Sistemul de radiodifuziune video digitală pentru terminale portabile (DVB-H)

Sistemul de radiodifuziune video digitală
pentru terminale portabile (DVB-H)
Ing. Cristina – Gabriela GHEORGHE*
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Rezumat. Scopul articolului este de a descrie siste-

Abstract. The purpose of the issue is to describe

mul de radiodifuziune video digitală pentru terminale

Digital Video Broadcasting – Handheld (DVB-H).

portabile (DVB-H). Acest articol prezintă caracte-

This issue presents key features of DVB-H system

risticile principale ale sistemului DVB-H şi anume

meanly time-slicing, 4K mode and in-depth inter-

împărţirea timpului, modul 4K şi întreţeserea în

leavers, Multi Protocol Encapsulation – Forward

adâncime, încapsularea cu protocoale multiple –

Error Correction (MPE-FEC) and compatibility with

corecţia în avans a erorilor (MPE-FEC) şi compati-

DVB-T, benefits of DVB-H system and benefits of

bilitatea cu DVB-T, avantajele sistemului DVB-H şi

DVB-H technology usage comparing it with DVB-T

avantajele utilizării tehnologiei DVB-H comparativ cu

technology usage.

utilizarea tehnologiei DVB-T.
Sistemul1DVB-H este definit ca fiind bazat pe
standardul DVB-T existent pentru recepţia fixă sau

Proiectul DVB a aprobat un raport important de
verificare a performanţei standardului DVB-H.

mobilă a televiziunii digitale. Sunt adăugate caracte-

Pentru a ajunge la o acoperire largă cu investiţii

ristici noi, care implică posibilitatea de a recepţiona

reduse, standardul DVB-H este bazat pe infra-

servicii de radiodifuziune digitale video la terminale

structura DVB-T existentă. Acest standard permite

portabile şi mobile.

echipamentului celular să recepţioneze date IP din

Pe lângă o scădere mare a consumului de putere

reţea în timp ce o legătură celulară este utilizată ca

a bateriei la echipamentele portabile, DVB-H trebuie

un canal de întoarcere pentru date şi aplicaţii in-

să îndeplinească şi alte condiţii, de exemplu com-

teractive. DVB-H este un complementar perfect al

patibilitatea cu sistemele şi reţelele DVB-T precum şi

reţelelor celulare 2G şi 3G şi foloseşte lărgime de

capacitatea de a recepţiona mai mult de 15 Mbit/s
într-un canal de 8 MHz şi într-o reţea cu o singură
frecvenţă, SFN, într-o zonă extinsă, la viteză mare.
Standardul DVB-H a fost adoptat formal ca
standard ETSI în noiembrie 2004. În februarie 2005
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bandă mare, necesară pentru implementarea aplicaţiilor de radiodifuziune.
Tehnologia de radiodifuziune video digitală
pentru terminale portabile (DVB-H) stă la baza
dezvoltării televiziunii mobile. Standardul dezvoltat
iniţial pentru radiodifuziunea video digitală terestră
DVB-T nu era destinat pentru echipamente mobile.

75

Cristina – Gabriela Gheorghe

Serviciile mobile de radiodifuziune digitală au devenit

încât operatorii pot oferi utilizatorilor, pe bază de

realizabile având în vedere îmbunătăţirile tehno-

contract, accesul şi consumul de servicii de tele-

logice care au urmat, cu toate avantajele aduse de

viziune portabilă. Pentru a permite funcţionarea cap-

către acestea.

la-cap a sistemului, criptarea este realizată la IP şi

Standardul DVB-H nu modifică modelele curente
de afaceri pentru recepţia fixă de televiziune digitală,

astfel devine posibil accesul, recepţia şi consumul
serviciul numai la utilizatorii autentificaţi.

dar poate genera noi posibilităţi de afaceri pentru

Sistemul DVB-H a fost bine apreciat de diferiţi

o gamă de factori interesaţi, de la operatori de

operatori, de radiodifuziune şi telecomunicaţii. În

radiodifuziune şi / sau de reţele celulare la fabricanţi

lume funcţionează mai multe reţele pilot şi există

de chip-uri şi echipamente.

mai mulţi fabricanţi care realizează chip-uri şi termi-

Majoritatea receptoarelor DVB-H sunt înglobate

nale de utilizator.

