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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 To DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation 

Terrestrial) πξφθεηηαη γηα ηo πην πξνεγκέλν ζχζηεκα επίγεηαο ςεθηαθήο 

κεηάδνζεο (DTT) παγθνζκίσο, πξνζθέξνληαο πςειφηεξε απφδνζε, 

δπλακηθφηεηα θαη επειημία. Όπσο ν πξνθάηνρφο ηνπ, ην DVB-T πξφηππν, έρεη 

αλαπηπρζεί απφ ην DVB Project, κηα δηεζλή θνηλνπξαμία απνηεινχκελε απφ 

πεξίπνπ 230 κέιε, δεζκεπκέλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ αλνηρηψλ δηαιεηηνπξγηθψλ 

πξνηχπσλ γηα ηελ παγθφζκηα δηαλνκή ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ππεξεζηψλ 

κεηάδνζεο.  

 Σν λέν πξφηππν εηζάγεη ηηο πην λέεο ηερληθέο δηακφξθσζεο θαη 

θσδηθνπνίεζεο γηα λα επηηξέςεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηνπ 

πνιχηηκνπ επίγεηνπ ξαδηνθάζκαηνο γηα ηελ κεηάδνζε ήρνπ, βίληεν θαη 

δεδνκέλσλ ζε ζηαζεξέο, θνξεηέο θαη θηλεηέο ζπζθεπέο. Απηέο νη λέεο ηερληθέο 

θαζηζηνχλ ην DVB-T2 50% πην απνηειεζκαηηθφ απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

ζχζηεκα DTT ζηνλ θφζκν. Όπσο κε φια ηα DVB πξφηππα, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ βαζίδνληαη ζε πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο εκπνξηθέο πξνυπνζέζεηο νη 

βαζηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ε αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ε βειηίσζε ηεο 

δπλακηθφηεηαο θαη ε δπλαηφηεηα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππάξρνλησλ 

θεξαηψλ ιήςεο. Ζ DVB-T2 πξνδηαγξαθή εγθξίζεθε θαη δεκνζηεχζεθε απφ ην 

ETSI ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 (EN 302 755).  

 Ο ζθνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή φισλ 

ησλ ζηαδίσλ ελφο DVB-T2 ζπζηήκαηνο πξνζνκνίσζεο. Αθνινπζνχκε ηε ξνή 

εηζφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο δηέξρεηαη κέζα απφ φια ηα ζηάδηα ηνπ Σ2 

πνκπνχ θαη βιέπνπκε πσο φιεο νη λέεο ηερληθέο ηνπ πξνηχπνπ εθαξκφδνληαη 

ζε απηήλ. 
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ABSTRACT 

 DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) 

is the world‟s most advanced digital terrestrial transmission (DTT) system 

offering higher efficiency, robustness and flexibility. Like its predecessor 

standard DVB-T, it is developed by the DVB Project, an industry-led 

consortium of around 230 members committed to designing open 

interoperable standards for the global delivery of digital media and broadcast 

services.  

 The new standard introduces the latest modulation and coding 

techniques to enable highly efficient use of valuable terrestrial spectrum for 

the delivery of audio, video and data services to fixed, portable and mobile 

devices. These new techniques make DVB-T2 50% more efficient than any 

other DTT system in the world. As with all DVB standards, its specification is 

based on carefully considered Commercial Requirements. Key requirements 

included an increase in capacity, improved robustness and the ability to reuse 

existing reception antennas. The DVB-T2 specification was approved and 

published as by ETSI in Sept. 2009 (EN 302 755).  

 The purpose of this dissertation project is to describe all the stages of a 

DVB-T2 simulation system. We follow the system‟s input stream through the 

whole T2 transmitter‟s data path and we see how all the new techniques of 

the standard are applied to it. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 - Σο DVB Project 

1.1 Γεκηνπξγία Παγθφζκησλ Πξνηχπσλ Γηα ηελ Φεθηαθή Σειεφξαζε 

 Σν DVB Project (Digital Video Broadcasting - Φεθηαθή Μεηάδνζε 

Βίληεν) πξφθεηηαη γηα κηα δηεζλή βηνκεραληθή θνηλνπξαμία απνηεινχκελε απφ 

πεξίπνπ 270 ξαδηνηειενπηηθνχο θνξείο, θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ, 

ρεηξηζηψλ δηθηχσλ, πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ θαη άιινπο ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ 35 ρψξεο δεζκεπκέλνπο ζηνλ ζρεδηαζκφ αλνηθηψλ δηαιεηηνπξγηθψλ 

πξνηχπσλ γηα ηελ παγθφζκηα δηαλνκή ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ππεξεζηψλ 

κεηάδνζεο. 

 Σν 1991, νη ξαδηνηειενπηηθνί θνξείο, νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη 

ξπζκηζηηθέο αξρέο ζηελ Δπξψπε ζπλαληήζεθαλ γηα λα ζπδεηήζνπλ ηνλ 

ζρεκαηηζκφ κηαο νκάδαο πνπ ζα επέβιεπε ηελ ζέζπηζε ηεο ςεθηαθήο 

ηειεφξαζεο. Σν ζπλαηλεηηθφ πιαίζην θαη ην Μλεκφλην Καηαλφεζεο (Memoran-

dum of Understanding - MoU), θαηαξηίζηεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ ην 1993, κε 

ηα νπνία θαζνξίζηεθε ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία νη αληαγσληζηέο ζηελ αγνξά 

ζα έξζνπλ θνληά ζε έλα πλεχκα εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ. 

 Σν DVB είλαη έλα ζχλνιν δηεζλψο απνδεθηψλ αλνηθηψλ πξνηχπσλ γηα 

ηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε. Σα DVB πξφηππα δηαρεηξίδνληαη απφ ην DVB Project 

θαη δεκνζηεχνληαη απφ ηε Μεηθηή Σερληθή Δπηηξνπή (Joint Technical 

Committee - JTC) ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Σειεπηθνηλσληαθψλ 

Πξνηχπσλ (European Telecommunications Standards Institute - ETSI), ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο (European Committee 

for Electrotechnical Standardization - CENELEC) θαη ηελ Δπξσπατθή 

Ραδηνηειενπηηθή Έλσζε (European Broadcasting Union - EBU). Ζ 

αιιειεπίδξαζε ησλ επηκέξνπο πξνηχπσλ DVB πεξηγξάθεηαη ζην DVB 

Cookbook. Πνιιέο πηπρέο ηνπ DVB έρνπλ θαηνρπξσζεί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ MPEG θσδηθνπνίεζε βίληεν θαη 

ήρνπ. 

 

Δηθόλα 1: Λνγόηππν ηνπ DVB 

 Ζ είζνδνο σο κέινο ζην DVB Project είλαη αλνηθηή ζε φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ςεθηαθή κεηάδνζε θαη πξνζθέξεη 

ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ DVB. Σα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα ησλ κειψλ ζηελ θνηλνπξαμία είλαη ηα εμήο: 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Telecommunications_Standards_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Committee_for_Electrotechnical_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Committee_for_Electrotechnical_Standardization
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• πκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ κειινληηθψλ πξνδηαγξαθψλ, κέζσ 

πξνηάζεσλ θαη ζρεδηαζκψλ. 

• Απνθηνχλ έγθαηξε παξνπζίαζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ζηε θάζε ηεο 

αλάπηπμεο κέζσ ζπλεδξηάζεσλ, εγγξάθσλ θαη e-mail. 

• Δπσθεινχληαη απφ ηηο επθαηξίεο γηα δηθηχσζε κε ηα άιια κέιε ηνπ DVB ζε 

ζπλαληήζεηο θαη εθδειψζεηο. 

• Πξνσζνχλ απφ θνηλνχ ηα πξφηππα DVB κέζσ εξγαζηεξίσλ, ζεκηλαξίσλ, 

ζπλεδξίσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ. 

 Ζ επηηπρία ηνπ DVB Project ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη αξρέο: 

1. Ζ Δκπνξηθή Δλφηεηα ζπληάζζεη κε βάζε ηελ ππάξρνπζα αγνξά έλα 

ζχλνιν εκπνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα θάζε πξνδηαγξαθή. 

2. Ζ Σερληθή Δλφηεηα ζπληάζζεη ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή πνπ πιεξνί απηέο 

ηηο πξνυπνζέζεηο. 

3. Σν ηκήκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content management – CM) αμηνινγεί 

ην ζρέδην ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ην ζηέιλεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ DVB 

γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε. 

4. Σέινο ην ζρέδην απνζηέιιεηαη ζην ETSI (Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην 

Σειεπηθνηλσληαθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ επίζεκε ηππνπνίεζε. 

 Τπάξρεη κηα ζεηξά ειέγρσλ θαη ηζνξξνπηψλ γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα 

πξφηππα DVB παξακέλνπλ θαηεπζπλφκελα απφ ηελ αγνξά θαη είλαη 

εθαξκφζηκα. Σν Μλεκφλην Καηαλφεζεο (MoU) ην νπνίν ππεγξάθε απφ φια 

ηα κέιε πεξηιακβάλεη έλα άξζξν αθηεξσκέλν ζηα Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο (Intellectual Property Rights - IPR), εμαζθαιίδνληαο φηη φια ηα 

κέιε δίλνπλ άδεηα ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηνπο ζε φινπο ηνπο θνξείο 

πινπνίεζεο κε δίθαηνπο θαη ηζφηηκνπο φξνπο. Ζ Δλφηεηα Πξνσζήζεσλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ (Promotions and Communications Module) δηαζθαιίδεη ηέινο 

φηη φια ηα ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ επίγλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

DVB κέζα απφ ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην DVB Project Office, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηελ έδξα ηεο Δπξσπατθήο Ραδηνηειενπηηθήο Έλσζεο (EBU) ζηε 

Γελεχε. 

1.2 Σα Βαζηθά Πξφηππα 
 Ζ πξψηε θάζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ DVB πεξηέιαβε ηελ ζέζπηζε 

πξνηχπσλ γηα ηελ παξάδνζε ςεθηαθήο ηειεφξαζεο ζηνπο θαηαλαισηέο 

κέζσ ησλ "παξαδνζηαθψλ" δηθηχσλ κεηάδνζεο. Έηζη, ηα ηξία βαζηθά 

πξφηππα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο ήηαλ ην DVB-S (DVB-Satellite) γηα 

δνξπθνξηθά δίθηπα, ην DVB-C (DVB-Cable) γηα ηα θαισδηαθά δίθηπα θαη ην 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_Property_Rights
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DVB-T (DVB-Terrestial) γηα ηα επίγεηα δίθηπα. Δπηπιένλ, κηα ζεηξά απφ 

ππνζηεξηθηηθά πξφηππα απαηηνχληαλ γηα ηελ θάιπςε ηνκέσλ φπσο νη 

ππεξεζίεο ελεκέξσζεο (DVB-SI), ππνηηηιηζκνχ (DVB-SUB) θαη δηεπαθήο 

(DVB-ASI). Ζ δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε, κία απφ ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο πνπ 

ήξζαλ σο απνηέιεζκα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή 

κεηάδνζε, απαηηείζαη επηπιένλ ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ πξνηχπσλ 

θαλαιηνχ επηζηξνθήο θαη ηεο Οηθηαθήο Πιαηθφξκαο Πνιπκέζσλ (Multimedia 

Home Platform - MHP). 

 

Δηθόλα 2: Λνγόηππα ησλ DVB πξνηύπσλ 

 ηε ζπλέρεηα ην DVB πξνρψξεζε ζηε ζχγθιηζε ησλ δηθηχσλ κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο πξνηχπσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο νη 

νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ DVB κέζσ ζηαζεξψλ θαη 

αζχξκαησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ αλάκεζα ζηα νπνία ηα DVB-H 

(Ζandheld)θαη DVB-SH (Satellite) γηα ηελ θηλεηή ηειεφξαζε. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ην DVB άξρηζε λα θηλείηαη ζε ηνκείο φπσο ην ζχζηεκα γηα ηελ 

πξνζηαζία πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο αληηγξάθσλ DVB-CPCM 

(Content Protection & Copy Management), θαη ζηηο πξνζπάζεηεο 

ηππνπνίεζεο γηα ηελ IP-TV, ηελ Internet TV θαη ηα Οηθηαθά Γίθηπα.  

 Σν DVB Project είλαη αθνζησκέλν ζην λα ζπκβαδίδεη κε ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Έηζη, ην 2009 είδε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο δεχηεξεο γεληάο πξνηχπσλ κεηάδνζεο, κε ηα 

DVB-T2 θαη DVB-C2 θαη ην ήδε εθαξκνζκέλν DVB-S2 γηα ηελ επίγεηα, 

θαισδηαθή θαη δνξπθνξηθή ηειεφξαζε αληίζηνηρα. Σα ζέκαηα πνπ αλακέλεηαη 

λα θαιπθζνχλ ην 2011 πεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο γηα ηελ 3D-TV, ηελ  IP-TV 

θαζψο θαη ηελ επφκελε γεληά θνξεηήο ηειεφξαζεο. 

 Σα πξφηππα απηά θαζνξίδνπλ ην θπζηθφ επίπεδν θαη ην επίπεδν δεχμεο 

δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. Οη ζπζθεπέο αιιειεπηδξνχλ κε ην 

θπζηθφ επίπεδν κέζσ κίαο ζχγρξνλεο παξάιιειεο δηεπαθήο (SPI - 

Synchronous Parallel Interface), κίαο ζχγρξνλεο ζεηξηαθή δηεπαθήο (SSI - 

Synchronous Serial Interface), ή αζχγρξνλεο ζεηξηαθήο δηεπαθήο (ASI - 

Asynchronous Serial Interface). Όια ηα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη κέζσ MPEG 

ξνψλ κεηάδνζεο κε θάπνηνπο επηπιένλ πεξηνξηζκνχο (DVB-MPEG). 
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1.3 Ζ Αλάπηπμε ηεο Αγνξάο 

 Τπεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξφηππα DVB είλαη δηαζέζηκεο ζε 

φιεο ηηο επείξνπο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 500 εθαηνκκχξηα δέθηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ 140 εθαηνκκχξηα δνξπθνξηθνχο δέθηεο 

θαη 150 εθαηνκκχξηα δέθηεο DVB-T. Σα DVB-S/S2 απνηεινχλ ζρεδφλ παληνχ 

ηε βάζε γηα ηελ ςεθηαθή δνξπθνξηθή ηειεφξαζε θαη ην DVB-C είλαη ην 

ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα γηα ηελ ςεθηαθή θαισδηαθή 

ηειεφξαζε. Σν DVB-T έρεη δεη εληππσζηαθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ λα εθπέκπνληαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαη ζε ηκήκαηα 

ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη κε πνιιέο άιιεο ρψξεο 

θαη πεξηνρέο λα ζρεδηάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Απφ νηθνλνκηθή πιεπξά κηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο ησλ δεθηψλ πέθηνπλ ζπλερψο αθφκα 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δεθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ λέεο ηερλνινγίεο φπσο 

ην DVB-T2. 

 Ζ πςειή πνηφηεηα ησλ πξνηχπσλ DVB, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θνηλψλ ηερλνινγηψλ ζηα ζπζηήκαηα δεχηεξεο γεληάο, θαη ε κεγάιε 

αλαπηπμηαθή βάζε ζεκαίλεη φηη ην ζχλνιν ηεο κεηάδνζεο κπνξεί λα 

επσθειεζεί απφ ηα ζηαζεξά θαη επέιηθηα DVB πξφηππα ηεο DVB 

θνηλνπξαμίαο. 

1.4 Σν Μέιινλ ησλ DVB Πξνηχπσλ 

 Σα δεκνζηεπκέλα ηερληθά πξφηππα ηνπ DVB έρνπλ ήδε γίλεη απνδεθηά 

ζε φιν ηνλ θφζκν, ε εξγαζία ζπλερίδεηαη ζην πξφγξακκα DVB θαζψο επίζεο 

θαη ην ETSI ζπλερίδεη ηηο επεθηάζεηο ζε απηά ηα πξφηππα. Απηά ζα 

πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά εθπιεθηηθψλ ακθίδξνκσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ζηνπο ζεαηέο λα βηψζνπλ ηελ ηειεφξαζε κε απνιχησο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, θαη λα δνπλ ηειενπηηθέο εηθφλεο πςειφηεξεο 

επθξίλεηαο πνπ ζα απεηθνλίδνληαη ζε κεγάιεο, επίπεδεο νζφλεο.  

 Ζ Δπξψπε έρεη ηελ πςειφηεξε ππθλφηεηα νηθηψλ κε ηειενπηηθφ δέθηε 

ζηνλ θφζκν θαη νδεγεί ηελ επέθηαζε ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο κέζσ ηνπ 

DVB δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ θαζηεξσκέλεο ςεθηαθέο δνξπθνξηθέο θαη 

ςεθηαθέο επίγεηεο ππεξεζίεο. Ζ Δπξψπε έρεη πηνζεηήζεη ην DVB γηα ηε ρξήζε 

ζε θάζε είδνπο πιαηθφξκεο.  

 Κνηηάδνληαο πέξα απφ ηελ Δπξψπε ζην ςεθηαθφ επίγεην ηειενπηηθφ 

πεξηβάιινλ, ε αγνξά είλαη πην αλνηρηή. Ζ αγνξά ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο 

αθνινπζεί δηθέο ηεο ηερληθέο ιχζεηο γηα ςεθηαθή ηειεφξαζε (ηα πξφηππα 

ATSC). ηε Νφηηα Ακεξηθή, φπνπ ππάξρεη ηεξάζηηα δπλαηφηεηα αγνξάο, ε 

κάρε δίλεηαη κεηαμχ ηνπ DVB, ηνπ ηαπσληθνχ αλάινγνπ πξνο ην DVB 

ζπζηήκαηνο (ISDB-T) θαη ηνπ ATSC. ηελ Αζία, κηα άιιε ηεξάζηηα αγνξά, νη 

πεξηζηάζεηο πνηθίιινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Ζ Απζηξαιία έρεη πηνζεηήζεη ην 

DVB-T σο κεραληζκφ κεηάδνζεο HDTV, ε Νέα Εειαλδία έρεη δεζκεπζεί 

επίζεο ζην DVB-T. Ζ Ηαπσλία έρεη ηα δηθά ηεο πξφηππα, βαζηζκέλα ζην DVB. 
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Ζ θαηάζηαζε ζηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο ρψξεο ζηηο πεξηνρέο απηέο παξακέλεη 

αλνηθηή, αλ θαη ππάξρεη πνιχ ελδηαθέξνλ γηα ην DVB, ην νπνίν δνθηκάδεηαη 

καδί κε ην ATSC. Ζ Κίλα έρεη πηνζεηήζεη ην δνξπθνξηθφ DVB (DVB-S) θαη 

νξηζηηθνπνηεί ηελ πηνζέηεζε ηνπ θαισδηαθνχ DVB (DVB-C). Ζ Νφηηα Αθξηθή 

είλαη ε θχξηα ρψξα ζηελ αθξηθαληθή πεξηνρή φζνλ αθνξά ηελ ςεθηαθή 

ηειεφξαζε, θαη ηα δνξπθνξηθά πξφηππα DVB ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ςεθηαθή ξαδηνηειενπηηθή αλακεηάδνζε ζε φιε ηελ Αθξηθή.  

 Αλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βαζηθήο εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηε κεηάβαζε απφ ηελ αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή κεηάδνζε έρεη νινθιεξσζεί, 

πάληα πξνθχπηνπλ λέεο επθαηξίεο σο απνηέιεζκα απηήο ηεο κεηάβαζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε JTC Broadcast έρεη θαηαπηαζηεί κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ην ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο κε άιια δίθηπα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειενπηηθψλ δηθηχσλ, ηνπ παγθφζκηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα θηλεηέο επηθνηλσλίεο (GSM), ηνπ δεκφζηνπ ηειεθσληθνχ 

δηθηχνπ (PSTN), ηνπ ISDN, ηνπ θαισδηαθνχ θαη ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ. 

Πξνζνρή έρεη ζηξαθεί επίζεο, ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ζήκα 

κεηάδνζεο κπνξεί λα κεηαθέξεη λένπο ηχπνπο ππεξεζηψλ, εηδηθφηεξα ηηο 

ακθίδξνκεο ππεξεζίεο θαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γηαδίθηπν.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 – Σο Ππόηςπο DVB-T 

2.1 H Δπίγεηα Φεθηαθή Σειεφξαζε 

 Ζ επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε απνηειεί ηε λέα ηερλνινγία κεηάδνζεο, 

πνπ αληηθαηαζηεί ζηαδηαθά ηελ παξαδνζηαθή αλαινγηθή. Οη βαζηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ αλαινγηθήο θαη ςεθηαθήο κεηάδνζεο ζπλαληψληαη ζηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο θαη εθπνκπήο ηνπ ηειενπηηθνχ ζήκαηνο. ηελ αλαινγηθή, ην 

ηειενπηηθφ ζήκα θηάλεη απφ ην ζηνχληην ζηνλ πνκπφ, θη απφ εθεί ζην δέθηε, 

ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

ηελ επίγεηα ςεθηαθή κεηάδνζε ην ζήκα πθίζηαηαη ςεθηαθέο δηεξγαζίεο, 

θσδηθνπνηείηαη, ζπκπηέδεηαη θαη επηηξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ 

δηάθνξεο ππεξεζίεο φπσο ην EPG (Electronic Program Guide - Ζιεθηξνληθφο 

Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο), ππφηηηινη, δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο φπσο “Video on 

Demand”, πνιπθαλαιηθφο ήρνο θαη απνζηνιή δεδνκέλσλ δηαδηθηχνπ ή 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο ζηεξίδεηαη ζηελ 

COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) δηακφξθσζε, 

βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο νπνίαο είλαη ε πςειή πξνζηαζία ηνπ ζήκαηνο απφ 

ηηο απψιεηεο ηεο πνιπδηαδξνκηθήο δηάδνζεο. Με άιια ιφγηα, κέρξη θάπνην 

ζεκείν ην ζήκα δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπρλφηεηεο “θαληάζκαηα” θαη έηζη ην 

ςεθηαθφ ζήκα κέλεη ζρεδφλ αλεπεξέαζην θάησ απφ ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ην 

αλαινγηθφ ζήκα ζα εμαζζελνχζε ζεκαληηθά ιφγσ παξεκβνιήο. ηε ζπλερεία, 

ην ςεθηαθφ ζήκα παξνπζηάδεη κεγάιε αλνρή ζηελ δηαθαλαιηθή παξεκβνιή 

πνπ πξνέξρεηαη ηφζν απφ άιια ςεθηαθά φζν θαη απφ αλαινγηθά ζήκαηα. Σν 

ζπνπδαίν απηφ πιενλέθηεκα ηνπ ςεθηαθνχ ζήκαηνο θαζηζηά δπλαηή ηελ 

εηζαγσγή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζε κηα δψλε ζπρλνηήησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ απφ αλαινγηθά θαλάιηα.  

 ε αληίζεζε κε ην αλαινγηθφ ζήκα ην νπνίν εμαζζελεί νκαιά, ην 

ςεθηαθφ ζήκα ράλεη ηελ ηζρχ ηνπ  απφηνκα κε απνηέιεζκα έλα ςεθηαθφ 

ζχζηεκα λα δίλεη άξηζηε εηθφλα ζε έλα επίπεδν ζήκαηνο Y dB θαη ζρεδφλ 

θαζφινπ ζήκα έλα επίπεδν Y-1 ή Y-2 dB. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηνπ 

ςεθηαθνχ ζήκαηνο ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απφ ηνλ ζρεδηαζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθέο πνιπεπίπεδσλ 

ζπζηεκάησλ ψζηε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ λα ιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ην ειάρηζην απνδεθηφ ζήκα. Με ηνλ φξν πνιπεπίπεδν ζχζηεκα 

ελλνείηαη, γηα παξάδεηγκα, έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ δχν κέξε απφ 

ηα νπνία ην πξψην ζα είλαη ιηγφηεξν επαίζζεην θαη ζα κεηαθέξεη ην ζήκα 

βαζηθήο πνηφηεηαο, ελψ ην δεχηεξν ζα εμαζζελεί πην απφηνκα αιιά ζα 

κεηαθέξεη εηθφλα πςειφηεξεο πνηφηεηαο.  

 Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:  
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-Καιχηεξε πνηφηεηα ήρνπ θαη εηθφλαο. Με ηε ζπκπίεζε MPEG2 θαη ην 

ζηεξενθσληθφ ή πνιπθαλαιηθφ ςεθηαθφ ήρν δελ ππάξρνπλ ζφξπβνη, 

παξάζηηα θαη ζνιή εηθφλα.  

-Βειηησκέλε ιήςε. Σν κεηνλέθηεκα, ζηελ αλαινγηθή ηειεφξαζε, ησλ 

αλαθιάζεσλ ηνπ ζήκαηνο, ζηελ ςεθηαθή κεηαηξέπεηαη ζε πιενλέθηεκα. Σα 

αλαθιψκελα ζήκαηα πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ θαη ιεηηνπξγνχλ κε αζξνηζηηθφ 

ηξφπν, εμαιείθνληαο έηζη ην θαηλφκελν ηνπ «εηδψινπ».  

-Πνιιά πξνγξάκκαηα αλά ζπρλφηεηα/θαλάιη. Λφγσ ηεο ζπκπίεζεο ηνπ 

ζήκαηνο, ζηελ επίγεηα ςεθηαθή κεηάδνζε γίλεηαη θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

θάζκαηνο ζπρλνηήησλ θαη έηζη ελψ ζηελ αλαινγηθή κφλν έλα πξφγξακκα 

κπνξεί λα εθπέκπεηαη απφ θάζε θαλάιη, ζηελ επίγεηα ςεθηαθή κπνξνχλ 

πεξηζζφηεξα. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, αληί λα κεηαδνζνχλ 

πεξηζζφηεξα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, λα κεηαδνζεί έλα πξφγξακκα 

ηειεφξαζεο Τςειήο Δπθξίλεηαο (High Definition – HD). 

-Ακθίδξνκεο ππεξεζίεο. Ζ ςεθηαθή ηειεφξαζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ ηειεζεαηή λα παξεκβαίλεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε θχξηα 

ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ηνλ εηεξνρξνληζκφ. 

- Δθηφο απφ πιενλεθηήκαηα πνπ εχθνια γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηεο, ε ςεθηαθή ηειεφξαζε παξνπζηάδεη θαη πιενλεθηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ζρεδίαζε, ηελ πινπνίεζε αιιά θαη ζηελ ζπληήξεζε ελφο 

ηειενπηηθνχ δηθηχνπ. 

 Παξά ην γεγνλφο φηη ην ςεθηαθφ ζήκα δηαζέηεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, 

ε πνηφηεηα ηνπ κεηαθεξφκελνπ ζήκαηνο πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

πεξηνξηζκέλε ρσξεηηθφηεηα ηεο δψλεο ησλ δηαζέζηκσλ γηα ηειενπηηθή 

κεηάδνζε ζπρλνηήησλ. ηελ Δπξψπε νη δψλεο ζπρλνηήησλ ησλ 7 θαη 8 MHz 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα αλαινγηθά θαλάιηα θαη απηφκαηα ε ιεηηνπξγία 

ςεθηαθψλ ζηαζκψλ ζηηο ίδηεο δψλεο ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ παξερφκελε 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο. Δπίζεο κεηνλεθηήκαηα ππάξρνπλ 

θαη απφ ηελ άπνςε ηεο αγνξάο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ρξέσζε ηνπ θαηαλαισηή 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζεο θαη νη δπζθνιίεο θαηά ην 

κεηαβαηηθφ ζηάδην φπνπ ην πξφγξακκα εθπέκπεηαη θαη αλαινγηθά θαη 

ςεθηαθά. 

2.2 Σν Πξφηππν DVB-T 

 Σν DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial – Δπίγεηα Φεθηαθή 

Σειεφξαζε) είλαη έλα ηερληθφ πξφηππν, ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή θνηλνπξαμία DVB (www.dvb.org) γηα ηε κεηάδνζε ηνπ επίγεηνπ 

ςεθηαθνχ ηειενπηηθνχ ζήκαηνο θαη θαζνξίδεη ηε δνκή ησλ πιαηζίσλ, ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηνπ θαλαιηνχ θαη ηε δηακφξθσζε γηα ηηο ξαδηνηειενπηηθέο 

κεηαδφζεηο ηεο επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο (DTT - Digital Terrestrial 

Television). Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ δεκνζηεχζεθε ην Μάξηην ηνπ 
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1997 θαη ζηα δεθαηξία ρξφληα απφ ηελ πξψηε κεηάδνζή ηνπ ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, έρεη γίλεη ην πην επξέσο πηνζεηεκέλν ζχζηεκα DTT ζηνλ θφζκν. 

Πξφθεηηαη γηα έλα επέιηθην ζχζηεκα ην νπνίν επηηξέπεη ηνλ ζρεδηαζκφ 

δηθηχσλ γηα ηελ παξνρή ελφο επξένο θάζκαηνο ππεξεζηψλ, φπσο ηελ 

ηειεφξαζε πςειήο επθξίλεηαο (HDTV High-Definition TV), ην πνιπθαλαιηθφ 

SDTV (Standard-Definition TV) θαη ηηο ζηαζεξέο, θνξεηέο ή θηλεηέο ιήςεηο. Σν 

ζχζηεκα απηφ κεηαδίδεη ςεθηαθά ζπκπηεζκέλν ήρν, βίληεν θαη δεδνκέλα ζε 

κηα MPEG ξνή κεηάδνζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Οξζνγσληθή Πνιχπιεμε κε 

Γηαίξεζε πρλφηεηαο (COFDM ή OFDM) κε θσδηθνπνίεζε θαλαιηνχ 

(COFDM). Ζ κέζνδνο πεγαίαο θσδηθνπνίεζεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί είλαη ε 

MPEG-2 θαη ηειεπηαία ε Ζ.264. Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ην θαζηζηνχλ 

πην ζχλζεην απφ ηα άιια DVB πξφηππα είλαη ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ζνξχβνπ, εχξνπο δψλεο θαη 

πνιπδηαδξνκηθήο δηάδνζεο.  

2.3 Ηζηνξηθφ  

 Όηαλ ην DVB Project άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηνπ ην 1993, έδσζε 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ γηα ηηο αγνξέο ηεο θαισδηαθήο θαη 

ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο.  Σα ιηγνζηά ηερληθά πξνβιήκαηα θαη νη 

απινχζηεξεο ξπζκίζεηο ζήκαηλαλ φηη νη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε απηά ηα 

πξφηππα ζα κπνξνχζαλ λα δξνκνινγεζνχλ άκεζα. Πξάγκαηη, ε βηνκεραλία 

είδε ηεο ιχζεηο γηα ηελ ςεθηαθή δνξπθνξηθή θαη θαισδηαθή ηειενπηηθή 

κεηάδνζε, σο πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ απηέο γηα ηελ επίγεηα DTT. Ζ 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ DTT ζα παξνπζίαδε πεξηζζφηεξεο 

πξνθιήζεηο, θαζψο ππνρξενχληαλ λα αληηκεησπίζεη κηα πνηθηιία απφ ζφξπβν, 

πεξηβάιινληα εχξνπο δψλεο θαη παξεκβνιέο πνιιαπιέο δηαδξνκψλ. 

  Όπσο θαη κε φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ DVB ζπληάρζεθε κηα 

ζεηξά απφ εκπνξηθέο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα θαζνξηζηεί πψο έλα ηέηνην 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί θαη ην DVB-T ζρεδηάζηεθε κε βάζε απηέο. Ο 

θχξηνο ζηφρνο ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ λα ππνζηεξηρζεί ε ζηαηηθή ιήςε 

επίγεησλ ζεκάησλ κέζσ εμσηεξηθψλ θεξαηψλ νξνθήο. Σν DVB-T ζα είρε έλα 

κεγάιν πιήζνο θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα DVB-S θαη DVB-C θαη νη 

θαηαλαισηηθνί δέθηεο επξφθεηην λα γίλνπλ δηαζέζηκνη απφ ην 1997 ζε ινγηθέο 

ηηκέο. Ζ ππνζηήξημε ησλ κνλνζπρλνηηθψλ δηθηχσλ (SFNs - Single-Frequency 

Networks) ζε φιε ηε ρψξα έγηλε απαίηεζε. Απηφο ν ηχπνο δηθηχσλ 

απνηειείηαη απφ γεηηνληθέο πνκπνχο νη νπνίνη είλαη ζε ζπγρξνληζκφ κεηαμχ 

ηνπο, ιεηηνπξγνχλ ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα θαη εθπέκπνπλ παλνκνηφηππεο ξνέο 

δεδνκέλσλ. 

