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Sistemul de radiodifuziune digital mondial, DRM 

Ing. Cristina – Gabriela GHEORGHE1 

Rezumat. Scopul articolului este de a descrie sistemul 

de radiodifuziune digital mondial, DRM. Acest articol 

prezintă generalităţi despre sistemul DRM, diagrama 

bloc pentru transmisia DRM, caracteristicile tehnice 

principale (calitatea audio, robusteţea, flexibilitatea, 

transmisii simultane de radio şi televiziune (simulcast), 

posibilitatea aplicaţiilor de date) şi benzile de frecvenţe 

utilizate de acest sistem. 

Cuvinte cheie. Radiodifuziune, sistem, canal, semnal, 

audio, benzi, digital, serviciu, date, frecvenţă. 

Abstract. The purpose of the issue is to describe 

Digital Radio Mondial system, DRM. This issue 

presents generalities about DRM system, block 

diagram for DRM transmission, key technical 

characteristics (audio quality, robustness, flexibility, 

simulcast, data applications potential) and fre-

quencies bands used by this system. 

Keywords. Broadcasting, system, channel, signal, 

audio, bands, digital, service, data, frequency. 

 

 

1. GENERALITĂŢI  

Radio1digital mondial (DRM30) este sistemul 

radio digital, universal, standardizat, pentru unde 

scurte, medii şi lungi, pentru frecvenţe radio până 

la 30 MHz. Acest sistem a fost aprobat de ITU şi 

standardizat în ETSI ES 201 980. 

În comparaţie cu sistemele analogice, sistemul 

DRM oferă: 

 îmbunătăţiri semnificative în privinţa calităţii 

audio şi a încrederii; 

 acord mai simplu al receptorului; 

 reutilizarea în mare măsură a infrastructurii 

de transmisie existente; 

 opţiuni de programe îmbunătăţite, precum 

servicii de date. 

DRM asigură o calitate a sunetului apropiată de 

cea a FM şi în plus este caracterizat de simplitatea 

utilizării datorată prelucrării digitale a semnalului. 

                                                 
1 Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru 

Comunicaţii – I.N.S.C.C. 

Îmbunătăţirile faţă de AM sunt imediat perceptibile. 

DRM poate fi utilizat pentru a transmite conţinut 

audio şi are capacitatea de a integra textul şi datele. 

Acest conţinut adiţional poate fi prezentat de recep-

toarele DRM pentru a oferi informaţii suplimentare 

ascultătorilor. 

DRM reprezintă un set de tehnologii de radio-

difuziune audio digitală desemnate pentru a lucra în 

benzi curent utilizate pentru radiodifuziunea AM, în 

particular în unde scurte. DRM poate utiliza mai 

multe canale decât AM oferind o calitate superioară 

într-o lărgime de bandă dată, utilizând diferite codecuri 

MPEG4. 

DRM este un sistem radio digital proiectat pentru 

a funcţiona în benzile de unde lungi, medii şi scurte, 

care sunt curent utilizate de radiodifuziunea AM. La 

fel ca şi DAB, DRM utilizează modulaţia COFDM, 

împărţind semnalul într-o serie de purtătoare de 

viteză de bit mică. Acest fapt permite ca semnalele 

transmise pe căi diferite să fie combinate fără 

interferenţă. Spre deosebire de AM, DRM nu este 
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afectat de fading sau fenomene ca reflexia de la iono-

sferă. Astfel, utilizând DRM devine posibilă recepţia 

clară pe unde scurte şi se permite recepţia clară în 

timpul nopţii la distanţă medie şi lungă pe unde medii. 

În plus, reţelele de emiţătoare DRM ce transmit 

acelaşi program pot folosi în partaj o singură 

frecvenţă fără interferenţă. DRM şi AM pot funcţiona 

în acelaşi domeniu de unde. Deoarece DRM poate 

funcţiona cu un semnal mai mic la nivelul de 

zgomot, poate utiliza frecvenţe care nu sunt potrivite 

pentru radiodifuziunea AM într-o zonă dată. 

Diagrama bloc pentru transmisia DRM. În 

această diagramă (figura 1) se prezintă fluxul 

general al diferitelor clase de informaţii (audio, date 

etc.) de la originea lor dintr-un studio sau centru de 

control din stânga figurii până la un semnal de 

emisie DRM din dreapta figurii. 

Există două clase de informaţii fundamentale: 

 audio codat şi date care sunt combinate în 

multiplexorul serviciului principal şi care organizează 

canalul serviciului principal (MSC); 

 informaţia care ocoleşte multiplexorul serviciului 

principal şi care organizează canalul de acces rapid 

(FAC) şi canalul de descriere a serviciului (SDC). 

Scopul acestor canale este legat de identificarea şi 

selecţia parametrilor pentru o transmisie şi sunt 

selectate într-un receptor pentru asigurarea para-

metrilor de decodare potriviţi .  

