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Abstrakt 
 

 

 

Tato práce se zabývá popisem činnosti pozemského digitálního televizního vysílání – 

DVB-T. V práci jsou popsány jednotlivé činnosti. Jedná se především o zdrojové kódování, 

multiplexování a kódování kanálové. Praktickou část tvoří multimediální výukový disk 

vytvořený pomocí softweru Adobe Flash CS4 professional. Obsahem tohoto disku je popis 

jednotlivých části činnosti DVB-T doplněný animacemi pro lepší pochopení dané problematiky. 

 

Klíčová slova – DVB-T, DVB-T2, OFDM, SFN, Zdrojové kódování, Kanálové kódování, 

Multiplex 

 

 

 

 

Abstract 
 

 

 

This thesis describes the activities of digital terrestrial television broadcasting - DVB-T. 

The paper describes the various activities. This is primarily a source coding, multiplexing and 

channel coding. The practical part consists of a multimedia educational software disc created 

with Adobe Flash CS4 Professional. The content of this disc is a description of the activities of 

the DVB-T supplemented with animations for better understanding of the issue. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AFC   Řízení adaptačního pole (Adaptation Field Control) 

ATSC  Systém pozemské televize v USA (Advanced Television Systems Committee)  

CC   Čítač souvislostí (Continuity Counter) 

COFDM Kódový ortogonální kmitočtově dělený multiplex (Coded Orthogonal 

Frequency Division Multiplex) 

DCT  Diskrétní kosinová transformace (Discrete Cosine Transform) 

DFT  Diskrétní Fourierova transformace (Discrete Fourier Transform) 

DPCM Rozdílová pulsní kódová modulace (Differential Pulse Code Modulation) 

DMB-T Systém pozemské televize v Číně (Digital Multimedia Broadcasting-Terrestrial) 

DVB  Digitální televize (Digital Video Broadcasting) 

DVB-C  Digitální televizní vysílání v sítí kabelových televizí (Digital Video 

Broadcasting - Cable) 

DVB-T  Digitální pozemská televize (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) 

EPG  Elektronický programový průvodce (Electronic Program Guide) 

FEC Metoda zjišťování a opravy chyb vzniklých při přenosu (Forward Error 

Correction) 

GPS   Globální druţicový polohový systém (Global Positioning System) 

GOP  Skupina obrazů (Group Of Pictures) 

HDTV  Televize s vysokou rozlišovací schopností (High Definition TV) 

ISDB-T Japonský standard pozemské digitální televize (Integrated Services Digital 

Broadcasting-Terrstrial) 

MHP  Platforma domácího zařízení (Multimedia Home Platform) 

MPEG  Skupina zabývající se spracováním obrazu (Moving Pictures Experts Group)  

OFDM  Ortogonální kmitočtově dělený multiplex (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) 

PAL   Standard kódování barevného signálu pro televizní vysílání (Phase Alternating 

Line) 

PCM  Pulsní kódová modulace (Pulse Code Modulation) 

PES  Paketový tok (Paket Elementary Stream) 

PID  Identifikace paketů (Packet Identification Number and Priority) 

PLP  Kanál fyzické vrstvy s časově děleným multiplexem (Physical Layer Pipes) 

PUSI   Ukazatel začátku skupiny uţitečných dat (Payload Unit Start Indicator) 

PS  Programový tok (Program Stream) 

QAM  Kvadraturně amplitudová modulace (Quadrature Amplitude Modulation) 

QPSK  Kvadraturně fázová modulace (Quadrature Phase shift Keying) 

SCR   Synchronizační signál (System Clock Reference) 

SDI  Digitální obrazu ve studiovém formátu (Serial Digital Interface) 

SDTV   Televize se standartní rozlišovací schopností (Standard Definition TV) 



 

 

SFN  Jednokmitočtová síť (Single Frequency Network) 

STC   Zdroj hodinových impulzů (System Time Clock) 

SYNC   Synchronizační byte (Packet Sync Byte) 

TEI   Indikátor chybového přenosu (Transport Error Indicator) 

TP  Bit o přednosti přenosu (Transport Priority) 

TS  Transportní tok (Trasnsport Stream) 

TSC  Scramblování programu (Transport Scrambling Control) 

VHF   Velmi krátké vlny (Very High Frequency) 
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1. Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na popis principu funkce technologie digitálního pozemního 

televizního vysílání – DVB-T. Na rozdíl od analogového vysílání umoţňuje vysílání digitální 

přenos několika televizních programů jedním stávajícím kanálem. 

První kapitolou bakalářské práce je úvod. Ve druhé kapitole je popsána základní 

charakteristika digitálního pozemního televizního vysílání. Třetí kapitole se zabývá samotným 

principem činnosti technologie DVB-T, jednotlivé podkapitoly pak popisují zdrojové kódování 

DVB-T, tedy způsob jeho komprimace a přizpůsobení pro přenos přenosovým prostředím a dále 

pak tvorbou multiplexu, který se pouţívá k sloučení jiţ zakódovaných zvukových i obrazových 

signálu pro šíření společným datovým kanálem. Další podkapitola pojednává o kanálovém 

kódování tedy způsobu zabezpečení signálu proti chybám vznikajících při přenosu a také o 

technologii OFDM, která se pouţívá pro vysílání digitální pozemní televize a umoţňuje 

fungovaní jednofrekvenčních sítí. Čtvrtá kapitola pojednává o novější verzi systému DVB-T2, 

jsou zde popsány základní rozdíly mezi oběma systémy. V páté kapitole je popsán software, 

který byl pouţit pro tvorbu multimediálního výukového programu, je zde také nastíněn postup 

při vytváření vlastní prezentace pomocí tohoto softwaru. Poslední, šestou kapitolou je závěr.  
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2. Základní charakteristika DVB-T 

DVB-T -  Digital Video Broadcasting - Terrestrial. Jde o přenos digitálního signálu 

prostřednictvím pozemních vysílačů.  

DVB-T je jedním ze standardů pouţívaných pro přenos digitálního pozemního televizního 

vysílání. Je součástí konsorcia standardů DVB (Digital Video Broadcasting). Tento systém 

přenáší v digitální formě komprimované video, audio a další data v MPEG (Motion Picture 

Experts Group) proudu pomocí OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a 

COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulace. DVB-T se pouţívá v 

evropských zemích, Rusku, Austrálii, Indii, zemích severní Afriky, Středním východě, Tchaj-

wanu a mnoha dalších zemích. Existují i jiné systémy pro digitální pozemní televizní vysílání 

např. ATSC - Advanced Television Systems Committee for digital television (USA a Kanada), 

ISDB-T - Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial (Brazílie a Japonsko) a DMB-T - 

Digital Terrestrial Multimedia Broadcast (Čína). 

Pozemní vysílání je přenos televizních kanálů pomocí pozemních vysílačů. U analogové 

televize to znamená jeden vysílač pracující na některé frekvenci a přenášející jeden televizní 

kanál. Naopak digitální vysílání DVB-T nabízí pro vysílání „balíček“ televizních kanálů. Tento 

druh vysílání má spousty výhod, nejdůleţitějšími jsou: 

- efektnější vyuţití kmitočtového spektra 

- lepší kvalita obrazu a zvuku (HDTV - High-definition television) 

- moţnost dalších sluţeb (teletext, rádiové stanice,…) 

 

Princip systému DVB-T spočívá digitalizaci vstupních obrazových a zvukových signálů, 

redukci datového toku informace (odstranění redundance a irelevance a podvzorkování 

chromizačních sloţek obrazu), kompresi signálu, multiplexu (sloučení více TV programů plus 

jiných signálů), vytvoření ochrany uţitečného datového toku různými kódovacími metodami a 

prokládáním, pouţití digitálních modulací (QAM - Quadrature amplitude modulation, QPSK - 

Quadrature Phase Shift Keying), pouţitím CODFM (vytvoření několika tisíc nosných v kanálu), 

vloţení ochranného intervalu a v samotném vysílání. 

U DVB-T je kaţdý multiplex vysílán ze všech vysílačů pouze na jednom kanále 

(synchronní provoz). Umoţňuje to modulace ODFM a dochází k podstatně velké úspoře 

kmitočtového pásma. Na přijímací anténu tedy dopadá signál jednoho multiplexu z více směrů a 

od různých vysílačů. Přijímá-li anténa z více směrů, všechny signály se na anténě sčítají. 

