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Sistemul de radiodifuziune video digitală  
cu canal de întoarcere prin satelit (DVB-RCS) 
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Rezumat. Scopul articolului este de a descrie siste-

mul de radiodifuziune video digitală cu canal de 

întoarcere prin satelit (DVB-RCS). Acest articol pre-

zintă arhitectura sistemului DVB-RCS, comunicaţiile 

susţinute pe canalul direct şi canalul de întoarcere, 

reţeaua interactivă satelitară şi interfaţa terestră, 

interfaţa aer DVB-RCS şi principalele avantaje oferite 

de serviciul DVB-RCS. 
Cuvinte cheie: Radiodifuziune video digitală, canal 

de întoarcere, satelit, standard, servicii, comunicaţii.

Abstract. The purpose of the issue is to describe 

Digital Video Broadcasting – Return Channel by 

Satellite (DVB-RCS). This issue presents DVB-RCS 

system architecture, supported communications on 

forward channel and return channel, satellite inter-

active network and terrestrial interface, DVB-RCS air 

interface and key benefits offered by DVB-RCS 

service. 
Keywords: digital video broadcasting, return channel, 

satellite, standard, services, communications. 

 

Sistemul∗DVB cu canal de întoarcere prin satelit 

(DVB-RCS) este standardizat de Institutul European 
pentru Standarde de Telecomunicaţii (ETSI). 

Standardul pentru sistemul DVB-RCS reprezintă 

o dezvoltare a standardului DVB prin satelit (DVB-S) 

şi reglementează modalităţile prin care se realizează 

o legătură bidirecţională asimetrică prin intermediul 

unui echipament de emisie – recepţie prin satelit. 

De asemenea, se asigură soluţii eficiente econo-

mic pentru accesul la INTERNET, e-mail, retea 

virtuală privată (VPN) etc. Începând din 2005 au fost 

disponibile în cadrul acestui serviciu şi aplicaţii 

avansate cum ar fi: 

• videoconferinţe IP; 

• transmisii video în timp real; 

• televiziune web. 

Standardele DVB-S şi DVB-RCS sunt definite 

pentru terminale fixe de bandă largă funcţionând în 
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banda Ku. Totuşi cu modificări rezonabile la interfaţa 

aer, sistemele bazate pe DVB pot de asemenea să 

fie utilizabile pentru terminale mobile/portabile func-

ţionând în benzile L/S şi oferind viteze de date de 

400- 2000 kb/s. 

Standardul ETSI EN 301 790 se referă la serviciile 

interactive multimedia. Standardul pentru DVB-RCS 

este bazat pe utilizarea standardului DVB-S pentru 

canalul direct. Canalul de întoarcere este bazat pe 

schema de acces MF-TDMA şi utilizează un strat 

eficient de transport. DVB-RCS foloseşte alocarea 

dinamică a resurselor şi specifică mai multe cereri de 

capacitate sau categorii QoS. Standardul nu este 

specific benzilor de frecvenţă sau vitezei de date. 

DVB-RCS funcţionează ca o conexiune ADSL 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) prin intermediul 

satelitului. 

Oferta referitoare la lăţimea de bandă este flexibilă 

şi se realizează pe baza unor pachete adaptate 

pentru necesităţile specifice fiecărui beneficiar. 
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Arhitectura sistemului DVB-RCS 

Elementele principale ale sistemului DVB-RCS 
sunt arătate în figura 1. 

Sistemul DVB-RCS lucrează într-o reţea stea în 
care staţia Hub controlează terminalele prin legătura 

directă sau outbound şi terminalele împart legătura 

de întoarcere sau de inbound. Staţia Hub transmite 
continuu legătura directă în multiplexul cu diviziune 

în timp (TDM). Terminalele transmit după cum este 
necesar, împărţind resursele canalului de întoarcere 

utilizând accesul multiplu cu diviziune în timp cu 
frecvenţe multiple (MF-TDMA). 

Comunicaţii 

Canale pe două direcţii. Sistemul DVB-RCS 

susţine comunicaţii pe canale în două direcţii, aşa 
cum se observă în figura 2: 

 canal direct, de la staţia Hub la mai multe 
terminale; 

 canale de întoarcere, de la terminale la staţia 

Hub. 
Canal direct. Se numeşte canal direct pentru 

furnizarea serviciului punct la multipunct, pentru că 

semnalul este trimis de o staţie dintr-un singur punct 

la staţii în mai multe puncte diferite. Este identic unui 

canal de difuziune DVB-S şi are o singură purtătoare, 

care poate ocupa întreaga lărgime de bandă a trans-

ponderului (lărgime de bandă limitată) sau poate utiliza 

puterea transponderului disponibil (putere limitată). 

