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SPAUN SMF 
790 LTE Stop 
Band Filtresi

•	LTE		ağlarından	gelen	parazitleri		bloke	
ediyor
•	Kolay	kurulum
•	Performansı	belirtilen	özelliklerinden	
daha	iyi
•	Küçük	boyutlarına	karşın	çok	verimli

SPAUN SMF 790 filtreyi 
DVB-T alıcının anten girişinin 
hemen önüne taktık. Filtre LTE 
cep telefonu vericilerinden 
kaynaklanan istenmeyen her 
türlü sinyali başarılı bir şekilde 
bloke ediyor.

LTE Filtresi TEST RAPORU   
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LTE Veri Aktarımlarının 
DVB-T/T2  yayınlarda parazit 
yaratmasına müsaade etmeyin

Cep telefonları ve data ter-
minallerinde kullanılan kab-
losuz yüksek hızlı 3GPP LTE 
veri aktarımları bazen ka-
rasal TV yayın sinyallerinde 
parazite yol açar. Çünkü gü-
nümüzde klasik TV frekans 
aralığının üst kısmı DVB-T/
T2 yayınlar için değil daha 
çok LTE için ayrılmaktadır. 
Dijital TV yayınlarında ana-
log yayınlara göre çok daha 
az bant genişliği gerektiği 
için, bu frekansın bir kısmını 
yüksek hızlı veri aktarımları 
için kullanmak da mümkün 
hale gelmiştir. Ancak mev-
cut antenlerin çoğu tüm  862 
MhZ’ye kadar olan bütün 
frekans aralığını kapsayacak 
güçte olduğu için sıklıkla LTE 
sinyallerinin DVB-T/T2 alıcı-
ların giriş sinyallerine karış-
tığını görürüz. 

LTE veri aktarımının farklı 
bir frekans aralığında yapı-
lıyor olması gerçeğine rağ-
men  bunlar yeterince güçlü 
olduğunda DVB-T/T2 karasal 
sinyallerle karışıp parazite 
yol açarlar. Eğer LTE sin-
yalleri güçlüyse ve bir filtre 
kullanmıyorsanız alıcınızın 
demodülatöründe intermo-
dülasyona yol açarsınız.  In-
termodülasyona bağlı olarak 
oluşan sahte sinyaller so-
nuçta yayın kalitesini düşü-
ren aşırı gürültü olarak ken-

Aktif eleman derken amfi, 
çokluşalter, alıcı ya da ça-
lışması için elektriğe ihtiyaç 
duyan herhangi bir aleti ima 
ediyoruz. Hiçbir ilave aletin 
olmadığı basit kurulumlarda  
filtreyi antenle alıcı arasında 
herhangi bir yere bağlayabi-
lirsiniz. Muhtemelen alıcının 
yanına bir yere koymak en 
pratik çözüm olacaktır. Çok 
uçlu karmaşık kurulumlarda 
ise filtreyi anten tarafından 
bakıldığında ilk şalter ya da 
ilk sıradaki her ne ise o ale-
tin önüne koymak gerekir. 
Büyük bir ağ kurarken tek 
filtre, eğer ağ ekipmanınız 
iyi yalıtılmış ve konektörler 
koaksiyel kablolara iyi bir 

şekilde bağlanmışsa yeterli 
olacaktır. 

Kullandığınız antenin dahili 
bir amfisi varsa, filtreyi an-
ten çıkışına bağlamak zorun-
dasınız. Bu durumda elde et-
tiğiniz sonuç biraz daha kötü 
olabilir; çünkü LTE sinyalleri-
nin anten amfisindeki kara-
sal TV sinyalleriyle karışması 
ve birbirleriyle intermodü-
lasyona yol açması durumu 
söz konusu olabilir.  Ancak 
böyle istenmedik intermodü-
lasyon gibi bir durum yüksek 
dinamik aralığı olan kaliteli 
amfilerde çok düşük sevi-
yelerde kalacaktır. Yani da-
hili amfili aktif bir anteniniz 
bile olsa, yine de SMA filtreyi 

dini gösterirler. Bu durumu 
analog bir sinyalde kolayca 
fark edersiniz (görüntüde 
karıncalanma ve seste pa-
razit şeklinde). Dijital bir 
alıcıda ise sinyal kalitesini 
ölçerek bunu tespit etmek 
mümkündür. Alıcınızın aldı-
ğı sinyalin kalitesi zamanla 
değişikliğe uğrarsa, alıcınız 
zaman içinde görüntü ve ses 
işleme yeteneğini tamamen 
yitirebilir. Bunun nedenle-
rinden biri LTE sinyallerinin 
yarattığı parazitlerin alıcının 
sinyal girişine karışması ola-
bilir. Bunu test etmek ise çok 
kolaydır: SMA 790’ı bağlayıp 
sinyal kalitesinin yükselip 
yükselmediğine bakın. 