Pro digitální TV vysílání se vyuţívají stávající TV pásma. Jde o III. TV pásmo VHF - Very 

High Frequency (174 – 230 MHz), IV. a V. TV pásmo (470 – 862 MHz). Šířka kanálu se 

s v porovnání s analogovým vysíláním nemění. Zůstává 8, příp. 7 nebo 6 MHz. [1], [2] 
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Za hlavní charakteristiky v DVB-T je moţné povaţovat: 

- vysílání více TV programu v jednom TV kanálu (obvykle 3 – 5 TV programu 

v standardní kvalitě SDTV (Standard Definition television), která odpovídá 

analogovému přenosu PAL (Phace Alternating Line), 

- moţnost přenosu několika zvukových doprovodů (od monofonního zvuku aţ po 

prostorový zvuk Dolby Digital AC3), 

- moţnost přenosu jiných datových toků, např. rozhlasové programy a toky dalších 

sluţeb pro účely zábavy, nebo obchodu (platforma MHP - Multimedia Home 

Platform), 

- pruţná volba kvality obrazu a zvuku (včetně kvality HDTV) aţ do maximálního 

přenosového toku vybraného módu DVB-T, 

- vysoká bezpečnost metod ochrany pro podmíněný přístup k placeným programům 

či sluţbám (CA – Conditional Access), 

- zlepšení kvality příjmu zejména v oblastech s odrazy, které jsou při analogovém 

přenosu rušivé, při digitálním přenosu rušivé nejsou a to díky ochrannému 

intervalu, 

- moţnost budování jednokmitočtových vysílacích sítí (SFN – single frequency 

network), stejný multiplex programu se vysílá sítí vysílačů na jediném kmitočtu, 

přičemţ tyto vysílače se vzájemně neruší, ale podporují (úroveň signálů se sčítá). 

To má zásadní vliv na úsporu kmitočtového spektra, 

- moţnost pouţívat přenosné přijímače s jednoduchými anténami, např. 

v pohybujících se dopravních prostředcích, 

-  na pokrytí území postačují vysílače s menším výkonem 

 

 

U digitálního vysílání je navolena určitá úroveň komprese pro obraz i zvuk. Čím bude 

komprese menší, tím bude lepší kvalita obrazu a zvuku, ale i větší datový tok. Tím pádem i větší 

náklady na přenos. Nastavení velikosti komprese je tedy kompromisem mezi financemi kvalitou 

programu. 

 

Druhy příjmu signálu DVB-T 

 

U technologie DVB-T existují čtyři druhy příjmu: 

a) Pevný příjem („fixed antenna reception“) – příjem se směrovou anténou na střeše 

budovy, 

b) Přenosný příjem („portable antenna reception“): 

 vnější („outdoor“) – příjem přenosným přijímačem s připojenou nebo 

vestavěnou anténou mimo budovy, s anténou ve výšce max. 1,5m nad zemí, 

 vnitřní („indoor“) – příjem s přepojenou nebo vestavěnou anténou uvnitř 

budovy ve výšce max. 1,5m nad podlahou místnosti (přízemí, s oknem na 

vnější straně). 
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c) Mobilní příjem – příjem při pohybu s jednoduchou všesměrovou (prutovou) 

anténou umístěnou max. 1,5m nad zemí, nebo diverzitní příjem pouţitím 

diverzitního přijímače a vice všesměrových (minimálně dvou) antén pro zamezení 

Dopplerova efektu kmitočtového posuvu. [1] 

 

 

Kmitočtové pásma a úrovně pro DVB-T 

 

Kmitočtová pásma pro DVB-T v Evropě jsou 174 – 230 MHz a 470 – 862 MHz. [1] 

Úrovně signálu DVB-T 

 

 Změna od téměř dokonalého příjmu k ţádnému je u technologie DVB-T velmi rychlá, je 

potřeba, aby minimální poţadovaná úroveň signálu byla dosaţena ve velkém procentu míst 

(stanoveno pro „dobrý“ na 95% a na 70% pro „přijatelný“ příjem). [1] 

 

Varianty systému DVB-T 

 

Systém DVB-T svou variabilitou poskytuje celou řadu variant. Základní dělení je dané 

počtem nosných kmitočtů v rámci multiplexu COFDM: 

- systém 2k (1705 nosných v jednom TV kanálu širokém 7, resp. 8 MHz), 

- systém 8k (6817 nosných v jednom TV kanálů širokém 7, resp. 8 MHz), 

- další varianty se liší podle: 

 způsobu modulace (QPSK, 16-QAM nebo 64-QAM) 

 kódového poměru (tzv. konvoluční kód – 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8), 

 

Systém DVB-T umoţňuje současně přenášet jednu modulaci v druhé, např. QPSK 

v 64QAM. Tento způsob modulace je nazýván hierarchickou modulací. Hierarchický přenos 

umoţňuje, aby z určitého balíku programů byly programy vysílány sice s různou přenosovou 

bitovou rychlostí, ale o to robustněji. [1] 

 

Varianta C2 

 

Vhodná pro kvalitní přenos čtyř TV programů v jednom multiplexu bez pouţití statického 

multiplexování (bez dynamické změny přenosové rychlosti pro jednotlivé programy podle 

aktuálního obsahu scény). Při pouţití statického multiplexování pět TV programů bez dalších 

doplňkových sluţeb (např. rozhlasu). [1] 
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Varianta B2 

 

Vhodná pro kvalitní přenos tří TV programů v jednom multiplexu bez pouţití statického 

multiplexování. Při statickém multiplexování čtyři TV programy bez dalších doplňkových 

sluţeb (např. rozhlasu). [1] 
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3. Princip činnosti systému DVB-T 

Základní princip DVB-T se skládá ze dvou hlavních částí: 

- DVB kompresní technologie (zdrojové kódování) + multiplexování 

- kanálové kódování (protichybová opatření) 

 

U systému DVB-T se televizní obraz a jeho zvukový doprovod zdigitalizuje a spolu s 

přidruţenými datovými sluţbami (teletext) se přenáší společným datovým kanálem v podobě 

digitálního multiplexu. Tento multiplex obsahuje několik televizních programů (obvykle 4-6 

programů) a k tomu ještě např. sadu rozhlasových programů a mnoţství různých doplňkových 

sluţeb (EPG - Electronic program guide, MHP apod.). Kompresní technologie zajišťuje dvě 

základní operace (zdrojové kódování a multiplexování). [3] 

3.1 Zdrojové kódování (obraz i zvuk) 

Nutnost komprimace digitalizovaného obrazu vychází z toho, ţe je tento obraz velice 

náročný na kapacitu přenosového kanálu. Hrubá přenosová rychlost digitálního obrazu ve 

studiovém formátu SDI (Serial Digital Interface) je 270 Mbit/s.  

U systému DVB je digitalizovaný obrazový signál komprimován do formátu MPEG 2. Ten 

byl vybrán kvůli své flexibilitě (norma připouští různé snímkové kmitočty i různý počet 

prokládaných či neprokládaných řádků), stabilitě (lze volit různé kvalitativní úrovně výsledného 

obrazu), nesymetričnosti (komplikovaný je pouze kodér na straně vysílatele, dekodér na straně 

diváka je naopak jednoduchý a docela levný) a otevřenosti. 

Zvuk se u DVB-T přenáší také v komprimované podobě. Pro kompresi zvuku byl u 

systému DVB původně uvaţován pouze algoritmus MPEG 1, layer I nebo II pro dvoukanálový 

doprovod (zvukové módy single channel, dual channel, stereo a joint stereo) resp. MPEG 2, 

layer II pro vícekanálový doprovod (5.0 nebo 5.1). Ale postupem času se jako alternativa pro 

přenos vícekanálového zvukového doprovodu začal pouţívat systém Dolby Digital.  

Abychom mohli číslicový TV signál přenášet pozemskými vysílači, potřebujeme tento 

signál komprimovat (zmenšit jeho bitovou přenosovou rychlost) a pouţít účinnější modulační 

metody. V Evropě byl proto přijat standard  MPEG-2 (pro obrazový i zvukový signál). Jde o 

soustavu s mnohoznačným vyuţitím pro stupně rozlišení signálu v jednom bitovém toku i pro 

různou kvalitu signálu při šíření za různých přenosových podmínek nebo v různých 

přenosových prostředích. Podle způsobu komprimace se zmenšuje bitová rychlost číslicového 

signálu PCM (Pulse code modulation) vstupujícího do kodéru z 216 Mbit/s (u SDTV) na 

redukovanou rychlost 4 – 15 Mbit/s. Tento komprimovaný bitový tok se dále kóduje kanálově. 

To vede ke zvětšení nadbytečnosti. 
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U novějšího systému s označením DVB-T2  je pro komprimaci pouţit standard MPEG-4. 

MPEG-4  a nabízí v porovnání s MPEG-2 větší komprimaci digitálního obrazového signálu a 

tedy ještě více televizních programů v jednom multiplexu. Metoda MPEG-4 se v současné době 

uplatňuje hlavně u HDTV. [1], [3] 

3.1.1 Standard MPEG-2 

3.1.1.1 Kódování obrazu 

Zkratka MPEG 2 vznikla z názvu skupiny expertů pro pohyblivé obrazy (Moving Picture 

Experts Group).  

