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SPAUN 
BluBox 16

•	Özel	olarak	tasarlanmış	
donanım	IC’leriyle		teknik	
kalitede	mükemmellik
•	Yanlış	yapılmış	ayarları	
otomatik	olarak	tespit	ediyor
•	Kullanımı	son	derece	kolay
•	Her	birim	ful	tuner	ve	QAM	
modülatörü	içeriyor
•	Bitişik	kanal	atama

Uydu Headend TEST RAPORU   
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16 Uydu Tuneri ve 
16 QAM Modülatörü Bir Cihazda 

Headend ekipmanlar ge-
nellikle 19”raflar için yapıl-
dığından 19” kutularda imal 
edilirler. Uydu headend ciha-
zının belirli parçalardan oluş-
ması gerekir:  yayın aktarma 
çıkışı olan bir uydu alıcı, bir 
tekrarlı multiplexer ve bir 
QAM modülatörü. SPAUN’un 
yeni BluBox’ı test laboratua-
rımıza geldiğinde nasıl şaşır-
dığımızı tahmin edemezsiniz. 
Headend sistemler hakkında 
bütün bildiklerimizi gözden 
geçirmemiz gerektiğini an-

ladık. Ticari uydu alıcıların-
daki hızlı gelişme bizi her 
zaman şaşırtmıştır ve şimdi 
aynı şeyi headend sistem-
lerde de yaşamaya başladık. 
SPAUN’un BluBox16’sı stan-
dart bir 19” kabine göre ha-
zırlanmamış. 32x24x12 bo-
yutlarında oldukça küçük bir 
metal kutuda geliyor. Dahası 
vida kullanmadan duvara 
monte edilecek şekilde ya-
pılmış. Kutunun rengi mavi 
(SPAUN’un standart rengi) ve 
ön panelde temel paramet-

relerin belirgin bir şekilde 
gösterildiği etiketlerle kaplı 
(bu da SPAUN’un gelenek-
selleşmiş bir adeti). BluBox 
8 ve BluBox 16 aynı kutuda 
gelse de ikincisinin sunduğu 
imkanlar daha fazla. 

BluBox 8 üzerinde bir sin-
yal modülü ve BluBox16 
üzerinde ise (bizim testimiz-
deki ürün buydu) iki sinyal 
modülü bulunuyor.  BluBox 
16’nın 8 sinyal bağlantı-
sı var: bunların dördü uydu 
sinyalleri için (DVB-S/S2) ve 

dördü kablo TV sinyalleri için 
(DVB-C-QAM). Cihazın üze-
rinde ayrıca 2 RJ45 eternet 
bağlantısı ve ön panelde 24 
durum LED’i bulunuyor. 

Kutunun alt kısmına güç 
kaynağı soketi konmuş, bu 
soket içerideki iki güç kay-
nağına bağlı. Evet doğru 
anladınız, SPAUN buraya bir 
önlem koymuş. Ana güç kay-
nağı bozulsa bile cihaz ikin-
ci güç kaynağıyla çalışmaya 
devam edecek. Buna gerçek 
profesyonellik denir. Elekt-

SPAUN BluBox 16
Great leap forward in 
headend technology

Uydu Headend TEST RAPORU   
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1. Bir BluBox modülü tarafından üretilmiş 8 QAM kanalı
2. İki BluBox modülü tarafından üretilmiş 16 QAM kanalı
3. Mükemmel çıkış sinyal kalitesi
4. QAM kanal seviyeleri özel olarak ayarlanabiliyor

lantı verebilirsiniz. Üstteki 
konektör her zaman uydu 
için kullanılmak zorunda olsa 
da, aşağıdaki konektörü 2 
numaralı giriş veya birinci 
giriş için aktarma olarak kul-
lanabilirsiniz. 

Bu ve diğer ayarları ya-
pabilmek için, BluBox’ı bil-
gisayar ağına bağlamanız 
gerekiyor. Ön paneldeki 
RJ45 eternet bağlantısını bil-
gisayar ağınıza bir kabloyla 
bağladıktan sonra internet 
gezgininde IP adresi olarak 
192.168.1.250 giriyorsunuz. 
Bir iki saniye içinde BluBox 
sayfasına bağlandığınızda 
menülerde her türlü ayara 
ulaşmanın mümkün olduğu-
nu görüyorsunuz. Tüm say-
falar Almanca ve İngilizce 
olarak hazırlanmış. 