în receptoarele de telefonie mobilă. Trebuie remarcat

Radiodifuziunea video digitală pentru terminale

că unele dintre echipamente, de exemplu receptoare

portabile permite furnizarea televiziunii în direct la

în vehicule şi receptoare pocket nu au un canal de

terminale portabile mobile (figura 1). Combinată cu

interacţiune. Prin urmare mecanismul de control al

radiodifuziunea mobilă, radiodifuziunea digitală permite

accesului care a fost specificat de DVB nu se poate

utilizatorilor de telefonie mobilă să recepţioneze o

baza numai pe o singură cale de întoarcere. În unele

selecţie de servicii de televiziune de bună calitate

cazuri poate fi necesară criptarea serviciilor astfel

printr-o reţea DVB-H.

Fig. 1. Difuzarea Tv la echipamente mobile prin tehnologia DVB-H.
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DVB-H permite utilizatorilor mobili nu numai să

audio şi video cu o calitate acceptabilă. Vitezele de

experimenteze televiziunea în direct ci completează

transmisie a datelor trebuie să fie adecvate pentru

reţelele operatorilor celulari, prin utilizarea canalelor

acest scop. Pentru sistemul DVB-H este propusă o

acestora pe sensul de întoarcere, pentru obţinerea

viteză de date utilizabilă de peste 10 Mbit/s pe canal.

de servicii interactive de televiziune.

Canalele de transmisie sunt alocate în special în

Ca o extindere a DVB-T, pentru DVB-H se pot

banda reglementată pentru difuzarea UHF. De aseme-

utiliza reţelele existente de piloni de antenă şi de

nea se poate utiliza banda III VHF ca şi frecvenţele

emiţătoare. Repetoarele instalate pe unii piloni de

care nu sunt utilizate pentru difuzare.

antenă vor putea compensa golurile de acoperire ale
reţelei de transmisie.

o Mediul specific al utilizatorului unui terminal
portabil DVB-H este foarte asemănător cu mediul
radio mobil, prin urmare DVB-H necesită o acoperire

Caracteristici principale ale

geografică similară. Termenul de terminal portabil

sistemului DVB-H

include telefoanele mobile multimedia cu ecran color,
asistenţi digitali personali (PDA) şi tipuri de echipa-

Prin utilizarea DVB-H datele sunt transmise în
bursturi permiţând receptorului să fie comutat în

mente pentru pocket PC. Toate aceste tipuri de
echipamente au în comun dimensiunile mici, influen-

perioadele inactive. Rezultatul este obţinerea unei

ţa luminii şi funcţionarea bateriei. Acestea reprezintă

economii de putere de peste 90% şi acelaşi receptor

condiţia iniţială pentru utilizarea mobilă. Sistemul de

inactiv poate fi utilizat pentru a monitoriza celulele

transmisie implică şi alte restricţii severe. În majori-

învecinate pentru transferuri nesesizabile.

tatea cazurilor echipamentele terminale nu dispun

Utilizarea modului de transmisie 4K implică un

de alimentare externă, astfel că trebuie să fie utili-

compromis între reţelele SFN 2K pe arie mică la

zate cu o putere limitată. Consumul mic de putere

viteză mare şi modul 8K pe arie mai mare la viteză

este o condiţie pentru o utilizare rezonabilă.

mai mică. Modul 4K permite o flexibilitate mare la
proiectarea reţelei.

o Mobilitatea înseamnă că accesul la servicii
trebuie să fie posibil nu numai în aproape toate

DVB-H îmbunătăţeşte corecţia erorilor în avans

locaţiile în interiorul sau exteriorul clădirilor, ci şi

(FEC) prin întreţesere mai lungă. De asemenea,

în timpul deplasării într-un vehicul la viteză mare.

tehnologia MPE-FEC, opţională de corectare a

De asemenea, transferul între celulele radio DVB-H

nivelului multiplexorului, face ca transmisiile DVB-H

adiacente trebuie să fie imperceptibil la deplasarea

să fie chiar mai robuste.