Codorul sursei audio şi precodoarele de date 

asigură adaptarea fluxurilor de intrare într-un format 

digital adecvat. Ieşirea acestor codoare poate fi 

alcătuită din două părţi, din care fiecare va fi dată 

pentru unul din două niveluri de protecţie diferite în 

interiorul codorului ulterior al canalului. 

Multiplexorul combină nivelurile de protecţie ale 

tuturor datelor şi serviciilor audio într-un format 

definit în interiorul structurii cadru a fluxului de bit. 

Dispersarea energiei determină o anumită dis-

punere aleatoare a biţilor, care reduce posibilitatea 

regularităţii nedorite în semnalul emis. 

Codorul de canal adaugă biţi suplimentari la date 

într-un mod definit, în scopul de a furniza o metodă 

pentru protecţia la erori şi corecţia acestora şi defineşte 

reprezentarea informaţiilor codate digital în celule 

QAM. Acestea reprezintă purtătoarele principale ale 

informaţiilor oferite la emiţător pentru modulare. 

Întreţeserea celulei rearanjează secvenţa de 

timp a biţilor de semnal într-un mod sistematic ca 

metodă de „scramblare” a semnalului, astfel încât 

refacerea finală a semnalului la un receptor să fie 

mai puţin afectată de fadingul rapid decât ar fi în 

cazul în care datele vocale sau muzicale ar fi fost 

transmise în aranjamentul lor continuu original. 

Generatorul pilot injectează informaţiile care 

permit unui receptor să obţină informaţiile de egalizare 

a canalului, ţinând seama de demodulaţia coerentă 

(include informaţiile de fază) a semnalului. 

Managerul celulei OFDM adună clasele diferite 

de celule şi le aranjează într-o reprezentare timp - 

frecvenţă. 

OFDM se realizează cu multe subpurtătoare, 

fiecare transportând propriul său semnal sinusoidal 

de amplitudine/fază pentru o perioadă scurtă de timp. 

Ansamblul de informaţii pe aceste subpurtătoare 

conţine ceea ce este necesar pentru transmisie. În 

cazul unui semnal OFDM DRM ce ocupă un canal 

de 10 kHz vor fi de la 88 la 226 subpurtătoare, 

depinzând de modul de transmisie. 

Modulatorul transformă reprezentarea digitală a 

semnalului OFDM în semnalul analogic ce va fi 

transmis printr-un emiţător/antenă, reprezentările fun-

damentale amplitudine/fază modulând subpurtătoarele 

RF. 
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Fig. Diagrama bloc de principiu pentru transmisia DRM. 
 

2. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE 

Standardul DRM descrie un număr de moduri de 

funcţionare diferite, care pot fi împărţite în principal, 

în două grupuri: 

 modurile „DRM30”, care sunt proiectate pentru 

utilizarea benzilor emisiunilor AM până la 30 MHz; 

 modurile „DRM+”, care utilizează spectrul de 

la 30 MHz la banda III VHF, concentrat pe banda II a 

emisiunilor FM.  

Sistemul DRM exploatează proprietăţile de 

propagare specifice numai benzilor AM. Introducerea 

serviciilor DRM30 permite unui furnizor de radio-

difuziune să ofere ascultătorilor calitate audio, 

îmbunătăţită semnificativ şi să îi stimuleze dorinţa de 

a folosi acest serviciu. Ca un rezultat, furnizorii de 

radiodifuziune internaţionali pot oferi servicii în 

benzile de unde scurte şi medii, care sunt com-

parabile cu serviciile FM locale, în timp ce satisfacţia 

ascultătorilor se îmbunătăţeşte simultan cu manevra-

rea mai uşoară a aparatelor şi beneficiind de servicii 

suplimentare de date. De asemenea, furnizorii de 

radiodifuziune în benzile de unde lungi şi medii, 

naţionali şi locali pot avea şi ei avantaje. 

În benzile VHF, DRM+ poate fi configurat pentru 

a utiliza spectru mai redus decât emisiunile FM 

stereo curente, în timp ce există, în plus, avantaje 

ale unei robusteţi crescute, puterii de transmisie 

reduse şi/sau acoperire mărită. 