Her modüldeki Eternet 
bağlantısının hemen altında 
DVB-C QAM sinyalleri için 
ayrılmış olan iki konektör 
var. En alttaki sadece dijital 
TV sinyalinin yaratıldığı çıkış 
için ve bununla kablo ağınızı 
besliyorsunuz. Üstteki ko-
nektör ise diğer bir BluBox 
cihazından sinyal girişi için 
kullanılıyor. Böylece, basit 
bir şekilde BluBox 16’nın iki 
modülünü birleştirebilirsiniz. 
Aynı şekilde iki farklı BluBox 
kutusundan gelen sinyalleri 
de birleştirmek mümkün. 

Şimdi sıra SPAUN BluBox’ın 
insanı en heyecanlandı-
ran özelliğine geldi. BluBox 
16’nın her bir sinyal modülü 
öyle bir iki değil tam sekiz 
farklı uydu transpondörü-
nü 8 tamamen ayarlanabilir 
DVB-C QAM kanalına dönüş-
türebiliyor. Bunu ilk duydu-
ğumuzda inanamadık! Ama, 
evet.. BluBox 16’nın 16 farklı 
uydu tuneri ve 16 bağımsız 
QAM modülatörü var! Üste-
lik bunların her biri bağımsız 
olarak konfigüre edilebiliyor. 
Bunu hayal edebiliyor mu-
sunuz? Bu kutuyu Headend 
teknolojisinde dev bir sıçra-
ma  olarak görmemizin ne-

deni bu. BluBox 16 tasarımı 
özel olarak entegre edilmiş 
FPGA (Filed Programmable 
Gate Array) devreler üzerine 
oturtulmuş. Daha basit bir 
dille söylersek, bunlar bir çok 
özelliğin yazılım olarak değil 
donanım olarak konulduğu 
son derece gelişmiş dijital 
sinyal işlemcileri. Bu yöntem 
sayesinde yazılım temelli ge-
leneksel işlemcilerden çok 
daha hızlı çalışıyorlar. Ama 
hepsi bu kadar da değil. Bu 
gelişmiş donanım öyle temiz 
çıkış sinyali yaratıyor ki hiç 
filtreleme yapmadan QAM 
çıkışlarını seri bağlayabilir-
siniz. SPAUN kullanıcı kitap-
çığında üç BluBox 16’nın çı-
kışlarının bağlanmasıyla 48 
QAM kanalının nasıl oluştu-
rulacağının bir örneği yer alı-
yor (bu yaklaşık 350 SD/HD 
yayın anlamına geliyor) Ve 
tüm bunları hiçbir birleştirici 
ya da filtre kullanmadan  sa-
dece 3 BluBox 16 cihazı ve iki 
ucunda F konektör olan bir-
kaç parça koaksiyel kabloyla 
yapıyorsunuz. 

BluBox 16 ile birlikte gelen 
tek sayfalık bir yönergede 
cihazın bilgisayar ağına nasıl 
bağlanıp kullanıcı kitapçığı-
nın tamamını nasıl indirebi-
leceğiniz tarif ediliyor. Yö-
nergeye uyduk ve bir dakika 
içinde BluBox 16 tarafından 
oluşturulan web sayfasına 
girdik. Kullanım kitapçığını 
indirdiğimizde son derece 
kapsamlı ve ayrıntılı olması-
nın yanı sıra organizasyonu-
nun da oldukça mantıklı bir 
şekilde yapıldığını gördük. 
Okunması çok kolay ve çok 
bol kullanılan ekran görün-
tüleri sayesinde gayet iyi öğ-
retiyor. 

Kullanıcı kitapçığına göz 
attık atmasına ama cihazın 
ne kadar kolay ve sezgisel 
olarak kullanılabilir bir ya-
pıda olduğunu görünce ki-
tapçığı bir yana bırakıp ilk 
kurulumda karşımıza çıkan 
kurulum asistanıyla ciha-

rik arızalarına karşı her za-
man güvencedesiniz. Bir TV 
ağında abonenin sinyali kay-
betmesinden daha kötü ne 
olabilir? İkinci güç kaynağı 
SPAUN’a müthiş bir güvenir-
lik ve ayırt edici bir farklılık 

sağlıyor. 
Uydu IF sinyalleri her mo-

dülün üst kısmına bağlı F 
konektörlere bağlanmış. Bu 
konektörlere isterseniz dört 
ayrı tekli LNB’den ya da ikili 
veya dörtlü LNB’lerden bağ-