la distanţe mari. Totuşi, canalele schimbate cel

DVB-H poate coexista cu DVB-T. Un operator

mai rapid sunt mai sensibile la erori. Situaţia este

poate decide să administreze două servicii DVB-T

accentuată de faptul că antenele conţinute în

pe lângă difuzarea DVB-H într-un multiplex DVB-T.

terminalele portabile au dimensiuni reduse şi se

DVB-H poate fi utilizat în canale de 6, 7 şi 8 MHz cu

pot îndrepta spre emiţător dacă terminalul este în

condiţia neutilizării canalului de 5 MHz.

mişcare. Datorită limitărilor de spaţiu este imposibilă

Cerinţele comerciale ale sistemului au fost
determinate de Proiectul DVB în 2002:

abordarea funcţionării cu diversitate de antene. În
plus, interferenţa poate rezulta din semnalele radio

o DVB-H trebuie să ofere servicii de difuzare pen-

mobile GSM transmise şi recepţionate de acelaşi

tru utilizarea portabilă şi mobilă, incluzând streaming

echipament. În consecinţă, recepţionarea cu terminale
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portabile a unui flux de mai mulţi Mbit/s este o temă

realizată într-un mod compatibil cu sistemul DVB-T.

de rezolvat.

Fluxul de date DVB-H este compatibil complet cu

o Noul sistem trebuie să fie similar cu sistemul

fluxurile de transport DVB şi susţine ofertele clasice

DVB-T existent pentru televiziunea terestră digitală.

ale DVB-T. Aceste proprietăţi garantează că fluxul

Structurile de reţea DVB-H şi DVB-T trebuie să fie

de date DVB-H poate fi difuzat prin reţelele emiţă-

cât mai compatibile, pentru a permite utilizarea

torului DVB-T dedicate în totalitate serviciilor DVB-H,

aceluiaşi echipament de transmisie.

precum şi prin reţelele DVB-T, adăugând la serviciile
clasice pe cele ale DVB-H. Din acest motiv teh-

Prezentarea sistemului DVB-H
Standardul pentru transmisie DVB-H specifică
stratul fizic precum şi elementele straturilor cele mai
joase ale protocolului. Acest standard utilizează un
algoritm de economisire a puterii bazat pe transmisia cu multiplexare în timp pentru servicii diferite.
Tehnica numită împărţirea timpului (time slicing) conduce la o economisire importantă a puterii bateriei.
În plus, această tehnică permite transferul soft dacă
receptorul se deplasează dintr-o celulă a reţelei în
alta. Pentru transmisie sigură în condiţii de recepţie
slabă a semnalului este introdusă o schemă de protecţie a erorilor îmbunătăţită la stratul legăturii de date.
Această schemă este numită MPE-FEC (încapsulare
cu protocol multiplu – corecţia erorilor în avans). MPEFEC utilizează o codare suplimentară a canalului,
peste codarea canalului inclusă în specificaţia DVB-T

nologiile esenţiale specifice DVB-H, de exemplu
împărţirea timpului şi corecţia erorilor în avans
îmbunătăţită, sunt puse anume în stratul de protocol
situat deasupra stratului fluxului de transport DVB.
O problemă specială pentru terminalele DVB-H
este capacitatea limitată a bateriei. Compatibilitatea
cu DVB-T adaugă o sarcină suplimentară la terminalul DVB-H, pentru demodularea şi decodarea de
bandă largă şi fluxul de viteză de date a DVB-T, ceea
ce implică o anumită disipare de putere în tuner şi în
partea demodulatorului.
Un dezavantaj considerabil pentru terminalele cu
baterie este faptul că întregul flux de date care trebuie să fie decodat înaintea oricăruia dintre servicii
(programe Tv) ale multiplexului poate fi accesat
împreună cu DVB-T. Economia de putere posibilă
prin DVB-H provine din faptul că trebuie să fie procesate numai acele părţi ale fluxului care transportă

şi stabileşte o măsură a timpului de întreţesere.