  Σν DVB-T πξφηππν δεκνζηεχηεθε σο EN 300 744, Γνκή 

πιαηζίνπ, Κσδηθνπνίεζε Καλαιηνχ θαη Γηακφξθσζε γηα ηελ Δπίγεηα Φεθηαθή 

Σειεφξαζε (Digital Video Broadcasting (DVB): Framing structure, channel 

coding and modulation for Digital Terrestrial Television (DVB-T)) θαη είλαη 

δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ETSI, φπσο θαη ην ETSI TS 101 154, 
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Πξνδηαγξαθέο γηα ηε ρξήζε Κσδηθνπνίεζεο Βίληεν θαη Ήρνπ ζηηο Δθαξκνγέο 

Ραδηνηειενπηηθήο, ην νπνίν δίλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ρξήζε κεζφδσλ 

θσδηθνπνίεζεο γηα ην MPEG-2 θαη ην H.264/MPEG-4 θαζψο γηα ζπζηήκαηα 

θσδηθνπνίεζεο ήρνπ. Καζψο ην DVB-T απφ κφλν ηνπ νξίδεη έλα ζχζηεκα 

εθπνκπήο επξείαο θάιπςεο (broadcasting) ρσξίο ακθηδξνκηθφηεηα θαη 

δεδνκέλνπ φηη ε κνξθή ηνπ ζήκαηνο βαζηθήο δψλεο θαη ν αιγφξηζκνο 

ζπκπίεζεο ηεο εηθφλαο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή MPEG-2, ην 

πξφηππν DVB-T πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

δηακνξθσηή OFDM. Απηφο δέρεηαη απφ ηνλ πνιππιέθηε ην MPEG-2 

Transport Stream πνπ πεξηέρεη πνιππιεγκέλεο ηηο ππεξεζίεο εηθφλαο, ήρνπ 

θαη δεδνκέλσλ ππφ κνξθή ζήκαηνο βαζηθήο δψλεο, θαη παξάγεη ην πξνο 

κεηάδνζε RF ζήκα. Σν ηειεπηαίν έρεη εχξνο δψλεο 8MHz θαη είλαη 

θεληξαξηζκέλν ζε έλα απφ ηα θαλάιηα 21-69 ηεο κπάληαο ησλ UHF - δειαδή 

φπσο αθξηβψο έλα αλαινγηθφ ηειενπηηθφ θαλάιη. Πνιιέο ρψξεο πνπ έρνπλ 

πηνζεηήζεη ην DVB-T έρνπλ δεκνζηεχζεη πξφηππα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

φπσο ην D-Βννθ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηηαιηθή DGTVi, ην ETSI E-Book θαη 

ην Scandivia NorDig. 

 Γνθηκέο - κεηαμχ άιισλ, απηέο  πνπ άξρηζαλ ζην βφξεην ηκήκα ηεο 

Γεξκαλίαο, ήδε απφ ην 1997 - απέδεημαλ φηη ε επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο DVB-T 

ππνζηεξίδεη δίθηπα πνπ θαιχπηνπλ φρη κφλν ζηαηηθνχο αιιά θαη θνξεηνχο 

δέθηεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη θηλεηνχο δέθηεο ζε απηνθίλεηα θαη ιεσθνξεία. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ έδσζε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο 

πιεζψξαο δηαθνξεηηθψλ δεθηψλ DVB-T φπσο νη νινθιεξσκέλνη ςεθηαθνί 

δέθηεο ηειεφξαζεο (IDTV), ηα set-top boxes, ηα USB sticks θαη  νη θάξηεο Ζ/Τ. 

2.4 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Σν DVB-T, απφ θνηλνχ κε φια ζρεδφλ ηα ζχγρξνλα επίγεηα ζπζηήκαηα 

κεηάδνζεο, ρξεζηκνπνηεί OFDM (Οξζνγσληθή Πνιχπιεμε κε Γηαίξεζε 

πρλφηεηαο - Orthogonal frequency-division multiplexing) δηακφξθσζε. Αληί 

λα κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα ζε έλαλ κνλαδηθφ κεηαθνξέα ξαδηνζπρλφηεηαο 

(RF), ε OFDM ζπάεη ηελ ςεθηαθή ξνή δεδνκέλσλ ζε έλα κεγάιν αξηζκφ 

βξαδχηεξσλ ξνψλ, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο δηακνξθψλεη ςεθηαθά έλα ζχλνιν 

ζηελά θαηαλεκεκέλσλ ζπλερφκελσλ ζπρλνηήησλ θνξέα. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

DVB-T, ππάξρνπλ δχν επηινγέο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θνξέσλ (carriers) 

γλσζηέο σο 2K-mode θαη 8K-mode. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα 1.705 

θαη 6.817 θέξνληα πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 4kHz ή 1kHz κεηαμχ 

ηνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δηακφξθσζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλα κεγάιν 

αξηζκφ ππφ-θεξφλησλ (sub-carriers) , παξέρεη έλα ηζρπξφ ζήκα ην νπνίν έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζεη δχζθνιεο ζπλζήθεο θαλαιηνχ. Σν DVB-T 

δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ην θαζηζηνχλ πνιχ επέιηθην 

ζχζηεκα: 
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• Γπλαηφηεηα επηινγήο 3 δηαθνξεηηθψλ δηακνξθψζεσλ (QPSK,16 QAM, 64 

QAM)  

QPSK: Πξνζθέξεη κεγάιε αλζεθηηθφηεηα απφ πιεπξάο παξεκβνιψλ σζηφζν 

πξνζθέξεη κηθξέο ηηκέο ξπζκψλ κεηάδνζεο (νη ξπζκνί κεηάδνζεο πνπ 

επηηπγράλνληαη θπκαίλνληαη απφ 5Mbps ─ 10Mbps. )  

16 QAM: ρεηηθή αλεθηηθφηεηα απέλαληη ζηηο παξεκβνιέο κε ηθαλνπνηεηηθέο 

ηηκέο απφδνζεο εχξνπο δψλεο (νη ξπζκνί κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλνληαη 

θπκαίλνληαη απφ 10Mbps ─ 21Mbps. )  

64 QAM: Πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή απφδνζεο εχξνπο δψλεο σζηφζν δελ 

παξνπζηάδεη θακία αλνρή ζηηο παξεκβνιέο (νη ξπζκνί κεηάδνζεο πνπ 

επηηπγράλνληαη θπκαίλνληαη απφ 14Mbps ─ 31Mbps. )  

• Τπνζηεξίδεη 5 ξπζκνχο FEC (Μπξνζηηλή Γηφξζσζε Λάζνπο - Forward Error 

Correction ) 

Απφ ηνλ ηζρπξφηεξν πξνο ηνλ αζζελέζηεξν είλαη:  

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  

 Ζ θσδηθνπνίεζε απηή είλαη ε ηξίηε ζηε ζεηξά ησλ θσδηθνπνηήζεσλ πνπ 

ππφθεηηαη ε κεηαδηδφκελε πιεξνθνξία, πξνεγείηαη θσδηθνπνίεζε Reed 

Solomon (RS) θαη έλαο εμσηεξηθφο interleaver. Ο ξπζκφο θσδηθνπνίεζεο 

(code rate) δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ bits πνπ δέρεηαη ζαλ είζνδν πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ bits πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ έμνδφ ηνπ. Οπζηαζηηθά πξνζηίζεληαη, 

κε θαζνξηζκέλν αιγφξηζκν, επηπιένλ bits ζηε κεηαδηδφκελε πιεξνθνξία 

ψζηε ν δέθηεο λα κπνξεί θαη λα αλαγλσξίδεη κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ηελ 

εθπεκπφκελε αιιά θαη λα δηνξζψλεη θάπνηα ιάζε  

• Γπλαηφηεηα επηινγήο 4 δηαθνξεηηθψλ Γηαζηεκάησλ Φχιαμεο GI (Guard 

Intervals)  

Τπνζηεξίδεη 4 δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ην δηάζηεκα θχιαμεο ηνπ OFDM 

ζπκβφινπ.  

1/4, 1/8, 1/16, 1/32  

 Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην δηάζηεκα πξνζηαζίαο ηφζν ηζρπξφηεξε γίλεηαη 

ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζπκβφινπ έλαληη ηεο δηαζπκβνιηθήο 

παξεκβνιήο αιιά θαη ηεο παξεκβνιήο κεηαμχ ησλ θεξνπζψλ ιφγσ 

αιινίσζεο ηεο νξζνγσληθφηεηαο. Σαπηφρξνλα φκσο ε αχμεζε ηνπ 

δηαζηήκαηνο πξνζηαζίαο ηζνδπλακεί κε ιηγφηεξε κεηαδηδφκελε πιεξνθνξία 

θαη άξα κηθξφηεξνπο ξπζκνχο (bit rate). 
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Δηθόλα 3: Γηάζηεκα Φύιαμεο (Guard interval) ηνπ κεηαδηδόκελνπ ζπκβόινπ 

• Τπνζηεξίδεη 3 δηαθνξεηηθά OFDM modules.  

2048 (2k) θέξνληα  

4096 (4k) θέξνληα 

8192 (8k) θέξνληα 

 Πεξηζζφηεξα θέξνληα ηζνδπλακνχλ κε πεξηζζφηεξε κεηαδηδφκελε 

πιεξνθνξία αιιά δεκηνπξγνχλ επηζθαιείο ζπλζήθεο δηάδνζεο θπξίσο σο 

πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο νξζνγσληθφηεηαο ζην δέθηε.  

• Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε θαλάιηα 6,7 ή 8MHz εχξνπο δψλεο (κε βίληεν ζηα 

50 ή 60 Hz)  

Τπνζηεξίδεη 3 δηαθνξεηηθά εχξε θαλαιηνχ  

6MHz, 7MHz, 8MHz  

 πλήζσο ην εχξνο ησλ 7MHz ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κπάληα VHF-Band 

III (174-230MHz) ελψ ην 8MHz ζηε κπάληα UHF (470-862ΜHz)  

 Υξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ παξαπάλσ 

παξακέηξσλ έλα δίθηπν DVB-T κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

αλάγθεο νπνηνπδήπνηε ζρεδηαζηή δηθηχσλ, βξίζθνληαο ηελ ζσζηή ηζνξξνπία 

κεηαμχ ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο ρσξεηηθφηεηαο. Σα δίθηπα κπνξνχλ λα 

ζρεδηαζηνχλ ψζηε λα πξνζθέξνπλ έλα πιήξεο θάζκα ππεξεζηψλ φπσο 

SDTV, ξαδηφθσλν, δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο, HDTV αθφκε θαη IP εθπνκπέο 

δεδνκέλσλ. 

 Ζ ηηκή πνπ ελδηαθέξεη ηνλ κέζν ρξήζηε είλαη ην σθέιηκν bit rate πνπ 

κπνξεί λα κεηαθεξζεί απφ ην ζήκα DVB-T, δειαδή ν ξπζκφο κεηάδνζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο ξπζκφο απηφο εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ηνπ δηαζηήκαηνο 

θχιαμεο, ηνλ ξπζκφ θσδηθνπνίεζεο θαη ηνλ ηχπν ηεο δηακφξθσζεο. Ζ 

επηινγή ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο δηθηχνπ DVB-T.  Γηα λα επηηεπρζεί 

κεγαιχηεξνο ξπζκφο κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα κεησζεί ε πξνζηαζία απφ ιάζε 

θαη αληηζηξφθσο.  Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο πνπ ζπλνςίδεη ηνπο 
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δπλαηνχο ξπζκνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ γηα έλα θαλάιη DVB-T  κε εχξνο 

δψλεο 8 MHz θαη γηα φιεο ηηο δπλαηέο ηηκέο ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ. 

 
Πίλαθαο 1: Ρπζκόο Μεηάδνζεο bits (ζε Mbit / s) γηα ην ζύζηεκα DVB-T ζε 
θαλάιηα ησλ 8MHz 

 Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξακέηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ βξίζθεηαη 

ζηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε. Γεληθά πάλησο ηζρχεη φηη φζν απμάλεη ν ξπζκφο 

κεηάδνζεο, ηφζν πην επάισην γίλεηαη ην ζήκα ζε θαηλφκελα δηαιείςεσλ θαη 

πνιπδηαδξνκηθήο κεηάδνζεο (multipath).  

 Μνινλφηη δελ ζρεδηάζηεθε γηα λα θηλεηνχο δέθηεο, ε απφδνζε ηνπ 

DVB-T είλαη ηέηνηα ψζηε ε ιήςε απφ θηλεηέο ζπζθεπέο δελ είλαη κφλν εθηθηή, 

αιιά απνηειεί θαη ηε βάζε νξηζκέλσλ εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ ρξήζε ελφο 

πνιπκνξθηθνχ δέθηε κε δχν θεξαίεο δίλεη κηα ηππηθή βειηίσζε ησλ 5dB κέζα 

ζην ζπίηη θαη κία αλακελφκελε κείσζε 50% ησλ ζθαικάησλ κέζα ζην 

απηνθίλεην. Σν ζχζηεκα DVB-H γηα ηελ θηλεηή ηειεφξαζε βαζίζηεθε ζηελ 

θνξεηή απηή απφδνζε ηνπ DVB-T. 

 Σν DVB-T ρξεζηκνπνηεί ηελ COFDM ηερληθή κεηάδνζεο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε Γηαζηεκάησλ Φχιαμεο (GI) θαη επηηξέπεη ζην δέθηε λα 

αληηκεησπίδεη θαηαζηάζεηο πνιιαπιψλ ζθεδάζεσλ. Δληφο κηαο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο, ην DVB-T επλνεί επίζεο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

κνλνζπρλνηηθψλ δηθηχσλ (SFN), ζηα νπνία φινη νη ζηαζκνί εθπνκπήο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην θαλάιη γηα ηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ηνπνινγία 

ησλ δηθηχσλ απηψλ είλαη θνηλή κε ηελ ηνπνινγία ησλ θαζηεξσκέλσλ MFN 
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(Multi Frequency Networks), δειαδή απνηειείηαη απφ θάπνηνπο ζηαζκνχο 

εθπνκπήο ζε ππεξπςσκέλα ζεκεία γχξσ ή κέζα ζε κία πεξηνρή θαη απφ Gap 

fillers, ηα νπνία είλαη πνκπνί κηθξφηεξεο ηζρχνο θαη εκβέιεηαο νη νπνίνη 

ηνπνζεηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ κεκνλσκέλεο πεξηνρέο κέζα ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή θάιπςεο πνπ πηζαλψο λα κελ εμππεξεηνχληαη απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηαζκνχο εθπνκπήο. Έλα SFN δίθηπν κπνξεί λα θαιχςεη κηα ρψξα, φπσο ε 

Ηζπαλία, ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο θάιπςεο. 

 Σν κήθνο ηνπ Γηαζηήκαηνο Φχιαμεο είλαη επηιέμηκν θαη εμαξηάηαη απφ 

ηνλ ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ «SFN ηθαλφηεηα». Όζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην δηάζηεκα θχιαμεο GI ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δπλεηηθή πεξηνρή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ SFN ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή (ISI - 

Ηntersymbol Ηnterference). Δίλαη φκσο πηζαλφ λα ιεηηνπξγήζνπλ SFNs αθφκα 

θαη αλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ  δηαζηήκαηνο θχιαμεο αλ νη απηφ-

παξεκβνιέο είλαη ζσζηά πξνγξακκαηηζκέλεο. 

 Σέινο κηα ηερληθή πηπρή ηνπ DVB-T πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη ε 

ηθαλφηεηά ηνπ γηα Ηεξαξρηθή Γηακφξθσζε (Hierarchical Modulation). 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή απηή, δχν δηαθνξεηηθνί ζπξκνί κεηαθνξάο 

MPEG-2 δηακνξθψλνληαη ζε έλα θαη κνλαδηθφ ζήκα DVB-T. Tν ζήκα βαζηθήο 

δψλεο πξνυπάξρεη δηαηξεκέλν ζε δχν ξεχκαηα κεηαθνξάο (Transport 

Streams): έλα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο θαη έλα ρακειήο. Σν ζήκα «Τςειήο 

Πξνηεξαηφηεηαο» (HP - High Priority) ελζσκαηψλεηαη ζην ζήκα «Υακειήο 

Πξνηεξαηφηεηαο» (LP - Low Priority) θαη δηακνξθψλνληαη ηαπηφρξνλα ζε έλα 

ηεξαξρηθφ QAM ζρήκα. Γηα παξάδεηγκα είλαη εθηθηφ ζην ίδην θέξνλ λα 

κεηαδνζεί έλα ζπκβαηηθφ ζήκα ηειεφξαζεο (SDTV) θαη έλα ζήκα Σειεφξαζεο 

Τςειήο Δπθξίλεηαο (HDTV). Υξεζηκνπνηψληαο ηζρπξφηεξε θσδηθνπνίεζε ζην 

ζήκα SDTV ην θαζηζηνχκε πην αλζεθηηθφ ζε ζρέζε κε ην HDTV, έηζη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο δέθηεο πνπ έρνπλ ηζρπξφηεξν ζήκα λα κπνξνχλ λα 

απνδηακνξθψζνπλ ην HDTV ζήκα, ελψ αλ θάπνηνο δέθηεο δελ ιακβάλεη 

επαξθψο ηζρπξφ ζήκα λα κπνξεί λα απνδηακνξθψζεη κφλν ην SDTV ζήκα. 

Οη ξαδηνηειενπηηθνί θνξείο επνκέλσο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζε δχν 

δηαθνξεηηθά είδε ηνπ δέθηε, κε δχν εληειψο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεξαξρηθήο δηακφξθσζεο παξέρεη ζεκαληηθή επειημία ζην ζχζηεκα, 

ηδίσο φηαλ ζπλνδεπηεί απφ θιηκαθσηή θσδηθνπνίεζε ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο 

θαηά MPEG-2 (scalable MPEG-2 encoding).  

2.5 Σν χζηεκα Μεηάδνζεο 

 Σν κπινθ δηάγξακκα πνπ θαίλεηαη παξαθάησ δείρλεη ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζήκαηνο βαζηθήο δψλεο ζην πξνο κεηάδνζε 

ζήκα. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο, κε ηε ζεηξά πνπ εθαξκφδνληαη ζην MPEG-2 

Transport Stream, είλαη νη εμήο:  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intersymbol_interference
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-Πξνζαξκνγή MPEG-2 παθέησλ θαη ηπραηνπνίεζε 

-Δμσηεξηθή θσδηθνπνίεζε (πξνζηαζία έλαληη ιαζψλ κε θψδηθα Reed-

Solomon)  

-Δμσηεξηθή ζπλειηθηηθή δηεκπινθή 

-Δζσηεξηθή θσδηθνπνίεζε κε δηάηξεην ζπλειηθηηθφ θψδηθα  

-Δζσηεξηθή δηεκπινθή ζηνλ ρξφλν θαη ζηε ζπρλφηεηα  

-Αληηζηνίρεζε θαη δηακφξθσζε ησλ θεξφλησλ  

-Πνιππιεμία θαηά OFDM κε αληίζηξνθν ηαρχ κεηαζρεκαηηζκφ Fourier (IFFT)  

-Άλσ κεηαηξνπή (up-conversion) ζηελ ηειηθή RF ζπρλφηεηα.  

 

Δηθόλα 4: Μπινθ δηάγξακκα ελόο DVB-T δηακνξθσηή 

 ηνλ πνιππιέθηε MPEG-2 πνπ θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα, δεδνκέλα 

εηθφλαο θαη ήρνπ ζπκπηέδνληαη μερσξηζηά θαη νη ζπκπηεζκέλνη απηνί ζπξκνί 

bits πνιππιέθνληαη ζε ζπξκνχο πξνγξάκκαηνο (PS – Programme Streams). 

Έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζπξκνί πξνγξάκκαηνο πνιππιέθνληαη ζε ζπξκνχο 

κεηαθνξάο (TS – Transport Streams), νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ηνλ βαζηθφ 

ζπξκφ απφ bits πνπ εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα πξνζαξκνγήο ζην επίγεην θαλάιη. 

Ο ζπξκφο απηφο απνπνιππιέθεηαη απφ ηα Set Top Boxes (STB) ησλ 

ζπλδξνκεηψλ ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο. Πξαθηηθά ακέζσο κεηά ηελ έμνδν 

ηνπ πνιππιέθηε ηνπνζεηνχκε έλα splitter ην νπνίν δηαρσξίδεη ηνπο δχν 

ζπξκνχο πνπ ζα θσδηθνπνηεζνχλ μερσξηζηά ζηελ πεξίπησζε πνπ 

επηζπκνχκε ηεξαξρηθφ ηξφπν κεηάδνζεο.  

 Σν πξφηππν DVB πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

πξνζαξκφδνπλ ηελ αθνινπζία bit πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ MPEG-2 

πνιππιέθηε θαη ηελ θαζηζηνχλ θαηάιιειε γηα κεηάδνζε ζην επίγεην θαλάιη. 
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Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ ηεο 

δηακφξθσζεο DVB-T , θαζψο απνηεινχλ ηε βάζε θαη γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

-Πξνζαξκνγή MPEG-2 παθέησλ θαη ηπραηνπνίεζε (randomization)  

 Σν ζήκα βαζηθήο δψλεο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ δηακνξθσηή είλαη 

ζηαζεξνχ ξπζκνχ (CBR - constant bit rate) θαη νξγαλσκέλν ζε παθέηα 

δεδνκέλσλ ζηαζεξνχ κήθνπο ησλ 188 bytes, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

MPEG-2 Systems. Κάζε παθέην μεθηλά κε ην byte ζπγρξνληζκνχ, πνπ είλαη 

πάληα ίζν κε 0x47. Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ην ελδερφκελν λα ππάξρνπλ 

κεγάια δηαζηήκαηα ρσξίο δπαδηθή κεηαβνιή (καθξηέο αθνινπζίεο "0" ή "1" - 

θάηη πνπ ζπκβαίλεη π.ρ. ζε παθέηα θελά πεξηερνκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφλν γηα stuffing), αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία ηπραηνπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ 

νκαιφηεξε θαηαλνκή ελέξγεηαο κέζα ζην θαλάιη. Ζ δηαδηθαζία απηή θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα 5:  

 

Δηθόλα 5: Σπραηνπνίεζε ησλ εηζεξρόκελσλ δεδνκέλσλ 

Σν πνιπψλπκν γηα ηελ γελλήηξηα ςεπδνηπραίαο αθνινπζίαο είλαη:  

1 + X
14 

+ X
15  

-Δμσηεξηθή θσδηθνπνίεζε (Reed - Solomon) θαη ζπλειηθηηθή δηεκπινθή  

 Μεηά ην ζηάδην ηεο ηπραηνπνίεζεο αθνινπζεί ε εμσηεξηθή 

θσδηθνπνίεζε (outer coding). Έλαο ζπληνκεπκέλνο θψδηθαο Reed-Solomon 

RS (204,188, t=8) πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αξρηθφ ζπζηεκαηηθφ θψδηθα RS 

(255,239,t=8) εθαξκφδεηαη ζε θάζε ηπραηνπνηεκέλν παθέην ησλ 188 bytes. Ο 

θψδηθαο Reed-Solomon απμάλεη ην κήθνο ηνπ παθέηνπ θαηά 16 bytes, θαη 

επηηξέπεη λα δηνξζσζνχλ κέρξη θαη 8 ιαλζαζκέλα bytes ζε ηπραίεο ζέζεηο 

κέζα ζην πξνζηαηεπκέλν παθέην.  

 Μεηά ηελ θσδηθνπνίεζε, ηα πξνζηαηεπκέλα παθέηα ππνβάιινληαη ζε 

κία ζπλειηθηηθή δηεκπινθή (convolutional interleaving) κε βάζνο I=12, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηε κέζνδν Forney. Με ηελ ηερληθή απηή απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πνιιά δηαδνρηθά bytes ππνζηνχλ ζθάικαηα θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο κεηάδνζεο. 

 Σα βήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο, ηπραηνπνίεζεο, 

εμσηεξηθήο θσδηθνπνίεζεο θαη δηεκπινθήο θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.  
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Δηθόλα 6: Μνξθή ησλ δεδνκέλσλ κεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο (a), 
ηπραηνπνίεζεο (b), εμσηεξηθήο θσδηθνπνίεζεο (c) θαη δηεκπινθήο (d) 

-Δζσηεξηθή θσδηθνπνίεζε θαη δηεκπινθή  

 Μεηά απφ ηελ αλαδηάηαμε ησλ bytes ν ζπξκφο ππφθεηηαη ζε ζπλειηθηηθή 

θσδηθνπνίεζε κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ θψδηθα Reed Solomon πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε λσξίηεξα, δίλνληαο έηζη ζηνλ ζπξκφ πεξηζζφηεξε 

επξσζηία απέλαληη ζε πηζαλά ιάζε. 

 Σν ζχζηεκα επηηξέπεη κηα επξεία επηινγή δηάηξεησλ ζπλειηθηηθψλ 

θσδηθψλ (punctured convolutional codes), βαζηζκέλσλ ζε έλαλ κεηξηθφ 

ζπλειηθηηθφ θψδηθα κε ξπζκφ 1/2. Σα πνιπψλπκα-γελλήηξηεο ηνπ κεηξηθνχ 

θψδηθα είλαη G1 = 171
OCT 

γηα ηελ έμνδν X θαη G2 = 133
OCT 

γηα ηελ έμνδν Τ. 

Δπηπξφζζεηα κε ηνλ κεηξηθφ θψδηθα, ην ζχζηεκα επηηξέπεη δηάηξεηνπο 

θψδηθεο 2/3, 3/4, 5/6 θαη 7/8, εθαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο 

δηάηξεζεο (puncturing patterns) ζηνλ κεηξηθφ θψδηθα.  
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Δηθόλα 7: Δζσηεξηθή θσδηθνπνίεζε θαη δηεκπινθή 

 πκπιεξψλνληαο ηελ ζπλειηθηηθή θσδηθνπνίεζε αλαδηαηάζζνληαη ηα 

bytes κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία απφ ξηπέο ιαζψλ. Πξαθηηθά 

πξαγκαηνπνηνχληαη δχν δηαδηθαζίεο, κία πνπ εθαξκφδεηαη ζηα bits θαη κία ζε 

νκάδεο bits (ζχκβνια). Ζ αθξηβήο αληηζηνηρία ησλ bits εηζφδνπ ζηα ηειηθά 

δηακνξθσκέλα ζχκβνια εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο δηακφξθσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. πγθεθξηκέλα ε αθνινπζία ησλ bits ρσξίδεηαη ζε 2 ππφ-

ξεχκαηα (2bits/symbol) ζηελ πεξίπησζε ηεο QPSK δηακφξθσζεο, 4 ππφ-

ξεχκαηα (4bits/symbol) ζηελ πεξίπησζε ηεο 16-QAM δηακφξθσζεο θαη 6 

ππφ-ξεχκαηα (6bits/symbol) ζηελ πεξίπησζε ηεο 64-QAM δηακφξθσζεο. ηε 

ζπλέρεηα δεκηνπξγνχληαη ζχκβνια πνχ πεξηιακβάλνπλ έλα bit απφ θάζε ππφ-

ξεχκα. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ QPSK θάζε ζχκβνιν απνηειείηαη 

απφ 2  bits θαη φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 8 ζε θάζε ζχκβνιν αληηζηνηρεί 

δηαθνξεηηθή θάζε. 

 

Δηθόλα 8: Γηάγξακκα αζηεξηζκνύ QPSK (Constellation Map) 

-OFDM  Γηακφξθσζε θαη κεηάδνζε  

 Σα ζχκβνια νκαδνπνηνχληαη θαη κεηαδίδνληαη ηαπηφρξνλα 

ρξεζηκνπνηψληαο πνιππιεμία OFDM. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο δηακφξθσζεο 

απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ πξφηππνπ DVB-T θαη βαζίδεηαη ζηελ 

δηακφξθσζε πνιιαπιψλ δηαθνξεηηθψλ σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα θεξφλησλ 

κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εχξνο δψλεο πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ DVB-T είλαη 

8 MHz (ζπγθεθξηκέλα 7.61MHz). 
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 Τπάξρνπλ 2 βαζηθνί ξπζκνί OFDM δηακφξθσζεο, ν 2k  θαη ν 8k πνπ 

ζηελ θάζε πεξίπησζε ην θάζκα ησλ 8 MHz δηαηξείηαη ζε 2048 θαη 8192 

θέξνληα αληίζηνηρα. Κάζε ζχκβνιν δηακνξθψλεη θαη έλα απφ απηά ηα 

θέξνληα. Σα ζχκβνια δηακφξθσζεο νξγαλψλνληαη ζε παθέηα 1512 ή 6048 

ζπκβφισλ ην θαζέλα θαη ηα παθέηα  απηά νλνκάδνληαη ζχκβνια OFDM. ηνλ 

2k ηξφπν δηακφξθσζεο ινηπφλ αληηζηνηρίδνληαη 1512 ελεξγά θέξνληα, 

δειαδή θέξνληα πνπ κεηαθέξνπλ βαζηθή πιεξνθνξία θαη ζηνλ 8k ηξφπν 

αληηζηνηρίδνληαη 6048 ελεξγά θέξνληα. 68 δηαδνρηθά ζχκβνια OFDM 

απνηεινχλ έλα πιαίζην OFDM (OFDM Frame), ελψ ηέζζεξα δηαδνρηθά 

πιαίζηα απνηεινχλ έλα ππεξ-πιαίζην (OFDM Super-Frame).  

 Μέζα ζε θάζε ζχκβνιν OFDM, νη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη απφ 

ηα 6817 θέξνληα κπνξεί λα είλαη είηε δεδνκέλα είηε πιεξνθνξίεο 

ζπγρξνληζκνχ θαη γεληθψο δεδνκέλα ρξήζηκα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

δέθηε. Σα θέξνληα πνπ δελ θέξνπλ πιεξνθνξία δηαθξίλνληαη ζε:  

•Γηεζπαξκέλα θέξνληα-πηιφηνπο (pilot carriers). Απηά εθπέκπνπλ εθ 

πεξηηξνπήο έλα δεδνκέλν ζήκα, ην νπνίν γλσξίδεη ν δέθηεο. Μεηξψληαο ηελ 

ηζρχ ησλ θεξφλησλ απηψλ, ν δέθηεο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ζρεκαηίζεη 

κηα εθηίκεζε ηεο απφθξηζεο ζπρλφηεηαο (frequency response) ηνπ θαλαιηνχ.  

•ηαζεξά θέξνληα-πηιφηνπο. Απηά θαηέρνπλ ζηαζεξή ζέζε κέζα ζην 

ζχκβνιν.  

•Φέξνληα ζεκαηνδνζίαο παξακέηξσλ κεηάδνζεο (Transmission Parameter 

Signalling carriers). Απηά θαηέρνπλ επίζεο ζηαζεξή ζέζε κέζα ζηα ζχκβνιν, 

θαη πιεξνθνξνχλ ην δέθηε γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

κεηάδνζε (ξπζκφο θσδηθνπνίεζεο, δηάξθεηα δηαζηήκαηνο θχιαμεο, ηχπνο 

δηακφξθσζεο), νχησο ψζηε ν δέθηεο λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα.  

 Ο βαζηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ θαζηζηά ην DVB-T θαηάιιειν γηα 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε κνλνζπρλνηηθψλ (SFN) δηθηχσλ είλαη ην δηάζηεκα 

θχιαμεο. Κάζε ζχκβνιν OFDM έρεη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα Σu, ε νπνία είλαη 

224κs γηα ηνλ 2k ηξφπν θαη 896κs γηα ηνλ 8k ηξφπν.  

 Σν ηέινο ηνπ θάζε OFDM ζπκβφινπ αληηγξάθεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

επεθηείλνληάο ην θαη πινπνηψληαο ην δηάζηεκα θχιαμεο. Σν κήθνο Γ ηνπ 

δηαζηήκαηνο απηνχ πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θαλαιηνχ ελψ ηα κήθε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην κήθνο ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβφινπ είλαη 1/32, 1/16, 1/8 θαη 1/4.  

 ηα SFN δίθηπα είλαη επηζπκεηφ νη ερψ απφ δηάθνξνπο ζηαζκνχο 

βάζεο πνπ εθπέκπνπλ ην ίδην πξφγξακκα ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα λα θηάλνπλ 

ζηνλ δέθηε κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα θχιαμεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ απνδηακφξθσζε ηνπ ζήκαηνο. πλεπψο ην κήθνο ηνπ 
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δηαζηήκαηνο θχιαμεο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ πνκπψλ 

ελφο κνλνζπρλνηηθνχ δηθηχνπ ςεθηαθήο ηειεφξαζεο. 