DRM este unic în ce priveşte furnizarea unui „set 

de instrumente” extrem de puternic privind modurile 

şi tehnicile de funcţionare, care permit unui furnizor 

de radiodifuziune să aleagă sistemul adecvat pentru 

a îndeplini cerinţele pieţei sale particulare. De 

exemplu, DRM permite selectarea independentă a 
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parametrilor de modulaţie (viteze de codare, con-

stelaţii, intervale de gardă etc.). De asemenea, DRM 

permite funcţionarea atât a reţelei cu frecvenţe 

multiple cât şi cu o singură frecvenţă (MFN/SFN) şi 

transferul la alte reţele. Această ultimă caracteristică 

permite unui furnizor de radiodifuziune ce lucrează 

pe mai multe platforme diferite să asigure trecerea 

unui ascultător de la DRM la AM, FM sau DAB şi 

invers. Semnalizarea corespunzătoare este asigurată 

de DRM, DAB şi de purtătoarele de date la AM şi 

FM. Ghidul electronic de programe (EPG) al DRM 

are o importanţă deosebită între diferitele servicii de 

date şi permite ascultătorilor cu receptoare cores-

punzătoare să acceseze lista emisiunilor şi să 

stabilească în consecinţă momentele înregistrării. 

Calitatea audio. Pentru a obţine un echilibru 

între calitatea audio şi numărul de servicii, sistemul 

DRM furnizează trei codecuri audio diferite care 

variază din punct de vedere al cerinţelor de calitate, 

aplicaţie şi viteză de bit. AAC oferă calitatea cea mai 

bună, în timp ce CELP şi HVXC necesită viteze de 

bit din ce în ce mai mici, dar sunt proiectate pentru 

servicii numai de voce. Performanţa celor trei 

codecuri poate fi îmbunătăţită prin utilizarea 

opţională a codării SBR. 

Sistemul DRM utilizează următoarele codoare 

audio digitale: MPEG4 AAC, CELP şi HVXC (figura 2). 

Performanţa celor trei codoare poate fi îmbunătăţită 

prin utilizarea SBR. Performanţele crescute ale 

CELP şi HVXC prin intermediul SBR sunt specifice 

codării audio DRM. Cele trei codoare rămân într-un 

domeniu stabilit de viteză de bit şi prin urmare 

asigură calitatea audio dorită. 

Robusteţea. În cadrul sistemului DRM robusteţea 

este dată pentru utilizările tipice ale lărgimii de 

bandă nominală a semnalului (tabelul 1). 

Modul A este proiectat pentru a asigura cea mai 

mare viteză de bit posibilă în contextul acoperirii de 

către undele terestre. În general, modul B va fi prima 

alegere pentru serviciile în unde ionosferice. Acolo 

unde condiţiile de propagare sunt mai severe, ca de 

exemplu pentru căile lungi cu denivelări multiple sau 

incidenţă aproape verticală, unde pot să apară mai 

multe reflexii foarte puternice, poate fi necesar să se 

utilizeze modul C sau modul D.  

 

 
 

Fig. 2. Codoare audio digitale în sistemul DRM. 
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Tabelul 1 

Robusteţea în sistemul DRM 

Mod de 

robusteţe 

Modul MSC 

(nQAM) 

Lărgime de bandă nominală a 
semnalului (kHz) 

Utilizări tipice ale lărgimii de bandă 

A 16; 64 4,5; 5; 9; 10; 18; 20 Unde terestre la nivel local, 

regional în benzile de unde lungi şi medii. 

Banda de 26 MHz, de unde scurte la nivel local, în 
vizibilitate directă. 

B 16; 64 4,5; 5; 9; 10; 18; 20 Unde  ionosferice pentru acoperire internaţională şi 
naţională în benzile de unde medii şi scurte. 

C 16; 64 10; 20 Unde ionosferice necesitând robusteţe mai mare 
pentru acoperire internaţională în benzile de unde 
scurte. 

D 16; 64 10; 20 Unde ionosferice necesitând robusteţea cea mai 
mare, în special NVIS pentru acoperire naţională în 
benzile de unde scurte. 

 

În toate cazurile există opţiunea de a alege fie 

64QAM fie 16QAM pentru canalul serviciului principal 

şi această alegere va fi influenţată mult de raportul 

semnal-zgomot (SNR) necesar în zona de recepţie. 

Opţiunea 16QAM, de complexitate mai mică, este 

propusă, de obicei, în cazurile în care se presupune că 

SNR este prea mic pentru a susţine 64QAM. Inevitabil 

alegerea modurilor mult mai robuste sau a modulaţiei 

mult mai robuste va avea ca efect reducerea vitezei 

de bit disponibile şi prin urmare a calităţii audio. 

Flexibilitatea. În cadrul restricţiilor impuse para-

metrilor de modulaţie pentru calitatea cerută a 

serviciului, furnizorul de programe de radiodifuziune 

dispune de flexibilitate în modul în care este utilizată 

capacitatea disponibilă a MSC. Sistemul poate să 

asigure audio de calitate bună şi furnizorul de pro-

grame de radiodifuziune poate să atribuie o anumită 

capacitate pentru a furniza şi servicii de date pe lângă 

audio sau să distribuie capacitatea pentru a oferi mai 

mult decât un serviciu audio. Exemple ar putea fi un 

serviciu de înaltă calitate ce conţine muzică şi voce, 

împreună cu un serviciu de voce la viteză de bit mică, 

ce asigură continuu ştiri sau un grup de patru canale 

de voce simultană la viteză de bit mică, care oferă 

servicii de ştiri în patru limbi diferite. 