datele serviciului curent selectat. Fluxul de date ne-

Standardul DVB-H foloseşte modul 4K, prin care se

cesită să fie reorganizat într-un mod corespunzător

oferă flexibilitate adiţională în proiectarea reţelelor cu

pentru acest scop. Cu DVB-H multiplexarea serviciu-

o singură frecvenţă (SFN), mai bine adaptat la

lui este realizată într-un multiplex distinct cu diviziune

recepţia mobilă şi foloseşte un canal de semnalizare

în timp. Prin urmare datele unui serviciu anume nu

îmbunătăţit pentru accesul la diferite servicii.

sunt transmise continuu, ci în bursturi periodice

Transmisia radio fizică este realizată prin metodele

compacte cu întrerupere la mijloc. Multiplexarea mai

standardului DVB-T folosind modulaţia cu purtătoare

multor servicii conduce iarăşi la un flux continuu,

multiple OFDM. Există o caracteristică nouă, obli-

neîntrerupt, la viteză de date constantă.

gatorie, la stratul fizic care face semnalul DVB-H

Timpul de economisire a puterii între bursturi,

să se distingă faţă de un semnal DVB-T şi anume

raportat la timpul cerut pentru recepţia unui serviciu,

un parametru extins de semnalizare pentru fluxuri

este măsura directă a economiei de putere oferită

elementare DVB-H în multiplex. Semnalizarea este

prin DVB-H. Bursturile recepţionate trebuie să fie
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păstrate şi citite în afara bufferului la viteza de date

este bazat pe protocolul Internet (IP). În consecinţă,

corespunzătoare serviciului. Cantitatea de date conţi-

interfaţa pentru banda de bază a DVB-H este o

nută într-un burst trebuie să fie suficientă pentru a

interfaţă IP. Aceasta permite sistemului DVB-H să se

depăşi perioada de economisire a puterii. Poziţia

conecteze cu alte reţele bazate pe IP. Această com-

bursturilor este semnalizată de diferenţa relativă de

binaţie este o caracteristică a sistemului de transmisie

timp între două bursturi consecutive ale aceluiaşi

de date (datacast) prin IP, disponibil din anul 2005.

serviciu. Practic, durata unui burst este de domeniul

Totuşi, fluxul de transport MPEG-2 este încă utilizat la

mai multor sute de milisecunde pe când durata de

nivelul de bază. Datele IP sunt cuprinse în fluxul de

economie de putere poate fi de mai multe secunde.

transport prin metoda de încapsulare cu protocoale

Totodată trebuie să se ţină seama de un timp pentru

multiple (MPE), un protocol de adaptare definit în EN

resincronizare etc. Se presupune că această perioadă

301 192 specificaţia DVB pentru difuzarea datelor.

este mai mică de 250 ms. Depinzând de raportul timp

La nivelul MPE este adăugat un stadiu supli-

de funcţionare / timp de economisire a puterii, puterea

mentar de corecţie în avans a erorilor (FEC). Această

economisită rezultată poate fi mai mare de 90%.

tehnică, a doua inovaţie principală adusă de DVB-H

Pentru o economie efectivă de putere trebuie

alături de împărţirea timpului este numită MPE-FEC.

multiplexate un număr suficient de mare de servicii

Tehnica este complementară FEC la nivelul stratului

şi să se asigure o viteză de date minimă a burstului.

fizic al standardului DVB-T şi are scopul de a reduce

Consumul de putere se corelează cu viteza de date

cerinţele de S/N pentru recepţia printr-un terminal

a serviciului pentru serviciul curent selectat.

portabil. Testarea intensivă a DVB-H, realizată în

Pentru arhitectura terminalului împărţirea timpului

2004 de companii membre ale DVB, a arătat că prin

oferă un avantaj. Dacă sunt destul de mari, peri-

utilizarea de MPE-FEC a rezultat un câştig de aproxi-

oadele de economisire a puterii pot fi utilizate la

mativ 7 dB peste DVB-T.

căutarea canalelor din celulele radio învecinate care

Prelucrarea MPE-FEC este localizată deasupra

oferă serviciul selectat. În acest mod poate fi realizat

stratului legăturii de date la nivelul fluxurilor de

un transfer al canalului, imperceptibil pentru utilizator,

intrare IP, înainte de a fi încapsulate prin metoda

la limita dintre două celule. Atât monitorizarea servi-

MPE. MPE-FEC, MPE şi tehnica de împărţire a

ciilor în celule adiacente cât şi recepţia de date ale

timpului au fost definite ca fiind legate în comun şi

serviciului selectat pot fi realizate cu aceeaşi interfaţă.

direct între ele. Aceste trei elemente alcătuiesc

Spre deosebire de alte sisteme de transmisie

împreună codecul DVB-H, care conţine funcţiunile

DVB, bazate pe standardul MPEG-2, sistemul DVB-H

esenţiale ale DVB-H (figura 2).

