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Abstrakt

Tato  diplomová  práce  se  zabývá  kompletní  problematikou  návrhu,  realizace  a  ověřování 
digitálního  televizního  vysílače  standardu DVB-T/H.  Je  zde  popsána  teoretická  část  systémových 
parametrů  jednotlivých  částí  systému,  vysvětlen  postup  realizace  a  doloženy  výsledky  měření  
realizovaného systému.

Vysílací  systém  navržený  a  realizovaný  v  rámci  této  práce  je  součástí  mezinárodního  projektu 
Evropské unie ESF číslo 224 203 200 01 s názvem "Mezinárodní mobilní televize v systému DVB-H". 
Zadání tohoto projektu bylo v rámci zvýšení užitné hodnoty rozšířeno na realizaci hybridního systému 
DVB-T/H. 

Díky realizaci takového hybridního systému se otevřela jedinečná možnost ověřit v praxi možnosti  
hierarchické modulace a složité kompresní infrastruktury, jelikož jediným veřejně známým projektem 
stejného rozsahu je pilotní vysílání, které se uskutečnilo v minulosti v Las Vegas. 

Klíčová slova
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Abstract

This  work is  focused on complete  problematic  of  design,  realization and measurement  of  
digital  TV transmitter  in  DVB-T/H standard.  Theoretical  part  of  different  system parameters  are 
described here as well as description of realization and measurement results of completed system.

Transmitting system designed and realized in this work is part of international European Union project  
ESF 224 203 200 01 called "Mezinárodní mobilní televize v systému DVB-H". Definition of this 
project was expanded to hybrid DVB-T/H system for better usability of system.

Thanks to realization of such system is possible to make real measurements and tests on transmitter 
with hierarchical modulation and complex compression infrastructure because only one known project 
of the same kind was made in Las Vegas few years ago.
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Seznam použitých symbolů a zkratek

AWGN
AFC
BAT
COFDM
CD
CAT
CRC
DTS
DBPSK
DSM-CC
DVB
DVB-H
DVB-S
DVB-S2
DVB-T
DVB-T2
EPG
ESG
ES
EIT
XOR
FEC
FSK
GI
HD
HD-SDI
HDTV

HTML
ID
IP
IFFT
INT
MAC
MSB
MPE
MHP
NRZ
PID
PES
PSK
PTS
PAT

Additive White Gausian Noise
Automatic Frequency Control
Bouquet Association Table
Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex
Compact Disc
Conditional Access Table
Cyclic Redundancy Check
Decoding Time Stamps
Differential Bi-Phase Shift Keying
Digital Storage Media Command and Control
Digital Video Broadcasting
Digital Video Broadcasting – Handheld
Digital Video Broadcasting – Satellite
Digital Video Broadcasting – Satellite verze 2
Digital Video Broadcasting – Terrestrial
Digital Video Broadcasting – Terrestrial verze 2
Electronic Program Guide
Electronic Service Guide
Elementary Stream
Event Information Table
Exclusive OR
Forward Error Correction
Frequency Shift Keying
Guard Interval
High Definition
High Definition Serial Digital Interface
High Definition TV

HbbTV Hybrid Broadcast Broadband TV
Hypertext Markup Language
Identification
Internet Protocol
Inverse Fast Fourier Transformation
IP MAC Notification Table
Media Access Control
Most Significant Bit
Multi Protocol Encapsulation
Multimedia Home Platform
Non Return to Zero
Packet ID
Packetized Elementary Stream
Phase Shift Keying
Presentation Time Stamps
Program Association Table
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PCR
PMT
PSI
QAM
QPSK
RS
RST
SDI
SDT
SI
SD
ST
STC
TV
TDT
TOT
TPS
TS
TSDT
TWTA

Program Clock Reference
Program Map Table
Program Specific Information
Quadrature Amplitude Modulation 
Quadrature Phase Shift Keying
Reed-Solomon
Running Status Table
Serial Digital Interface
Service Description Table
Service Information
Standard Definition
Stuffing Table
System Time Clock
Television
Time and Date Table
Time Offset Table
Transmission Parameters Signalling 
Transport Stream
Transport Stream Description Table
Traveling Wave Tube Amplifier
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 1 Úvod
Během zpracování této diplomové práce se požadavek na zadání rozšířil z návrhu a realizace DVB-T 
(Digital  Video Broadcast  Terrestrial)  vysílače  na  návrh  a  realizaci  hybridního  systému DVB-T/H 
(Digital Video Broadcast Terrestrial/Handheld) v rámci mezinárodního projektu Evropské unie ESF 
číslo 224 203 200 01 s názvem "Mezinárodní mobilní televize v systému DVB-H". Z tohoto důvodu je 
práce vypracovaná ve smyslu rozšířeného zadání.

Samotný  princip  fungování  DVB-T vysílače  není  nikterak  složitý,  ale  celkový  návrh  a  realizace 
kompletního funkčního systému již není zcela triviální. Vlastní návrh se o to více  komplikuje pokud 
je potřeba zajistit distribuci služeb nejen licencovaných, ale také služeb převzatých z jiných sítí DVB 
nebo IP (Internet Protocol).

Cílem této práce bylo navrhnout cenově nenáročný systém, který bude možno v budoucnu  jednoduše 
a  flexibilně  rozšiřovat.  Pojem  cenově  nenáročný  systém  je  použit  na  základě  srovnání 
s  profesionálními  TV (Television)  systémy,  které  jsou  několikanásobně  nákladnější.  I  přes  to  je 
navrhované řešení systému v objemu několika stovek tisíců eur.

Hlavní technické specifikace systému zahrnují distribuci 3 převzatých televizních služeb ze satelitní 
sítě  DVB-S  (Digital  Video  Broadcast  Satellite)  a  jedné  licencované  služby odbavované  ze  sídla  
televizní společnosti LTV. Pro distribuci primárního signálu DVB-T bylo požadováno zahrnout do in
frastruktury vysílač na 28. kanálu, který je umístěný na kótě vodárenského objektu Hýlov.  Pro další  
distribuci  těchto služeb ve standardu DVB-T a  DVB-H z kóty budovy N areálu  VŠB-TUO bylo 
potřeba vybudovat další vysílač pro pokrytí kampusu VŠB na 46.kanálu.

Celá  problematika  je  rozdělena  do  několika  dílčích  částí.  V  první  části  je  podrobně  rozebrána  
teoretická problematika DVB systémů a je zde poukázáno na parametry, které jsou zásadní pro návrh 
a realizaci systému. Druhá část je věnována teoretickému návrhu systému, který zohledňuje veškeré  
požadavky, které byly předem stanoveny. V další části jsou navrženy komponenty pro realizaci návrhu 
a celý návrh je fyzicky realizován. Funkce celého systému a správnost návrhu je prověřena praktickým 
měřením v poslední části  této práce. Vlastní měření je realizováno pouze na vysílači v hybridním 
režimu DVB-T/H ( K 46) z důvodu větší vypovídající  hodnoty získaných údajů.

Během  realizace  výše  zmíněných  bodů  se  rozšířily  systémy  DVB-S2  (Digital  Video  Broadcast 
Satellite v2) a DVB-T2 (Digital Video Broadcast Terrestrial v2), které byly v době začátku této práce  
ve stádiu prototypové výroby. Díky rychlému rozšíření dostupnosti této nové technologie bylo možné 
systém  upravit  pro  jejich  využití.  Tato  možnost  byla  z  důvodů  velké  ekonomické  náročnosti  
a nedostatku přijímačů zamítnuta. 
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 2 Základy teorie technologie DVB

 2.1 Kódování zdrojového signálu
Z důvodu omezené propustnosti datových kanálů v systémech DVB je potřeba zdrojový signál, který 
je  generován  v  televizním studiu  redukovat  na  takový  datový  tok,  který  je  možné  přenést  přes 
definovaný  datový  kanál.  Parametry,  které  určují  maximální  využitelný  datový  tok,  jsou  určeny 
na základě jednotlivých požadavků na systém a budou podrobně rozebrány později.

V rámci studia se dnes pracuje v drtivé většině s nekomprimovaným digitálním signálem, který je 
dopravován  po  sériovém  digitálním  rozhraní  SDI  (Serial  Digital  Interface).  Pro  SD  (Standard 
Definition) formát  4:3 je nejběžnější standard SMPTE 259M s datovým tokem 270Mbit/s. Pro HD 
(High Definition)  formát,  kde je  již  definováno rozhraní  HD-SDI  (High Definition  Serial  Digital  
Interface), se běžně využívá standardu SMPTE 292M s datovým tokem 1,5 Gbit/s.

Je zřejmé, že výše zmíněné datové toky jsou příliš vysoké pro bezdrátový přenos. Z tohoto důvodu je 
potřeba  do  vysílacího  řetězce  vřadit  kompresní  infrastrukturu,  která  je  navržena  dle  použitého 
kompresního standardu a parametrů. Pro názorný příklad uvažujme o nekomprimovaném obrazovém 
signálu ze studia s datovým tokem 166Mbit/s ( 720x576 pixelů * 25 snímků/s * 16 bitů/pixel), který je 
možné  pomocí  MPEG-2  redukovat  na  2-8  Mbit/s  (  komprese  20:1 až  83:1  ).  Díky  kompresi 
H.264/MPEG-4 AVC lze dosáhnout dokonce ještě 2 krát vyšší komprese při zachování stejné kvality 
jako u MPEG-2  ( komprese 40:1 až 166:1 ).

Jelikož je popis jednotlivých standardů pro kompresi obrazu a zvuku nad rámec této práce, nebude  
popisován hlouběji.

 2.2 Multiplexace datových toků
Komprese obrazové a zvukové složky probíhá odděleně, komprimovaná data vystupují z enkodéru 
jako souvislé datové toky MPEG ES (Elementary Stream). Tyto elementární toky začínají 32 bitovými 
unikátními počátečními sekvencemi a obsahují hlavičky s informacemi o obsahu jednotlivých toků. 
Tyto hlavičky jsou rozdílné pro audio a video ES. 

Mezi základní parametry patří:

• velikost obrazu

• poměr stran

• frekvence snímků

• datový tok

• potřebnou velikost bufferu pro dekódování
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• chroma profil

• typ audio komprese a vrstvy komprese

• vzorkovací frekvenci zvuku

• mód zvuku

Jednotlivé  elementární  toky jsou  převedeny na  pakety,  čímž  vznikne  MPEG audio  a  video  PES 
(Packetized Elementary Stream), který je specifikován v ISO/IEC 13818-1  [8]. MPEG PES pakety 
mají proměnnou velikost, zároveň však jeden paket neobsahuje v systémech DVB více než jeden celý  
snímek. Struktura PES paketu je znázorněna na obrázku 2.1.
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Obr. 2.1: Struktura PES paketu [11]
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Z datového toku MPEG PES je dále vytvořen transportní tok MPEG TS (Transport Stream). Pakety 
v transportním toku jsou v DVB systémech dlouhé 204 bajtů (188 bajtů TS  +  16 bajtů pro Reed-
Solomon FEC - Forward Error Correction). Hlavička paketů obsahuje důležitý identifikátor paketu 
PID (Packet Identification) podle kterého jsou v rámci celého transportního toku odlišovány pakety 
patřící specifické datové službě (audio, video, data,  teletext [9], EPG a další.). Kompletní struktura 
paketu transportního toku je na obrázku 2.2. [2]

Tento  tok  paketů  obsahující  audio,  video,  data,  teletext  a  další  elementární  služby  tvoří  výstup 
z  kompresní  jednotky  pro  systémy  DVB,  tzv.  kodéru.  Jelikož  transportní  tok  může  obsahovat 
libovolný počet služeb, které navíc mohou mít různé množství obrazových a zvukových stop, je třeba  
signalizovat,  které  stopy patří  k  jednotlivým službám.  Tuto signalizaci  zajišťují  seznamy v  rámci 
transportního toku, které evidují, které elementární toky patří k jednotlivým službám. Tyto seznamy 
jsou nazývány PSI (Program Specific Information) a jsou tvořeny tabulkami, které jsou v určitých 
intervalech vkládány do datové části TS paketu. Limitní intervaly zasílání tabulek jsou specifikovány 
ve standardu ETSI EN 300 468. [5]
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Obr. 2.2: Struktura TS paketu [11]
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 2.3 MPEG-2 TS 

 2.3.1 PSI tabulky
První tabulkou je PAT (Program Association Table). Tato tabulka je pouze jedna v rámci transportního 
toku a je opakována každých 500ms. PAT tabulka obsahuje v datové části TS paketu s PID=0 seznam 
dalších PID identifikátorů, kde každý identifikátor ukazuje právě na jednu službu (TV program, radio 
program). 

