
Cristina – Gabriela GHEORGHE 

 
16   TELECOMUNICAŢII ● Anul LVI, nr. 1/2013 

Enhancements of DVB-SH system in comparison  

with DVB-H system 

Ing. Cristina – Gabriela GHEORGHE1 

Rezumat. Televiziunea mobilă a cunoscut o dezvoltare 

importantă în ultimii ani. Radiodifuziunea video 

digitală la echipamente portabile (prin DVB-H şi DVB-

SH) este una dintre tehnologiile utilizate pentru 

televiziunea mobilă. Scopul articolului este de a preciza 

îmbunătăţirile sistemului DVB-SH faţă de sistemul 

DVB-H apărut anterior. Principalele îmbunătăţiri ale 

DVB-SH faţă de DVB-H sunt: mai multe posibilităţi 

pentru ratele de codare, includerea suportului pentru 

lărgimea de bandă de 1,7 MHz, FEC utilizând 

codarea Turbo şi întreţeserea în timp îmbunătăţită. 

Cuvinte cheie: Sistem, standard, satelit, terestru, 

televiziune, echipament, bandă, frecvenţă.  

Contents. Mobile television knew a great development 

in the last years. Digital video broadcasting to 

handheld equipments (through DVB-H and DVB-SH) 

is one of the technologies used for mobile television. 

The purpose of the paper is to specify the 

enhancements of DVB-SH system in comparison with 

DVB-H system which appeared previously. The main 

enhancements of DVB-SH in comparison with DVB-H 

are: many possibilities for coding rates, inclusion of 

suport for 1,7 MHz bandwidth, FEC using Turbo 

coding and improved time interleaving. 

Keywords: System, standard, satellite, terrestrial, 

television, equipment, band, frequencies. 

 

1. DESCRIERE GENERALĂ 

Televiziunea2 mobilă a cunoscut o largă dezvoltare 

în ultimii ani. Se presupune că televiziunea mobilă va 

deveni una dintre cele mai mari pieţe de mass-media. 

Pe măsură ce numărul utilizatorilor de telefoane mobile 

din întreaga lume a crescut, a apărut şi solicitarea tot 

mai mare de conţinut multimedia. Aflându-se adesea 

în mişcare, utilizatorii doresc să afle cele mai noi 

informaţii, de exemplu ştiri, informaţii despre starea 

vremii, despre evenimente locale, date despre traficul 

local etc. 

În prezent televiziunea mobilă este cel mai 

reprezentativ serviciu multimedia mobil. Experimentele 

comerciale recente, desfăşurate în multe zone ale 

                                                            
1 Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru 

Comunicaţii – I.N.S.C.C, Bucureşti. 

lumii au demonstrat un interes mare din partea 

utilizatorilor şi se estimează că televiziunea mobilă va 

deveni o aplicaţie principală a sistemelor wireless de 

generaţia următoare.  

Standardul DVB-H este standardul european 

pentru televiziunea mobilă terestră digitală. Acesta este 

o extindere a standardului european de televiziune 

terestră digitală,  DVB-T [12], destinat echipamentelor 

portabile. Sistemul DVB-H adoptă acelaşi strat fizic ca 

şi DVB-T însă adaugă caracteristici noi la stratul 

legăturii, utilizând aceeaşi infrastructură de reţea (de 

exemplu, emiţătoare, multiplexoare etc.). Caracteristi-

cile tehnice principale introduse sunt [1]: 

 o tehnică de transmisie discontinuă în care 

datele sunt trimise periodic în rafale, reducându-se 

consumul de putere al terminalelor şi permiţându-se 

transferuri uşoare şi insesizabile; 
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 flexibilitatea planificării unei reţele SFN mai 

largi; 

 mecanismul FEC la stratul legăturii denumit 

MPE-FEC, care asigură transmisii mult mai robuste, 

în special în condiţii de mobilitate şi de interferenţă 

în impulsuri. 

Sistemul DVB-H este o modernizare a sistemului 

DVB-T pentru recepţia mobilă. În cazul sistemului 

DVB-H se reduce consumul de putere şi este posibilă 

o performanţă mai bună într-un mediu de propagare 

pe căi multiple [2].  

