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Rezumat. Articolul descrie sistemul de radiodifuziune 

video digitală prin satelit la echipamente portabile, 

DVB-SH. Acest articol prezintă generalităţi despre 

sistemul DVB-SH, caracteristicile principale, arhitectura 

generală a sistemului de transmisie DVB-SH şi benzile 

de frecvenţe utilizate de acest sistem. 
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Abstract. The purpose of the issue is to describe 

Digital Video Broadcasting – Satellite to Handheld 

system, DVB-SH. This issue presents generalities 

about DVB-SH system, key characteristics, overall 

DVB-SH transmission system architecture and fre-

quencies bands used by this system. 
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1. DESCRIERE GENERALĂ 

Sistemul1DVB-SH este un sistem de transmisie 

proiectat pentru a oferi servicii video, audio şi de 

date la vehicule şi la echipamente portabile. 

Caracteristica principală a sistemului DVB-SH este 

aceea că reprezintă un sistem hibrid satelit/terestru 

care permite utilizarea unui satelit pentru acoperirea 

de zone mari sau chiar a unei ţări întregi. În zonele în 

care recepţia directă a semnalului de satelit nu este 

posibilă, se pot utiliza în mod permanent echipamente 

terestre de umplere a golurilor pentru asigurarea 

acoperirii [2, 3]. 

Sistemele hibride de transmisie satelit/terestru 

prezintă mai multe avantaje. Astfel, în sistemul DVB-

SH semnalele sunt transmise la terminalele mobile pe 

două căi: 

 o cale directă, în care staţia de radiodifuziune 

este conectată la terminale prin satelit; 
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 o cale indirectă în care legătura între staţia de 

radiodifuziune şi terminale se realizează prin interme-

diul unui segment terestru. 

Acest segment este alimentat prin satelit şi/sau 

prin reţelele de distribuţie terestre. În acest mod, pot fi 

deservite toate tipurile de medii de acoperire (interior, 

exterior, urban, suburban şi rural). În plus, arhitecturi-

le hibride permit exploatarea diverselor tehnici pentru 

îmbunătăţirea calităţii recepţiei şi, prin urmare, pentru 

creşterea performanţei receptorului [1]. 

Dezvoltarea sistemului de radiodifuziune video 

digitală prin satelit la echipamente portabile, DVB-SH, 

facilitează introducerea de noi servicii de calitate. 

Dintre aplicaţiile tipice ale sistemului DVB-SH se pot 

enumera [3]: 

 radiodifuzarea de conţinut pentru radio şi tele-

viziune; 

 radiodifuzarea de conţinut audio sau video desti-

nat pentru televiziunea mobilă (de exemplu, canale 

de televiziune virtuală); 



 Sistemul de radiodifuziune video digitală prin satelit la echipamente portabile, DVB-SH 

 
TELECOMUNICAŢII ● Anul LV, nr. 1/2012 29 

 oferirea de date (de exemplu pentru tonuri de 

sonerie, embleme); 

 servicii video la cerere; 

 servicii de informare (de exemplu, ştiri) incluzând 

servicii bazate pe localizare; 

 servicii interactive printr-un canal de comunicaţii 

extern pentru canalul de întoarcere (de exemplu, 

UMTS). 

Tehnologia DVB-SH este o tehnologie a interfeţei 

aer proiectată pentru a asigura servicii de radiodifuzi-

une la echipamente portabile prin intermediul unei 

infrastructuri de reţea hibridă satelit/terestru. Reţeaua 

terestră este dezvoltată pentru obţinerea acoperirii 

optime în zonele urbane în timp ce segmentul satelitar 

poate completa acoperirea porţiunii rămase din teri-

toriul unei ţări. 

Standardul DVB-SH se bazează pe standardul 

DVB-H, iar principalele tehnologii reutilizate sunt mo-

dulaţia OFDM, împărţirea în timp, transmisia de date 

folosind IP prin DVB-H (IPDC). Modificările principale 

aduse determină îmbunătăţirea calităţii recepţiei în 

mediul de propagare mobil datorită schemei de 

codare eficientă (codarea turbo) care permite viteze 

de codare foarte mici şi datorită unei întreţeseri în 

timp extinsă la stratul fizic. Utilizarea unei tehnologii 

adaptate spaţiului, care implică folosirea satelitului cu 

antene de mari dimensiuni, platformei de putere mare 

etc., permite recepţia directă a unui semnal DVB-SH 

de către un echipament portabil [5]. 