 Σα θέξνληα δηακνξθψλνληαη κε ηελ ρξήζε Μεηαζρεκαηηζκνχ IFFT 

(Inverse Fast Fourier Transformation) θαη ζηνλ δέθηε απνδηακνξθψλνληαη κε 

ηελ ρξήζε ηνπ Μεηαζρεκαηηζκνχ FFT (Fast Fourier Transformation). Γηα λα 

κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί, φκσο, ν FFT πξέπεη ηα θέξνληα ηνπ θάζε OFDM 

ζπκβφινπ λα είλαη δχλακε ηνπ 2. Έηζη ινηπφλ εθηφο απφ ηα 1512 ή 6048 

ελεξγά θέξνληα θαη ηα πηινηηθά θαη TPS θέξνληα, πξνζηίζεληαη θαη εηθνληθά 

θέξνληα έηζη ψζηε λα θηάζνπκε ζηα 2048 ζπλνιηθά θέξνληα ζηνλ 2k ηξφπν ή 

ζηα 8196 θέξνληα ζηνλ 8k ηξφπν. Άξα ζηελ πεξίπησζε εχξνπο δψλεο 

θαλαιηνχ 8 MHz ηα θέξνληα κεηαμχ ηνπο έρνπλ απφζηαζε Γf=1116 Hz θαη 

Γf=4464 Ζz γηα ηνλ 2k θαη 8k ηξφπν αληίζηνηρα.  

 Ζ νξζνγσληθφηεηα κεηαμχ ησλ θεξνπζψλ εμαζθαιίδεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη Γf=1/T
S 

πάληα. Με ηε ζπλζήθε απηή, ε δηάηαμε ησλ θεξφλησλ 

απνθηά ηελ εμήο κνξθή:  

 

Δηθόλα 9: Φάζκα ηνπ ζήκαηνο OFDM 

  Δπίζεο ην DVB-T ζήκα κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια έηζη ψζηε 

λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη ζε θαλάιηα κηθξφηεξνπ εχξνπο δψλεο, φπσο 

5,6 θαη 7 MHz. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν δέθηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα  

ζπγρξνληζηεί θαη λα απνθσδηθνπνηήζεη ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα γηα λα 

αλαθηήζεη ηελ πιεξνθνξία ηνπο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο θάπνηαο αιιαγήο ζηηο 

παξακέηξνπο κεηάδνζεο ή ζε πεξηπηψζεηο επαλαζπγρξνληζκνχ. 

 Σέινο, γηα λα κεηαδνζεί ην πιήξσο δηακνξθσκέλν θαη θσδηθνπνηεκέλν 

ζήκα ζην θαλάιη απνκέλεη λα κεηαηξαπεί ζε αλαινγηθφ κέζσ ελφο 
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θαηάιιεινπ κεηαηξνπέα θαη λα κεηαθεξζεί απφ ηε βαζηθή ζπρλφηεηα ζηηο RF 

ζπρλφηεηεο.  

2.6 Ζ Αλάπηπμε ηεο Αγνξάο 

 Σν 2006 πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο ζηελ Δπξψπε, ηελ Αθξηθή θαη 

ηε Μέζε Αλαηνιή ππέγξαςαλ ηελ ζπκθσλία Γηεζλνχο ρεδηαζκνχ 

πρλνηήησλ ITU (Γελεχε RRC '06), ζπκθσλψληαο λα αλαπηχμνπλ ην DVB-T 

πξφηππν (ή ην DVB-T2). Σν πξφηππν έρεη επίζεο πηνζεηεζεί θαη εθαξκφδεηαη 

ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ άιισλ πεξηνρψλ, φπσο ζηελ Κνινκβία, ηε Μαιαηζία, 

ηελ Ηλδνλεζία, ην Σατβάλ θαη ην Βηεηλάκ, ελψ απφ ηνλ Απξίιε ηνπ 2007 

εγθξίζεθε ζε νιφθιεξε ηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία, κηα πεξηνρή κε πιεζπζκφ 

άλσ ησλ 500 εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ. 

 ήκεξα, νη ππεξεζίεο ηνπ πξνηχπνπ DVB-T έρνπλ αλαπηπρζεί ζε 68 

ρψξεο θαη έρνπλ εγθξηζεί ζε 47 αθφκα. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνεγκέλεο 

δνθηκέο θαη ηα ζρέδηα αλάπηπμεο πνπ γίλνληαη αιινχ, αλεβάδνπλ ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ DVB-T ρσξψλ ζηηο 120. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη θαη κηα 

ζεηξά ρσξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην DVB-T ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θσδηθνπνίεζε βίληεν H.264/AVC MPEG-4 γηα ηελ παξνρή HDTV ππεξεζηψλ 

ζε DVB-T, φπσο παξάδεηγκα ε Γαλία, ε Δζζνλία, ε Γαιιία, ε Οπγγαξία, ε 

Ηηαιία, ε Ννξβεγία θαη ε ηγθαπνχξε. 

 Σν 2010 ε Ννηηναθξηθαληθή Αλαπηπμηαθή Κνηλφηεηα (SADC), ελέθξηλε 

ην DVB-T2 γηα ηηο 14 ρψξεο κέιε ηεο. Με 28 ρψξεο λα έρνπλ ήδε εγθξίλεη, 

δνθηκάζεη ή αλαπηχμεη ην DVB-T2, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ DVB-T θαη DVB-

T2 αγνξψλ αλέξρεηαη ζε 148, ζε 136 ρψξεο. ηελ εηθφλα 10 θαίλνληαη νη 

ρψξεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ή εγθξίλεη ηα πξφηππα DVB-T θαη DVB-T2 θαζψο 

θαη ηα άιια ζπζηήκαηα κεηάδνζεο. Σα ινγφηππα DVB είλαη ζήκαηα 

θαηαηεζέληα ηνπ DVB Project. 

 

Δηθόλα 10: πζηήκαηα Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεόξαζεο 
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Πίλαθαο 2 : Η εμάπισζε ησλ DVB πξνηύπσλ 

2.7 Σν Μέιινλ ηνπ DVB-T  

 Σν DVB-T απνηειεί κηα πιήξε ιχζε γηα ηελ DTT, κε ηελ επειημία πνπ 

έρεη θαη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ, ζε κηα ζεηξά 

εχξσλ δψλεο θαλαιηνχ. Θα ζπλερίζεη λα απνηειεί ηελ θαιχηεξε επηινγή γηα ηε 

δξνκνιφγεζε λέσλ ππεξεζηψλ γηα ηα επφκελα ρξφληα, κε ηνπο θαηαλαισηέο 

λα επσθεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκίεο κεγάιεο θιίκαθαο πνπ ζέηνπλ ηα αλνηρηά 

πξφηππα ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο. Γηα νξηζκέλεο ρψξεο, σζηφζν, ε 

θαηάξγεζε ηεο αλαινγηθήο κεηάδνζεο πιεζηάδεη ηα επφκελα ρξφληα, θαη καδί 

κε απηή ε απειεπζέξσζε πνιχηηκνπ ξαδηνθάζκαηνο UHF. Σαπηφρξνλα, απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξνηχπνπ DVB-T ε έξεπλα ζηελ ηερλνινγία κεηάδνζεο 

έρεη πξνρσξήζεη θαη λέεο επηινγέο ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ πξνζηαζία απφ 

ζθάικαηα εθπνκπή έρνπλ αλαπηπρζεί. Δπίζεο, ε επηηπρία ηνπ βξίζθεηαη ππφ 

πίεζε κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ πξνηχπνπ ζπκπίεζεο MPEG4 θαη ηνπ πξνηχπνπ 

δεχηεξεο γεληάο γηα ηελ ςεθηαθή κεηάδνζε βίληεν ζε δνξπθνξηθέο κεηαδφζεηο 

(DVB-S2), κε ηα νπνία θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ε εθαξκνγή ηεο ηειεφξαζεο 

πςειήο επθξίλεηαο (HDTV) ζηα δνξπθνξηθά θαη ηα θαισδηαθά δίθηπα. 

Δπηπιένλ, έρεη απμεζεί ε δήηεζε γηα ην θάζκα ησλ ζπρλνηήησλ κεηάδνζεο 

θαη ε πίεζε γηα ηελ απνδέζκεπζε θάζκαηνο ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ θαη 

γηα άιιεο εθαξκνγέο, θαζηζηψληαο φιν θαη πην απαξαίηεηε ηελ κεγηζηνπνίεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θάζκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ, ην 2006, ε θνηλφηεηα 

ηεο επίγεηαο ηειενπηηθήο κεηάδνζεο αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε γηα έλα 

βειηησκέλν ζχζηεκα. 



 
42 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 – Σο DVB-T2 Ππόηςπο 

3.1 Ζ Αλάγθε γηα έλα Νέν Σειενπηηθφ Πξφηππν 

 Ζ επίγεηα ηειεφξαζε παξακέλεη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πιαηθφξκεο δηαλνκήο ηειεφξαζεο ζηελ Δπξψπε. Ζ κεηαηξνπή ηεο επίγεηαο 

πιαηθφξκαο απφ αλαινγηθή ζε ςεθηαθή επέηξεςε ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ηεο ηειεφξαζεο. ε πνιιέο επξσπατθέο αγνξέο, νη 

ηειεζεαηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιήζνο λέσλ ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεγαιχηεξεο επηινγήο ηειενπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηε δηαδξαζηηθφηεηα. Οη 

ηειεζεαηέο επηδεηθλχνπλ φιν θαη ηζρπξφηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ πιαηθφξκα 

θαη κε δεδνκέλε ηε δήηεζε απηή, νη ξαδηνηειενπηηθνί θνξείο ζέινπλ λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη. 

 Ζ επίγεηα ηειεφξαζε ρξεζηκνπνηεί ζπρλφηεηεο ζηηο δψλεο III (174-

230MHz) θαη IV/V (470-862MHz) γηα ηελ παξνρή ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν 

θάζκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκν γηα νξηζκέλα είδε ππεξεζηψλ, δεδνκέλνπ 

φηη παξέρεη κηα θαιή ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πεξηνρήο θάιπςεο γηα 

ζπγθεθξηκέλε ηζρχο κεηάδνζεο θαη ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ πνκπψλ. Οη 

ζπρλφηεηεο απηέο έρνπλ παξαρσξεζεί απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ζηνπο 

ξαδηνηειενπηηθνχο θνξείο, σζηφζν ε δήηεζε γηα πξφζβαζε ζηηο δψλεο απηέο 

είλαη ηζρπξή θαη απφ άιινπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ γηα παξνρή θηλεηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, 

θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ, φπσο ε Microsoft θαη ε Intel, νη νπνίεο δεηνχλ ηε 

ρξήζε αζχξκαησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη άιισλ εθαξκνγψλ ζηα 

ιεγφκελα “ιεπθά δηαζηήκαηα”, ζηα νπνία νη ζπρλφηεηεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε ηνπηθφ επίπεδν αιιά παξαρσξνχληαη ζε ξαδηνηειενπηηθέο ππεξεζίεο. 

 

Δηθόλα 11: Σν ινγόηππν ηνπ DVB-T2 

 Ζ κεηάβαζε απφ ηελ αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή επίγεηα ηειεφξαζε έρεη 

σζήζεη ηηο ρψξεο λα απειεπζεξψζνπλ ζπρλφηεηεο εθπνκπήο γηα λέεο 

ππεξεζίεο. Ο αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ δηαχισλ ζπρλνηήησλ θαζψο θαη ε 

εκεξνκελία δηάζεζήο ηνπο πνηθίιινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. ηελ Δπξψπε, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλέζηεζε ζηα θξάηε-κέιε ηεο λα νινθιεξψζνπλ ηε 

δηαδηθαζία κέρξη ην 2012. Οη ηειενπηηθνί θνξείο ζε πνιιέο ρψξεο έρνπλ ήδε 

θάλεη ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ζπρλνηήησλ ζηηο δψλεο IV/V γηα ηελ έλαξμε ησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα έληνλεο είλαη νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν αλαθαηαλνκήο ησλ ζπρλνηήησλ ζηηο δψλεο απηέο ψζηε 
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λα θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 

άιισλ δπλεηηθψλ ρξεζηψλ. 

 Ζ επίγεηα πιαηθφξκα, πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηε κεησκέλεο ρσξεηηθφηεηαο 

ζηηο ζπρλφηεηεο, ρξεηαδφηαλ έλα λέν θαη πην απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

κεηάδνζεο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ κέιινληνο θαη γηα λα 

επηηξέςεη ηελ δξνκνιφγεζε λέσλ ππεξεζηψλ. Ζ θνηλνπξαμία DVB απάληεζε 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξνηχπνπ  2εο γεληάο ηεο επίγεηαο 

ςεθηαθήο ηειεφξαζεο DVB-T2. 

3.2 Αξρηθή Έξεπλα 

 Σνλ Μάξηην ηνπ 2006 ε θνηλνπξαμία DVB απνθάζηζε λα εμεηάζεη 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα έλα αλαβαζκηζκέλν πξφηππν DVB-T. Σνλ Ηνχλην 

ηεο ίδηαο ρξνληάο, ίδξπζε κηα επίζεκε νκάδα κειέηεο κε ηελ νλνκαζία TM-T2 

(Σερληθή Δλφηεηα γηα ηε λέα γεληά DVB-T) κε ζθνπφ λα αλαπηχμεη έλα 

πξνεγκέλν ζχζηεκα δηακφξθσζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα πηνζεηεζεί απφ έλα 

πξφηππν δεχηεξεο γεληάο ςεθηαθήο επίγεηαο ηειεφξαζεο , κε ην φλνκα DVB-

T2. 

 χκθσλα κε ηηο εκπνξηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2007, ε πξψηε θάζε ηνπ DVB-T2 ζα ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ παξνρή ηεο 

θαιχηεξεο δπλαηήο απφδνζεο γηα ζηαζεξνχο θαη θνξεηνχο δέθηεο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ θεξαηψλ, ελψ κηα δεχηεξε θαη ηξίηε θάζε 

ζα κειεηνχζε κεζφδνπο γηα ηελ πςειφηεξε παξνρή σθέιηκσλ θνξηίσλ (κε 

λέεο θεξαίεο) θαζψο θαη ηελ θηλεηή ιήςε. Σν λέν ζχζηεκα ζα έπξεπε επίζεο 

λα παξέρεη ην ιηγφηεξν 30% αχμεζε ζην σθέιηκν θνξηίν ζε ζρέζε κε ην DVB-

T, ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο. 

 Αλάκεζα ζηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2008 πάλσ απφ 

εμήληα νξγαλψζεηο-κέιε ηεο DVB ζπλέβαιαλ ελεξγά κέζα απφ κηα ζεηξά 

ζπλαληήζεσλ, ηειεθσληθψλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ρηιηάδσλ ειεθηξνληθψλ 

κελπκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θχξηνπ κέξνπο ηνπ DVB-T2 πξνηχπνπ - 

πάλσ απφ 30.000 ψξεο θαηά άηνκν ζπλνιηθά γηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη κφλν. 

Ζ ηειηθή πξνδηαγξαθή βαζίζηεθε θπξίσο ζηηο εκπνξηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο. 

3.3 Ζ DVB-T2 Πξνδηαγξαθή 

 Σν ζρέδην ηνπ πξνηχπνπ DVB-T2 επηθπξψζεθε απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηεο DVB ζηηο 26 ηνπ Ηνπλίνπ 2008 θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ θεληξηθή 

ζειίδα ηεο DVB σο ην πξφηππν DVB-T2 - BlueBook A122. ηε ζπλέρεηα 

παξαδφζεθε ζην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Σειεπηθνηλσληαθψλ Πξνηχπσλ (ETSI 

- European Telecommunications Standards Institute) ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2008 γηα 

ηππνπνίεζε. 
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 Σν Ηλζηηηνχην ETSI αθνχ πέξαζε ην πξφηππν απφ αξθεηέο θάζεηο, 

θαηέιεμε ζηελ έγθξηζή ηνπ ζηηο 9 επηεκβξίνπ 2009 (EN 302 755). Απφ εθείλε 

ηε ζηηγκή, δεδνκέλνπ φηη ε πξνδηαγξαθή DVB-T2 ήηαλ πιήξεο θαη δελ ζα 

ππήξραλ πεξαηηέξσ ηερληθέο βειηηψζεηο, άξρηζαλ νη εθαξκνγέο θαη ε 

αλάπηπμε πξντφλησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ην λέν απηφ πξφηππν. 

3.4 Ζ 2ε Γεληά ηεο Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεφξαζεο  

 Σν DVB-T2 είλαη ην πην πξνεγκέλν ζχζηεκα επίγεηαο ςεθηαθήο 

κεηάδνζεο (DTT) παγθνζκίσο, πξνζθέξνληαο ηελ πςειφηεξε απφδνζε, 

αλζεθηηθφηεηα θαη επειημία. Υξεζηκνπνηεί ηηο πην πξφζθαηεο ηερληθέο 

δηακφξθσζεο θαη θσδηθνπνίεζεο γηα λα θάλεη δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηνπ επίγεηνπ ξαδηνθάζκαηνο γηα ηελ κεηάδνζε ήρνπ, βίληεν θαη 

ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ ζε ζηαζεξέο, θνξεηέο θαη θηλεηέο ζπζθεπέο. Οη λέεο 

απηέο ηερληθέο θαζηζηνχλ ην DVB-T2 πξφηππν 50% πην απνηειεζκαηηθφ ζε 

ζρέζε κε νπνηνδήπνηε άιιν ςεθηαθφ ζχζηεκα ζηνλ θφζκν. 

 ην DVB-T2 έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί κηα πιεζψξα θαηλνηνκηψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο απφδνζεο θαη αλζεθηηθφηεηαο ησλ κεηαδφζεσλ, ηεο θάιπςεο 

ησλ κνλνζπρλνηηθψλ δηθηχσλ SFNs θαη γηα ηελ ειάθξπλζε ησλ εθαξκνγψλ 

ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε. Δπίζεο είλαη ζε ζέζε λα απμήζεη ηελ απφδνζε ηνπ 

σθέιηκνπ θνξηίνπ θαη λα επηηξέπεη ηελ κεηάδνζε πςειήο επθξίλεηαο κε ηνλ 

ήδε ππάξρνλ ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ. Οη θπξηφηεξεο ηερλνινγίεο ηνπ 

πξνηχπνπ DVB-T2 είλαη ε κέζνδνο LDPC/BCH κπξνζηηλήο δηφξζσζεο 

ζθάικαηνο, ε πξνγξακκαηηζκέλε κεηάδνζε, ε νξζνγσληθή πνιππιεμία 

ζπρλφηεηαο  κε δνκή παθέηνπ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ελφο πξννηκίνπ γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο ζεκαηνδφηεζεο 

θπζηθνχ ζηξψκαηνο, νη κεηαδφζεηο πνιιψλ θεξαηψλ θαη νη ηερληθέο 

ζπγρξνληζκνχ. 

 Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ λένπ πξφηππνπ είλαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο αχμεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζε έλαλ πνιππιέθηε (multiplex) 

ηεο επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο (DTT). ε ζχγθξηζε κε ην ηξέρνλ πξφηππν 

DVB-T, παξέρεη κηα ειάρηζηε αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαηά ηνπιάρηζηνλ 

30% ζηηο αληίζηνηρεο ζπλζήθεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο θεξαίεο 

ιήςεο. Μεξηθέο πξνθαηαξθηηθέο δνθηκέο, σζηφζν, δείρλνπλ φηη ε αχμεζε απηή 

ζηελ πξάμε κπνξεί λα βξίζθεηαη πην θνληά ζην 50%. Οη ξαδηνηειενπηηθνί 

θνξείο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην DVB-T2 ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ 

λένπο πνιππιέθηεο πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο πςειήο 

επθξίλεηαο HDTV ζε πνιιαπιά θαλάιηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο γηα 

θαηλνηφκεο εθπνκπέο δεδνκέλσλ. 

3.5 Γνθηκέο 

 Σνλ επηέκβξην ηνπ 2008 θαη ηνπ 2009 ζηα εηήζηα ζπλέδξηα ηνπ IBC 

(International Broadcasting Convention) παξνπζηάζηεθαλ πξσηφηππνη δέθηεο 

DVB-T2 απφ κα ζεηξά θαηαζθεπαζηψλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο νη Albis 
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Technologies, Arqiva, DekTec, Enensys, Harris, Pace, Rohde & Schwarz, 

Tandberg, θαη TeamCast. Δπίζεο νη Alitronika, CellMetric, Cisco, Digital TV 

Labs, Humax, NXP Semiconductors, Panasonic, ProTelevision Technologies, 

Screen Service, SIDSA, Sony, ST Microelectronics θαη T-VIPS βξίζθνληαη ζηε 

θάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ δηθνχ ηνπο DVB-T2 εμνπιηζκνχ. 

 Ζ πξψηε δνθηκή απφ πξαγκαηηθφ πνκπφ ηειεφξαζεο έγηλε απφ ην 

BBC Research & Innovation θαηά ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 

2008 κε ην θαλάιη 53 απφ ηνλ πνκπφ ηνπ Guildford, λνηηνδπηηθά ηνπ 

Λνλδίλνπ. Σν BBC είρε αλαπηχμεη θαη θαηαζθεπάζεη ην δηθφ ηνπ 

δηακνξθσηή/απνδηακνξθσηή παξάιιεια κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνηχπνπ 

DVB -T2. 

3.6 Δκπνξηθέο Πξνυπνζέζεηο 

 Χο πξψην βήκα ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξνηχπνπ 

DVB-T2, ε θνηλνπξαμία DVB αλέπηπμε ηηο βαζηθέο εκπνξηθέο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ πξνηεηλφκελε πξνδηαγξαθή. Σν έξγν αθνινχζεζε ηα ζπλήζε βήκαηα 

ηνπ DVB, θαη ζπκκεηείραλ φιεο νη ζπληζηψζεο ηεο αιπζίδαο απφ ηνπο 

ξαδηνηειενπηηθνχο νξγαληζκνχο, ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηχσλ, ηνπο 

πξνκεζεπηέο εμνπιηζκνχ κέρξη ηνπο παξφρνπο ειεθηξνληθψλ θαη ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπψλ. Οη εκπνξηθέο πξνυπνζέζεηο έζεζαλ νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά εμαζθάιηζαλ φηη νη λέεο πξνδηαγξαθέο ζα κπνξνχζαλ 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ππάξρνπζαο αγνξάο. 

 Μεηαμχ ησλ 21 εκπνξηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην 

DVB Project,  ε λέα πξνδηαγξαθή ζα έπξεπε λα παξέρεη: 

•  Μηα αχμεζε ηεο απφδνζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 30% ζε ζρέζε κε ην DVB-T, 

κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαη ζρεδηαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

• Βειηησκέλε απφδνζε ζηα κνλνζπρλνηηθά δίθηπα (SFNs) ζε ζχγθξηζε κε ην 

DVB-T. 

• Δπειημία ζην εχξνο δψλεο θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ ζηηο  δψλεο 

UHF (Ultra High Frequency) θαη VHF (Very High Frequency), αιιά θαη κε 

επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά γηα λα ππνζηεξίδεη πςειφηεξεο δψλεο. 

• Έλαλ κεραληζκφ γηα ηε κείσζε ηνπ ιφγνπ θνξπθήο - πξνο - κέζε ηηκή 

ηζρχνο (peak-to-average ratio - PAR) ηνπ εθπεκπφκελνπ ζήκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο κεηάδνζεο. 

• Αλζεθηηθφηεηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο ππεξεζίεο, λα πξνζθέξεη γηα 

παξάδεηγκα, ζε έλα εληαίν θαλάιη 8MHz, νξηζκέλεο ππεξεζίεο γηα ζηαζεξέο 

ιήςεηο θαη άιιεο γηα θνξεηέο ιήςεηο. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Research
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Δπίζεο ην λέν πξφηππν : 

• Θα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο θεξαηψλ 

ιήςεο θαη ηηο ππνδνκέο ησλ πνκπψλ. 

• Θα ζπλαληνχζε ηα επίπεδα παξεκβνιήο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κάζθαο 

θάζκαηνο πνπ είραλ νξηζηεί ζηε ζπκθσλία ηεο Γελεχεο ηνπ 2006. 

 Με βάζε ηηο εκπνξηθέο απηέο πξνυπνζέζεηο, ε DVB δεκηνχξγεζε κηα 

νκάδα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνηεηλφκελεο 

πξνδηαγξαθήο. Αλ θαη νη πξνυπνζέζεηο έθαλαλ ιφγν γηα παξνρή ηνπιάρηζηνλ 

30% επηπιένλ ρσξεηηθφηεηαο σθέιηκνπ θνξηίνπ, ζε ζρέζε κε ην πξφηππν 

DVB-T θάησ απφ φκνηεο ζπλζήθεο ιήςεο, νη ζεκεξηλέο δνθηκέο δείρλνπλ φηη ε 

αχμεζε  απηή κπνξεί λα είλαη πην θνληά ζην 65%. Ζ πιήξεο έθηαζε ηνπ 

θέξδνπο βέβαηα δελ κπνξεί λα γίλεη γλσζηή παξά κφλν φηαλ απνθηεζεί 

ζεκαληηθή εκπεηξία κε ην DVB-T2 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ.  

3.7 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 ε ζπκθσλία κε ηα ζρέδηα ηνπ DVB λα παξέρεη κηα ζπλαθή νηθνγέλεηα 

πξνηχπσλ, ην DVB-T2 ρξεζηκνπνηεί δηακφξθσζε OFDM (Οξζνγσληθή 

Πνιχπιεμε κε Γηαίξεζε πρλφηεηαο - Orthogonal Frequency Division 

Multiplex) φπσο ην DVB-T, κε έλα κεγάιν αξηζκφ θεξφλησλ γηα ηελ κεηάδνζε 

αλζεθηηθψλ ζεκάησλ, θσδηθνπνίεζε δηφξζσζεο ιαζψλ LDPC φπσο ην DVB-

S2 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ BCH θσδηθνπνίεζε, γηα ηελ άξηζηε απφδνζε ζηελ 

παξνπζία πςειψλ επηπέδσλ ζνξχβνπ θαη παξεκβνιψλ θαζψο θαη έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ θαηλνηφκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ην θπζηθφ ζηξψκα 

ζσιήλσζεο PLP, ηελ ππνζηήξημε MISO ζπζηεκάησλ (πνιιαπιψλ εηζφδσλ-

κνλαδηθήο εμφδνπ) θαη ηελ ηερληθή ησλ ιεγφκελσλ Rotated Constellations, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θαζηζηνχλ σο ηελ πην πξνεγκέλε ηερλνινγία επίγεηαο 

κεηάδνζεο . Σν DVB-T2 έρεη θαζνξηζηεί έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δερζεί 

κειινληηθέο εληζρχζεηο ζε κηα "πξνο ηα πίζσ" ζπκβαηφηεηα κέζσ ηεο ρξήζεο  

κειινληηθψλ πιαηζίσλ επέθηαζεο. 

 Πην αλαιπηηθά ε πξνδηαγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο DVB-T2 πνπ εγθξίζεθε 

απφ ηελ θνηλνπξαμία DVB θαη ηππνπνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην 

Σειεπηθνηλσληαθψλ Πξνηχπσλ (ETSI), παηψληαο ζηελ επηηπρία ηνπ DVB-T, 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 • Σν DVB-T2 ζχζηεκα φπσο θαη ην DVB-T βαζίδεηαη ζηελ OFDM 

δηακφξθσζε κε δηάζηεκα θχιαμεο (GI - guard interval), ε νπνία παξέρεη έλα 

πιήξσο αλζεθηηθφ ζχζηεκα κεηάδνζεο γηα ην  επίγεην θαλάιη. Ζ 

δηαζεζηκφηεηα ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ιεηηνπξγηψλ επηηξέπεη ζηνλ ίδην βαζκφ 

επειημίαο  λα ηαηξηάδεη ζε θάζε δψλε εθαξκνγήο φπσο θαη ην πξφηππν DVB-T. 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ έρεη πξνζηεζεί 

ην ςεθηαθφ ζρήκα δηακφξθσζεο 256-QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation) ζηα ήδε ππάξρνληα QPSK (Quaternary Phase Shift Keying), 16-
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QAM θαη 64-QAM. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ αζηεξηζκνχ 

(constellation points) ηφζν πςειφηεξνο κπνξεί λα είλαη ν ξπζκφο κεηάδνζεο 

bit.  

 • Δθηφο απφ ηα FFT (Fast Fourier Transform) modes πνπ νξίδνληαη ζην 

DVB-T (2k θαη 8k) ην DVB-T2 πξφηππν θαζνξίδεη θαη ηα κεγέζε 1k, 4θ, 16K 

θαη 32K. FFT κεγέζνπο 1k ζεκαίλεη φηη 1024 ζεκεία FFT ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε δεκηνπξγία ελφο OFDM ζπκβφινπ. Σν κήθνο ηνπ ζπκβφινπ γηα κέγεζνο 

FFT 32k είλαη ίζν κε 4ms. Έρνληαο κεγαιχηεξν κέγεζνο FFT απμάλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ θεξφλησλ ζε θάζε OFDM ζχκβνιν θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

επηκεθχλεηαη ε δηάξθεηα ησλ ζπκβφισλ φηαλ ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Όζν πην κεγάινο είλαη ν αξηζκφο ησλ θεξφλησλ, ηφζν 

κεγαιχηεξα ζα είλαη ηα OFDM ζχκβνια θαη ηφζν ζα απμάλεηαη ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ εχξνπο δψλεο θαη ε απφδνζε ησλ κνλνζπρλνηηθψλ 

δηθηχσλ (SFNs) ζε πεξηπηψζεηο θαηλνκέλσλ μαθληθψλ παξεκβνιψλ. 

 • ην DVB-T ε επηβάξπλζε πνπ εηζάγνπλ ηα θέξνληα-πηιφηνη θαη ην 

δηάζηεκα θχιαμεο GI είλαη αξθεηά κεγάιε. Σν DVB-T2 εηζάγεη λέα πξφηππα 

θεξφλησλ θαη πεξηζζφηεξα κεγέζε δηαζηεκάησλ θχιαμεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπκβαηηθή ελαιιαγή κεηαμχ ηνπ εθηθηνχ ξπζκνχ 

κεηάδνζεο θαη ησλ αλαγθψλ δπλακηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ DVB-T2 πξνδηαγξαθή ρξεζηκνπνηεί 8 δηάζπαξηα πηινηηθά πξφηππα 

(SPs- scattered pilot patterns) πνπ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ κε βάζε ην κέγεζνο 

ησλ FFT θαη ηνπ ιφγνπ ηνπ GΗ, γηα ρξήζε απφ ηνπο δέθηεο ψζηε λα 

αληηζηαζκηζηνχλ νη αιιαγέο ζηα θαλάιηα πνπ νθείινληαη ζηνλ ρξφλν θαη ηε 

ζπρλφηεηα θαη γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ ησλ δεδνκέλσλ 

ζε θάζε θαλάιη κεηάδνζεο. Σα δηαζηήκαηα θχιαμεο GI είλαη 1/128, 1/32, 1/16, 

19/256, 1/8, 19/128, θαη 1/4. (Γηα 32k ιεηηνπξγία, ην κέγηζην είλαη 1 / 8). 

 • Σν DVB-T2 ρξεζηκνπνηεί ηνπο ίδηνπο κεραληζκνχο κπξνζηηλήο 

δηφξζσζεο ζθάικαηνο (FEC- forward error correction) κε ηα πξφηππα DVB-

S2 (2εο δνξπθνξηθήο γεληάο) θαη DVB-C2 (2εο θαισδηαθήο γεληάο): πλερφκελε 

LDPC (Low density parity-check) θσδηθνπνίεζε καδί κε BCH (Bose-

Chaudhuri-Hocquengham) κε ιφγνπο 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, θαη 5/6 γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ηα πςειά επίπεδα ζνξχβνπ θαη παξεκβνιψλ. 

 Ο λένο κεραληζκφο θσδηθνπνίεζεο, παξέρεη αχμεζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα DVB-T πνπ βαζίδεηαη ζηε πλερφκελε 

πλειηθηηθή (Concatenated Convolutional) θαη Reed-Solomon θσδηθνπνίεζε. 

Οη DVB-S2 θσδηθνί εθηεινχληαη 0,7dB κε 0,8dB καθξηά απφ ην φξην ηνπ 

Shannon ην νπνίν δείρλεη φηη δελ ππάξρεη πνιχο ρψξνο γηα πεξαηηέξσ 

βειηηψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ κεραληζκφ έιεγρνπ ζθαικάησλ. 