Comunicaţiile la terminale împart canalul prin utilizarea 

de sloturi diferite în purtătoarea TDM. Caracteristicile 

principale ale canalului direct sunt următoarele: 

• modulaţia QPSK codată Gray; 

• multiplexare cu diviziune în timp (TDM); 

• rata de bit configurabilă de la aproximativ 

1 Mbit/s la 50 Mbit/s (tipic); 

• cadru în conformitate cu specificaţiile DVB-S. 

Canalul de întoarcere. Terminalele împart 

capacitatea canalului de întoarcere a unuia sau mai 

multor transponderi de sateliţi prin transmiterea în 

rafale utilizând MF-TDMA. 

Într-un sistem aceasta înseamnă că există un set 

de frecvenţe purtătoare ale canalului de întoarcere, fie-

care fiind divizată în sloturi de timp care pot fi asignate 

la terminale şi care permit mai multor terminale să 

transmită simultan la Hub. Canalul de întoarcere poate 

servi mai multor scopuri şi prin urmare oferă posi-

bilităţile de alegere ale unor parametri ai canalului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Fig. 1. Diagrama bloc a sistemului DVB-RCS. 
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Principalele caracteristici ale canalului de întoar-

cere sunt: 

• modulaţia QPSK codată Gray; 

• MF-TDMA; 

• alegerea codării Reed-Solomon sau Viterbi sau 
codarea Turbo pentru corecţia erorii în avans (FEC); 

• alegerea a două formate de rafală în stratul fizic: 
o depozite (containere) de date ale fluxului de 

transport (MPEG2-TS) cu 182 octeţi de sarcină 

utilă a informaţiei şi 6 octeţi de semnalizare a 
informaţiei. 

o depozite (containere) de date ale modului de 
transfer asincron (ATM) cu 48 octeţi de sarcină 
utilă a informaţiei şi octeţi de semnalizare a 
informaţiei. 

• în funcţie de alegerea transferului (transmiterii) 
stratului fizic, se realizează o alegere a unui mod de 
abordare a stratului (OSI stratul 3, TCP/IP stratul 2) 

de control al accesului la mediu: 
o sratul MAC al modului MPEG2: DVB-RCS- 

câmpuri definite de semnalizare a rafalei; 

o stratul MAC al modului ATM: alegerea ca-

nalului de întoarcere DVB-RCS- câmpuri 

definite de semnalizare a rafalei sau câmpuri 

de semnalizare a antetului celulei ATM, care 

permit conexiuni ATM autohtone. 

o terminalele sunt active pentru a urmări scopul 

lor în comunicaţiile multimedia. Un terminal 

poate modifica frecvenţa, rata de bit, rata FEC, 

lungimea rafalei sau oricare dintre aceşti 

parametri, de la rafală la rafală. Sloturile din 

canalul de întoarcere sunt alocate dinamic 

aşa cum se observă în figura 3. 

Reţeaua interactivă satelitară  
şi interfaţa terestră 

Arhitectura fizică a reţelei interactive satelitare 

globale DVB-RCS este arătată în figura 4. 

O implementare poate fi combinarea sateliţilor 

direct şi de întoarcere într-o configuraţie. De ase-

menea, pot fi integrate staţia feeder şi staţia poartă. 

Fig. 2. Comunicaţii pe 2 căi prin legătura directă şi de întoarcere. 

              Canal B de întoarcere

Canal direct 

             Canal A de întoarcere
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Fig. 3. Slot dinamic MF - TDMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Reţeaua interactivă satelitară DVB - RCS. 

 
În figura 5 se prezintă diagrama bloc funcţională 

a porţii DVB în care sunt integrate feederul, poarta 

DVB-RCS şi centrul de control al reţelei (NCC). 

Poarta de trafic recepţionează semnalele de 

întoarcere ale terminalului utilizatorului şi realizează 

conversia descendentă (down-conversion), demodula-

rea, decodarea, descramblarea şi demultiplexarea 

semnalizării reţelei satelitare şi ale datelor de trafic 

ale utilizatorului. De asemenea, realizează conversia 

de la formatul DVB la pachete IP, precum şi con-

versia între VoIP şi conexiunile circuitelor comutate. 

