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Sistemul de transmisie DMB 

Ing. Simona CONSTANTIN1, Ing. Mihaela TACHE1 

Rezumat. Tema acestui articol este prezentarea 

sistemul de transmisie DMB. Tehnologia folosită pe-

ntru a obţine MobileTV este radiodifuziunea digitală 

multimedia DMB (Digital Multimedia Broadcast), care 

este un sistem standardizat pentru transmiterea şi 

prezentarea programelor radio şi MobileTV (ca şi orice 

altfel de date). MobileTV este televiziunea oamenilor în 

mişcare. Spectatorului mobil i se oferă o largă gamă de 

programe radio şi de televiziune, ce pot fi recepţionate 

cu ajutorul telefoanelor mobile sau cu PDA-uri (asistent 

digital personal) ce sunt afişate pe ecranul color la 

o calitate excepţională. DMB este un sistem de 

radiodifuziune digitală ce poate deservi simultan un 

număr arbitrar de spectatori şi se bazează pe scheme 

moderne de compresie si codare a erorilor, ce 

garantează o calitate bună a recepţiei şi video de înaltă 

calitate chiar dacă spectatorul se deplasează cu viteze 

mari. DMB este pregătit pentru transmisia de programe 

radio şi orice alt fel de date. 

Cuvinte cheie: DMB, MobileTV, DAB, multimedia. 

Abstract. The topic of this article is to present the 

DMB transmission system. A key technology for 

realizing MobileTV is DMB (Digital Multimedia 

Broadcasting), which is a standardised system for 

the transmission and presentation of MobileTV and 

radio programmes (as well as any other type of 

data). MobileTV is television for people on the move. 

The mobile viewer is provided with a broad range of 

television and radio programmes, which can be 

received on mobile phones or Personal Digital 

Assistants (PDAs) and displayed on the colour 

screen in brilliant quality. DMB is a digital 

broadcasting system that can serve an arbitrary 

number of viewers simultaneously. DMB is based on 

modern compressing and error coding schemes, 

which guarantee good reception properties and 

high-quality video even if the viewer travels at high 

velocities. DMB is also ready for transmitting radio 

programmes and any other kind of data. 

Key words: DMB, MobileTV, DAB, multimedia. 
 

1. Introducere 

Faptul că în 1foarte multe ţări radiodifuziunea 

video – televiziunea – este continuu digitalizată şi că 

pe piaţă pătrund din ce în ce mai puternic 

telefoanele mobile cu rezoluţii mari a ecranelor, 

putere mare de calcul şi spaţiu de stocare generos 

conferă spectatorilor şi furnizorilor de conţinut 

posibilităţi extrem de interesante faţă de ceea ce 

oferea televiziunea clasică. MobileTV este o tehno-
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logie care codifică şi transmite programe TV pentru 

a fi recepţionate de dispositive mobile cum ar fi 

telefoanele celulare, telefoane inteligente şi PDA-uri.  

MobileTV transformă televiziunea într-un serviciu 

mobil. Spetatorul poate viziona o gamă largă de 

programe de televiziune în timp ce este în mişcare, 

fie că staţionează într-un loc fix fie că se deplasează 

cu viteză foarte mare. Programele MobileTV pot fi 

vizionate sau înregistrate în întregime , ca şi în cazul 

casetelor video sau DVD-recorderului de acasă. 

MobileTV nu este este un transmiţător convenţional 
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unidirecţional, ci permite televiziunea interactivă prin 

intermediul canalelor de feedback furnizate de re-

ţeaua celulară. Spectatorul nu mai vizionează pasiv 

programele, acum el poate alege şi poate acţiona, 

de exemplu, poate lua parte la competiţii cu premii, 

la home shopping, campanii de publicitate, etc. Pe 

de altă parte, producătorii şi furnizorii programelor 

de televiziune pot profita din această îmbinare cu 

reţelele celulare [1]. De exemplu, acum este foarte 

uşor să se determine rating-ul (gradul de populari-

tate) unui program sau post de televiziune şi se pot 

stabili şi introduce noi modele de taxare cum ar fi 

”plăteşte per vizionare”. 