În sistemul DRM vitezele de bit sunt disponibile 

pentru diferite niveluri ale robusteţii şi diferite lărgimi 

de bandă a semnalului (tabelul 2). 

Transmisii simultane de radio şi televiziune 

(simulcast). Simulcast reprezintă o opţiune de interes 

particular pentru furnizorii de radiodifuziune care 

trebuie să continue să satisfacă ascultătorii analogici 

existenţi încă pentru mulţi ani, dar care doresc să 

introducă servicii DRM de îndată ce este posibil. În 

multe cazuri aceşti furnizori de radiodifuziune au 

restricţii în privinţa modului în care poate fi introdus 

serviciul digital. De exemplu, aceştia pot avea o 

singură asignare în unde medii şi nici o perspectivă 

de primire a unei asignări de frecvenţe suplimentare 

pentru a iniţia o versiune digitală a serviciului lor. De 

asemenea, ei pot dori să evite investiţii pe termen 

scurt într-un emiţător şi/sau o antenă suplimentară şi 

într-un amplasament pentru a iniţia un serviciu digital 

pe o nouă frecvenţă. Aceşti furnizori de radiodifuziune 

ar prefera să transmită simultan atât serviciul analogic 

existent cât şi un nou serviciu DRM cu acelaşi 

conţinut, în timp ce utilizează emiţătorul şi antena 

existente. Această opţiune este probabil agreată de 

furnizorii de radiodifuziune cu asignări în benzile de 

unde lungi sau medii, unde există în general mai 
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puţine posibilităţi de utilizare a noilor frecvenţe, cu 

toate că pot exista aplicaţii similare în unde scurte, 

la care NVIS este utilizat pentru acoperirea radio la 

domiciliu. Într-o situaţie ideală, aceşti furnizori de 

radiodifuziune ar prefera să transmită un serviciu 

utilizând simulcast pe un singur canal (SCS), astfel 

încât atât semnalele analogice cât şi cele digitale să 

fie incluse în canalul asignat de 9 sau 10 kHz. 

 
Tabelul 2 

Vitezele de bit disponibile pentru diferite niveluri ale robusteţii şi diferite lărgimi de bandă  
ale semnalului pentru sistemul DRM 

Lărgime de bandă nominală a semnalului (kHz) 

4,5 5,0 9,0 10,0 18,0 20,0 
Mod 

Modulaţie 
MSC 

(nQAM) 

Nivel 

robusteţe* 
Viteza de bit disponibilă aprox. (kbit/s) 

(protecţie egală la erori, indicare standard) 

Max. 9,4 10,6 19,7 22,1 40,9 45,8 64 

Min. 14,7 16,7 30,9 34,8 64,3 72,0 

Max. 6,3 7,1 13,1 14,8 27,3 30,6 

A 

16 

Min. 7,8 8,9 16,4 18,5 34,1 38,2 

Max. 7,2 8,3 15,3 17,5 31,8 35,8 64 

Min. 11,3 13,0 24,1 27,5 50,0 56,1 

Max. 4,8 5,5 10,2 11,7 21,2 23,8 

B 

16 

Min. 6,0 6,9 12,8 14,6 26,5 29,8 

Max. 13,8 29,0 64 

Min. 21,6 45,5 

Max. 9,2 19,3 

C 

16 

Min. 11,5 24,1 

Max. 9,2 19,5 64 

Min. 14,4 30,6 

Max. 6,1 13,0 

D 

16 

Min. 

 

 

 

Neutilizate 

7,6 

 

 

 

Ne- 

utilizate 

16,3 

* Robusteţea maximă se referă la viteza de codare cea mai mică, disponibilă pentru acea modulaţie (0,5 pentru 64QAM 

şi 16QAM) şi robusteţea minimă se referă la viteza de codare cea mai mare disponibilă pentru acea modulaţie (0,78 

pentru 64QAM şi 0,62 pentru 16QAM). 
 

În mod strict termenul de transmisii simulcast poate 

fi considerat pentru a descrie transmisia simultană a 

mai mult de un semnal pentru acelaşi conţinut de 

program. Acest context descrie adesea transmisia si-

multană a versiunilor analogice şi digitale ale aceluiaşi 

program de la acelaşi emiţător şi prin urmare de la un 

amplasament comun. Totuşi, ar putea însemna, de 

asemenea, că este comună numai antena sau că atât 

emiţătorul cât şi antena sunt comune celor două servi-

cii. În unele cazuri ar putea fi mult mai economic să se 

adauge un emiţător nou, de putere mai mică pentru 

serviciul DRM, alimentând aceeaşi antenă, decât să se 

realizeze modificări mari la un emiţător mai vechi şi mai 

puţin potrivit, care asigură în mod curent serviciul 

analogic.  

