TEST RAPORU

Uydu Dağıtım Sistemi

SPAUN’UN
UNiSEpC
Sistemi

• 9 uydu alıcısı bağlanabiliyor
• Faklı özelliklerdeki duvar soketleriyle
her alıcı için sinyal seviyesini özel olarak
ayarlayabiliyorsunuz
• Sistemler hem seri hem ağaç kurulumuna
imkan tanıyor
• Karasal sinyallerin de dahil edilmesiyle
karasal ve uydu sinyal dağıtımı tek kabloda
mümkün hale geliyor
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TEST RAPORU

Uydu Dağıtım Sistemi

SPAUN SUS 5581/33 NF

Çok Kolay Kurulan Uydu Sinyal
Dağıtım Sistemi
12-01/2012

Uydu TV günümüzde o
kadar kolay bir şey ki artık
evlerde yalnızca oturma odalarında tek bir uydu alıcının
olduğu günler geride kaldı;
şimdi evlerin neredeyse her
odasında ayrı bir alıcının olduğu günleri yaşıyoruz. Şimdi artık üst sınıf PVR uydu alıcıları genellikle iki tunerli ve
bu tunerlerin imkanlarından
faydalanmak için iki ayrı koaksiyel kablo kullanılıyor. 10
yıl öncesinde bir alıcı için bu
kadar kablo kalabalığı ortaya
çıkacağına kim inanırdı?
Kablo karmaşasına karşı en
iyi çözüm SCR adını verdiğimiz bir yöntem. SCR, Uydu
Kanal Router’ı anlamına geli-

yor. Bu kelimeler uydu sinyallerinin tek bir koaksiyel kablo üzerinden dağıtılması için
Avrupa standardı CENELEC
EN50494’ı ifade ediyor.
SPAUN da bu soruna yönelik geçtiğimiz günlerde kendi SCR çözümünü UNiSEqC
markasıyla piyasaya sürdü.
SPAUN’dan UNiSEqC numunelerini test ederek sizleri bu
konuda bilgilendirmek için bu
yeni ürünün bir numunesini
istedik.
Her zaman olduğu gibi
SPAUN talebimiz hemen yanıtladı ve istediğimiz ürünleri çok kısa bir süre içinde
gönderdi. Böylece basamaklı
SUS 5581/33 NF SCR çoklu-

şalter ve bu sistem için geliştirilmiş bir dizi duvar soketini
test etme imkanı bulduk. Soketler üç farklı tipteydi: UNiSocket 310, 314 ve 318.
Önce sistemin kalbi SCR
çokluşalterini tanıyalım. SUS
5581/33 NF LNB Quatro veya
LNB Quad sinyalleri ve artı
olarak karasal bir antenden
gelen sinyalleri tanıyabiliyor.
Şalteri bir SCR sinyali, tek
veya üç çıkıştan verecek şekilde konfigüre edebiliyorsunuz. Tek çıkışı seçerseniz, tek
bir kablo üzerine maksimum
sekiz UNiSoket takabiliyorsunuz. Üç çıkışlı sistemde ise üç
koaksiyel kablonun her birine
üçer soket takabiliyorsunuz.
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Great solution SUS 55 81/33 NF
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Yani, birinci konfigürasyonda
8 alıcı ikinci konfigürasyonda
ise 9 alıcı bağlayabiliyorsunuz.
Yalnız bu sistemde kullanacağınız tüm alıcıların SCR
teknolojisiyle uyumlu olması
gerekiyor. Satın aldığınız alıcının özellikleri arasında SCR
açıkça belirtilmemişse EN
50494 standardı veya “unicable” yazılarını arayın. Ya da
eğer söz konusu alıcıyı kontrol etme imkanınız varsa,
kurulum menüsüne girerek
LNB ayarını “SCR”,”UnisEqC”