Flux de
transport
DVB
Codec DVB-H

Semnal
RF

Modulator şi
codor DVB-T

Împărţirea
timpului

Fig. 2. Reprezentarea schematică a codecului şi emiţătorului DVB-H.
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Fluxurile de intrare IP furnizate de diferite surse
ca fluxuri elementare individuale sunt multiplexate în
conformitate cu metoda de împărţire a timpului.
Protecţia de eroare MPE-FEC este calculată separat
pentru fiecare flux elementar individual. După aceea
urmează încapsularea de pachete IP şi includerea în
fluxul de transport. Întreaga procesare a datelor este
realizată înainte de interfaţa fluxului de transport pentru a garanta compatibilitatea cu reţeaua de transmisie DVB-T.
MPE-FEC este legat de tehnica de împărţire a
timpului. Ambele tehnici se aplică la nivelul fluxului
elementar şi un burst de împărţire a timpului include
conţinutul exact într-un cadru FEC. Acesta permite
reutilizarea memoriei în chip-urile receptorului. Separarea datelor IP şi datelor de paritate ale fiecărui
burst face ca decodarea MPE-FEC în receptor să fie
opţională când datele aplicaţiei pot fi utilizate în
timpul ignorării informaţiei de paritate.

Tabelul 1.
Parametrii modurilor posibile de transmisie OFDM
pentru DVB-H
Modul

Parametrul
OFDM

2K

4K

8K

2048

4096

8192

Purtătoare
modulate

1705

3409

6817

Purtătoare
utilizabile

1512

3024

6048

Durata simbolului
OFDM (µs)

224

448

896

Durata intervalului
de gardă (µs)

7, 14,
28, 56

14, 28,
56, 112

28, 56,
112, 224

Distanţa dintre
purtătoare (kHz)

4.464

2.232

1.116

Distanţa maximă
dintre emiţătoare
(km)

17

33

67

Purtătoare globale
(dimensiunea FFT)

DVB-H poate fi transmis utilizând un mod de
transmisie OFDM care nu este parte a specificaţiei

Semnalizarea parametrilor fluxurilor elementare

DVB-T. DVB-T foloseşte deja un mod 2K şi unul 8K

DVB-H în multiplex utilizează o extensie a canalului

pentru suportul optim al diferitelor topologii de reţea.

de semnalizare a parametrului de transmisie (TPS)

DVB-H permite utilizarea unui mod 4K pe lângă

cunoscut din standardul DVB-T. TPS creează un

care este creată în modulatorul OFDM transformata

canal de informaţie rezervat care furnizează para-

Fourier discretă inversă (IDFT) a 4096 puncte.

metrii de tunelare la receptor. Noile elemente ale

Modul 4K reprezintă o soluţie de compromis între

canalului TPS furnizează informaţia că fluxurile

celelalte două moduri. Acesta ţine seama de dubla-

elementare DVB-H cu împărţire a timpului sunt

rea distanţei emiţătorului în reţele SFN faţă de

disponibile în multiplex şi arată dacă protecţia MPE-

modul 2K şi, în comparaţie cu modul 8K, este mai

FEC este utilizată în cel puţin unul dintre fluxurile

puţin susceptibil la efectul invers al deplasărilor

elementare. De asemenea, modurile de transmisie

Doppler în cazul recepţiei mobile. Modul 4K oferă o

fizice adiţionale sunt semnalizate în canalul TPS.

planificare mai flexibilă a reţelei, din momentul când

Difuzarea identificatorului celulei, care este un

acesta poate fi utilizat numai în reţelele dedicate

element opţional al DVB-T, devine obligatorie pentru

DVB-H, şi nu este folosit de DVB-T.