Pentru sistemul DVB-SH, au fost elaborate urmă-

toarele standarde ETSI:  

– ETSI EN 302 583 V1.2.1 (2011-12) [6], care se 

referă la structura de cadru, codarea canalului şi mo-

dulaţia pentru serviciile prin satelit la echipamente 

portabile  (SH) până la 3 GHz; 

– ETSI TS 102 584 V1.3.1 (2011-11) [7], care 

cuprinde liniile directoare de implementare a acestui 

sistem; 

– ETSI TS 102 585 V1.1.2 (2008-04) [8], care se 

referă la specificaţiile de sistem pentru serviciile prin 

satelit la SH până la 3 GHz. 

 Documentul ETSI EN 302 583 V1.2.1 (2011-12) 

specifică un sistem de transmisie hibrid satelit/terestru 

pentru radiodifuziunea televiziunii digitale la terminale 

mobile. Acest document este derivat din documentele 

ETSI EN 300 744 [9] şi ETSI EN 302 304 [10], 

proiectate pentru radiodifuziunea terestră a televiziunii 

digitale către terminale fixe respectiv mobile şi din 

documentul ETSI EN 302 307 [11] destinat radio-

difuziunii digitale prin satelit către terminale fixe. 

Scopul acestui standard pentru DVB-SH este de a 

se obţine un sistem de transmisie eficient utilizând 

frecvenţe până la 3 GHz, corespunzător serviciilor 

prin satelit la echipamente portabile. 

Sistemului DVB-SH include două moduri de 

transmisie [6]: 

 un mod OFDM bazat pe standardul ETSI 

EN 300 744 pentru DVB-T, cu îmbunătăţiri. Acest 

mod poate fi utilizat atât pe calea directă cât şi pe 

calea indirectă iar cele două semnale sunt combinate 

în receptor pentru a îmbunătăţi recepţia într-o 

configuraţie SFN; 

 un mod TDM derivat într-o oarecare măsură din 

standardul ETSI EN 302 307 pentru DVB-S2, pentru 

optimizarea transmisiei prin satelit către terminale 

mobile. Acest mod este utilizat numai pe calea 

directă. Sistemul permite recombinarea diversităţii în 

cod între modurile TDM satelitar şi OFDM terestru 

astfel încât să crească robusteţea transmisiei în zonele 

importante, în principal suburbane.  

Interfaţa radio DVB-SH se bazează pe tehnologia 

OFDM care este bine adaptată transmisiei SFN. Se 

obţine un grad înalt de flexibilitate pe baza configu-

raţiei următoare [5]: 

 lărgimea de bandă a canalului: canal de 1,7; 

5; 6; 7 sau 8 MHz. Lărgimea de bandă de 5 MHz 

este alegerea preferată în banda S, potrivindu-se cu 
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canalele UMTS. Lărgimea de bandă de 6 sau 8 MHz 

este preferată când se reutilizează canalele de 

televiziune în UHF. 

 Dimensiunea FFT: 1K, 2K, 4K sau 8K. În cazul 

benzii S, 2K este alegerea preferată pentru o toleranţă 

Doppler maximă şi pentru a se permite o viteză a 

terminalului de 160 Km/h. În cazul UHF se preferă 8K 

pentru a se evita interferenţa în dezvoltarea SFN. 

 Schema de modulaţie: QPSK sau 16QAM. 

Alegerea schemei de modulaţie rezultă dintr-o negoci-

ere între capacitatea de radiodifuzare şi QoS urmărită. 

 Rata de codare a codului turbo: Poate fi 

selectată între 1/5 şi 2/3 depinzând de robusteţea 

necesară a semnalului. Alegerea se obţine dintr-o 

negociere între capacitatea de radiodifuzare şi QoS 

urmărită. 

 Intervalul de gardă: Acesta poate fi ales dintre 

1/4, 1/8, 1/16 şi 1/32 în funcţie de dimensiunea 

celulei şi cerinţele SFN. 

