
• Binaların çatısında, her daire için özel olarak tahsis edilmiş, bir 

yada birkaç anten kurmaya elverişli yerler yok...  

 

• Üstelik bazı siteler, yeriniz olsa bile, görüntü kirliliğine son 

vermek için, bireysel çanak anten kurulumuna izin vermiyorlar... 

 

• Daha ekonomik bir şekilde yerli & yabancı, şifreli & şifresiz, 

digital & analog, YÜZLERCE TV & Radyo yayınını izleme imkanı. 

Kablo TV sistemleriyle mukayese edildiğinde kanal sayısı sınırsız 

 

• Binanın demirbaşı sayıldığı için, Eğer kiracıysanız, kendi uydu 

alıcınızı taşıma imkanı, Eğer ev sahibiyseniz, teknolojiye yatırım 

yapma imkanı sunar  

 

• Eğer (şimdilik) uydu alıcısı alacak bütçeniz yoksa, sadece yerel 

yayınları izleyebilirsiniz. 

 

• Şifreli kanallara abone olmak istediğnizde ise ayrıca bir kurulum 

ücreti gerekmiyor. 

NEDEN MULTISWITCH?... 
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• Kablo TV sistemlerinde olduğu gibi, her odadan izlenemiyor. 

Aynı evdeki farklı odalarda bulunan kişiler tarafından 

izlenebilmesi için, her odaya ayrı bir sinyal ve ayrı bir uydu 

alıcısı gerekli. 

 

• Genellikle binaların (katlar arası geçişli) mevcut kablolama 

sistemine adapte edilemediği için ekstra kablolar çekilmesi 

gerekiyor. 

 

• İlk kurulum sırasında bina sakinleri ile ortak karar alınması 

gerekiyor. 

 

• Genellikle iç dağıtımı 30-40 metreyi geçmeyen ve tek bina 

içinde yapılacak uydu yayınları dağıtımı için tercih edilir. Çok 

binalı sistemlerde özel bir nedeni yoksa her binanın kendi 

çanaklarının olması tercih edilir...  

 

• Profesyonel ekip, işçilik ve ekipman gerektiriyor... 

 

DEZAVANTAJLARI YOK MU ? 
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DAĞITIM ŞEKLİ VE KABLOLAMA 

 

1.  Yıldızdağıtım  

 
Merkezde kullanılacak 

switchten her daireye 

ayrı kablo çekilmesi 

yöntemidir.  

2. Kaskad dağıtım  

 
Kat aralarında geçişli 

olarak en az 4 farklı 

polarizasyonu, en az 4 

kablo ile taşıyıp, 

katlardaki switchlerden 

dairelere kablo 

çekilmesi yöntemidir. Bu 

sisteme ikinci çanak 

anten ve UHF/VHF/FM 

yayınları da ilave 

edilebilir.  
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LOCAL OSİLATOR / L-BANT : 

 

LNB, aynı zamanda uydudan gelen 10.700-12.750 

MHz aralığındaki yayınları, receiverların çalışma 

aralığı olan 950 - 2150 MHz' e (L Bant’ a) dönüştürür. 

Bu dönüştürme işlemini; uydudan gelen frekansları, 

üzerinde yazılı olan local osilatör (L.O.) değeri kadar 

indirmek suretiyle yapar.  

POLARİZASYON:  

 
LNB'nin içinde YATAY ve DİKEY olmak üzere birbirine 90 derece açı 

ile konumlandırılmış antenler bulunur. Uydudan yapılan yayınlar ise, 

YATAY ve DİKEY olmak üzere 2 farklı polarizasyondadır. Hangi 

polarizasyondaki yayının seçildiğini, yani hangi antenin aktif 

olduğunu, receiverdan LNB' ye giden kablo üzerinden gönderilen 

voltaj tayin eder.  

Eğer 13 VDC voltaj gönderilirse LNB' nin içindeki DİKEY anten çalışır 

ve DİKEY yayınlar receivera ulaşır. Eğer 18 VDC voltaj gönderilirse 

LNB' nin içindeki YATAY anten çalışır ve YATAY yayınlar receivera 

ulaşır. 

TEKNİK BİLGİLER 
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UNIVERSAL LNB / ÜST BANT / 22 KHz:  

 

Universal veya Digital LNB de denilen geniş bantlı LNB' ler, 10700 ile 

12750 MHz arasındaki yayınların alınmasını sağlar. Tek çıkışlıdır ve iki 

farklı lokal osilatöre (LO) sahiptir: 

9750 MHz osilatör; ALT BAND (10700 ile 11700 MHz) yayınları almak 

için kullanılır. 

10600 MHz osilatör; ÜST BAND (11700 ile 12750 MHz) yayınları 

almak için kullanılır. 