NCC furnizează funcţiile de monitorizare şi con-

trol. NCC generează şi actualizează diferite tabele 

ale informaţiei serviciului (SI) şi trimite tabele SI, 

       Cadru 
        Timp 

  Frecvenţă
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formatate în pachete ale fluxului de transport (TS) 

MPEG-2 la poarta feeder. NCC recepţionează şi 

acţionează mesajele MAC de la terminale şi va 

acorda sau refuza accesul la sistem în conformitate 

cu un set de reguli. De asemenea, NCC va fi în 

sarcina managementului resurselor radio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Diagrama bloc funcţională pentru poarta DVB. 
 

Managementul reţelei pentru poarta DVB prelu-

crează eroarea de management, configuraţia, urma 

mesajului şi autorizaţia, autentificarea şi justificarea 

managementului pentru un abonat. 

La partea terestră, poarta DVB poate interfaţa cu 

Internetul şi cu Intraneturi particulare. Interfaţa către 

reţeaua telefonică publică poate fi un set de trunchiuri 

E1 de 2Mb/s cu SS7 sau semnalizare ISDN PRI. 

Integrarea reţelei 

Sistemul DVB-RCS poate fi considerat a fi un 

sistem independent care include toate funcţiile nece-

sare pentru a susţine mobilitatea internă. În soluţia 

minimă nu există registru de localizare conlucrând 

cu sistemele de comunicaţii mobile terestre. 

Asemenea conlucrare este posibilă numai dacă 

aceasta este o soluţie viabilă din punct de vedere 

economic şi dacă există o cerere pentru astfel de 

conlucrare. 

Sistemul DVB-RCS poate fi interconectat la sis-

temele de comunicaţii terestre atât fixe cât şi mobile 

precum şi la alte sisteme de comunicaţii satelitare 

mobile, de exemplu  Inmarsat M/B/Mini-M/M4/F. 

Interfaţa aer DVB-RCS 

Legătura directă DVB-RCS. Feederul transmite 

unul sau mai multe canale pe legătura directă, fieca-

re cu un flux continuu de cadre DVB. Cadrele DVB 

transportă pachetele MPEG-2, care alcătuiesc un 

flux de transport – fiecare pachet de lungime 188 byte. 

Pachetele MPEG-2 au un identificator denumit 

identificarea programului (PID) care este utilizat 

pentru a alcătui mai multe fluxuri de informaţii, fluxuri 

elementare (ES), care sunt întreţesute. Tipurile de 

bază ale ES sunt date de control, video, audio şi 

date (sincrone sau asincrone). 

Informaţiile de date ale utilizatorului sunt alcătuite 

în special din datagrame IP. În canalul direct acestea 

Poarta de trafic 
(canal de întoarcere) 
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sunt încapsulate în secţiuni de datagrame într-un 

„tabel” particular care este alcătuit în special pentru 

a prelucra încapsularea cu protocoale multiple (MPE). 

Un câmp al adresei MAC din interiorul secţiunii este 

utilizat pentru identificarea RCST. 

Sistemul DVB este controlat de un set de tabele 

trimise la RCST-uri de canalele de difuziune directe 

DVB. Legătura directă standard a DVB este descrisă 

de următoarele seturi de tabele: 

 tabele de informaţii specifice programului (PSI); 

 tabele de informaţii adiţionale ale serviciului 

(DVB-SI). 

Legătura de întoarcere DVB-RCS. RCST trimite 

date şi semnalizarea înapoi la reţea pe unul sau mai 

multe canale de acces multiplu cu diviziune în timp 

cu frecvenţe multiple (MF-TDMA). RCST transmite 

în sloturi de timp cu TDMA distribuite în timp şi 

frecvenţă. Sloturile de timp şi transmisiile de rafale 

sunt controlate prin tabele. Datele şi semnalizarea 

sunt trimise în patru tipuri de rafale: 

 rafale de trafic; 

 rafale de sincronizare; 

 rafale de achiziţie; 

 rafale comune ale canalului de semnalizare. 

Rafalele de trafic pot conţine pachete MPEG-2 

sau celule ATM. 

Pentru un sistem DVB-RCS un set de tabele este 

adăugat pentru legătura de întoarcere şi anume tabe-

lele de informaţii ale serviciului RCS (RCS-SI). Acest 

set este alcătuit din tabele ce prezintă canalele FD-

TDMA şi din tabele pentru informaţii generale la RCST. 

