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،محصول   SMS 17089NF از
الكترونيك «اشپاون آلماني شركت
هنگامي .«SPAUN Electronic
سوئيچ اين به تري دقيق نگاه كه
آمپلی كه شويد مي متوجه بياندازيد،
دستگاه اين  در  شده نصب  فايرهاي 
هاي قابليت و ويژگيها از يكي ،تنها
كه چند هر هستند. آن توجه جالب
چهار با كار اصوًال براي سوئيچ، اين
 16 (مجموعًا  تايي چهار  LNB
از توانيد مي شده، طراحي ورودي)
 LNB يا حتي و  قلو LNB هاي دو 
استفاده نيز عادي يونيورسال هاي
انجام دهيد بايد كه كاري كنيد. تنها
موجود كليد برق از تنظيم عبارتست
بر عالوه جعبه. باالي پوشش روي بر
SMS 170089NF را  توانيد مي اين
كه در راستاي كنيد، گونه اي تنظيم به

انرژي، مصرف در  جويي صرفه
مورد استفاده  را كه LNB هايي برق
همه كند. مثًال چنانچه قطع نيستند،
هاي كانال تماشاي حال در كاربران
 LNB توان  مي هستند،  A ماهواره
را   D و   C, B هاي ماهواره هاي
رنگ،  چند  LED يك كرد. خاموش
و سوئيچ، كاري شرايط و وضعيت
نشان مي را برق احتمالي نيز اشكال
مدار يك كه صورتي در سيستم دهد.
به دهد، تشخيص را  كوتاه اتصال

قطع را برق جريان اتوماتيك، طور
توسط   SMS17 089NF.كند مي
 DiSEqC (از   DiSEqC فرامين

شود.  مي كنترل باال) به 1.0
SMS17089NF ،داراي  دستگاه
،كه است ريسيور خروجي هشت
اين با باشد. مي مناسبي و زياد تعداد
كافي برايتان  تعداد  اين  اگر وجود، 
ديگر  اصلي خط 16 خروجي نيست،
مي آنها كمك به كه دارند وجود هم
ديگر جانبي سوئيچ مالتي يك توانيد

: كنيد متصل آن به را
 SMK17089F ، SMK
به  و ، SMK 17169F يا ،17129F
حتي يا ،دوازده و هشت ترتيب به اين
نيز ديگر ريسيور خروجي شانزده
تجهيزات اين متأسفانه يابيد. دست
نرسيده انبوه يد تول به هنوز جانبي،

را به آنها نتوانستيم ما نتيجه در اند و
آزمايش كنيم. اصلي همراه مدل

برخي بررسيمشخصاتدستگاه، با
نيز را ديگر توجه جالب هاي قابليت
خروجي در سيگنال يافت. درخواهيم
همان در بيش و كم  ريسيور، هاي
LNBهاست ورودي از سطح سيگنال
نيازي دليل همين به .(+4dB…-3)
فايرهاي آمپلی فكر  به كه نيست
را LNBها كافيست باشيد. اضافي
كافي و درست سيگنال تا كنيد وصل

داشته ريسيور هاي خروجي در را
خروجي گين  ميزان همچنين باشيد. 
انتخاب هوشمندانه  هم اصلي  خط
اين  .( (dB است16+…20+  شده 
اتصال از پس كه معناست بدين
)، بدون ) جانبي هاي مالتي سوئيچ
فاير اضافي، آمپلی به هيچگونه نياز
خواهيد را كافي قدرت با هايي سيگنال
واقعًا ،SMS/SMK خانواده داشت.
فوق و النصب  سريع حل راه  يك

است. العاده
اين بايد ما كه است  بديهي بته ال
كه كرديم مي بررسي را موضوع
سازنده توسط شده اعالم  مقادير آيا
اول، آزمايش خير. يا اند ،واقعي
سيگنال سطح بررسي از بود عبارت
خط و ريسيور هاي  خروجي در
ورودي هاي  فركانس با و  اصلي
فركانس يك،  شماره جدول  . مختلف
سيگنال هاي پوالريزاسيون و ها
ها گيري ما براي اندازه استفاده مورد

