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Rezumat. Scopul articolului este de a descrie sistemul de radiodifuziune video digitală prin 
sateliţi, DVB-S2. Acest articol prezintă generalităţi despre sistemul DVB-S2, caracteristicile 
tehnice principale, diagrama bloc a sistemului şi avantajele oferite de acest sistem 
operatorilor de reţea şi furnizorilor de radiodifuziune. 
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Contents. The purpose of the issue is to describe Digital Video Broadcasting – Satellite 
System, DVB-S2. This issue presents generalities about DVB-S2 system, key technical 
characteristics, system block diagram and benefits offered by this system for network 
operators and broadcasters. 

Generalităţi  
 
Sistemul DVB-S pentru radiodifuzarea televiziunii digitale prin intermediul sateliţilor 

a fost dezvoltat în 1993 şi adoptat în 1994. Acesta este un sistem relativ simplu, care foloseşte 
modulaţia QPSK. Specificaţia prezintă diferite instrumente folosite pentru codarea canalului 
şi protecţia la erori, preluate ulterior şi de alte sisteme de livrare media. Primul serviciu  
DVB-S a fost oferit pe piaţă în 1995 de operatorul cu plată Canalplus din Franţa. 

Standardul DVB-S pentru canalul de difuzare este caracterizat prin: 
 Cadrul MPEG pentru transportul de video şi date; 
 RSV (Reed-Solomon Viterbi) bazat pe corecţia erorii în avans; 
 Lărgime de bandă mare. 
Sistemul DVB-S oferă o serie de avantaje faţă de alte sisteme de distribuţie a 

televiziunii digitale: 
 Prezintă lărgime de bandă mare pentru difuzare; 
 Este special conceput pentru difuzare video; 
 Asigură costuri mici ale terminalelor. 
În 2002 în cadrul Proiectului DVB s-a elaborat o specificaţie prin satelit ce cuprinde o 

nouă schemă de corecţie în avans a erorii (FEC) care a permis transmisii prin satelit mai 
eficiente şi de viteze de tranzit mai mari. Astfel s-a dezvoltat DVB-S2, radiodifuziunea video 
digitală prin satelit de generaţia a doua. Motivul principal pentru dezvoltarea rapidă a     
DVB-S2 a fost insuficienţa spectrului disponibil în banda Ku în USA asociată cu lansarea 
sistemelor de televiziune digitală prin satelit HDTV. DVB-S2 a urmărit îmbunătăţirea 
eficienţei de transmisie cu 30 %. Cu alte cuvinte la un cost dat s-a urmărit să se asigure 
transmiterea cu 30 % mai multe date.  

Standardul DVB-S2 este proiectat ca succesor al standardului de radiodifuziune video 
digitală DVB-S şi a fost ratificat de ETSI prin standardul EN 302 307 în martie 2005. Acest 
standard este bazat pe standardele pentru DVB-S şi DVB-DSNG (radiodifuziunea video 
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digitală – accesarea digitală a ştirilor curente prin satelit), care sunt utilizate de unităţile 
mobile pentru trimiterea lungimii externe a înregistrărilor înapoi la staţiile de televiziune. 
DVB-S2 este preconizat pentru serviciile de radiodifuziune incluzând serviciile interactive de 
televiziune standard şi de HDTV, de exemplu accesul la Internet şi distribuţia conţinutului de 
date. Dezvoltarea DVB-S2 coincide cu introducerea HDTV şi a codecurilor video H.264 
(MPEG-4 AVC). 

Comparativ cu standardul DVB-S pentru DVB-S2 au fost adăugate două noi 
caracteristici tehnice principale: 

• O schemă de codare puternică bazată pe codul modern LDPC; 
• Modurile VCM (codare şi modulare variabilă) şi ACM (codare şi modulare 

adaptivă), care permit optimizarea utilizării lărgimii de bandă prin schimbarea 
dinamică a parametrilor de transmisie. 