Jedná se o ztrátovou kompresi, tzn., ţe takto komprimovaný obrazový signál uţ nelze opět 

zcela rekonstruovat (do původní kvality). Na druhou stranu je to velice účinná kompresní 

metoda (např. původní bitový tok obrazového signálu, který má cca 166 Mbit/s jde 

zkomprimovat na 8 - 4 Mbit/s pro standardní kvalitu). Kompresní poměr je tedy 20:1 aţ 40:1. 

Díky tomu, ţe norma MPEG 2 přesně definuje pouze vlastnosti dekodérů a skladbu 

přenášeného bitového toku a naopak technické řešení kodérů ponechává na výrobcích, účinnost 

kodérů můţe v závislosti na technologickém pokroku stále stoupat. Otevírá tak prostor pro 

dosaţení vyššího kompresního poměru při zachování stejné kvality obrazu. 

MPEG-2 rozeznává tyto hierarchické struktury televizního obrazu: sekvence, skupina 

obrázků GOP (Group of Pictures), obrázek (tj. snímek nebo půlsnímek, pruh makrobloků, 

makroblok, blok a vzorek). [1], [3], [4], [5] 

 

Vzorek – jedná se o nejzákladnější prvek snímku. Udává informaci o barvě nebo jasu 

v osmibitovém čísle. 

 

Blok – je tvořen skupinou 8x8 jasových nebo barevných vzorků. 

 

Makroblok – je tvořen čtyřmi jasovými bloky spolu s odpovídajícími barevnými bloky (viz 

obr. 3.1) 
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Pruh makrobloku – tvoří jej několik za sebou následujících makrobloku, které na obrazovce 

pokrývají 16 stejných řádků. 

 

Obrázek – jedná se o další stupeň, který tvoří televizní půlsnímky nebo snímek. Existují tři 

druhy snímků: 

 I (intra frame coded picture) –  kódovány vnitrosnímkově (intraframe) nebo 

vnitropůlsnímkově (intrafield), jedná se o snímky, z kterých se předpovídá 

(referenční snímky). Nemá ţádnou vazbu na předcházející a následující 

obrázky. Bez těchto snímku by dekodér komprimovaného signálu neměl 

výchozí pozici pro svou činnost, a také by nebyl moţný přístup k libovolné 

části signálu.  

 P (inter frame forward predicted picture) – snímky s jednosměrnou predikcí 

vpřed, je to snímek, který je kódován rozdílem od předchozího snímku (I nebo 

P) na základě modulace DPCM (differential pulse code modulation). Kódování 

probíhá po makroblocích (a blocích), přenášejí se pouze rozdíly signálu 

vzhledem k jiţ přenesenému referenčnímu makrobloku z předcházejícího 

obrázku, přičemţ polohu referenčního makrobloku v paměti udává tzv. 

pohybový vektor (viz obr. 3.2). Pohybové vektory se vytváří v kodéru podle 

sloţitých algoritmů analýzou všech makrobloků ve vyhledávací oblasti, do 

dekodérů jsou přenášeny spolu se signálem. Na základě souřadnic pohybového 

vektoru vyhledá dekodér ve své paměti jiţ přenesený makroblok a přidá k němu 

přenášený rozdíl, a tak získá původní hodnoty právě kódovaného makrobloku.  

 

 

 

 

 

Obr. 3.1: Makroblok 4:2:0 - celkem 6 bloků 8 x 8 hodnot [4] 

Obr. 3.2: Princip detekce a kompenzace pohybu, pohybový vektor (12, 4) [4] 
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 B (bidirectional predicted picture) – snímky s obousměrnou predikcí, 

které získáme z I a P nebo P a P snímků, touto predikci lze dosáhnou aţ 

osmi násobného sníţení bitové rychlosti. U této predikce je potřeba vytvořit 

pro rozdíl současného snímku předpověď jako průměr z minulého snímku a 

snímku, který právě následuje po aktuálně kódovaném snímku. Aby 

dekodér v přijímači mohl pouţívat i následující obrázky, mění kodér jejich 

pořadí při vysílání tak, ţe při přenosu obrázku B jsou příslušné referenční 

obrázky I nebo P jiţ uloţeny v paměti přijímače. Správné pořadí pro 

zobrazení zajišťuje dekodér. Význam obrázků B spočívá v moţnosti nalézt 

podobné bloky při odkrývání podrobností za pohybujícím se objektem v 

popředí, případně při pohybu kamery na okrajích obrazu. Tyto podrobnosti 

jsou pak obsaţeny někdy pouze v předcházejícím a jindy pouze v 

následujícím obrázku. 

 

Snímky I, P a B dohromady vytvářejí skupinu snímků GOP, délka této skupiny je 

ohraničena snímky I. 

 

GOP – skupina obrázků, která je tvořena několika obrázky mezi dvěma obrázky typu I. Pro 

GOP je charakteristická jeho celková délka N a periodicita M (viz obr. 3.3) udávající, jak se 

opakují obrázky typu P (včetně obrázků I). Těmito konstantami je stanoveno pořadí obrázků 

různých typů ve skupině GOP (mezery mezi obrázky I a P vyplňují obrázky B). 

 
Obr. 3.3: Používané způsoby predikce ve skupině obrázků 

GOP, délka skupiny N, periodicita M (pro obrázky P a I) [4] 
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Nejvyšší strukturou při kódování obrazu ve standardu MPEG 2 je sekvence, která je 

tvořena skupinami GOP. V záhlaví sekvence se přenášejí údaje týkající se způsobu kódování 

celé sekvence. Podobně v záhlaví niţších obrazových sloţek (GOP, obrázek, pruh makrobloků, 

makroblok) se přenášejí společné údaje týkající se těchto sloţek.  

Komprese bitového toku v systému MPEG 2 je zaloţena na DCT (discrete cosine 

transform) pohybově kompenzované mezisnímkové predikci na principu DPCM, kvantizaci 

koeficientů DCT a jejich kódování kódem RLC a VLC. [1], [3], [4], [5]  

 

Transformační kódování DCT (diskrétní kosinová transformace) 

 

Nahrazuje hodnoty obrazových prvků jednotlivých bloků 8 x 8 spektrálními koeficienty 

DCT, které jsou opět uspořádány do bloků 8 x 8. Jde o převod z oblasti signálových hodnot (jas 

a barva) do kmitočtové oblasti (spektrální koeficienty), analogicky jako např. u analogové 

Fourierovy transformace a diskrétní Fourierovy transformace DFT (discrete Fourier transform). 

V digitální televizi DVB je DCT dvourozměrná a je omezena na 8 x 8 prvků.  

Jako výsledek velké závislosti mezi sousedními obrazovými prvky má většinou největší 

hodnotu koeficient reprezentující stejnosměrnou sloţku daného bloku, umístěný v bloku vlevo 

nahoře. Velikosti dalších koeficientů směrem k vyšším prostorovým kmitočtům (směrem 

doprava se zvyšuje horizontální, směrem dolů vertikální prostorový kmitočet) obvykle velmi 

rychle klesají a velké mnoţství koeficientů má hodnoty blíţící se nule. [1], [3] 

 

Modulace DPCM  

 

Jedná se o kompresi, kde hodnota určitého vzorku v TV řádku se oceňuje porovnáním její 

skutečné hodnoty s hodnotou např. některého dřívějšího vzorku. V jednodušším případě je to 

hodnota předešlého vzorku ve stejném řádku, tedy o jednu vzorkovací periodu zpět.  Pro 

samotný přenos se pouţije pouze rozdíl mezi skutečnou hodnotou vzorku a hodnotou 

predikovanou. [1] 

 

3.1.1.2 Kódování zvuku 

Kódování zvuku ve standardu MPEG-2 se zakládá na rozdělení zvukového signálu v 

kmitočtové oblasti do 32 subpásem, které rozdělují slyšitelné frekvence (od 20 Hz po 20 kHz). 

Dále se vyuţívá tzv. psychoakustického maskovacího jevu lidského sluchu v kaţdém z těchto 

subpásem.  

Psychoakustický maskovací jev se dá jednoduše popsat tak, ţe určitý tón o určité intenzitě 

překryje slabší tóny, které pak buď nejsou vnímány, nebo jen ruší. Intenzivnější tón by měl 

zamaskovat tóny slabší. Celý proces je navíc ohraničen prahem slyšitelnosti (20 Hz aţ 20 kHz). 

Práh slyšitelnosti je u kaţdého člověka jiný a určuje, jak daný jedinec slyší určité frekvence. 
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Zvuk se při zpracování dále dělí pomocí filtrů do 32 subpásem, která rozdělují slyšitelné 

frekvence (od 20 Hz po 20 kHz).  