دهد. مي نشان را

دهد. مي نتايج را نشان يك، شكل
در بينيد، سيگنال كه مي همانطور
با برابر ًا ب تقري ريسيور، خروجي
 dB  +4 (يعني شده  اعالم مقادير
خروجي همچنين باشد. مي (…-3
مقادير با  برابر  هم  اصلي  خط
حتي و (dB موعود(16+…20+ 
مي بهتر ها، فركانس برخي در
براي فوق  هاي گيري اندازه باشد. 
شدند. انجام ريسيور خروجي سه
خروجي هشت هر اين،  بر عالوه

اندازه ورودي  فركانس يك براي  را
قابل ،2 در شكل نتايج گيري كرديم.
،2dB پخش و انتشار  اند. مشاهده 
در قبول است. قابل كامًال يك مقدار
تفاوت كه است معني بدان اين عمل
خروجي بين انتخاب  در  محسوسي،
وجود ريسيور به اتصال جهت ها،
و قدرت ها، خروجي تمام در ندارد.
يكسان ًا ب تقري بايد سيگنال كيفيت

باشند.
انتقال عدم از  اطمينان  جهت
سيگنال، به سوئيچ مالتي نويزهاي
 SMS 17089NF از بعد  و قبل 
سيگنال نسبت گيري اندازه آزمايش
،2 جدول داديم. انجام را نويز به

نتايج را نشان مي دهد.
سيگنال افت مقداري كه هرچند
هيچ به  آن مقدار  اما دارد،  وجود 
خاطر به  بايد نيست. زياد عنوان 
آمپلی دليل وجود به باشيم كه داشته
دستگاه، سيگنال در فايرهاي موجود
از استفاده به  نيازي و  شده تقويت
نداريم. اضافي تجهيزات
را نويز» «منابع (مقاله
شايان بته ال بخوانيد).
كه هنگامي كه ذكر است
استفاده مالتي سوئيچ  از
از است بهتر كنيد، مي
اندازه از بزرگتر ديشي
با استفاده براي معمول
استفاده  ساده،  LNB يك

نمائيد.

را سوئيچ مالتي يك كه هنگامي 
نيازمند معموًال ، كنيد مي نصب
نيز اضافي فايرهاي آمپلي نصب

بود. خواهيد
هر كه  اينست مسئله اين علت 
حد در افتي  ايجاد  باعث  سوئيچي 
اين . با شود مي بل دسي (الاقل) دو
كه اين دارند وجود تجهيزاتي وجود ،
اند: داده قرار هم كنار در را وسيله دو
مالتي سوئيچ . هم و هم آمپلی فاير
عبارتست تجهيزات نوع اين از يكي

تست سيگنال های 1 جدول خروجی گين و اصلی خط گين 1 شکل

 مالتی سوئيچ

آسان بسيار کاربری با تجهيزاتی
کراماتی کامبيز مترجم:
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Manufacturer SPAUN Electronic, Byk-Gulden-Str. 22, 
 D-78224 Singen, Germany

Internet http://www.spaun.de

E-mail  info@spaun.de

Phone  +49-7731-86730

Fax  +49-7731-64202

Model SMS 17089 NF

Description Mutliswitch with embedded power supply

Inputs 16 satellite + 1 terrestrial

Receiver outputs 8

Cascade outputs 16+1

Input frequency 950-2200 MHz (Sat.) and 5-862 MHz (Terr.)

IF tap gain -3…+4 dB

IF input attenuation adjustment range 0 … 10dB

IF pass-through gain +16…+20 dB

Terrestrial tap loss 20…23 dB

Terrestrial pass-through loss 5 dB

Isolation between satellite inputs > 30 dB

Isolation between satellite  > 32 dB
and terrestrial inputs 

Current drawn from receiver 25 mA

Remote power supply 1200 mA per LNB (300 mA per jack)

Power supply 100-240 V / 50-60 Hz 54W max

Operating temperature range -20… + 50° C/dry indoor use

های سوئيچ مالتی
 SPAUN SMS

17089NF

2 شکل

2 جدول

خود سر تغذيه منبع ا ب سوئيچ مالتی

کارشناس بندی جمع
 +

هيچگونه  آسان است: به SMS 17089NF بسيار نصب
مشخصات آن با فنی مشخصات ندارد. نياز فاير اضافی آمپلی

دارد تفاوت اندکی يا داشته، شده، مطابقت اعالم

-
هيچ

تر ميلرمرکز پي
آزمايش

ستاليت له ت
ان لهست