Sistemul DRM asigură un număr de opţiuni diferite 

de simulcast. Modurile de simulcast solicită curent 

utilizarea de spectru suplimentar din afara unui canal 

asignat de 9 sau 10 kHz (simulcast pe canale multiple 

sau frecvenţe multiple, MCS). Semnalul DRM 

poate fi localizat în canalul adiacent superior sau 

inferior, următor şi poate ocupa o jumătate de canal 
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sau un canal întreg, în funcţie de lărgimea de bandă 

aleasă. 

Posibilitatea aplicaţiilor de date. Sistemul DRM 

asigură executarea unor aplicaţii de date. Acestea 

pot fi de la un simplu serviciu de text la viteză de bit 

mică pe lângă semnalul audio, până la utilizarea 

capacităţii de date a întregului MSC pentru servicii 

de date de tip multimedia. În general, aplicaţiile de 

text simple pot fi utilizate pentru transmiterea de servicii 

de date asociate programului, de exemplu: servicii de 

ştiri, servicii de informaţii sportive sau despre vreme 

pe lângă serviciul audio principal. Tipurile de servicii 

multimedia mult mai complexe pot include atât texte 

cât şi imagini, cu toate că viteza de date relativ 

scăzută, în mod uzual disponibilă de la un serviciu 

DRM, va limita cantitatea de date şi viteza de actua-

lizare disponibile. În realitate, cel mai probabil este 

că un asemenea serviciu va utiliza numai o fracţiune 

din capacitatea MSC, iar majoritatea capacităţii MSC 

este probabil să continue să fie utilizată pentru 

servicii audio încă un anumit timp. Aceasta va permite 

ca numai 2 până la 4 kbit/s să fie utilizaţi pentru un 

serviciu de date, dacă nu există un impact negativ 

semnificativ asupra calităţii audio. 

3. BENZI DE FRECVENŢĂ FOLOSITE 

Benzile de frecvenţe utilizate pentru radiodifuzi-

une până la 30 MHz sunt: 

 banda de unde lungi: de la 148,5 kHz la 

283,5 kHz numai în Regiunea 1 ITU; 

 banda de unde medii: de la 526,5 kHz la 

1606,5 kHz în Regiunile 1 şi 3 ITU şi de la 525 kHz 

la 1705 kHz în Regiunea 2 ITU; 

 banda de unde scurte: un set de benzi de 

radiodifuziune individuale în domeniul de frecvenţă 

de la 2,3 MHz până la 27 MHz, disponibile în 

general pe o bază mondială. 

Distribuţia mondială a regiunilor ITU este repre-

zentată în figura 3. 

Benzile de frecvenţe menţionate mai sus oferă 

capacităţi de propagare unice, care permit realizarea 

de: 

 zone largi de acoperire, ale căror dimensiuni şi 

localizare pot fi dependente de momentul zilei, 

anotimpul anului sau de perioada din ciclul activităţii 

solare de (aproximativ) 11 ani; 

 recepţie portabilă şi mobilă cu deteriorare 

relativ mică cauzată de mediul înconjurător al re-

ceptorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Regiunile ITU. 
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Fig. 4. Benzile de frecvenţe utilizate de sistemul DRM. 
 

Există o intenţie de a se continua radiodifuzarea în 

aceste benzi, mai ales în cazul radiodifuziunii inter-

naţionale, în care benzile HF oferă numai posibilităţi 

de recepţie, ceea ce nu implică utilizarea de staţii 

pentru repetoare locale.  

Totuşi, serviciile de radiodifuziune din aceste benzi: 

 utilizează tehnici analogice; 

 au o calitate limitată; 

 sunt supuse la interferenţe considerabile ca 

rezultat al mecanismelor de propagare pe distanţă 

mare predominante în această parte a spectrului de 

frecvenţă. 

Ca un rezultat direct al acestor consideraţii, există 

tendinţa de a produce un transfer la tehnicile digitale, 

la transmisie şi la recepţie, pentru a obţine o creştere 

în calitate necesară pentru a menţine ascultătorii, 

care au multe alte posibilităţi media pentru recepţia de 

programe, care oferă deja calitate mai bună şi sigură. 

Servicii radio digitale sunt oferite şi la frecvenţe 

de transmisie mai mari de 30 MHz, până la 174 

MHz. Acest domeniu include: 

 domeniul de la 47 MHz până la 68 MHz 

(banda I) alocat transmisiei televiziunii analogice; 

 domeniul de la 65,8 MHz până la 74 MHz; 

 domeniul de la 76 MHz până la 90 MHz 

(banda FM din Japonia); 

 domeniul de la 87,5 MHz până la 107,9 MHz 

(banda II) alocat transmisiei radio FM. 

Sistemul DRM dispune de flexibilitate mare. 