 • Μηα ζεκαληηθή αξρηηεθηνληθή αιιαγή ζε ζχγθξηζε κε ην DVB-T είλαη ε 

εηζαγσγή ηεο σιήλσζεο Φπζηθνχ ηξψκαηνο (PLPs - Physical Layer Pipes) 
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ε νπνία επηηξέπεη ηελ μερσξηζηή ξχζκηζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ θαλαιηνχ γηα 

θάζε παξερφκελε ππεξεζία. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ σιήλσζε Φπζηθνχ 

ηξψκαηνο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί Πνιππιεμία Γηαίξεζεο Υξφλνπ (TDM 

- Time Division Multiplexing) ζηηο ππεξεζίεο θαη έηζη κφλν ην επηζπκεηφ PLP 

λα κπνξεί λα ιεθζεί ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Με απηφ ηνλ ηξφπν ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνπο δέθηεο πνπ ιακβάλνπλ 

κεκνλσκέλα PLPs, θαζψο ν δέθηεο ζα κπνξεί λα απελεξγνπνηεί θάπνηεο 

ξαδηνθσληθέο ζπληζηψζεο κεηαμχ ησλ θελψλ θαηά ηε κεηάδνζε ηνπ PLP. 

Κάζε PLP ηέινο, κπνξεί λα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν δηακφξθσζεο (QPSK, 16-

QAM, 64-QAM or 256-QAM) θαη ξπζκφ θσδηθνπνίεζεο (1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 

or 5/6). 

 Έλαο πνκπφο DVB-T2 έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξίδεηαη πνιιαπιά 

PLPs, γηα ηελ παξνρή δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, ελψ ν DVB-T2 δέθηεο απαηηείηαη 

κφλν γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε κεκνλσκέλσλ PLP δεδνκέλσλ καδί κε ηα 

ζπλδεφκελα ζε απηφ PLPs (αλ ππάξρνπλ). Με ηνλ ηξφπν απηφ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνπο δέθηεο, γηα παξάδεηγκα ν δέθηεο 

ζα κπνξεί λα απελεξγνπνηεί θάπνηεο ξαδηνθσληθέο ζπληζηψζεο κεηαμχ ησλ 

εθξήμεσλ ζηηο κεηαδφζεηο ησλ PLPs. 

 Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε ησλ PLPs, είλαη επίζεο απαξαίηεην ην 

L1 θπζηθφ ζηξψκα ζεκαηνδφηεζεο (L1 - physical layer signaling)  ην νπνίν 

αλαθέξεη κε πνηνλ ηξφπν κπνξεί λα ιεθζεί ην θάζε PLP. ην DVB-T2 ην L1 

ζηξψκα κεηαθέξεηαη κέζσ ησλ πξννηκίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ησλ 

ιεγφκελσλ Σ2 πιαηζίσλ. Σν T2 πιαίζην είλαη κηα αθνινπζία απφ έλαλ 

δηακνξθψζηκν αξηζκφ OFDM ζπκβφισλ θαη απνηειείηαη απφ ην πξννίκην, 

απνηεινχκελν απφ ηα ζχκβνια P1 θαη P2, θαη απφ ζχκβνια δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 12: Γνκή ηνπ Σ2 πιαηζίνπ (ιεηηνπξγία 8k, κε δύν P2 ζύκβνια) 

 Μέξνο ηεο L1 ζεκαηνδφηεζεο κπνξεί επίζεο πξναηξεηηθά λα κεηαδνζεί 

in-band καδί κε ηα δεδνκέλα ζην πεδίν padding ησλ baseband πιαηζίσλ. Σα 

πιαίζηα απηά πξφθεηηαη γηα πιαίζηα δεδνκέλσλ πνπ δηαβηβάδνληαη αθξηβψο ζε 

κία ιέμε θψδηθα LDPC. Ζ in-band ζεκαηνδφηεζε επηηξέπεη ζην δέθηε λα 

ιακβάλεη ζπλερψο ηα PLPs ρσξίο ηελ αλάγθε λα ιάβεη φια ηα πξννίκηα. Απηφ 

έρεη επίδξαζε ζηνλ ρξφλν πνπ ν δέθηεο πξέπεη λα είλαη αλνηθηφο θαη 

επνκέλσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ δέθηε. Παξφια απηά, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
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κεηάδνζεο ή ηελ αιιαγή κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, ε πιήξεο ζεκαηνδφηεζε 

απφ ηα πξννίκηα ζα πξέπεη λα ιεθζεί. 

 • Ζ πξνδηαγξαθή DVB-T2 επηηξέπεη ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο 

ζηα κνλνζπρλνηηθά δίθηπα SFNs. Νένη ηξφπνη κεηαθνξάο έρνπλ πξνζηεζεί γηα 

λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηελ πεξίνδν ησλ 

ζπκβφισλ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επηηξέπεη ηε κείσζε ηνπ αλαινγηθνχ 

κεγέζνπο ηνπ δηαζηήκαηνο θχιαμεο GI θαηά ην ρεηξηζκφ αλαθιάζεσλ 

πνιιαπιψλ δξφκσλ. 

 Μηα πξφζζεηε ιεηηνπξγία θσδηθνπνίεζεο κε ην φλνκα Alamouti είλαη 

επίζεο δηαζέζηκε γηα ηα κηθξήο θιίκαθαο δίθηπα SFN, φπνπ έλαο δέθηεο 

κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ζήκαηα πνπ έιαβε ηαπηφρξνλα απφ πνιινχο 

πνκπνχο. Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο, έρεη ππνινγηζηεί φηη ε 

ρξήζε ελφο SFN ζα κπνξνχζε λα επηηξέςεη θέξδνο ρσξεηηθφηεηαο έσο θαη 

67% ζε ζχγθξηζε κε ην DVB-T ζε παξφκνηεο ζπλζήθεο. 

 • Σν DVB-T2 επηηξέπεη ηε κείσζε ηνπ ιφγνπ θνξπθήο - πξνο - κέζε 

ηηκή ηζρχνο (peak-to-average ratio PAR) ηνπ ζηαζκνχ εθπνκπήο. Ζ κέγηζηε 

νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ εληζρπηή κπνξεί λα κεησζεί θαηά 25%, ην νπνίν κπνξεί 

λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ πξέπεη λα 

δηαηίζεηαη γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζηαζκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ηερληθψλ ACE (active 

constellation extension ) θαη θξάηεζεο θιήζεο (tone reservation). 

 • Ζ DVB-T2 πξνδηαγξαθή νξίδεη έλα κφλν πξνθίι πνπ ελζσκαηψλεη 

ρξνληθφ ηεκαρηζκφ (TC - time-slicing), αιιά φρη ηεκαρηζκφ ρξφλνπ θαη 

ζπρλφηεηαο (TFS). Σν TFS κπνξεί κειινληηθά λα επηηξέςεη κηα κεγάιε 

πνιππιεμία ζεκάησλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε αξθεηέο ζπλδεφκελεο ζπρλφηεηεο 

θαη λα επηηξέςνπλ έηζη αξθεηά θαλάιηα ξαδηνζπρλνηήησλ (RF) λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί γηα ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

πνιπκνξθίαο ησλ ζπρλνηήησλ. Πξνθαηαξθηηθέο αλαιχζεηο εληφο DVB 

δείρλνπλ φηη ην TFS κπνξεί λα επηηξέςεη θέξδνο ρσξεηηθφηεηαο θαηά 20% θαη 

έλα θέξδνο ζρεδηαζκνχ δηθηχνπ 3-4dBs. 

 • To DVB-T2 έρεη θαζνξηζηεί γηα εχξνο δψλεο θαλαιηνχ ίζν κε 1.7, 5, 6, 

7, 8 θαη 10MHz. Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα λεφηεξε ηερληθή απάληεζε ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ κεξίζκαηνο, δειαδή ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

νξηζκέλεο ειεχζεξεο ζπρλφηεηεο UHF, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ 

αλαινγηθή ηειεφξαζε, ζα αλαηεζνχλ ζε δηάθνξεο 3G/4G ππεξεζίεο, ην DVB-

T2 βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ζπρλφηεηαο γηα λα παξέρεη πνιιαπιή 

κεηάδνζε ζε HD κε ην ίδην θαλάιη 8MHz. ηε ιεηηνπξγία 32k, έλα κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ θαλαιηνχ 8MHz  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, πξνζζέηνληαο πεξίπνπ 

2% επηπιένλ ρσξεηηθφηεηα. 
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 • Ζ θσδηθνπνίεζε video αιιάδεη απφ MPEG-2 ζε MPEG-4.Σν MPEG-4 

απνηειεί ηε λέα θσδηθνπνίεζε video πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δνξπθνξηθά 

HDTV θαλάιηα. Ζ θσδηθνπνίεζε απηή είλαη πεξίπνπ δπν θνξέο πην απνδνηηθή 

απφ φηη ην MPEG-2, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα θαλάιηα SD (Standard 

Definition).  

 • Σν DVB-T2 πξνηείλεη ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο MISO 

(πνιιαπιψλ εηζφδσλ –κνλαδηθήο εμφδνπ) αιιά φρη ηεο MIMO (πνιιαπιψλ 

εηζφδσλ-εμφδσλ). Σν απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηα MIMO ζπζηήκαηα έρεη 

νδεγήζεη ζε κία παξαγσγηθή έξεπλα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αξθεηέο πηπρέο 

έρνπλ κειεηεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

δεηεκάησλ. Σα MIMO ζπζηήκαηα ζα ιεθζνχλ ππφςε ζε κειινληηθέο 

αλαζεσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο ζπρλφηεηαο, ζε 

δχζθνιεο θπξίσο ζπλζήθεο, φπσο ζε πεξηβάιινληα πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ. 

 • Ζ DVB-T2 πξνδηαγξαθή πξνβιέπεη ελίζρπζε ηεο επξσζηίαο ηνπ 

ζήκαηνο ελάληηα ζηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, φπσο νη επηπηψζεηο απφ ηε 

γεσγξαθία, ηνλ θαηξφ θαη ηα θηίξηα. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 

ηερληθήο ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ αζηεξηζκνχ θαη ην interleaving κεηαμχ ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. 

 Ο Πεξηζηξεθφκελνο Αζηεξηζκφο (Rotated Constellation) παξέρεη 

βειηησκέλε αλζεθηηθφηεηα ελάληηα ζε απψιεηεο δεδνκέλσλ, δηαζθαιίδνληαο 

φηη ε απψιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κία ζπληζηψζα ηνπ θαλαιηνχ κπνξεί λα 

αλαθηεζεί απφ κηα άιιε. Όηαλ ν αζηεξηζκφο QAM πεξηζηξέθεηαη, ηφζν ην 

πξαγκαηηθφ φζν θαη ην θαληαζηηθφ κέξνο πεξηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζεκείνπ ηνπ αζηεξηζκνχ 

αθφκε θαη αλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ έρνπλ ραζεί εληειψο. Σα 

απνκαθξπζκέλα πξαγκαηηθά θαη θαληαζηηθά κέξε ησλ ζεκείσλ ηνπ 

αζηεξηζκνχ δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε λα παξαηεξνχλ δηαθνξεηηθά 

είδε παξεκβνιψλ θαη δηαιείςεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάδνζεο. Ο 

Πεξηζηξεθφκελνο Αζηεξηζκφο εληζρχεη ηελ επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

δχζθνιεο ζπλζήθεο θαλαιηνχ θαη ζε επίγεηα θαλάιηα επηιεθηηθήο ζπρλφηεηαο. 

 Έρεη παξαηεξεζεί απφ κεηξήζεηο πεδίνπ φηη ζηα ζπζηήκαηα DVB-Σ ε 

έιιεηςε ρξνληθνχ interleaving θαη ζπλεπψο ρξνληθήο πνηθηινκνξθίαο εηζάγεη 

πξνθιήζεηο ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο ιήςεο, φπσο ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο θαη 

ζηηο αηθλίδηεο παξεκβνιέο). Χο εθ ηνχηνπ, ζην DVB-T2 έρεη εηζαρζεί 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ interleaving έσο θαη 70ms πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη 

απμεκέλε αλνζία έλαληη ζηηο δηαηαξαρέο, φπσο ν παικηθφο ζφξπβνο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη νη ηαξαρέο ζε πεξηνξηζκέλν θάζκα 

ζπρλφηεηαο. 

 • Σέινο πεξηιακβάλεηαη ζεκαηνδφηεζε πνπ ζα επηηξέπεη ζηα 

κειινληηθά ζπκβαηά πξφηππα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηκήκαηα ηεο δνκήο ηνπ Σ2 
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πιαηζίνπ φπσο ν ηεκαρηζκφο ρξφλνπ-ζπρλφηεηαο (TFS - Time-Frequency 

Slicing) πνπ ζα επηηξέπεη πνιιά θαλάιηα ξαδηνζπρλνηήησλ (RF) λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί γηα ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ηεο ζπρλφηεηαο, θαη ηα πξναηξεηηθά ηκήκαηα ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

νπνίσλ ην πεξηερφκελν ζα θαζνξηζηεί ζην κέιινλ, γλσζηά σο θνκκάηηα 

κειινληηθήο επέθηαζεο (FEF - future extension frame). 

 Χο απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, ην DVB-T2 κπνξεί λα 

πξνζθέξεη έλα πνιχ πςειφηεξν ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ απφ ην DVB-T 

ή έλα πνιχ πην ηζρπξφ ζήκα. Σα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Γηα 

ιφγνπο ζχγθξηζεο, νη δχν ηειεπηαίεο ζεηξέο δείρλνπλ ην κέγηζην ξπζκφ 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζε δεδνκέλν ιφγν ζήκαηνο πξνο ζφξπβν C/N θαζψο 

θαη ζηνλ απαηηνχκελν ιφγν γηα δεδνκέλν ξπζκφ κεηάδνζεο . 

 

Πίλαθαο 3: Πεγή: www.dvb.org 

 Ζ εηθφλα 13 δείρλεη ην κπινθ δηάγξακκα ελφο πνκπνχ DVB-T2. Έλαο 

DVB-T2 πνκπφο έρεη ηε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ πνιιψλ PLP, γηα ηελ παξνρή 

πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ, ελψ ν DVB-T2 δέθηεο απαηηείηαη κφλν γηα ηελ  

απνθσδηθνπνίεζε ελφο μερσξηζηνχ PLP δεδνκέλσλ καδί κε ην ζπλδεφκελν 

ζε απηφ common PLP. 

 Σν DVB-T2 επηηξέπεη ζε θάζε PLP λα κεηαθέξεη ηε δηθή ηνπ 

αλεμάξηεηε ξνή κεηαθνξάο ππεξεζηψλ (TS - transport stream) ή γεληθή ξνή 

ελζπιάθσζεο (GSE - generic stream encapsulation). Χζηφζν, ην DVB-T2 

πξφηππν θαζνξίδεη επίζεο κηα πηζαλή κέζνδν γηα ηελ απνθπγή ηεο 

κεηάδνζεο ησλ ίδησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ην ρεηξηζκφ πνιιαπιψλ ξνψλ TS. 

Αλ πνιιέο ξνέο TS κνηξάδνληαη θνηλά παθέηα, απηά κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ 

απφ ηηο TS θαη λα εηζαρζνχλ ζηα θνηλά (common) PLP. Ο δέθηεο ζηε ζπλέρεηα 

ζα ζπγρσλεχζεη ην πεξηερφκελν ησλ θνηλψλ PLP θαη ησλ επηιεγκέλσλ PLP 

δεδνκέλσλ ψζηε λα αλαθαηαζθεπάζεη ηελ αξρηθή ξνή TS. 

 Σν κπινθ “TS/GSE to PLP” ηνπ ζρήκαηνο πξαγκαηνπνηεί ηελ 

ιεηηνπξγία δηαρσξηζκνχ θαη ζπγρψλεπζεο, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηνλ 

ζπγρξνληζκφ κεηαμχ ησλ επηιεγκέλσλ PLP δεδνκέλσλ θαη ησλ θνηλψλ PLP, 

θαη παξέρεη πιήξε TS δηαθάλεηα κε βειηησκέλε απφδνζε εχξνπο δψλεο. Σν 
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επφκελν κπινθ “Mode and stream adaptation” κεηαηξέπεη ηελ ξνή εηζφδνπ ζε 

παθέηα DVB-T2, κε ηε ζπκπίεζε ησλ θελψλ MPEG2 παθέησλ θαη ηελ 

πξνζζήθε bit θπθιηθνχ ειέγρνπ πιενλαζκνχ (CRC - of cyclic redundancy 

check). 

 

Δηθόλα 13: Μπινθ Γηάγξακκα ηνπ δηακνξθσηή DVB-T2 

3.8 Αλακελφκελν Κέξδνο 

 Σν αθξηβέο θέξδνο ζε ρσξεηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε βάζε 

ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ DVB-T2 ζε ζχγθξηζε κε ην πξφηππν DVB-T δελ είλαη 

αθφκε πιήξσο γλσζηφ. Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο έθαλαλ ιφγν γηα θέξδνο 

30% ζε ηζνδχλακεο ζπλζήθεο ιήςεο, σζηφζν, κε ηνλ ησξηλφ ηξφπν 

κεηάδνζεο πνπ επηιέρζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην δείρλεη φηη κπνξεί λα 

αλέιζεη αθφκα θαη ζε 66%.  

 Παξάδεηγκα δηθηχνπ πνιιαπιψλ ζπρλνηήησλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην: 

 

Πίλαθαο 4: Πεγή: OFCOM 

 ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ην DVB-T2 πξνθίι (256-QAM, 32k, ξπζκφ 

θσδηθνπνίεζεο 2/3, GI 1/128) επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο 

ησλ bits απφ 24.1Mbit/s ζε 40.2Mbit/s (+66.8%) ζε ζρέζε κε ην DVB-T 

ηζνδχλακφ ηνπ (64-QAM, 2k mode, ξπζκφ θσδηθνπνίεζεο 2/3, GI 1/32). 

 Έλα άιιν παξάδεηγκα γηα έλα ηηαιηθφ δίθηπν εληαίαο ζπρλφηεηαο κε 

DVB-T πξνθίι (64-QAM, 8k, ξπζκφ θσδηθνπνίεζεο 2/3, GI 1/4) θαη έλα DVB-
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T2 ηζνδχλακν (256-QAM, 32k, ξπζκφ θσδηθνπνίεζεο 3/5, GI 1/16), 

πεηπραίλεη αχμεζε ζε ξπζκφ κεηάδνζεο απφ 19.91Mbit/s ζε 33.3Mbit/s 

(+67.2%). 

3.9 Ζ Καηάζηαζε ήκεξα  

 Όηαλ ε ππεξεζία Freeview HD μεθίλεζε ηελ εθπνκπή επίγεηαο 

ςεθηαθήο ηειεφξαζεο πςειήο  επθξίλεηαο (HDTV) ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 

ζηελ Αγγιία, απνηέιεζε ηελ πξψηε ππεξεζία DVB-T2 πξννξηζκέλε γηα ην 

επξχ θνηλφ. Οη πξψηεο εθαξκνγέο ηνπ Σ2 ζπζηήκαηνο ζπλδέζεθαλ κε ηελ 

έλαξμε ηεο HDTV ηειεφξαζεο, ππάξρνπλ σζηφζν ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε 

Ηηαιία, ε Ννξβεγία θαη ηε Γαλία ζηηο νπνίεο ε HDTV κεηαδίδεηαη κε ην παιαηφ 

πξφηππν DVB-T θαη δελ ππάξρνπλ άκεζα ζρέδηα γηα ηελ αιιαγή ζε DVB-T2. 

Έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, κεηαδφζεηο DVB-T2 πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηηο παξαθάησ ρψξεο: 

-Ζλσκέλν Βαζίιεην: έλα θαλάιη πνιππιεμίαο, αξρηθή κνξθή ην Γεθέκβξην ηνπ 

2009, ηειηθή κνξθή ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 

-Ηηαιία: έλα θαλάιη πνιππιεμίαο, αξρηθή κνξθή ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 

-νπεδία: δχν θαλάιηα πνιππιεμίαο, ηειηθή κνξθή ην Ννέκβξην ηνπ 2010 

-Φηιαλδία: πέληε θαλάιηα πνιππιεμίαο, αξρηθή κνξθή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2011, ηειηθή κνξθή ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011. 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν ξπζκηζηήο ησλ επηθνηλσληψλ OFCOM 

απνθάζηζε ζηηο 3 Απξηιίνπ ηνπ 2008 κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ θαλαιηψλ 

BBC, ITV, Channel 4 θαη Five, λα δηαζέζεη έλαλ απφ ηνπο έμη ςεθηαθνχο DTT 

πνιππιέθηεο, ηνλ Multiplex Β, ζηε δψλε ζπρλνηήησλ UHF, γηα ηελ παξνρή 

HD ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνδηαγξαθή DVB-T2 ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ηερλνινγία ζπκπίεζεο MPEG-4 AVC, θαιχπηνληαο 3,7 εθαηνκκχξηα 

ζπίηηα ζην Λνλδίλν. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ Multiplex Β ήηαλ δπλαηή ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ζηνπο άιινπο πνιππιέθηεο DTT κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο  απφ ηελ αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή κεηάδνζε. Ο 

πνιππιέθηεο απηφο ειέγρεηαη απφ ηελ εηαηξία Freeview HD, ε νπνία 

πξνζθέξεη λα θηινμελήζεη ζε απηφλ έσο θαη πέληε ςεθηαθά θαλάιηα ζε DVB-

T2 HD. 

 Με δχν θαλάιηα, ηα BBC HD θαη ITV1 HD, ε Freeview HD νινθιήξσζε 

ηελ πξψηε ηεο δνθηκαζηηθή κεηάδνζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2009 απφ ην Crystal 

Palace θαη ην Winter Hill, παξέρνληαο ππεξεζίεο ζην Μάληζεζηεξ θαη ζην 

Λίβεξπνπι, κέζσ ηνπ πνιππιέθηε BBC Β (γλσζηφο θαη σο Multiplex Β ή 

PSB3). Σν θαλάιη Channel 4 HD μεθίλεζε δνθηκέο ζηηο 25 Μαξηίνπ 2010 πξηλ 

απφ ηελ πιήξε έλαξμή ηνπ ζηηο 30 Μαξηίνπ 2010, πνπ ζπλέπεζε κε ηελ 

έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Freeview HD. Σν θαλάιη S4C Clirlun 
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άξρηζε λα εθπέκπεη ζηηο 30 Απξηιίνπ 2010 ζηελ Οπαιία, φπνπ ην Channel 4 

HD δελ κεηαδίδεη ελψ ην STV HD μεθίλεζε ζηε θσηία ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2010, 

φπνπ δελ εθπέκπεη ην ITV1 HD. 

 ηηο 3 Ννεκβξίνπ 2010 ην θαλάιη BBC One HD μεθίλεζε θαη απηφ λα 

κεηαδίδεη κέζσ ηεο Freeview HD, ελψ ην Five HD πνπ επξφθεηην λα μεθηλήζεη 

ην 2010, ηειηθά δελ θαηάθεξε λα πεηχρεη ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα λα 

εμαζθαιίζεη κία ζέζε. Έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, ηα θαλάιηα BBC 

One HD, ITV1 HD, Channel 4, S4C HD, θαη ην BBC HD βξίζθνληαη ζηνλ "HD 

mux" πνιππιέθηε κε αξηζκνχο EPG (ειεθηξνληθνχ νδεγνχ πξνγξάκκαηνο) 

50-54, αληίζηνηρα. Μέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011, ε Freeview HD ππεξεζία 

ππνινγίδεηαη φηη ζα θαιχπηεη ην 77% ηνπ πιεζπζκνχ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

θαη ζρεδηάδεη λα θηάζεη ζην 98,5% ην 2012, φηαλ ε κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή 

επνρή ζα έρεη νινθιεξσζεί ζε φιε ηε ρψξα.  

Ηηαιία 

 Ζ Europa 7 HD είλαη κηα ηηαιηθή νκάδα θαλαιηψλ πνπ άξρηζαλ λα 

κεηαδίδνληαη ζηηο 11 Οθησβξίνπ 2010. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο 

ξαδηνηειενπηηθνχο θνξείο ζηνλ θφζκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία DVB-T2, 

κεηά απφ ηα θαλάιηα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ BBC HD, ITV1 HD θαη Channel 

4 HD.  

 Σελ άλνημε ηνπ 2010, κεηά απφ δέθα ρξφληα δηθαζηηθήο δηακάρεο, 

παξαρσξήζεθε ζηελ Europa 7 κηα εζληθή επίγεηα ηειενπηηθή ζπρλφηεηα - 

πνιππιέθηεο, ε νπνία θαιχπηεη ην 95% ηνπ ηηαιηθνχ πιεζπζκνχ θαη ην 80% 

ηεο επηθξάηεηαο θαη ε νπνία απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε DVB-T2. Με 

λέν φλνκα ε Europa 7 HD άξρηζε ηηο δνθηκαζηηθέο ηεο εθπνκπέο ζηηο 31 

Ηνπιίνπ, θαη έθαλε ην ληεκπνχην ηεο ζηηο 11 Οθησβξίνπ 2010 κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε ηνπ 80% ηνπ πιεζπζκνχ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010. ε αληίζεζε κε ηα 

BBC, ITV1 θαη Channel 4 ηα νπνία εθπέκπνπλ κφλν έλα ή δχν απφ ηα 

θαλάιηα ηνπο ζε DVB-T2, ε Europa 7 HD κεηαδίδεη φια ηεο ηα θαλάιηα κε απηή 

ηελ ηερλνινγία θαη έηζη απνηειεί ηνλ πξψην ηειενπηηθφ νξγαληζκφ ζηνλ 

θφζκν πνπ εθπέκπεη κε ηε λέα ηερλνινγία . 

 Ζ Europa 7 HD είλαη ν πξψηνο ηηαιηθφο ηειενπηηθφο νξγαληζκφο πνπ 

απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ηελ DVB-T2 ηερλνινγία, θαη κάιηζηα σο κνλνκεξή 

πξσηνβνπιία, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη γεληθφηεξν ζρέδην ζηελ Ηηαιία γηα ηε 

ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ DVB-T2 θαη απφ άιινπο ξαδηνηειενπηηθνχο θνξείο. Οη 

δχν επηθξαηέζηεξνη ξαδηνηειενπηηθνί νξγαληζκνί ν RAI (δεκφζηνο) θαη ν 

Mediaset (ηδησηηθφο) εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην DVB-T γηα ηα HDTV 

θαλάιηα ηνπο. Ο Rai έρεη πξνγξακκαηηζκέλεο θάπνηεο δνθηκέο κε ην DVB-T2, 

αιιά φρη θάπνην βξαρππξφζεζκν ζρέδην γηα ην επξχ θνηλφ ελψ ηαπηφρξνλα 

θαη ε ρψξα δελ έρεη κεηαβεί πιήξσο απφ ηελ αλαινγηθή ζηελ DVB-T 

εθπνκπή. Ζ Europa 7 HD, κε έλαλ πιήξε πνιππιέθηε ζηε θαηνρή ηεο, 
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κεηαδίδεη δψδεθα θαλάιηα, απφ ηα νπνία ηα νθηψ ζε πςειή επθξίλεηα HD. 

Απφ απηά ηα δψδεθα, ην έλα πνπ νλνκάδεηαη Fly επηδηψθεη ην αξρηθφ ηεο 

ζρέδην γηα έλα ειεχζεξν θαλάιη ηππηθή επθξίλεηαο SD ελψ ηα ππφινηπα 11 

πξνο πιεξσκή θαλάιηα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε. 

νπεδία 

 ηηο 17 Ηνπλίνπ 2010, ε νπεδηθή Ραδηνθσληθή Αξρή θαη ε ζνπεδηθή 

θπβέξλεζε ρνξήγεζαλ ζπλνιηθά ελλέα άδεηεο γηα ηελ εθπνκπή HDTV 

θαλαιηψλ κέζσ δχν πνιππιεθηψλ κε ρξήζε ηνπ DVB-T2 πξνηχπνπ. Οη 

κεηαδφζεηο μεθίλεζαλ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2010, κε πέληε θαλάιηα λα δηαηίζεληαη 

αξρηθά, ηα SVT1 HD, SVT2 HD, MTVN HD, National Geographic HD θαη 

Canal + Sport HD. Απφ ηελ εκεξνκελία απηή επηηεχρζεθε κία θάιπςε ηνπ 

70% ηνπ πιεζπζκνχ, θαη αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 90% ζηα κέζα ηνπ 2011 θαη 

ηελ εζληθή θάιπςε έσο ην 2012. 

εξβία- Νφηηα Αθξηθή-Φηλιαλδία 
 
 Σνλ Μάην ηνπ 2009, ην εξβηθφ Τπνπξγείν Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο αλαθνίλσζε επίζεκα φηη ην DVB-T2 ζα είλαη ην 

εζληθφ πξφηππν επίγεηαο ςεθηαθήο εθπνκπήο. Ζ εξβία απνηειεί κία απφ ηηο 

πξψηεο ρψξεο πνπ έρνπλ δεζκεπηεί ζηελ DVB-T2 πξνδηαγξαθή. Ζ πξψηε 

δεκφζηα δνθηκή κε ην DVB-T2 πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζπλεδξίνπ Telfor ζην Βειηγξάδη ην 2009. Ζ αλαινγηθή δηαθνπή έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 4 Απξηιίνπ 2012. Οκνίσο ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2011, ην 

Σκήκα Δπηθνηλσλίαο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο αλαθνίλσζε επίζεκα φηη ην DVB-T2 

πξφηππν ζα είλαη ην εζληθφ πξφηππν επίγεηαο ςεθηαθήο εθπνκπήο. Ζ 

αλαινγηθή δηαθνπή έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013. ηε 

Φηλιαλδία ε έλαξμε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ DVB-T2 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2010 θαη ππνινγίδεηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 ζα 

θαιχπηεη ην 60% ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Έρεη επίζεο δνθηκαζηεί ζηελ Ηζπαλία θαη ηε Γεξκαλία, ελψ θαη  ε 

Απζηξία αλακέλεηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Δθηφο Δπξψπεο, απφ ηηο πξψηεο 

ρψξεο πνπ εμεηάδνπλ ζνβαξά ην πξφηππν DVB-T2 είλαη ε Απζηξαιία, ε 

ηγθαπνχξε, ε Μαιαηζία, ε Σατιάλδε θαη ε Κέλπα, ελψ ζε απηέο πνπ ην έρνπλ 

ήδε πηνζεηήζεη εθηφο ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο ζπγθαηαιέγνληαη ε Ηλδία θαη ε ξη 

Λάλθα, αλεβάδνληαο ην ζχλνιν ησλ ελεξγψλ κε ην DVB-T2 ρσξψλ ζηηο 32. 

3.10 Ζ Αλάπηπμε ηεο Αγνξάο 

 Ζ δπλαηφηεηα ηεο αχμεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζε έλαλ πνιππιέθηε 

επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο (DTT) απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ πξνηχπνπ DVB-T2. Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηεο λέαο 

πξνδηαγξαθήο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ξαδηνηειενπηηθή βηνκεραλία. 

Σν θφζηνο ηεο αλάπηπμεο, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

εμνπιηζκνχ βαξαίλεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο, ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο 
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δηθηχσλ θαη ηνπο ηειεζεαηέο. Δπηρεηξεζηαθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο έλαξμεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ DVB-T2 πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ. Ζ δήηεζε γηα ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην DVB-T2 κπνξεί 

λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, φπσο θαη ε πξνζέγγηζε γηα 

ηελ έλαξμε απηψλ. Οη ξαδηνηειενπηηθνί θνξείο ζα πξέπεη επίζεο λα 

εμεηάζνπλ ηηο πηζαλέο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ην πψο ηα ηξέρνληα 

έζνδά ηνπο κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ή θαη λα απμεζνχλ. 

 ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο νη ππεξεζίεο DVB-T έρνπλ εδξαησζεί, νη 

ξπζκηζηηθέο αξρέο είλαη πξφζπκεο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πιήξε θαηάξγεζε 

ηεο αλαινγηθήο κεηάδνζεο (ASO -Analogue Switch- Off) θαη ζηελ πνξεία ζηελ 

απειεπζέξσζε πνιχηηκσλ UHF θαη VHF ξαδηνθαζκάησλ γηα άιινπο 

ζθνπνχο. Μηα δπλαηφηεηα θαηά ηελ ASO, είλαη ε εηζαγσγή λέσλ ππεξεζηψλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ DVB-T2 ηερλνινγία. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

επηηξέςεη, γηα παξάδεηγκα, ηελ αλάπηπμε ζε εζληθφ επίπεδν λέσλ 

πνιππιεθηψλ νη νπνίνη ζα πξνζθέξνπλ πνιπθαλαιηθέο ππεξεζίεο HDTV. 