Pakety s  identifikátory,  na  které  je  zde  odkazováno  nesou  tabulky s  podrobnějšími  informacemi 
v rámci jednotlivých služeb. Tyto tabulky jsou nazývány PMT (Program Map Table) a nesou seznam 
PID identifikátorů veškerých elementárních toků, které patří k dané službě. Běžně se v případě TV 
programu jedná o jeden zvukový proud a jeden obrazový proud, výjimkou však není datový proud 
s teletextem nebo další zvukové či obrazové proudy s jinými jazyky a záběry kamer.

Samotný  proces  extrakce  paketů  v  přijímači  je  následující.  Po  naladění  tuneru  na  daný  DVB 
multiplex/transponder  chce  uživatel  sledovat  druhou  TV službu.  Přijímač  vyhledá  paket  s  PID=0 
a zjistí hodnotu PID na druhé pozici v datové oblasti tohoto paketu například 0x1000. Nyní přijímač 
hledá TS paket  s  PID=0x1000,  ve kterém je uložena struktura cíleného programu.  V datové části 
tohoto paketu přijímač vybere první obrazový a zvukový elementární proud. Dle PID hodnot těchto  
proudů  jsou  filtrovány  TS  pakety,  které  jsou  poté  demultiplexovány.  Následně  jsou  z  nich  opět  
vytvořeny pakety datového toku MPEG PES pro obraz a zvuk,) tak, jak vycházely z enkodérů, které  
jsou dekódovány pro zobrazení. Pokud je přítomno více proudů jednotlivých typů, může si mezi nimi  
uživatel vybrat, avšak najednou je dekódován pouze jeden zvukový a obrazový proud. 

        Tabulka 2.1: MPEG-2 povinné tabulky [5]      

MPEG-2 povinné tabulky PID TS paketu ID tabulky Max. interval 
opakování

(celá tabulka)

Min. interval 
opakování

(jeden oddíl)

Program Association Table 
(PAT)

0x0000 0x00 0,5 s 25 ms

Conditional Access Table 
(CAT)

0x0001 0x01 0,5 s 25 ms

Transport Stream 
Description Table (TSDT)

0x0002 0,5 s 25 ms

Transport Stream Program 
Map Table (PMT)

0x10 - 0x1FFE 0x02 0,5 s 25 ms
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 2.3.2 Synchronizace
Aby mohly být vybrané elementární datové toky dekódovány, je nutné, aby byl dekodér synchronní 
s  enkodérem.  Tento  požadavek  je  splněn  pomocí  přenášené  informace  PCR  (Program  Clock 
Reference),  jehož funkce je  popsána níže.  PCR informace je přenášena pro každou službu zvlášť 
v části pole adaptace TS paketu s PID identifikátorem hlavního obrazového nebo zvukového toku.  
PCR PID, který určuje PID TS paketu,  ve kterém se PCR pro danou službu přenáší,  je evidován  
v PMT tabulce jednotlivých služeb.

Enkodér  pracuje  s  referenčním  oscilátorem  27  MHz,  tato  hodnota  je  zvolena  jako  násobek 
vzorkovacích kmitočtů jasové složky (13.5 MHz) a barevné složky (6.75 MHz). Tímto referenčním 
oscilátorem je inkrementován čítač STC (System Time Clock) o délce 42 bitů, který je po přetečení  
(zhruba každých 26.5 hodin) resetován a čítá od nuly. V přijímači je princip stejný, také je zde STC  
čítač inkrementovaný 27 MHz oscilátorem, který však musí být synchronní s oscilátorem v enkodéru. 
Zde  nastupuje  PCR informace,  která  nese  aktuální  hodnotu  STC čítače  enkodéru  v  daném čase. 
Po přijetí  této informace je porovnána hodnota STC čítače v dekodéru s přijatou hodnotou, podle 
velikosti rozdílu je přenastaven číslicově řízený oscilátor a původní obsah STC je nahrazen přijatou 
hodnotou, čímž je dekodér synchronizován. 

Aby  se  synchronizace  nerozpadla  (ať  už  nestabilitou  oscilátoru  nebo  při  přepnutí  programu 
na  přijímači),  případně  znovu  vytvořila,  je  nutné  PCR  informaci  přenášet  dostatečně  často 
a s dostatečnou přesností. Maximální prodleva opakování je 40 ms a minimální přesnost  +/- 500ns. 
Přesnost zde vyjadřuje odchylku pozice paketu nesoucího PCR hodnotu v čase od původní pozice. 
Takovýto posun paketu v čase může způsobit například prostředí s proměnným zpožděním přenosu 
(přepínané sítě), nebo multiplexace více transportních toků bez PCR přeznačování. Z těchto důvodů 
je možné často sledovat nepřesnost v řádech desítek μs.

Pokud je překročena doba pro opakování, je v extrémních případech možné sledovat po dekódování 
pouze černobílý obraz a trhavý případně koktavý zvuk. 95% přijímačů je však schopno akceptovat 
i  dobu opakování  PCR přesahující  100ms bez problémů.  Překročení  přesnosti  PCR  přináší  stejné 
problémy jako dlouhá doba opakování, avšak oproti periodě PCR informací je vliv nepřesnosti větší,  
neboť způsobí místo synchronizace s enkodérem ještě větší odchylku mezi oběma STC čítači.

Dalším problémem synchronizace je samotná prezentace. Obraz a zvuk je třeba prezentovat tak, aby 
byla scéna a zvukový doprovod synchronní. Pro tento účel je přenášena informace PTS (Presentation 
Time Stamps), kterou tvoří 33 MSB (Most Significant Bits) bitů z STC čítače. PTS jsou přenášeny 
ve volitelném poli hlavičky PES paketů minimálně každých 700 ms. 

Poslední  požadavek na synchronizaci vyplývá z principu komprese signálů,  kdy je komprimovaný 
signál vysílán v odlišném pořadí, než v jakém byl pořízen. Pořadí snímků bylo změněno pro optimální  
využití paměti dekodéru. Pro obnovení původního pořadí je spolu s PTS informací přenášena DTS 
(Decoding Time Stamps) informace.
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 2.3.3 Struktura dalších tabulek
MPEG-2 standard umožňuje díky své koncepci velmi flexibilní rozšířitelnost díky možnosti vytvořit  
privátní  oddíl,  ve  kterém  je  možné  definovat  vlastní  tabulky.  Spolu  s  SI  (Service  Information)  
tabulkami jsou v rámci privátního oddílu definovány také DSM-CC (Digital Storage Media Command 
and Control) oddíly, které jsou použity pro posílání dat dle ISO/IEC13818-6 [19]  . Stejně jako jsou 
ve veřejném oddílu definovány tabulky PSI, jsou i tabulky v privátním oddílu podřízeny následujícím 
pravidlům:

• Tabulka je přenášena v datové oblasti jednoho, nebo více TS paketu (oddíly jsou rozděleny 
do paketů po 148 bajtech) se speciálním PID identifikátorem, který je vyhrazen pouze pro tuto 
tabulku.

• Prvním bajtem dat tabulky je ID tabulky, který definuje druh tabulky.

• Každá tabulka je rozdělena do oddílů o maximální velikosti  4kB. Pro všechny SI tabulky 
kromě  EIT  (Event  Information  Table)  byl  tento  limit  snížen  z  důvodu  velikostí  tabulek 
na 1kB.

Dodržení  těchto  požadavků si  můžeme  předvést  na  známých PSI  (Program Specific  Information) 
tabulkách. PAT tabulka má PID=0 a začíná ID tabulky = 0. PMT tabulka má PID definován v PAT 
tabulce a ID tabulky = 2. CAT tabulka má PID i ID tabulky = 1. 

Jelikož jsou velké oddíly tabulek rozděleny do  více  TS paketů,  je  paket  nesoucí  začátek tabulky 
označen bitem "Indikace začátku dat" v jeho hlavičce, který je následován offsetem (vyjádřený počtem 
bajtů),  který  udává  pozici,  na  které  začíná  daná  sekce  v rámci  datové  oblasti  paketu.  Pro PSI/SI 
tabulky je tento offset  vždy nulový.  Pokud je tento offset  větší  než 0,  je stále možné přistupovat 
k datům, které jsou při čtení sekce tabulky díky offsetu přeskočeny. Toho se využívá pro úsporu TS 
paketů například v MPE (Multi-Protocol Encapsulation) v DSM-CC sekcích pro přepravu IP paketů 
přes MPEG-2, čehož se využívá v DVB-H systému.

Struktura oddílů je stále stejná. Oddíl začíná bajtem ID tabulky, dále obsahuje bit indikující, zda se  
jedná o krátkou nebo dlouhou sekci,  a identifikátor verze,  který je používán pro dynamické PMT 
tabulky,  nebo při  změně  skladby služeb (přijímač  na tuto  změnu reaguje  automatickým načtením 
dostupných služeb,  nicméně  tato funkce není  výrobci  plně podporována,  proto je  nutné přijímače 
znova ladit pro načtení nových služeb na daném kanálu). Pokud se jedná o dlouhé sekce, obsahují  
navíc rozšířenou hlavičku s délkou oddílu, číslem posledního oddílu a 32 bitů dlouhou CRC (Cyclic 
Redundancy Check). 
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 2.3.4 SI tabulky
Jelikož výše zmíněné tabulky jsou pro uživatelsky přívětivou funkci DVB systémů nedostatečné, bylo 
třeba specifikovat další tabulky, které by umožnily pohodlnou obsluhu a výběr požadovaných služeb.  
Z těchto důvodů bylo zavedeno několik tabulek nazývaných SI tabulky,  které jsou definovány dle 
ETSI EN 300 468. [5] Přehled těchto povinných a nepovinných SI tabulek je v tabulce 2.2 a tabulce 
2.3.

        Tabulka 2.2: Povinné tabulky SI [5]        

DVB povinné tabulky PID TS paketu ID tabulky Max. interval 
opakování

(celá tabulka)

Min. interval 
opakování

(jeden oddíl)

Network Information 
Table (NIT)

0x0010 0x40 10 s 25 ms

Service Description Table 
(SDT)

0x0011 0x42 2 s 25 ms

Event Information Table 
(EIT)

0x0012 0x4E - 0x6F 2 s 25 ms

Time and Date Table 
(TDT)

0x0014 0x70 30 s 25 ms

        Tabulka 2.3: Volitelné tabulky SI [5]         

DVB volitelné tabulky PID TS paketu ID tabulky Max. interval 
opakování

(celá tabulka)

Min. interval 
opakování

(jeden oddíl)

Network Information 
Table (NIT)

0x0010 0x41 10 s 25 ms

Bouquet Association 
Table (BAT)

0x0011 0x4A 10 s 25 ms

Service Description Table 
(SDT)

0x0011 0x46 2 s 25 ms

Event Information Table 
(EIT)

0x0012 0x4E - 0x6F 2 s 25 ms

Running Status Table 
(RST)

0x0013 0x71 - 25 ms

Time Offset Table (TOT) 0x0014 0x73 30 s 25 ms

Stuffing Table (ST) 0x0010 - 
0x0014

0x72 - 25 ms
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Tabulka  NIT (Network Information Table)  popisuje  veškeré  fyzické parametry DVB přenosového 
kanálu, jako například střední frekvenci kanálu, typ přenosu (pozemní, kabelový, satelitní). Obsahuje  
také veškerá technická data o přenosu, ochranu proti chybám, typ modulace a podobně. Tato tabulka 
slouží k maximální optimalizaci prohledávání kanálů. Přijímač je schopný tyto informace v rámci dané 
sítě uložit a prohledat pouze cílené frekvence bez potřeby prohledávání celého pásma. Bohužel této  
funkce není možné v normálních podmínkách využít, protože provozovatelé neudržují tyto tabulky 
aktuální, takže neobsahují informace o všech dostupných sítích.