En iyi şekilde sonuç al-
mak için, SPAUN SMF790 
filtrenin sinyal sisteminin 
ilk aktif elemanının arkası-
na yerleştirilmesi gerekir. 

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

SPAUN SMF 790 LTE FiltreLTE (3G) Cep telefonu vericilerinden kaynaklanan parazitleri önlemenin en etkili aracı
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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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ilk aktif komponentin (amfi, 
şalter, alıcı) önüne bağlama-
yı düşünebilirsiniz. 

Özelliklerine bakıldığın-
da, 5 ile 790 MHz aralığında  
minimum zayıflama görülür-
ken, 790 MHz ile 822 MHz 
aralığında ciddi bir zayıflama 
olduğu görülüyor. 790-822 
MHz aralığı zayıflamanın tek-
li desibellerden 50 desibelin 
üstüne doğru hareketlendiği 
bir geçiş bölgesi. 

SMF 790’ın yayınlanan 
özelliklerinin gerçeği yan-
sıtıp yansıtmadığını kontrol 
etmek için bir gürültü jene-
ratörü ve 1000 MHz’ye ka-
dar sinyal ölçebilen bir sinyal 
analizörü kullandık. Konuya 
yabancı olanlar için “gürültü 
jeneratörü” bir ölçüm aletini 
çağrıştırmayabilir; ama as-
lında tam da bu amaçla kul-
lanılan çok faydalı bir alettir. 
Bir spektrum analizörü ile 
birlikte kullanıldığında bir 
filtrenin gerçek karakteris-
tiklerini tüm boyutlarıyla 
ortaya koyan güzel spektral 

fotoğraflar çeker. 
Ölçümlerimizin de ortaya 

koyduğu gibi (yazımızdaki 
fotoğraflardan da bunu gö-
rebilirsiniz) SMF 790 792 
MHz’den başlayarak 815 
MHz’de zirve noktasına ula-
şan değerler ortaya koyuyor. 
Yani, filtre belirtilen özel-
liklerinden bile daha iyi ve 
daha keskin görüntüler elde 
etmenizi sağlıyor. 815-1000 
MHz aralığında sinyalleri 50 
dB’den daha fazla zayıflattı-
ğını tespit ettik.  -10 dB ve 
-30 dB’de iki ayrı ölçüm daha 
yaptık. Bu işlem, 799 ve 807 
MHz’de olduğuna göre filt-
renin, 8 MHz’de 20 DB’lik 
adımlarla atladığını söyle-
yebiliriz. Bu da sonuç olarak 
ekranlarda da göreceğiniz 
gibi oldukça iyi bir değer. Bu 
mükemmel performans için 
SPAUN’u tebrik etmek ge-
rek! LTE sinyallerin  karasal 
sinyaller üzerinde yarattığı 
paraziti başarıyla bloke ede-
rek DVB-T/T2  yayınları keyif-
le izlemenizi sağlıyor.

1. SPAUN SMF 790 karasal/kablo frekans aralığının üst ucunda 
sert bir tepkime gösteriyor.
2. 792 MHz’ye kadar neredeyse hiç zayıflama yok.
3. Yaklaşık 799 Mhz’de filtre 10 dB zayıflama gösteriyor.
4. 807 MHz’de zayıflama 30 dB’ye yükseliyor.
5. 815 MHz’de tam 50 dB’ye ulaşılıyor.
6. Özelliklerde de belirtildiği gibi 822 MHz ve yukarısnda 50 
dB’nin üzerinde bir zayıflama görülüyor

Keskin frekans karakteristiği
Geçiş bandında düşük son bantta yüksek 
sinyal zayıflatma
Gerçek performans belirtilen özelliklerden 
daha iyi

Yok

Uzman Görüşü