zın ilk ayarlarını yapma-
ya başladık. Daha sonra,  
192.168.1.250 adresindeki 
alt sayfalarda gördüğümüz 
çeşitli konfigürasyonlarla oy-
nadık. Bu arada söyleyelim, 
kullanıcı isterse BluBox’ın bu 
IP adresini bile değiştirebilir. 
Yani eğer birkaç BluBox mo-
dülünün konfigürasyonlarını 
sık sık değiştirme ihtimaliniz 
varsa bunlara özel adres-
ler atayıp (192.168.1.249, 
192.168.1.248 gibi) bilgi-
sayar ağınıza kalıcı olarak 
sabitleyebilirsiniz. Ayarlar 
üzerinde sadece arada sı-
rada oynama yapacağınızı 
düşünüyorsanız adresi de-
ğiştirmeden bırakır ve ihti-
yacınız olduğunda her de-
fasında sadece bir modülü 
ağınıza bağlayarak isteğiniz 
değişiklikleri yapabilirsiniz. 
Biz testlerimizde bu yöntemi 
uyguladık. 

Eğer elinizde bir BluBox 16 
varsa ve bir Ku-bant uydu-
sundan TV ve radyo kanalla-
rını kablo ağınıza aktarmak 
istiyorsanız, en iyi fikir bel-
ki de dörtlü bir LNB kullanıp 
BluBox’ın dört uydu giriş/çı-
kışının her birini sıradan gi-
rişler gibi konfigüre etmek. 
Sonra her LNB çıkışını Blu-
box 16 uydu girişine bağla-
yabilirsiniz. Böylece Ku-bant 
uydudan alçak/yüksek bant 
veya Y/D polarizasyon fark 
etmeden istediğiniz trans-
pondör kombinasyonunu 
seçmeniz mümkün olur. Tabii 
ki aynı şeyi quattro LNB ile 
de yapabilirsiniz. 

SPAUN programı konfigü-
rasyon sürecini maksimum 
seviyede kolaylaştırıyor. 
Bunu isterseniz listeden bir 
uydu transpondörü (frekan-
sına göre) seçerek veya lis-
teden bir TV kanalı seçerek 
(FTV, CNN vs.) yapabilirsiniz. 
BluBox 16’nın hafızasında 
Avrupanın en popüler uydu-
ları kaydedilmiş(ASTRA 19.2 
D, HOTBIRD 13 D ve EURO-
BIRD 9 D). Tabii ki kendiniz 

de başka uyduları ilave ede-
biliyorsunuz. Bir uydu trans-
pondörünü seçtikten sonra 
(ya doğrudan veya o trans-
pondör üzerindeki bir kanalı 
seçerek) bu uydu transpon-
dörünün içeriğini taşıyacak 
olan QAM kanalının frekan-
sını seçiyorsunuz. Bunu da 
QAM kanal numaraları ve 
frekanslarını bulunduran bir 
listeden seçerek yapıyorsu-
nuz. 

Cihaz fabrika ayarlarında 
256QAM ve 6.9 Ms/sn olarak 
kabul ediyor. Ama, kullanıcı 
arabirimini temelden uzman 
moduna getirdiğinizde iste-
diğiniz QAM düzeni ve sem-
bol hızına getirebiliyorsunuz. 
Ancak biz 6.9 Ms/sn değerini 
değiştirmemenizi öneririz; 
çünkü bu kablo TV’lerde ge-
nellikle kullanılan 8 MHz ka-
nal bant genişliğiyle uyumlu. 

Her şeyi yukarıda tarif et-
tiğimiz şekilde yaptığınızda, 
modülün RJ45 konektörün 
üzerinde yer alan 10 durum 
LED’inin amber renginden 
yeşile döndüğünü görecek-
siniz. Bunun anlamı BluBox 
16 programladığınız trans-
pondörlere kilitlendi ve buna 
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karşılık gelen QAM kanalları-
nı üretti. 

Cihazın hatalara karşı ne 
kadar hazırlıklı olduğunu 
kontrol etmek için bir QAM 
kanalında ayarları bilerek 
bozduk. Varsayılan 256QAM 
konstelasyonunu 64QAM 
yaptık. Kanala atanmış olan 
LED gösterge ve bilgisayar 
ekranındaki ikizi hemen ye-
şilden ambere döndü. Bilgi-
sayar ekranında bunun üze-
rine tıklayınca bir pencere 
açıldı ve bu penceredeki ka-
nal listesinde parametreleri 
gözden geçirdiğimiz anda 
hatanın nedeninin açık bir 
şekilde gösterildiğini gördük. 
Seçilen uydu transpondörü 
üzerindeki tüm TV ve radyo 
kanallarının toplam bit hızı 
64QAM 6.9 Ms/sn ile modüle 
edilen QAM kanalının taşıya-
bileceğinden daha büyüktü. 