I  když  je  samotná  NIT  tabulka  přečtena  až  po  kompletním  naladění  přijímače  na  daný 
multiplex/transponder, je potřeba, aby byly informace v ní co nejpřesnější vzhledem k realitě. Pokud 
bude  například  v  NIT tabulce  inzerována  jiná  frekvence,  než  je  ve  skutečnosti  pro  dané  služby 
používána, může být tuner i po prvotním korektním naladění přeladěn na chybnou frekvenci (dle NIT) 
a celý multiplex/transponder se stane nedostupný.

Tabulka SDT (Service Description Table) obsahuje informace využívané uživatelem. Je zde nesen 
název  každé  služby  v  rámci  multiplexu/transponderu,  stav  služby  (běžící,  zastavená,  testovací), 
informace, zda je služba kódovaná, typ služby, informace o poskytování EPG (Electronic Program 
Guide) dat a vazbu na PID identifikátory služby.

Úzce spojená s SDT tabulkou je BAT (Bouquet Association Table) tabulka, která má stejný PID jako 
SDT, ale liší se v ID tabulky. Zde se sdružují informace o veškerých službách na všech 
multiplexech/transponderech daného provozovatele. Díky těmto informacím, ve spojení s kompletními 
záznamy v NIT tabulce, je přijímač schopen naladit veškeré služby provozovatele bez prohledávání 
celého pásma již při nalezení prvního multiplexu/transponderu. Vzhledem k neúplným tabulkám NIT 
jsou tabulky BAT ve většině případů zcela vypouštěny. 

Vzhledem  k  požadavku  uživatelsky  přívětivého  ovládání  je  téměř  povinností  provozovatele 
poskytovat (v některých státech včetně České republiky je poskytování EPG podmínkou) EPG. Jedná 
se  o  službu  elektronického  průvodce  pořady,  který  slouží  jako  plnohodnotná  náhrada  televizního 
programu. Obsah EPG je vysílán s informacemi na následujících 7 dní a kromě orientace ve vysílání 
umožňuje na přijímačích s podporou nahrávání rezervovat daný pořad, který je v dané době nahrán. 
Není již třeba specifikovat datum, čas, nebo jakékoliv číselné identifikátory. Veškeré potřebné údaje si  
přijímač načte z EPG informací. Všechny výše zmíněné informace jsou neseny v tabulkách EIT. Tyto 
tabulky disponují velkou flexibilitou přenášených informací, ať už ve smyslu různých popisů dané 
služby nebo podpory více jazykových verzí.  Tyto pokročilé funkce jsou však většinou nedostupné 
nebo velmi  omezené  v  závislosti  na  přijímači  a  jeho  lokalizaci  (stejný  typ  přijímače  pro  severní 
Evropu poskytoval jiné EPG funkce než verze pro střední Evropu). 

Veškeré EIT tabulky jsou posílány v TS paketech s PID identifikátorem 0x12, což způsobuje nemalé 
problémy  při  přebírání  služeb  z  již  existujících  multiplexů/transponderu.  Pokud  bychom  chtěli 
jednoduše sloučit dvě služby,  přičemž každá spadá do jednoho pozemního multiplexu včetně EPG 
služeb, nebylo by to možné. Pokud pomineme, že by byly obsaženy i EPG informace o službách, které  
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v  novém multiplexu  již  nejsou  obsaženy,  zjistíme,  že  EIT  tabulky,  které  byly  v  rámci  jednoho 
multiplexu  jedinečné,  by se  začaly překrývat  s  tabulkami  druhého multiplexu.  Přijímač  by nebyl 
schopen správně tabulky přečíst  a  EPG služby by se staly nedostupné.  Z těchto důvodů je nutné 
pro slučování EPG dat speciální EPG transkodér, který jednotlivé informace z EIT tabulek extrahuje 
a vytvoří z nich nové EIT tabulky pro daný multiplex.

Jako nástavba pro přesnější nahrávání pořadů byly vytvořeny RST (Running Status Table) tabulky,  
které doplňují  časový údaj  v EIT tabulkách a umožňují přesný začátek a konec nahrávání daného 
pořadu.  Tyto  tabulky však nebyly nikdy nasazeny (kromě laboratorního prostředí)  a  je  spoléháno 
na přesnost údajů v EIT tabulkách.

Pro správné zpracování údajů v EPG je pro přijímač nutná přesná informace o čase. Tato informace je 
zprostředkována  dvěma  tabulkami.  Tabulka  TDT  (Time  and Date  Table)  obsahuje  aktuální 
koordinovaný světový čas. Aby bylo možné vysílat přesný čas pro více časových pásem (využíváno 
hlavně v satelitním vysílání), obsahuje tabulka TOT (Time Offset Table) údaje o posunu času oproti 
centrálnímu koordinovanému času pro jednotlivé lokality, ve kterých je signál přijímán. Lokality jsou 
rozlišeny jak kódem země, tak identifikátorem regionu v rámci země (použito pouze u zemí s více jak  
jedním časovým pásmem).

Vazby mezi jednotlivými tabulkami jsou patrné z obrázku 2.3.
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Obr. 2.3: Vazby mezi PSI/SI tabulkami

další TS

RST
ID události

EIT
ID služby

ID události
ID události
ID události
ID události

SDT/BAT
ID služby
deskriptor

ID služby
deskriptor

ID služby
deskriptor

PMT
číslo prog.

PMT
číslo prog.PAT

TS ID

číslo prog.
PMT PID

číslo prog.
PMT PID

číslo prog.
PMT PID

NIT
TS ID

TS ID
deskriptor

TS ID
deskriptor



 2.4 Přenos digitálních signálů
Základní  částí  digitálních  modulátorů  využívajících  vektorové  modulace  (QPSK,  QAM,...)  je  IQ 
modulátor znázorněný na obrázku 2.4. IQ modulátor je tvořen dvěma cestami signálu, na které je přes  
NRZ (Non Return to Zero) kodér přímo připojen výstup z konvolučního kodéru, viz kapitola 2.4.1.2.  
Cesta I označuje reálnou složku výsledného signálu a je přivedena na směšovač s nosnou bez fázového 
posunu, cesta Q potom označuje imaginární složku a je přivedena na směšovač s nosnou posunutou 
o 90°. Sloučené výstupy těchto dvou směšovačů tvoří výstupní signál s modulací QPSK (Quadrature 
Phase Shift Keying) na první mezifrekvenci. Tato je dále směšována na cílenou frekvenci pro přenos.

Samotný IQ modulátor pracuje na jednoduchém principu. Podle vstupního signálu NRZ kodérů 0 resp. 
1 je na jejich výstupu vytvořena logická úroveň -1 resp. +1 V.  Pokud je na vstupu směšovačů napětí 
kladné, je na jejich výstupu signál stejné fáze jako má přivedená nosná. Pokud je toto napětí záporné,  
jsou fáze otočeny o 180°. Ve slučovači je potom vytvořena konečná fáze signálu 

 2.4.1 Přenos signálu pomocí systému DVB-S
Satelitní přenos se stal mezi uživateli velmi populární již v době analogového vysílání pro nízkou cenu 
přijímacího kompletu a množství služeb které nabízí.  Stejný trend je dále rozšiřován u digitálních  
transpondérů, které mají primárně přiřazené horní satelitní pásmo z důvodu přechodného zachování 
analogových transponderů. Systém DVB-S je v mnoha směrech stejný jako systém DVB-T, především 
systém opravy chyb je u obou stejný. Systém DVB-T se však zásadně liší v použité modulaci, která  
je oproti systému DVB-S složitější. Metoda přenosu pomocí systému DVB-S je podrobně popsána 
v ETSI standardu ETS-300421 a byla přijata v roce 1994. 
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 2.4.1.1 Parametry systému DVB-S
Pro systém DVB-S byla vybrána modulace QPSK. Při návrhu bylo zvažováno i použití 8PSK (Phase 
Shift  Keying) modulace, která by nabídla vyšší datový tok, nakonec však zvítězil  požadavek větší  
šumové  imunity  ve  prospěch  modulace  QPSK.  V  principu  je  u  modulace  pro  satelitní  přenos 
požadována patřičná odolnost proti šumu a imunita na četné nelinearity. 

Vlivem velké vzdálenosti mezi vysílačem na geostacionární družici a přijímačem, která se pohybuje 
kolem 36 000 km, je signál vystaven velké šumové interferenci, která je způsobena vysokým útlumem 
přibližně 205 dB. Aktivním prvkem satelitního transpondéru je zesilovací  elektronka s postupným 
polem,  tzv.  permaktron  (TWTA -  Traveling  Wave  Tube  Amplifier),  který  se  vyznačuje  silnou 
nelinearitou.  Tuto  nelinearitu  není  možně  kompenzovat,  neboť  by  to  mělo  za  následek  snížení  
energetické účinnosti, která je zde kritickým parametrem. Během dne je transpondér i dobíjení baterií  
napájeno ze solárních článků, v noci jsou však veškerá zařízení napájena z baterií,  proto musí být 
účinnost aktivních prvků co nejvyšší i za cenu horších paramtrů. Jelikož je signál vystaven velkému  
množství nelinearit, je jasné, že není možné přenášet jakoukoliv informaci pomocí amplitudy signálu.

Jak u QPSK, tak i u 8PSK modulace je informace nesena pouze fází signálu, díky čemuž jsou obě tyto  
modulace použitelné ve výše zmíněném prostředí. Ze stejných důvodů byla u analogového satelitního 
přenosu použita frekvenční modulace místo amplitudové.

Satelitní kanál pro přímý satelitní přenos má obvykle šířku 26 až 36 MHz a frekvenci 14 až 19 GHz  
pro uplink a 11 až 13 GHz downlink. Pro takovýto kanál je potřeba zvolit symbolovou rychlost, která 
vytvoří dané spektrum, které je přenášeno v rámci satelitního kanálu. Nejběžnější symbolová rychlost  
je 27.5 MS/s, což pro QPSK, kde připadají  na každý symbol 2 bity,  znamená celkový datový tok 
55 Mbit/s.

Nicméně MPEG-2 transportní tok je nutné před odesláním přes satelit opatřit ochranou proti chybám, 
která je vložena ješte před modulátorem. V systému DVB-S jsou použity dva mechanismy opravy 
chyb. Prvním je Reed-Solomonův (RS) blokový kód, který je následován konvolučním (trellisovým) 
kódem. U RS kódu, který je již známý z hudebních CD (Compact Disc), jsou data v paketech určité  
délky rozšířena o speciální  kontrolní součet s definovanou délkou. Tento součet umožní nejen chyby 
detekovat,  ale  také do  určité  úrovně  chyby opravit.  Počet  chyb,  které  lze  takto opravit,  je  přímo 
úměrný délce součtu: pro RS kód je to polovina délky kontrolního součtu.