veya “Unicable” olarak değiştirip
değiştiremediğinize
bakın. Menü size ayrıca SCR
frekanslarını seçebilme ya da
bunları otomatik olarak bulabilme seçeneği de sunmalı.
Sistem konfigürasyonu sırasında her bir alıcıya bir
SCR frekansı atanır. İki farklı alıcı aynı frekansta çalışamaz. SUS 5581/33 NF’yi
tek çıkışlı konfigürasyonda
kullanırken mevcut seçenekler: 1068, 1284, 1400,1516,
1632, 1748, 1864 ve 1980
MHz. Atamaları yaparken en
iyi yöntem en düşük frekansı (1068 MHz) kablonun en
uzak ucundaki alıcıya atayarak, en fazla sinyal zayıflamasının üstesinden gelmektir. Kablo sinyal zayıflaması
frekansla artan bir şey olduğu için en uzaktaki alıcının
“hayatını kolaylaştırmak” için
çalışma frekansını mümkün
olduğunca düşük tutmamız
gerekir. Doğal olarak bir son-

raki alıcının 1284 MHz’de ve
sırasıyla aynı şekilde artan
biçimde ayarlanması gerekir.
En son alıcı bu durumda 1980
MHz değerini alır.
Üç kablolu kurulum sizin
için daha faydalı olacaksa, şu
frekanslar arasından seçim
yapabilirsiniz: 1068, 1284
ve 1400 MHz çıkışı 1 numara
1516, 1632 ve 1748 MHz, 2
numarada 1864, 1980 ve 3
numaralı çıkışta 2096 MHz.
Tabii ki bu konfigürasyonu
kullandığınızda fizik kanunları
yine aynı. Yeni en kısa kablo
için 3 numarayı ve en uzun
kablo için de 1 numarayı kullanın. Buradaki ilke az önce
de söylediğimiz gibi SCR çokluşalterden en uzak alıcının
çalışma frekansının en düşük
olmasıdır.
Tüm bu frekanslar gayet iyi
ve düzgün bir şekilde yazılmış, son derece ayrıntılı kullanıcı kitapçığında yazılmakla kalmamış SUS 5581/33

NF’nin kapağında da belirtilmiş. Tıpkı tüm diğer SPAUN
şalterleri gibi bu model de
mükemmel bir şekilde çalışılmış ve etiketleri gayet açık
her girişin fonksiyonunu tarif
ediyor. Bu yazıdaki fotoğraflara baktığınızda bunu zaten
siz de gözlerinizle göreceksiniz.
SCR şalterin basamaklı olmasının anlamı çıkışına bir
SUS 5581/33 NF daha bağlayabileceğiniz. Böylece kurulumdaki alıcı sayısını artırmanız mümkün. Tabii ki her
alıcı (ya da alıcı tuneri) uydu
anteninizdeki Quad veya Quattro LNB’nin doğrultulu olduğu uydudan bağımsız olarak istediğiniz herhangi bir
kanalı gösterebiliyor olacak.
Tek bir şalter normal bir aile
için yeterli; ama isterseniz
birkaç katlı bir bina için basamaklama yöntemine başvurabilirsiniz.
Dağıtım sistemi konfigüras-

yonuna değinmişken, söyleyelim 1x8 veya 3x3 konfigürasyonlarıyla kısıtlı değilsiniz.
Örneğin tek çıkışı iki hatta
bölerseniz 2x4 konfigürasyonunuz olur. Hatırda tutmanız gereken tek şey spliter’ın
(950-2150 MHz) IF frekans
aralığını desteklemesi gerektiği. Bu kullanıcı kitapçığında
da net bir şekilde açıklanmış
zaten.
Hatırlamanız gereken bir
diğer önemli şey de Quad
veya Quattro LNB’den gelen
giriş sinyalinin oldukça yüksek (65~90 dBμV) olması gerektiği. 19.2 derece ASTRA 1
gibi kuvvetli bir Avrupa uydusundan sinyal alacaksanız ve
90 santimlik çanağınız varsa
bu sorun olmaz; ama daha
zayıf bir uydudan sinyal arıyorsanız ya büyük bir anten
almanız gerekir (ortak sistemlerde her zaman tavsiye
edilir) veya LNB ile SCR şalter girişi arasına ilave bir sin-

