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SPAUN 
BluBox 16

•	qualidade	técnica	excelente	
devido	ao	hardware	IC	
especialmente	concebido	
•	detecta	automaticamente	as	
configurações	por	defeito
•	extremamente	fácil	de	usar
•	cada	unidade	tem	um	sintonizador	
completo	e	modulador	QAM	
•	possível	alocação	de	canal	
adjacente

Headend de Satélite RELATÓRIO DE ENSAIO   
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Uma unidade com 
16 Sintonizadores de Satélite e
16 moduladores QAM 

Os equipamentos Headend 
normalmente têm capaci-
dade para unidades de 19” 
para serem montadas numa 
prateleira normal de 19”. E 
realmente esperamos que 
um headend de satélite te-
nha vários dispositivos: um 
receptor de satélite profis-
sional com uma saída para 
transporte de fluxo, um re-
-multiplexador e um modu-
lador QAM. Imagine a nossa 
surpresa quando recebemos 
no nosso laboratório o novo 

Blubox da SPAUN, nós tive-
mos de rever o nosso pensa-
mento sobre a aparência de 
como um sistema headend 
deverá ser. Ficamos muitas 
vezes impressionados com 
o progresso comercial dos 
recetores de satélite e ago-
ra acontece o mesmo com 
os headends. O Blubox 16 
da SPAUN, quando em com-
paração com equipamentos 
headends tradicionais, não é 
apenas um passo tecnológi-
co, é um salto gigante para 

o futuro.
O BluBox16 não está pro-

jetado para uma prateleira 
normal de 19”. Está den-
tro de uma pequena caixa 
de metal – 32 x 24 x 22 cm 
(cerca de 13,5” x 9,5” x 8,5”) 
que é suposto ser instalado 
numa parede com quatro pa-
rafusos. O BluBox é azul (a 
cor padrão da SPAUN) e tem 
rótulos bastante fáceis de 
entender e uma tabela com 
parâmetros básicos impres-
sos no painel frontal (o que 

também é bastante típico da 
SPAUN). O Blubox 8 e o Blu-
box 16 têm a mesma cober-
tura mas o último tem mais 
possibilidades.

Blubox 8 tem um módulo 
de sinal e o BluBox16 (foi 
esta unidade que utilizamos 
para testar) tem dois módu-
los de sinal. BluBox 16 tem 8 
conectores de sinal: 4 para 
sinais de satélite (DVB-S/S2) 
e quatro para sinais de tele-
visão por cabo (DVB-C QAM). 
Também têm 2 conectores 

SPAUN BluBox 16
Great leap forward in 
headend technology

Headend de Satélite RELATÓRIO DE ENSAIO   
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1. 8 canais QAM gerados por um módulo do Blubox
2. 16 canais QAM gerados por dois módulos do Blubox
3. Excelente qualidade de saída de sinal
4. O nível de canal QAM individual pode ser ajustado

de distribuição de televisão 
que ver os assinantes perder 
seus sinais. A segunda fonte 
de alimentação faz com que 
o Blubox da SPAUN tenha 
uma característica marcan-
te em alta confiabilidade e 
tempo de atividade …

Sinais IF de satélite são li-
gados aos conectores F loca-
lizados na parte superior de 
cada módulo. Pode conectar 
sinais a partir de LNBs indi-
viduais ou a partir de saídas 
diferentes de um LNB twin/
quad/quattro. Enquanto que 
o conector superior é apenas 
uma entrada SE de satélite, 
seu companheiro inferior 
pode ser configurado como 
entrada numero 2 ou um 
looped através da saída de 
entrada 1.

Para fazer tudo isto e todas 
as outras definições de con-
figuração, é necessário co-
nectar o Blubox na sua rede 
de computadores. Assim 
que ligar um cabo Ethernet 
ao conector RJ45 do painel 
frontal, pode executar um 
navegador de Internet em 
qualquer computador ligado 
à mesma rede de computa-
dores e digitar seu endere-
ço IP: 192.168.1.250. Após 
um segundo ou pouco mais, 
pode ver uma página web 
gerada pelo Blubox e pode 
definir tudo sobre as sub-
-páginas. Todas as páginas 
estão disponíveis em alemão 
ou em Inglês.