Princip psychoakustického jevu je znázorněn na obrázku 3.4. Čistý tón 1000 Hz vysoké 

intenzity zde zcela překrývá (maskuje) slabší zvukové signály v jeho blízkém okolí, nalézající 

se pod prahem maskování.  

 

 
 

 

 

Standardy MPEG při kódování zvuku rozlišují tři úrovně komprese. Úroveň 1 je pouţívána 

základní kompresním algoritmem. Rozšířené algoritmy úroveň 2 (dosahuje při stejné kvalitě 

zvuku niţších bitových toků). Úroveň 3 je nejkvalitnější. V digitální televizi DVB se pouţívá 

úroveň 2 (MPEG Audio Layer 2). Zvukové standardy MPEG 1 a MPEG 2 jsou v podstatě 

shodné s tím, ţe kromě vzorkovacích kmitočtů 32 kHz, 44,1 kHz a 48 kHz zavedených v 

standardu MPEG 1 připouští MPEG 2 i vzorkovací kmitočty poloviční. Kromě toho umoţňuje 

MPEG 2 i kódování pětikanálového zvuku. Pro kódování zvuku v digitální televizi DVB se 

pouţívají pouze vzorkovací kmitočty 48 kHz, popř. 24 kHz.  Z důvodů zpětné kompatibility s 

MPEG 1 pouţívá systém MPEG 2 i při vícekanálové modulaci dva základní stereofonní signály. 

[1], [3], [5] 

3.1.2 Standard MPEG-4 

3.1.2.1 Kódování obrazu 

MPEG-4 je rozsáhlý multimediální standard, vytvořen skupinou Moving Picture Experts 

Group (MPEG). Součástí specifikace je kódování obrazu, zvuku i vlastní kontejner MP4 

Obr. 3.4: Princip psychoakustického maskovacího jevu [4] 
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zaloţený na formátu QuickTime. Část, která se týká obrazového kódování, má řadu profilů a 

kodeky (DivX nebo XviD). MPEG-4 zdědil některé vlastnosti od starších standardů MPEG-1 a 

MPEG-2 a přidal k nim celou řadu novinek, umoţňující ukládat obraz ve stejné kvalitě při 

mnohonásobně menším objemu dat. Kvůli úspoře místa, se MPEG-4 vyuţívá u systému DVB-

T2 (pro přenos HDTV). 

V porovnání s MPEG-2 je podstatně sloţitější. Tato sloţitost je dána podstatným 

rozšířením moţností řešení u všech základních operací, které umoţňují větší redukci bitového 

toku.  

Při kompresi se opět vyuţívají makrobloky 16x16, které pouţívají vnitrosnímkovou (intra) 

predikci mezisnímkovou (inter) predikci k nalezení referenčního bloku. Mezisnímková predikce 

umoţňuje rozdělení makrobloku na dílčí části aţ do velikosti 4x4 pixely. Kaţdá tato dílčí část 

má vlastní pohybový vektor, který umoţňuje interpolaci aţ na 1/4 pixelu. Větší dílčí části jsou 

výhodné pro homogenní části obrazu, šetří se tak na pohybových vektorech. Malé části (např. 

4x4) jsou výhodnější pro detailní pohybující se plošky obrazu. Referenční blok lze vyhledávat 

aţ v pěti sousedních snímcích. 

Velice důleţitým prvkem je adaptivní deblokovací filtr potlačující viditelnost bloků 4x4 na 

horizontálních a vertikálních rozhraních bloků Y, CB a CR. 

Pro adaptivní kódování koeficientů se poté pouţije metoda CAVLC (Context-based 

Adaptive Variable Length Coding) nebo metoda CABAC (Context-based Adaptive Binary 

Arithmetic Coding). 

Komprese MPEG-4 se hlavně vyuţívá u nového standardu DVB-T2, který nabízí kromě 

efektivnějšího zdrojového kódování (MPEG-4 AVC) také zvětšení bitové rychlosti v 

přenosovém kanále minimálně o 30%, rozšíření plochy pokryté jednofrekvenčními sítěmi SFN 

nejméně o 30% a další nové prvky v oblasti kanálového kódování (např. levnější vysílače a 

vykrývače). [1], [2] 

3.1.2.2 Kódování zvuku 

Standard MPEG-4 podporuje celou řadu nejrůznějších kódovacích nástrojů. Byla 

vypracována subjektivní stupnice kvality zvuku, která hodnotí jednotlivé nástroje na základě 

subjektivních poznatků vzhledem k bitové rychlosti. Stupnice se dělí do pěti stupňů: [1] 

1 – velmi zhoršená kvalita  

2 – nepříjemné zhoršení kvality 

3 – jemné zhoršení kvality 

4 – pozorovatelné, ale ne nepříjemné 

5 – zanedbatelná ztráta kvality 
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V následující tabulce 3.1 je vybraná část ze seznamu schémat pro zpracování zvuku pro 

MPEG-4. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Multiplexování v DVB-T 

Aby bylo moţné zakódované obrazové a zvukové signály šířit společným datovým 

kanálem, je potřeba je sloučit (multiplexovat) dohromady pomocí multiplexeru (viz obr. 3.5). 

Zdrojové datové toky  - PES ( Packetized Elementary Stream), generované videokodérem a 

audiokodérem se nejprve vedou do primárního (programového multiplexeru), tam jsou sloučeny 

s datovými toky doplňkových sluţeb (např. teletext, VPS, podtitulky, …). V praxi obvykle 

funkci videokodéru, audiokodéru a primární multiplexeru zastává pouze jedno zařízení a to 

DVB kodér. 

 

 
 

 

Výstupní datový tok – PS (Program Stream) primárního multiplexeru je pak veden do 

sekundárního (transportního multiplexeru). Tento sekundární multiplexer slučuje datové toky 

Kódovací nástroj Počet kanálů Bitový tok *kb/s+ Subjektivní kvalita 

AAC 5 320 4.6 

MPEG-2 Layer II 5 640 4.6 

AAC 2 128 / 96 4.8 / 4.4 

MPEG-1 Layer II 2 192 4.3 

MPEG-1 Layer III 2 128 4.1 

AAC 1 18 3.2 

Obr. 3.5: Tvorba programového a transportního datového toku 

Tabulka 3.1: Výběr z kódovaných schémat pro zpracování zvuku pro MPEG-4 



14 

jednotlivých televizních programů s datovými toky doplňkových sluţeb (EPG - elektronický 

programový průvodce, interaktivní aplikace MHP,…) do jednoho datového toku, kterému se 

říká transportní tok - TS (Transport Stream). Dalším důleţitým úkolem transportního 

multiplexeru je vytvoření servisních dat, které identifikují jednotlivé komponenty výsledného 

TS. Bez servisních dat, by uţ TS nešlo nikdy dekódovat zpět. 

Digitální multiplex obsahuje v systému DVB-T obvykle 4 aţ 6 televizních programů (podle 

poţadované kvality). 

Při přenosu pozemskými vysílači a při kanálovém kódování (před modulací nosné vlny) je 

třeba počítat s výskytem rušení. Proto je nutné signál zabezpečit. Pro tento přenos se vyuţívají 

krátké, stejně dlouhé pakety, ty navíc usnadňují synchronizaci jednotlivých části signálu 

v dekodéru. [1], [3], [4], [10] 

 

Datové toky 

 Paketový elementární datový tok (PES - packet elementary stream) 

 Jednoprogramový transportní tok 

 Transportní tok 

 

Paketový elementární datový tok – PES 

 

Dodáván zdrojovým kodérem. Jeho úpravou je získán základ pro vytvoření programového 

nebo transportního toku. 

Kaţdý paket začíná záhlavím o neměnné délce 6 bytů (48 bitů). Za ním následuje část 

specifikujících informací, která má různou délku. Z tohoto důvodu po ní následuje část 

vyplňující data, která vyrovnávají délku informačních dat na stálý počet. Část uţitečné 

informace (obraz, zvuk, data doplňkových sluţeb) můţe obsahovat maximálně 65526 bytů (viz 

obr. 3.6). 

 

 
 

 

Obr. 3.6: Složení paketů pro elementární datový tok 
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Kódovaný bitový tok jedné programové sloţky (obraz, zvuk, data) tvoří elementární tok, 

který se po uspořádání do paketů nazývá paketizovaný elementární tok PES. Kaţdý PES přenáší 

kromě vlastních dat důleţité informace o obsahu paketu a synchronizační informace (tzv. 