U MPEG-2 transportního toku je pomocí RS (204, 188) ošetřen každý TS paket s délkou 188 bajtů, 
které jsou rozšířeny o 16 bajtů RS FEC, čímž vzniknou TS pakety o velikosti 204 bajtů. Na straně  
příjmu je pomocí tohoto kódování možné opravit až 8 chyb v rámci jednoho paketu, jejichž pozice 
může být náhodná. Při výskytu většího množství chyb již není možné paket opravit, avšak chyby je  
možné stále detekovat. Neopravitelně poškozený TS paket je poté označen pomocí příznaku v hlavičce 
jako chybný a MPEG-2 dekodér jej zahodí. Samozřejmě každá redundance pro opravu chyb snižuje 
užitečný datový tok. Celkový tok 55 Mbit/s se dle vzorce 2.1 sníží na 50,69 Mbit/s.
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(2.1)

Tato ochrana dat je však samostatně pro satelitní  přenos nedostačující,  proto je za RS kódováním 
zařazena další ochrana dat v podobě konvolučního kódování.  Toto kódování přidává k užitečnému 
datovému  toku  další  redundantní  data,  jejichž  množství  lze  nastavit  pomocí  parametru  zvaného 
kódový poměr. Kódový poměr udává poměr mezi vstupním datovým tokem a výstupním datovým 
tokem konvolučního kodéru a je vyjádřen vzorcem 2.2.

(2.2)

Pro systém DVB-S je kódový poměr nastavitelný v rozsahu 1/2, 3/4, 2/3, 5/6, 7/8. Pokud je kódový 
poměr 1/2, je datový tok rozšířen na dvojnásobek, data jsou tak maximálně chráněna, avšak využitelný 
datový tok je minimální. Na rozdíl od předešlého příkladu umožňujě kódový poměr  7/8 minimální 
ochranu dat, ale maximální využitelný datový tok. Pro zachování rozumného kompromisu je obecně 
používán poměr 3/4, který dle vzorce 2.3 nabízí celkový užitečný datový tok 38,01 Mbit/s.

(2.3)

 2.4.1.2 Modulátor DVB-S
DVB-S modulátor  je  rozdělen  na  dva  samostatné  bloky.  První  blok  zpracování  datového toku je 
znázorněn na obrázku 2.5. Blok zajištující vlastní modulaci je potom znázorněn na obrázku 2.6.

První částí modulátoru DVB-S je vstupní rozhraní, které zajišťuje synchronizaci signálu s MPEG-2 
transportním tokem.  Hlavičky TS paketů  obsahují  synchronizační  bajt  s  hodnotou 0x47,  který  se 
opakuje každých 188 bajtů (každý paket obsahuje synchronizační bajt). Signál je podle tohoto bajtu  
synchronizován během průchodu 5ti paketů, po synchronizaci jsou z tohoto signálu odvozeny všechny 
hodinové signály potřebné pro zpracování.
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Dalším blokem je jednotka pro rozložení energie. V transportním toku je možné pozorovat relativně 
dlouhé sekvence jedniček a nul, které jsou nežádoucí, protože způsobují nerovnoměrné energetické 
pokrytí. Z tohoto důvodu je třeba tyto sekvence pomocí tohoto bloku eliminovat. Nejdříve je v této 
jednotce každý osmý synchronizační  bajt  invertován z hodnoty 0x47 na 0xB8. S použitím tohoto 
invertování  bajtu  je  přidána  další  časová  značka  do  datového  signálu,  která  je  ve  srovnání 
se strukturou TS paketu velmi dlouhodobá (ohraničuje úsek osmi paketů). Tyto značky jsou potřebné 
pro resetování stavu jednotky pro rozložení energie na vysílací a přijímací straně. 
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Obr. 2.5: Zpracování datového toku pro systémy DVB-S a DVB-T
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K  docílení rozložení energie je nejdříve vygenerována posloupnost pseudo náhodných čísel, která je  
znovu načtena při každé detekci invertovaného synchronizačního bajtu. Datový tok je slučován s touto 
číselnou sekvencí pomocí funkce XOR, čímž je eliminován vznik dlouhých sekvencí nul a jedniček.  
Na přijímací straně je aplikován stejný postup, čímž jsou obnovena původní data.

Přijímač proto musí obsahovat identický obvod skládající se z 15ti stupňového posuvného registru  
znázorněného na obrázku 2.7 se zpětnou vazbou, který je naplněn definovanou sekvencí při každé  
detekci invertovaného synchronizačního bajtu. To znamená, že posuvný registr ve vysílači je zcela  
synchronní  s  registrem v přijímači.  Tato  synchronizace probíhá jen  díky synchronizačním bajtům 
a jejich invertováním. Z toho vyplývá, že synchronizační bajty je potřeba zpracovávat odděleně a není  
možné na ně aplikovat číselnou sekvenci v registru.
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Obr. 2.7: Posuvný registr pro odstranění shluků 1 a 0
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Jako další je blok vnějšího kodéru, který zabezpečuje již zmíněné RS kódování TS paketů přidáním 
16 bajtů kontrolního součtu na celkovou velikost 204 bajtů. I když toto kódování je schopno opravit až 
8 chyb,  je toto množství nedostačující,  neboť při přenosu signálu se chyby vyskytují  ve shlucích.  
Takovýto shluk chyb by v drtivé většině způsobil více než 8 chyb, proto je třeba tyto shluky chyb  
rozprostřít přes více paketů a tím je udělat více náhodnými. K rozprostření shluků chyb slouží blok  
prokladače, který prokládá data v rozsahu několika paketů v co největší míře. Díky tomuto rozložení 
se shluky chyb po průchodu zpětným prokladačem v přijímači chovají jako náhodné chyby, které je  
možné opravit pomocí RS kódování, bez další potřeby zvýšení redundance dat. Proces je znázorněn 
na obrázku 2.8.

16

Obr. 2.8: Kódování Reed Solomon
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V systému DVB-S je prokládání  realizováno pomocí konvolučního prokladače typu Forney.  Tento 
prokladač je znázorněn na obrázku 2.9, je složen ze dvou rotačních přepínačů a několika posuvných 
registrů, které zajišťují přeházení dat a jejich nesystematické rozložení v maximální míře. Prokládání 
je možné nejvýše přes 11 TS paketů, přičemž synchronizační bajty včetně invertovaných putují vždy 
definovanou cestou. To znamená, že rychlost otáčení přepínačů odpovídá přesnému násobku délky 
paketu a že prokladač i zpětný prokladač jsou synchronní s MPEG-2 transportním tokem.

Dalším blokem modulátoru je konvoluční  kodér (Trellisův kodér).  Tento blok představuje druhou, 
tzv. vnitřní ochranu dat. I přes relativně jednoduchou konstrukci, není funkce konvolučního kodéru 
triviální. Skládá se z 6ti stupňového posuvného registru a dvou signálových cest, na kterých je vstupní  
signál  slučován  s  obsahem posuvného  registru  na  definovaných  místech.  Vstupní  datový  tok  je 
rozdělen do tří větví. Jedna větev je zavedena do posuvného registru, kde ovlivňuje pomocí funkce 
XOR zbývající dvě větve datového toku po dobu 6ti hodinových cyklů. Tím se rozprostře informace 
jednoho bitu na 6 bitů. V daných bodech vrchní a spodní větve se nachází hradla XOR která slučují  
obsah posuvného registru s  datovým tokem,  čímž jsou  vytvořeny dva  datové toky tvořící  výstup 
z konvolučního kodéru. Oba výstupní datové toky mají stejnou rychlost jako vstupní datový tok čímž 
se souhrnný datový tok zvětšil na dvojnásobek, kódový poměr odpovídá 1/2.
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Obr. 2.10: Princip prokládače a zpětného prokládače dat [14]



Po konvolučním kódování je datový tok zvětšen na dvojnásobek, což v konečném důsledku znamená 
poloviční užitečný datový tok. Pro snížení redundance konvolučního kódování slouží blok, který podle 
zvoleného  kódového  poměru  vynechává  některé  redundantní  data  z  konvolučního  kodéru, 
tzv.  puncturing.  Na  straně  přijímače  jsou  vynechané  bity  označeny  jako  chybné  a  datový  tok 
je přiveden do Viterbiho dekodéru, který slouží k dekódování konvolučního kódu.

Výstupy z konvolučního kodéru jsou přímo vyvedeny do bloku překladače, který je mapuje na dané 
konstelace QPSK modulace.  Veškerý popsaný postup je  identický i  pro systém DVB-T,  kde jsou 
na rozdíl  od DVB-S pro další  zpracování  před modulací  oba datové toky z  konvolučního kodéru 
sloučeny. 

 2.4.2 Modulace s více nosnými 
Již  více  jak  100  let  jsou  využívány modulace  s  jednou  nosnou  pro  přenášení  informací.  Zpráva 
je  modulovaná na sinusoidní  nosné amplitudovou,  frekvenční  nebo fázovou modulační  technikou. 
Od devadesátých let je tato modulace stále více přebírána digitální technikou v podobě FSK, PSK 
a  QAM  modulací.  I  přes  jejich  mnohá  využití  jsou  modulace  s  jednou  nosnou  velmi  náchylné 
na prostředí  s  vícecestným šířením. Typickým problémem vícecestného šíření, které vzniká odrazy, 
jsou  vlny s  opačnou fází  oproti  původnímu signálu.  Tyto  vlny se  s  původním signálem odečtou 
a výsledkem je úroveň pod citlivostí přijímače. V praxi se tato skutečnost projeví bezproblémovým 
příjmem na jednom místě a nemožností příjmu pár metrů od tohoto místa. Tento jev je nazýván jako 
"fading". Spolu s dalšími rušeními a vlastnostmi prostředí, které narušují přenášený signál, je pozemní 
šíření signálu tím nejobtížnějším způsobem. Televizní služby přenášené pozemním vysíláním z výše 
uvedených  důvodů  vyžadují  spolehlivější  způsob  přenosu  informací.  Řešením  tohoto  požadavku 
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Obr. 2.11: Konvoluční kodér [14]



je použití více nosných, kdy je informace přenášena digitálně pomocí více nosných, většinou několika 
tisíci nosnými. Tento přístup zvyšuje odolnost proti chybám a umožňuje ještě vyšší prokládání dat.  
Typickou modulací  vycházející  ze  zmíněných požadavků,  která  je  využívána  pro  pozemní  přenos 
v systému DVB-T, je modulace COFDM.

Způsob přenosu pomocí více nosných patří k jedněm z nejsložitějších. Je takto složitý systém opravdu 
potřebný? Ano, protože jak už bylo naznačeno, samotné médium, které nese informaci, tedy pozemní 
prostředí, je velmi složité. Signál je zde vystaven vlivům mezi, které patří:

• Vícecestné šíření a příjem signálu s rozdílnými odrazy od objektů.