Celelalte caracteristici includ scheme de modulaţie îmbunătăţite până la 32APSK, 
viteze de codare adiţionale şi introducerea unui mecanism generic de transport pentru date 
pachet IP incluzând fluxurile audio-video MPEG-4, în timp ce se susţine compatibilitatea faţă 
de versiunile anterioare cu transmisia bazată pe fluxurile de transport (TS) existente MPEG-2. 

Formatele de intrare pe care sistemul DVB-S2 le poate transmite sunt: 
 MPEG-2; 
 MPEG-4; 
 Fluxuri de transport HDTV; 
 Fluxuri de date cuprinse în pachete IP şi în celule ATM. 
Sistemul DVB-S2 utilizează un domeniu larg de scheme de modulaţie ce includ: 
 QPSK (2 biţi/simbol); 
 8PSK (3 biţi/simbol); 
 16APSK (4 biţi/simbol); 
 32APSK (5 biţi/simbol). 
Sistemul DVB-S2 asigură: 
 Eficienţă cu 30 % mai mare decât DVB-S; 
 Un domeniu mai larg de aplicaţii prin combinarea funcţionalităţii DVB-S (pentru 

utilizatori casnici) şi DVB-DSNG (pentru utilizatori profesionişti); 
 Tehnici precum codarea adaptivă pentru maximizarea utilizării de resurse ale 

transpoderului prin satelit.  
Pentru a face faţă unui domeniu mai larg de aplicaţii uzuale de codare şi modulaţie a 

canalului pentru DVB-S, este recomandat DVB-S2 pentru domeniile de aplicaţie următoare: 
 Servicii de radiodifuziune (BS) 

BS sunt realizabile în prezent cu DVB-S, însă codarea şi modulaţia variabilă  
(VCM) permite niveluri de protecţie diferite pentru fiecare serviciu (de exemplu 
SDTV robust, cu HDTV mai puţin robust). De asemenea, există BC-BS (servicii 
de radiodifuziune compatibile faţă de versiunile anterioare) pentru un plus de 
interoperabilitate cu decodoare DVB-S şi un NBC-BS (serviciu de radiodifuziune  
incompatibil faţă de versiunile anterioare) optim. 

 Servicii interactive (IS) 
IS sunt recomandate pentru standardele existente referitoare la canalul de 
întoarcere al DVB (de exemplu RCS). DVB-S2 poate funcţiona în modurile CCM 
şi ACM. ACM permite fiecărei staţii de recepţie să controleze protecţia traficului 
destinat. 

 Contribuţia televiziunii digitale şi accesarea digitală a ştirilor curente prin 
satelit (DTVC/DSNG) 
DTVC/DSNG se bazează pe standardul DVB-DSNG, facilitând comunicaţiile 
punct la punct sau punct la multipunct ale unui singur sau mai multor fluxuri de 
transport MPEG utilizând fie modul CCM fie modul ACM. 
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 Alte aplicaţii profesionale (PS) 
De exemplu, distribuţia/realizarea de trunchiuri de conţinut de date, mod rezervat 
în general pentru aplicaţii profesionale punct la punct şi punct la multipunct cu 
tehnicile CCM, VCM sau ACM. 
 

Caracteristici tehnice principale 
 
Sistemul DVB-S original, pe care este bazat sistemul DVB-S2, utilizează modulaţia 

QPSK împreună cu diferite metode de codare a canalului şi de corecţie a erorii. Au fost 
adăugate noi recomandări ca pentru DVB-DSNG, permiţându-se de exemplu utilizarea 
modulaţiei 8PSK şi 16QAM. Sistemul DVB-S2 beneficiază de cele mai recente dezvoltări în 
domeniu şi are următoarele caracteristici tehnice principale: 

 Tipuri de modulaţie: există patru tipuri disponibile, cu QPSK şi 8PSK destinate 
pentru aplicaţii de radiodifuziune în transponderi neliniari prin satelit funcţionând 
până aproape de saturaţie. 16APSK şi 32APSK care solicită o valoare mai mare a 
raportului C/N (purtătoare/zgomot), sunt utilizate în principal pentru aplicaţii 
profesionale de exemplu accesarea ştirilor curente şi servicii interactive. 