Tehnologia folosită pentru a obţine MobileTV este 

radiodifuziunea digitală multimedia DMB (Digital Multi-

media Broadcast), care este un sistem standardizat 

pentru transmiterea şi prezentarea programelor radio şi 

MobileTV (ca şi orice altfel de date). DMB se axează 

pe aceeaşi arie de aplicaţii ca şi DVB-H (Digital Video 

Broadcast for Handholders), care aplică principii 

similare de transmisie şi codare, dar care nu este 

compatibil cu DMB [1]. Ca şi la televiziunea terestră 

convenţională, în ambele sisteme programele sunt dis-

tribuite prin radiodifuziune şi astfel pot fi recepţionate 

simultan de un număr arbitrar de spectatori (fig. 1.a). 
 

 
 

Fig. 1. Radiodifuziunea şi transmisia punct-la-punct. 

Pe de altă parte, sisteme celulare ca GSM şi 

UMTS pot servi un număr limitat de spectatori, 

deoarece suportă doar transmisie punct-la-punct în 

momentul de faţă (fig. 1.b). Chiar dacă mai mulţi 

spectatori urmăresc acelaşi post de televiziune, 

fiecare dintre aceştia ar trebui să fie serviţi de către 

o transmisie punct-la-punct dedicată, şi astfel capa-

citatea celulei radio ar fi rapid epuizată. 

În ultimi ani, alimentate de succesul fabulos la 

mase, telefoanele mobile tind să devină echipa-

mentul portabil total: începând cu funcţia de bază – 

telefonia, şi continuând cu agende electronice, 

jocuri, simple calculatoare de buzunar, browsere de 

Internet şi ecrane color, MP3-player, radio şi aparat 

foto. Şi ca setul sa fie complet, s-a adăugat şi audio-

vizualul: televiziunea. 

Aşa cum se vede, visul televiziunii la purtator nu 

e nou. Începuturile secolului XXI aduc însa posi-

bilitatea unui receptor care să poată fi numit, în 

sfârşit, mobil. El se prezintă fie sub forma unui 

aparat cu ecran LCD şi dedicat recepţiei televiziunii 

digitale, fie sub forma integrată în telefonul mobil. Şi 

televiziunea adusă astfel la purtator nu este orice fel 

de televiziune, ci este chiar si interactiva[2]. 

Promisiunea datează însă de ani de zile, dar cu 

toate astea demonstraţiile practice sunt în conti-

nuare doar un succes parţial: aparatul recepţionează 

cum trebuie semnalul doar când afară străluceste 

soarele sau când receptorul se afla în linie de 

vizibilitate directa cu staţia de bază la care se 

conectează (“line of sight”). Şi dacă se poate 

presupune că nu ploua chiar tot timpul, zonele cu 

vizibilitate directă sunt foarte puţine, mai ales în 

aglomerările urbane. Cele câteva programe pilot ce 

sunt momentan în desfăşurare experimentează cu 

ajutorul unor “utilizatori prietenoşi” care nu crâcnesc 

atunci când condiţiile meteo împiedică recepţia. 

Studiile arată niste rezultate oarecum surprin-

zatoare în ceea ce priveste nevoile clientului: 



Simona CONSTANTIN, Ing. Mihaela TACHE 

 
48 TELECOMUNICAŢII ● Anul LII, nr. 1/2009 

telespectatorul mobil ar utiliza serviciul, în medie, 

doar 20 minute pe zi. Mai precis dimineaţa, în timpul 

drumului spre serviciu, la prânz, în timpul pauzei de 

masă si seara, în timpul drumului spre casă. Nu de 

puţine ori, o sesiune de vizionare durează numai 

câteva minute. Cu toate acestea, se poate remarca 

existenţa a trei ore de vârf, realitate care în mod 

sigur va fi exploatată în viitor în scopuri publicitare. 

Revenind la prezent însă, rezultatele acestor studii 

mai indica si ceea ce utilizatorul doreste să vadă: ştiri 

scurte, selectiuni sportive sau clipuri muzicale. De 

aşa ceva depinde succesul televiziunii mobile, nici-

decum de difuzarea unor filme artistice de lungă 

durată. 

Cu toate acestea, doar puţini producători sunt 

dispusi să investească în emisiuni speciale, atâta 

timp cât nu exista destui telespectatori. De exemplu, 

în Germania se estimează că de-abia în 2010 vor 

exista 5 milioane de posesori de mobile capabile sa 

recepţioneze programe de televiziune[2]. Cu alte 

cuvinte, este o afacere departe de a fi atins masa 

critică care să permită amorsarea unei adevarate 

explozii la nivelul societatii. 