DVB-H. Disponibilitatea identificatorului simplifică

Un terminal DVB-H care este conform cu speci-

descoperirea celulelor învecinate ale reţelei în care

ficaţia permite modul 8K şi, prin urmare, cuprinde un

este disponibil acelaşi serviciu selectat.

întreţesător de simboluri 8K. Este deci foarte natural

În tabelul 1 se prezintă parametrii diferitelor
moduri posibile de transmisie OFDM pentru DVB-H.
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8K în toate cele trei moduri de reţea. Întreţesătorul

poate fi flexibilă faţă de conţinut şi astfel se permite

de simboluri din terminal poate prelucra datele trans-

optimizarea calităţii audiovizuale faţă de numărul

mise într-un simbol complet OFDM 8K sau datele

canalelor utilizate;

transmise în două simboluri OFDM 4K sau în patru

 consumul bateriei este redus până la 90%

simboluri OFDM 2K. Noua schemă utilizează memo-

datorită folosirii tehnologiei de împărţire a timpului

ria disponibilă şi rezultă o adâncime de întreţesere

(time-slicing) în raport cu tehnologiile care nu folo-

mai mare pentru modurile 2K şi 4K şi o performanţă

sesc aceasta;

mai bună. Dacă este utilizată întreaga memorie disponibilă, metoda rezultată este numită întreţeserea

 utilizarea eficientă a lărgimii de bandă permite
până la 50 de canale mobile;

în adâncime, iar utilizarea de simboluri de întreţese-

 este deja accesibilă pe scară largă.

re specifice pentru modurile individuale este numită

Pentru operatorii reţelei de radiodifuziune care

întreţeserea nativă.
DVB-H a fost specificat nu numai pentru lărgimi

investesc în DVB-H există avantaje datorită următoarelor aspecte:

de bandă ale canalelor utilizate în difuziunea de Tv

¾ bazată pe popularitatea programelor de radio-

ci şi pentru lărgimea de bandă a canalului de 5 MHz.

difuziune, Tv mobilă îmbunătăţeşte standardul de

Standardul DVB-T descrie soluţii pentru trei lărgimi de

viaţă al utilizatorilor;

bandă VHF/UHF utilizate, 6 MHz, 7 MHz şi 8 MHz

¾ Tv mobilă reprezintă o oportunitate pentru dez-

care sunt de asemenea specificate în DVB-H. De

voltarea investiţiilor în comutarea de la analogic la

asemenea, soluţia de lărgime de bandă de 5 MHz

digital;

permite utilizarea acestui standard de transmisie în
afara benzilor clasice de difuzare.

¾ Tv mobilă permite extinderea afacerilor radiodifuziunii şi oferă noi surse de venit, de exemplu din
reclame şi abonamente.

Avantajele sistemului DVB-H

Noile modele de afaceri vor genera posibilităţi de

DVB-H reprezintă cel mai bun sistem pentru

colaborare cu radiodifuzorii şi operatorii reţelei mobile.

radiodifuziunea mobilă disponibilă în prezent din

Radiodifuzorii şi furnizorii de conţinut, care in-

următoarele motive:
 există un standard aprobat de ETSI din noiembrie 2004 pentru terminale portabile, adoptat de
majoritatea utilizatorilor;
 beneficiază de componentele infrastructurii
DVB-T existente, ceea ce reduce investiţiile iniţiale;
 permite cea mai bună utilizare în mediul mobil,

vestesc în DVB-H, obţin avantajele potenţiale din
următoarele considerente:

• Tv mobilă furnizează o platformă nouă utilizând
radiodifuziunea Tv în locaţii din afara locuinţei;

• DVB-H reprezintă cel mai bun mod de distribuţie pentru radiodifuziunea Tv la echipamentele
mobile;

cu un echipament cu economisirea energiei care este

• Tv mobilă creează în plus audienţă sporită

necesară doar 10÷25% din timp, ghid de programe,

pentru recepţionarea programelor de divertisment şi

handover soft fără pierderi şi acoperire în interiorul

de informaţie.

clădirilor;