Όπσο θαη κε DVB-T, ην λέν πξφηππν δελ ζηνρεχεη κφλν ζηηο εμσηεξηθέο 

θεξαίεο, αιιά θαη ζε πξνζσπηθνχο θαη θνξεηνχο ππνινγηζηέο, ζε δέθηεο 

απηνθηλήησλ θαη ζε κηα νιφθιεξε ζεηξά θαηλνηφκσλ ζπζθεπψλ ιήςεο. Ζ 

κεηάβαζε ζηελ λέα πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή θαη είλαη 

πηζαλφ ηα δχν πξφηππα λα ζπλππάξρνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη 

ηηκέο  ησλ δεθηψλ DVB-T2 έρνπλ ήδε κεησζεί ζεκαληηθά απφ ην πξψην έηνο 

θπθινθνξίαο ηνπο θαη αλακέλεηαη λα θηάζνπλ ζε επίπεδα ειαθξψο 

πςειφηεξα απφ απηά ησλ DVB-T ζπζθεπψλ.  

 Έλαο κεγάινο αξηζκφο ρσξψλ ζηελ Δπξψπε, ηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία, 

ηελ Αθξηθή θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, ζρεδηάδνπλ ηελ έλαξμε ησλ DVB-T 

ππεξεζηψλ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα. Απηέο νη ρψξεο ζα επσθειεζνχλ απφ 

ηε ρξήζε κηαο ηερλνινγίαο ψξηκεο θαη αξθεηά επέιηθηεο ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο εγρψξηεο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηηο θαιχηεξεο ηερληθέο επηδφζεηο θαη ηελ πςειφηεξε 

απφδνζε, νη ρψξεο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα κεηαβνχλ απεπζείαο ζην DVB-

T2. Σν ζθεπηηθφ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ πξνηχπνπ κπνξεί λα θξηζεί 

κφλν γηα ηελ θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά, αιιά γεληθά εμαξηάηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ASO απνθνπήο θαζψο θαη απφ ηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο. Σν DVB-T2 απεπζχλεηαη θπξίσο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κε 

πςειέο απαηηήζεηο ζηνλ ξπζκφ κεηάδνζεο. Απφ ηελ έλαξμε ηεο εθπνκπήο κε 

DVB-T2 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ππήξμε δξαζηηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπ δέθηε 

θαη αλακέλεηαη φηη ζε ιίγα ρξφληα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ DVB-T θαη 

DVB-T2 ζα είλαη ηφζν κηθξή πνπ νπζηαζηηθά ζα δηαηίζεληαη κφλν DVB-T2 

(STBs). 

 ε νξηζκέλεο ρψξεο, θπξίσο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, κέξε ηεο Αζίαο θαη 

ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, ε ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη ζρεηηθά κε ην πνηα απφ ηα 

δηαζέζηκα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο DTT ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ θαη λα 
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αλαπηπρζνχλ. Ζ θνηλνπξαμία DVB πηζηεχεη φηη ηα πξφηππα DVB ζηηο ρψξεο 

απηέο ζα απνθέξνπλ ην κέγηζην φθεινο γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Αλεμάξηεηα απφ ην πνηα αλαινγηθή κεηάδνζε ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν εχξνο δψλεο θαλαιηνχ, ηφζν ην DVB-T φζν θαη ην DVB-T2 

πξνζθέξνπλ κηα ηδηαίηεξα επέιηθηε ιχζε πνπ ζα επηηξέςεη ηελ νκαιή 

κεηάβαζε ζηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε. Πξνο ην παξφλ, βαζηθφ 

παξάγνληα, ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο κε πςειή εηζρψξεζε ηεο επίγεηαο 

ηειεφξαζεο θαη κε ζρεηηθά ρακειφ κέζν εηζφδεκα, απνηειεί ε ηηκή θαη ε 

πνηθηιία ησλ δεθηψλ. 

 
Πίλαθαο 5: Η θαηάζηαζε ησλ ξαδηνηειενπηηθώλ ππεξεζηώλ ηεο επίγεηαο 
πιαηθόξκαο ζηελ Δπξώπε - Πεγή: DigiTAG 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 - Δπιζκόπηζη ηος Σ2 ςζηήμαηορ 
 

 ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ε δνκή θαη ε βαζηθφηεξε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηνπ DVB-T2 θαη γίλεηαη κηα 

αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ησλ πην θχξησλ θαηλνηφκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ζηηο παξαγξάθνπο 4.2 – 4.13. 

Σν γεληθφ κνληέιν ηνπ ζπζηήκαηνο Σ2 απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 14. Ζ 

είζνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη έλα ή πεξηζζφηεξα MPEG-2 

Transport Streams θαη/ή έλα ή πεξηζζφηεξα Generic Streams. Ο 

πξνεπεμεξγαζηήο Input Pre-Processor, ν νπνίνο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο T2, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ππεξεζία δηαρσξηζκνχ ή έλαλ 

απφ-πνιππιέθηε ησλ ξνψλ (TS) γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ζηηο 

εηζφδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο Σ2, πνπ είλαη κία ή πεξηζζφηεξεο ινγηθέο (logical) 

ξνέο δεδνκέλσλ. Απηέο ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζε αηνκηθνχο ζσιήλεο 

θπζηθνχ ζηξψκαηνο (PLPs - Physical Layer Pipes). 

 Ζ έμνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζπλήζσο έλα κφλν ζήκα ην νπνίν 

κεηαδίδεηαη ζε έλα κνλφ RF θαλάιη. Πξναηξεηηθά, ζηελ πεξίπησζε ηεο MISO 

ιεηηνπξγία κεηάδνζεο, ην ζχζηεκα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα δεχηεξε ζεηξά 

ζεκάησλ εμφδνπ, γηα λα κεηαθεξζνχλ ζε έλα δεχηεξν ζχλνιν θεξαηψλ. 

 

Δηθόλα 14: Μπινθ Γηάγξακκα Τςεινύ Δπηπέδνπ ηνπ T2 

 Οη ξνέο δεδνκέλσλ εηζφδνπ ππφθεηληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ φηη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο πιαηζίνπ θπζηθνχ ζηξψκαηνο (T2-πιαίζην), ε ζπλνιηθή 

ρσξεηηθφηεηα εηζφδνπ δεδνκέλσλ (ζε φξνπο απφδνζεο ησλ θειηψλ, κεηά ηελ 

δηαγξαθή ησλ θελψλ παθέησλ θαη κεηά ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ 

δηακφξθσζε), δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ δηαζέζηκε Σ2 ρσξεηηθφηεηα (απφ 

ηελ άπνςε ησλ θειηψλ δεδνκέλσλ) ηνπ Σ2-πιαηζίνπ γηα ηηο ηξέρνπζεο 

παξακέηξνπο. πλήζσο, απηφ επηηπγράλεηαη ξπζκίδνληαο ηα PLPs εληφο κηαο 

νκάδαο λα ρξεζηκνπνηνχλ πάληα ηελ ίδηα δηακφξθσζε, θσδηθνπνίεζε 

(MODCOD), θαη βάζνο δηεκπινθήο θαη φηη κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο PLP κε 

ηελ ίδηα MODCOD θαη βάζνο δηεκπινθήο ζα πξνέξρνληαη απφ κία κνλαδηθή, 

ζηαζεξνχ ξπζκνχ κεηάδνζεο, ζηαηηζηηθά-πνιππιεγκέλε πεγή. Κάζε νκάδα 

απφ PLPs κπνξεί λα πεξηέρεη έλα common (θνηλφ) PLP, αιιά δελ είλαη 

απαξαίηεην, ελψ φηαλ ην DVB-T2 ζήκα θέξεη έλα κφλν PLP δελ ππάξρεη 
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common PLP. Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη ν δέθηεο ζα είλαη πάληα ζε ζέζε λα 

ιάβεη έλα data PLP θαη ηα ζπλαθή ηνπ common PLP, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

 Γεληθφηεξα, ε νκάδα ησλ ζηαηηζηηθά πνιππιεγκέλσλ ππεξεζηψλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεηαβιεηή θσδηθνπνίεζε θαη δηακφξθσζε 

(VCM), γηα δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη παξάγνπλ κηα 

ζηαζεξή ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα εμφδνπ (φζνλ αθνξά ην ξπζκφ ησλ θειίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο FEC δηφξζσζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο). 

 Όηαλ πνιιέο MPEG-2 ξνέο TS κεηαδίδνληαη κέζσ κηαο νκάδαο PLP, ν 

δηαρσξηζκφο ησλ TS εηζφδνπ ζε ξνέο TSPS (πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ ησλ 

data PLP) θαη ζηε ξνή TSPSC (πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ common PLP), 

πξέπεη λα εθηειείηαη ακέζσο πξηλ ην κπινθ επεμεξγαζίαο εηζφδνπ (Input 

processing) πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 14. Απηή ε επεμεξγαζία ζεσξείηαη 

αλαπφζπαζην κέξνο ελφο εθηεηακέλνπ DVB-T2 ζπζηήκαηνο. 

 Ο κέγηζηνο ξπζκφο εηζφδνπ γηα νπνηαδήπνηε TS ξνή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θελψλ παθέησλ, πξέπεη λα είλαη 72Mbit/s θαη ν 

κέγηζηνο εθηθηφο βαζκφο απφδνζεο, κεηά ηε δηαγξαθή ησλ θελψλ παθέησλ 

θαηά πεξίπησζε, είλαη κεγαιχηεξνο απφ 50Mbit/s (ζε έλα θαλάιη 8MHz). 

4.1 Αξρηηεθηνληθή ηνπ πζηήκαηνο 

Σν κπινθ δηάγξακκα ηνπ Σ2 ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 15. 

 

Δηθόλα 15: Μπινθ Γηάγξακκα ηνπ Σ2 ζπζηήκαηνο 

4.2 Κσδηθνπνίεζε γηα Πξνζηαζία απφ Λάζε 

 Αθνινπζψληαο ηελ θηινζνθία ηεο νηθνγέλεηαο ησλ DVB πξνηχπσλ, ε 

κπξνζηηλή δηφξζσζε ζθάικαηνο ηνπ DVB-T2 πεξηιακβάλεη ηελ BCH 

θσδηθνπνίεζε θαη έλα ππνζχλνιν ησλ θσδηθψλ LDPC (Έιεγρνο Ηζφηεηαο 

Υακειήο Ππθλφηεηαο - Low Density Parity Check) ηνπ πξνηχπνπ DVB-S2, κε 
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λέα ζρήκαηα δηεκπινθήο bit (bit interleavers). Ζ επηζπκεηή απφδνζε γηα ηα 

ζπζηήκαηα DVB (QEF - quasi error free- ζρεδφλ αιάλζαζηε) νξίδεηαη λα είλαη 

"κηθξφηεξε απφ έλα κε δηνξζσκέλν ζπκβάλ ιάζνπο αλά πξφγξακκα αλά ψξα 

κεηάδνζεο», ην νπνίν γηα κηα ππεξεζία 5Mb/s αληηζηνηρεί ζε ξπζκφ 

ζθάικαηνο BER  (bit error rate) ηεο ηάμεο ησλ 10-10. Απφ κφλνο ηνπ, ν 

θψδηθαο LDPC δελ κπνξεί πάληα λα εμαζθαιίδεη ηελ απφδνζε απηή, νπφηε ε 

BCH θσδηθνπνίεζε έρεη πξνζηεζεί ζηελ LDPC ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα κε 

εληνπίζεκα ιάζε ζηνπο ρακεινχο ξπζκνχο BER, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα 

πςειφ ξπζκφ θσδηθνπνίεζεο. 

 Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πνιππινθφηεηα ηεο θσδηθνπνίεζεο, νη 

LDPC πίλαθεο ειέγρνπ ηζφηεηαο είλαη ηεο κνξθήο H = [AB], φπνπ ν A είλαη 

έλαο αξαηφο θπθιηθφο πίλαθαο θαη εθαξκφδεηαη ζην ηκήκα ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ν Β έρεη κνξθή ζθάιαο, κε κφλν ηελ θχξηα θαη ηελ πξψηε θάησ δηαγψλην 

λα πεξηέρνπλ άζζνπο θαη εθαξκφδεηαη ζην ηκήκα ηεο ηζφηεηαο. Ζ θπθιηθή 

κνξθή ηνπ Α κεηψλεη ηηο απαηηήζεηο απνζήθεπζεο. 

 Γχν κήθε κπινθ είλαη δηαζέζηκα: ηα 64.800bits θαη ηα 16.200bits. Ζ 

απφδνζε ησλ ζχληνκσλ θσδηθψλ είλαη θαηά κεξηθά δέθαηα ηνπ dB ρεηξφηεξε 

απφ ηνπο θαλνληθνχο, αιιά επηηξέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία εθαξκνγψλ ρακεινχ 

ξπζκνχ bit κε κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε. Οη ξπζκνί θσδηθνπνίεζεο LDPC πνπ 

δηαηίζεληαη ζην DVB-T2 είλαη κηα επηινγή ησλ ξπζκψλ ηνπ DVB-S2 : νη 1/2, 

3/5, 2/3, 3/4, 4/5, θαη 5/6 ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ PLP θαη ν 

1/4, πνπ είλαη κφλν γηα κηθξνχ κήθνπο θψδηθεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

πξνζηαζία ηεο L1 ζεκαηνδφηεζεο.  

 Οη LDPC θψδηθεο ηνπ DVB-T2 είλαη αθαλφληζηνη κεηαμχ ηνπο θαη ην 

επίπεδν πξνζηαζίαο ζθαικάησλ θάζε θνκκάηη θψδηθα δελ είλαη νκνηφκνξθν 

αιιά εμαξηάηαη απφ ην βάξνο ησλ ζηειψλ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηζφηεηαο Β. Χο 

εθ ηνχηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ε θσδηθνπνηεκέλε δηακφξθσζε δηεκπινθέα bit 

(BICM - Bit Interleaved Coded Modulation) γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ 

θσδηθνπνηεκέλσλ bit ζε ζχκβνια αζηεξηζκνχ, κε ηελ εηζαγσγή ελφο 

δηεκπινθέα θαη ελφο απνπνιππιέθηε κεηαμχ ηνπ θσδηθνπνηεηή θαη ηνπ πίλαθα 

αληηζηνίρηζεο. 

4.3 Πξνγξακκαηηζκφο 

 Πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη δπλακηθφηεηα γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο 

θαη λα βειηηζηνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ζε κλήκε ηεο ρξφλν-δηεκπινθήο (time-

interleaving), ην ζχζηεκα DVB-T2 κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλα ζχλνιν 

πιήξσο δηαθαλψλ PLP, ην θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ παξέρεη αλεμάξηεηε 

ιεηηνπξγία πξνζαξκνγήο (mode adaptation), θσδηθνπνίεζε FEC, 

ραξηνγξάθεζε bit ζε ζχκβνια αζηεξηζκνχ (θειηά - cells), θαη ρξφλν-

δηεκπινθή. Ο ρξνλνδξνκνινγηηήο/δεκηνπξγφο πιαηζίσλ είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ 

ζηνηρείν πνπ ραξηνγξαθεί ηα θειηά ησλ δεδνκέλσλ ζηελ έμνδν ησλ 

δηεκπινθέσλ ηνπ ρξφλνπ ζε OFDM ζχκβνια, πξνζζέηνληαο ζεκαηνδφηεζε 
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πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή DVB-T2 πιαηζίσλ (frames) θαη ππέξ-

πιαηζίσλ (superframes) φπσο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 16. 

 

Δηθόλα 16: Γνκή Πιαηζίσλ ηνπ DVB-T2. 

 ηελ εηθφλα 16 θαίλεηαη ε δνκή ησλ DVB-T2 πιαηζίσλ. ην πξψην 

επίπεδν, ε δνκή απνηειείηαη απφ ππεξ-πιαίζηα (superframes) κέγηζηεο 

δηάξθεηαο 64s φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη FEFs (Future Extension Frames), 

ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε DVB-T2 πιαίζηα θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζε OFDM 

ζχκβνια. Ο αξηζκφο ησλ DVB-T2 πιαηζίσλ αλά ππέξ-πιαίζην είλαη ηέηνηνο 

ψζηε θάζε Data PLP λα πεξηιακβάλεη έλαλ αθέξαην αξηζκφ πιαηζίσλ 

δηεκπινθήο αλά ππεξ-πιαίζην.Σν ππεξ-πιαίζην κπνξεί επίζεο πξναηξεηηθά λα 

πεξηιακβάλεη πιαίζηα FEF, ηα νπνία είλαη ρξνληθέο πεξίνδνη πνπ κέλνπλ 

αρξεζηκνπνίεηεο απφ ην DVB-T2 ζήκα, επηηξέπνληαο λα εηζαρζνχλ ζην 

κέιινλ επηπιένλ ππεξεζίεο. Σν πιαίζην μεθηλά κε έλα ζχκβνιν αλαθνξάο 

πνπ νλνκάδεηαη P1 θαη έλα ή πεξηζζφηεξα ζχκβνια αλαθνξάο πνπ 

νλνκάδνληαη P2, αθνινπζνχκελα απφ έλαλ δηακνξθψζηκν αξηζκφ ζπκβφισλ 

δεδνκέλσλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ πιαηζίνπ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 100 κε 250ms. Έλα 

Data PLP δελ ρξεηάδεηαη λα δηεκπιαθεί εμ νινθιήξνπ εληφο ελφο DVB-T2 

πιαηζίνπ, αιιά κπνξεί λα εμαπισζεί θαη ζε πεξηζζφηεξα. 

 Ζ εηθφλα 17 παξνπζηάδεη έλα απινπζηεπκέλν παξάδεηγκα ηνπ πψο ηα 

θειηά (cells) πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά PLP, ην θαζέλα 

πξνζδηνξηζκέλν απφ δηαθνξεηηθφ ρξψκα, κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ ηνλ 

ρξφλν-δηεκπινθέα (TI - Time Interleaver) θαη λα ραξηνγξαθεζνχλ ζε OFDM 

ζχκβνια (θάζεηα κπινθ). Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ θειηψλ ζην 

ρξφλν θαη ηε ζπρλφηεηα κπνξεί λα επηιερζεί κε πνιχ επέιηθην ηξφπν. Έλαο 

πηζαλφο ζηφρνο κπνξεί λα είλαη ε επίηεπμε ηεο κέγηζηε ρξνληθήο πνηθηιίαο, 

απιψλνληαο ηα θειηά ελφο PLP επί ηνπ ζπλφινπ ησλ OFDM ζπκβφισλ ζε έλα 

ή πεξηζζφηεξα πιαίζηα. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ε κλήκε ηνπ δηεκπινθέα TI 

ελφο PLP ρσξίδεηαη ζε πνιιά επηκέξνπο θνκκάηηα, ηα νπνία ραξηνγξαθνχληαη 

ζε OFDM ζχκβνια καδί κε ηα επηκέξνπο θνκκάηηα θαη ησλ άιισλ PLP. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη, γηα λα ιάβεη ηελ επηιεγκέλε ππεξεζία, ν δέθηεο πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί ζπλερψο γηα φια ηα OFDM ζχκβνια εληφο ελφο πιαηζίνπ. Έλαο 

δεχηεξνο ζηφρνο κπνξεί λα είλαη ε επίηεπμε ηεο κέγηζηεο εμνηθνλφκεζεο 
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ελέξγεηαο ζην δέθηε (π.ρ., γηα ηελ κπαηαξία ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ), κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ δέθηε γηα έλα κηθξφ κφλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ θειηψλ ελφο PLP ζην ρξφλν πάλσ απφ 

έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ γεηηνληθψλ OFDM ζπκβφισλ, ρσξίο ππν-

ηεκαρηζκφ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 17. Ζ εηθφλα απηή δείρλεη δχν πιαίζηα 

DVB-T2 φπνπ νη ξπζκνί δεδνκέλσλ ησλ PLP είλαη ζηαζεξνί. Δάλ νη ξπζκνί 

αιιάδνπλ, ην κέγεζνο ησλ θνκκαηηψλ ζα αιιάδεη απφ πιαίζην ζε πιαίζην 

αλαιφγσο. 

 

Δηθόλα 17: Γηαθνξεηηθά PLPs θαηαιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά θνκκάηηα κε 
μερσξηζηή δηακόξθσζε, ξπζκό θσδηθνπνίεζεο θαη ρξόλν-δηεκπινθέα. 

 Ο θχξηνο ζθνπφο ησλ P2 ζπκβφισλ είλαη λα κεηαθέξνπλ δεδνκέλα 

ζεκαηνδφηεζεο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε απφδνζε ησλ  PLP είλαη ρξφλν-

εμαξηψκελε. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζέζε ζην ρξφλν θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ θειηψλ 

πνπ ζπλδένληαη κε έλα PLP κεηαβάιιεηαη αλά πιαίζην. Γεδνκέλνπ φηη ν 

δέθηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εμάγεη ηνπιάρηζηνλ ηα επηιεγκέλα Data PLP 

θαη ηα  θνηλά PLP (Common PLP) φηαλ ππάξρνπλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα παξαθνινπζεί ηηο ζέζεηο ησλ θειηψλ δεδνκέλσλ. Σν DVB-T2 ζχζηεκα, 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηαηηθήο ιήςεο, κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ 

ηνλ παικηθφ ζφξπβν. Χο εθ ηνχηνπ, έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο ζεκαηνδφηεζεο ηεο ζέζεο θειηψλ (ε ιεγφκελε δπλακηθή L1 

πιεξνθνξία) ζην DVB-T2, κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο 

βαζηζκέλσλ ζηελ αλίρλεπζε θαη δηφξζσζε ζθαικάησλ. Ζ L1 ζεκαηνδφηεζε 

κεηαδίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε θάζε πιαίζην εληφο ηνπ P2 ζχκβνινπ, 

αιιά νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επφκελν πιαίζην κπνξεί επίζεο λα είλαη 

ελζσκαησκέλεο θαη ζηα Data PLP. Δίλαη επίζεο δπλαηφλ λα επαλαιάβεη απηέο 

ηηο πιεξνθνξίεο κε ηελ L1 ζεκαηνδφηεζε ηφζν ηνπ ηξέρνληνο φζν θαη ηνπ 

επφκελνπ πιαηζίνπ. 
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4.4 Σερληθέο Γηακφξθσζεο 

 Σν DVB-T2 ρξεζηκνπνηεί δηακφξθσζε OFDM (COFDM), φπσο ην 

DVB-T, ε ςεθηαθή κεηάδνζε ήρνπ DAB (Digital Audio Broadcasting), νη 

νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο επίγεηαο ςεθηαθήο κεηάδνζεο (ISDB-T - Terrestrial 

Integrated Services Digital Broadcasting), ηα πξφηππα εθπνκπήο DRM 

(Digital Radio Mondiale), αιιά θαη άιια ξαδηνθσληθά ζπζηήκαηα, φπσο ην 

IEEE 802.11a /n θαη ην Long Term Evolution (LTE) ηνπ 3GPP. Πξνζθέξεηαη 

έλα επξχηεξν θάζκα παξακέηξσλ OFDM απ‟ φηη ζην DVB-T, ελψ αιιάδεη θαη 

ε θσδηθνπνίεζε (φπσο πξναλαθέξζεθε). Τπάξρνπλ ηα 1K, 2K, 4Κ, 8K, 16K 

θαη 32K FFT κεγέζε θαη θάζε ππφ-θέξνλ, ζε θάζε ζχκβνιν, δηακνξθψλεηαη κε 

ηνπο αζηεξηζκνχο QAM. Μηα ζεηξά απφ επηινγέο είλαη δηαζέζηκε γηα ηα 

ζηνηρεία σθέιηκνπ θνξηίνπ: νη 4-, 16-, 64-, θαη 256-QAM. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

256-QAM κε ηε λέα δηφξζσζε ιάζνπο LDPC πξνζθέξεη απμεκέλε απφδνζε 

ζπγθξίζηκε κε ην 64-QAM ζην DVB-T. 

4.5 Πεξηζηξεθφκελνη Αζηεξηζκνί 

 Οη LDPC θψδηθεο ηνπ DVB-T2 πξνζθέξνπλ θαιέο επηδφζεηο ζηα κε 

επηιεθηηθά θαλάιηα ρξεζηκνπνηψληαο έλα πςειφηεξν ξπζκφ θσδηθνπνίεζεο 

απφ ην DVB-T, δίλνληαο έηζη πςειφηεξε απφδνζε. Χζηφζν, ηα επηιεθηηθά ζηε 

ζπρλφηεηα θαλάιηα ρξεηάδνληαη επηπιένλ πιενλαζκφ πνπ κέρξη ηφηε δηλφηαλ 

απφ έλαλ ρακειφηεξν ξπζκφ θσδηθνπνίεζεο. 

 Σν DVB-T2 πεξηιακβάλεη ηνλ Πεξηζηξεθφκελν Αζηεξηζκφ (Rotated 

Constellation) σο κηα πξναηξεηηθή δπλαηφηεηα λα βειηησζεί ε επίδνζε αθφκε 

θαη γηα ηα πνιχ επηιεθηηθά θαλάιηα. Πεξηζηξέθνληαο ηνλ αζηεξηζκφ κε 

θαηάιιειε γσλία ζεκαίλεη φηη θάζε ζεκείν ηνπ αζηεξηζκνχ ραξηνγξαθείηαη ζε 

έλα δηαθνξεηηθφ ζεκείν γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο άμνλεο Η θαη Q. Έηζη έλαο 16-

QAM αζηεξηζκφο έρεη 16 δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηφζν γηα ηνλ I φζν θαη γηα ηνλ Q 

άμνλα (Δηθφλα 18). Απηφ απφ κφλν ηνπ, δελ αιιάδεη ηίπνηα. Χζηφζν, είλαη έηζη 

ν κεραληζκφο ψζηε νη ηηκέο I θαη Q πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηζηξνθή 

δηαρσξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο θπθιηθή-Q θαζπζηέξεζε πξηλ απφ ηελ 

ρξνληθή θαη ηε ζπρλνηηθή δηεκπινθή.  

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη αζηεξηζκνί πνπ δηαβηβάδνληαη κεηά ηελ 

δηεκπινθή πεξηιακβάλνπλ αζπζρέηηζηεο Η θαη Q ηηκέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

έλα δηαθνξεηηθφ αξρηθά πεξηζηξεθφκελν αζηεξηζκφ (Δηθφλα 18). Όηαλ νη ηηκέο 

I θαη Q επαλελσζνχλ κεηά ηελ απνδηεκπινθή ζηνλ δέθηε, ζα έρνπλ 

επεξεαζηεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ νπνηαδήπνηε επηιεθηηθφ ζε ζπρλφηεηα 

μεζψξηαζκα. ην αθξαίν παξάδεηγκα, φπνπ ν έλαο άμνλαο έρεη ραζεί εληειψο, 

ν επηδψλ άμνλαο εμαθνινπζεί λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φια ηα 

πηζαλά ζεκεία - είλαη κελ ιηγφηεξν αμηφπηζηα, αιιά δελ έρνπλ ραζεί πιήξσο. 

Ο πεξηζηξεθφκελνο αζηεξηζκφο εηζάγεη πεξαηηέξσ πνιπκνξθία θαζψο ην ίδην 

bit αληηζηνηρίδεηαη ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξα ππφ-θέξνληα, επηηπγράλνληαο 

έηζη πςειφηεξν βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο. Απηφ δελ ζα ήηαλ δπλαηφ κε 

ππθλφηεξνπο αζηεξηζκνχο θαη ρακειφηεξν ξπζκφ θσδηθνπνίεζεο, θαζψο έλα 
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bit δεδνκέλσλ ζα ραξηνγξαθνχηαλ ζε κηθξφηεξν αξηζκφ ππφ-θεξφλησλ (ιφγσ 

ηνπ κεησκέλνπ code rate). Οη πξνζνκνηψζεηο δείρλνπλ φηη ν πεξηζηξεθφκελνο 

αζηεξηζκφο παξέρεη έσο θαη 0,75dB πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ 

QAM ζηα αζχξκαηα θαλάιηα κε κηα πνιχ πεξηνξηζκέλε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

πινπνίεζεο. 

 

Δηθόλα 18: Πεξηζηξεθόκελνο 16-QAM Αζηεξηζκόο πξηλ (a) θαη κεηά (b) ηελ 
θπθιηθή-Q θαζπζηέξεζε. ην (b) Φαίλεηαη όηη ππάξρνπλ ηώξα 162 = 256 
πηζαλέο θαηαζηάζεηο. 

4.6 Μείσζε PAPR 

 Ζ OFDM δηακφξθσζε έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη θαζψο ν αξηζκφο ησλ 

ππν-θεξφλησλ απμάλεηαη, ην ζήκα πνπ εθπέκπεηαη κνηάδεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν κε ηνλ γθανπζηαλφ ζφξπβν θαη σο ζπλέπεηα ν ιφγνο ηεο 

θνξπθήο πξνο ηε κέζε ηηκή ηζρχνο (PAPR -  Peak-to-Average Power Ratio) 

είλαη πςειφο. Απηφ δεκηνπξγεί απαηηήζεηο γηα ηνλ εληζρπηή ηνπ πνκπνχ. Σν 

DVB-T2 πεξηιακβάλεη δχν πξναηξεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ην PAPR. 

 Ζ Δλεξγή Δπέθηαζε Αζηεξηζκνχ (ACE - Active constellation extension) 

ηξνπνπνηεί νξηζκέλνπο απφ ηνπο εθπεκπφκελνπο αζηεξηζκνχο θηλψληαο 

επηιεθηηθά ηα εμσηεξηθά ηνπο ζεκεία ζε ζέζεηο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν πιάηνο. 

Ζ ACE κεηψλεη ην PAPR ρσξίο απψιεηα απφδνζεο, αιιά δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηζηξεθφκελν αζηεξηζκφ. 

 Ζ Μείσζε PAPR κε Πξννξηδφκελν Φέξνλ (Reserved-carrier PAPR 

reduction) ζπζηάδεη κηα κηθξή πνζφηεηα ηεο απφδνζεο θξαηψληαο θάπνηα 

ππν-θέξνληα, ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ δεδνκέλα. Αληί απηνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά απζαίξεησλ ηηκψλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ 

ηε ζχλζεζε κηαο θπκαηνκνξθήο αθχξσζεο  ηνπ peak. 
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4.7 πγρξνληζκφο θαη Δθηίκεζε ηνπ Καλαιηνχ 

 Σν DVB-T2 πξφηππν πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο ζρεδηαζηηθέο ιχζεηο 

γηα λα δηεπθνιχλεη ηνλ ρξνληθφ θαη ζπρλνηηθφ ζπγρξνληζκφ ηνπ δέθηε. Ζ πην 

πξνθαλήο είλαη ε ρξήζε ελφο πιαηζίνπ πνπ απνηειείηαη απφ ην πξννίκην θαη 

ην σθέιηκν θνξηίν, φπσο παξαζηαηηθά απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 16. 

 Σν πξννίκην απνηειείηαη απφ έλα P1 ζχκβνιν θαη κηα ζεηξά απφ P2 

ζχκβνια κε ηνλ αξηζκφ ηνπο λα αλαινγεί ζην επηιεγκέλν κέγεζνο FFT. Γηα ηα 

32Κ θαη 16Κ κεγέζε, ππάξρεη κφλν έλα P2 ζχκβνιν. Γηα ηα 8K, 4Κ, 2K θαη 1Κ 

κεγέζε ππάξρνπλ 2, 4, 8 θαη 16 P2 ζχκβνια, αληίζηνηρα. Σν σθέιηκν θνξηίν 

αθνινπζεί ηα P2 ζχκβνια, αλ θαη νξηζκέλα απφ ηα δεδνκέλα κπνξεί λα ήδε 

λα κεηαθέξνληαη εληφο ησλ P2 ζπκβφισλ, θαη απνηειείηαη απφ OFDM 

ζχκβνια ησλ νπνίσλ ηα ππν-θέξνληα κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ απφ 

δεδνκέλα, ή γλσζηέο πηινηηθέο ηηκέο. 

 Ζ ρξήζε ηνπ πξννηκίνπ βειηηψλεη ζεκαληηθά κεξηθά βήκαηα 

ζπγρξνληζκνχ θαη επηηξέπεη πεξαηηέξσ κηα επξχηεξε επηινγή παξακέηξσλ 

ηνπ πνκπνχ ρσξίο λα απμεζεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ηνπ ζπγρξνληζκνχ. 