časová razítka DTS a PTS) v hlavičce paketu. Délka paketu PES je typicky do 64 kB, ale můţe 

být i větší. Časová razítka umoţňují dekodéru správně dekódovat obrazový tok ze snímků I, P a 

B. Kódovaný videosignál jednoho televizního programu multiplexovaný v programovém 

multiplexu s odpovídajícími zvukovými a datovými signály tvoří programový tok, několik 

programových toků multiplexovaných v transportním multiplexu tvoří transportní tok. [1] 

 

Jednoprogramový transportní tok 

 

Programový tok (viz obr. 3.7) skládá pakety v programovém multiplexu a pouţívá se pro 

záznam jednotlivých programů nebo pro tvorbu programu ve studiu. Programový tok 

nepotřebuje zabezpečení vůči rušení v transportní cestě. Pakety, které jsou sloţeny z jednoho 

nebo více elementárních datových toků náleţí pouze jednomu programu a mají stejnou časovou 

základnu. 

 

 

 

 

Skupiny paketů tvoří jeden soubor, který je vţdy na začátku označen souborovým a 

systémovým záhlavím. Systémové záhlaví obsahuje deset informací (např. o vyrovnávací 

paměti) včetně čtyř návěstních bitů (z nich jeden pro zachycení obrazu a jeden pro zachycení 

zvuku). 

Všechny pakety jednoho programu jsou zpracovány v dekodéru, který je řízený zdrojem 

hodinových impulzů STC (System Time Clock). Tento zdroj je synchronizován signálem SCR 

(System Clock Reference), který se přenáší v záhlaví souboru paketů. Synchronizovaný zdroj 

hodinových impulzů spolu se značkami PTS a DTS zajišťuje správný okamţik dekódování a 

čtení z paměti tak, aby byl reprodukovaný obraz celistvý a synchronní s doprovodným zvukem. 

[1] 

  

Obr. 3.7: Složení programového datového toku 
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Transportní tok 

 

Transportní mutiplexování je důleţitým rozhraním mezi zdrojovým a kanálovým 

kódováním. Protoţe je transportní tok vystaven na transportní cestě rušení, musejí se dlouhé 

pakety elementárních toků přetvořit na krátké pakety stejné délky, které se snadněji zabezpečují 

proti poruchám. [1] 

Na následujícím obrázku 3.8 je znázorněno sloţení transportního datového toku.  

 

 

 

 

 

 

Záhlaví transportního toku je rozděleno do osmi skupin: 

 

1) SYNC - synchronizační byt, který oznamuje začátek transportního paketu.  

2) TEI (Transport Error Indikator) - indikátor chybného přenosu, který nebyl před 

dekodérem opraven v obvodech pro zabezpečování dat. 

3) PUSI (Payload Unit Strat Indicator) - ukazatel zaátku skupiny uţitečných dat, udává 

výskyt záhlaví paketu elementárního toku v transportním paketu nebo ţe se v paketu 

přenášejí informační tabulky o programech a jejich parametrech. 

4) TP (Transport Priority) - bit o přednosti přenosu, vybírá důleţité části z transportního 

toku, které se mají přenášet přednostně v případě přetíţení přenosové cesty. 

5) PID (Packet Identification Number and Priority) - identifikace paketu, jde o skupinu 

bitů, které mají stejný údaj, který přísluší týmţ paketům v elementárním datovém toku 

(stejným obrazovým, zvukovým a doplňkovým) 

6)TSC (Transport Scrambling Control) - dva bity., které označují zakódování programu 

TSC, přičemţ neovlivňuje záhlaví a adaptační pole. 

7) AFC (Adaptation Field Control) - bity pro řízení adaptačního pole 

8) CC (Continuity Counter) - čítač souvislosti, který čítá pakety stejného identifikačního 

znaku a můţe odhalit nesprávné pořadí nebo dokonce ztrátu paketu. 

[1] 

  

Obr. 3.8: Složení transportního datového paketu 
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3.2 Kanálové kódování  

Jde o veškerou, úpravu zdrojově kódovaného (komprimovaného) digitálního signálu, 

vhodnou pro jeho neporušený přenos mezi vysílací a přijímací anténou. Kanálové kódování 

signálu v sobě zahrnuje postupy pro zabezpečení signálu proti rušení a vhodné modulační 

metody pro úsporný a efektivní přenos prostředím. Tím je umoţněno přenášet více programu ve 

stávajících analogových TV kanálech.  

Zavedením ochrany do datového toku dojde samozřejmě k navýšení objemu přenášených 

dat. Signál je díky ochrannému kódování moţné po průchodu přenosovou cestou do určité míry 

opravit. Přestoţe se při přenosu přenosovým kanálem část informace ztratí, je za pomoci 

opravného kódu moţné na přijímací straně zjistit původní hodnotu tohoto čísla a informaci 

zrekonstruovat.  

Způsob ochrany záleţí na prostředí, kterým se šíří. Pro jednotlivé přenosy (pozemský, 

druţicový, TV kabelový rozvod) se pouţívá jiná ochrana a modulace. Největší ochranu 

potřebuje pozemská televize DVB-T , naopak nejjednodušší ochrana je potřebná u televize 

kabelové DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable). 

Uţitečný bitový tok je doplněn zabezpečovacími bity proti přenosovým chybám. Takto 

vznikne celkový hrubý bitový tok, který je pomocí vícestavové digitální modulace přenášen v 

daném kmitočtovém pásmu. Základní obvody protichybového zabezpečení digitálních systémů 

jsou znázorněny na obrázku 3.9. Toto zabezpečení bylo navrţeno v rámci projektu DVB, aby 

vyhovovalo všem digitálním televizím (terestriální, kabelové i druţicové). Kaţdé médium tak 

vyuţívá zabezpečení podle vlastních poţadavků.  

 

 Obr. 3.9: Protichybové zabezpečení DVB [6] 
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Systém DVB-T má několikastupňové protichybové zabezpečení. Vnitřní FEC kódování - 

vyuţívá konvoluční kód, který umoţňuje opravit v dekodéru určité procento chyb, které 

vznikají při přenosu transportního toku v přenosovém kanále a vnější kódování pomocí Reed-

Solomonova kódu. Vnější a vnitřní prokládání zabezpečuje přenos proti shlukům chyb. [1], [6] 

Dopředná ochrana - FEC (Forward Error Correction) 

 

FEC se pouţívá pro ochranu transportního toku DVB-T signálu. Skládá se z vnější ochrany 

blokového kódu (Reed Solomon) a vnitřní ochrany konvolučního kódu, symbolového a 

bitového prokladače. Princip této ochrany je následující: nejprve se RS kódem, který chrání 

před skupinovými chybami, zakódují zdrojové symboly (vnější kodér). Kódová posloupnost je 

poté zakódovaná kódem, který chrání před nezávislými chybami (vnitřní kodér). Hlavní 

rozdílem mezi oběma kódy spočívá v tom, ţe u blokového kódu se přidávají k informačním 

symbolům (délky m) opravující symboly (počtu k), ale u konvolučního kódu se opravující bity 

nepřidávají a informační bity se mezi sebou ovlivňují. [1] 

 

Reed Solomon blokový kód (RS) 

 

Z počtu n symbolů odpovídajícího číselně všem jejich hodnotám (256 - 1 při 2^8 bytů), je 

sloţen blok, do kterého je zařazeno m bytů informačních a zbytek tvoří k míst s ochrannými 

byty, platí tedy n = m + k. RS blokový kód s bytovými symboly se zařazuje do dvojčlenné 

skupiny kódů (na 1. místě na straně vysílače, na 2. místě před dekodérem na straně přijímače). 

Symbol můţe nabývat hodnot q = 2^w. Do bloku se zařadí n = q - 1 symbolů. Doplněním 

m informačních symbolů do počtu n pomocí opravných symbolů s počtem k se můţe dosáhnout 

počtu t symbolů, které se samy opraví, přičemţ se najde místo vadného symbolu a určí se jeho 

správná hodnota. Aby se opravilo t symbolů, musí být u RS kódu dvojnásobný počet 

opravujících symbolů k = 2t. Samoopravný RS kód je značen RS(m, n). Např. n = 255 při 8 

bitových symbolech (q = 2^8 = 256, n = 256 - 1 = 255) a v případě poţadavku na opravu t = 8 

symbolů je m = n - 2t = 255 - 16 = 239, z toho vyplývá, ţe označení kódu je poté  RS(255, 

239). Protoţe je transportní tok sloţen z paketů o 188 bytech, zkracuje se kód na typ RS(204, 

188). Redukce spočívá v poloţení prvních 51 bytů rovných nule. Opravuje se osm symbolů. S 

větším počtem opravujících symbolů se zmenší pravděpodobnost, ţe se na výstupu objeví chyba 

při jisté pravděpodobnosti vstupních chyb. [1] 

 

Matematické vyjádření kódového poměru: 

 

R = m/n = (n - k) / n = 1 - (k/n)             (3.1) 
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Vnější prokladač 

 

Prokládání symbolů se uskutečňuje pomocí zpoţďovacích pamětí - registrů délky M aţ  

11 * M, kde M je základní zpoţdění dané výrazem M = n / I, kde I vyjadřuje hloubku 

prokládání. Např. pro kód RS(204, 188) a I =12 je M = 204 / 12 = 17 a tedy poslední 

zpoţďovací paměť má délku M = (I - 1) * 17 = 11 * 17 = 187. Paměti jsou postupně 

zařazovány pomocí multiplexerů na vstupu a demultiplexerů na výstupu. Zařazování pamětí v 

opačném prokládání u dekodéru má opačné pořadí neţ u kodéru. Při kaţdém synchronizovaném 

kroku se přenese jeden symbol do vstupu a příslušně zpoţděný symbol z výstupu paměti. Tak se 

mezi vstupní symboly uloţí M*I symbolů. [1] 

 

Vnitřní kódování 

 

Vnitřní kódování je realizováno pomocí konvolučního kódování. Konvoluční kód opravuje 

inverzní působení bitů, čímţ je zabezpečuje proti poruchám. Jeho účinnost je závislá na délce 

působení kodéru na bitový tok. Pro účely konvolučního kódování přicházejí sériová binární data 

po skupinách m do posuvného registru. Přívod jedním vedením představuje rámec po 1 bitu. 