 Intervalul de întreţesere: Poate fi ales până la 

mai multe secunde. 100 ms oferă un câştig impor-

tant în scenariul de mobilitate la acoperire terestră în 

timp ce o adâncime de câteva secunde poate 

îmbunătăţi QoS în condiţii de mobilitate la acoperire 

prin intermediul satelitului. 

 MPE-IFEC: Poate fi adăugat pentru a îmbu-

nătăţi recepţia prin satelit. Totuşi, adâncimea de 

întreţesere extinsă combinată cu rata de codare mai 

mică îl poate înlocui în mod avantajos.  

În tabelul 1 sunt precizate valorile parametrilor 

stratului fizic pentru lărgimea de bandă de 5 MHz şi 

intervalul de gardă de 1/8 în sistemul DVB-SH [3]. 

Sistemul DVB-SH asigură o acoperire universală 

prin combinarea unei componente satelitare (SC) şi 

a unei componente terestre complementare, CGC. 

SC asigură acoperirea geografică globală în timp ce 

CGC realizează acoperire de tip celular. Astfel pot fi 

deservite toate tipurile de medii (exterior, interior), 

utilizând SC din prima zi de funcţionare şi/sau CGC 

dezvoltat treptat pe baza succesului DVB-H. 

Tabelul 1 

Parametrii stratului fizic pentru lărgimea de bandă  

de  5 MHz şi  intervalul de gardă de 1/8 în sistemul 

DVB-SH 

Parametrul Valori 

Lărgimi de bandă 

ale canalului 

Intervale de gardă

Modulaţia 

5/6/7/8 MHz 

 

1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

QPSK şi 16QAM 

1,7 MHz 

 

 

Valori ale parametrilor pentru lărgime de bandă  

de 5 MHz şi interval de gardă de 1/8 

Mod FFT 8K 4K 2K 1K 

Purtătoare OFDM 8192 4096 2048 1024 

Număr de 

purtătoare 

modulate 

6817 3409 1705 853 

Număr de 

purtătoare de 

date utile 

6048 3024 1512 756 

Durata simbolului 

OFDM (µs) pentru 

lărgime de bandă 

de 5 MHz 

1433,6 716,8 358,4 179,2 

Interval de gardă 

(µs) 

179,2 89,6 44,8 22,4 

Durata totală a  

simbolului (µs) 

1612,8 806,4 403,2 201,6 

Distanţa dintre 

purtătoare în KHz 

(pentru 5 MHz şi 

interval de gardă 

de 1/8) 

0,698 1,395 2,790 5,580 

 

Un sistem tipic DVB-SH (figura 1) este bazat pe o 

arhitectură hibridă care combină o SC şi dacă este 

necesar o CGC care constă în repetoare terestre 

alimentate de o reţea de distribuţie a radiodifuziunii, 

care poate fi prin satelit (DVB-S, DVB-S2) sau 

terestră (fibră, xDSL etc.). Echipamentele terestre 

pot fi de trei tipuri [7]: 

 TR(a) sunt emiţătoare din infrastructura de radio-

difuziune care realizează o completare a recepţiei în 

zonele în care recepţia prin satelit este dificilă, în 
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special în zonele urbane. Aceste repetoare pot fi 

distribuite în amplasamentele celulare mobile sau pot 

fi independente. La acest nivel este posibilă inserţia 

de conţinut local pe baza planificării corespunzătoare a 

frecvenţei radio şi/sau a optimizărilor formei de undă. 

 TR(b) sunt echipamente personale de umplere 

a golurilor, care au acoperire limitată asigurând 

retransmisia locală pe frecvenţă şi/sau cu conversia 

frecvenţei. Aplicaţia tipică este prevederea acoperirii 

în interior prin repetarea locală a semnalului de 

satelit utilizat în exterior. În acest caz nu se prevede 

nici o inserţie de conţinut local. 

 TR(c) sunt emiţătoare din infrastructura de radio-

difuziune mobilă, care realizează o „infrastructură 

complementară în mişcare” la bordul platformelor 

aflate în mişcare (automobile, trenuri, autobuze). 

Poate fi posibilă inserţia de conţinut local, aceasta 

depinzând de configuraţia formei de undă şi de 

planificarea frecvenţei radio.  