 Corecţia erorii în avans: DVB-S2 utilizează o schemă foarte performantă de 
corecţie în avans a erorilor (FEC), factor principal în permiterea obţinerii unei 
performanţe excelente în prezenţa nivelurilor mari de zgomot şi de interferenţă. 
Sistemul FEC este bazat pe concatenarea BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) 
cu codarea interioară LDPC (verificarea parităţii la densitate redusă). 

 Codarea şi modularea adaptivă: permite parametrilor de transmisie să fie 
modificaţi cadru cu cadru, în funcţie de condiţiile particulare ale căii de transport 
ale fiecărui utilizator individual. Este utilizată în principal de serviciile interactive 
de transmisie simultană unu la unu (unicasting) şi de aplicaţiile profesionale punct 
la punct. 

 Compatibilitatea faţă de versiunile anterioare: Sistemul DVB-S2 poate să ofere 
compatibilitate faţă de versiunile anterioare, utilizând în mod opţional modulaţia 
ierarhică pentru a permite receptoarelor DVB-S să continue să funcţioneze, în timp 
ce se asigură capacitate suplimentară şi instalarea unor receptoare noi şi mai 
avansate. 

 
Diagrama bloc a sistemului 
 
Sistemul DVB-S2 este alcătuit dintr-o secvenţă de blocuri funcţionale (figura 1) 

descrise în continuare. 
Blocul identificat ca „adaptarea modului” este dependent de aplicaţie.  
Acesta furnizează: 
• Interfaţarea fluxului de intrare; 
• Sincronizarea (opţională) a fluxului de intrare; 
• Ştergerea pachetului nul (numai pentru ACM şi formatul de intrare al fluxului de 

transport); 
• Codarea CRC-8 pentru detecţia erorii la nivelul pachetului în receptor (numai 

pentru fluxuri de intrare pachetizate); 
• Unirea fluxurilor de intrare (numai pentru modurile fluxului de intrare multiplu); 
• Împărţirea în câmpuri de date. 
Pentru CCM şi un singur flux de transport de intrare, acest bloc trebuie să fie alcătuit 

din DVB-ASI (sau DVB-paralel) „transparent” la conversia de bit logică şi din codarea   
CRC-8.  
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Pentru ACM acest bloc trebuie să fie în conformitate cu anexa D a standardului ETSI 
EN 302 307. 

Un antet al benzii de bază trebuie să fie adăugat câmpului de date, pentru a anunţa 
receptorul de formatul fluxului de intrare şi de tipul de adaptare a modului. Trebuie precizat 
că pachetele de transport ale multiplexului MPEG pot fi puse în mod asincron în cadrele 
benzii de bază. 

Pentru aplicaţii care necesită metode de unificare complicate, în conformitate cu 
cerinţele specifice serviciului (de exemplu, calitatea serviciului), adaptarea modului poate fi 
realizată opţional de un dispozitiv separat, respectând toate regulile specificaţiei DVB-S2. 
Pentru a permite interfaţarea standard între funcţiile de adaptare ale modului şi ale fluxului, 
este definită o interfaţă opţională a modulatorului (interfaţa de intrare a adaptării modului). 

Blocul de adaptare a fluxului trebuie utilizat pentru completarea unui cadru al benzii 
de bază şi scramblarea benzii de bază.  

Codarea corecţiei în avans a erorilor (FEC) este realizată prin concatenarea codurilor 
exterioare BCH şi a codurilor interioare LDPC (rate de codare 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 
4/5, 5/6, 8/9, 9/10).  

Depinzând de domeniul de aplicaţie, blocul codat FEC trebuie să aibă lungimea  
nldpc = 64.800 biţi sau 16.200 biţi. 
Când se utilizează VCM şi ACM, FEC şi modul de modulaţie pot fi modificate în 

cadre diferite, însă trebuie să se menţină constante într-un cadru.  
Pentru modurile de compatibilitate faţă de versiunile anterioare, fluxul de biţi de la 

ieşirea codorului FEC trebuie să fie prelucrat în conformitate cu anexa F a standardului ETSI 
EN 302 307. 

Întreţeserea biţilor trebuie să fie aplicată biţilor codaţi FEC pentru 8PSK, 16APSK şi 
32APSK. 