Sistemul DVB-H este o extindere a sistemului 

DVB-T cu o anumită compatibilitate faţă de versiunea 

anterioară, de exemplu acesta poate folosi acelaşi 

multiplex cu DVB-T. Totuşi, sistemul DVB-H diferă 

faţă de DVB-T prin anumite tehnologii specifice, care 

sunt necesare când se trece de la o tehnologie 

proiectată pentru recepţia în partea cea mai înaltă a 

acoperişului şi cu acces simplu la alimentările de 

putere la o tehnologie în care receptorul este mobil 

şi consumul de putere este o problemă. Diferenţele 

cele mai importante ale acestor tehnologii sunt [3]: 

 Schema MPE-FEC este utilizată pentru îmbună-

tăţirea robusteţii semnalului şi a performanţei recepţiei 

în medii de recepţie dificilă, atât în interior cât şi în 

exterior. Tehnologia MPE face posibil transportul 

protocoalelor de date ale reţelei în partea de început 

a fluxurilor de transport MPEG-2. 

 Împărţirea în timp – la care semnalul este emis 

în rafale la o viteză de bit mai mare (de obicei 2 Mbit/s) 

şi echipamentul portabil determină alinierea receptoru-

lui la rafalele de date. Apoi fluxul este redat din 

memorie introducându-se o întârziere suplimentară în 

comparaţie cu timpul real. Împărţirea în timp reduce 

consumul de putere al bateriei echipamentului 

portabil (până la aproximativ 90 % - 95 % la recepţie) 

şi asigură transferuri mult mai puţin sesizabile. 

 Modul 4K pentru OFDM, DVB-T utilizând doar 

modurile 2K şi 8K. Această tehnologie determină o 

negociere cu realizarea de reţele SFN mari datorită 

atât problemelor generate de reflexii şi ecouri cât şi 

problemelor cauzate de efectele Doppler la function-

narea în mişcare (de exemplu, mergând cu trenul). 

Pentru modurile 2K şi 4K s-a introdus o întreţesere 

scurtă în adâncime, ceea ce a condus la o toleranţă 

mai bună faţă de zgomotul de impulsuri. 

Prin utilizarea pentru DVB-H a unei singure benzi 

de frecvenţă de 8 MHz într-un mediu de funcţionare 

tipic se poate permite transmiterea între 20 şi 40 de 

canale cu o calitate bună prin codare video în H.264 şi 

codare a sunetului în AAC. De asemenea, în DVB-H 

este posibilă multiplexarea statistică, asigurându-se 

utilizarea optimă a lărgimii de bandă pentru oferirea de 

servicii. Acest sistem este proiectat pentru utilizarea în 

benzile III, IV şi V precum şi în banda L [3]. 

Bazându-se pe capacităţile portabile şi mobile ale 

DVB-T, Proiectul DVB (Consorţiu european format din 

furnizori de radiodifuziune, producători, operatori de 

reţea şi grupuri de standardizare, care se ocupă cu 

elaborarea de standarde pentru transmisia televiziunii 

digitale) a dezvoltat standardul DVB-H pentru livrarea 

de conţinut audio şi video la echipamente portabile. 

DVB-H rezolvă problemele generate de cele două 

limitări principale ale standardului DVB-T când este 

utilizat pentru echipamente portabile. Astfel, acesta 

scade consumul de putere al bateriei şi îmbunătăţeşte 

robusteţea în medii de recepţie foarte dificilă pentru 

utilizarea portabilă în interior şi în exterior de echipa-

mente cu antene incluse. DVB-H poate fi utilizat 

împreună cu tehnologia de telefonie mobilă şi astfel, 

poate beneficia de accesul la o reţea de tele-

comunicaţii mobilă şi la o reţea de radiodifuziune [4]. 

În continuare, Proiectul DVB a dezvoltat un al 

doilea standard şi anume DVB-SH pentru oferirea de 

servicii video, audio şi de date la echipamentele 

portabile. 

Sistemul DVB-SH reprezintă evoluţia sistemului 

DVB-H, dezvoltat pentru transmiterea de conţinut 
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multimedia şi de date la terminale portabile prin 

intermediul unui satelit geostaţionar. Caracteristica cea 

mai importantă a sistemului DVB-SH este aceea că 

reprezintă un sistem hibrid satelit/terestru, care permite 

utilizarea unui satelit pentru obţinerea acoperirii unor 

regiuni mari sau chiar a unei ţări întregi. În zonele în 

care recepţia directă a semnalului de satelit nu este 

posibilă, de exemplu, în cazul oraşelor mari sau al 

zonelor urbane dense, pentru asigurarea acoperirii pot 

fi utilizate echipamente terestre de umplere a golurilor. 

Sistemul DVB-SH este versiunea prin satelit a 

DVB-H şi este dezvoltat pentru asigurarea serviciilor 

de televiziune mobilă la echipamente portabile. 