Acest sistem este proiectat pentru a fi utilizat la orice 

frecvenţă până la 174 MHz, cu restricţii variabile referi-

toare la canalele de frecvenţe şi condiţii de propagare 

valabile de la un capăt la celălalt al acestor benzi de 

frecvenţă. Pentru a respecta aceste constrângeri de 

funcţionare sunt disponibile diferite moduri de transmi-

sie. Un mod de transmisie este definit de parametrii 

de transmisie care pot fi clasificaţi în următoarele 

două tipuri: 

 parametri referitori la lărgimea de bandă a 

semnalului; 

 parametri referitori la eficienţa transmisiei. 

Utilizarea sistemului DRM este posibilă acum în 

toate benzile de radiodifuziune până la 174 MHz 

(figura 4). 

Sistemul DRM30 este proiectat pentru a funcţiona 

în benzile curent utilizate pentru radiodifuziunea AM 

până la 30 MHz (unde scurte, medii şi lungi), care 

permit propagarea semnalului pe distanţă foarte 

lungă. Semnalul DRM30 este robust faţă de fading 

şi interferenţă, care adesea cauzează probleme în 

aceste benzi de frecvenţe. 

      frecvenţă 
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Sistemul DRM+ este proiectat pentru a acoperi 

spectrul de frecvenţe mai mari de până la 174 MHz, 

incluzând benzile I şi II (FM). 

DRM+ este implementat în standard ca modul E 

de robusteţe. Parametrii săi de utilizare a spectrului 

sunt determinaţi din normele armonizate internaţio-

nal în banda FM (de la 87,5 MHz la 107,9 MHz). 

Prin urmare, are o lărgime de bandă ocupată de 95 

kHz şi o grilă de frecvenţă de 100 kHz. 

DRM+ furnizează viteze de bit de la 35 kbit/s la 

185 kbit/s la SNR-uri de la 2 dB la  14 dB şi, la fel ca 

şi DRM, permite până la patru servicii. DRM+ repre-

zintă o soluţie flexibilă ce permite unui număr mic de 

servicii audio să fie radiodifuzate împreună sau fluxu-

rilor video să fie transmise la echipamente portabile.  

Transmiterea DRM poate fi realizată cu lărgimi 

de bandă diferite: 

 4,5 kHz sau 5 kHz. Ideea este de a oferi furni-

zorului de radiodifuziune o posibilitate de a realiza 

simulcast şi de a utiliza un canal întreg de 20 kHz           

(+/- 10 kHz) pentru AM şi un semnal DRM de 5 kHz. 

Prin urmare, viteza de bit rezultată şi calitatea audio 

sunt mai mici (viteza de bit este 7,1 – 16,7 kbit/s 

pentru 5 kHz). 

 9 kHz sau 10 kHz care este o jumătate din 

lărgimea de bandă standard a unui canal de radio-

difuziune AM (viteza de bit este 14,8 – 34,8 kbit/s 

pentru 10 kHz). 

 18 kHz (+/- 9 kHz) sau 20 kHz (+/- 10 kHz 

pentru S.U.A) care corespunde unui singur canal 

astfel încât planul de frecvenţe existent poate fi 

reutilizat. Aceasta oferă posibilitatea obţinerii unei 

calităţi audio mai bună fără a se utiliza mai mult de 

un canal (viteza de bit este 30,6 – 72 kbit/s pentru 

20 kHz). 

Pentru DRM+ vor fi utilizate canale de lărgime de 

bandă mai mare care vor permite staţiilor radio să 

folosească viteze de bit mai mari, astfel asigurând o 

calitate audio mai mare.  

O lărgime de bandă posibilă a canalului este de 

50 kHz, care va permite DRM+ să admită staţii radio 

pentru o calitate apropiată de cea a CD-ului. De 

asemenea, un canal DRM+ de lărgime de bandă de 

100 kHz are capacitate suficientă pentru a susţine 

un canal larg de televiziune mobilă de definiţie 

joasă, la viteza de bit de 0,7 megabit/s şi ar putea fi 

posibil să se distribuie televiziune mobilă utilizând 

DRM+, mai degrabă decât DMB sau DVB-H.  

4. CONCLUZII 

DRM utilizează benzile de frecvenţă alocate pentru 

transmisiile emisiunilor AM existente şi este proiectat 

pentru a se armoniza cu planul benzilor de frecvenţe 

pentru emisiunile AM existente, bazat pe semnale de 

lărgime de bandă de 9 kHz sau 10 kHz. De asemenea, 

foloseşte moduri care necesită numai lărgimi de bandă 

de 4,5 kHz sau 5 kHz şi moduri care pot obţine 

avantajul lărgimilor de bandă mai mari de 18 kHz sau 

20 kHz, permiţând astfel ca DRM să poată funcţiona 

concomitent cu transmisiile AM în fiecare ţară din 

lume. 