Blocul de reprezentare în constelaţii QPSK, 8PSK, 16APSK şi 32APSK trebuie să fie 
utilizat depinzând de domeniul de aplicaţie. 

Reprezentarea Gray a constelaţiilor trebuie să fie utilizată pentru QPSK şi 8PSK. 
Blocul de  dezvoltare (framing) a stratului fizic trebuie să fie aplicat sincron cu cadrele 

FEC pentru a furniza: 
 Inserţia copiei cadrului PL (dummy PLFRAME); 
 Semnalizarea stratului fizic (PL); 
 Inserţia simbolurilor pilot (opţional); 
 Scramblarea stratului fizic pentru dispersarea energiei. 
Cadrele PL copie sunt transmise când nici o dată utilă nu este pregătită să fie trimisă 

pe canal.  
Sistemul furnizează o structură corespunzătoare de cadru a stratului fizic bazată pe 

intervale (sloturi) de M = 90 simboluri modulate, permiţând sincronizarea de încredere a 
receptorului la structura blocului FEC.  

Un interval este dedicat semnalizării stratului fizic, incluzând delimitarea începutului 
de cadru şi definiţia modului de transmisie.  

De asemenea, acest mecanism este potrivit pentru aranjarea (setting) demodulatorului 
VCM şi ACM.  

Refacerea purtătoarei în receptor poate fi facilitată de introducerea unui rastru 
corespunzător de simboluri pilot (P = 36 simboluri pilot la fiecare 16 intervale de 90 de 
simboluri), în timp ce un mod de transmisie fără pilot este, de asemenea, disponibil oferind o 
capacitate utilă, suplimentară, de 2,4 %.  

Blocul de filtrare a benzii de bază şi de modulaţie în cuadratură este utilizat pentru a 
modela spectrul semnalului cu un factor de supraînălţare de 0,35 sau 0,25 sau 0,20 şi pentru a 
genera semnalul RF. 
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În diagrama bloc din figura 1 sunt menţionate simbolurile: 
kbch - numărul de biţi ai blocului necodat BCH; 
nbch - numărul de biţi ai blocului codat BCH; 
kldpc - numărul de biţi ai blocului necodat LDPC; 
nldpc - numărul de biţi ai blocului codat LDPC. 
 
Concluzii 
 
Eficienţa spectrală mai mare a DVB-S2 permite o economie de lărgime de bandă de 

până la 30 % şi o extindere a limitei maxime de până la 2,5 dB. La aceste performanţe 
excepţionale contribuie următoarele: 

 Schemele de modulaţie QPSK, 8PSK, 16APSK şi 32APSK, care variază în 
eficienţa spectrală până la 5 bit/s/Hz şi care sunt optimizate pentru funcţionarea cu 
transponderi neliniari; 

 Ratele de codare care variază de la 1/4 până la 9/10; 
 Posibilitatea alegerii factorilor de modelare a spectrului de 0,2 %, 0,25 % şi      

0,35 %; 
 Un sistem FEC puternic care permite funcţionarea aproape fără erori la 

aproximativ 0,7 dB până la 1 dB de la limita Shannon; 
 Capacităţi de codare şi modulaţie noi, variabile şi adaptive, care măresc în 

continuare eficienţa spectrală a DVB-S2: 
• VCM furnizează protecţia la eroare diferenţială şi modulaţia pentru 

componentele serviciului selectat sau pentru fluxurile de transport. 
• DVB-S2 permite ca în aceeaşi purtătoare să fie transmis mai mult de un 

flux de transport, fiecare flux utilizând schema de modulaţie cea mai 
potrivită. 