DVB-SH poate fi utilizat în domeniul de frecvenţă 

până la 3 GHz, incluzând UHF, banda L şi banda S, 

în reţelele terestre, prin satelit sau hibride [2]. Sistemul 

DVB-SH este proiectat pentru a funcţiona în banda 

S, care variază între 2 GHz şi 4 GHz. Această bandă 

de frecvenţă este disponibilă în Europa pentru 

sistemele hibride satelit/terestre. Specificaţia pentru 

DVB-SH include caracteristici, ca de exemplu, codarea 

turbo pentru FEC. O altă caracteristică a    DVB-SH 

este definirea a două moduri de funcţionare: SH-A şi 

SH-B. Modul SH-A specifică utilizarea OFDM pentru 

componentele satelitară şi terestră. Modul SH-B 

utilizează TDM pentru componenta satelitară şi OFDM 

pentru componenta terestră [1]. 

În timp ce sistemul DVB-H utilizează în principal 

benzile UHF (dar poate utiliza, de asemenea, benzile 

VHF şi L), ocupate în mod obişnuit în majoritatea 

ţărilor de serviciile de televiziune terestră analogică 

şi digitală, sistemul DVB-SH încearcă să exploateze 

oportunităţile frecvenţelor mai mari din banda S, 

care este mai puţin aglomerată decât UHF.  

Principalele îmbunătăţiri ale sistemului DVB-SH 

comparativ cu sistemul DVB-H sunt: 

 mai multe posibilităţi pentru ratele de codare; 

 includerea suportului pentru lărgimea de bandă 

de 1,7 MHz; 

 FEC utilizând codarea Turbo; 

 întreţeserea în timp îmbunătăţită. 

Sistemele DVB-H au fost deja larg dezvoltate, în 

special pe o bază experimentală. Sistemul DVB-SH 

este un sistem complementar sistemului DVB-H şi ar 

putea fi utilizat ca atare în mai multe cazuri. Acoperirea 

unei ţări întregi ar putea fi obţinută din zona de 

acoperire a semnalului satelitului. Terminalele care se 

află în dezvoltare vor putea fi în mod dual, 

recepţionând sistemul DVB-SH în banda S şi DVB-H în 

UHF, iar utilizarea în plus a specificaţiilor DVB pentru 

transmisiile de date folosind IP (DVB-IPDC) asigură 

faptul că cele două sisteme vor fi complementare. 

Multe reţele comerciale de televiziune mobilă vor fi 

probabil reţele hibride care vor combina reţelele de 

radiodifuziune unidirecţională, de obicei cu zonă de 

transmisie largă şi viteză de tranzit de date mare, cu o 

reţea de telecomunicaţii mobile bidirecţionale, cu zone 

de transmisie mult mai mici (celule). Setul de 

specificaţii DVB-IPDC reprezintă mijlocul de a pune 

împreună aceste două reţele astfel încât acestea să 

poată coopera efectiv pentru oferirea unui serviciu 

cursiv consumatorilor [6].  

DVB-IPDC a fost proiectat iniţial pentru utilizarea cu 

stratul fizic DVB-H, însă poate fi utilizat în cele din 

urmă ca un strat superior pentru toate sistemele de 

televiziune mobilă DVB. În prezent se lucrează la 

realizarea adăugărilor şi adaptărilor necesare 

specificaţiilor DVB-IPDC, care să permită interfaţarea 

cu standardul DVB-SH. Această activitate a avut deja 

ca rezultat documentul DVB A112-2r1 [5] pentru 

transmisia de date folosind IP prin DVB-SH. Setul de 

specificaţii DVB-IPDC este alcătuit dintr-un număr de 

specificaţii care, dacă sunt considerate împreună, 

prezintă sistemul general. Modul în care diferitele 

elemente sunt aranjate împreună este definit într-o 

arhitectură de referinţă a sistemului IPDC, în timp ce 

o specificaţie ulterioară prezintă diferitele cazuri de 

utilizare de care se ţine seama în cadrul sistemului. 
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Stiva protocol pentru transmisiile de date folosind 

IP prin DVB-H este reprezentată în figura 1. 

Integrarea unui strat IP în stiva de radiodifuzare este 

unul dintre principiile de bază ale unui sistem IPDC. 

Aceste datagrame IP sunt încapsulate în interiorul 

unui flux de transport (TS) MPEG utilizând MPE şi 

MPE-FEC pentru îmbunătăţirea performanţei mobile. 