Sistemul DRM este proiectat pentru a permite 

transmisiilor digitale noi să coexiste cu emisiunile 

analogice curente şi pentru a determina parametrii 

de funcţionare care să asigure compatibilitatea 

mutuală analogic/digital. Prin urmare trecerea de la 

radiodifuziunea analogică la radiodifuziunea digitală 

se poate realiza într-o perioadă de timp care permite 

ca emisiunile existente să acopere pe rând inves-

tiţiile cerute pentru a depăşi dificultăţile financiare. În 

plus, spre deosebire de alte sisteme digitale, sistemul 

DRM a fost proiectat pentru a permite emiţătoarelor 

analogice corespunzătoare să fie modificate pentru 

a trece uşor de la emisia analogică la cea digitală. 

Acest fapt poate reduce semnificativ costul investiţiei 

iniţiale pentru un furnizor de radiodifuziune. Un be-
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neficiu bugetar suplimentar este reducerea costurilor 

energiei de transmisie. 

Despre DRM+ se poate spune că este „DRM la 

frecvenţe mai mari”. 

Prin urmare, DRM+ are: 

 acelaşi multiplex şi aceeaşi schemă de semna-

lizare; 

 aceeaşi proiectare OFDM (însă cu parametrii 

noi); 

 aceleaşi codecuri audio. 

Lansarea sistemului DRM aduce mai multe bene-

ficii. Dintre acestea cele mai importante sunt: 

 DRM este bazat pe propagarea caracteristică 

a undelor în benzile sub 30 MHz. Furnizorii de 

radiodifuziune, utilizând banda undelor scurte, pot 

să ajungă în orice loc de pe glob fără a fi necesare 

staţii de retransmisie; 

 o situaţie similară este cazul benzilor de unde 

lungi şi medii. În aceste benzi sistemul DRM poate să 

acopere în mod egal suprafeţe cu relief accidentat. Mai 

mult, un ascultător va avea nevoie numai de o simplă 

antenă de recepţie; 

 sistemul DRM este robust faţă de instabilităţi 

ionosferice şi propagarea pe căi multiple. 

Acest fapt determină o recepţie bună chiar în zone 

cu relief accidentat sau în vehicul, datorită tipului de 

modulaţie COFDM pe care sistemul DRM îl utilizează. 

Pentru micşorarea efectelor propagării pe căi multiple 

este utilizat un interval de gardă (GI). DRM poate 

modifica GI, cu privire la calitatea şi robusteţea 

semnalului recepţionat, în 4 niveluri de la 2,666 ms 

(pentru radiodifuziunea în unde medii sau lungi 

utilizând unde terestre) până la 7,333 ms (pentru o 

propagare în unde scurte la distanţă mare). 

 Un avantaj suplimentar al utilizării GI este că prin 

utilizarea sistemului DRM poate fi realizată o reţea 

SFN, ceea ce permite furnizorilor de radiodifuziune să 

utilizeze o singură frecvenţă pentru toate emiţătoarele 

dintr-o reţea de radiodifuziune. Nu există interferenţă 

între acestea şi ca rezultat, semnalul final este 

compus şi amplificat. 

 Sistemul DRM necesită putere de emisie cu 6 

până la 9 dB mai mică, pentru a acoperi aceeaşi zonă 

ca un emiţător AM. Această scădere importantă a 

valorii energiei este determinată de nivelul mic al SNR 

de fundal. Ca un rezultat, furnizorii de radiodifuziune 

vor face economii de energie electrică, ceea ce va 

avea consecinţe pozitive în ecologie. 

 Sistemul DRM poate oferi şi un canal de date, 

ca şi radiodifuziunea audio digitală terestră (T-DAB). 

Canalul de date poate fi utilizat şi pentru transmiterea 

unor informaţii suplimentare. Canalul de date poate 

transmite ştiri, ghidul de programe, informaţii în limbi 

diferite, previziuni meteo, imagini despre situaţia 

traficului sau numai etichete de CD pentru a descărca 

muzică. Informaţiile pot fi în formă de text sau grafică 

(când receptorul are un ecran grafic). 

 Deoarece se presupune că radiodifuziunea AM 

nu va trece de la o zi la alta la radiodifuziunea digitală, 

a fost dezvoltată o formă specială de radiodifuziune 

simulcast. Acest mod special utilizează un canal 

îngust de 4,5/5 kHz pentru fiecare tehnologie. În total 

sunt utilizate două canale radio normale de 9/10 kHz 

(deci în total 20 kHz). 

 Spre deosebire de sistemele digitale care nece-

sită o nouă alocare de frecvenţă (de exemplu, T-DAB), 

sistemul DRM utilizează benzile de frecvenţă ale emi-

siunilor AM existente. Pe lângă aceasta, semnalul 

DRM este proiectat pentru a se potrivi cu planul 

benzilor pentru emisiunile AM existente, bazat pe 

semnale de lărgime de bandă de 9 kHz sau de 10 kHz. 