Totuşi încercări se fac, dar nu există destul mate-

rial ca să umple o emisie non-stop. Simpla preluare 

a programelor TV clasice este imposibila, deoarece 

nimeni n-ar vrea sa vadă ştiri pe un ecran atât de 

mic încât textele apar ca niste purici, sau meciuri de 

fotbal unde mingea are marimea unui pixel. 

Episoadele celor câteva seriale pentru telefonul 

mobil produse pâna acum se remarcă în primul rând 

prin durata scurtă: nu durează decât 1 minut. 

Acţiunea are maxim două ramificaţii şi totul trebuie 

să se concentreze pe esenţial. Pe de altă parte, 

filmul trebuie să conţină cât mai multe prim-planuri. 

Detaliile importante trebuie să fie mult timp în cadru. 

Desigur, putem adauga aici, si display-ul LCD tre-

buie sa fie de o calitate superioara, cu un contrast 

suficient de bun şi timp rapid de răspuns, pentru a 

putea reda în mod natural succesiunea cadrelor. 

2. Functionarea sistemului DMB 

Difuziunea digitală multimedia (DMB) oferă servicii 

de televiziune mobilă utilizând standardul Eureka 147 

pentru difuziunea digitală audio (DAB) cu corecţia 

suplimentară a erorii. T-DMB (terestru) este constru-

ită pe reţeaua terestră în banda III şi/sau banda L în 

timp ce S-DMB (satelit) utilizează reţeaua de sateliţi 

în banda L. În figura 2 este ilustrat Transferul 

multimedia prin sistemul DAB curent. 

DMB utilizează modulaţia OFDM. Numărul purtă-

toarelor OFDM care pot fi alocate pentru acest 

sistem este de 1536. DMB utilizează sistemul de 

transmisie al DAB însă include stratul pentru 

codarea FEC (corecţia în avans a erorii) care 

conferă un plus de robusteţe şi eficienţă spectrală şi 

care înlocuieşte codecul audio MP2 (stratul 2 audio 

MPEG) al DAB[3].  

În tabelul 1 sunt date constelaţiile de semnal 

utilizate de  DMB pentru a modula subpurtătoarele şi 

numărul de biţi per simbol admise de fiecare dintre 

constelaţiile de semnal la fiecare subpurtătoare. 
 

Tabelul 1  

Constelaţiile de semnal şi numărul de biţi  
per simbol pentru DMB 

Constelaţia DMB Biţi / simbol 
QPSK Da 2 

16-QAM Nu 4 
64-QAM Nu 6 

 
DMB foloseşte canale de frecvenţe de 1,536 

MHz lărgime de bandă şi rate de transfer de date 

între 1 şi 1,5 Mb/s pentru transmisia canalelor TV 

mobile şi alte date. Este compatibil cu diferite moduri 

de transmisie ce au fost adaptate la fenomenul 

special de propagare a semnalelor radio în intervale 
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diferite de frecvenţe şi astfel, DMB, poate opera într-

un mod foarte flexibil într-un spectru electromagnetic 

între 30 MHz şi 3 GHz. Ca şi consecinţă, transmisiile 

DMB nu sunt limitate la reţelele terstre (DMB 

terestrial – T-DMB), dar pot fi realizate de asemenea 

şi prin satelit (DMB satelitar, S-DMB). 
 

 
 

Fig. 2. Transferul multimedia prin sistemul DAB curent (EUREKA – 147). 
 

Benzile de frecvenţe folosite în mod uzual pentru 

astfel de transmisiuni se încadrează în intervalul 174 – 

240 MHz (banda 111) şi 1452 – 1492 MHz (banda L) 

pentru T-DMB şi 2605 – 2655 MHz (banda S) pentru 

S-DMB. Utilizarea actuală a acestor benzi depinde 

de constrângerile fiecărei ţări în care se dezvoltă 

sistemul. T-DMB se realizează printr-o reţea ce folo-

seşte mai multe transmiţătoare, reţea ce este operată 

fie ca SFN – reţea cu o singură frecvenţă, sau MFN – 

reţea cu mai multe frecvenţe, precum este prezentat 

în figura 3. 

SFN este caracterizat de faptul că toate trans-

miţătoarele ocupă aceleaşi canale de frecvenţă. 