Caracteristicile principale ale sistemului de trans-

misie DVB-SH sunt [7]: 

 cursivitatea serviciului între acoperirea SC şi 

CGC; 

 prevederea tuturor condiţiilor de recepţie aso-

ciate terminalelor portabile şi mobile: condiţii de 

interior/exterior, urban/suburban/rural, static/mobil; tipic 

condiţiile de mobilitate acoperă scenariile pedestru 

precum şi vehicular terestru; 

 implementarea posibilă a schemelor de eco-

nomisire a puterii pentru minimizarea consumului de 

putere al bateriei terminalelor având în vedere maxi-

mizarea autonomiei; 

 inserţia locală a serviciilor de radiodifuziune la 

CGC; 

 utilizarea diferitelor tipuri de reţele de distri-

buţie pentru alimentarea repetoarelor CGC, precum 

resurse satelitare (DVB-S/DVB-S2) şi/sau terestre 

(fibră optică, buclă locală wireless, xDSL etc.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1. Arhitectura generală a sistemului de transmisie DVB-SH. 
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 oferirea posibilă de servicii interactive prin con-

lucrarea cu sistemele mobile sau wireless la nivelurile 

serviciului, capului de reţea şi ale terminalului utili-

zatorului; 

 utilizarea posibilă a serviciilor cu întârziere mică 

în paralel cu serviciile cu întârziere obişnuită. 

Sistemul DVB-SH este proiectat utilizând două 

moduri care depind de tipul schemei de modulaţie 

utilizată pentru legătura prin satelit [4]: 

 SH-A pentru modul de transmisie terestru OFDM 

şi satelitar OFDM; 

 SH-B pentru modul de transmisie terestru OFDM 

şi satelitar TDM, acesta fiind inspirat din standardul 

DVB-S2. 

SH-B are avantajul transponderilor prin satelit 

care funcţionează la saturaţie completă în timp ce 

SH-A necesită transponderi prin satelit funcţionând 

în modul cvasi-liniar.  

Ambele arhitecturi, DVB-SH A (figura 2) şi 

DVB-SH B (figura 3) utilizează OFDM pentru com-

ponenta terestră complementară. În documentul 

ETSI EN 302 583 V1.2.1 (2011-12) sunt prezentate 

characteristicile comune ale celor două arhitecturi, 

astfel încât partea OFDM terestră a SH-B este 

identică cu partea OFDM a SH-A şi terminalele 

proiectate pentru arhitectura SH-B pot fi utilizate 

cu arhitectura SH-A, partea de procesare TDM fiind 

întreruptă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Arhitectura DVB-SHA. 
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Fig. 2. Arhitectura DVB-SHA. 

 

Se presupune [8] că diferitele condiţii de piaţă, 

cerinţe de sistem şi constrângeri de reglementare vor 

produce implementări ale sistemului şi strategii de 

dezvoltare diferite. 

Astfel, în documentul ETSI TS 102 584 V1.3.1 

(2011-11) [7] sunt adoptate două configuraţii princi-

pale, diferite ale stratului fizic: 

 SH-A care utilizează modul de transmisie OFDM 

atât pentru SC cât şi pentru CGC. SH-A permite (dar 

nu impune) o reţea SFN, semnalul SC şi semnalul 

CGC transportând acelaşi conţinut. Prin definiţia SFN, 

dacă reţeaua SFN este implementată atunci FEC, 

întreţeserea canalului, modulaţia şi intervalul de gardă 

nu pot fi optimizate separat pentru SC şi CGC. Însă, 

dacă se doreşte să se optimizeze aceşti parametrii 

separat pentru SC şi CGC, în SH-A poate fi utilizat, 

de asemenea, un canal de frecvenţă diferit pentru 

SC şi CGC, ceea ce conduce la o eficienţă a 
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spectrului redusă şi la anumite complicaţii ale trans-

ferului pentru receptoarele care au un singur etaj de 

intrare RF. Dacă receptorul are două etaje de intrare 

RF, atunci cu SH-A pot fi implementate mai uşor 

combinarea soft şi transferul. 

 SH-B care utilizează modul de transmisie TDM 

pentru SC şi modul de transmisie OFDM pentru CGC. 

SH-B necesită o bandă de frecvenţă diferită pentru 

SC şi CGC în timp ce acestea transmit semnale 

bazate pe două straturi fizice diferite. Fiecare 

componentă a sistemului de transmisie poate fi 

optimizată separat pentru calea sa de transmisie. 