Pentru oferirea de streaming media, IPDC impune 

utilizarea protocolului de transport în timp real (RTP) 

şi furnizarea fişierului este realizată prin folosirea 

protocolului de furnizare a fişierului prin transport 

unidirecţional, FLUTE, care este un protocol pentru 

furnizarea unidirecţională de fişiere prin Internet [6]. 

Standardul DVB-SH completează şi îmbunătăţeşte 

standardul stratului fizic DVB-H, existent la momentul 

apariţiei DVB-SH. La fel ca şi standardul DVB-H, 

acesta se bazează pe standardele pentru furnizarea 

IPDC, ghidul serviciului electronic (ESG) şi achiziţio-

narea şi protecţia serviciului (SPP).  

Atunci când se compară cu sistemul DVB-H, 

sistemul DVB-SH include mai multe îmbunătăţiri: 

 există mai multe posibilități pentru ratele de 

codare; 

 este omisă schema de modulaţie 64-QAM; 

 este inclus suportul pentru lărgimea de bandă 

de 1,7 MHz şi 1K FFT; 

 este adăugată FEC utilizând codarea Turbo; 

 este utilizată întreţeserea în timp îmbunătăţită; 

 este adăugat suportul pentru diversitatea antenei 

în terminale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Stiva protocol DVB – IPDC [6]. 
 

Rezultatele Forumului BMCO (Broadcast_Mo-

bile_Convergence) au arătat o îmbunătăţire de cel 

puţin 5,5 dB la cerinţele de semnal între DVB-H şi 

DVB-SH pentru frecvenţele UHF [7]. 

Mai mult, rezultatele măsurătorilor de laborator 

Alcatel-Lucent au demonstrat o micşorare a raportului 

C/N cerut cu 6 până la 7 dB pentru aceeaşi eficienţă 

spectrală şi pentru toate benzile de frecvenţă utilizate, 

la trecerea de la sistemul DVB-H la DVB-SH (fig. 2). 

Măsurătorile au fost realizate în condiţii de depla-

sare şi pentru modelul de propagare TU6 (Typical 

Urban 6-paths), care este reprezentativ pentru 

recepţia mobilă. 

Îmbunătăţirile la cerinţele de semnal conduc la: 

 penetrare mai bună în mediul de interior; 

 acoperire mai bună în autovehicule; 

 extindere a acoperirii în exterior. 

Sistemul DVB-SH reprezintă evoluţia firească a 

DVB-T şi a DVB-H, după cum se poate observa în 

figura 3. 

Dacă se compară cu sistemul DVB-T, sistemul 

DVB-H se caracterizează prin: 

 robusteţea îmbunătăţită a semnalului în cazul 

deplasărilor; 

 împărţirea în timp pentru reducerea consumului 

de putere. 
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Fig. 2. Raportul C/N cerut funcție de eficiența spectrală pentru 

DVB-H și DVB-SH [8]. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Evoluția DVB-T și DVB-H  către DVB-SH [9]. 
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De asemenea, sistemul DVB-SH faţă de sistemul 

DVB-H prezintă: 

 domeniul de frecvenţă mai mare; 

 eficienţa spectrului mai mare; 

 combinaţia posibilă satelit/terestru; 

 compatibilitate IPDC şi OMA-BCAST. 

La fel ca standardele DVB-H, standardele DVB-

SH permit livrarea de conţinut multimedia bazat pe IP 

şi de date la telefoanele mobile, playere multimedia 

portabile (PMP) şi la echipamente situate în autove-

hicule. De asemenea, standardele DVB-SH admit trei 

îmbunătăţiri principale pentru facilitarea şi optimizarea 

implementării radiodifuziunii mobile [10]: 

 oferă posibilitatea de a funcţiona cu configuraţii 

multiple de canale până la 3 GHz, permiţând astfel o 

posibilitate de alegere mai mare din punctul de vedere 

al opţiunilor de spectru; 

 îmbunătăţesc eficienţa spectrală şi reduc 

costurile, în timp ce oferă un număr dublu de canale 

pentru aceeaşi investiţie de capital; 

 extind suprafaţa de acoperire a radiodifuzării 

mobile prin funcţionări hibride satelit/terestru într-o anu-

mită regiune. Componentele terestre asigură acoperire 

eficientă (inclusiv în interior) în zone urbane şi dens 

populate. Transmisia prin satelit asigură acoperirea în 

zone rurale şi de exterior, acolo unde o reţea terestră 

ar deveni prea costisitoare pentru a se dezvolta. 