Pentru a putea împiedica interferenţa între canale la 

receptoare, toate transmiţătoarele trebuie să emită 

simultan acelaşi flux de date şi deci trebuie să fie 

sincronizate între ele. Cele mai multe SFN-uri în DMB 

ocupă canale de frecvenţă din banda III şi fiecare 

transmiţător trebuie să acopere o arie de până la 

100 km. 
 

 
 

Fig. 3. Reţele cu una sau mai multe frecvenţe. 
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În ceea ce priveşte MFN, transmiţătoarelor vecine 

li se asignează canale de frecvenţă diferite. În acest 

caz, un transmiţător are aria de acoperire nu mai 

mare de 25 Km, ceea ce face MFN-urile să fie mai 

costisitoare decât SFN-urile. 

MFN necesită o operaţiune de transfer instalată 

în receptoare pentru a evita întreruperile în timpul 

recepţiei atunci când se trece graniţa dintre două arii 

de acoperire vecine a două transmiţătoare diferite. 

În figura 4 sunt comparate diferite variante ale 

S-DMB. 
 

 
 

Fig. 4. Variante ale sistemului de transmisie S-DMB. 
 

În general, un satelit S-DMB deserveşte o arie de 

acoperire de câteva sute de kilometri în diametru 

şi este plasat într-o orbită geostaţionară. Aria de 

transmisie a sa este foarte largă dacă se compară 

cu aria locală sau regională a transmiţătorilor T-DMB 

şi pot chiar cuprinde ţări întregi. 

2.1. Sistemul de transmisiune T-DMB 

T-DMB este radiodifuziunea digitală multimedia 

terestră ce a fost realizată pentru transmisii pe 

benzile de frecvenţe: III (VHF) şi L (UHF). 

Numărul de receptoare DMB a ajuns la sfârşitul 

anului 2008 la aproximativ 10 milioane. Acest lucru a 

necesitat doar doi ani pentru a ajunge la această 

cifră de receptoare. 

S-a observat faptul că utilizatorii mobili nu aşteaptă 

numai recepţionarea divertismentului multimedia dar 

se aşteaptă de asemenea să recepţioneze şi informaţii 

şi ştiri multimedia. 

Standardele serviciilor[4]: 

a) Serviciul audio: Musicom (MPEG – 1 Layer 2) 

b) Serviciul Multimedia: 

− video : MPEG – 4 part 10 AVC (M.264); 

− audio : MPEG – 4 part 3 BSAC; 

− date : MPEG – 4 BIFS; 

− multiplexare : MPEG – 4 SL + MPEG – 2 TS; 

− codarea canalului : RS (204,188). 

În DMB-T recepţia este foarte stabilă în mişcare 

datorită compresiei folosite (DQPSK) care permite 

recepţia conţinutului multimedia (radio şi TV) pe o 

multitudine de aparate (de la PDA şi telefoane mobile 

până la posturi de recepţie fixe). Coreea de Sud este 

campioana utilizării acestui sistem dar şi in Europa: 

Anglia, Germania si Franta au inceput utilizarea lui [5]. 

Compresia video folosită este MPEG-4 încadrată 

la rândul ei într-un flux MPEG-2. Compresia audio 

folosită este AAC+. Între 6 si 8 canale radio pot fi 

difuzate într-un multiplexor T-DMB, faţă de 14 în DAB+ 

(standard ales de unele state pentru radiodifuziunea 

digitală). Din punct de vedere economic însă, norma 

T-DMB este mai avantajoasă decît norma DAB+[5]. 

2.2. Sistemul de transmisiune S-DMB 

În sistemul S-DMB transmisiile sunt realizate cu 

ajutorul sateliţilor. Arhitectura S-DMB cobină sateliţii 

geostaţionari (GEO) şi repetoarele terestre numite 

Repetoare Modulare Intermediare (IMR-Intermediate 

Module Repeaters) pentru a furniza operatorilor de 

reţele mobile (MNO) o soluţie eficientă în ceea ce 

priveşte costul, ce sporeşte capacitatea trasferului 

punct-la-multipunct asupra întregii acoperiri a reţelei 

mobile şi ajută la reducerea capacităţii de stocare 

locală în echipamentul utilizatorului (UE – User Equip-
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ment), îmbunătăţeşte calitatea percepută a serviciului 

(QoS) şi, de asemenea, optimizează folosirea per-

manentă a legăturii unidirecţionale. 