4.8 Μεηάδνζε ηεο εκαηνδνζίαο Φπζηθνχ ηξψκαηνο 

4.8.1 Πξννίκην θαη L1 εκαηνδφηεζε 

 Οη πιεξνθνξίεο ηνπ θπζηθνχ ζηξψκαηνο ζεκαηνδφηεζεο ζην DVB-T2 

ζχζηεκα κεηαδίδνληαη θπξίσο, φπσο αλαθέξζεθε, ζηα ζχκβνια ηνπ 

πξννηκίνπ P1 θαη P2. Σν ζχκβνιν P1 κεηαθέξεη ηηο πην ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο κε έλαλ πνιχ ηζρπξφ ηξφπν θαη επηηξέπεη ηελ 

ιήςε ησλ P2 ζπκβφισλ πνπ κεηαθέξνπλ ην ππφινηπν ηεο L1 

ζεκαηνδφηεζεο. Με ηηο πιεξνθνξίεο ηεο L1 ζεκαηνδφηεζεο ν δέθηεο είλαη ζε 

ζέζε λα απνθσδηθνπνηήζεη ηα PLP ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο. 

 Οη πξνζνκνηψζεηο έρνπλ δείμεη φηη ε κεηάδνζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ε αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ 

DVB-T2 ζήκαηνο απφ ην ζχκβνιν P1 είλαη πνιχ ηζρπξή. Δπίζεο, ε κεηάδνζε 

ηεο ππφινηπεο ζεκαηνδφηεζεο θπζηθνχ επηπέδνπ κε ηα ζχκβνια P2 κπνξεί 

λα ξπζκηζηεί ψζηε λα είλαη αξθεηά αλζεθηηθή ζε ζηαηηθέο ζπλζήθεο ιήςεο. 

Χζηφζν, ζε ζπλζήθεο γξήγνξσλ θηλεηψλ ιήςεσλ ε δπλακηθφηεηα ηεο 

ζεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα κελ είλαη αξθεηά ηζρπξή, ιφγσ έιιεηςεο ρξνληθήο 

πνιπκνξθίαο, αιιά απηφ κπνξεί λα δηνξζσζεί κε ηηο θαηάιιειεο βειηηψζεηο 

ζηε κεηάδνζε ηεο ζεκαηνδφηεζεο. Παξαθάησ αλαιχνληαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηα ζχκβνια P1 θαη P2 θαη ε ρξήζεο ηνπο, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

ζεκαληηθφηεηάο ηνπο ζην ζχζηεκα DVB-T2. 

4.8.2 Σν P1 χκβνιν 

 Σν ζχκβνιν P1 ηνπ πξννηκίνπ πξννξίδεηαη γηα ηε γξήγνξε αλαγλψξηζε 

ησλ δηαζέζηκσλ Σ2 ζεκάησλ. Ζ πξφθιεζε ζηα ηξέρνληα DVB-T /H 

ζπζηήκαηα είλαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα 
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δνθηκαζηεί «ηπθιά» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο ζάξσζεο (δειαδή, φηαλ ν 

δέθηεο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία γηα πξψηε θνξά). ην DVB-T2, ην ζχκβνιν P1 

κπνξεί λα ιεθζεί ρσξίο λα είλαη γλσζηέο νη παξάκεηξνη ηεο κεηάδνζεο ησλ 

δεδνκέλσλ, ην νπνίν θαζηζηά ηελ αξρηθή ζάξσζε πνιχ πην γξήγνξε. Ζ 

ζηαζεξή δνκή ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηνξηζκέλν θαη πςειήο πξνζηαζίαο 

κέξνο ηεο ζεκαηνδφηεζεο, επηηξέπεη κηα γξήγνξε αλίρλεπζε ησλ ζπρλνηήησλ 

εθπνκπήο. Έλαο DVB-T2 πνκπφο κπνξεί λα παξάγεη κηα κεηαηφπηζε 

ζπρλφηεηαο ζην ζήκα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ παξεκβνιέο 

παξαθείκελσλ θαλαιηψλ. Απηή ε κεηαηφπηζε είλαη ην πνιχ ± 0,5MHz ζε 

ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή θεληξηθή ζπρλφηεηα. Χζηφζν, ε δνκή P1 επηηξέπεη 

ηελ αλίρλεπζε ηεο θεληξηθήο νλνκαζηηθήο ζπρλφηεηαο νπφηε ν δέθηεο κπνξεί 

ζηε ζπλέρεηα λα ξπζκηζηεί αλαιφγσο. Ο δέθηεο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηελ 

παξνπζία κηαο DVB-T2 κεηάδνζεο θαη λα απνζεθεχζεη ηηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο (γηα παξάδεηγκα ην κέγεζνο ηνπ FFT ή ηελ παξνπζία ελφο FEF 

πιαηζίνπ). Ζ αλίρλεπζε ηνπ P1 ζπκβφινπ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ 

απνθφκηζε κηαο αξρηθήο ρξνληθήο ζηηγκήο θαη κηαο αλαθνξάο ηεο ζπρλφηεηαο. 

Δλ θαηαθιείδη, ην ζχκβνιν P1 ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξρηθή ζάξσζε γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ DVB-T2 ζήκαηνο θαηά ηελ ηξέρνπζα 

ζπρλφηεηα, εθηηκψληαο ηελ offset ζπρλφηεηα θαη ηε ζεκαηνδφηεζε. 

4.8.2.1 Ζ Γνκή ηνπ P1 

 Ζ δνκή ηνπ ζπκβφινπ P1 θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 19. Σν P1 ζχκβνιν 

απνηειείηαη απφ έλα OFDM ζχκβνιν κεγέζνπο 1k (A), καδί κε κία εηδηθή δνκή 

επαλάιεςεο ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, ε νπνία είλαη DBPSK δηακνξθσκέλε ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζπρλφηεηαο απφ ςεπδφ-ηπραίεο αθνινπζίεο δπαδηθήο 

δηακφξθσζεο ζεκαηνδφηεζεο (MSS - Modulation Signaling Sequences) πνπ 

νλνκάδνληαη S1 θαη S2. Οη δχν θπθιηθέο επεθηάζεηο κεηαηνπηζκέλεο ζηε 

ζπρλφηεηα, C θαη B, θαίλνληαη παξαθάησ.  

 

Δηθόλα 19: Μνξθή ζπκβόινπ P1 

Οη επεθηάζεηο απηέο έρνπλ έλα offset 30 δεηγκάησλ, ηέηνην ψζηε ην C 

λα έρεη 542 δείγκαηα θαη ην Β 482 δείγκαηα. Έηζη, ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ P1 

είλαη 2048 δείγκαηα (ην ίδην κε ην 2k OFDM ζχκβνιν). Σν θπθιηθφ πξφζεκα C 

είλαη κηα κεηαηνπηζκέλε ζηε ζπρλφηεηα εθδνρή ησλ πξψησλ 542 δεηγκάησλ 

ηνπ Α, θαη ε θπθιηθή θαηάιεμε Β είλαη παξνκνίσο κηα κεηαηνπηζκέλε ζηε 
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ζπρλφηεηα εθδνρή ησλ ηειεπηαίσλ 482 δεηγκάησλ ηνπ Α. Οη θπθιηθέο 

επεθηάζεηο επνκέλσο πεξηέρνπλ καδί ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο κε ην κέξνο Α. Ζ 

κεηαηφπηζε ηεο ζπρλφηεηαο είλαη έλα ππφ-θέξνλ πάλσ θαη γηα ηα δχν 

θνκκάηηα C θαη B. Δληφο ηνπ OFDM ζπκβφινπ, κφλν 384 απφ ηα 1Κ ππφ-

θέξνληα είλαη δηαθνξηθά BPSK (DBPSK) δηακνξθσκέλα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε κεηάδνζε επηά bit ζεκαηνδφηεζεο γηα ηελ δήισζε θάπνησλ 

πιεξνθνξηψλ κεηάδνζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δνκή C → A → B ζρεδηάζηεθε γηα 

λα βειηηψζεη ηελ δπλακηθφηεηα ηεο P1 αλίρλεπζεο, ζηα πην απαηηεηηθά 

θαλάιηα φπσο ε 0dB ερψ κε αληίζεηε θάζε. 

 

Δηθόλα 20: Σν P1 ζύκβνιν ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ 

 Ζ δνκή ηνπ ζπκβφινπ P1 (Α) ζην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 20. Σν ζχκβνιν P1 ρξεζηκνπνηεί 384 απφ ηα 853 ππφ-θέξνληα πνπ 

είλαη δηαζέζηκα ζε έλα θαλνληθφ 1k ζχκβνιν. Ζ ςεπδνηπραία θαηαλνκή ησλ 

θεξφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζνξίδεηαη ζην πξφηππν απφ ην CDS 

(Correlated Double Sampling). Απηφ ην κνληέιν κεηαθνξάο έρεη ζρεδηαζηεί λα 

έρεη ηδηφηεηεο απηφκαηεο ζπζρέηηζεο γηα ηελ εχξεζε ηνπ αθεξαίνπ offset ηεο 

ζπρλφηεηαο κέζα απφ ηε κειέηε ησλ ζέζεσλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 

θεξφλησλ. Σα ππφ-θέξνληα έρνπλ επηιεγεί απφ ηε κέζε ηεο δψλεο, έηζη ψζηε 

ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά λα παξακέλνπλ εληφο ηεο νλνκαζηηθήο δψλεο ησλ 

7,61MHz (γηα ζχζηεκα 8MHz), αθφκε θαη αλ ε κεγαιχηεξε κεηαηφπηζε 

ζπρλφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πνκπφ. Σα P1 θέξνληα είλαη εληζρπκέλα γηα 

λα νκαινπνηνχλ ηελ ελέξγεηα κεηαμχ ησλ P1 θαη ησλ data ζπκβφισλ. Απηή ε 

ελίζρπζε βειηηψλεη επίζεο ηελ ππνδνρή ησλ θεξφλησλ ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

ελέξγεηαο. 

 

Δηθόλα 21: Σν P1 ζύκβνιν ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο 

4.8.2.2 Ζ P1 εκαηνδφηεζε 

 Σν P1 ζχκβνιν παξέρεη επηά bits ζεκαηνδφηεζεο πνπ κεηαθέξνληαη 

απφ ηηο αθνινπζίεο δηακφξθσζεο ζήκαηνο S1 θαη S2. Σν κήθνο ηεο 

αθνινπζίαο S1 είλαη 64 θαη ππάξρνπλ νθηψ πηζαλέο αθνινπζίεο, δειαδή, ην 
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S1 κεηαθέξεη ηξία bits. Ζ αθνινπζία S2 θαηαιακβάλεη 256 ππφ-θέξνληα θαη 

παξέρεη ηέζζεξηο bits ζεκαηνδφηεζεο. 

 Σα bits ηεο S1 πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηχπν ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ην 

είδνο ησλ P2 ζπκβφισλ. Σν πεδίν ζεκαηνδφηεζεο ηεο S1 είλαη θνηλφ γηα φια 

ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ βάζε ην DVB-T2 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζαλψλ 

κειινληηθψλ επεθηάζεσλ, φπσο έλα ζχζηεκα απνθιεηζηηθά γηα θνξεηή ιήςε. 

ην DVB-T2, ηα bits ηεο S2 αλαθνηλψλνπλ ην κέγεζνο ηνπ FFT θαη δίλεηαη 

επίζεο ε νκάδα ησλ δηαζηεκάησλ θχιαμεο γηα ηα FFT πνπ ζεσξνχληαη ηα πην 

ζπλεζηζκέλα. Με απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ν δέθηεο κπνξεί λα ιάβεη ηα P2 

ζχκβνια. 

4.8.3 Σα P2 χκβνια 

 Όιε ε L1 ζεκαηνδφηεζε (θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη 

απφ ηηο αθνινπζίεο S1 θαη S2 ζην ζχκβνιν P1 θαη ζε νξηζκέλα data PLP αλ 

ππάξρεη ρψξνο) κεηαδίδνληαη ζηα P2 OFDM ζχκβνια πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

αξρή ησλ Σ2 πιαηζίσλ. Καζψο ε ζεκαηνδφηεζε L1 κεηαδίδεηαη ζηα P2 

ζχκβνια, ην κήθνο ηνπ πιαηζίνπ Σ2 θαζνξίδεη ην ειάρηζην δηάζηεκα 

κεηάδνζεο γηα ηε ζεκαηνδφηεζε L1. Ο αξηζκφο ησλ P2 ζπκβφισλ ζηα Σ2 

πιαίζηα εμαξηάηαη φπσο αλαθέξζεθε απφ ην κέγεζνο ηνπ FFT πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχζηεκα. Σα ζχκβνια P2 ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην κέγεζνο 

FFT, φπσο ηα ζχκβνια δεδνκέλσλ. Σν πνζφ ησλ δηαζέζηκσλ θεξφλησλ ζηα 

ζχκβνια P2 νξίδεη ηε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ηεο L1 ζεκαηνδφηεζεο θαη, 

ζπλεπψο, ζπρλά είλαη ν πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην πνζφ ησλ PLP πνπ 

κπνξνχλ λα ζεκαηνδνηεζνχλ ζην DVB-T2 ζχζηεκα. Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο 

ξφινο ηνπ P2 ζπκβφινπ είλαη ε εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηνπ 

θαλαιηνχ. 

4.8.3.1 Ζ L1 εκαηνδφηεζε 

 Ζ L1 ζεκαηνδφηεζε πνπ κεηαδίδεηαη ζηα P2 ζχκβνια είλαη ρσξηζκέλε 

απφ ην DVB-T2 πξφηππν ζε δχν κέξε, ηελ L1-pre θαη L1-post ζεκαηνδφηεζε. 

Ζ L1-pre ζεκαηνδφηεζε ιεηηνπξγεί σο θιεηδί γηα ηελ ιήςε ηεο L1-post 

ζεκαηνδφηεζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 22. Ζ L1-post ζεκαηνδνηεί ηηο 

παξακέηξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιήςε ησλ data PLP. Ζ πξνζηαζία ησλ 

bits ηεο L1 pre ζεκαηνδφηεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ θσδηθνπνίεζε BCH 

αθνινπζνχκελε απφ έλαλ δηάηξεην θψδηθα LDPC. Ζ επηινγή ηνπ θψδηθα 

LDPC κπνξεί λα θαίλεηαη πεξίεξγε, δεδνκέλεο ηεο κηθξήο δηάξθεηαο ηεο 

θσδηθνπνηεκέλεο ιέμεο. Δληνχηνηο, δηαζθαιίδεη φηη δελ ζα ππάξμεη απψιεηα 

ζε ζχγθξηζε κε έλα ζπλειηθηηθφ θψδηθα κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαη δελ απαηηεί 

απνθσδηθνπνηεηή Viterbi, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηεο L1 ζεκαηνδφηεζεο. 

Οη παξάκεηξνη ηεο L1-post ζεκαηνδφηεζεο δηαηξνχληαη πεξαηηέξσ ζε 

δχν κέξε αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα αιιαγήο ηνπο, ζε δηακνξθψζηκεο θαη 

δπλακηθέο (βι. Δηθφλα 22). Οη δηακνξθψζηκεο παξάκεηξνη αιιάδνπλ κφλν 
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φηαλ νη παξάκεηξνη κεηάδνζεο ηνπ δηθηχνπ αιιάδνπλ, π.ρ. φηαλ πξνζηεζνχλ 

ή αθαηξεζνχλ PLP. Οη δπλακηθέο παξάκεηξνη απφ ηελ άιιε πιεπξά κπνξνχλ 

λα αιιάδνπλ απφ πιαίζην ζε πιαίζην. Απηέο νη παξάκεηξνη θπξίσο πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ραξηνγξάθεζε ησλ PLP ζην πιαίζην (δειαδή ζε 

πνηα θέξνληα πνησλ OFDM ζπκβφισλ αληηζηνηρίδεηαη ην PLP) θαη ηνλ αξηζκφ 

εχξεζεο ηνπ πιαηζίνπ. Γηα ηε ιήςε επηπιένλ δπλακηθφηεηαο γηα ηηο δπλακηθέο 

L1-post παξακέηξνπο, νη δπλακηθέο παξάκεηξνη ηνπ επφκελνπ πιαηζίνπ 

κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ καδί κε απηέο ηνπ ηξέρνληνο πιαηζίνπ ζε θάζε 

πξννίκην. Απηφ νλνκάδεηαη επαλάιεςε ηεο L1-post ζεκαηνδφηεζεο. Οη 

δπλακηθέο απηέο παξάκεηξνη ή κέξνο απηψλ κπνξνχλ επίζεο λα δηαβηβαζηνχλ 

ζηελ in-band ζεκαηνδφηεζε. Δπίζεο ην πεδίν επέθηαζεο ηεο L1-post 

ζεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ εάλ είλαη απαξαίηεηεο 

νξηζκέλεο επεθηάζεηο ζηε ζεκαηνδφηεζε. 

 
Δηθόλα 22: Σνκή ηεο L1 ζεκαηνδόηεζεο 

4.8.3.2 Ζ Μεηάδνζε ηεο L1 εκαηνδφηεζεο ζηα P2 χκβνια 

 Καζψο ε L1-pre ζεκαηνδφηεζε επηηξέπεη ηελ ιήςε ηεο L1-post 

ζεκαηνδφηεζεο, πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ηζρπξή θαη σο εθ ηνχηνπ 

είλαη πάληα BPSK δηακνξθσκέλε θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ξπζκφ 1/5, κήθνο 

16.200 θαη LDPC ζε ζπλδπαζκφ κε BCH θσδηθνπνίεζε. Ο ξπζκφο 

θσδηθνπνίεζεο 1/5 πνπ νξίδεηαη ζην πξφηππν ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ 

L1-pre κεηάδνζε ζην DVB-T2 ζχζηεκα. Σν πιήζνο ησλ L1-pre δεδνκέλσλ 

ζεκαηνδνζίαο είλαη 200bits θαη ην πνζφ ηνπ BCH πιενλαζκνχ 168bits. Έηζη, 

ε LDPC θσδηθή ιέμε πξέπεη λα πεξηνξηζηεί θαη λα ηξππεζεί γηα λα είλαη ζε 

ζέζε λα κεηαδψζεη απηφ ην κηθξφ πνζφ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηεο 

δεδνκέλεο LDPC κε ην αξρηθφ κέγεζνο ησλ bits πιεξνθνξηψλ k = 3240. Ο 

θψδηθαο LDPC ζπληνκεχεηαη θαη ηξππηέηαη γηα λα δηαηεξήζεη ηνλ αξρηθφ ξπζκφ 

1/5. Χο εθ ηνχηνπ, ην πνζφ ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ L1-pre bits είλαη (200+168) 

x5 =1840. Ο ζπλνιηθφο ξπζκφο θσδηθνπνίεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

BCH κεηά ηε ζχληκεζε γηα ηελ L1-pre ζεκαηνδφηεζε είλαη R= (200/1840) ~ 

1/9. 

 Ζ L1-post πιεξνθνξία πξνζηαηεχεηαη απφ ξπζκφ 4/9, κήθνο 16.200 

θαη LDPC ζε ζπλδπαζκφ κε BCH θσδηθνπνίεζε. πληφκεπζε θαη δηάηξεζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα ζπζηήκαηα δηακφξθσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ 

L1-post ζεκαηνδφηεζε είλαη ηα BPSK, QPSK, 16-QAM θαη 64-QAM. Γηα ηελ 

πνξεία ησλ δεδνκέλσλ (data path), o πην ηζρπξφο κεραληζκφο κεηάδνζεο 

είλαη ν QPSK κε ξπζκφ θσδηθνπνίεζεο 1/2. Δίλαη ζρεδηαζκέλνο ψζηε ε L1-
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post κπνξεί πάληνηε λα γίλεη πην ηζρπξή απφ ηελ data path, επηιέγνληαο 

δηακφξθσζε ρακειφηεξεο ζεηξάο (φπσο BPSK ζηελ πεξίπησζε ηνπ QPSK 

ξπζκνχ 1/2 γηα ηελ data path). Σν πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο L1-post 

ζεκαηνδφηεζεο εμαξηάηαη απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην πνζφ ησλ PLP πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα 

θαη ε ρξήζε ηεο επαλάιεςεο L1-post. Δπνκέλσο, ν κεραληζκφο δηάηξεζεο 

θαη ζπληφκεπζεο είλαη επέιηθηνο γηα λα επηηξέςεη δηαθνξεηηθά κεγέζε L1-post 

ζπκβφισλ. 

 Σα θσδηθνπνηεκέλα κπινθ ζεκαηνδφηεζεο εηζάγνληαη ζηα θέξνληα 

ησλ P2 ζπκβφισλ, έηζη ψζηε ηα L1-pre θαη L1-post δεδνκέλα είλαη 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα ζε φια ηα P2 ζχκβνια ελφο Σ2 πιαηζίνπ. Απηφ 

γίλεηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φζν ηνλ δπλαηφλ κεγαιχηεξε ρξνληθή 

πνηθηινκνξθία γηα ηα δεδνκέλα ζεκαηνδφηεζεο εληφο ηνπ πξννηκίνπ. Σα data 

PLP εηζάγνληαη ζηα θέξνληα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηα P2 ζχκβνια κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηεο L1-pre θαη post ζεκαηνδφηεζεο. Απηφ εμαζθαιίδεη φηη δελ 

εηζάγεηαη θακία επηπιένλ επηβάξπλζε απφ ηα P2 ζχκβνια απφ φ,ηη 

επηβάιιεηαη απφ ην πξφηππν ησλ ππθλφηεξσλ πηιφησλ (denser pilot pattern). 

4.9 Γηάζπαξηνη θαη πλερείο Πηιφηνη 

 Έλαο DVB-T2 δέθηεο πξέπεη λα θάλεη ζσζηή εθηίκεζε ηνπ θαλαιηνχ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαδηδφκελεο θπκαηνκνξθέο γηα λα αλαθηήζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην πξφηππν DVB-T2 

νξίδεη ζπκβαηηθέο δηάζπαξηεο αθνινπζίεο πηιφησλ πνπ δηακνξθψλνπλ έλα 

ζχλνιν ηζαπέρνλησλ ππφ-θεξφλησλ. Ζ θχξηα θαηλνηνκία πνπ εηζάγεηαη απφ 

ην DVB-T2 είλαη φηη ππνζηεξίδεη νθηψ δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηάζπαξησλ 

πηιφησλ SP (Scattered Pilots). Ζ θαηεπζπληήξηα αξρή ζηνλ ζρεδηαζκφ είλαη ην 

ηαίξηαζκα ηεο απφζηαζε ησλ πηιφησλ κε ην αληίζηξνθν ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

δηαζηήκαηνο θχιαμεο GI. Δλψ νη SP είλαη θπξίσο ζρεδηαζκέλνη γηα λα 

παξέρνπλ κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ θαλαιηνχ, νη ζπλερείο πηιφηνη, πνπ 

αληηζηνηρίδνληαη κε ην κέγεζνο FFT, παξέρνπλ έλα κέζν γηα ηελ εμνκάιπλζε 

ηνπ ζπγρξνληζκνχ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο δηφξζσζεο ζθαικάησλ θνηλήο 

θάζεο. 

 Οη πηιφηνη ηνπ P2 ζπκβφινπ είλαη θαζνξηζκέλνη θαη θηηαγκέλνη λα 

ζηεξίδνπλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ κέγεζνο ηνπ GI, ην νπνίν ππνηίζεηαη φηη 

απνθηείηαη κέζσ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ  ζπζρέηηζεο. Ζ ζέζε ησλ πηιφησλ θαη 

ησλ ππν-θεξφλησλ ζην P2 ζχκβνιν είλαη αλεμάξηεηε απφ άιιεο 

παξακέηξνπο κεηάδνζεο φπσο ε επέθηαζε ηνπ εχξνπο δψλεο θαη νη κέζνδνη 

PAPR. 

 Μεξηθά απφ ηα κνηίβα SP απαηηνχλ κηα εθηίκεζε ηνπ θαλαιηνχ πνπ λα 

απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα ζχκβνια θαη νη P2 πηιφηνη βνεζνχλ ζηελ 

εθθίλεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζε κηα πνιχ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ πξννξίδεηαη θπξίσο ζηε ζηαζεξή ιήςε. Σν 
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DVB-T2 πξφηππν θαζνξίδεη κηα επηινγή φπνπ ειάρηζηνη πηιφηνη δηαβηβάδνληαη 

ζην σθέιηκν θνξηίν θαη ε εθηίκεζε ηνπ θαλαιηνχ βαζίδεηαη ζηελ αξρηθή 

εθηίκεζε πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην P2 ζχκβνιν, αθνινπζνχκελε απφ κηα 

εθηίκεζε ηνπ θαλαιηνχ βαζηδνκέλε ζηα δεδνκέλα, ζηελ νπνία ηα 

απνθσδηθνπνηεκέλα bits αλαηξνθνδνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λα 

βειηηψζνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θαλαιηνχ. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη δπλαηή κφλν 

αλ κηα πιήξεο αξρηθή εθηίκεζε είλαη δηαζέζηκε, έηζη ρσξίο ην P2 δελ ζα ήηαλ 

εθηθηή. 

 Οη δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο πηιφησλ απαηηνχλ επίζεο ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ πηινηηθψλ παξαγφλησλ ηφλσζεο (δειαδή, πφζε ηζρχο έρεη 

δηαηεζεί ζηνπο πηιφηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα δεδνκέλα). Σν DVB-T2 πξφηππν 

νξίδεη ηξεηο παξάγνληεο ηφλσζεο γηα ηνπο SP θαη ηξεηο γηα ηνπο CP (Continual 

Pilots). 

4.10 Pilot Αθνινπζία Αλαθνξάο 

 Οη ηηκέο ησλ πηιφησλ εμαξηψληαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ππν-

θέξνληνο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ζην DVB-T. Χζηφζν, ζην πξφηππν 

DVB-T2 φινη νη πηιφηνη (CP, SP, θαη P2) ζε θάζε ζχκβνιν OFDM 

πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπλ ή κείνλ 1, ζχκθσλα κε κία αθνινπζία ςεπδφ-

ζνξχβνπ (PN - Pseudo Noise) ζε επίπεδν πιαηζίνπ, θαη, ζπλεπψο εμαξηψληαη 

επίζεο απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ζπκβφινπ OFDM. Αλ θαη ην πξφηππν DVB-

SH πηνζεηεί ηερληθέο ειεχζεξεο πεξηζηξνθήο γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ 

ζπκβφισλ, απηή ε ππνγξαθή ζηνπο πηιφηνπο παξέρεη κηα ελαιιαθηηθή θαη πην 

ηζρπξή πξνζέγγηζε ζην ζπγρξνληζκφ ησλ πιαηζίσλ πνπ κπνξεί λα 

ππνδεηθλχεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ OFDM ζην πιαίζην εάλ ην πξννίκην ραζεί, 

γηα παξάδεηγκα, ζηε πεξίπησζε ηζρπξνχ παικηθνχ ζνξχβνπ . Δπηπιένλ, νη 

αιγφξηζκνη ζπγρξνληζκνχ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ απηή ηελ αιιεινπρία 

ζην επίπεδν πιαηζίνπ γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

ζπγρξνληζκνχ ηνπ ξνινγηνχ, ησλ ζπκβφισλ, ηεο ζπρλφηεηαο, θαη ησλ 

πιαηζίσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε θακία επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ θαλαιηνχ. 

4.11 Σερληθέο Πνιιαπιψλ Κεξαηψλ 

 Σν DVB-T πξφηππν επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε κεηάδνζε ζηελ ίδηα 

ζπρλφηεηα ηνπ ίδηνπ ζήκαηνο απφ πνιινχο πνκπνχο πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηεί έλα κνλνζπρλνηηθφ δίθηπν SFN. Με ηελ εμαζθάιηζε απζηεξψλ 

πεξηνξηζκψλ ζπγρξνληζκνχ, έλα SFN επηηξέπεη κηα απιή εγθαηάζηαζε 

δηθηχνπ ζην φπνην νη δέθηεο ιακβάλνπλ έλα αληίζηνηρν θαλάιη πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ ππέξζεζε ησλ θαλαιηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πνιιαπινχο 

πνκπνχο. Χζηφζν, φηαλ έλαο δέθηεο ιακβάλεη παξφκνηα επίπεδα ηζρχνο απφ 

δχν πνκπνχο, ε απφθξηζε ζπρλφηεηαο ηνπ θαλαιηνχ ζα πεξηέρεη βαζηά 

κεδεληθά (deep nulls) ιφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο παξεκβνιήο. Γηα SFN κε 

ζηαζκνχο κεηάδνζεο εμνπιηζκέλνπο κε κία κφλν θεξαία, ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ηεο θσδηθνπνίεζεο Alamouti, ην λέν DVB-T2 
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πξφηππν παξέρεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

παξνπζίαο πνιιαπιψλ πνκπψλ. Με άιια ιφγηα, παξέρεηαη έλα 

θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα πνιιαπιψλ εηζφδσλ κνλαδηθήο-εμφδνπ MISO. ε 

απηήλ ηε ξχζκηζε ηα ζηνηρεία γηα ηνπο δχν πνκπνχο δελ είλαη παλνκνηφηππα 

αιιά ζηελά ζπλδεδεκέλα, απνθεχγνληαο ηελ κεγάιε παξεκβνιή θαη σο 

απνηέιεζκα, ε θάιπςε SFN είλαη βειηησκέλε. 

 ε απηή ηελ πεξίπησζε (πνπ πεξηγξάθεηαη σο 2×1 MISO), νη πηιφηνη 

πξέπεη λα παξέρνπλ δχν αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο ηνπ θαλαιηνχ θαη σο εθ 

ηνχηνπ, ν αξηζκφο ησλ πηιφησλ πξέπεη λα δηπιαζηαζηεί. ην ζελάξην απηφ ην 

DVB-T2 πξφηππν ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα πηινηηθή δνκή φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε κνλαδηθνχ πνκπνχ-δέθηε (SISO), αιιά ην κηζφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

κεγέζνπο ηνπ GI. Οη πνκπνί πνπ ελεξγνχλ σο θεξαία 1 ρξεζηκνπνηνχλ 

αθξηβψο ηελ ίδηα SISO πηινηηθή δνκή, ελψ νη πνκπνί πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

θεξαία 2 αληηζηξέθνπλ ηνπο πηιφηνπο, δηακνξθψλνληαο ηα ελαιιαθηηθά ππν-

θέξνληα -πηιφηνπο. 

4.12 Απφδνζε θαη ζχγθξηζε θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο 

 Σν DVB-T2 πξφηππν παξέρεη έλα κεγάιν αξηζκφ δηακνξθψζεσλ ηνπ 

πνκπνχ. Ζ επηινγή θάπνησλ παξακέηξσλ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αλάπηπμε 

ηνπ δηθηχνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηάξθεηα ηνπ GI θαη ε δηακφξθσζε ηνπ 

SP κνηίβνπ, ζπκβνιηζκέλε σο PPx, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε κέγηζηε αλεθηή 

θαζπζηέξεζε ηνπ θαλαιηνχ εμάπισζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζαλψλ 

κεηαδφζεσλ SFN. Γηα ηηο άιιεο παξακέηξνπο, φπσο ν ξπζκφο θσδηθνπνίεζεο 

θαη ην κέγεζνο ηνπ αζηεξηζκνχ, ε επηινγή θαζνδεγείηαη απφ ην επίπεδν 

ζνξχβνπ θαη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ θαλαιηνχ. Ο πίλαθαο 6 δείρλεη ηε κέγηζηε 

απφδνζε (ζε bits αλά δεπηεξφιεπην) πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ην DVB-

T2 γηα δηάθνξεο πηζαλέο δηακνξθψζεηο (κέγεζνο OFDM, ξπζκφο 

θσδηθνπνίεζεο, αζηεξηζκφο θαη ε ζχλζεζε ησλ πηιφησλ).  

 

Πίλαθαο 6: Δθηθηνί ξπζκνί κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (ζε Mb/s) γηα θάπνηεο 
πηζαλέο δηακνξθώζεηο DVB-T2 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 - DVB-T2 Μονηέλο Πποζομοίωζηρ 

5.1 DVB-T2 Πεξηβάιινλ Πξνζνκνίσζεο 

 ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ 

παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο πξνζνκνίσζεο ηνπ DVB-T2 ην νπνίν έρεη 

αλαπηπρζεί γηα ηελ επηθχξσζε ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν μεθηλάεη απφ κηα 

ςεθηαθή ξνή ζηελ πιεπξά ηνπ DVB-T2 πνκπνχ θαη ιήγεη κεηά ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηεο ζηελ πιεπξά ηνπ δέθηε. Ζ βάζε δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζην 

πξφγξακκα matlab. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

έθδνζε MATLAB 7.7 R2008b ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 Ζ δηαδξνκή ησλ δεδνκέλσλ (data path) πνπ κειεηάηαη πνκπφο – 

θαλάιη – δέθηεο (TX-Channel-RX ) δελ πξφθεηηαη γηα θιεηζηφ πεξηβάιινλ, 

αιιά κπνξνχλ εχθνια λα εηζαρζνχλ λέα καζεκαηηθά κνληέια, θαζψο θαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ ήδε ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο απιά αθνινπζψληαο ην 

interface ρσξίο λα ζπάζεη ην κνλνπάηη (data path). 

H βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο νκάδεο: 

α) Ζ TX δηαδξνκή: ην κνληέιν ελφο DVB-T2 πνκπνχ πνπ μεθηλάεη απφ ην 

"Transport multiplex adaptation" θαη ηειεηψλεη κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

θπθιηθνχ πξνζέκαηνο (cyclic prefix). 

β) Σν κνληέιν ηνπ θαλαιηνχ: είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπλζεθψλ ηνπ θαλαιηνχ ζηελ έμνδν ηνπ πνκπνχ. 

γ) Ζ RX δηαδξνκή: ην ηδαληθφ κνληέιν ελφο απινχ δέθηε DVB-T2. 

δ) Ζ δηακφξθσζε (configuration) ηνπ ζπζηήκαηνο: είλαη ππεχζπλε γηα ηε 

δηακφξθσζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ ελεξγνπνίεζε ή 

απελεξγνπνίεζε ησλ επηζπκεηψλ κπινθ θαη ηε ξχζκηζε ησλ κπινθ 

παξακέηξσλ. 

 Κάζε κπινθ-κνληέιν δέρεηαη σο είζνδν ην απνηέιεζκα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ κπινθ, επεμεξγάδεηαη ηνλ πίλαθα ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηέιλεη 

ηα απνηειέζκαηα ζην επφκελν κπινθ. Σν ζπλνιηθφ data path μεθηλά απφ έλαλ 

κνλαδηθφ πίλαθα δπαδηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δηέξρεηαη ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ 

φια ηα κπινθ. 

5.2 Πεξηγξαθή ηνπ Μνληέινπ 

5.2.1 Γνκή ησλ Φαθέισλ 

 Ζ βάζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη δχν θχξηνπο θαθέινπο, ηνπο model 

θαη sim, ε δνκή θαη ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ αλαιχεηαη παξαθάησ: 
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-Ο model θάθεινο 

 Ο θάθεινο model ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνζεθεχεη ηα κνληέια θαη 

ηνλ  πεγαίν θψδηθα θαη είλαη νξγαλσκέλνο ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 7: Γνκή ηνπ Model θαθέινπ 

-Ο sim θάθεινο 

 Ο sim θάθεινο απνζεθεχεη φια ηα αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζνκνίσζε, δελ απνηειεί κέξνο ηνπ spec κνληέινπ θαη είλαη νξγαλσκέλνο 

ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 8: Γνκή ηνπ Sim θαθέινπ 

5.2.2 Wrappers 

 Οη wrappers είλαη αξρεία matlab πνπ βξίζθνληαη ζην directory 

xx_blocks ( tx_blocks, rx_blocks...), δηαβάδνπλ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ, 
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επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή γηα λα θαιέζνπλ, αλάινγα κε ην 

configuration, θαη απνζεθεχνπλ ηα δεδνκέλα εμφδνπ. Τπάξρνπλ δχν επίπεδα 

wrapper, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνκπνχ ππάξρεη ν t2_tx_wr.m 

wrapper γηα ην ζχλνιν ηνπ πνκπνχ θαη ν t2_tx_map_wr.m wrapper γηα ηνλ 

mapper ηνπ πνκπνχ. Όινη νη wrapper, νξίδνληαη σο εμήο: 

function [<DataOut> =] func_name(DVBT2, FidLogFile[, <other>]*)  

 Οη wrapper επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη έμνδν δεδνκέλσλ κε δχν 

ηξφπνπο: ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαζνιηθή δνκή δεδνκέλσλ ή 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα αξρείν γηα είζνδν/έμνδν. Δάλ έλα αξρείν 

ρξεζηκνπνηείηαη σο είζνδνο/έμνδνο, ε αληίζηνηρε παξάκεηξνο δηακφξθσζεο 

εληφο ηεο DVBT2 δνκήο πξέπεη λα νξίδεηαη, δηαθνξεηηθά, ε θαζνιηθή δνκή 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη σο είζνδνο/έμνδνο. Οη wrapper δηαβάδνπλ ηελ 

αληίζηνηρε ENABLED παξάκεηξν εληφο ηεο δνκήο DVBT2 γηα λα 

ελεξγνπνηήζνπλ ην κπινθ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Δάλ ην κπινθ 

είλαη DISABLED, νη πξνζνκνηψζεηο ζηακαηνχλ πξηλ απφ απηφ. 

5.3 Ζ Γνκή ηεο Γηακφξθσζεο 

 Όιε ε δηακφξθσζε (configuration) είλαη απνζεθεπκέλε ζε κηα matlab 

δνκή πνπ νλνκάδεηαη DVBT2. Ζ δνκή αξρηθνπνηείηαη απφ ηε ζπλάξηεζε 

t2_cfg_config ηνπ cfg directory. Όιεο νη παξάκεηξνη ηεο πξνζνκνίσζεο 

νξίδνληαη ζε απηφ ην αξρείν, φπσο ν ηξφπνο κεηάδνζεο, ε θσδηθνπνίεζε θαη 

ε δηακφξθσζε ησλ wrappers. 

-θειεηφο αξρείσλ 

 Σν πξψην πεδίν κέζα ζε έλα αξρείν είλαη ε επηθεθαιίδα 

αθνινπζνχκελν απφ ηε δήισζε ηεο ζπλάξηεζεο. Σν δεχηεξν πεδίν 

(ζπληζηάηαη) είλαη έλαο ειεγθηήο νξίζκαηνο ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο ζπλάξηεζεο. Σν ηξίην πεδίν αληηζηνηρεί ζηε ιίζηα παξακέηξσλ, 

φπνπ δηαβάδεηαη ην configuration απφ ηελ θαζνιηθή δνκή ησλ configuration 

ηνπ DVBT2. Σν ηέηαξην πεδίν επηηξέπεη/απελεξγνπνηεί ηελ πξνζνκνίσζε ζην 

ζεκείν απηφ. ην επφκελν πεδίν δηαβάδνληαη ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη 

αθνινπζείηαη απφ ηελ δήισζε ησλ «πεξηπηψζεσλ» γηα ηελ επηινγή ηεο 

ζσζηήο ζπλάξηεζεο ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο. Σέινο, ην ηειεπηαίν πεδίν 

είλαη ε έμνδνο ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία ηα δεδνκέλα απνζεθεχνληαη είηε 

ζηα νξηζκέλα αξρεία είηε ζηελ θαζνιηθή δνκή δεδνκέλσλ.  

Όια ηα αξρεία έρνπλ ηελ εμήο κνξθή επηθεθαιίδαο: 

%**********************************************************************************************  
%* All rights reserved (C). 2008 AICIA (Spain)  
%* This file may not be used, copied, distributed, corrected, modified, translated,  
%* transmitted or assigned without AICIA‟s prior authorization.  
%**********************************************************************************************  
%**********************************************************************************************  
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%* Project : DVBT2  
%* Date : $Date:$  
%* Version : $Revision:$  
%* Author(s) : Initials (Company name)  
%* Modifier(s) : None / Initials (Company name)  
%* Description : Description of the block.  
%* Use indentation to increase readability.  
%**********************************************************************************************  

 
-Αξρεία Test 

 Ζ δνκή ησλ test αξρείσλ είλαη πην πξνζαξκνζκέλε. Κάζε 

test_<testname> είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην άιιν, παξφιν φια θαινχλ πάληα 

ηελ ζπλάξηεζε t2_sys. Πξηλ απφ απηφ, κπνξνχλ επίζεο λα θαζνξίζνπλ 

ειεχζεξα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο  θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ή 

απελεξγνπνηήζνπλ κεκνλσκέλα κνληέια κέζα απφ ηηο θιήζεηο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ t2_cfg_wr.m θαη t2_std_config_wr.m θαη ηέινο κπνξνχλ λα 

επεμεξγαζηνχλ ηα εμεξρφκελα δεδνκέλα ηνπ κνληέινπ RX. 

-Ολφκαηα ησλ Αξρείσλ 

 Σα νλφκαηα ησλ αξρείσλ matlab είλαη κνλαδηθά εληφο νιφθιεξεο ηεο 

δνκήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη είλαη ίδηα κε ην φλνκα ηεο θχξηαο ζπλάξηεζεο 

πνπ πεξηέρνπλ. Ζ κνξθή ηνπ νλφκαηνο ησλ αξρείσλ είλαη ε αθφινπζε: 

1 Δληφο ηνπ model θαθέινπ  

Γηα ηα model αξρεία : t2_<path>_<block>[_<subblock>]*.m  

Γηα ηα wrapper αξρεία : t2_<path>_<block>[_<subblock>]*_wr.m  

2 Δληφο ηνπ sim θαθέινπ  

Γηα ηα test αξρεία : test_<testname>.m 

Γηα ηα utility αξρεία: test_<name>[_<subname>]*.m  

5.4 Αξρηηεθηνληθή ηνπ Σεζη 

 Σν ηεζη είλαη νξγαλσκέλν ζε δχν νκάδεο m-αξρείσλ. Ζ πξψηε 

ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κνληεινπνηνχλ ην data path ηνπ 

πξνηχπνπ DVBT2: ηνλ πνκπφ, ην θαλάιη θαη ηνλ δέθηε. Ζ δεχηεξε είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ έλαξμε ηεο πξνζνκνίσζεο κε ηελ ξχζκηζε ησλ κπινθ ζηελ 

επηζπκεηή δηακφξθσζε, ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα εηζαρζνχλ 

θαη  ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Ζ πξνζνκνίσζε ηνπ DVBT2 ηεζη μεθηλά κε θιήζε ηνπ matlab απφ ην 

αξρείν test_ <testname>.m . Ο θψδηθαο αξρηθά νξίδεη νξηζκέλεο κεηαβιεηέο 

πεξηβάιινληνο θαη θνξηψλεη ηελ πξνεπηιεγκέλε DVBT2 δνκή (πνπ ζα νξίζεη 

default ηηκέο ζε φια ηα κπινθ) θαιψληαο ηε ζπλάξηεζε t2_cfg_wr.m. ηε 
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ζπλέρεηα, ηξνπνπνηεί ηηο ξπζκίζεηο γηα λα πξνζαξκφζεη ην DVBT2 κνληέιν 

ζην πξνο εθηέιεζε ηεζη. Έπεηηα, θαιεί ηελ θχξηα ζπλάξηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

t2_sys ε νπνία πεξηέρεη ηξεηο λέεο θιήζεηο ζηα t2_tx_wr t2_ch_wr θαη t2_rx_wr 

κέζσ ησλ νπνίσλ εθηειείηαη φιν ην data path. Σέινο, παξάγνληαη θαη 

απνζεθεχνληαη ηα απνηειέζκαηα σο έρνπλ ή κεηά απφ επεμεξγαζία γηα 

νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ, ελψ δηαγξάθνληαη θαη κεηαθηλνχληαη ηα πξνζσξηλά 

αξρεία θαη κεηαβιεηέο. 

 Σν αθξσλχκην DVBT2 ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ νη φξνη, 

αθνινπζνχλ  νη επεμεγήζεηο ηνπο:  

-Σν DVBT2-κνλνπάηη (ή data path): ε δηαδξνκή ησλ δεδνκέλσλ ζην πξφηππν 

DVBT2, ε νπνία μεθηλά απφ ην “Transport multiplex adaptation”, δηέξρεηαη απφ 

ην κνληέιν ηνπ θαλαιηνχ θαη θαηαιήγεη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ δέθηε (κεηά απφ 

ηνλ εμσηεξηθφ απνθσδηθνπνηεηή). 

-Σν DVBT2-κνληέιν:  ην ζχλνιν ησλ ζπλαξηήζεσλ/αξρείσλ πνπ πεξηέρεη ηηο 

καζεκαηηθέο πξάμεηο γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ κπινθ ηνπ DVBT2 

κνλνπαηηνχ. 

- Ζ DVBT2-δνκή: ε matlab δνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ξχζκηζε φισλ 

ησλ κπινθ, μεθηλψληαο απφ ην αξρείν ηνπ ηεζη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο φια 

ηα κπινθ ηνπ κνληέινπ. 

5.4.1 To TX Μνληέιν (TX lib) 

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ηα βήκαηα (κε ηελ ζεηξά πνπ 

απηά θαινχληαη) ηεο δηαδξνκήο TX ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαιείηαη απφ ηνλ 

wrapper t2_tx_wr.m : 

 Βήμα Όνομα ςνάπηηζηρ 

1 Random Transport Stream Generator t2_tx_dvbt2bldatagen 

2 Mode adaptor  t2_tx_dvbt2blmadapt 

3 BB scrambler  t2_tx_dvbt2blbbscramble 

4 Outer-coder  t2_tx_dvbt2blocod 

5 Inner-coder (LDPCs) t2_tx_dvbt2blicod 

6 Bit-interleaver  t2_tx_dvbt2blbint 

7 Bit mapping  t2_tx_dvbt2blbmap 

8 Mapper  t2_tx_dvbt2blmap 

9 Constellation rotation t2_tx_dvbt2blconrot 

10 Cell-interleaver  t2_tx_dvbt2blcint 

11 Time-interleaver  t2_tx_dvbt2bltint 

12 Dummy Cells insertion t2_tx_dvbt2bldmcells 

13 L1 generator  t2_tx_dvbt2bll1gen 

14 Frame Builder t2_tx_dvbt2blfbuild 

15 Frequency interleaver  t2_tx_dvbt2blfreqint 

16 MISO processing  t2_tx_dvbt2blmiso 
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17 Frame adaptation (Pilot Insertion) t2_tx_dvbt2blfadapt 

18 OFDM modulator  t2_tx_dvbt2blofdm 

19 Tone reservation (PAPR TR) t2_tx_dvbt2blpaprtr 

20 Cyclic Prefix Insertion t2_tx_dvbt2blcp 

21 FEF Insertion t2_tx_dvbt2blfef 

22 P1 Insertion t2_tx_dvbt2blp1preamb 

Πίλαθαο 9: Οξγάλσζε ηνπ κνληέινπ ηνπ ΣΥ ηνπ DVB-T2 

ηελ εηθφλα 23 θαίλεηαη ην TX data path. 

 

Δηθόλα 23: Σν DVBT2 TX κνλνπάηη 

5.4.2 To Μνληέιν ηνπ Καλαιηνχ (CH lib) 

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ηα βήκαηα (κε ηελ ζεηξά πνπ 

απηά θαινχληαη) ηνπ κνληέινπ ηνπ θαλαιηνχ πνπ θαιείηαη απφ ηνλ wrapper 

t2_ch_wr.m : 

 Βήμα Όνομα ςνάπηηζηρ 

1 Channel Propagation Scenario 
 

t2_ch_dvbtpscen  
 

2 Noise 
 

t2_ch_dvbtnoise  
 

Πίλαθαο 10: Οξγάλσζε ηνπ κνληέινπ ηνπ θαλαιηνύ ηνπ DVB-T2 

ηελ εηθφλα 24 θαίλεηαη ην κνληέιν ηνπ θαλαιηνχ. 

 

Δηθόλα 24: Μνληέιν Καλαιηνύ 
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5.4.3 To RX Μνληέιν (RX lib) 

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ηα βήκαηα (κε ηελ ζεηξά πνπ 

απηά θαινχληαη) ηεο δηαδξνκήο RX ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαιείηαη απφ ηνλ 

wrapper t2_rx_wr.m :  

 Βήμα Όνομα ςνάπηηζηρ 

1 P1 preamble extraction t2_rx_dvbt2blp1preamb 

2 Cyclic Prefix Removal t2_rx_dvbt2blcp 

3 OFDM Demodulation t2_rx_dvbt2blofdm 

4 Channel Estimator t2_rx_idealche 

5 Frame adaptation t2_rx_dvbt2blfadapt 

6 MISO Equalization t2_rx_dvbt2blmiso 

7 Frequency de-interleaver t2_rx_dvbt2blfreqdint  

8 Dummy Cells Extraction t2_rx_dvbt2bldmcells 

9 L1 decoding t2_rx_dvbt2blbasicl1decode  
t2_rx_dvbt2blcheatl1decode 

10 Frame extraction t2_rx_dvbt2blfextract 

11 Time De-Interleaver t2_rx_dvbt2bltdint 

12 Cell De-interleaver t2_rx_dvbt2blcdint 

13 Rotated Constellation Demapper t2_rx_dvbt2blrotcondmap 

14 Bit De-Mapping t2_rx_dvbt2blbdmap 

15 Bit-de-interleaver t2_rx_dvbt2blbdint 

16 Inner-decoder t2_rx_dvbt2blidcod 

17 Outer-decoder t2_rx_dvbt2blodcod 
t2_rx_dvbt2blodcod_bypass 

18 Stream adaptor t2_rx_dvbt2blsadapt 
t2_rx_dvbt2blsadapt_decode 

Πίλαθαο 11: Οξγάλσζε ηνπ κνληέινπ ηνπ RX ηνπ DVB-T2 

ηελ εηθφλα 25  θαίλεηαη ην RX data path. 

 

Δηθόλα 25: Σν DVBT2 RX κνλνπάηη 

5.5 Πεξηγξαθή ησλ Γνκψλ ηνπ Matlab 

-Ζ DVBT2 Γνκή 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ configuration ηνπ ηεζη γηα 

νιφθιεξν ην ζχζηεκα. Οη θιάδνη ηεο δνκήο DVBT2 πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. Σα κπινθ- configurations «θξέκνληαη» ζηνλ αληίζηνηρν 

ηεξαξρηθφ θιάδν.  
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Κλάδορ Γομή σόλια 

χζηεκα DVBT2.* Μεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε φιν ην 
ζχζηεκα 

TX DVBT2.TX [.*].* Μεηαβιεηέο πνπ νξίδνπλ ηελ 
ζπκπεξηθνξά ηεο δνκήο ηνπ TX κνληέινπ 

RX DVBT2.RX [.*].* Μεηαβιεηέο πνπ νξίδνπλ ηελ 
ζπκπεξηθνξά ηεο δνκήο ηνπ RX κνληέινπ 

CH DVBT2.CH [.*].* Μεηαβιεηέο πνπ νξίδνπλ ηελ 
ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ ηνπ θαλαιηνχ 

Πξνζνκνίσζε DVBT2.SIM.* Μεηαβιεηέο πνπ νξίδνπλ ηελ δνθηκαζηηθή 
εθηέιεζε 

Πίλαθαο 12: Κιάδνη ηεο Γνκήο DVBT2 

-Οη ππφινηπεο δνκέο 

 Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θαηαζθεπάδεηαη ην DVBT2, ππάξρνπλ θαη άιιεο 

δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα: 

α) Ζ θαζνιηθή δνκή ησλ δεδνκέλσλ: Ζ δνκή απηή θαζαξίδεηαη θαη 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη κέζα ζε θάζε ζπλάξηεζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξάζεη ηα δεδνκέλα απφ ην έλα κπινθ ζην επφκελν ηνπ data path.  

β) Ζ δνκή ησλ απνηειεζκάησλ: χκθσλα κε ηε δνκή απηή, ηα απνηειέζκαηα 

απνζεθεχνληαη θαη εμέξρνληαη απφ ην κνληέιν ηεο RX δηαδξνκήο. Δίλαη κηα 

δνκή γεληθνχ ζθνπνχ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζήθεπζε 

κεηξήζεσλ απφ δηαθνξεηηθά κπινθ. 

-Οξγάλσζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 Ζ βάζε δεδνκέλσλ είλαη νξγαλσκέλε ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 13: Πεξηγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
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5.6 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Μνληέινπ 

 Σν πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο ηνπ DVBT2 κπνξεί λα ζπλνςηζηεί κε ηα  

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 - Γελ επηηξέπεηαη ε εθ λένπ είζνδνο ζην path. Ζ εκπεηξία ιέεη φηη θάηη 

ηέηνην ζα επηβξάδπλε πνιχ ηελ πξνζνκνίσζε. Έηζη, ηα δεδνκέλα ησλ κπινθ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ εθηεινχληαη ζε κειινληηθέο 

θιήζεηο θαη πνηέ απφ ζπλαξηήζεηο πνπ έρνπλ ήδε εθηειεζηεί. 

 - Οιφθιεξε ε δηαδξνκή εθηειείηαη ζε έλα ηξέμηκν. Όια ηα εξεζίζκαηα 

εηζάγνληαη ζηνλ ίδην πίλαθα φηαλ θαιείηε ε αξρηθή ζπλάξηεζε ηνπ ηεζη θαη 

επνκέλσο ην κνληέιν DVBT2 εθηειείηαη κφλν κία θνξά. Παξνκνίσο, ην 

ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε είζνδνο ζε κηα ζπλάξηεζε, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο νπνίαο πεξλάλε ζηελ επφκελε θαη νχησ θαζεμήο. 

 - Μία δνκή matlab γηα ην ζπλνιηθφ configuration. Όιεο νη ζπλαξηήζεηο 

δηαβάδνπλ κηα κφλν δνκή (πνπ νλνκάδεηαη DVBT2) γηα λα δηακνξθσζνχλ θαη 

απνζπνχλ απφ απηήλ ηα πεδία πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη.  

 - Μία ζπλάξηεζε κφλν αλά .m αξρείν. πλήζσο, θάζε αξρείν ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ απνζεθεχεη κφλν κηα ζπλάξηεζε κε ην ίδην φλνκα κε ην 

αξρείν. Σν .m αξρείν πεξηέρεη ηφζεο καζεκαηηθέο πξάμεηο, φζεο απαηηνχληαη 

γηα ηα αληίζηνηρα κπινθ ηνπ κνληέινπ ηνπ πξνηχπνπ. 

 - Σηκέο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο γηα ηηο κεηαβιεηέο θαη ηνπο πίλαθεο. 

Δθηφο απφ ηα κπινθ πνπ θσδηθνπνηνχλ ή απνθσδηθνπνηνχλ ςεθηαθά 

δεδνκέλα, φιεο νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηκέο θηλεηήο 

ππνδηαζηνιήο. 

 - Δπεθηαζηκφηεηα θαη Δπειημία. Δίλαη εχθνιν λα γίλνπλ αιιαγέο ζηελ 

πξνζνκνίσζε. Σξνπνπνηήζεηο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ (απελεξγνπνηήζεηο, 

αληηθαηαζηάζεηο κπινθ ή δεκηνπξγία λέσλ) κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ 

εθπιήξσζε α) ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληαιιάζζνληαη ηα δεδνκέλα β) 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηακνξθψζεηο ησλ κπινθ. 

 - Βέιηηζηε Δθηέιεζε. Ο θψδηθαο είλαη matlab-πξνζαλαηνιηζκφο. Σα 

κνληέια ρξεζηκνπνηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ελζσκαησκέλεο 

matlab εληνιέο, δνκέο θαη πφξνπο είλαη εθηθηφ. Ζ πινπνίεζε απηή είλαη ε 

βέιηηζηε γηα ην matlab θαζψο ε πξνζνκνίσζε ηξέρεη πην γξήγνξα. 

 - Αξρεία Temp ή Μλήκε. Όια ηα κπινθ κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ψζηε 

λα δηαβάδνπλ δεδνκέλα απφ ηελ είζνδν θαη γξάθνπλ δεδνκέλα ζηελ έμνδν 

είηε απηέο πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθέο δνκέο ηνπ matlab είηε γηα πξνζσξηλά 

αξρεία. 
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 α) Υξεζηκνπνηψληαο ηα πξνζσξηλά αξρεία, νη απαηηήζεηο ζε κλήκε 

 είλαη  κηθξφηεξεο, αιιά απμάλεηαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο κεραλήο, 

 ιφγσ ησλ πξνζβάζεσλ ζην ζθιεξφ δίζθν. 

 β) Υξεζηκνπνηψληαο matlab δνκέο, νη απαηηήζεηο ζε κλήκε είλαη 

 κεγαιχηεξεο, αιιά ειαρηζηνπνηείηαη ε επηβάξπλζε ηνπ ρξφλνπ ιφγσ 

 ησλ ιηγφηεξσλ πξνζβάζεσλ ζηνλ ζθιεξφ δίζθν. 

5.7 Γελλήηξηα δεδνκέλσλ 

 Σα επφκελα πέληε θεθάιαηα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα θπξηφηεξα 

ζηάδηα ηνπ κνλνπαηηνχ ηνπ πνκπνχ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά είλαη ηα Input 

processing, Bit-interleaved coding and modulation, Layer 1 Signalling, Frame 

Builder θαη OFDM Generation. Πξηλ φκσο απφ απηά πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά 

ζην πξσηαξρηθφ ζηάδην ηεο πξνζνκνίσζεο πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ 

γελλήηξηα ησλ δεδνκέλσλ – data generator θαζψο θαη ηνλ κνξθψλ πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε ξνή εηζφδνπ. 

 Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο αξρηθά θαιείηαη ν wrapper ηνπ 

transmitter κε ην φλνκα t2_tx_wr.m ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ θαιεί ηε 

ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m ε νπνία θαιεί φια ηα ζηάδηα ηνπ κνλνπαηηνχ 

ηνπ πνκπνχ κε ηε ζεηξά. Σν πξψην απφ απηά έρεη ην φλνκα Random 

Transport Stream Generator θαηά ην νπνίν γίλεηαη θιήζε ηνπ wrapper ηνπ 

generator κε ην φλνκα t2_tx_datagen_wr.m ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ νπνίνπ 

βιέπνπκε ηελ πεξηγξαθή : 

T2_TX_DATAGEN_WR DVBT2 - Random Data Generator Wrapper. 

 ην θχξην κέξνο ηνπ wrapper γίλεηαη επηινγή αλάκεζα ζηνλ ηχπν ηεο 
γελλήηξηαο πνπ είλαη επηζπκεηή. πγθεθξηκέλα ε επηινγή είλαη αλάκεζα ζηνπο 
ηχπνπο DVBT2BL, DVBT2VV, DVBT2ITU γηα ηνλ Random Data Generator 
ηνπ DVBT2, ζην DVBT2DYNVV γηα ην κνληέιν δπλακηθψλ πνιιαπιψλ PLP 
V&V, ζηνλ DVBT2RAWBBFILE γηα ηελ Input Data Generator, θαη ζηα 
DVBT2TSFILE θαη DVBT2MIFILE γηα ηνλ TS reader κε ηαπηφρξνλε θιήζε ηεο 
αληίζηνηρεο ζπλάξηεζεο. Γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ηεζη ρξεζηκνπνηείηαη ν 
ηχπνο DVBT2BL νπφηε γίλεηαη θιήζε ζην αξρείν t2_tx_dvbt2bldatagen.m ην 
νπνίν παξάγεη κε ηπραία ξνή κεηάδνζεο κε βάζε ηηο παξακέηξνπο ηνπ 
configuration πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηελ δνκή DVBT2. Σν απνηέιεζκα 
ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ην εμήο (βι. θαη παξάξηεκα Α) : 
 
Data generator: (DVBT2BL) 
259200 Bytes generated 
Data saved in file: datagen_tx_do 
 

 Ζ γεληθή είζνδνο ηνπ T2 ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη κία ή 

πεξηζζφηεξεο MPEG-2 ξνέο κεηαθνξάο (Transport Streams) θαη/ή κία ή 

πεξηζζφηεξεο Γεληθέο Ρνέο (Generic Stream). Ο δηαρσξηζηήο εηζφδνπ Pre-

processor, ν νπνίνο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ Σ2 ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη κηα ππεξεζία splitter ή απν-πνιππιεμίαο γηα ηηο ξνέο 
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κεηαθνξψλ (TS) γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ζηηο Σ2 εηζφδνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη κία ή πεξηζζφηεξεο ινγηθέο ξνέο δεδνκέλσλ. Απηέο 

ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζηνπο PLP ζσιήλεο. 

 Κάζε ξνή εηζφδνπ (PLP) ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε κηα 

δηακφξθσζε θαη FEC πξνζηαζία πνπ λα είλαη ζηαηηθά δηακνξθψζηκεο θαη 

κπνξεί λα ιάβεη κία απφ ηηο αθφινπζεο κνξθέο: 

• Ρνή Μεηαθνξάο (Transport Stream - TS) 

• Γεληθή Δλζπιαθσκέλε Ρνή (Generic Encapsulated Stream - GSE) 

• Γεληθή πλερήο Ρνή (Generic Continuous Stream - GCS) : κηα ξνή παθέησλ 

κεηαβιεηνχ κήθνπο φπνπ ν δηακνξθσηήο δελ γλσξίδεη ηα φξηα ηνπ παθέηνπ) 

• Γεληθή ηαζεξνχ Μήθνπο Ρνή Παθέησλ (Generic Fixed-length Packetized 

Stream - GFPS) 

 ηελ πεξίπησζε ηεο TS ξνήο, ν ξπζκφο ησλ παθέησλ ζα είλαη 

ζηαζεξφο, αλ θαη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ησλ παθέησλ κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε 

δεδνκέλα ππεξεζηψλ θαη ην ππφινηπν κπνξεί λα πξφθεηηαη γηα θελά (null) 

παθέηα. Ο κέγηζηνο ξπζκφο εηζφδνπ γηα νπνηαδήπνηε TS, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θελψλ παθέησλ, είλαη 72Mbit/s. Ο κέγηζηνο εθηθηφ 

βαζκφο απφδνζεο, κεηά ηε δηαγξαθή ησλ null παθέησλ, είλαη πεξίπνπ 

50,3Mbit/s (ζε θαλάιη 8MHz). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 - Δπεξεπγαζία Διζόδος 

 

 Σν πξψην ζηάδην ηνπ data path ζηνλ πνκπφ είλαη ε Δπεμεξγαζία 

Δηζφδνπ (Input Processing) πνπ απνηειείηαη απφ ηελ Πξνζαξκνγή 

Λεηηνπξγίαο (Mode Adaptation) θαη ηελ Πξνζαξκνγή Ρνήο (Stream 

Adaptation). ην κπινθ δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 26 θαίλεηαη ην input 

processing γηα ηελ ιεηηνπξγία εηζφδνπ “A” κνλνχ PLP θαη ζηηο 27 θαη 28 γηα 

ηελ ιεηηνπξγία “B” πνιιαπιψλ PLP. 

 

 Δηθόλα 26: Λεηηνπξγία ηεο Δπεμεξγαζίαο Δηζόδνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία εηζόδνπ 
κνλνύ PLP 

 

Δηθόλα 27: Mode Adaptation γηα ηελ ιεηηνπξγία εηζόδνπ πνιιαπιώλ PLP 
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Δηθόλα 28: Stream adaptation γηα ηελ ιεηηνπξγία εηζόδνπ πνιιαπιώλ PLP 

6.1. Πξνζαξκνγή Λεηηνπξγίαο - Mode Adaptation 

 H ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m ηνπ transmitter θαιεί φπσο είδακε φια 

ηα ζηάδηα ηνπ κνλνπαηηνχ ηνπ πνκπνχ κε ηε ζεηξά. Σν δεχηεξν απφ απηά έρεη 

ην φλνκα Mode adaptor θαη ζε απηφ θαιείηαη ν wrapper κε ην φλνκα 

t2_tx_madapt_wr.m. ηελ επηθεθαιίδα ηνπ wrapper βιέπνπκε ηελ πεξηγξαθή: 

T2_TX_MADAPT_WR (DVBT2) Stream Adaptor Wrapper 

 ην θχξην κέξνο ηνπ wrapper γίλεηαη θιήζε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

ηεο ζπλάξηεζεο t2_tx_dvbt2blmadapt.m γηα ηνλ ηχπν DVBT2BL ή ηεο 

t2_tx_dvbt2model2madapt.m γηα ηνλ ηχπν DVBT2MODEL2. Ζ πξνζνκνίσζε 

επηιέγεη θαη θαιεί ηελ πξψηε ζπλάξηεζε ηεο νπνίαο ε πεξηγξαθή είλαη: 

T2_TX_DVBT2BLMADAPT DVBT2 Stream Adaptation 

DOUT = T2_TX_DVBT2BLMADAPT (DVBT2, FID, DIN) builds BB frames.  

FID specifies the file where any debug message is sent.   

 Ζ t2_tx_dvbt2blmadapt θαιεί θαη απηή γηα βνήζεηα ηηο παξαθάησ 

ζπλαξηήζεηο: 

 t2_tx_dvbt2blmadapt_crc8.m 
 t2_tx_dvbt2blmadapt_inbandgen.m 
 t2_tx_dvbt2blmadapt_makeBUFS.m 
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 t2_tx_dvbt2blmadapt_makeISCR.m 
 t2_tx_dvbt2blmadapt_makeTTO.m 
 t2_tx_dvbt2blmadapt_SaveDJBInfo.m 
 t2_tx_dvbt2blmadapt_SaveDJBParamsSched.m 
 t2_tx_dvbt2blmadapt_schedule.m 
 
νη νπνίεο καδί κε ηελ ίδηα βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν tx_dvbt2blmadapt ηνπ tx lib. 