Sistemul DVB-S2 este caracterizat de: 
 Un domeniu întreg de rate de codare de la 1/4 la 9/10; 
 Un adaptor flexibil al fluxului de intrare, potrivit pentru funcţionarea cu fluxuri de 

intrare pachetizate sau continue, singulare şi multiple. 
 VCM optimizează protecţia canalului şi modulaţia pe bază de program, furnizând 

niveluri corespunzătoare ale calităţii serviciului pentru programe diferite; 
 Funcţiunea ACM optimizează codarea canalului şi modulaţia pe o bază cadru cu 

cadru în cazul aplicaţiilor interactive ale căror cerinţe de lărgime de bandă variază 
în timp; 

 Modul de modulaţie compatibil faţă de versiunile anterioare. 
Caracteristicile DVB-S2 se transpun în avantaje concrete atât pentru furnizorii de 

radiodifuziune cât şi pentru operatorii de reţea. 
Avantajele oferite de sistemul DVB-S2 operatorilor de reţea şi furnizorilor de 

radiodifuziune sunt: 
∗ Viteze mult mai mari ale eficienţei canalului decât standardele anterioare, 

posibile datorită utilizării noilor scheme de codare a canalului. Împreună cu 
modulaţia de ordin mai mare, acestea măresc viteza de tranzit a transponderului 
prin satelit cu aproximativ 30 % pentru o lărgime de bandă dată a transponderului 
şi EIRP transmisă relativ la DVB-S/DVB-DSNG. 

∗ Protecţia diferenţială la erori şi modulaţia pentru componentele serviciului 
sau pentru fluxurile de transport (de exemplu, SDTV, HDTV, audio, 
multimedia), posibile prin utilizarea VCM. De asemenea, acestea îmbunătăţesc 
eficienţa lărgimii de bandă în timp ce se menţine calitatea dorită. 

∗ Capacitatea satelitului pentru aplicaţii interactive şi punct la punct poate fi 
mărită cu 100 % - 200 %. Aceasta se poate realiza prin combinarea funcţiunii 
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VCM cu utilizarea unui canal de întoarcere pentru obţinerea de ACM. ACM 
măreşte protecţia canalului şi capacităţile de adaptare a legăturii dinamice şi poate 
reduce substanţial costul de furnizare a serviciului. 

∗ În zonele cu capacităţi sau condiţii de recepţie variabile, DVB-S2 poate 
îmbunătăţi substanţial calitatea transmisiei. ACM modifică nivelul de protecţie 
a canalului şi modulaţia la un nivel al fluxului de transport individual cu adaptarea 
dinamică la condiţiile de mediu. 

∗ Un domeniu larg de formate poate fi transmis simultan în acelaşi mediu de 
transport. Formatele de date de intrare includ: fluxuri de bit continue, fluxuri de 
transport MPEG singulare sau multiple şi pachete IP sau pachete ATM. Aceasta 
constituie o îmbunătăţire faţă de DVB-S şi DVB-DSNG, care realizează numai 
fluxuri de transport MPEG. Aceasta face ca DVB-S2 să fie de neîntrecut pentru o 
extindere mai mare. 

∗ Compatibilitatea faţă de versiunile anterioare permite operatorilor de reţele 
DTH să treacă gradual de la DVB-S la DVB-S2. DVB-S2 este disponibil atât în 
modul de combatibilitate faţă de versiunile anterioare cât şi în modul de 
incompatibilitate faţă de aceste versiuni. Modul de compatibilitate faţă de 
versiunile anterioare permite receptoarelor DVB-S păstrate să decodeze o parte a 
grupului de programe transmise şi noilor receptoare DVB-S2 să decodeze întregul 
grup. Acest mod asigură o economie a lărgimii de bandă faţă de versiunile 
anterioare, economie mai mică decât în cazul folosirii modului de incompatibilitate 
faţă de versiunile anterioare. Modul permite operatorilor DTH să-şi distribuie 
costul înlocuirii bazei dispozitivelor de adaptare (STB) pe o perioadă de timp mai 
mare.  
Unii furnizori de echipamente video de reţea au dezvoltat codoare/modulatoare şi 
receptoare care admit simultan atât DVB-S cât şi DVB-S2. Aceste echipamente 
sunt ideale pentru sistemele care sunt în procesul de tranziţie la DVB-S2.   