Eğer dijital televizyon ko-
nusunda biraz bilginiz varsa 
ne yapılması gerektiğini bi-
lirsiniz. Ya sembol hızını ar-
tırırsınız (ama normalde bu 
tercih edilmez; çünkü yan-
daki kanalla çakışma yaşar-
sınız) veya QAM değerini 128 
(ve eğer bu da yeterli değilse 
256QAM) seviyesine çıka-
rırsınız. Diğer bir yöntem-
de bazı TV kanallarını QAM 
içeriğinden çıkarmak olabi-
lir. Biz bu sonuncu yöntemi 
uyguladık ve iki TV kanalını 
blokladıktan sonra toplam 
bit hızı 64QAM ve 6.9 Ms/sn 
için uygun seviyeye geriledi. 
Tüm LED’ler böylece tekrar 
yeşile dönmüş oldu. 

Daha sonra BluBox 16 çı-
kışlarından ölçümler aldık. 
Bir modülün 8 kanalını her 
ikinci kablo TV kanalı meşgul 
olacak şekilde konfigüre et-
tik. Bunu çıkışa bağladığımız 
sinyal analizörünün spekt-
rum ekranında kanalları ko-
lay bir şekilde bulmak için 
yaptık.  Doğal olarak BluBox 
donanımı bitişik kablo kanal-
lar yaratmak için yeterince 
iyi.  Beklediğimiz gibi modü-

lün çıkışında 8 QAM kanalı 
göründü. Sizin de yazımız-
daki resimlerden göreceğiniz 
gibi spektrumda hiç parazit-
siz gayet net ve temiz sekiz 
sinyal belirdi. 

Böyle umut veren bir baş-
langıcın ardından, ikinci mo-
dülü de benzer şekilde konfi-
güre ettik; ama bu defa farklı 
kanal frekansları seçtik. İlk 
modülün çıkışını ikinci modü-
lün QAM girişine bağladıktan 
sonra ikinci sinyalin çıkışında 
her iki sinyalin özetini bekle-
diğimiz yerde sinyali ölçtük. 
16 QAM kanalların hepsi de 
mükemmel şekilde kilitlen-
mişti. Resimde bunu siz de 
görebilirsiniz. 

QAM kanalları olarak ak-
tarılan TV kanalların görün-
tülerini de kontrol ettik ve 
birkaç ölçüm yaptık. Bekle-
diğimiz gibi, sinyalin saflığı 
muhteşemdi, neredeyse hiç 
parazit yoktu. 37.3 dB’de 
MER ve BER <0.9 E-9 değer-
lerini bulduk. Ölçülen sinyal 
gücü BluBox 16’da yapılan 
ayarlarla gayet uyumluydu. 
Tüm QAM kanalların çıkış gü-
cünü kendi aralığında yapa-
bildiğimizi de kontrol ettik: 
62:…82 dbµV arası özellikler-
de de belirtildiği gibi 1dbµV 
adımlarla gezilebiliyor. 

Ama sinyal seviyelerini 
ayarlarken bundan fazlasını 
da yapabilirsiniz. BluBox 16, 
çeşitli seviyelerdeki QAM 
kanallarında sapma seviye-
lerini -6 dB ile +3 dB ara-
sında 0.5 dB adımlarla özel 
olarak ayarlamanıza imkan 
tanıyor. Bir kanalda maksi-
mum yükseltme bir kanalda 
maksimum düşürme yaptık 
ve bunların fotoğraflarını 
çektik.  Her şey beklediğimiz 
gibi çıktı. QAM kanalların 
gücünü ayarlayarak kablo 
ağlarında meydana gelebi-
lecek kayıpları telafi eder-
siniz. Normal olarak bunun 
yöntemi yüksek frekanslar-
da kanalların gücünü artır-
mak spektrumun alt kısmın-
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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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–
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Boyutları çok küçük
Tek bir cihaz çok sayıda transpondörü QAM 
kanalına dönüştürüyor
Çok temiz çıkış sinyali
Blubox çıkışları merdiven yapılarak sistem 
çıkışındaki QAM kanal sayısı katlanabilir
Cihazın kurulumu için iyi tasarlanmış program-
lar
Kurulum asistanı, normal ve uzman modları 
gerek deneyimli gerek acemi kullanıcılara 
seçim yapma imkanı tanıyor. 
Blubox zor zamanlar için iki güç kaynağı koymuş

Şifreli TV yayınlarını çözümleyip daha sonra farklı bir sistemde 
şifrelemek mümkün değil

Uzman Görüşü

dakilerde ise düşürmektir. 
BluBox 16 DVB-S ve DVB-S2 
sinyalleri kolayca işleyebili-
yor. Hiç şüphesiz, transpon-
dörün içeriği (MPEG-2 veya 
MPEG-4) BluBox için hiç 
önemli değil, çünkü TV ka-
nallarının görüntülerini çöz-
müyor, bu işlem kablo ağın-
daki HD cihazlar tarafından 
yapılıyor. 