În documentul ETSI TS 102 585 V1.1.2 (2008-

04) [8] sunt specificate caracteristicile posibile ale 

formei de undă DVB-SH: 

 Modulaţia OFDM pentru CGC şi fie modulaţia 

OFDM fie TDM pentru SC cu posibilitatea pentru 

furnizorii de reţea de a alege între SH-A şi SH-B, în 

concordanţă cu toate caracteristicile satelitului şi 

consideraţiile de reglementare. Se pot alege QPSK, 

8PSK şi 16APSK pentru formatul de modulaţie eficient 

din punct de vedere al puterii şi spectral în modul de 

transmisie TDM cu factori de supraînălţare 0,15; 0,25 

şi 0,35 pe de o parte, iar QPSK, 16QAM şi 16QAM 

neuniformă pentru modul de transmisie OFDM cu 

permiterea modulaţiei ierarhice de celaltă parte. 

 Posibilitatea furnizorilor de reţea de a alege, în 

conformitate cu banda lor de transmisie (până la 

3 GHz), diferite lărgimi de bandă ale canalului dintre 

8 MHz,  7 MHz, 6 MHz, 5 MHz şi 1,7 MHz şi 

lungimea FFT dintre 8K, 4K, 2K existente în DVB-T 

şi DVB-H şi 1K suplimentară, obţinută din modul 2K. 

Ca un rezultat al acestei flexibilităţi a configuraţiei 

radio, o planificare radio corespunzătoare poate im-

pune frecvenţa dedicată scopurilor conţinutului local. 

De asemenea, în SH-B este posibilă o tehnică supli-

mentară de inserţie a conţinutului local, care atenu-

ează pierderea frecvenţei terestre necesare pentru 

repetarea semnalului TDM prin satelit când diferenţa 

capacităţii între SC şi CGC permite aceasta. 

 Recepţia cursivă a semnalelor de satelit şi 

terestru prin utilizarea diversităţii semnalului fie prin 

tehnicile SFN (numai la SH-A), combinarea raportului 

maxim (atât la SH-A cât şi la SH-B) fie prin diver-

sitatea codării (înţepare complementară, numai la SH-

B), aceasta din urmă fiind posibilă printr-o structură de 

cadru comună, împărţită între modurile TDM şi OFDM. 

 Starea actuală şi testarea de câmp pentru FEC 

(codul Turbo 3GPP2) care permite mai multe rate de 

codare. 

 O întreţesere în timp foarte flexibilă a canalului 

care oferă diversitatea în timp de la aproape 100 ms la 

mai multe secunde depinzând de nivelul serviciului 

dorit şi corespunzând capacităţii (în principal dimen-

siunea memoriei) clasei terminalului. Aceeaşi între-

ţesere permite receptoarelor de clasa 1 să coexiste cu 

receptoarele de clasa a 2-a în interiorul aceleiaşi 

reţele. Întreţeserea poate fi stabilită fie într-o configu-

raţie comună (SH-A) fie în două configuraţii specia-

lizate (SH-B: una pentru TDM SC şi una pentru OFDM 

CGC). 

 Simboluri pilot pentru a realiza estimarea robustă 

a semnalului şi reachiziţionarea rapidă a acestuia 

după un eveniment de umbrire/blocare semnificativă 

atât pentru modul TDM cât şi pentru modul OFDM. 

2. BENZI DE FRECVENŢE UTILIZATE 

Sistemul DVB-SH este planificat pentru a utiliza 

frecvenţe până la 3 GHz, tipic frecvenţele din banda S, 

din jurul a 2,2 GHz, adiacentă frecvenţelor terestre 

pentru 3G. 

Frecvenţele dintre 1 GHz şi 3 GHz sunt cele mai 

potrivite pentru DVB-SH, având în vedere constrân-

gerile determinate de satelit, terminal şi de mobilitate. 