• Součtový bílý Gaussiánův šum (AWGN)

• Úzkopásmové  a  širokopásmové  interference  z  různých  zdrojů  (výkonové  stroje,  rádiové 
zdroje)

• Doplerův jev, frekvenční posun při mobilním příjmu

Vícecestný příjem se projevuje, jak už bylo řečeno dříve, jevem "fading", který je zobrazen na obrázku 
2.12. Tento jev znamená pro modulace s jednou nosnou velký problém, který není možné v rámci dané 
modulace odstranit, a způsobuje nespolehlivost příjmu.
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Dalším problémem modulací s jednou nosnou je délka periody mezi jednotlivými symboly. Dostupná 
šířka  pásma  pro  modulaci  je  většinou  předem  specifikovaná.  Rychlost  symbolů  je  daná  typem 
modulace  a  požadovanou  datovou  rychlostí.  Nicméně  modulace  s  jednou  nosnou  mají  obecně 
poměrně  vysoké  rychlosti  symbolů  (1  až  30  MS/s),  což  způsobuje  velmi  krátké  intervaly  mezi 
symboly (1us  a  kratší).  Jelikož  se  při  vícecestném šíření  signál  také  oproti  původnímu zpožďuje 
(odražený signál  urazí  delší  vzdálenost),  pokud je toto zpoždění  delší  než interval  mezi  symboly, 
chová se takovýto odražený signál jako rušení a vzniká interference mezi symboly která je znázorněna  
na  obrázku  2.13.  Z  toho  vyplývá  potřeba  dosáhnout  co  nejdelšího  intervalu  mezi  jednotlivými 
symboly. Tento interval je pak nazýván ochranný interval (guard interval). Pokud je použita modulace 
s  několika  tisíci  nosnými,  je  rychlost  symbolů  snížena  v  poměru  k  počtu  nosných.  Tím je  také 
prodloužen  interval  mezi  symboly  až  na  řad  milisekund,  čímž  se  vyřeší  problém  interferencí 
vícecestného šíření.

Stále však zůstává otázka, jak se modulace s více nosnými vypořádá s vlivem fading jevu. Princip 
spočívá ve skutečnosti, že pro bezproblémový příjem nejsou nezbytně nutné všechny nosné. Jak je  
patrné z obrázku 2.14, během jevu fading jsou ovlivněny jen některé z nosných, ale ostatní jsou bez 
problému přijaty. Díky rozprostřené distribuci nesených dat přes tisíce nosných a použití odpovídající 
ochrany proti chybám je možné na straně přijímače dekódovat bezchybnou nesenou informaci. 
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Obr. 2.13: Intersymbolová interference [14]



 2.4.2.1 COFDM modulace
COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) je modulace, která se skládá až z tisíců 
nosných, které spolu navzájem neinterferují, protože jsou navzájem ortogonální. Přenášená informace, 
s přidanou ochranou proti chybám, je proložena mezi jednotlivé nosné a přenesena. Jednotlivé nosné  
jsou poté samostatně modulovány modulací QPSK, 16QAM, 64QAM nebo vyššími. Jelikož jednotlivé 
nosné jsou od sebe v konstantních vzdálenostech v řádu kHz, je důležité zajistit,  aby mezi  sebou  
neinterferovaly    musí  být  ortogonální.  Pro  zjištění,  kdy se  jednotlivé  nosné  navzájem nejméně 
ovlivňují,  je  třeba  začít  s  obdélníkovým  pulzem  a  jeho  Fourierovou  transformací  znázorněnou 
na obrázku 2.15. Samostatný obdélníkový pulz šířky Δt se ve frekvenční doméně jeví jako spektrum 
tvaru  sin(x)/x  s  nulovými  body  vzdálenými  o  Δf=1/Δt.  Pokud  by  byla  šířka  pulzu  blízká  nule, 
vzdálenost nulových bodů ve spektru by se blížila nekonečnu, což odpovídá Diracovu pulzu. Naopak 
při  šířce  pulzu blížící  se  nekonečnu budou vzdálenosti  nulových bodů blízké  nule,  což odpovídá 
spektrální čáře o nulové frekvenci,  která představuje stejnosměrnou složku. Všechny případy mezi  
těmito dvěma stavy odpovídají vztahu  Δf=1/Δt.
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Obr. 2.14: Vliv vícecestného šíření na reálný signál [14]



Reálný signál je přirovnán k obdélníkovému pulzu, protože jednotlivé nosné mají na svém sinusovém 
průběhu namodulované nesené informace a tento průběh není průběžný, ale pevně ohraničený délkou 
symbolu  Δt, čímž je vytvořen samotný symbol. Navíc u každého takovéhoto symbolu je rozdílná fáze, 
čímž  se  z  pohledu  převodu  na  frekvenční  doménu  podobá  více  obdélníkovému  průběhu,  než 
sinusovému  signálu.  Aby  postranní  spektrum  průběhu  sin(x)/x  každé  z  nosných  navzájem 
neinterferovalo s ostatními, je nutné, aby byla maxima nosných přesně v nulových bodech průběhu 
sin(x)/x ve vzdálenostech Δf, jak je patrné z obrázku 2.16. Takovýto shluk modulovaných nosných, 
kdy každá nese svůj symbol, se nazývá COFDM symbol, který je znázorněn na obrázku 2.17.
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Obr. 2.15: Fourierova transformace obdélníkového pulzu [14]



Tabulka 2.4: Módy COFDM modulace v systému DVB-T

Mód 2k 8k

Počet nosných 2048 8192

Vzdálenost nosných Δf ~ 4kHz ~ 1kHz

Délka symbolu Δt ~ 250us ~ 1ms

Díky tomu, že je tímto způsobem možné přenést větší množství dat, než je na přijímací straně potřeba,  
je možné mezi jednotlivými COFDM symboly vkládat ochranné intervaly, jejichž význam byl popsán 
výše. Nicméně během ochranného intervalu není posílání symbolů přerušeno, toto místo je využito  
pro přenos konce následujícího COFDM symbolu. To je také důvodem, proč není v časové doméně 
tohoto  signálu  tento  ochranný  interval  patrný.  Proč  je  však  toto  místo  využito  a  není  jednoduše 
ponechán  ochranný  interval  bez  modulace? Důvodem  je  COFDM  přijímač.  Pokud  by  ochranný 
interval  neobsahoval  modulaci,  musel  by demodulátor zachytit  začátek a konec symbolu naprosto 
přesně.  To  v  laboratorních  podmínkách  není  až  takový  problém,  avšak  jak  poznáme  v  prostředí 
s mnoha odrazy, kdy je konec a začátek COFDM symbolu? Tato detekce by byla velmi obtížná. 

23



Pokud však do ochranného intervalu vložíme vždy konec následujícího COFDM symbolu, může být 
výskyt  duplikovaných  částí  symbolu  detekován  autokorelační  funkcí  a  symbol  korektně  přijat.  
Na obrázku 2.18 je zobrazena tato metoda pro dvoucestné šíření signálu. Pomocí autokorelační funkce 
posouvá přijímač FFT vzorkovací  okno,  které má přesnou délku jednoho symbolu přes jednotlivé  
symboly, a hledá neporušenou oblast. Nalezená oblast nebude zcela souvislá (konec symbolu se bude 
nacházet  na  jeho  začátku),  to  se  však  projeví  jen  fázovou  chybou,  která  je  odstraněna  dalším 
zpracováním.

 2.4.2.2 Signály v COFDM spektru
Z doposud  uvedených  informací  by se  mohlo  zdát,  že  COFDM modulace  nese  pouze  užitečnou 
informaci,  která  je  obohacená  o  redundantní  opravná  data.  Toto  zdání  je  však  velice  zavádějící.  
Ve všech systémech využívajících COFDM (např. DAB, DVB-T, ISDB-T, WLAN, ADSL) jsou více,  
či méně zastoupeny následující nosné:

• nosné s užitečnou informací

• nepoužité nulové nosné

• pevné pilotní nosné
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Obr 2.18: Příjem signálu s vícecestným šířením. [14]



• pilotní nosné s proměnnou pozicí

• speciální datové nosné s doplňujícími informacemi

Nosné s užitečnou informací již byly popsány.  Nesou užitečné data s redundancí pro opravu chyb  
a jsou vektorově modulované, většinou pomocí koherentních modulací QPSK, 16QAM nebo 64QAM. 

Okrajové nosné, které jsou na začátku a na konci spektra, jsou nevyužité a mají nulovou hodnotu, 
tzv. nulové nosné. Existují dva hlavní důvody proč jsou tyto nosné nevyužité:

• snížení přeslechu mezi kanály snížením ramen postranního spektra

• přizpůsobení bitové kapacity symbolů vstupním datům

Spektrum COFDM modulace na obrázku 2.19 má viditelná tzv. ramena, která jsou výsledkem spektra 
s průběhem sin(x)/x jednotlivých nosných. Tato ramena interferují s vedlejšími kanály, proto je třeba, 
aby  byly  maximálně  potlačené.  Toto  potlačení  se  provádí  vhodným  filtrováním.  Aby  však  toto 

25

Obr. 2.19: Reálné DVB-T COFDM spektrum s rameny [16]



filtrování bylo co nejjednodušší a filtr nemusel být tak strmý, nejsou postranní nosné využité, čímž 
mají ramena automaticky nižší amplitudu. 

Protože jsou vstupní data v blocích dané velikosti a každý symbol může nést pouze daný počet bitů, je  
potřeba zvolit vhodný počet datových bloků a nosných které tyto bloky přenesou v rámci jednoho 
COFDM symbolu. Jelikož z důvodů použití IFFT je počet nosných omezen na druhé mocniny, je třeba 
nevyužité nosné nastavit jako nulové.

Pilotní nosné s pevnou pozicí ve spektru jsou v přijímači použity k automatickému dolaďování (AFC),  
tj.  k  přesnému  naladění  na  frekvenci  vysílače.  Tyto  nosné  jsou  v  rámci  kanálu  na  více  místech 
(kompletní výčet pilotních nosných s pevnou pozicí je v tabulce 2.5), mají obecně kosinusový průběh, 
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jsou  tedy tvořeny jen  reálnou složkou a  mají  konstantní  amplitudu viz.  obrázek  2.20.  Amplituda 
pilotních nosných je ve srovnání s ostatními nosnými o 2,5 dB větší, což umožňuje jejich lepší detekci 
přijímačem. Pokud je frekvence přijímače rozdílná oproti frekvenci přijímané, je konstelační diagram 
pootočený a tyto  pevné piloty nejsou zachyceny.  Přijímač  potom může  dolaďovat  svou frekvenci 
do okamžiku, kdy se pilotní nosné objeví na předpokládané pozici, a tím se přesně nastaví. Pilotní  
nosné s proměnnou pozicí jsou využívány pro měřící účely ve smyslu odhadování kanálu a opravy 
kanálu na straně přijímače. V podstatě představují rozmítaný signál, který pomáhá rozpoznat kanál, 
viz. obrázek 2.21.

