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Standart Yapı Uydu Yayın Dağıtım Sistemi  

Standart  Uydu Alıcıların bant  genişliği 1200Mhz olur ve  950 ile 2150 Mhz arasında çalışmakadır. 
 
Uydudan gelen sinyalin ise bant genişliği 4Ghz dir. 
 
Standart bir LNB  KU band uydu frekansını (10700 Mhz – 12750Mhz) 4 ayrı Birleşik Frekans Grubuna Ayırır.  
Bu her IF frekans gurupları  1200Mhz genişliğinde  ve altındadır. 
 
Standart uydu alıcıları bu 4 farklı frekans gruplarını DcV ve 22 Khz Ton ile LNB çıkışlarına tetikleme 
göndererek ilgili Frekans Grubuna (IF) ulaşır. 



Standart Yapı Uydu Yayın Dağıtım Sistemi  

 
Quattro Yapıda bir LNB “4” IF frekansını ayrı kanallardan çıkartır.  
  
Büyük çaplı yayın dağıtımlarında Multiswich sistemler ve Merkezi yayın dağıtım sistemlerinde  Quattro LNB ler 
tercih edilmektedir.  
 
Multiswichler Receiverdan gelen sinyale göre (dcV ve 22Khz Ton) ilgili polariteyi çıkış portlarına yönlendirirler. 



Fiber Optik Uydu Yayın Dağıtım Sistemi  

 
Fiber Sistem LNB leri 4 polarizasyonu da aynı bir tek hat üzerine indirgeyerek  uzak mesafelere iletilmesini 
sağlamaktadır.  
 
Fiber sinyal LNB den çıktıktan sonra ilgili noktaya vardığında quattro, quad veya Twin konvertörler 
yardımıyla dönüştürülerek koaksiyel sisteme uygun hale dönüştürülür 
 
Seçilecek konvertör tipi ortamdaki receiver adedine göre seçilir. 
   



Fiber MDU sistemler uydu sinyalini tek fiber optik kablo Üzerinden 32 farklı noktaya dağıtılabilir. 
 
Fiber Kablonun ulaştığı her noktaya istenilen çıkışa göre seçilen Fiber MDU çevirici bağlanarak  Standart  uydu 
frekansına çevrilir. 
 
Sistemin Fiber LNB üzerinden dağıtılması uydu alıcılarımızda farklı bir ayar gerektirmez . Uydu alıcılar Bireysel 
uydu antenimiz  varmış gibi bunu algılarlar.  
   







Fiber MDU konvertörelr 3 yapıdadır.  TWIN,  QUAD ve QUATTRO 
   







2 farklı Yapıda Fibre IRS vardır 
bunlar Quad ve Quattro olarak 
biririnden ayrılır. 
 
 
12 v güç beslemesi ile 
çalışmaktadırlar. 
   





Sistem Planlaması ve Kurulum  

Trunk kablo, RG11 kablo veya Rg6  gibi kablolar mesafeye bağlı  kalarak tercih edilen kablolardır. Fiber 
kablolamada mesafenin bir önemi yoktur.  
 
Elektromanyetizmadan Etkilenmez, Enerji kablolarıyla aynı Dağıtım altyapısını paylaşabilir.  
 
Her eve veya apartmana çekilen bir fiber uç ile istenilen oranda Uydu çıkışı rahatça elde edilebilir.  
 
Topraklama yapmaya gerek duyulmaz. 
 
Fiber optik kablolar metrajlar ve adetler belirtildiğinde konnektörler  takılı vaziyette temin edilebilir buda 
kurulumcuya sahada  büyük kolaylık sağlar. 

Fiber Kullanımı  
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