Sistemul va opera in banda de frecvenţe a 

Sistemului Satelitar Mobil IMT-2000 (MSS) care este 

direct adiacentă benzii de frecvenţe terestră a 

reţelelor mobile. 

Sistemul utilizează tehnologia 3GPP UTRA FDD 

W-CDMA pentru a preveni orice impact adupra 

costului receptorului. Implementarea caracteristicilor 

sistemului S-DMB într-un receptor 3G este limitată 

în ceea ce priveşte abilitatea de extensie a frecvenţa 

la banda MSS şi software adiţional de aplicaţii. 

Acest lucru permite sistemului S-DMB să se adre-

seze întregului public 3G. 

Mai mult, sistemul S-DMB este proiectat să reali-

zeze interoperabilitate totală cu reţelele mobile 3G. 

Acest lucru se bazează pe capabilitatea serviciului 

punct-la-punct a reţelelor mobile 3G de a administra 

şi controla serviciul oferit cu ajutorul unei legături 

unidirecţionale satelitare. 

Arhitectura sistemului S-DMB. S-DMB îmbună-

taţeşte a-3-a generaţie mobilă integrând un mediu  

de transmitere a conţinutului fiabil, flexibul, scalabil, 

eficient şi la un preţ convenabil. S-DMB transmite 

conţinutul direct către terminalele mobile prin sev-

iciile de download şi streaming [6]. 

Arhitectura S-DMB (fig. 2.5) combină sateliţii geo-

staţionari de mare putere cu repetoarele terestre 

pentru a furniza o reţea de proporţii mari pentru 

transmiterea conţinutului punct-la-multipunct (CDN). 

Componenta satelitară funcţionează în banda de 

frecvenţe a sistemului satelitar mobil (MSS). S-DMB 

furnizează o legătură unidirecţională către terminalul 

mobil şi adoptă interfaţa aeriană W-CDMA terestri-

ală standardizată 3GPP activând refolosirea maximă 

a tehnologiei T-UMTS[6]. Acest lucru permite costuri 

mici pentru terminalele utilizatorilor şi o integrare 

simplă în arhitectura reţelelor celulare 3G.  

În figura 5 este prezentată arhitectura sistemului 

S-DMB. 

Sistemul S-DMB este compus din următoarele 

sub-sisteme[7]: 

• S-DMB activat în echipamentul utilizatorului, 

care este terminalul utilizatorului bazat pe terminalul 

standard multi-mode 3GPP; 
 

 
Fig. 5. Arhitectura sistemului S-DMB. 
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• Serverul de date S-DMB, care administrează 

interacţiunea cu furnizorii de conţinut localizaţi în 

domeniul UMTS sau în afară şi administrează trans-

miterea datelor formatate către utilizatorii finali; 

• Hub-ul S-DMB controlează transmisiile de radio-

difuziune şi furnizează această capacitate serverelor 

de date S-DMB şi este conectat la serverul de date 

printr-o interfaţă standard GI/Gmb cum este definită 

în 3GPP TR 23.846 [8] 

• Repetorul terestru, amplifică disponibilitatea 

semnalului în arii urbane, cu preponderenţă în medii 

de interior şi este conectat la hub printr-o interfaţă 

cum este definit în 3GPP TS 25.430[8]. 

• Segmentul spaţial, se bazează pe sateliţi GEO 

de radiodifuziune de mare putere care furnizează 

acoperire cu suficientă putere de transmisiune pentru 

a suporta performaţele de receţie a receptorului RF 

standardizat 3GPP. 

3. Concluzii 

MobileTV nu numai că permite distribuţia de 

programe de televiziune convenţionale dedicate 

dispozitivelor mobile dar reprezintă, de asemenea, o 

largă gamă de modele pentru afaceri şi aplicaţii noi 

şi sofisticate, cum ar fi, realizarea programelor noi şi 

interactive sau crearea buletinelor de ştiri speciale , 

clipuri şi episoade de seriale, fiecare dintre acestea cu 

o durata de doa câteva minute. DMB este tehnologia 

cheie pentru realizarea MobileTV şi caracteristicile 

sale principale sunt prezentate mai jos: 

• DMB este o extensie a DAB şi permite codarea 

programelor în diferte rezoluţii şi difuzarea lor către 

dispozitivele mobile. Pe lângă trasnmiterea de pro-

grame MobileTV şi radio, DMB permte de asemenea 

metode pentru difuzarea datelor bazate pe IP şi a 

altor tipuri de date. 