Posuvný registr má S dílů tvořících délku S. Můţe uchovat ve své paměti S*m bitů, takţe 

vykazuje 2^Sm stavů. Počet výstupů (délka vstupního rámce bitů) je n. 

Při tomto zabezpečení se nepřidávají ţádné opravné bity k bitům informačním m, pouze se 

tyto bity navzájem ovlivňují vytvářením součtu na různých odbočkách registru. Bity se takto 

skládají, jejich pravá hodnota je tedy „rozmazaná“. 

Konvoluční kód, který se pouţívá v digitální televizi je zúţený, a to proto, ţe konvoluční 

kódování zvětšuje bitovou rychlost. Provádí se tedy opatření, která vedou ke sníţení rychlosti. 

Pouţívá se "vytečkování" konvolunčního kódu, a to tak, ţe ve skupině bitů se některé vynechají, 

(např. kaţdý třetí, tím se původní poměr R = 1/2 změní na R = 3/4). [1] 

 

Vnitřní prokládání 

 

Vnitřní prokládání se skládá z bitového prokládání, které je následováno prokládáním 

symbolovým. 

 

Bitové prokládání 

 

Vstup, který se skládá ze dvou toků je demultiplexován do podtoků  v: 

 

- v = 2 pro modulaci QPSK 

- v = 4 pro modulaci 16-QAM 

- v = 6 pro modulaci 64-QAM 
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V nehiearchickém reţimu je jediný vstupní tok demultiplexován do podtoků podle 

modulace, která se pouţila na přenos: 

 

- v = 2 pro modulaci QPSK 

- v = 4 pro modulaci 16-QAM 

- v = 6 pro modulaci 64-QAM 

 

V hierarchickém reţimu je tok s vyšší prioritou demultiplexován do dvou podtoků, naopak 

tok s niţší prioritou je demultiplexován do v-2 podtoků. 

Kaţdý podtok z demultiplexoru je zpracován samostatným prokladačem bitů. Proto je v 

závislosti na v k dispozici aţ šest prokladačů, které jsou označeny I0 aţ I5. 

 

Prokladače se pouţívají následovně: 

 

- I0 a I1 pro QPSK 

- I0 aţ I3 pro 16-QAM 

- I0 aţ I5 pro 64-QAM 

 

Prokladač bitů působí pouze na data, která nesou uţitečnou informaci. Velikost bloků je pro 

kaţdý prokladač stejná, ovšem prokládaná posloupnost se pokaţdé liší. Velikost bloku bitového 

prokládání je 126 bitů, proto se prokládání bloků opakuje přesně 12x na OFDM symbol 

uţitečných dat při reţimu OFDM 2k a 48x na symbol při reţimu OFDM 8k. [1] 

 

Prokladač symbolů 

 

Jeho úkolem je zobrazení v-bitových slov na 1512 (reţim 2k) nebo 6048 (reţim 8k) 

nosných kmitočtů na OFDM symbol. 

 

3.2.1 Modulace 

Zabezpečený transportní tok se jiţ moduluje. Systém DVB-T pouţívá pro svůj přenos 

modulaci OFDM .  

 

OFDM modulace 

Ortogonální frekvenčně dělený multiplex OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplex) je pouţíván standardem DVB-T. Modulační systém OFDM je zaloţený na pouţití 

velkého počtu subnosných vln rovnoměrně rozprostřených přes celý přenosový kanál. 

Standardem jsou připouštěny dva základní módy s rozdílným počtem nosných vln, 2k (2048 

nosných vln) a 8k (8192 nosných vln). Kaţdá subnosná je dále modulována dle potřeby 

některým ze tří typů vícestavových digitálních modulací (QPSK, 16-QAM nebo 64-QAM, viz 
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obr. 3.10). Při pouţití modulace QPSK jedna subnosná vlna přenáší 2 bity informace, modulace 

16-QAM přenáší 4 bity a modulace 64-QAM 6 bitů jednou subnosnou vlnou. [1], [2], [6] 

 

 

 

 

 

Modulace OFDM má několik zásadních předností: 

 

- umoţňuje provoz jednofrekvenčních sítí (SFN). Jde o sítě, u kterých více vysílačů 

vysílá na jedom společném kmitočtu a vzájemně se svými výkony doplňují, 

- je téměř imunní vůči chybám, způsobeným vícecestným šířením a odrazy, které se v 

analogové televizi projevují jako „duchy“, 

- při vhodné volbě parametrů modulace a topologie sítě ho lze přijímat mobilními 

přijímači a to i v jedoucích vozidlech, přičemţ pro příjem stačí jednoduchá prutová 

anténa, 

- oproti analogovému provozu, kdy jeden vysílač přenáší jen jeden program, DVB-T 

vysílač můţe přenášet aţ 6 programů při stejném pokrytí signálem. Tím dochází k 

značným energetickým úsporám i sníţení ekologického zatíţení prostředí. 

[1], [2], [6] 

 

Jedno frekvenční sítě – SFN 

 

SFN (single frequency network) - provoz více vysílačů na jednom kmitočtu. Díky 

přesnému naladění, synchronizaci, digitálnímu modulování a vyuţití dalších ochranných a 

zabezpečovacích principů se vysílače vzájemně neruší, naopak se pokryté území sčítá. 

Umoţňuje se tak lépe naplánovat vysílací síť a pouţívat niţší výkony vysílačů, nebo dokrývat 

vysílání dalšími místními vysílači. 

Ani při pohybu přijímače (např. v autě při jízdě) v oblasti překryvu vysílačů nedochází k 

ţádnému rušení nebo výpadkům. Podmínkou pouţití jednofrekvenční sítě je její dokonalá 

synchronizace (pouţívá se druţicová synchronizace GPS - Global Positioning System) a přesně 

stejný vysílaný obsah. Nelze tedy na území pokrytém takovou sítí šířit různé programy (různé 

multiplexy programů).  

Obr. 3.10: Konstelační diagramy modulací M-QAM 
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Pozemský signál se můţe šířit více různými cestami. Jedna cesta je přímá a druhá vznikne 

buď to odrazem od nějaké překáţky (budova, kopec,…), anebo jako signál jiného vysílače (sítě 

SFN).  

Signál vysílaný vysílačem se šíří nejprve cestou přímou. Tento signál dorazí do přijímače s 

největší amplitudou a nejmenším zpoţděním. Vysílaný signál se můţe odráţet od překáţek 

(budovy, přírodní terén…) a dorazí do přijímače i jinou cestou. Aby nedocházelo k překrývání 

symbolů, pouţívá se metoda vkládání ochranného intervalu (viz obr. 3.11). Ta spočívá v 

prodlouţení trvání symbolu o délku ochranného intervalu. Odraţené signály dorazí do místa 

příjmu v době, kdy přijímač nic nepřijímá jen detekuje. Nedochází tedy k příjmu nesmyslů, ze 

kterých by nešla vyčíst smysluplná uţitečná informace. 