Avantaje principale ale serviciului  
DVB-RCS 

Avantajele principale oferite de serviciul DVB-

RCS sunt următoarele: 

 acces stabil la Internet, e-mail şi reţea virtuală 

privată (VPN); 

 tehnologia a fost concepută ca o soluţie pentru a 

face Internetul accesibil în condiţii de eficienţă eco-

nomică pentru utilizatori, indiferent de amplasarea 

lor faţă de furnizorii prin cablu; 

 echipamentul necesar (un terminal IP de mici 

dimensiuni amplasat în interior, care este interfaţat cu 

un PC standard dotat cu placă de reţea Ethernet şi o 

antenă cu diametrul de 1 metru plasată în exterior) 

este ieftin, uşor de instalat şi de exploatat permiţând 

acces la Internet cu o lăţime maximă a benzii de 

până la 40 Mbs pentru download şi 4 Mbs pentru 

upload; 

 DVB-RCS asigură un grad sporit de se-

curitate prin eliminarea verigilor de comunicaţii 

intermediare; 

 permite atât legături punct la punct cât şi legă-

turi punct la multipunct prin reţeaua virtuală privată 

(VPN). 

Serviciul DVB-RCS permite o multitudine de 

aplicaţii, dintre care se pot enumera următoarele: 

• comerţ electronic; 

• învăţământ la distanţă; 

• telemedicină; 

• comunicaţii rurale; 

• tranzacţii comerciale; 

• videoconferinţe IP; 

• VoIP; 

• video în timp real; 

• web TV. 

DVB-RCS furnizează un spectru larg de aplicaţii 

şi servicii interactive multimedia bazate pe IP. Un alt 

avantaj important al DVB-RCS este implementarea 

eficientă şi la un cost scăzut a serviciilor de dif-

uziune şi de transmisii multiple (multicasting). De 

asemenea, pot fi realizate şi serviciile punct la punct, 

de exemplu VoIP. 
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Lista acronimelor utilizate în text 
 

Acronim 
 

Semnificaţia în limba engleză Semnificaţia în limba română 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Linie digitală asimetrică de abonat 
ATM Asynchronous Transfer Mode Mod de transfer asincron 
DVB Digital Video Broadcasting Radiodifuziune video digitală 
DVB-RCS DVB-Return Channel by Satellite DVB- canal de întoarcere prin satelit 
DVB-S DVB-Satellite DVB prin satelit 
ES Elementary Streams Fluxuri elementare 
ETSI European Telecommunications Standards 

Institute 
Institutul european pentru standarde de telecomunicaţii 

FD Frequency Division Diviziune în frecvenţă 
FEC Forward Error Correction Corecţia erorilor în avans 
GPS Global Positioning System Sistem global de poziţionare 
IP Internet Protocol Protocol Internet 
ISDN Integrated Services Digital Network Reţea digitală cu integrarea serviciilor 
MAC Media access control Control al accesului la media 
MF-TDMA Multi-Frequency Time Division Multiple Access Acces multiplu cu diviziune în timp cu frecvenţe multiple 
MPE Multi-Protocol Encapsulation Încapsularea cu protocoale multiple 
MPEG Moving Picture Expert Group Grupul de experţi pentru imagini în mişcare 
NCC Network Control Center Centrul de control al reţelei 
OSI Open System Interconnection Interconectarea sistemelor deschise 
PID Program Identification Identificarea programului 
PSI Program Specific Information Informaţii specifice programului 
PSTN Public Switched Telephone Network Reţea telefonică publică cu comutaţie 
QoS Quality of Service Calitatea serviciului 
QPSK Quadrature Phase Shift Keying (Modulaţie cu) deviaţie de fază în cuadratură 
RCST Return Channel Satellite Terminal Terminal satelitar pe canalul de întoarcere 
SI Service Information Informaţii ale serviciului 
TCP Transmission Control Protocol Protocol de control al transmisiei 
TCP/IP Transmission Control Protocol / 

Internet Protocol 
Protocol de control al transmisiei / 
Protocol Internet 

TDM Time Division Multiplexing Multiplexare cu diviziune în timp 
TDMA Time-Division Multiple Access Acces multiplu cu diviziune în timp 
TS Transport Stream Flux de transport 
TV Television Televiziune 
VoIP Voice over Internet Protocol Voce peste protocol Internet 
VPN Virtual Private Network Reţea privată virtuală 
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