 
colocar ao lado do receptor. 
Numa instalação mais com-
plexa, o filtro deve ser inse-
rido antes do amplificador ou 
comutador o que estiver pri-
meiro vendo do lado da ante-
na. Um filtro deve ser o sufi-
ciente para toda a rede a não 
ser que seu equipamento de 
distribuição de sinal esteja 
bem protegido e os conec-
tores estiverem firmemente 

ligados às extremidades de 
cabos coaxiais.

Se a antena tiver um am-
plificador embutido, não terá 
outra escolha senão a de li-
gar o filtro na saída da ante-
na. Os resultados podem ser 
um pouco piores porque os 
sinais LTE têm a oportunida-
de de misturar-se com sinais 
de TV terrestre no amplifi-
cador da antena e podem 
intermodular um no outro. 
No entanto, tal intermodu-
lação não desejada deve ser 
mínima em amplificadores 
bem desenhados com high 
dynamic range. Desta forma, 
mesmo se tiver uma antena 
ativa com um amplificador 
embutido, ainda vai fazer 
sentido conectar o filtro SMA 

facilmente detectar isso num 
sinal analógico (indesejados 
adicionais pontos brancos/
negros e áudio com ruído). 
Com um receptor digital 
pode detectar através de 
uma medição da qualidade 
do sinal. Se a qualidade do 
sinal medida alterar ao fim 
de algum tempo, ou pior o 
seu receptor por vezes per-
der completamente a capa-
cidade de processar vídeo 
e áudio, uma das possíveis 
causas pode ser a interfe-
rência criada por sinais LTE 
intermodulando a entrada de 
seu receptor. É bastante fá-
cil confirmar essa hipótese: 
basta conectar o SMA 790 e 
observar se a qualidade do 
sinal melhora.

Para obter melhores re-
sultados, o filtro da Spaun 
SMF 790 deve ser colocado 
antes do primeiro compo-
nente activo do sistema de 
recepção. Um componente 
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Filtro LTE SPAUN SMF 790Forma mais eficaz para bloquear a interferência de redes móveis LTE (3G)
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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.
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antes do próximo compo-
nente ativo (amplificador, 
multiswitch, recetor).

De acordo com as espe-
cificações, deve passar na 
gama de 5 a 790 MHz com 
uma atenuação mínima, en-
quanto atenua severamente 
a banda de frequências de 
822 a 1000 MHz (onde são 
transmitidos os sinais LTE). 
A gama de 790-822 MHz 
é uma região de transição 
onde a atenuação muda gra-
dualmente a partir de deci-
béis individuais para mais de 
50 dB.

A fim de verificar se o SMF 
790 está em conformidade 
com as especificações pu-
blicadas, utilizou-se um ge-
rador de ruído e um analisa-
dor de sinal capaz de medir 
o sinal até 1000 MHz. Talvez 
o termo “gerador de ruído” 
não soa como um equipa-
mento de medição para pes-
soas não-especializadas no 
assunto, mas na realidade é 
um dispositivo bastante útil. 
Quando combinado com um 
analisador de espectro que 
produz agradáveis   vistas es-

pectrais que revelam as ver-
dadeiras características de 
frequência de um filtro.

Como nossas medições re-
velam (pode ver em anexo 
através de imagens captura-
das do ecrã), o SMF 790 co-
meça a funcionar nos cerca 
de 792 MHz e atinge a sua 
atenuação máxima nos 815 
MHz. Por isso, é ainda mais 
acentuado do que prometi-
do nas especificações. Con-
firmamos que atenua sinais 
com mais de 50 dB na faixa 
dos 815-1000 MHz. Toma-
mos duas medidas adicionais 
com -10 dB e -30 dB. E isto 
aconteceu nos 799 e 807 
MHz, podemos calcular que o 
papel do filtro é o seguinte: 
20 dB por 8 MHz. Isto é uma 
característica de transferên-
cia muito íngreme que pode 
confirmar, evidentemente, 
através de imagens tiradas 
do nosso ecrã. Não podemos 
fazer nada senão a de elo-
giar a SPAUN pelo seu exce-
lente desempenho! Bloqueia 
seguramente sinais LTE que 
entram em seu receptor 
DVB-T/T2 terrestre.

1. O SPAUN SMF 790 tem um papel bastante refinado na extremidade 
superior no alcance da extensão terrestre/cabo.
2. Até 792 MHz não há praticamente nenhuma atenuação.
3. Aproximadamente nos 799 MHz o filtro tem uma atenuação de 10 dB.
4. Atenuação aumenta para 30 dB aproximadamente nos 807 MHz.
5. Um total de 50 dB de atenuação é alcançado nos 815 MHz.
6. Em conformidade com as especificações, tem mais de 50 dB de 
atenuação nos 822 MHz e acima desses valores.

Características de frequência bastante 
íngreme
Baixa atenuação na passagem de banda e alta 
atenuação na banda a bloquear
Desempenho melhor do especificado

Nenhum

Opinião Técnica