■ SPAUN

komponentleriyle
yapılmış örnek bir
kurulum diyagramı
(www.spaun.com
adresindeki bir
broşürden alınmıştır)
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yal güçlendirici takmalısınız.
SUS 5581/33 NF’nin önemli
bir özelliği güç kaynağının
gelişmişliği. SPAUN duvara
monte edilen bir güç kaynağı veriyor; fakat bu sizin için
pratik değilse şalteri karasal
anahattan da besleyebilirsiniz. Bu arada söyleyelim güç
kaynağının fiş adaptörleri ve
yüksek voltaj aralığı (100240 V, 50/60 Hz) bu cihaza
enternasyonel bir kimlik kazandırıyor. Paket de ayrıca
5 adet 75 ohm terminator
bulunuyor. Kullanılmadıkları
zaman bunları gövde çıkışına
bağlayabilirsiniz.
Her ne kadar UniSoketler
SCR şalterlere göre çok daha
basit ürünler olsa da sistem
içinde gösterdikleri performans son derece önemli. Elimizde üç tür soket mevcut.
Her ne kadar bunlar üzerlerindeki tip numarası dışında
tamamen birbirinin aynı görünseler de bunların giriş ve
musluk kayıpları farklı. UniSoket 310 en küçük musluk
kaybı olan soket (sadece 10
dB, ama giriş kaybı üç modelin en yükseği, 3 dB) Bu
modeli en SCR şalterden en
uzak soket için tercih edebilirsiniz. Model 318 en yüksek çıkış kaybı (18 dB) ve en
düşük giriş kaybına (1.5 dB)
sahip. Bu modeli SCR şaltere yakın soketler için düşünmelisiniz. UniSoket 314 ılımlı
musluk kaybı -14 dB ve giriş
kaybı -2 dB ile orta model.
Tüm bu parametreler genel
değerler ve ürün özelliklerine
göre +/- 2 dB tolerans payı
her zaman bırakmalısınız.
Testlerimize soketleri ölçerek başladık. Sonuçlar giriş
kayıplarında her üç model
için de tatminkardı. Model
310 2.49 dB, model 314-1.99
dB ve model 318-1.66 dB.
Kayıp farklılığı tüm IF frekans
aralığında (950-1250 MHz)
çok küçüktü. Soketlerin belirtilenden 0.5 dB daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Musluk
kaybı ölçümlerini aldığımızda
ortalama sonuçların hala belirtilen spesifikasyonlar için-