Acesta cuprinde moduri ce necesită lărgimi de bandă 

mici ca 4,5 kHz sau 5 kHz şi moduri care au avantajul 

lărgimilor de bandă mai mari, de exemplu 18 sau 

20 kHz. Astfel se utilizează lărgimi de bandă de: 

 9/10 kHz pentru radiodifuziune normală în mono; 

 18/20 kHz pentru două canale asociate (stereo); 
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 4,5/5 kHz pentru modul simulcast. 

 Cel mai mare avantaj al sistemului DRM este 

calitatea sunetului, dinamica şi raportul SNR de 

fundal, care sunt mai bune chiar decât în cazul 

transmisiei FM în VHF. Sistemul DRM poate utiliza 

trei tipuri diferite de codare audio, depinzând de 

preferinţele furnizorilor de radiodifuziune: 

 codarea audio MPEG4-HE-AAC îmbunătăţită 

prin extensia lărgimii de bandă a răspunsului la banda 

de spectru (SBR), este utilizată pentru un codor audio 

cu scop general şi asigură calitatea cea mai bună.  

 codarea vocii MPEG4 CELP este utilizată 

pentru codarea de înaltă calitate a vocii, în cazurile 

în care nu există conţinut muzical. 

 codarea vocii HVXC poate fi utilizată pentru a 

furniza o codare la viteză de bit foarte mică a vocii. 

Este utilizată o viteză de bit de 8 până la 22 kbit/s 

(48 kbit/s la stereo). 

Lista acronimelor utilizate în text 

Acronim Semnificaţia în limba engleză Echivalentul propus în limba română 

16QAM 16-state QAM QAM cu 16 stări 

64QAM 64-state QAM QAM cu 64 stări 

AAC Advanced Audio Coding Codare audio avansată 

AM Amplitude Modulation Modulaţie de amplitudine 

CD Compact Disc Disc compact 

CELP Code Excited Linear Prediction Predicţie liniară cu excitare în cod 

COFDM Coded OFDM OFDM codat 

DAB Digital Audio Broadcasting Radiodifuziune audio digitală 

DMB Digital Multimedia Broadcasting Radiodifuziune multimedia digitală 

DRM Digital Radio Mondial Radio digital mondial 

DRM+ DRM for the higher frequency bands, up to 174 
MHz 

DRM pentru benzile de frecvenţe mai mari, până 
la 174 MHz 

DRM30 DRM for the bands below 30 MHz DRM pentru benzile sub 30 MHz 

DVB Digital Video Broadcasting Radiodifuziune video digitală (televiziune digitală) 

DVB-H Digital Video Broadcasting - Handheld Radiodifuziune video digitală (televiziune digitală) 
- portabilă 

EPG Electronic Program Guide Ghid electronic de programe 

ETSI European Telecommunication Standards Institute Institutul European pentru Standarde de 
Telecomunicaţii 

FAC Fast Access Channel Canal de acces rapid 

FM Frequency Modulation Modulaţie de frecvenţă 

GI Guard Interval Interval de gardă 

HE-AAC High Efficiency – Advanced Audio Coding Codare audio avansată de mare eficienţă 

HF High Frequency Frecvenţe înalte 

HVXC Harmonic Vector eXcitation Coding Codare cu excitare vectorială armonică 

ITU International Telecommunication Union Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii 

LW Long Wave Unde lungi 

MCS Multiple Channel Simulcast Transmisie simultană pe canale multiple 

MFN Multi Frequency Network Reţea cu mai multe frecvenţe 

MPEG Moving Pictures Experts Group Grupul experţilor pentru imagini în mişcare 

MSC Main Service Channel Canalul serviciului principal 
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Acronim Semnificaţia în limba engleză Echivalentul propus în limba română 

MW Medium Wave Unde medii 

NVIS Near Vertical Incidence Sky-wave Unde ionosferice la incidenţă aproape verticală 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Multiplexare cu diviziune ortogonală de frecvenţă 

QAM Quadrature Amplitude Modulation Modulaţie de amplitudine în cuadratură 

RF Radio Frequency Radiofrecvenţă 

SBR Spectral Band Replication Răspuns la banda de spectru 

SCS Single Channel Simulcast Transmisie simultană pe un singur canal 

SDC Service Description Channel Canal de descriere a serviciului 

SFN Single Frequency Network Reţea cu o singură frecvenţă 

SNR Signal to Noise Ratio Raport semnal - zgomot 

SW Short Wave Unde scurte 

T-DAB Terrestrial - Digital Audio Broadcasting Radiodifuziune audio digitală terestră 

VHF Very High Frequencies Frecvenţe foarte înalte 
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