              Tabulka 2.5: Pilotní nosné s pevnou pozicí [1]      

2k mód 8k mód

0 48 54 87 141 156
192 201 255 279 282
333 432 450 483 525
531 618 636 714 759
765 780 804 873 888
918 939 942 969 984
1050 1101 1107 1110
1137 1140 1146 1206
1269 1323 1377 1491

1683 1704

0 48 54 87 141 156 192 201 255 279 282 333 432 450
483 525 531 618 636 714 759 765 780 804 873 888 918
939 942 969 984 1050 1101 1107 1110 1137 1140 1146
1206 1269 1323 1377 1491 1683 1704 1752 1758 1791
1845 1860 1896 1905 1959 1983 1986 2037 2136 2154
2187 2229 2235 2322 2340 2418 2463 2469 2484 2508
2577 2592 2622 2643 2646 2673 2688 2754 2805 2811
2814 2841 2844 2850 2910 2973 3027 3081 3195 3387
3408 3456 3462 3495 3549 3564 3600 3609 3663 3687
3690 3741 3840 3858 3891 3933 3939 4026 4044 4122
4167 4173 4188 4212 4281 4296 4326 4347 4350 4377
4392 4458 4509 4515 4518 4545 4548 4554 4614 4677
4731 4785 4899 5091 5112 5160 5166 5199 5253 5268
5304 5313 5367 5391 5394 5445 5544 5562 5595 5637
5643 5730 5748 5826 5871 5877 5892 5916 5985 6000
6030 6051 6054 6081 6096 6162 6213 6219 6222 6249

6252 6258 6318 6381 6435 6489 6603 6795 6816
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Z celkového počtu nosných jsou jednotlivé typy zastoupeny následovně - z 2048 nosných ve 2k módu 
je jich použito 1705, ostatní jsou nulové. Z těchto 1705 je 1512 použito k přenosu užitečných dat  
se zvolenou modulací, 142 je tvořeno rozprostřenými pilotními nosnými, 45 nosnými s pevnou pozicí 
a 17 tvoří nosné s TPS signalizací. Některé pozice rozprostřených nosných kolidují s pozicí pevných  
nosných, proto je pro výpočet nosných využitelných pro data použit počet 131. Pro mód 8k je situace 
analogická, z celkových 8192 je použito pouze 6817 nosných, z čehož 6048 nosných přenáší užitečná 
data, 568 nosných jsou rozprostřené pilotní nosné, 177 pevné pilotní nosné a 68 nosných tvoří TPS 
signalizaci. Stejně jako v předchozím případě je pro výpočet využitelných nosných pro data počítáno 
s 524 rozprostřenými pilotními nosnými. Celý výčet je shrnut v tabulce 2.6.
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Obr. 2.21: Pozice rozprostřených pilotů ve spektru a čase [14]



            Tabulka 2.6: Počet jednotlivých nosných v DVB-T [1]    

2k mód 8k mód Význam

2048 8192 počet nosných na vstupu IFFT

1705 6817 celkově využitelné nosné

142/131 568/524 rozprostřené pilotní nosné

45 177 pevné pilotní nosné

17 68 TPS nosné

1512 6048 nosné využitelné pro přenos dat

Speciální datové nosné jsou použity pro rychlou signalizaci parametrů přenosu, např. typ modulace  
a její parametry. Takto jsou v systému DVB-T přenášeny veškeré parametry nutné pro příjem signálu. 
Pro příjem přenášené služby stačí přijímači znalost frekvence, díky které se zbylé informace přečtou z 
této tzv. TPS signalizace (Transmission Parameters Signalling). 

 2.4.3 Modulace systému standardu DVB-T
COFDM modulace již byla popsána, v této kapitole bude popsána obecná funkce DVB-T modulátoru 
a  celý  systém DVB-T.  Obrázek  2.22  zobrazuje  blokový  diagram modulátoru  DVB-T.  Jádrem je 
COFDM modulátor s IFFT blokem následovaným IQ modulátorem, jehož pozice se v rámci diagramu 
může  měnit  dle  dané implementace  systému.  COFDM modulátor  má  na vstup připojen kódovací 
obvod identický se systémem DVB-S, viz. obrázek 2.22. Na blokovém diagramu jsou do modulátoru 
zavedené dva vstupy transportního toku, tyto slouží k rozlišení  toku s vysokou a nízkou prioritou 
a jejich implementace je povinná pouze pokud je požadována podpora hierarchické modulace.

Jak už bylo řečeno dříve, ne všechny nosné slouží pro přenos užitečné informace. V bloku adaptace  
rámců jsou vkládány signalizační nosné a pilotní nosné, jejichž význam byl popsán v kapitole 2.4.2.2. 
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 2.4.3.1 Systém DVB-T
Systém DVB-T byl  definován jako standard ETSI EN 300 744  [1] pro pozemní šíření  digitálních 
televizních služeb v roce 1995 ve spojení  s projektem DVB-T. DVB-T kanál  má volitelnou šířku 
6, 7 nebo 8 MHz. Podporuje dva provozní módy, 2k a 8k, kde je pro 2k použita 2046 bodová IFFT 
a pro 8k je použita 8192 bodová IFFT. Pro systém DVB-T byla zvolena délka symbolu 250us pro 2k  
mód  a  1ms  pro  8k  mód.  Který  z  těchto  dvou módů  je  zvolen,  záleží  na  aplikaci  a  požadavcích  
na systém. Mód 2k má oproti 8k větší vzdálenost mezi nosnými (kolem 4 kHz oproti 1 kHz u 8k), díky 
čemuž je méně náchylný na frekvenční rozptyl nosných, který je běžně způsobován doplerovým jevem 
při mobilním příjmu. Mód 8k má oproti  módu 2k mnohem větší délku symbolu, čímž je mnohem 
vhodnější pro rozsáhlé jednofrekvenční sítě a je méně náchylný na odrazy s velkým zpožděním.

Na základě délky symbolu, která vychází ze zvoleného módu, je definován ochranný interval. Ten je 
definován  zlomkem  vyjadřujícím  část  z  doby  symbolu,  která  je  opakována.  Volitelné  hodnoty 
ochranného intervalu jsou 1/4, 1/8, 1/16 a 1/32. 

Protože je použito konvoluční kódování se stejným principem jako u DVB-S, je i zde možná volitelná 
úroveň redundance pomocí nastavení kódového poměru v rozsahu 1/2 až 7/8. Díky tomu, že kódovací 
obvody  jsou  u  hierarchického  modulátoru  zdvojené,  je  možné  nastavit  různé  kódové  poměry 
pro jednotlivé transportní toky vysoké a nízké priority.

Jak už bylo řečeno dříve, ne všechny nosné je možné použít pro přenos užitečných dat. Pro mód 8k je 
možné  pro  přenos  dat  použít  6048  nosných  a  u  módu  2k  je  použitelných  1512  nosných.  Počet 
využitelných nosných je pro 2k přesně 4 krát menší než pro 8k, z toho také vyplývá, že i symbolová 
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Obr. 2.22: Blokový diagram DVB-T modulátoru
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rychlost bude pro mód 2k 4 krát větší než u 8k. Tím je zajištěno, že typ módu nemá vliv na využitelný 
datový tok. 

Význam pilotních nosných byl  již  vysvětlen,  proto bude  blíže  popsána  jen  TPS signalizace.  TPS 
signalizace je přenášena pomocí definovaných nosných, viz. tabulka 2.7. Jednotlivé nosné jsou potom 
modulované rozdílovou modulací DBPSK ( differential bi-phase shift  keying) a leží na reálné ose  
konstelačního diagramu, což znamená, že informace je daná rozdílem mezi aktuálním a následným 
symbolem. Pokud se fáze mezi symboly změní, je přenášena nula, pokud je fáze stejná, přenáší se 
jednička. Všechny nosné s TPS signalizací v rámci jednoho symbolu přenášejí identickou informaci, je 
zde tudíž značná redundance potřebná pro spolehlivý přenos samotné signalizace. Celá signalizační 
zpráva je 67 bitů dlouhá a je přenesena během 68 symbolů, tento blok se nazývá TPS rámec. Během 
těchto 68 symbolů je také pozice rozprostřených pilotních nosných znovu umístěna na začátek kanálu, 
odkud postupuje s každým symbolem směrem ke konci kanálu. 

Z celkových 68 bitů slouží 17 jako inicializační a synchronizační, 13 bitů slouží jako opravné, 22 bitů 
je v současnosti používáno na samotnou signalizaci a zbývajících 13 bitů je rezervováno pro budoucí 
použití. Podrobný popis jednotlivých bitů v rámci TPS rámce je v tabulce 2.8. Mezi hlavní informace,  
které TPS signalizace poskytuje přijímači, patří:

• použitý mód (2k, 8k)

• délka ochraného intervalu (1/4, 1/8, 1/16, 1/32)

• typ modulace (QPSK, 16QAM, 64QAM)

• kódový poměr (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

• použití hierarchické modulace

Nicméně  pro  dekódování  TPS  rámce  musí  přijímač  již  znát  mód  a  ochranný  interval  (nebo  jej 
odhadnout), čímž se jeho signalizace v TPS stává bezvýznamnou. [17], [18]
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              Tabulka 2.7: Pozice nosných s TPS signalizací [1]             

2k mód 8k mód

34 50 209 346 413 569 595
688 790 901 1073 1219 1262

1286 1469 1594 1687

34 50 209 346 413 569 595 688 790 901
1073 1219 1262 1286 1469 1594 1687 1738
1754 1913 2050 2117 2273 2299 2392 2494
2605 2777 2923 2966 2990 3173 3298 3391
3442 3458 3617 3754 3821 3977 4003 4096
4198 4309 4481 4627 4670 4694 4877 5002
5095 5146 5162 5321 5458 5525 5681 5707
5800 5902 6013 6185 6331 6374 6398 6581

6706 6799

            Tabulka 2.8: Popis rámce TPS signalizace [5]           

Číslo symbolu Formát Význam

S0 inicializace

S1 - S16 0011010111101110 nebo
1100101000010001

synchronizační řetězec

S17 - S22 10111 indikátor délky

S23, S24 číslo rámce

S25, S26 konstelace
00=QPSK/O1=16QAM/ IO=64QAM

S27, S28, S29 informace o hierarchii
000=Non hierarchical,
001=α1 ,010=α2,011=α4

S30, S31, S32 kódový poměr, vysoká priorita
000= 1/2, 001=2/3, 010=3/4,
011 =516, 100=7/8

S33, S34, S35 kódový poměr, nízká priorita
000= 1/2, 001=2/3, 010=3/4,
011 =516, 100=7/8

S36, S37 ochranný interval
00=1/32,01=1/16,10=1/8,11= 1/4

S38, S39 přenosový mód
00=2k, 01 =8k

S40 - S53 všechny bity rovny "0" rezervováno pro budoucí použití

S54 - S67 BCH kód ochrana proti chybám
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Jak  už  bylo  dříve  zmíněno,  zbylé  nosné,  které  jsou  využitelné  pro  přenos  dat,  jsou  modulovány 
volitelnou  modulací  (QPSK,  16QAM,  64QAM).  Ukázky  konstelačních  diagramů  jednotlivých 
modulací  včetně  pilotních  a  TPS  nosných  jsou  na  obrázku  2.23.  Jakou  amplitudu  a  fázi  budou 
jednotlivé  nosné  mít,  záleží  na  jejich  mapování  vzhledem k  vstupním datům do  překladače,  ten 
zajišťuje mapování dle schématu na obrázku 2.24.
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Obr. 2.24: Mapovací tabulka DVB-T překladače [14]



 2.4.3.2 Parametry systému DVB-T
Základním  parametrem,  od  kterého  se  odvíjejí  všechny  ostatní,  je  vzorkovací  frekvence  zpětné 
Fourierovy transformace fIFFT = 9.142857143 MHz pro 8MHz široký kanál.  Tato frekvence je pro 
různé šířky kanálu rozdílná, v následujících výpočtech proto bude uvažováno s šířkou pásma 8MHz.  
Všech 2048, resp. 8192 je obsaženo v pásmu této šířky. Díky tomu lze jednoduše vypočítat vzdálenost 
jednotlivých nosných vzhledem k jejich počtu:

(2.4)

Ze vzdáleností jednotlivých nosných je následně možné odvodit délku symbolu dle vztahu:

(2.5)

Celková šířka pásma jednoho kanálu vyplývá ze vzdálenosti nosných Δf a počtu nosných:

(2.5)

Zde je zřetelně viditelné, že pro kanál široký 8MHz, je ve skutečnosti o 400kHz užší.

Pro výpočet  celkového datového toku je potřebná znalost  symbolové rychlosti,  ta  je funkcí  délky 
symbolu a délky ochranného intervalu:

(2.6)
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9.142857143 kHz
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=1.116071429 kHz

 t symbol=
1
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 t symbol 2k=
1

4.464285714kHz
=224 us

 t symbol 8k=
1

1.116071429kHz =896ms

f signál DVB−T=počet využitých nosných∗ f
f signál DVB−T 2k=1705∗4.464285714=7.612 MHz
f signál DVB−T 2k=1705∗1.116071429=7.608 MHz

symbolová rychlostCOFDM=
1

délka symboludélka ochrannéhointervalu



Celkový datový tok je potom odvozen ze symbolové rychlosti, počtu nosných přenášejících užitečná 
data a typu modulace těchto nosných. Pro 2k mód je počítáno s 1512 nosnými, u 8k módu se počítá  
6048  nosných.  U  QPSK modulace  jsou  v  jednom symbolu  přeneseny 2  bity,  u  16QAM  4  bity 
a u 64QAM 6 bitů. Délka symbolů u 8k módu je 4 krát větší, avšak počet nosných je také 4 krát větší,  
proto se tyto rozdíly navzájem vyruší a nemají proto vliv na datový tok. Celkový datový tok je potom 
dán vztahem:

(2.7)

Pro výpočet je však nutné nejdříve dopočítat celkovou délku symbolů a symbolovou rychlost. Celková 
délka symbolů je definována jako součet délky samotného symbolu a ochranného intervalu. Hodnoty 
pro jednotlivé kombinace módu a ochranného intervalu jsou v tabulce 2.9.