 

LNB' de hangi L.O.' ün seçileceğini (receivera girilen frekansın 11.700' 

den küçük veya büyük olmasına göre), yine receiverdan gönderilen 22 

KHz sinyali tayin eder. Özet olarak;  

Yayın  Polarizasyon  Voltaj   Frekans L.O.  L Band  

Kanal 7  Alt Band Dikey  13 Volt    11.135      - 9.750    = 1385 

Kiss TV  Alt Band Yatay  18 Volt   10.986      - 9.750    = 1236 

Discovery Üst Band Dikey  13 Volt + 22 KHz 11.988      - 10.600     = 1388 

Star Digital Üst Band Yatay  18 Volt + 22 KHz 12.652      - 10.600    = 2052 
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2 çıkışlı TWIN ve DUAL LNB’ ler ile 4 çıkışlı QUAD ve QUATTRO 

LNB’ ler, birden fazla kullanıcının olduğu merkezi sistemlerde 

kullanılır. Bu tip LNB’ ler sayesinde, receiverlarda izlenen 

yayınların birbirini etkilemesi önlenmiş olur. 

QUATTRO  

LNB 

2-4 ve 8 çıkışlı  

universal LNB 

DİĞER LNB ÇEŞİTLERİ 

Bir LNB' ye, aynı anda, farklı receiverlardan, farklı 

voltajlar gönderilirse; yani bir receiverdan YATAY, 

diğerinden DİKEY yayınlar seçilirse, 18 Volt baskın 

çıkacak ve YATAY anten çalışıp, YATAY yayınlar 

alınacaktır. Benzer sorun ÜST bant yayınlar için 

de geçerlidir. Bu nedenle, aynı antenden pek çok 

kullanıcının faydalanabilmesi için, QUATTRO LNB 

denilen, 4 polarizasyonun ayrı ayrı çıktığı, farklı 

voltajlardan etkilenmeyen LNB' ler geliştirilmiştir. 
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QUATTRO LNB / MULTISWITCH: 

 

   MULTISWITCH, aynı çanak anten ve LNB’ lerin, çok sayıda receiver 

tarafından paylaşılmasını sağlayan ekonomik bir anahtarlama 

sistemidir.  

 

   Her çıkışı bir kullanıcıya doğrudan götürülecek şekilde 4, 8, 12, 16 

ve 20 çıkışlı multiswitchler bulunmaktadır. Daha çok sayıda kullanıcıya 

paylaştırılmak için, bunların kaskatlanabilir (alt alta bağlanarak 

genişletilebilir) olanları kullanılır.  

 

RECEIVER (Uydu Alıcısı) : 

 

    Uydu ve LNB üzerinden şifreli veya şifresiz 

olarak, belirli FREKANS’ larda gelen ses ve resim 

sinyallerinin TV alıcısı ile izlenebilmesini sağlar. 

Bazı receiverlar, şifreli yayınları da izlemeye 

elverişli olduğu için, aynı zamanda DECODER 

(şifre çözücü) olarak adlandırılır. Receiver’ dan 

çıkan ses ve resim sinyalleri, normalde SCART 

çıkışı ile AV kanalından televizyona aktarılır. 

Scart girişi olmayan televizyonlarda ise; 

receiverın MODULATOR çıkışı veya RCA (TOS) 

çıkışları kullanılabilir. Eğer bir VIDEO yada 

ANALOG RECEIVER kullanılması gerekiyorsa; 

bu cihazların TV bağlantısı, VCR scartı üzerinden 

yapılabilir. 
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DİSEqC : Digital Satellite Equipment Control teriminin 

kısaltılmış şeklidir. Digital anahtarlama tekniği ile farklı 

uydulardan, farklı frekans ve polarizasyonlarda gelen tüm 

yayınların izlenmesini sağlar. Digital receiverlara 2 çanaktan 8 

çanak antene kadar bağlantı yapılması amacıyla DISEqC 

SWITCH kullanılır. 

Twin LNB ve  

2x1 diseqc switch 

kullanımı 

Quad LNB ve  

4x1 diseqc 

switch kullanımı 
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PowerLink (optik göz) ve 

4x1 diseqc switch kullanımı 
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Aynı bina içerisinde birden fazla kolondan 

paralel inişler uygulanabilir. Böylelikle Kullanıcı 

sayısı arttırılır. 
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Yukarıda, 1/4 bölücüler kullanılan bir sistem gösterilmiştir. Bu 

sayede, (bölücü çıkışlarına başka multiswitchler eklenerek) 

sonradan ilave olacak kullanıcıların sayısını dört kata kadar 

arttırmak mümkündür.  

8 çıkışlı multiswitch 

dağıtım sistemi 
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16 çıkışlı kaskat 

dağıtım sistemi 
30 çıkışlı kaskat dağıtım sistemi 
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Bazı multiswitchlerin üzerinde bulunan dip switchler yardımıyla, 

istediğimiz kullanıcıya, istediğimiz antenin sinyalini verebiliriz. 

Dip-switchler 
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Sistemin her noktasında en az RG-6 kablo kullanılmalıdır. 

Kablo mesafelerinin 100 metreyi geçtiği yerlerde mutlaka RG-

11 kablo seçilmelidir. 

Kablo seçimi : 

Diplexer Uydu prizi 

Multiswitch üzerinde birleşip 

aynı kabloda taşınan UYDU ve 

yerel anten (VHF/UHF/FM) 

yayınlarının ayrılmasında 

kullanılır.  

Aynı zamanda birleştirici olarak 

ta kullanılır. 

Diplexer ile aynı amaçla 

kullanılır. Ayrıca FM çıkışı da 

bulunur. Birleştirici olarak 

kullanılamaz, sadece 

ayırıcıdır. 
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