U SFN sítí je ochranný interval velice důleţitý. Pokud je přijímač mezi dvěma vysílač, 

přijímá dva přímé a několik odraţených signálů. Délka ochranného intervalu u těchto sítí určuje 

maximální vzdálenost vysílačů. Proto se ochranný interval při kmitočtovém plánování území 

sítí SFN navrhuje podle aktuální potřeby. Např. ochranný interval u sítě SFN je 1/8 (112ųs), tato 

doba šíření odpovídá vzdálenosti zhruba 30km. Tedy maximální vzdálenost vysílačů při, které 

nebude docházet k vzájemnému rušení přijatých signálů bude 30 km. [1] 

 

 

 
 

 

  

 

Obr. 3.11: Možnosti ochranného intervalu v systému DVB -T [1] 
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4. DVB-T2 

DVB-T2 je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače. DVB-T2 

vychází z původního standardu DVB-T. Oproti předchozí verzi nabízí několik změn, základní 

rozdíly oproti analogovému vysílání ovšem zůstaly zachovány. DVB-T2 rozšiřuje moţnosti 

parametrů modulace a zlepšuje uspořádání datového toku tak, ţe při optimálním nastavení 

obsazení stejného frekvenčního pásma umoţňuje přenést aţ dvojnásobné mnoţství informací 

neţ standard DVB-T, dále umoţňuje přenos vysílání ve vysokém rozlišení (HD) a nabízí mnoho 

dalších inovativních sluţeb.[8]  

Jednou z nejdůleţitějších výhod nového standardu je navýšení kapacity datového toku o 

více neţ 30%, dále pak došlo k vylepšení příjmu signálu v SFN sítích, lepší podpoře mobilních 

a přenosných přijímačů. Nabízí také zajištění zpětné kompatibility (přijímače DVB-T2 dokáţí 

přijímat i standard DVB-T). [7], [8], [9] 

4.1 Rozdíly mezi DVB-T a DVB-T2 

Digitální signál v podobě datového toku, se i u DVB-T2, musí na vysílací straně 

zakódovat, zkomprimovat a namodulovat. Kódování zahrnuje korekci chyb, komprese redukci 

přenášených dat (v tzv. bitových tocích) a modulace vyuţití nosných vln. Na přijímací straně 

probíhá opačný postup (demodulace, dekomprese a dekódování). 

Prvním rozdílem oproti DVB-T je zavedení více vstupních datových toků – PLP (Physical 

Layer Pipes). Kaţdá z PLP je schopná nést jiný typ dat (HDTV, SDTV, mobilní přenos) a navíc 

kaţdý z nich je rámci jednoho frekvenčního kanálu modulován jinou metodou s jinou 

robustností. Přijímače si pak z přijatého signálu mohou vybrat jen to, co potřebují (mobilní 

přijímač jen data v QPSK modulaci s vysokou robustností a velkým FEC, klasický HD ready 

televizor jen data v 256QAM modulaci s niţším FEC).  

Kromě doposud vyuţívaných frekvencí (5, 6, 7 a 8MHz) se u DVB-T2 pouţívají i 

frekvence 1,712 a 10MHz. Dále kromě dosavadních módů 2k a 8k přibývá mód 1k (pro mobilní 

příjem) a především vyšší módy 16k a 32k. Pouţitím vyšších módů dojde ke zmenšení 

kmitočtový odstup dvou sousedních nosných kmitočtů, následkem je ovšem prodlouţení trvaní 

symbolu. Znamená to, ţe můţe dojít ke vzniku interferencí mezi nosnými kmitočty. Díky 

delšímu trvání symbolu lze při pouţití stejného poměru ochranného intervalu prodlouţit 

uţitečné části symbolu. Při vyšších módech klesají krajní části kmitočtového spektra rychleji, 

mohou tak být oba konce kanálu rozšířeny (k původním nosným kmitočtům lze přidat další).  

Systém DVB-T2 pouţívá také dopřednou korekci chyb (FEC). Ale na rozdíl o DVB-T 

(pouţívá konvoluční kódování s algoritmem Viterbiho a Reed-Solomona) DVB-T2 pouţívá 

kódování nazývané LDPC/BCH. V něm jsou data chráněna kódem BCH (akro-nym vynálezce 

Bose Chaudhuri-Hocquenghama) a opětovně jištěna kódem LDPC (Low Density Parity Check - 

kontrola parity s nízkou hustotou). Jde o kódování mnohaúrovňové cyklické korekce proměnné 
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digitální chyby s vyuţitím vzorku vícenásobných náhodných chyb. Při pouţití kódování 

LDPC/BCH  je signál robustnější, tedy odolnější vůči šumu a interferencím.  

 

Standard DVB-T2 je stejně jako jeho předchůdce DVB-T zaloţen na modulaci OFDM.  

DVB-T2 však díky pouţitému systému protichybového zabezpečení LDPC/BCH  navíc 

obsahuje modulační mód 256-QAM. U modulace je zavedena novinka v podobě pootočeného 

konstelačního diagramu (Rotated Constellation Diagram, viz obr. 4.1). Princip spočívá v 

pootočení čtvercové matice bodů v konstelačním diagramu. V neotočeném konstelačním 

diagramu se pro definici jedné hodnoty vyuţívají hodnoty dvě I a Q, v pootočetém konstelačním 

diagramu stačí pouze jedna hodnota. Tím se zvyšují nároky na demodulátory, protoţe se musejí 

rozlišovat malé změny hodnot I a Q. Úhel pootočení konstelačního diagramu je stanoven pro 

kaţdou modulaci zvlášť (29° pro QPSK, 16,8° pro 16-QAM, 8,6° pro 64-QAM a arctan(1/16) 

pro 256-QAM). 

 

 

 

 

 

Oproti systému DVB-T jsou u systému DVB-T2 vyuţívány pro uţitečnou část symbolu 

OFDM další hodnoty poměru ochranného intervalu (1/128, 19/256 a 19/128). Tyto hodnoty se 

pouţívají pouze u módu 8K, 16K a 32K. Hodnoty 19/256 a 19/128 jsou vyuţívány jen 

v případech kdy je potřeba dosáhnout maximální ochranný interval a zároveň splnit Dopplerova 

omezení. Vzhledem k tomu, ţe délka trvání uţitečné informace je oproti DVB-T delší (obvykle 

jsou delší i ochranné intervaly) jsou vetší moţné velikosti sítí SFN. Např. při šířce kanálu 8 

MHz je v systému DVB-T teoreticky maximální moţná vzdálenost mezi vysílači 67,2 km (mód 

8K, poměr ochranného intervalu 1/4), u systému DVB-T2 je tato vzdálenost aţ 159,6 km (mód 

32K, poměr ochranného intervalu 19/128), představuje to nárůst o 137,5 %. [8], [9], [11] 

  

Obr. 4.1: Rotující konstelační diagram [11] 
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4.2 Physical Layer Pipes 

PLP je zásadní vylepšením u systému DVB-T2. PLP lze definovat jako kanál fyzické 

vrstvy s časově děleným multiplexem (TDM), ten je vysílán v radiovém kanálu pomocí 

specifické skupiny po sobě jdoucích buněk OFDM. Pomocí PLP je moţné přenášet současně 

několik transportních toků v jednom televizním kanále. 

 Jednotlivé PLP navíc mohou nést odlišné typy dat (např. kanály HDTV, kanály SDTV, 

data pro mobilní příjem,…). A navíc můţe kaţdý přenášený datový signál rámci jednoho 

frekvenčního kanálu vyuţívat jiný druh modulace s odlišným kódovacím poměrem. V jednom 

kanále můţe být vyuţito aţ 256 PLP (viz obr.4.2). 

 

 

 

 

 

 

Podle počtu vstupních PLP jsou definovány dva základní vstupní módy: 

 mód A – nejjednodušší, pouţívá jenom jednu PLP, na celý přenášený obsah 

aplikuje stejnou robustnost 

 mód B – pokročilejší, Pouţívá více PLP. Kromě přiřazení specifické robustnosti 

kaţdé ze sluţeb nabízí větší hloubku časového prokládání a moţnost šetření baterií 

v přijímači (při přenosném nebo mobilním příjmu).  

[8], [9], [11] 

  

Obr. 4.2: Kanál složený z až 256 transportních toků [9] 
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V následující tabulce 4.1 jsou uvedeny hlavní rozdíly mezi systémy DVB-T a DVB-T2. 

 

Tabulka 4.1: Srovnávací tabulka systému DVB-T a DVB-T2 

  DVB T2 DVB-T 

FEC LDPC + BCH CC + RS 

Modulační mód QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM QPSK, 16QAM, 64QAM 

Ochranný interval 
1/4, 19/128, 1/8, 

1/4, 1/8, 1/16, 1/32 
 19/256, 1/16, 1/32, 1/128 

FFT (počet nosných) 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K 2K, 8K 

Rozptýlené (pilotní) nosné 
1%, 2%, 4%, 8% 8% 

z celkového počtu nosných z celkového počtu nosných 

Kontinuální referenční nosné 0,35% z celkového počtu nosných 2,6% z celkového počtu nosných 

Šířka pásma 1,712, 5, 6, 7, 8 a 10 MHz 5, 6, 7 a 8 Mhz 
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5. Adobe Flash CS4 professional 

Součástí mého zadání bakalářské práce bylo i vytvoření multimediálního programu pro 

výukové účely. Pro tvorbu tohoto programu jsem si vybral software Adobe Flash CS4 

professional. 