• Un canal DAB/DMB are o lărgime de bandă de 

1.536MHz şi permite difuzarea unui ansamblu de 4-

5 programe TV şi 1 sau 2 programe radio. Un canal 

de 7 sau 8 MHz, cum era folosit pentru difuarea un 

program de televiziune analogică, acum poate găzdui 

4 ansamble DAB/DMB, adică în jur de 15 – 20 de 

programe MobileTV şi 5 programe radio. 

• Serviciul DMB are un o codare a erorilor în doi 

paşi ceea ce face serviciul foarte robust în ceea ce 

priveşte interferenţele. Chiar dacă utilizatorul călăto-

reşte cu viteze mari, programele sunt recepţionate la 

o calitate înaltă. 

• Interferenţa intersimbol este limitată aplicând 

moulaţia OFDM. 

• Un alt avantaj al DMB este că se poate realiza 

pe infrastructura DAB, care este deja existentă în 

foarte multe ţări. Aşadar, nu este necesară realiza-

rea unei noi infrastructuri ceea ce face ca realizarea 

serviciului DMB nu necesită costuri foarte mari ca 

alte sisteme. 

ACRONIME 

Acronime Semnificaţia în limba engleză Echivalentul propus în limba română 

3G 3rd Generation A treia generaţie (de comunicaţii mobile) 
3GPP 3G Project Partnership Parteneriat pentru proiectul 3G 
AAAC Authentication, Authorisation, Accounting and 

Charging 
Taxare, autorizare, autentificare şi facturare 

CDMA Code Division Multiple Access Acces multiplu cu diviziune în cod 
DAB Digital Audio Broadcasting Radiodifuziune audio digitală 
DVB Digital Video Broadcasting Radiodifuziune video digitală 
DVB-H Digital Video Broadcasting for Handholders Radiodifuziune video digitală pentru dispozitivele 

portabile 
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Acronime (continuare) 

Acronime Semnificaţia în limba engleză Echivalentul propus în limba română 

DVD Digital Versatile Disc sau 
Digital Video Disc 

Disc digital multifuncţional sau 
Disc digital video 

FEC Forward Error Correction Corecţia în avans a erorilor 
GEO Geostationary Geostaţionar 
GSM Global System for Mobile communications Sistem global pentru comunicaţii mobile 
IMR Intermediate Module Repeaters Repetoare intermediare 
IMT-2000 International Mobile Telecommunications 

(system) for 2000 
Sistem internaţional de telecomunicaţii mobile pentru 
anul 2000 

ITU-T International Telecommunication Union - 
Telecommunication 

Uniunea Internaţională pentru telecomunicaţii - 
telecomunicaţii 

MFN Multiple Frequencies Network Reţea cu mai multe frecvenţe 
MNO Mobile Network Operator Operator de reţea mobilă 
MP2 MPEG Layer 2 Stratul 2 al MPEG 
MPE-FEC Multi-Protocol Encapsulation Forward Error 

Correction 
Corecţia în avans a erorilor prin încapsulare multi-
protocol 

MPEG Motion Pictures Expert Group Grupul experţilor pentru imagini în mişcare 
MS Mobile Station Staţie mobilă 
MSS Mobile Satellite Station Staţie mobilă satelitară 
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Multiplexare cu diviziune ortogonală de frecvenţă 
P2P Point to Point Punct la punct 
PDA Personal Digital Assistant Asistent digital personal 
QoS Quality of Service Calitatea serviciului 
SFN Single Frequency Network Reţea cu o singură frecvenţă 
S-DMB Satellite DMB DMB satelitar 
T-DMB Terrestrial DMB DMB terestru 
UE User Equipment Echipamentul utilizatorului 
UMTS Universal Mobile Telecommunication System Sistem de telecomunicaţii mobile universal 
UTRA UMTS Terrestrial Radio Access Network Acces radio terestru UMTS 
UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network Reţea UMTS de acces radio terestru 
VHF Very High Frequency Frecvenţe foarte înalte 
WCDMA Wide band CDMA CDMA de bandă largă 
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