       Tabulka 2.9: Celkové délky symbolu      

Mód 2k 2k 2k 2k 8k 8k 8k 8k

Ochranný interval 1/4 1/8 1/16 1/32 1/4 1/8 1/16 1/32

Celková délka symbolu [us] 280 252 238 231 1120 1008 952 924

Z celkové doby symbolu vypočteme symbolovou rychlost dle vztahu:

(2.8)

Jednotlivé hodnoty symbolových rychlostí jsou vypočítány v tabulce 2.10.

      Tabulka 2.10: Symbolové rychlosti   

Mód 2k 2k 2k 2k 8k 8k 8k 8k

Ochranný interval 1/4 1/8 1/16 1/32 1/4 1/8 1/16 1/32

Symbolová rychlost [kS/s] 3.5714 3.9683 4.2017 4.3290 0.8929 0.9921 1.04504 1.0823

Nyní je možné všechny vypočtené hodnoty dosadit do vzorce pro výpočet celkového datového toku. 
Jednotlivé  vypočtené  hodnoty  jsou  zanesené  v  tabulce  2.11  vzhledem  k  dané  modulaci,  módu 
a ochranném intervalu.

35

celkový datový tok=symb. rychlostCOFDM∗ počet dat.nosných∗ počet bitů na symbol

symbolová rychlostCOFDM=
1

celková doba symbolu



      Tabulka 2.11: Hodnoty celkových datový toků     

Mód 2k 2k 2k 2k 8k 8k 8k 8k

Ochranný interval 1/4 1/8 1/16 1/32 1/4 1/8 1/16 1/32

Celkový  datový  tok 
[MBit/s] pro QPSK

10.800 12.000 12.706 13.091 10.800 12.000 12.706 13.091

Celkový  datový  tok 
[MBit/s] pro 16QAM

21.600 24.000 25.412 26.182 21.600 24.000 25.412 26.182

Celkový  datový  tok 
[MBit/s] pro 64QAM

32.400 36.000 38.118 39.273 32.400 36.000 38.118 39.273

Užitečný datový tok je oproti celkovému nižší z důvodu redundance, kterou zavádějí samoopravné 
kódy Reed Solomon a konvoluční kódování. Velikost užitečného datového toku je potom definována 
jako:

(2.9)

Jednotlivé vypočtené hodnoty užitečných datových toků jsou v tabulce 2.12.

Hodnoty v tabulce 2.12 se vztahují pro nehierarchickou modulaci. U hierarchické modulace lze z dříve 
popsaných důvodů dosáhnou jen datových toků, které jsou definovány pro QPSK a 16QAM. 
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                   Tabulka 2.12: Hodnoty užitečného datového toku   

Užitečný datový tok [MBit/s]

Modulace Ochranný interval 1/4 1/8 1/16 1/32

Kódový poměr

QPSK 1/2 4.976 5.529 5.855 6.032

2/3 6.635 7.373 7.806 8.043

3/4 7.465 8.294 8.782 9.048 

5/6 8.294 9.216 9.758 10.053 

7/8 8.709 9.676 10.246 10.556 

16QAM 1/2 9.953 11.059 11.709 12.064 

2/3 13.271 14.745 15.612 16.086 

3/4 14.929 16.588 17.564 18.096 

5/6 16.588 18.431 19.516 20.107 

7/8 17.418 19.353 20.491 21.112 

64QAM 1/2 14.929 16.588 17.564 18.096 

2/3 19.906 22.118 23.419 24.128 

3/4 22.394 24.882 26.346 27.144 

5/6 24.882 27.647 29.273 30.160 

7/8 26.126 29.029 30.737 31.668 

 2.4.3.3 Hierarchická modulace
Jelikož se digitální modulace vyznačují velmi strmou hranicí mezi bezchybným příjmem a nemožností 
dekódovat  přijatá  data,  je  často  využíván  systém  hierarchické  modulace,  který  tento  nedostatek 
určitým způsobem zmírní.  Většina  televizních  služeb  je  přenášena  modulací  64QAM s  kódovým 
poměrem 3/4 případně 2/3, čímž je definován potřebný odstup signálu od šumu kolem 20dB. Pomocí 
hierarchické modulace lze v rámci tohoto signálu přenášet oddělený datový tok s použitím odolnější  
modulace a kódového poměru pro spolehlivější přenos prioritních služeb, případně služeb v nižším 
rozlišení, které budou přijímatelné i v místech s horší úrovní signálu. Dalším využitím hierarchické 
modulace je přenášení televizních služeb spolu s transportním tokem, který je určen pro jiný systém 
než DVB-T.  Typicky je takto možné transportovat transportní tok systému DVB-H, nebo jednosměrné 
přenosy IPoverMPEG2TS.
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Hierarchická modulace nese dva oddělené transportní toky, které jsou na sobě nezávislé. První datový 
tok je označován jako tok vysoké priority a využívá nižší úroveň modulace, která mu zaručuje větší  
robustnost, díky čemuž jsou prioritní data při přenosu lépe chráněna. Druhý datový tok je nazýván 
tokem nízké priority a využívá vyšší úroveň modulace, díky které může poskytnout vyšší užitečný 
datový tok. Tok vysoké priority je přenášen QPSK modulací, která je tzv. vnořená do 16QAM, nebo 
64QAM modulace.  Obrázek  2.25  zobrazuje  konstelační  diagramy takto  vnořené  QPSK modulace 
do 64QAM a 16QAM, kde je hodnota konstelačního bodu nízké priority daná jeho absolutní polohou 
a hodnota konstelačního bodu je dána jeho polohou v rámci kvadrantu.

Modulace 64QAM mapuje 6bitů na symbol. Jelikož je však tok vysoké priority modulován vnořenou 
modulací QPSK, která mapuje 2 bity na symbol, jsou první dva bity modulace 64QAM, které definují  
kvadrant,  využity pro  tok  vysoké  priority,  viz.  obrázek 2.26.  Pro  tok nízké  priority potom zbývá 
mapování  4 bitů na symbol,  díky čemuž lze dosáhnout stejných maximálních datových toků jako 
v případě 16QAM modulace. Situace je analogická pro 16QAM hierarchickou modulací, kde jsou také 
první dva bity mapovány tokem vysoké priority a zbylé dva bity využívá tok nízké priority. Využitelný 
datový tok pro toky jednotlivých priorit je potom stejný jako v případě samotné QPSK modulace.
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Obr. 2.25: Konstelační diagramy hierarchické modulace [14]



Aby bylo možné zvětšit robustnost toku vysoké priority a zmenšit tak jeho náchylnost na interference, 
je možné pomocí parametru α vzdálit jednotlivé kvadranty od středu konstelačního diagramu. Změna 
vzdáleností v rámci konstelačního diagramu je znázorněna pro obě modulace a parametr α roven 1, 2 a  
4 obrázek 2.25. Je nutné zmínit skutečnost, že se zvětšujícím se parametrem α jsou přibližovány body 
konstelace nízké priority,  čímž se snižuje robustnost  toku nízké priority ve prospěch toku vysoké  
priority.

 2.4.4 Systém DVB-H
Jelikož byl standard DVB-T navržen pouze pro pevný nebo stolní příjem, bylo nutné vyvinout nový 
standard, který by umožňoval  příjem vysílaných televizních a rádiových služeb pomocí mobilních 
terminálů. Požadavek na bezproblémový příjem byl navíc stanoven i za pohybu přijímacího terminálu, 
ať  už  se  jedná  o  chůzi  nebo jízdu  autem.  Všechny požadavky byly splněny standardem DVB-H 
(Digital  Video Broadcasting for  Hand-held mobile  terminals),  který vznikl  jako nástavba systému 
DVB-T.
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Součástí vývoje systému DVB-H byl pokus sjednotit mobilní rádiovou síť se sítí televizních vysílačů, 
viz.  obrázek  2.27.  Sjednocením  těchto  dvou sítí  by se  spojily  výhody obousměrné  mobilní  sítě 
s  relativně  nízkými  přenosovými  rychlostmi  a  jednosměrné  sítě  televizních  vysílačů  s  relativně 
vysokými  přenosovým  rychlostmi.  Obousměrný  kanál  mobilních  sítí  by  se  tak  dal  použít 
pro signalizaci a vyžadování specifických dat, která by byla potom přenesena rychlou jednosměrnou 
sítí televizních vysílačů. Díky koncepci systému DVB-H je možné přenášet nejen televizní a rádiové 
služby,  ale  jakákoliv  IP/UDP data.  Navíc  zařízení  s  podporou  DVB-H  mají  plnou  hardwarovou 
podporu pro příjem stávajících  DVB-T služeb.  Jediné  možné  omezení  je  dané  na straně výrobce 
uživatelského rozhraní. 

 2.4.4.1 Rozdíly systému DVB-H oproti DVB-T
Základní  parametry systému jsou  stejné  jako  u  systému DVB-T,  jehož  fyzická  vrstva  byla  lehce 
rozšířena. K módům 2k a 8k přibyl mód 4k, který představuje kompromis mezi možností mobilního 
příjmu  a  rozsáhlosti  jednofrekvenčních  systémů.  Pro  2k  a  4k  mód  je  přidána  možnost  hlubšího 
prokládání  dat  (je  možné  volit  mezi  "native"  a  "in-depth"  prokládáním),  čímž  je  dosaženo  ještě 
náhodnějšího  rozprostření  souvislých  dat.  V TPS  signalizaci  byly  využity  další  rezervované  bity 
pro signalizaci nových vlastností systému. Souhrn těchto změn je v tabulce 2.13. 

Všechny  tyto  vlastnosti  byly  definovány jako  příloha  standardu  DVB-T ETSI  EN  300  744  [1]. 
Všechny ostatní změny a rozšíření jsou vztaženy k MPEG-2 transportnímu toku a jsou definovány 
ve standartu DVB Data Broadcast  ETSI EN 301 192  [4].  Sem spadá definice multiprotokolového 
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Obr. 2.27: Spojení mobilních a televizních systémů [14]



zapouzdření MPE (Multiprotocol Encapsulation), která umožňuje zapouzdření odlišných protokolů do 
MPEG-2 transportního toku. Time-slicing, zajišťuje shlukování dat, díky čemuž není nutné přijímat 
datový tok  nepřetržitě,  a  tím snížit  energetické  nároky přijímače.  Také  robustnost  dat  je  zvýšena 
přidáním další úrovně samoopravných kódů typu Reed Solomon během MPE. 