Adobe Flash CS4 professional je softwerový nástroj vyuţívaný pro tvorbu multimediálních 

prezentací, interaktivních animací, webových aplikací, testů, her dalších. Flash podporuje 

velké mnoţství grafických formátů, dokáţe přehrát zvuk ve formátech MP3 a WAW a 

v neposlední řadě podporuje i video v digitální podobě. Soubory, které jsou vytvořené 

ve flashi lze přehrávat na všech známých platformách a ve všech prohlíţečích 

(podmínkou ovšem je nainstalovaný FlashPlayer). 
Obsah aplikací lze vytvářet přímo ve flashi nebo je jej moţné importovat z jiných 

aplikací od společnosti Adobe. 

 

Tvorba prezentace v programu Adobe Flash 

 

Po úspěšném nainstalování programu Adobe Flash a jeho spuštění se zobrazí uvítací 

obrazovka (viz obr. 5.1) s odkazy na vytvoření nových souborů, vytvoření souboru pomocí 

šablony, a nebo je moţné otevřít jiţ nějaký soubor, který se nachází na disku. 

 

 
 

 

  

Obr. 5.1: Úvodní obrazovka programu Adobe flash CS4 professional 
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Pro vytvoření nebo otevření souboru, se také dá pouţít příkazová nabídka nacházející se v horní 

části okna programu Adobe.  

Prezentace se v programu Adobe Flash dá vytvořit několika způsoby. Jedním z těchto 

způsobů je vkládání snímek po snímku do časové osy. Přechod mezi jednotlivými se provádí 

pomocí interaktivních tlačítek (která se samozřejmě vytvoří pomocí programu flash). 

 Pro svou multimediální prezentaci jsem si výše popsaný způsob tvorby prezentace, 

jedním z důvodů bylo i to, ţe mi byla poskytnuta šablona, díky které jsem byl ušetřen tvorby 

jednotlivých interaktivních tlačítek. 

 

Tvorba vlastní prezentace 

 

Po otevření programu a výběru nového dokumentu flash se zobrazí okno programu. Ve 

výchozím nastavení zobrazuje program panel nabídek, časovou osu, panel nástrojů, inspektor 

vlastností a několik dalších panelů (viz obr. 5.2). 

 

 

Obr. 5.2: Printscren z programu Adobe Flash CS4 professional 

 

 Zobrazuje také velký, bílý obdélník nacházející se uprostřed obrazovky. Říká se mu vymezená 

plocha, a je to oblast, do které se vkládají obrázky, text a video, které se mají zobrazit na 

obrazovce. Prvky umístěné do šedé oblasti okolo vymezené plochy budou při spuštění filmu 

neviditelné. Velikost vymezené plochy lze libovolně měnit, stejně tak lze měnit i její barvu. 

Veškerá změna velikosti tvaru pozice na vymezené ploše se provádí v Inspektoru vlastností. 

Další důleţitou částí je časová osa, která je umístěna pod vymezenou plochou. Časová osa 

je rozdělena na jednotlivé snímky, přičemţ při přepnutí mezi nimi lze změnit obsah na 

vymezené ploše. Obsah jednotlivých snímků lze zobrazit přesunutím přehrávací hlavy na 

konkrétní snímek. Ve spodní části časové osy se zobrazuje číslo zvoleného snímku, aktuální 
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kmitočet (udává kolik snímku se přehraje za 1s) a čas od začátku filmu. Součástí časové osy 

jsou i vrstvy, které pomáhají při organizaci kreseb, textu a animací v dokumentu. V případě 

změny např. pozadí lze změnit jen obsah jedné vrstvy, aniţ by tato změna měla vliv na jiné 

vrstvy. 

Nedílnou součástí programu Adobe Flash je panel nástrojů, který obsahuje nástroje pro 

výběr, kreslení psaní, malování úpravy a navigaci. Nejčastěji pouţívanými nástroji jsou výběr, 

text a kreslení. 

Při vytváření vlastních interaktivních animací se vyuţívá dalších funkcí programu Adobe 

Flash. Animace lze vytvářet snímek po snímku, nebo se pouţívají funkcí pro doplnění pohybu a 

doplnění tvaru. Příkazy pro doplnění pohybu a doplnění tvaru naleznete v příkazové nabídce 

Vložení. Během doplnění tvaru program Adobe porovná rozdíly mezi dvěma vloţenými snímky 

a pokusí se vytvořit plynulý přechod mezi nimi. Doplnění pohybu slouţí k podobnému účelu 

jako doplnění tvaru, ale tento typ doplnění lze pouţít pouze na textové objekty nebo instance 

souborů. U objektu na který je aplikováno doplnění pohybu lze změnit umístění, barvu, 

průhlednost, velikost a orientaci nelze ovšem změnit jeho tvar. Doplnění pohybu je méně 

náročnější, proto se v případech kdy nedochází k ţádné změně ve tvaru objektu dává přednost 

doplnění pohybu. 

Během tvorby vlastní prezentace je vhodné si prohlíţet její podobu. Pro rychlé zobrazení 

toho jak se daná animace či část prezentace bude chovat slouţí příkaz Testovat film, který 

naleznete v příkazové nabídce Ovládání. Jakmile je celá prezentace hotová lze ji z programu 

flash publikovat. Dojde tak k vytvoření souboru SWF a HTML. Soubor SWF je výsledný film a 

soubor HTML „říká“ webovému prohlíţeči jak se má soubor SWF zobrazit.  

 

Obsah výukového programu 

 

Mnou vytvořený výukový program obsahově shrnuje teoretickou část této bakalářské práce. 

Vlastní program tvoří 29 slydů rozdělených do čtyř kapitol. Jednotlivé kapitoly popisují systém 

DVB, systém DVB-T a princip činnosti systému DVB-T. První kapitolu tvoří úvod. 

Druhá kapitola pojednává o systému DVB všeobecně. Dále jsou v této kapitole zmíněny 

varianty, na které se standard DVB dělí (např. DVB-T, DVB-C atd.). 

Třetí kapitolu tvoří seznámení se systémem DVB-T. Kapitola slouţí k seznámení s tímto 

systémem, dále je zde popsán jeho vývoj v ČR. Jsou zde také popsány varianty a druhy příjmu 

systému DVB-T. Na obrázku 5.3 je printsreen z této kapitoly. 
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Čtvrtá kapitola výukového programu je obsahově nejrozsáhlejší a tvoří jí popis činnosti 

technologie DVB-T. Je zde popsáno zdrojové kódování (obrazu i zvuku), multiplexování a 

samozřejmě také kódování kanálové. Dále je zde popsán princip jednofrekvenčních sítí SFN. 

Poslední slyde celého výukového programu tvoří porovnání systému DVB-T se 

systémem DVB-T2. Velká část prezentací tvořící tento výukový program je doplněny animace 

podporující samotný teoretický výklad. Na následujícím obrázku 5.4 je printsreen z této části 

výukového programu. 

 

  

Obr. 5.3: Printsreen z 3. kapitoly výukového programu 

Obr. 5.4: Printsreen z 4. kapitoly výukového programu 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce byl popis základního principu činnosti technologie DVB-T. Na 

teoretickou část práce pak byla navázaná tvorba multimediálního výukového programu, který 

má poslouţit jako budoucí podpora výuky na Vysoké škole báňské technické univerzity v 

Ostravě, fakultě elektrotechniky a informatiky, katedry telekomunikační techniky. V práci je 

zmíněna i další generace systému DVB-T a to DVB-T2. 

Pro tvorbu výukového programu byl vybrán Flash, protoţe jde o velmi vhodný nástroj 

pro tvorbu studijních opor. Lze v něm vytvářet materiály s interaktivním ovládáním, 

které mohou dále obsahovat např. video, zvuk a animace. To vše napomáhá k tomu, aby 

bylo studium co nejefektivnější. 

Vlastní multimediální program byl vytvořena pomocí programu Adobe Flash CS4 

professional. Cílem tohoto programu bylo jednoduché, stručné a výstiţné vysvětlení 

nejdůleţitějších pojmů týkajících se činnosti technologie DVB-T. Ve výukovém programu jsou 

k jednotlivým teoretickým výkladům pouţity animace, které mají danou problematiku více 

objasnit. Tento program by měl tedy zefektivnit celý výukový proces týkající se technologie 

DVB-T.  

Činnosti spojené s touto bakalářskou práci byly pro mne velice přínosné. Naučil jsem se 

pouţívat program Adobe flash, coţ je velice mocný nástroj pro tvorbu interaktivních aplikací a 

jsem si jist, ţe tyto nově nabyté zkušenosti dále uplatním nejen při studiu, ale i ve svém 

profesním ţivotě a zároveň je budu dále prohlubovat. Dále mě toto téma nabídlo bliţší 

seznámení se s technologií digitálního pozemského televizního vysílání. 
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Příloha A:  Multimediální výukový program (viz. přiloţené CD) 