Specificaţia pentru DVB-S2 a fost proiectată pentru: 
 Servicii de radiodifuziune pentru SDTV şi HDTV; 
 Servicii interactive ce includ accesul la Internet pentru aplicaţii ale 

consumatorului; 
 Aplicaţii profesionale, de exemplu contribuţia televiziunii digitale şi accesarea 

ştirilor curente, distribuţia televiziunii la emiţătoarele terestre în VHF/UHF, 
distribuţia conţinutului de date şi realizarea de trunchiuri de conţinut de date prin 
Internet. 

Standardul DVB-S2 depăşeşte limitările standardului DVB-S şi se estimează că în 
următoarele două decenii va fi baza pentru mai multe aplicaţii de bandă largă prin satelit. 
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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 
32APSK 32-state APSK APSK cu 32 stări 
8PSK 8-state PSK PSK cu 8 stări 
ACM Adaptive Coding and Modulation Codare şi modulare adaptivă 
APSK Amplitude and Phase Shift Keying (Modulaţie cu) deviaţie de amplitudine şi 

de fază 
ASI Asynchronous Serial Interface Interfaţă serială asincronă 
ATM Asynchronous Transfer Mode Mod de transfer asincron 
AVC Advanced Video Coding Codare video avansată 
BB Baseband Banda de bază 
BC Backwards-Compatible Compatibil faţă de versiunile anterioare 
BC-BS Backwards Compatible – 

Broadcast Services 
Servicii de radiodifuziune compatibile 
faţă de versiunile anterioare 

BCH Bose-Chaudhuri-Hocquenghem Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (cod) 
BS Broadcast Services Servicii de radiodifuziune 
CCM Constant Coding and Modulation Codare şi modulare constantă 
CRC Cyclic Redundancy Check Verificarea ciclică a redundanţei 
DSNG Digital Satellite News Gathering Accesarea digitală a ştirilor prin satelit 
DTH Direct To Home Direct la domiciliu 
DTVC/DSNG Digital Television Contribution and 

Satellite News Gathering  
Contribuţia televiziunii digitale şi 
accesarea digitală a ştirilor curente prin 
satelit 

DVB Digital Video Broadcasting Radiodifuziune video digitală 
DVB-ASI DVB- Asynchronous Serial 

Interface 
DVB- Interfaţă serială asincronă 

DVB-DSNG DVB- Digital Satellite News 
Gathering 

DVB- Accesarea digitală a ştirilor 
curente prin satelit 

DVB-S DVB-Satellite DVB prin satelit 
DVB-S2 DVB-Satellite – Second 

Generation 
DVB prin satelit de generaţia a doua 

EIRP Effective Isotropic Radiated Power Putere efectivă izotropic radiată 
ETSI European Telecommunications 

Standards Institute 
Institutul european pentru standarde de 
telecomunicaţii 

FEC Forward Error Correction Corecţia în avans a erorilor 
HDTV High Definition TV Televiziune de înaltă definiţie 
IP Internet Protocol Protocol Internet 
IS Interactive Services Servicii interactive 
LDPC Low Density Parity Check Verificarea parităţii la densitate redusă 
MPEG Moving Picture Expert Group Grupul de experţi pentru imagini în 

mişcare 
NBC-BS Non-Backwards Compatible- 

Broadcast Services 
Servicii de radiodifuziune incompatibile 
faţă de versiunile anterioare 

PL Physical Layer Strat fizic 
PS Professional Applications Aplicaţii profesionale 
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PSK Phase Shift Keying (Modulaţie cu) deviaţie de fază 
QPSK Quadrature Phase Shift Keying (Modulaţie cu) deviaţie de fază în 

cuadratură 
RCS Return Channel via Satellite Canal de întoarcere prin satelit 
RF Radio frequency Radiofrecvenţă 
RSV Reed-Solomon Viterbi Reed-Solomon Viterbi (cod) 
SDTV Standard Definition TV Televiziune cu definiţie standard 
STB Set Top Box Dispozitiv de adaptare  
TS Transport Stream Flux de transport 
TV Television Televiziune 
UHF Ultra High Frequencies Frecvenţe ultraînalte 
VCM Variable Coding and Modulation Codare şi modulare variabilă 
VHF Very High Frequencies Frecvenţe foarte înalte 
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