de kalıyordu. 310’da 11.96
dB, 314’de 11.85 dB ve
318’de 17.98 dB. Ancak bu
değerler tipik değerlerden az
da olsa yukarı olduğunu da
belirtmek gerek.
Daha sonra test için bir
dağıtım sistemi kurduk. SUS
5581/33 NF’yi yüksek çıkışlı bir quad LNB besliyordu. Daha sonra bir Quattro
LNB’ye geçtik ve her şey aynı
şekilde gayet iyi biçimde devam etti. Oldukça uzun bir
kabloyu (30 metrenin üzerinde) çıkışına bağladık. İlk
UniSoket 318’u kabloya bağladık ve bu soketten sonra
diğer yedi tanesini bağladık
2x318, 3x314 ve 2x310. Soketler arasına çeşitli uzunluklarda (30 santimden 6 metreye kadar) kablolar bağladık.
SCR şalterden son sokete kadar toplam sistem uzunluğu
50-55 metreyi buldu.
Bu uzunluktaki bir kablo
sinyali yaklaşık 15 dB zayıflatır ve LNB’nin doğrudan alıcıya bağlandığı durumlarda
uydu sinyalinde bir probleme yol açmaz. Ancak, bizim
örneğimizde kabloya takılan
her soket kendi zayıflamasını (giriş kaybı) sisteme eklemiş oldu. Quad veya Quattro
LNB’den gelen sinyal 65-90
dBμV aralığında ise SCR şalter çıkış sinyalini 90 dBμV
civarında
düzenleyebiliyor.
Yukarıdaki tabloda her sokette elde ettiğimiz sinyal seviyelerini görebilirsiniz.
Alıcıyı bağladığımız sırada
endişeliydik doğrusu. Sinyale kilitlenebilecek miydi? Yeni
bir Icecrypt STC6000 HDPVR
kullanıyorduk. Alıcı sinyale
kilitleniyor ve hangi sokete
bağlı olduğundan ve hangi
SCR frekansını seçtiğimizden
bağımsız bir şekilde sorunsuz
bir şekilde kanal videosunu
gösteriyordu.
Sinyal kuvveti %90 ve sinyal kalitesi
%80’di. Sinyalin onca kablo
ve soketten geçerken zayıfladığını düşündüğünüzde aslında hiç de fena bir değil.
Yine de, gerçek hayatta,

1

2

3

1. SPAROS sinyal analizörü, SUS 55813 NF SCR
şaltere bağlandığında sekiz SCR frekansın hepsini
tanıdı.
2. En düşük SCR frekansı (1068 Mhz) aktif- doğrudan
SUS 558133 NF SCR Şalterinin çıkışından ölçülmüştür
3. Tek kablo modunda SUS 558133 NF SCR’nin 2
numaralı çıkışında biri hariç tüm SCR frekanslar
etkin.
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komutlarını gönderecek şekilde çalıştırarak tek kablolu
bir sisteme bağladık. Sinyal
alma konfigürasyonunu alıcı
menüsünde değiştirerek kanallar arasında zap yaptık.
Ve gerçekten de SPAUN’un
dediği gibi, hiçbir şey UniSEqC uyumlu alıcıların çalışmasını bozamadı. Parazitsiz
görüntü ve ses vermeye devam ettiler. Ancak piyasadaki
her SCR sisteminin SPAUN
gibi gelişmiş router’ları olmayacağının da farkındayız.
SPAUN UniSEqC özelliği kullanıcıların sıradan alıcıları
veya yanlış konfigüre edilmiş
alıcıları bağlamasına karşı
da korumalı. SPAUN sistemi
bunlardan gelen komutları
dikkate almıyor ve mükemmel şekilde çalışmaya devam
ediyor.
UniSEqC sistemi bir kere
konfigüre edildikten sonra,
hiç bakıma ihtiyaç duymadan
her zaman SCR sistemlere
uygun en yeni alıcıları kullanmıyor olabilirsiniz. Biz de eski
bir alıcının nasıl performans
göstereceğini merak ettik ve
denemek istedik. SCR özelliği
olan 5 yıllık bir alıcı seçtik. O
sıralarda bu oldukça önemli bir yenilik sayılıyordu. Son
sokete bağladığımızda sinyale kilitlenip kilitlenmeyeceğine dair ciddi şüphemiz vardı;
ama en düşük frekansa olsun
(1068 MHz) en yüksek frekansta olsun (1980 MHz) hiçbir sorun yaşamadık.
Ama kablonuzun uzunluğu bizim sistemimizdekinden
daha uzun olduğunda ne yapacaksınız? Çözüm gayet basit. Dahili bir uydu sinyal güçlendiricisi kullanın. SPAUN
SVN 231 F amfiyi bağladığımızda sinyal seviyesini 30 dB
yukarı çıkardı. Son G10 soketinde 1980 MHz frekansındaki 50.2dBμV, 80.6dBμV’ya
çıktı. Böyle bir güçlendirici
ile sisteme 100 metre daha
koaksiyel kablo ekleyerek
toplamda 150 metre uzunluğa ulaşabilirsiniz! Şunu da
unutmayın ki tek bir amfiyle
tüm sekiz alıcıya giden sinyali

