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اتصاالت اسپلیتر
اسپلیتر اتساری ترای جذا کردى  Voiceو  Dataاز یکذیگر است.
از لحاظ فیسیکی لطعَای کوچک است تا یک ورودی ( )Lineترای خط تلفي و دو خروجی یکی ترای گوشی تلفي ( )Phoneو یکی ترای
.)Modem( DSL CPE
ُواى طور کَ هیداًیذ ارتثاط  ADSLاز طریك سین تلفي ترلرار هیشود تذوى ایٌکَ اختاللی در ارتثاطات تلفٌی تَ وجود آیذ .ترای ایٌکَ
اختاللی روی سرویس تلفي و ایٌترًت تَ وجود ًیایذ ،دستگاٍُای جاًثی هاًٌذ تلفي Fax ،وً ...ثایذ هستمین تر روی خط تلفي  ADSLلرار
گیرًذ.
تٌاترایي ترای استفادٍ از ُر دستگاُی کَ لرار است تَ صورت هستمین تر روی خط وصل تاشذ  ،یک اسپلیتر ًیاز است.

شکل - 9اسپلیتر

اسپلیتر هیتواًذ از اختالالت جاًثی هاًٌذ ًویس تر روی صذای تلفي و لطع و وصلی تلفي و ایٌترًت جلوگیری کٌذ.
در ًظر داشتَ تاشیذ اگر تا وجود اسپلیتر هشکالت عٌواى شذٍ ترطرف ًشذ احتوال خراب تودى و یا عذم ًصة صحیح اسپلیتر وجود دارد.
ُوچٌیي در ترخی هوالع تَ واسطَ هکالوَ تلفٌی هوکي است ارتثاط ایٌترًت لطع شذٍ و یا حالت عکس آى اتفاق تیفتذ .یعٌی شوا در
ٌُگاهی کَ تا تلفي صحثت هیکٌیذ ارتثاط ایٌترًتی وصل شود در ایي حالت ًیس احتوال خراتی و یا عذم استفادٍ صحیح از اسپلیتر وجود
دارد.
اسپلیتر سَ پورت تَ ًام ُای  Modem ،Lineو  Phoneدارد.
پورت  Lineتَ خط تلفي  ،پورت  Modemدر صورت ًیاز تَ  DSL CPEو پورت  Phoneتَ گوشی تلفي یا ورودی ساًترال وصل
هیشود.
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در شکل زیر ًحوٍ اتصاالت اسپلیتر ًشاى دادٍ شذٍ است.
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در صورتی کَ در هحل تر روی خط راًژٍ خود در پریس ُای دیگر از تلفي و یا دستگاٍ ُای هشاتَ استفادٍ هی فرهاییذ هی تواًیذ تَ جای
اسپلیتر از هیکروفیلتر استفادٍ ًواییذ .استفادٍ از اسپلیتر هختص زهاًی ست کَ تر روی یک پریس تَ صورت ُوسهاى از تلفي ( یا دستگاٍ
ُای هشاتَ ) و هودم استفادٍ هی شود.
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