Mesmo abaixo do conector 
da Ethernet temos cada mó-
dulo, pode ver dois conec-
tores dedicados para sinais 
DVB-C QAMs. A verdadeira 
base é apenas a saída onde 
o sinal de TV digital por cabo 
é gerado para seguidamente 
alimentar sua rede por cabo. 
O conector acima é uma en-
trada onde pode inserir um 
sinal de outra unidade Blu-
box. Desta forma tão sim-
ples, pode adicionar saídas 
de dois módulos Blubox 16. 
Da mesma forma, pode adi-
cionar sinais de unidades 
BluBoxes separados.

E agora, o mais emocio-
nante informação sobre o 
Blubox 16 da SPAUN. Cada 
módulo de sinal Blue

Box 16 pode converter 

não menos de 8 diferentes 
transponders de satélite 
para configurar na sua tota-
lidade 8 canais DVB-C QAM. 
Por outras palavras, o Blu-
box 16 é capaz de converter 
16 transponders a 16 canais 
QAM! Não podíamos acredi-
tar nisto. Mas sim, Blubox 16 
tem de facto 16 sintonizado-
res de satélite independen-
tes e 16 moduladores QAM 
independentes! E pode ser 
tudo totalmente configurá-
vel. Consegue imaginar isto? 
É por isso que chamamos de 
salto gigantesco na tecnolo-
gia headend.

O design do Blubox 16 está 
baseado na especial integra-
ção dos circuitos chamada 
FPGA (Filed Programmable 
Gate Array). Para simplifi-
car, são um tipo de proces-
sadores de sinal digital em 
que muitos recursos são 
implementados no hardwa-
re bastante complexo em 
vez de software. Graças a 
isto, é significativamente 
mais rápido do que os tra-
dicionais processadores que 
confiam nos programas. Mas 
isto não é tudo. Este har-
dware sofisticado facilitou o 
alcance para obter uma sa-
ída de sinal limpa que pode 
simplesmente ligar a saídas 
QAM em série sem qualquer 
tipo de filtragem. O guia do 
usuário da SPAUN apresen-
ta um exemplo para ligar as 
saídas de três BluBoxes 16 e 
gerar 48 canais QAM no to-
tal (aprox. 350 programas 
SD/HD de alta qualidade). 
E tudo isto sem qualquer 
tipo de combinador ou filtro 
- apenas 3 unidades Blubox 
16 e alguns pedaços de cabo 
coaxial com conectores F em 
ambas as extremidades.

O Blubox 16 vem acompa-
nhado de uma única página 
de instruções explicando 
como conectá-lo à rede do 
PC e baixar um manual com-
pleto do sistema operacio-
nal. Seguimos as instruções 
e após um minuto estáva-
mos a olhar para a página 
web gerada pelo Blubox 16. 
Nós baixamos o manual de 
instruções e descobrimos 
que era bastante abrangente 
e detalhado mas ao mesmo 

RJ45 Ethernet e 24 LEDs de 
status no painel frontal.

O cabo de ligação à to-
mada está colocado no lado 
inferior do caixa, que tem 
duas unidades para forne-
cer energia para o interior 
da caixa. Sim, isso mesmo, 
a SPAUN adicionou aqui a 

redundância: se a alimenta-
ção principal tiver quebras 
de abastecimento, o Blubox 
continua a funcionar com a 
fonte de alimentação extra. 
É disto que se trata de um 
verdadeiro profissionalismo: 
a poupar contra o fracasso. 
O que é mau num sistema 

tempo organizado de uma 
forma lógica. Foi bastante 
fácil de o seguir e tem uma 
série de imagens de ecrã 
capturadas para ver e de fá-
cil compreensão.

Começamos a ler o manual 
mas assim que percebemos 
como estava tudo colocado 
de forma lógica e intuitiva, 
colocamos o manual de lado 
e começamos a configurar a 
caixa através do assistente 
que aparece no início e ajuda 
na instalação inicial. Mais tar-
de, testamos várias configu-
rações disponíveis nas sub-
-páginas de 192.168.1.250. 
A propósito, até este mesmo 
endereço IP que o Blubox 
tem normalmente disponível 
pode ser alterado pelo uti-
lizador. Sendo assim como 
esperava pode necessitar de 
configurar frequentemen-
te as mudanças dos vários 
módulos Blubox, pode dar-
-lhes endereços individu-
ais (Como 192.168.1.249, 
192.168.1.248, ...) e conec-
ta-los permanentemente na 
sua rede de computadores. 
Se achar que apenas vai 
ocasionalmente necessitar 
de corrigir as configurações, 
pode deixar o endereço inal-
terado e conectar na sua 
rede apenas um módulo de 
cada vez para editar e salvar 
as configurações. Isto foi 
o que nós fizemos durante 
nosso teste.