birden güçlendiriyorsunuz.
SUS 5581/33 NF’yi 3x3
moduna getirdiğimizde çıkış
sinyali yaklaşık 80 dBμV civarında regüle edildi. Benzer
kurulumda 3 nolu çıkışı kontrol ettik. Bu çıkış en yüksek
frekansı üretiyor ve kablo
kayıplarına karşı en hassas
olanı. Toplam kablo uzunluğu 45 metreydi ve G18, G14
ve G10’u kullandık. Bunların
çıkışlarında ölçülen sinyal seviyesi sırasıyla 52.7, 57.4,
56.5dBμV ve alıcılar da doğal
olarak sorunsuz bir şekilde
sinyali aldılar.
Ama testimizi burada bitirmedik. SPAUN kullanıcı
kitapçığında “cihazın dahili
elektronik devrelerinde özel
koruma
soketlerinin
(EN
50494 ile uyumlu olmayan
standart dışı DiSEqC komutların alındığı durumlarda otomatik kapamada) zorunlu olmadığını” iddia ediyor. Böyle
bir iddia bizim gibi testçiler
için bir meydan okumadan
başka bir anlam taşımaz.
EN 50494 uyumlu alıcılar haricinde klasik bir alıcıyı SPAUN komponentleri ile
yapılmış ve çeşitli DiSEqC

güvenilir bir şekilde çalışıyor.
Kısa devre olursa, alıcılar açılıp kapanıyor ve SCR şaltere
komutlar göndererek “kendi”
frekanslarının yeniden etkinleştirilmesini sağlıyorlar.
Böylece her şey yeni baştan
başlıyor.
Biz, bu yöntemin çift tunerli alıcıların kullanıldığı
mevcut sistemlerde
her
odaya yalnızca bir kablonun
gireceği en uygun çözüm
olduğundan eminiz. Sistem
ayrıca yeni kurulumlar için
de çok ideal çünkü kablo
karmaşası ciddi bir şekilde
azalıyor. Klasik şalterlerle
UniSEqC sistemini birbirine
kolayca kombine edebilirsiniz. Kullanıcı kitapçığında bazı kablolama örnekleri
verilmiş. Tek ön koşul, SCR
uyumlu alıcılar kullanmanız. Neyse ki, her geçen gün
daha fazla alıcı markasında
bu özelliği görüyoruz.

Uzman Görüşü

+

SUS 5581/33 NF ve UniSoketlerin işçiliği çok
iyi
Kolay kurulum ve sorunsuz çalışma
SCR şalter yalnızca aynı türde ürünlerle değil,
klasik şalterlerle de basamaklandırılabiliyor
Şalteri karasal anahat ile besleyebilme imkanı.
UniSoketlerin düşük giriş kayıpları

–

Yok

Jacek Pawlowski
TELE-satellite
Test Center
Poland

TECHNICAL
DATA

Manufacturer

SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany

Web

www.spaun.com

E-mail

contact@spaun.com

Phone

+49 (0)7731 - 8673-0

Fax

+49 (0)7731 - 8673-17

Model

SUS 5581/33 NF

Function

SCR Multiswitch compatible with EN50494

Inputs

4 satellite (LNB Quattro or Quad)+ 1 terrestrial

Tap outputs

1 or 3 (switchable: 1x8 or 3x3)

Trunk outputs

5

Through loss

1~2.5 dB for IF and <4 dB for terrestrial signal

Terrestrial tap loss

13~15 dB

SAT input signal

65~90 dBµV

SAT tap output

90 dBµV for 1 x 8 output
82 dBµV for 3 x 3 outputs

LNB remote current

500 mA

Power consumption

<7W

Ambient temperature

-20~+50° C
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