Benzile de frecvenţe din interiorul acestui domeniu 

de frecvenţe, care sunt candidate pentru oferirea de 

servicii multimedia bazate pe DVB-SH sunt spe-

cificate în tabelul 2. [7]. 
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Tabelul 2 

Benzi de frecvenţe din domeniul dintre 1 GHz  

şi 3 GHz, candidate pentru oferirea de servicii 

multimedia bazate pe DVB-SH 

Denumirea 

benzii de 

frecvenţă 

Banda de frecvenţă Alte 

denumiri 

comune 

Banda L 

De la 1626,5 MHz la 

1660,5 MHz, de la  

1668 MHz la 1675 MHz 

(legătura ascendentă) 

De la 1518 MHz la  

1559 MHz (legătura 

descendentă) 

Banda L 

MSS GEO 

De la 1610 MHz la  

1626,5 MHz (legătura 

ascendentă şi 

descendentă) 

Banda L 

MSS Big 

LEO 

De la 1452 MHz la  

1492 MHz (legătura 

descendentă) 

Banda S-

DAB 

Banda S  

2 GHz 

De la 1980 MHz la  

2010 MHz (legătura 

ascendentă) 

De la 2170 MHz la  

2200 MHz (legătura 

descendentă) 

Banda S 

MSS 

Banda S  

S-DARS 

De la 2320 MHz la  

2345 MHz (legătura 

descendentă) 

 

Banda S         

2,5 GHz 

De la 2670 MHz la 2 

690 MHz (legătura 

ascendentă) 

De la 2500 MHz la  

2520 MHz (legătura 

descendentă) 

 

De la 2520 MHz la  

2670 MHz (legătura 

descendentă) 

 

 

Aplicabilitatea DVB-SH nu trebuie să fie limitată 

la benzile de frecvenţe menţionate anterior. Standar-

dul ETSI TS 102 584 pentru DVB-SH trebuie să fie 

dezvoltabil şi în alte benzi de frecvenţe şi scheme de 

alegere a canalelor care pot fi alocate serviciilor de 

radiodifuziune prin sateliţi. Alte benzi de frecvenţe 

posibile, care pot fi prevăzute pentru DVB-SH sunt 

[7]: 

1) banda Ku: FSS neplanificat, FSS planificat, 

BSS planificat: de la 10,7 GHz la 12,75 GHz; 

2) banda Ka: neplanificat: de la 17,3 GHz la 

20,2 GHz. BSS: de la 21,4 GHz la 22 GHz; 

3) alte benzi: de exemplu banda C. 

3. CONCLUZII 

Apariţia standardului de radiodifuziune video digi-

tală prin satelit la echipamente portabile, DVB-SH, a 

generat un mare interes în domeniul radiodifuzării 

televiziunii mobile, în timp ce această platformă 

tehnologică reprezintă o nouă oportunitate pentru o 

dezvoltare cu succes a pieţei de consum. 

Sistemul DVB-SH este un sistem hibrid satelit/te-

restru care acoperă zone mari sau chiar o ţară întreagă 

prin utilizarea unui satelit. În zonele în care recepţia 

directă a semnalului de satelit nu este posibilă, se pot 

utiliza în mod permanent echipamente terestre de 

umplere a golurilor pentru asigurarea acoperirii.  

Sistemele hibride de transmisie satelit/terestru 

prezintă mai multe avantaje. Astfel, în sistemul DVB-

SH semnalele sunt transmise la terminalele mobile 

pe două căi: 

 o cale directă, în care staţia de radiodifuziune 

este conectată la terminale prin satelit; 

 o cale indirectă în care legătura între staţia de 

radiodifuziune şi terminale se realizează prin inter-

mediul unui segment terestru. 

Acest segment este alimentat prin satelit şi/sau 

prin reţelele de distribuţie terestre. În acest mod, toate 

tipurile de medii de acoperire (interior, exterior, urban, 

suburban şi rural) pot fi deservite. În plus, arhitectu-

rile hibride permit exploatarea diverselor tehnici pentru 

îmbunătăţirea calităţii recepţiei şi, prin urmare, pentru 

creşterea performanţei receptorului. 

Dezvoltarea sistemului DVB-SH facilitează intro-

ducerea de noi servicii de calitate. Astfel, pe lângă 
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radiodifuzarea de conţinut pentru radio şi televiziune, 

radiodifuzarea de conţinut audio sau video pentru te-

leviziunea mobilă şi oferirea de date, sistemul DVB-

SH permite realizarea de servicii video la cerere, 

servicii de informare incluzând servicii bazate pe 

localizare şi servicii interactive printr-un canal de 

comunicaţii extern (de exemplu, UMTS).  