Se tiver um Blubox 16 e 
pretender inserir canais de 
TV por satélite e estações 
de rádio a partir de um sa-
télite banda Ku em sua rede 
por cabo, provavelmente a 
melhor ideia será usar um 
LNB quad e configurar todas 
as quatro entradas/saídas de 
satélites do Blubox como en-
tradas comuns. Depois, co-
necta cada saída LNB na en-
trada de satélite do Blubox 
16. Desta forma, vai garantir 
ser possível selecionar qual-
quer combinação de trans-
ponders de o satélite banda 
Ku, não importa se é banda 
baixa/alta ou polarização 
H/V. É óbvio, que pode fazer 
o mesmo com o LNB quattro.

O processo de configu-
ração está simplificado ao 
máximo pelo software da 

SPAUN. Enquanto pode fazer 
selecionando um transpon-
der de satélite a partir da 
lista (por sua frequência), 
também pode fazer isso se-
lecionando um nome de ca-
nal a partir da lista (Como 
FTV, CNN, ...). Atualmente, o 
Blubox 16 tem a maior parte 
dos satélites europeus co-
nhecidos armazenados em 
sua memória (Astra 19.2° 
Este, HOTBIRD 13° Este 
e Eurobird 9° Oeste), mas 
pode adicionar manualmen-
te mais. Assim que selecio-
nar o transponder do satélite 
(quer diretamente ou esco-
lhendo o canal de TV a partir 
do transponder), seleciona a 
frequência do canal QAM que 
é suposto para transportar o 
conteúdo do transponder do 
satélite. Apenas precisa de 
o encontrar a partir da lista 
que contem os números dos 
canais QAM e corresponden-
tes frequências.

Por norma, a caixa assume 
256QAM e 6.9 Ms/seg. No 
entanto, após a mudança de 
interface do usuário a par-
tir de modo básico para ex-
pert, fica livre para alterá-lo 
para qualquer ordem QAM 
e qualquer taxa de símbolo. 
No entanto, aconselhamos a 
manter 6.9 Ms/seg porque 
este coincide com os 8 MHz 
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de largura de banda de canal 
normalmente utilizada pela 
TV por cabo.

Se fizer tudo como des-
crevemos acima, deverá no-
tar que todos os 10 LEDs de 
status do módulo localizados 
acima do conector RJ45 mu-
daram de âmbar para verde. 
Isto significa que o Blubox 
16 bloqueou todos os trans-
ponders de satélite progra-
mados e gerou os corres-
pondentes canais QAM.

Para sabermos quanto in-
falível é esta unidade, nós in-
tencionalmente mudamos as 
configurações de um canal 
QAM. Em vez da constelação 
padrão 256QAM, definimos 
64QAM. Imediatamente, o 
LED do painel frontal atribu-
ído para o canal bem como a 
sua contraparte no monitor 
do PC mudou de verde para 
âmbar. Depois de clicamos 
sobre o monitor do PC, apa-
receu uma janela com uma 
lista de todos os parâmetros 
do canal e a causa do pro-
blema tornou-se óbvia. A to-
tal taxa de bits de todos os 
canais de TV e estações de 
rádio a partir do transponder 
do satélite selecionado esta-
va acima do que o canal QAM 
modulado com 64QAM com 
uma taxa de símbolo trans-
portada de 6.9Ms/s.