SPAUN uydu girişi ve kablo 
çıkışı konusunda bize olduk-
ça geniş bir yelpazede seçim 
imkanı sunmuş. Örneğin, 
LNB’nin LOF değerlerini ve 
değişim frekansını kendiniz 
ayarlayabiliyorsunuz.  Bu ko-
nuları pek bilmeyen okurları-
mız için açıklamak gerekirse, 
Ku-bandının alçak ve yüksek 
bantları birbiri üzerine bindi-
ği için Ku-bandın orta kısmı 
hem alçak  LOF (9750 MHz) 
veya yüksek LOF (10600) ile 
alınabilir. Normal bir televiz-
yon üstü kutuda bu kararı 
cihazın üreticisi vermiştir ve 
kullanıcı bunun üzerinde de-
ğişiklik yapamaz. 

DiSEqC 1.0 desteği de var. 
Tonpatlaması seçenekleri : 
off/A/B veya uydu A/B/C/D.  
Ayrıca 22 kHz dalgaformunu 
ve LNB voltajını da (13/18V) 
kendiniz seçebiliyorsunuz. 
Normal bir uydu alıcısında 

olduğu gibi transpondörler 
üzerinde oynama yapabilir, 
silebilir, yenilerini ekleyebi-
lirsiniz; ama burada fazladan 
bir de her bir transpondöre 
bir etiketle isim de verebilir-
siniz. 

Üretilen QAM kanallarda-
ki TV ve radyo kanallarına 
özel kanal numarası atama-
sı da yapabilirsiniz. Ve eğer 
kablo sisteminizde kullanılan 
alıcılar LCN (Mantıksal Ka-
nal Numarası) destekliyorsa, 
bu alıcılardaki kanal sırası 
tam sizin istediğiniz şekilde 
olacaktır. Daha önce de be-
lirttiğimiz gibi bazı kanalları 
uzman modunda bazı menü-
lerde yalnızca isimlerinin ya-
nına bir çentik atarak kablo 
ağından çıkarabilirsiniz. 

Blubox, bize NIT, SDT ve 
CAT tabloları üzerinde ma-
nipülasyon yapmamız için 
de bazı imkanlar tanıyor. Ağ, 
servis ya da koşullu erişim 
sistemlerinin ID’lerini değiş-
tirebiliyorsunuz. Eğer ister-
seniz orijinal ağ adını kendi 
vereceğiniz bir adla da de-
ğiştirebiliyorsunuz; ama TV 
ve radyo kanallarının orijinal 
adını değiştirmek gibi bir se-
çeneğiniz yok. Bu bahsetti-
ğimiz ayarlarla özellikle de 
NIT  değerleriyle uğraşırken 

bu konudan biraz anlamak 
gerekiyor. Neyse ki, kullanım 
kitapçığında her şey çok ay-
rıntılı bir şekilde açıklanmış. 
Dahası fabrika ayarları (yani 
tablolar üzerinde hiçbir oy-
nama yapmadan) pek çok 
kullanıcı için bu haliyle de 
mükemmel olacaktır. 

Özetlersek, Blubox 16’nın 
ayarlarını yapmak çocuk 
oyuncağı. Her şey sezgisel 
olarak yapılıyor ve umulduğu 
gibi sorunsuz çalışıyor. Hiçbir 
sorunla karşılaşmadık. Yap-
tığımız bütün ayarlar cihazın 
hafızasına kaydedildi ve açıp 
kapamalar sırasında hiç kay-

bolmadı. Cihaz biraz çalıştık-
tan sonra dahili fanlar otoma-
tik olarak çalışmaya başlayıp 
cihazın iç sıcaklığını düşürdü. 
Bu biraz gürültüye yol açtı; 
ama profesyonel cihazlarda 
bunu olağan karşılamak ge-
rekir. Bilgisayar ağ sunucula-
rında da bu durum geçerlidir. 
Spektrumda baktığımızda çı-
kış sinyali son derece  stabil 
ve temizdi. Ayrıca C/N oranı 
da mükemmeldi. SPAUN’un 
BluBox 16’sı DVB-S/S2 uydu 
transpondörlerini DVB-C 
kablo kanallara dönüştürme 
işini mükemmel bir şekilde 
başarıyor.