       Tabulka 2.13: Přehled základních vlastností systému DVB-H [3]      

2K mód 4k mód 8k mód

Δf ~ 4kHz Δf ~ 2kHz Δf ~ 1kHz

ts ~250us ts ~500us ts ~1000us

2048 nosných celkem 4096 nosných celkem 8192 nosných celkem

1705 nosných použito 3409 nosných použito 6817 nosných použito

pilotní nosné s pevnou pozicí pilotní nosné s pevnou pozicí pilotní nosné s pevnou pozicí

rozložené pilotní nosné rozložené pilotní nosné rozložené pilotní nosné

TPS signalizační nosné TPS signalizační nosné TPS signalizační nosné

1512 datových nosných 3024 datových nosných 6048 datových nosných

možné in-depth prokládání možné in-depth prokládání možné in-depth prokládání 

Kromě  přenosových  parametrů  byl  také  změněn  formát  komprese  obrazu  a  zvuku.  Již  zastaralé 
kompresní algoritmy byly nahrazeny novými a efektivnějšími v podobě H.264/MPEG-4 Part 10 AVC 
pro obraz a AAC pro zvuk. Ve spojení s nízkým rozlišením postačujícím pro mobilní zařízení, typicky 
QVGA (320x240), je možné dosáhnout datového toku kolem 200kbit/s na televizní službu.

 2.4.4.2 Oddíly DSM-CC
V rámci standardu ISO/IEC 13818 Část 6 [19] je definován princip přenosu dat,  datových služeb 
a  adresářových struktur,  který  se  nazývá  oddíly DSM-CC (Digital  Storage  Media  Command  and 
Control).  Struktura  oddílů  DSM-CC je  v  podstatě  srovnatelná  s  PSI/SI  tabulkami.  Začínají  s  ID 
tabulky, které je v rozsahu 0x3A až 0x3E, mají délku až 4 kB a jsou také rozděleny na TS pakety v  
rámci  transportního  toku.  Použitím objektových kontejnerů  (cyklicky opakované  odesílání  dat)  je 
možné DSM-CC oddíly přenášet celé adresářové stromy s různými možnostmi procházení souborů 
směrem     k přijímači. Tímto způsobem jsou u MHP služeb (Multimedia Home Platform) přenášeny 
HTML stránky, Java aplikace a další, které jsou poté spuštěny a prováděny na přijímačích.

41



DSM-CC oddíl popsaný na obrázku 2.28 slouží pro přenášení IP dat přes DVB-H systém. Jelikož je 
přenos jednosměrný, má IP provoz povahu UDP přenosu (bez potvrzení přijetí dat). I přes skutečnost,  
že existuje zpětný kanál v podobě mobilní sítě, není možné využít spojově orientovaný protokol TCP, 
protože zprávy jsou odesílány jako broadcast všem naslouchajícím DVB-H zařízením.

 2.4.4.3 Multiprotokolové zapouzdření
Díky MPE mohou být přes DVB systém přenášena data jako HTML soubory nebo dokonce MPEG-4 
video a audio toky v podobě UDP paketů. Přenos je zde naprosto analogický jako u klasických IP sítí.  
UDP paket nese v hlavičce cílový port, v hlavičce IP paketu je nesena zdrojová a cílová IP adresa,  
místo ethernetového rámce je však vytvořen DSM-CC oddíl,  který obsahuje cílovou MAC adresu. 
Tyto oddíly jsou pak rozděleny do jednotlivých MPEG-2 TS paketů.  Celý tento proces se nazývá  
multiprotokolové zapouzdřování MPE a je znázorněn na obrázku 2.29.
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Obr. 2.28: DSM-CC oddíl pro přenos IP dat

LSB

MSB

6 bajtů
MAC
adresy

ID tabulky=0x3E 8 bitů
indikátor syntaxe sekce 1 bit
indikátor privátní sekce=1 1 bit
rezervováno=11 2 bity
délka sekce 12 bitů
MAC adresa 6 8 bitů
MAC adresa 5 8 bitů
rezervováno 2 bity
data řízení kryptování 2 bity
adresa řízení kryptování 2 bity
LLC SNAP příznak 1 bit
indikátor současný/příští 1 bit
číslo oddílu 8 bitů
číslo posledního oddílu 8 bitů
MAC adresa 4 8 bitů
MAC adresa 3 8 bitů
MAC adresa 2 8 bitů
MAC adresa 1 8 bitů
IP data()
CRC 32 bitů



 2.4.4.4 Parametry systému DVB-H
Jak už bylo zmíněno, systém DVB-H vychází ze systému DVB-T, hlavními vlastnostmi, které byly 
přidány jsou:

• Time-slicing v rámci transportního toku

• MPE-FEC

• In-depth prokládání

• 4k mód

Pro signalizaci  těchto nových funkcí  byly využity dva rezervované bity a  dva již  využívané bity 
v TPS signalizaci, jak je znázorněno na obrázku 2.30. 

Přenos IP paketů je zajištěn pomocí MPE zapouzdření, jak již bylo zmíněno. Navíc mohou být takto  
zapouzdřené pakety zabezpečeny kódem Reed Solomon pro zajištění přídavné ochrany proti chybám. 
Tato přidaná redundance označovaná jako MPE FEC je přenášena v oddělených MPE sekcích s ID 
tabulky 0x78. Díky této zkušenosti  je možné přijatá data dekódovat bez načítání MPE FEC sekcí, 
pokud jsou samozřejmě tato data neporušená. [6]
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Obr. 2.29: Multiprotokolové zapouzdření [14]



Přenášená IP informace je navíc vysílána v časových oknech, tzv. time-slicing, kdy je čas do začátku 
dalších platných dat signalizován v hlavičce DSM-CC oddílu, viz. obrázek 2.31. Po přijetí časového 
okna  je  tato  informace  o  čase  přečtena  a  přijímač  se  na  definovanou  dobu  může  přepnout 
do úsporného režimu, čímž minimalizuje svou energetickou spotřebu. Pro signalizaci časové prodlevy 
mezi okny slouží nejnižší 4 bajty MAC adresy v DSM-CC hlavičce, čas je udáván s krokem 10ms.  
Konec časového okraje signalizován koncem rámce a zakončovacím bitem tabulky v MPE a MPE 
FEC oddílech. K tomu slouží bit "konec tabulky" a "konec rámce". Konec tabulky označuje poslední 
oddíl v rámci časového okna a konec rámce označuje skutečný konec časového okna, který je důležitý 
hlavně pro MPE FEC rámce.

Přijímač  je  také  informován  o  IP službách,  které  jsou  dostupné  v  podobě  nové  SI  tabulky  INT 
(IP MAC Notification  Table)  v  transportním toku.  V této  tabulce  jsou  také  přenášeny informace 
o časových oknech.
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Obr. 2.30: TPS bity v systému DVB-H [14]

Obr 2.31: Časové okna - time-slicing. [14]



 3 Návrh hybridního systému standardu DVB-T/H
Při  každém návrhu  je  nutné  stanovit  počáteční  požadavky.  Samozřejmě  samotný  návrh  prochází 
několika iteracemi, během kterých jsou požadavky na systém upravovány. Již na začátku je zřejmé, 
že jako vše, bude i tato realizace limitována jakousi finanční částkou. Jelikož se jedná o zlomek běžné  
ceny podobných systémů, je návrh a především realizace značně ztížená. 

Vzhledem k různým frekvencím a výkonům stanoveným Českým telekomunikačním úřadem je nutné 
zajistit požadované pokrytí pro dané služby. Tato podmínka se navíc komplikuje skutečností že počet 
vysílaných služeb musí být v rámci sítě zachován. Celkem se jedná o 4 televizní služby, přičemž jsou 
3 služby přebírány ze satelitních transpondérů a jedna služba je tvořena ve studiu společnosti.

Jednotlivé  části  řetězce  se  nacházejí  v  geograficky  odlehlých  oblastech,  je  třeba  vyřešit  jejich 
propojení, a tím umožnit dodávku datového toku.

Aby mohl být systém využíván uživateli co nejlépe, je nutné zvolit takové standardy a parametry, které 
jsou  podporovány  na  veřejně  dostupných  přijímačích.  Tento  požadavek  je  obzvláště  důležitý 
u mobilních přijímačů pro standard DVB-H, kde existují dva standardy OMA-BCAST a IPDC, které 
mezi sebou nejsou kompatibilní.

Jelikož se  technologie  stále  vyvíjí,  je  nutné připravit  systém tak,  aby jakákoliv  integrace nových 
standardů nevyžadovala zásadní změny systému, a tím byla ekonomicky přijatelná. Aktuálně je možné 
uvažovat například o rozšíření HDTV, HbbTV, IPTV a další.

Stejně jako se vyvíjí  technologie, vyvíjí  se také trh. Z tohoto důvodu je třeba zabezpečit  možnost  
jednoduché a finančně nenákladné rozšířitelnosti o další služby, ať už obrazové, zvukové, nebo datové.

Jelikož  tato  část  obsahuje  informace, které  jsou  součástí  firemního  know-how, je  tato  kapitola 
obsažena  v části 3 utajené přílohy.
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 4 Realizace navrženého systému
V  této  kapitole  bude  popsána  samotná  realizace  systému,  která  proběhla  na  základě  návrhu 
z předchozích kapitol. V první části realizace byly vybrány komponenty pro jednotlivé bloky tak, aby 
splňovaly požadavky, které byly stanoveny zadavatelem a které vyplynuly z návrhu systému. Tyto  
prvky byly dále integrovány do jednotlivých částí infrastruktur, odzkoušeny v laboratoři a následně 
fyzicky nainstalovány na jednotlivá stanoviště.

Jelikož  tato  část  obsahuje  informace, které  jsou  součástí  firemního  know-how, je  tato  kapitola 
obsažena  v části 4 utajené přílohy.
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 5 Měření na realizovaném systému
V následující  kapitole  bude  popsána  metodika  měření  pokrytí  včetně  stručného  popisu  měřených 
parametrů  vysílače  na  46.  kanálu  umístěném  v  areálu  VŠB-TUO  na  střeše  budovy  N.  Veškeré 
parametry, kromě kontrolního měření pokrytí, byly měřeny na kontrolním výstupu vysílače. 

Přístroje a vybavení použité během měření:

• R&S ETL TV Analyzer

• TV anténa Emme Esse AT45TLS 47

• 2x 20dB útlumový článek BP 5326

• kalibrovaný měřící kabel N-N

Jelikož  tato  část  obsahuje  informace, které  jsou  součástí  firemního  know-how, je  tato  kapitola 
obsažena  v části 5 utajené přílohy.
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 6 Závěr
I  přes  značnou  rozsáhlost  zadání  a  nesčetné  problémy  vzniklé  během řešení  zadání  se  nakonec 
podařilo  úspěšně  splnit  všechny zadané  body práce  a  vytvořit  tak  plně  funkční  systém vysílačů 
pro DVB-T a DVB-H v rámci  mezinárodního projektu Evropské unie ESF číslo 224 203 200 01 
s názvem "Mezinárodní mobilní televize v systému DVB-H". 

Díky rozšíření zadání práce bylo navíc umožněno podrobně porozumět problematice DVB-H systémů 
a hierarchické modulace. Podařilo se osvojit si jednotlivé možnosti integrace těchto technologií a díky 
dostupné technice je plně analyzovat.

Vedle technologie DVB jsem dostal také možnost implementovat distribuci digitálního televizního 
signálu přes IP síť jak v unicastovém, tak i broadcastovém přenosu. Ani tato část se však neobešla  
bez potřeby řešit vzniklé problémy, které prohloubily znalosti technologie.

Při praktické realizaci vysílací infrastruktury vznikla ideální příležitost pro získání zkušeností z terénu,  
které dokonale doplňují teoretické znalosti a umožňují tak jednodušší práci na dalších projektech. 

I  přes  jistá  ekonomická  a  technologická  omezení  se  nakonec  podařilo  navrhnou  systém tak,  aby 
vyhovoval  aktuálním  potřebám  a  zároveň  umožnil  bez  zbytečných  ztrát  kdykoliv  systém 
modernizovat.  Stejně jednoduše je  možné systém kdykoliv zdvojit,  a  tím zvýšit  jeho spolehlivost 
v případě, že budou v budoucnu poskytovány garantované služby. 
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