Se for pessoa um pouco 
familiarizada com TV digi-
tal, sabe o que fazer. Pode 
aumentar a taxa de símbo-
lo (mas normalmente, não 
gostaria de fazer isso porque 
iria interferir com canais ad-
jacentes), aumentado o QAM 
para talvez 128QAM (E se 
isto não for o suficiente, para 
256QAM) ou remover alguns 
canais de TV do conteúdo 
por satélite para incluir nos 
canais QAM. Fizemos este 
último e após o bloqueio de 
dois canais de TV o total de 
taxa de bits diminuiu sufi-
ciente para ser tratado pelo 
canal 64QAM e 6.9 Ms/s. To-
dos os LEDs ficaram nova-
mente verdes.

Então decidimos que che-
gou o momento de tomar 
algumas medidas Nas saídas 
do Blubox 16. Nós configu-
ramos 8 canais de um mó-
dulo da unidade de tal forma 

que cada segundo canal de 
TV por cabo ficou ocupa-
do. Fizemos para facilitar a 
identificação do canal numa 
vista espectro de um anali-
sador de sinais que nós liga-
mos à saída. É óbvio, que o 
hardware Blubox é suficien-
te bom para gerar canais 
adjacentes por cabo. Como 
esperávamos apareceram 
8 Canais QAM na saída do 
módulo. Como também pode 
ver por si mesmo nas fotos 
anexadas, não qualquer tipo 
de sinal espúrio visível no 
espectro mas apenas oito 
portadores modulados bas-
tante limpos.

Após início tão promissor, 
configuramos o segundo 
módulo de forma semelhan-
te, mas obviamente sele-
cionamos diferentes fre-
quências de canais. Assim 
que acabamos de conectar 
a saída do primeiro módulo 
para a entrada do segundo 
módulo QAM medimos a sa-
ída do sinal do segundo mó-
dulo onde se esperava obter 
a soma do sinal de ambos os 
módulos. Todos os 16 canais 
QAM estavam nítidos. Veja a 
imagem.

Nós verificamos que con-
seguimos ver o vídeo de ca-
nais televisivos transmitidos 
no canal QAM e obtivemos 
algumas medições. Como 
esperávamos, a pureza do 
sinal era enorme – quase ne-
nhum ruido. MER a 37.3 dB e 
BER <0.9 E-9 na ponta final 
de nossa escala do medidor. 
A medição da potência de 
sinal correspondia bastante 
bem com as configurações 
feitas no Blubox 16. Nós ve-
rificamos que na realidade é 
capaz de definir a potência 
de saída de todos os canais 
QAM num intervalo: 62 ... 82 
dBμV em incrementos de 1 
dBμV como indicado nas es-
pecificações.

Mas pode fazer mais do que 
isso ao estabelecer níveis de 
sinal. O Blubox 16 permite 
definir desvio individual em 
níveis de sinal de vários ca-
nais QAM a partir de -6 até 
+3 dB em passos de 0.5 dB. 
Fizemos o aumento máximo 
para um canal e diminuímos 
ao máximo outro canal e ti-
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Manufacturer SPAUN electronic GmbH & Co. KG
 Germany

Web www.spaun.com

E-mail contact@spaun.com

Phone +49-7731-8673-0

Fax +49-7731-8673-17

Model BluBox 16

Function  /  to  Head End

Number of inputs 4 (cascadable)

Input frequency range 950 ... 2150 MHz

Allowable input signal power 64 ... 94 dBµV

Number of outputs 2 (cascadable)

Output frequency range 47 ... 862 MHz

Output signal power setting (general) 62 ... 82 dBµV

Individual QAM channel power adjustment  -6 … + 3 dB
range 

Number of transponder processed Up to 16

Number of QAM channels generated Up to 16

QAM standard / ITU-T J.83 Annex A (fixed)

QAM constellations 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM
 and 256QAM

QAM symbol rate range 1.0 … 7.2 Ms/sec

Power supply 2 x 100 … 240 V, 47 … 63 Hz, 85 W 
 plus LNB

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland

+

–
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Extremamente compacto
Única unidade que converte um grande número 
de transponders para canais QAM (16)
Saída de sinal bastante limpa
As saídas do Blubox podem ser conectadas 
para multiplicar o número de canais QAM na 
saída do sistema
Aplicação bem concebida para configurar o 
instrumento
Assistente de instalação, modo básico e modo 
especialista que adapta-se a ambos utiliza-
dores mais ou menos avançados
Blubox inclui duas fontes de alimentação extremamente boas 
para recuperar-no-tempo

Não é possível descodificar vários canais de televisão via 
satélite de Provedores de TV por assinatura recodifica-los 
com um CAS diferente

Opinião Técnica

ramos as fotos. Tudo funcio-
nou com esperávamos. Ao 
ajustar a potência de canais 
QAM individuais é capaz de 
compensar as perdas numa 
rede por cabo. Normalmen-
te, aumenta a potência para 
canais de frequências mais 
altas e diminui para aqueles 
na extremidade inferior do 
espectro.