2. CONCLUZII 

În privinţa dezvoltării televiziunii mobile a existat o 

activitate importantă începând încă de la publicarea la 

sfârşitul anului 2004 a standardului DVB-H, care a 

constituit baza pentru oferirea unui număr mare de 

servicii de televiziune mobilă. Dacă, sistemul DVB-H 

este destinat în principal utilizării în benzile UHF, 

ocupate în mod curent în majoritatea ţărilor de 

serviciile de televiziune terestră, analogică şi digitală, 

sistemul, DVB-SH, a fost proiectat pentru a utiliza 

oportunităţile benzii S (2170 - 2200 MHz) mai puţin 

aglomerate [11]. 

Comparativ cu sistemul DVB-H sistemul DVB-SH 

prezintă mai multe îmbunătăţiri dintre care cele mai 

importante sunt: 

 Mai multe posibilităţi pentru ratele de codare; 

 Includerea suportului pentru lărgimea de bandă 

de 1,7 MHz; 

 FEC utilizând codarea Turbo; 

 Întreţeserea în timp îmbunătăţită. 

Sistemul DVB-SH constituie evoluţia firească a DVB-

T şi a DVB-H.  

Faţă de sistemul DVB-T sistemul DVB-H se ca-

racterizează prin: 

 robusteţea îmbunătăţită a semnalului în cazul 

deplasărilor; 

 împărţirea în timp pentru reducerea consumului 

de putere. 

Dacă se compară sistemul DVB-SH cu sistemul 

DVB-H se observă: 

 domeniul de frecvenţă mai mare; 

 eficienţa spectrului mai mare; 

 combinaţia posibilă satelit/terestru; 

 compatibilitate IPDC şi OMA-BCAST. 

Lista acronimelor utilizate în text 

Acronim Semnificația în limba engleză Echivalentul propus în limba română 

2G 2nd Generation A doua generaţie (de comunicaţii mobile) 
3G 3rd Generation A treia generaţie (de comunicaţii mobile) 
64-QAM 64-state QAM QAM cu 64 stări 
AAC Advanced Audio Coding Codare audio avansată 
ALC Asynchronous Layered Coding Codare stratificată asincronă 
AV Audio video Audio video 
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BMCO Broadcast_Mobile_Convergence (Forum) Convergenţa radiodifuziunii mobile (Forum) 
DVB Digital Video Broadcasting Radiodifuziune video digital  

(televiziune digitală) 
DVB-H DVB-Handheld DVB portabil 
DVB-IPDC DVB- IP Datacasting Transmisii de date prin DVB folosind IP 
DVB-SH DVB - Satellite to Handheld  DVB prin satelit la echipamente  portabile 
DVB-T DVB-Terrestrial DVB terestru 
ESG Electronic Service Guide Ghidul serviciului electronic 
FEC Forward Error Correction Corecţia în avans a erorilor 
FFT Fast Fourier Transform Transformata Fourier rapidă 
IP Internet Protocol Protocol Internet 
IPDC IP DataCasting (DVB specifications) Transmisii de date folosind IP (specificaţii DVB) 
LCT Layered Coding Transport Transportul codării stratificate 
MPE Multi-Protocol Encapsulation Încapsulare multi-protocol 
MPE-FEC Multi-Protocol Encapsulation Forward 

Error Correction 
Corecţia în avans a erorilor prin încapsulare multi-
protocol 

MPEG Motion Picture Experts Group Grupul experţilor pentru imagini în mişcare 
MPEG-2 Motion Picture Experts Group 2 Grupul 2 al experţilor pentru imagini în mişcare  
OFDM Orthogonal Frequency –Division 

Multiplexing 
Multiplexare cu diviziune ortogonală de frecvenţă 

OMA-BCAST Open Mobile Alliance - BroadCAST Alianţa mobilă deschisă - radiodifuziune 
PMP Portable Multimedia Players Playere multimedia portabile 
PSI/SI Program Specific Information / Service 

Information 
Informaţia specifică a programului / informaţia 
serviciului 

QAM Quadrature Amplitude Modulation Modulaţie de amplitudine în cuadratură 
RTP Real-time Transport Protocol Protocol de transport în timp real 
SFN Single Frequency Network Reţea cu o singură frecvenţă 
SI Service Information (DVB) Informaţia serviciului (DVB) 
SPP Service Purchase and Protection Achiziționarea și protecția serviciului 
TDM Time-Division Multiplex Multiplex cu diviziune în timp 
TS Transport Stream Flux de transport 
UDP User Datagram Protocol Protocol pentru datagrama de utilizator 
UHF Ultra High Frequency Frecvenţe ultra înalte 
VHF Very High Frequency Frecvențe foarte înalte 
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