Sistemul DVB-SH este proiectat pentru a utiliza 

frecvenţe până la 3 GHz, de obicei frecvenţele din 

banda S (2170 – 2200 MHz), adiacentă benzilor de 

frecvenţe utilizate de UMTS.  

Pentru sistemul DVB-SH pot fi prevăzute şi alte 

benzi de frecvenţe de exemplu, benzile Ku, Ka şi 

C. 

Lista acronimelor utilizate în text 

Acronim Semnificația în limba engleză Echivalentul propus în limba română 

16APSK 16-state APSK APSK cu 16 stări 

16QAM 16-state QAM QAM cu 16 stări 

3G 3rd Generation A treia generaţie (de comunicaţii mobile) 

3GPP 3G Project Partnership Parteneriatul pentru proiectul 3G 

3GPP2 3G Project Partnership 2 Parteneriatul 2 pentru 3GPP 

8PSK 8-state PSK PSK cu 8 stări 

APSK Amplitude and Phase Shift Keying (Modulaţie cu) deviaţie de amplitudine şi de fază 

BSS Broadcast Satellite Service Serviciul de radiodifuziune prin sateliţi 

CGC Complementary Ground Component Componenta terestră complementară 

DAB Digital Audio Broadcasting Radiodifuziune audio digitală 

DVB Digital Video Broadcasting Radiodifuziune video digital (televiziune digitală) 

DVB-H DVB-Handheld DVB portabil 

DVB-S DVB-Satellite DVB prin satelit 

DVB-S2 DVB-Satellite-Second Generation DVB prin satelit de generaţia a doua 

DVB-SH DVB - Satellite to Handheld  DVB prin satelit la echipamente  portabile 

DVB-T DVB-Terrestrial DVB terestru 

ETSI European Telecommunications Standards 

Institute 

Institutul European pentru Standarde de 

Telecomunicaţii 

FEC Forward Error Correction Corecţia în avans a erorilor 

FFT Fast Fourier Transform Transformata Fourier rapidă 

FSS Fixed Satellite Service Serviciu fix prin sateliţi 

GEO Geostationary (orbit) (Orbită) geostaţionară 

IP Internet Protocol Protocol Internet 

IPDC IP DataCasting (DVB specifications) Transmisii de date folosind IP (specificaţii DVB) 

LEO Low Earth Orbit Orbită de altitudine joasă 

MPE Multi-Protocol Encapsulation Încapsulare multi-protocol 

MPE-FEC Multi-Protocol Encapsulation Forward Error 

Correction 

Corecţia în avans a erorilor prin încapsulare multi-

protocol 

MPE-IFEC MPE Inter-burst Forward Error Correction 

(DVB-SH) 

Corecţia în avans a erorilor inter-rafală MPE (DVB-SH) 

MSS Mobile Satellite System Sistemul mobil prin satelit 

OFDM Orthogonal Frequency –Division Multiplexing Multiplexare cu diviziune ortogonală de frecvenţă 

PSK Phase Shift Keying (Modulaţie cu) deviaţie de fază 

QAM Quadrature Amplitude Modulation Modulaţie de amplitudine în cuadratură 
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Lista acronimelor utilizate în text (continuare) 

Acronim Semnificația în limba engleză Echivalentul propus în limba română 

QoS Quality of Service Calitatea serviciului 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying (Modulaţie cu) deviaţie de fază în cuadratură 

RF Radio Frequency Radiofrecvenţă 

SC Satellite Component (DVB-SH) Componenta satelitară (DVB-SH) 

S-DAB Satellite - Digital Audio Broadcasting Radiodifuziune digitală audio prin satelit 

S-DARS Satellite - Digital Audio Radio System  Sistem de radiodifuziune digital prin satelit 

SFN Single Frequency Network Reţea cu o singură frecvenţă 

SH Satellite to Handheld (specification) Satelit la echipamente portabile (specificaţie) 

TDM Time-Division Multiplex Multiplex cu diviziune în timp 

UHF Ultra High Frequency Frecvenţe ultra înalte 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System Sistem universal de telecomunicaţii mobile 

xDSL (x=generic) Digital Subscriber Line Linie digitală de abonat (generic) 
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