O Blubox 16 não teve pro-
blema no processamento de 
sinais DVBS e DVB-S2. Na-
turalmente que, o conteúdo 
do transponder (MPEG-2 ou 
MPEG-4) não interessa por-
que o Blubox não decodifica 
nem recodifica o vídeo de 
canais televisivos. Se tiver 
algo em Alta Definição num 
tansponder do satélite, fica-
rá em HD na rede por cabo.

SPAUN fornece-nos uma 
grande escolha de diferentes 
configurações na entrada 
de satélite e saída por cabo. 
Para exemplo, pode definir 
manualmente os LOF do LNB 
bem como sua frequência de 
passagem. Explicação para 
leitores menos avançados: a 
banda-baixa e a banda-alta 
de banda-Ku sobrepõe umas 
nas outras, de modo que 
parte central da banda-Ku 
pode ser recebida através de 
um baixo LOF (9750 MHz) ou 
alto LOF (10600 MHz). Numa 
set-top-box normal esta de-
cisão é tomada pela caixa do 
fabricante e o utilizador não 
tem liberdade para alterar.

Suporta DiSEqC 1.0. Pode 
selecionar Toneburst: off/
A/B ou satélite A/B/C/D. 
Pode selecionar manualmen-
te a presença de 22 kHz, 
bem como tensão para o 
LNB (13/18 V). Pode editar, 
remover ou adicionar novos 
transponders como num re-
cetor normal de TV por sa-
télite, mas para além disso, 
pode rotular cada trans-
ponder, por exemplo com o 
nome do provedor.

Números de canais indivi-
duais podem ser atribuídos 
a canais de TV e estações 
de rádio contidos nos canais 
QAM gerados. E se as caixas 
que utiliza em seu sistema 
por cabo suportarem a fun-
cionalidade LCN (Número do 
Canal Lógico), o ordem de 
suas listas de canais ficará 
exatamente como pretende. 
Como mencionado anterior-
mente, pode bloquear alguns 
canais de aparecerem na 
rede por simplesmente re-
movendo o visto ao lado de 
seus nomes do menu apro-
priado (expert mode).

O Blubox também dá al-
gumas possibilidades para 
manipular tabelas NIT, SDT 
e CAT. Pode alterar IDs de 
rede, serviços ou sistema 
de acesso condicional. Se 
pretender, pode substituir o 
nome original da rede com 
seu próprio nome de rede, 
mas não tem possibilidade 
de mudar o nome do canal 

televisivo ou estação de rá-
dio. É necessário alguma pe-
rícia quando mexer com es-
tas definições especialmente 
em processamento NIT. 
Felizmente, está tudo expli-
cado em grande detalhe no 
manual de funcionamento. 
Além disso, as configurações 
padrão (sem processar as 
tabelas) ficam perfeitas de 
qualquer das formas para a 
maior parte dos clientes.

Resumindo, foi bastante 
fácil a configuração do Blu-
box 16. Era tudo intuitivo 
e funcionou como esperá-
vamos. Não encontramos 
qualquer tipo de problema. 
É óbvio, que todas as nossas 
configurações ficaram arma-

zenadas na memória do Blu-
box de forma segura e não 
desapareceu durante o ciclo 
energético. Após algum pe-
ríodo de operação, os venti-
ladores internos ligaram au-
tomaticamente para manter 
baixa a temperatura interna. 
Geraram algum ruído, mas 
isto é normal num equipa-
mento profissional como os 
servidores de rede de com-
putadores. A saída de sinal 
era estável e bastante limpa 
espectralmente. Também a 
relação C/N foi excelente. 
Blubox 16 da SPAUN funcio-
nou bastante bem conver-
tendo transponders de saté-
lite DVB-S/S2 em canais por 
cabo DVB-C.