Operatorii mobili capătă un rol important pe piaţa

 oferă o imagine de calitate excelentă şi calitate

serviciilor de radiodifuziune pentru consumatori. Ope-

audio corespunzătoare. În DVB-H calitatea fluxului

ratorii mobili care dispun de o bază largă de clienţi
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pot realiza atragerea clienţilor spre Tv mobilă oferindu-le mecanisme de facturare avantajoase.
Avantajele pentru operatorii reţelei mobile rezultă
din:

• prin aplicarea DRM se permite furnizorilor de
conţinut să utilizeze eficient platformele digitale şi permite proprietarilor de conţinut să decidă ce drepturi să
ofere utilizatorilor;

 Tv mobilă furnizează clienţilor un serviciu nou

• folosirea soluţiei 18 crypt de protecţie a con-

şi dorit, uşor de înţeles şi care are un potenţial evi-

ţinutului serviciului este accesibilă la echipamentele

dent crescut de utilizare;

mobile prin DVB-H. Aceasta, asigură că doar ter-

 Tv mobilă este complementară serviciilor curente
2G/3G şi oferă în plus facilităţi de dezvoltare a
legăturilor între clienţi;
 produce trafic suplimentar prin canalul de întoarcere către mediul de difuzare;
 are capacitatea de a oferi canale de program
unice care furnizează noi oportunităţi;
 are capacitatea de a permite interactivitate în
reţea prin canalul de întoarcere al reţelei în mediul
de difuzare.

minalele autorizate pot accesa tipurile de servicii cu
plată;

• tehnologia DVB-H cu un canal de întoarcere
interactiv furnizat de operatorul reţelei mobile, poate
oferi posibilitatea interacţiunii cu programele Tv mobile.
Prin conexiunile reţelei celulare 3G pot fi furnizate
utilizatorilor de Tv mobilă servicii interactive, de
exemplu programele referitoare la site-uri web;

• un sistem de difuziune mobil conectat cu sistemele de facturare ale operatorilor reţelei mobile
permite să fie oferite servicii ca Tv cu plată şi cum-

Avantajele utilizării tehnologiei DVB-H
Utilizarea tehnologiei DVB-H aduce mai multe
avantaje comparativ cu tehnologia DVB-T şi anume:

• permite difuzarea la echipamente mobile;
• asigură utilizatorului în mediul mobil, imagini şi
sunet de calitate bună, terminal portabil cu economisire de putere şi un ghid intuitiv al serviciului electronic
(ESG);

părături prin Internet. Ghidul serviciului electronic
(ESG) include informaţia despre programele Tv şi
elemente interactive, de exemplu votarea.

• DVB-H oferă un canal al fluxului descendent la
viteze de date mari, care poate fi utilizat singur sau
ca o îmbunătăţire a reţelelor de telecomunicaţii mobile,
cu acces oriunde prin terminale portabile tipice;

• în scopul reducerii consumului de putere pentru
terminale portabile de mici dimensiuni este utilizată

• permite difuzarea simultană a mai multor canale

tehnologia de împărţire a timpului. Datagramele IP

şi programe interactive de Tv printr-o reţea cu o

sunt transmise ca bursturi de date. Fiecare burst

singură frecvenţă;

poate conţine mai mult de 2 megabiţi de date, in-

• calculatoarele multimedia conectate IP permit

cluzând biţii de paritate. Există 64 biţi de paritate

interacţiunea cu difuzarea în direct a Tv ca o ex-

pentru fiecare 191 biţi de date. Interfaţa receptorului

perienţă integrată a utilizatorului;

este comutată numai în intervalul de timp când

• permite o durată de viaţă mai mare a bateriei,

este emis burstul de date corespunzător serviciului

datorită sistemului de economisire a puterii, bazat pe

selectat. În această perioadă scurtă de timp sunt

împărţirea timpului;

recepţionate date cu viteză mare, care pot fi stocate

• furnizează soluţii de management al drepturilor

într-un buffer. Acesta poate fie să stocheze apli-

digitale (DRM) pentru drepturile de acces permiţând

caţiile descărcate, fie să redea în direct fluxurile de

Tv cu plată (pay-Tv);

date.
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Datorită acestor avantaje se estimează că tehno-
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