Σν απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ην εμήο (βι. θαη παξάξηεκα Α) : 

DVBT2-TX-MADAPT: (DVBT2BL) 
Number of complete BB frames: 48 (42960 data bits per frame) 
Number of transmitted bytes: 257760 
Mode adaptor output saved in file: madapt_tx_do 
 

 Ζ είζνδνο ζην Σ2 ζχζηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο ινγηθέο ξνέο δεδνκέλσλ. Μία ινγηθή ξνή δεδνκέλσλ 

κεηαθέξεηαη απφ έλα Physical Layer Pipe (PLP). Οη κνλάδεο  πξνζαξκνγήο 

ιεηηνπξγίαο (mode adaptation modules), πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πεξηερφκελν 

θαζελφο PLP μερσξηζηά, θφβνπλ  ηελ ξνή δεδνκέλσλ εηζφδνπ ζε πεδία 

δεδνκέλσλ ηα νπνία, κεηά ηελ πξνζαξκνγή ηεο ξνήο, ζα απνηειέζνπλ ηα 

baseband πιαίζηα (BBFRAMEs). Ζ κνλάδα πξνζαξκνγήο ιεηηνπξγίαο 

πεξηιακβάλεη ηελ δηεπαθή εηζφδνπ, αθνινπζνχκελε απφ ηξία πξναηξεηηθά 

ππνζπζηήκαηα (ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο ξνήο εηζφδνπ, ηελ δηαγξαθή ησλ θελψλ 

παθέησλ θαη ηνλ θσδηθνπνηεηή CRC-8) θαη ηειεηψλεη κε ηνλ ηεκαρηζκφ ηεο 

εηζεξρφκελεο ξνήο δεδνκέλσλ ζε πεδία δεδνκέλσλ θαη ηελ εηζαγσγή ηεο 

baseband επηθεθαιίδαο (BBHEADER) ζηελ αξρή ηνπ θαζελφο. 

 Ζ κνλάδα πξνζαξκνγήο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα επεμεξγάδεηαη ηα 

δεδνκέλα εηζφδνπ κε δχν ηξφπνπο, ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία (Normal Mode - 

NM) ή ηε ιεηηνπξγία πςειήο απφδνζεο (High Efficiency Mode - HEM). Ζ NM 

ιεηηνπξγία είλαη ζχκθσλε κε ην Mode Adaptation, ελψ ζηελ HEM, κπνξεί λα 

γίλνπλ πεξαηηέξσ βειηηζηνπνηήζεηο ζηε ξνή γηα ηε κείσζε ηνπ overhead ηεο 

ζεκαηνδνζίαο. Σέινο, ε BBHEADER ζεκαηνδνηεί ηνλ ηχπν ηεο ξνήο εηζφδνπ 

θαη ηελ κέζνδν επεμεξγαζίαο. 

6.1.1 Γηεπαθή Δηζφδνπ 

 Σν ππνζχζηεκα ηεο δηεπαθήο εηζφδνπ (input interface) ραξηνγξαθεί 

ηελ είζνδν ζε εζσηεξηθή κνξθή ινγηθψλ bit. Σν πξψην ιακβαλφκελν bit 

αλαθέξεηαη σο ην πην ζεκαληηθφ bit (Most Significant Bit - MSB). H δηεπαθή 

εηζφδνπ εθαξκφδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε κεκνλσκέλν PLP, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηηο εηθφλεο 27 θαη 28. 

 Ζ δηεπαθή εηζφδνπ δηαβάδεη έλα πεδίν δεδνκέλσλ, πνπ απνηειείηαη 

απφ DFL (Data Field Length) bits, 0 <DFL <(Kbch - 80), φπνπ Kbch είλαη ν 

αξηζκφο ησλ bits πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θσδηθνπνηήζεηο BCH θαη LDPC. 

Ζ κέγηζηε ηηκή ηνπ DFL εμαξηάηαη απφ ηνλ επηιεγκέλν LDPC θψδηθα, πνπ 

κεηαθέξεη έλα πξνζηαηεπκέλν σθέιηκν θνξηίν Kbch bits. Ζ 10-byte (80bits) 
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BBHEADER επηθεθαιίδα πξνζαξηάηαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ πεδίνπ 

δεδνκέλσλ, θαη πξνζηαηεχεηαη επίζεο απφ ηηο BCH θαη LDPC 

θσδηθνπνηήζεηο. 

 Ζ δηεπαθή εηζφδνπ είηε θαηαλέκεη έλαλ αξηζκφ bits εηζφδνπ ίζν κε ηε 

δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ηνπ πεδίνπ δεδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα ην ζπάζηκν 

ησλ παθέησλ ζηα επφκελα πεδία (“ζξπκκαηηζκφο”), ή θαηαλέκεη ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ παθέησλ ζην πεδίν δεδνκέλσλ (ρσξίο “ζξπκκαηηζκφ”). Ζ 

δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ηνπ πεδίνπ δεδνκέλσλ είλαη ίζε κε Kbch - 80, φηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη εζσηεξηθή (in-band) ζεκαηνδφηεζε θαη κηθξφηεξε φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Όηαλ DFL <Kbch - 80, εηζάγεηαη έλα πεδίν padding ζηνλ 

πξνζαξκνγέα ξνήο  (stream adapter) γηα λα νινθιεξσζεί ε ρσξεηηθφηεηα 

ησλ LDPC/BCH κπινθ. Έλα πεδίν padding, θαηά πεξίπησζε, κπνξεί επίζεο 

λα εηζαρζεί ζην πξψην BBFRAME ελφο Σ2-Πιαηζίνπ, γηα ηε κεηάδνζε in-band 

ζεκαηνδφηεζεο (αλεμαξηήησο ζξπκκαηηζκνχ). 

6.1.2 πγρξνληζκφο ηεο Ρνήο Δηζφδνπ (Πξναηξεηηθφ) 

 Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ DVB-T2 δηακνξθσηή κπνξεί 

λα παξάγεη κεηαβιεηή θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

ρξήζηε. Σν ππνζχζηεκα ηνπ ζπγρξνληζκνχ ηεο ξνήο εηζφδνπ παξέρεη ηα 

θαηάιιεια κέζα γηα λα εγγπεζεί ζηαζεξφ ξπζκφ bit (CBR - Constant Bit Rate) 

θαη ζηαζεξή απφ άθξε ζε άθξε θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο γηα θάζε κνξθή 

δεδνκέλσλ εηζφδνπ. Ζ ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο απηνχ είλαη πξναηξεηηθή, 

αιιά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα PLPs 

κεηαθέξνπλ TS ξνέο φπνπ ν αξηζκφο ησλ FEC κπινθ αλά T2-πιαίζην είλαη 

κεηαβιεηφο. Απηή ε δηαδηθαζία επηηξέπεη επίζεο ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ 

πνιιαπιψλ ξνψλ εηζφδνπ πνπ κεηαθέξνληαη ζε αλεμάξηεηα PLPs, θαζψο ην 

ξνιφη αλαθνξάο θαη ν κεηξεηήο ηνπ ζπγρξνληζκνχ ησλ ξνψλ εηζφδνπ πξέπεη 

λα είλαη ηα ίδηα. 

6.1.3 Καζπζηέξεζε Αληηζηάζκηζεο γηα Ρνέο Μεηαθνξάο 

 Οη παξάκεηξνη δηεκπινθήο PI θαη NTI, θαη ην δηάζηεκα πιαηζίνπ IJUMP 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ γηα ηα data PLPs θαη ηα αληίζηνηρα common PLPs κέζα 

ζε έλα γθξνππ. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηφο ν κεραληζκφο ηνπ αλαζπλδπαζκνχ 

ηεο ξνήο δεδνκέλσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη επηπιένλ κλήκε ζην δέθηε, νη ξνέο 

κεηαθνξάο εηζφδνπ πξέπεη λα θαζπζηεξνχληαη ζηνλ δηακνξθσηή κεηά ηελ 

πξνζζήθε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο ξνήο εηζφδνπ. Ζ 

θαζπζηέξεζε απηή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε, γηα έλα δέθηε πνπ πινπνηεί ηε 

ζηξαηεγηθή buffer, νη επηκέξνπο ξνέο κεηαθνξάο ζηελ έμνδν ησλ dejitter 

buffers γηα ηα data θαη ηα common PLP λα είλαη νπζηαζηηθά ζπγρξνληζκέλεο, 

ηα παθέηα δειαδή κε αληίζηνηρεο ηηκέο ISCR (Input Stream Synchronizer 

Reference) ζηηο δπν ξνέο εμφδνπ λα είλαη εληφο ελφο 1ms ην έλα απφ ην άιιν. 
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6.1.4 Γηαγξαθή Κελψλ Παθέησλ (Πξναηξεηηθφ, γηα TS κφλν) 

 Οη θαλφλεο ησλ ξνψλ κεηαθνξάο απαηηνχλ νη ξπζκνί bit ζηελ έμνδν ηνπ 

πνιππιέθηε ηνπ πνκπνχ θαη ζηελ είζνδν ηνπ απνπνιππιέθηε ηνπ δέθηε λα 

είλαη ζηαζεξνί ζην ρξφλν φπσο θαη ε απφ άθξε ζε άθξε θαζπζηέξεζε. Γηα 

θάπνηα ζήκαηα ξνψλ κεηαθνξάο εηζφδνπ, έλα κεγάιν πνζνζηφ θελψλ (null) 

παθέησλ κπνξεί λα ππάξρεη ψζηε λα πεξηιακβάλνληαη ππεξεζίεο κεηαβιεηνχ 

ξπζκνχ bit ζε κηα ζηαζεξνχ ξπζκνχ TS ξνή. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε άζθνπε επηβάξπλζε (overhead) ζηε κεηάδνζε, 

ηα TS null παθέηα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη (PID = 8.191D) θαη λα 

απνκαθξχλνληαη. Ζ δηαδηθαζία εθηειείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα θελά 

παθέηα πνπ αθαηξνχληαη λα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ εθ λένπ ζηνλ δέθηε ζην 

ίδην αθξηβψο ζεκείν φπνπ ήηαλ αξρηθά, εμαζθαιίδνληαο έηζη ζηαζεξφ ξπζκφ 

bit θαη απνθεχγνληαο ηελ αλάγθε γηα ελεκέξσζε-“ζθξαγίδα” ζην ρξφλν 

(PCR). 

 Όηαλ ε Γηαγξαθή Κελψλ Παθέησλ ρξεζηκνπνηείηαη, ηα Υξήζηκα Παθέηα 

(δειαδή ηα παθέηα TS κε PID ≠ 8.191D), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξναηξεηηθψλ πεδίσλ ISSY, πξέπεη λα κεηαδίδνληαη, ελψ ηα θελά παθέηα 

(δειαδή ηα παθέηα TS κε PID = 8.191D) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξναηξεηηθψλ πεδίσλ ISSY, κπνξεί λα αθαηξνχληαη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα. 

 

Δηθόλα 29: Σν ρέδην ηεο Γηαγξαθήο Κελώλ Παθέησλ 

 Μεηά ηελ κεηάδνζε ελφο UP (παθέην ρξήζηε- User Packet), έλαο 

κεηξεηήο πνπ νλνκάδεηαη DNP (Γηαγξακκέλα Κελά Παθέηα - Deleted Null-

Packets) κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα απμάλεηαη γηα θάζε δηαγξαθφκελν θελφ 

παθέην. Όηαλ ν DNP θηάζεη ζηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ DNP = 255D, 

αλ ην επφκελν παθέην είλαη θαη πάιη null ηφηε δηαηεξείηαη σο ρξήζηκν παθέην 
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θαη κεηαδίδεηαη. Ζ εηζαγσγή ηνπ πεδίνπ DNP (1 byte) πξέπεη λα γίλεηαη κεηά 

απφ θάζε κεηαδηδφκελν UP. 

6.1.5 Ζ CRC-8 Κσδηθνπνίεζε (γηα GFPS θαη TS κφλν) 

 Ζ CRC-8 εθαξκφδεηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ζθαικάησλ ζε επίπεδν UP 

(γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία NM θαη ξνέο παθέησλ κφλν). Καηά πεξίπησζε, ην 

κήθνο UPL-8 bits ηνπ UP (κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ byte ζπγρξνληζκνχ) πξέπεη 

λα επεμεξγάδεηαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή 8-bit CRC-8 θσδηθνπνίεζε. Ζ 

ππνινγηζκέλε CRC-8 πξέπεη λα πξνζαξηάηαη κεηά ην UP. 

6.1.6 Δηζαγσγή ηεο Baseband Δπηθεθαιίδαο (BBHEADER) 

 Έλα ζηαζεξφ BBHEADER κήθνπο 10 bytes πξνζηίζεηαη κπξνζηά απφ 

ην baseband πεδίν δεδνκέλσλ γηα λα πεξηγξάςεη ηε κνξθή ηνπ πεδίνπ απηνχ. 

Ζ BBHEADER ιακβάλεη δχν κνξθέο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 30 γηα ηελ 

θαλνληθή ιεηηνπξγία (NM) θαη ζηελ 31 γηα ηε ιεηηνπξγία πςειήο απφδνζεο 

(HEM). Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε (NM ή HEM) κπνξεί λα αληρλεπζεί απφ ην 

πεδίν MODE (EXORed ζην CRC-8 πεδίν). 

 

Δηθόλα 30: Μνξθή BBHEADER γηα NM ιεηηνπξγία 

 

Δηθόλα 31: Μνξθή BBHEADER γηα HEM ιεηηνπξγία 

 Ζ ρξήζε ησλ bits ηνπ πεδίνπ MATYPE πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Ζ 

ρξήζε ησλ ππφινηπσλ πεδίσλ ηεο BBHEADER πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 15. 

MATYPE (2 bytes): Πεξηγξάθεη ηε κνξθή ηεο ξνήο εηζφδνπ θαη ην είδνο ηνπ  

Mode Adaptation φπσο εμεγείηαη ζηνλ πίλαθα 14. 

Πξψην byte (MATYPE-1): 

•TS/GS πεδίν (2 bits), Μνξθή Ρνήο Δηζφδνπ: Generic packetized Stream 

(GFPS), Transport Stream, Generic Continuous Stream (GCS), Generic 

Encapsulated Stream (GSE). 

•SIS/MIS πεδίν (1 bit): Μνλή ή πνιιαπιή ξνή εηζφδνπ (αλαθέξεηαη ζην 

θαζνιηθφ κήλπκα, φρη γηα θάζε PLP μερσξηζηά). 

•CCM/ACM πεδίν (1 bit): ηαζεξή ή Μεηαβιεηή Κσδηθνπνίεζε θαη 

Γηακφξθσζε. Ο φξνο CCM ζεκαίλεη φηη φια ηα PLPs ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα 

θσδηθνπνίεζε θαη δηακφξθσζε, ελψ ν ACM ην αληίζεην. ε θάζε PLP, ε 
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δηακφξθσζε θαη ε θσδηθνπνίεζε είλαη ζηαζεξή ζην ρξφλν (αλ θαη κπνξεί λα 

αλαδηαξζξψλεηαη ζηαηηθά). 

•ISSYI (1 bit), (Γείθηεο γηα ηνλ πγρξνληζκφ ηεο ξνήο Δηζφδνπ): Αλ ην ISSYI = 

1 = ελεξγφ, ππνινγίδεηαη θαη εηζάγεηαη ην πεδίν ISSY. 

•NPD (1 bit): Δλεξγή ή κε ε δηαγξαθή ησλ null παθέησλ. Αλ ην NPD είλαη 

ελεξγφ, ηφηε ε DNP ππνινγίδεηαη θαη πξνζαξηάηαη κεηά ηα UPS. 

•EXT (2 bits), Δηδηθά Μέζα (γηα ην T2, EXT = 0: πξννξίδεηαη γηα κειινληηθή 

ρξήζε). 

 

Πίλαθαο 14: MATYPE-1, Υαξηνγξάθεζε Πεδίνπ 

Γεχηεξν byte (MATYPE-2): 

•Αλ ην πεδίν SIS/MIS = Πνιιαπιέο Ρνέο Δηζφδνπ, ηφηε ην δεχηεξν byte είλαη 

ην Αλαγλσξηζηηθφ ηεο Ρνήο Δηζφδνπ (ISI - Input Stream Identifier), 

δηαθνξεηηθά είλαη 0 θαη πξννξίδεηαη γηα κειινληηθή ρξήζε. 

 

Πίλαθαο 15: Πεξηγξαθή ησλ πεδίσλ ηεο BBHEADER 

6.1.7 Μνξθή ηεο Ρνήο Δμφδνπ ηνπ Mode Adaptation Τπνζπζηήκαηνο 

 ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθεηαη ε επεμεξγαζία θαη ν 

ζξπκκαηηζκφο ηεο ξνήο εηζφδνπ TS απφ ην Mode Adaptation γηα ηνπο δχν 

ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο NM θαη HEM, θαη απεηθνλίδνληαη νη κνξθέο ξνψλ εμφδνπ. 
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Καλνληθή Λεηηνπξγία,TS ξνή (επίζεο θαη γηα ηελ GFPS)  

 Γηα ηε ξνή κεηαθνξάο, ην θαλνληθφ κέγεζνο παθέηνπ O-UPL = 188x8 

bits, θαη ην πξψην byte είλαη έλα Sync-byte (47HEX). Σν UPL (ην 

κεηαδηδφκελν κήθνο παθέηνπ ηνπ ρξήζηε) ζα είλαη αξρηθά ίζν κε ην O-UPL. Ζ 

κνλάδα πξνζαξκνγήο ιεηηνπξγίαο εθηειεί ηελ αθφινπζε ζεηξά ελεξγεηψλ:  

 

Δηθόλα 32: Μνξθή ηεο ξνήο εμόδνπ ηνπ Mode Adapter, ζε NM ιεηηνπξγία, γηα 
TS θαη GFPS ξνέο. 

• Πξναηξεηηθφο ζπγρξνληζκφο ηεο ξνήο εηζφδνπ: Σν UPL απμάλεηαη θαηά 16D 

ή 24D bits αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ πεδίνπ ISS: ην ISSY πεδίν πξνζαξηάηαη 

κεηά απφ θάζε UP. Γηα ηελ TS, είηε ε κηθξή ή ε κεγάιε κνξθή ηνπ ISSY 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ελψ γηα ην GFPS, κφλν ε ζχληνκε. 

• Αλ έλα sync-byte είλαη ην πξψην byte ηνπ UP, ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί θαη λα 

απνζεθεπηεί ζην πεδίν SYNC ηεο BBHEADER, θαη ην UPL λα κεησζεί θαηά 

8D. Γηαθνξεηηθά ην SYNC ζην BBHEADER πξέπεη λα νξηζηεί ζε 0 θαη ην UPL 

λα παξακείλεη ακεηάβιεηε. 

• Πξναηξεηηθή δηαγξαθή  null παθέησλ γηα ηελ TS ξνή. Τπνινγίδεηαη θαη 

απνζεθεχεηαη ην DNP κεηά ην επφκελν κεηαδηδφκελν UP θαη ην UPL 

απμάλεηαη θαηά 8D. 

• Τπνινγηζκφο ηνπ CRC-8 ζε επίπεδν UP θαη απνζήθεπζή ηνπ κεηά ην UP. 

Σν UPL απμάλεηαη θαηά 8D. 

• Τπνινγηζκφο ηνπ SYNCD (πνπ δείρλεη ζην πξψην bit ηνπ πξψηνπ 

κεηαδηδφκελνπ UP πνπ μεθηλά ζην πεδίν δεδνκέλσλ) θαη απνζήθεπζή ηνπ ζην 

BBHEADER. Σα bits ηνπ κεηαδηδφκελνπ UP μεθηλνχλ κε ην CRC-8 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ UP, αλ ρξεζηκνπνηείηαη, αθνινπζνχκελν απφ ην ίδην ην UP, θαη 

ηειεηψλεη κε ηα πεδία ISSY θαη DNP, αλ ρξεζηκνπνηνχληαη. Χο εθ ηνχηνπ ην 

SYNCD δείρλεη ζην πξψην bit ηνπ CRC-8 ηνπ πξνεγνχκελνπ UP. 

• Δπίζεο γηα ηελ ξνή GFPS κφλν: απνζήθεπζε ηνπ UPL ζηελ BBHEADER. 
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Λεηηνπξγία Τςειήο Απφδνζεο, TS ξνή 

 Γηα ηηο ξνέο κεηαθνξάο TS, ν δέθηεο γλσξίδεη απφ πξηλ ηελ sync-byte 

δηακφξθσζε θαη ην κήθνο παθέηνπ O-UPL = 188x8 bits, θαη σο εθ ηνχηνπ ηα 

πεδία UPL θαη SYNC ζην BBHEADER πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηε κεηάδνζε ηνπ  πεδίνπ ISSY. Ζ κνλάδα πξνζαξκνγήο ιεηηνπξγία αζθεί ηελ 

αθφινπζε ζεηξά ιεηηνπξγηψλ (βι. Δηθφλα 33): 

• Πξναηξεηηθφο ζπγρξνληζκφο ηεο ξνήο εηζφδνπ, ζρεηηθά κε ην πξψην πιήξσο 

κεηαδηδφκελν UP ηνπ πεδίνπ δεδνκέλσλ. Σν ISSY πεδίν ηνπνζεηείηαη ζηα 

πεδία UPL θαη SYNC  ηνπ BBHEADER. 

• Αθαηξείηαη ην sync-byte, αιιά δελ απνζεθεχεηαη ζην πεδίν SYNC ηνπ 

BBHEADER. 

• Πξναηξεηηθή δηαγξαθή null παθέησλ. Τπνινγίδεηαη ην DNP θαη απνζεθεχεηαη 

κεηά ην επφκελν κεηαδηδφκελν UP. 

• Σν CRC-8 ζην UP επίπεδν δελ ππνινγίδεηαη νχηε εηζάγεηαη. 

• Τπνινγηζκφο ηνπ SYNCD (πνπ δείρλεη ζην πξψην bit ηνπ πξψηνπ 

κεηαδηδφκελνπ UP πνπ μεθηλά ζην πεδίν δεδνκέλσλ) θαη απνζήθεπζή ηνπ ζην 

BBHEADER. Σα bits ηνπ κεηαδηδφκελνπ UP μεθηλνχλ κε ην ίδην ην UP κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ sync-byte θαη ηειεηψλεη κε ηo πεδίν DNP, αλ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Χο εθ ηνχηνπ ην SYNCD δείρλεη ζην πξψην bit ηνπ ίδηνπ ηνπ UP κεηά ην sync-

byte. 

• Γελ ππνινγίδεηαη νχηε κεηαδίδεηαη ην UPL ζην BBHEADER. 

 

Δηθόλα 33: Μνξθή ξνήο ζηελ έμνδν ηνπ MODE ADAPTER, ζε ιεηηνπξγία 
Τςειήο Απόδνζεο γηα TS, (δελ ππνινγίδεηαη ην CRC-8 γηα ηα UPs, 
πξναηξεηηθό κνλό ISSY ηνπνζεηεκέλν ζην BBHEADER, δελ κεηαδίδεηαη ην 
UPL). 
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6.2 Πξνζαξκνγή Ρνήο - Stream adaptation 

 H ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m ηνπ transmitter κεηά ηνλ Mode Adaptor 

θαιεί ηνλ BB Scrambler θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ wrapper ηνπ 

t2_tx_bbscramble_wr.m, ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ νπνίνπ βιέπνπκε ηελ 

πεξηγξαθή: 

T2_TX_BBSCRAMBLE_WR (DVBT2) Stream Adaptor Wrapper 

 Με ηε ζεηξά ηνπ ν wrapper θαιεί ηελ ζπλάξηεζε 

t2_tx_dvbt2blbbscramble.m ε νπνία καδί κε ηε βνεζεηηθή ηεο ζπλάξηεζε 

t2_tx_dvbt2blbbscramble_bbprbsseq.m βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν 

tx_dvbt2blbbscramble ηνπ tx lib. Ζ πεξηγξαθή ηεο θχξηαο ζπλάξηεζεο είλαη : 

T2_TX_DVBBBSCRAMBLE DVBT2 Stream Adaptation 

DOUT=T2_TX_DVBT2BBSCRAMBLE (DVBT2, FID, DIN) takes pre-prepared 

BB frames and applies BB scrambling.  

θαη ηεο βνεζεηηθήο: 

PRBS=T2_TX_DVBT2BL_BBPRBSSEQ (DVBT2) generates the pseudo 

random binary sequence used to scramble the "BB Frame" within the "Stream 

Adaption" module. 

απφ φπνπ βιέπνπκε φηη ζθνπφο ηεο είλαη λα παξάγεη ηελ ςεπδνηπραία 

δπαδηθή αθνινπζία πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηνλ BB αληηζηξνθέα -scrambler (βι. 

6.2.4). Σειηθά, ην απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ην εμήο (βι. θαη 

παξάξηεκα Α) : 

DVBT2-TX-BBSCRAMBLE: (DVBT2BL) 
Number of complete BB frames: 48 
BB scrambler output saved in file: bbscramble_tx_do 
 

 Ζ παξάγξαθνο απηή πεξηγξάθεη ην Stream Adaptation θαη ηνλ BB 

scrambler πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ πνκπφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζηάδην 

ζηελ πξνζνκνίσζε φπσο θαίλεηαη αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ BB αληηζηξνθέα 

θαη ην Stream Adaptation γίλεηαη ζην πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ mode adaptor, 

σζηφζν πεξηγξάθεηαη εδψ γηα ιφγνπο ζπλνρήο.  

Ζ Πξνζαξκνγή ηεο Ρνήο πεξηιακβάλεη θπξίσο ηα εμήο: 

α) Πξνγξακκαηηζκφ. 

β) Padding (γέκηζκα) γηα λα ζπκπιεξσζεί έλα ζηαζεξφ κήθνο (Kbch bits) 

BBFRAME θαη/ή γηα ηελ κεηαθνξά in-band ζεκαηνδφηεζεο. 

γ) Κξππηνγξάθεζε (Scrambling) γηα ηε δηαζπνξά ελέξγεηαο. 
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 Ζ ξνή εηζφδνπ ζηελ κνλάδα ηνπ stream adaptation πξέπεη λα είλαη κία 

επηθεθαιίδα BBHEADER αθνινπζνχκελε απφ έλα πεδίν δεδνκέλσλ. Ζ ξνή 

εμφδνπ πξέπεη λα είλαη έλα πιαίζην BBFRAME, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα. 

 

Δηθόλα 34: Μνξθή ηνπ πιαηζίνπ BBFRAME ζηελ έμνδν ηνπ STREAM 
ADAPTER 

6.2.1 Πξνγξακκαηηζηήο 

 Γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ απαηηνχκελε δπλακηθή πιεξνθνξία ηεο L1 

ζεκαηνδφηεζεο, ν πξνγξακκαηηζηήο (scheduler) πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηα 

αθξηβψο θειία ηνπ ηειηθνχ ζήκαηνο Σ2 ζα κεηαθέξνπλ δεδνκέλα θαη ζε πνηα 

PLPs απηά ζα αλήθνπλ. Αλ θαη απηή ε ιεηηνπξγία δελ έρεη θακία επίδξαζε 

ζηελ ίδηα ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ ζε απηφ ην ζηάδην, ν πξνγξακκαηηζηήο 

θαζνξίδεη ηελ αθξηβή ζχλζεζε ηεο δνκήο ηνπ πιαηζίνπ. 

 Ο πξνγξακκαηηζηήο δνπιεχεη κεηξψληαο ηα FEC κπινθ απφ θάζε PLP. 

Αξρίδνληαο απφ ηελ αξρή ηνπ πιαηζίνπ δηεκπινθήο (πνπ αληηζηνηρεί είηε ζε 

έλα ή πεξηζζφηεξα Σ2 πιαίζηα), ν scheduler κεηξάεη μερσξηζηά ηελ αξρή θάζε 

FEC κπινθ πνπ ιακβάλεηαη απφ θάζε PLP θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεη ηηο 

ηηκέο ησλ δπλακηθψλ παξακέηξσλ γηα θάζε PLP θάζε T2 πιαηζίνπ. Έπεηηα, ν 

πξνγξακκαηηζηήο δηαβηβάδεη ηηο ππνινγηζκέλεο ηηκέο γηα εηζαγσγή ζηελ in-

band ζεκαηνδφηεζε δεδνκέλσλ θαη ζηε γελλήηξηα ηεο L1 ζεκαηνδφηεζεο. Ο 

πξνγξακκαηηζηήο δελ αιιάδεη ηα δεδνκέλα ησλ PLP, ηα νπνία ζα πεξάζνπλ 

απφ buffer ζε πξνεηνηκαζία γηα ηελ θαηαζθεπή πιαηζίσλ. 

6.2.2 Padding 

 Σν κήθνο Kbch εμαξηάηαη απφ ην ξπζκφ FEC. Σν padding κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα δεδνκέλα ρξήζηε πνπ είλαη δηαζέζηκα 

γηα κεηάδνζε δελ επαξθνχλ γηα λα γεκίζνπλ πιήξσο έλα BBFRAME, ή φηαλ 

έλαο αθέξαηνο αξηζκφο απφ UPs πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζε έλα BBFRAME. 

(Kbch-DFL-80) κεδεληθά bits πξνζαξηνχληαη κεηά ην πεδίν δεδνκέλσλ. Σν 

πξνθχπηνλ BBFRAME πξέπεη λα έρεη έλα ζηαζεξφ κήθνο Kbch bits. 

6.2.3 Υξήζε ηνπ Πεδίνπ Padding γηα ηελ In-Band εκαηνδφηεζε 

 ηελ ιεηηνπξγία εηζφδνπ πνιιαπιψλ ξνψλ κεηαθνξάο, ην πεδίν 

padding κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ in-band ζεκαηνδφηεζε. Μηα 

in-band ζεκαηνδφηεζε πνπ κεηαθέξεη L1/L2 θαη πξνγξακκαηηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο νξίδεηαη σο ηχπνπ Α. Όηαλ ην πεδίν IN-BAND_FLAG ζηελ L1-
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post ζεκαηνδφηεζε, είλαη '0', ην in-band ηχπνπ Α δελ κεηαθέξεηαη ζην padding 

πεδίν. Ζ ρξήζε ηνπ ηχπνπ A in-band είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηα PLP πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε θάζε Σ2-πιαίζην θαη γηα ηα νπνία έλα πιαίζην δηεκπινθήο 

αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα T2-πιαίζην (δειαδή νη ηηκέο γηα ηα PI θαη IJUMP γηα ην 

ηξέρνλ PLP ηζνχληαη κε 1). 

 Ζ L1 δπλακηθή ζεκαηνδφηεζε γηα ην πιαίζην δηεκπινθήο n +1 ελφο ή 

πνιιαπιψλ PLP εηζάγεηαη ζην πεδίν PADDING ηνπ πξψηνπ BBFRAME ηνπ 

πιαηζίνπ δηεκπινθήο n θάζε PLP. Αλ ην NUM_OTHER_PLP_IN_BAND = 0 

(βι. παξαθάησ), ε ζρεηηθή PLP κεηαθέξεη κφλν ηε δηθή ηνπ in-band L1 

δπλακηθή πιεξνθνξία. Αλ ην NUM_OTHER_PLP_IN_BAND> 0, κεηαθέξεη 

ηελ L1 δπλακηθή πιεξνθνξία ησλ άιισλ PLP θαζψο θαη ηνπ δηθή ηνπ, γηα 

κηθξφηεξν ρξφλν ελαιιαγήο θαλαιηνχ. Ζ εηθφλα 35 απεηθνλίδεη ηε κνξθή ηεο 

ζεκαηνδφηεζεο ζηνλ ηνκέα PADDING φηαλ παξαδίδεηαη in-band ηχπνπ Α. 

 

Δηθόλα 35: Μνξθή ηνπ πεδίνπ PADDING ζηελ έμνδν ηνπ STREAM ADAPTER 
γηα in-band ηύπνπ Α 

 Ο πίλαθαο 16 δείρλεη ηε ιεπηνκεξή ρξήζε ησλ πεδίσλ γηα ηελ in-band 

ζεκαηνδφηεζε, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ. 

 

Πίλαθαο 16: Αληηζηνίρηζε ηνπ πεδίνπ padding γηα in-band ηύπνπ Α 
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 PADDING_TYPE: Απηφ ην πεδίν δειψλεη ηνλ ηχπν ηνπ πεδίνπ 

PADDING εληφο ηνπ ηξέρνληνο BBFRAME. Ζ αληηζηνίρηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 17. 

Value Type 

00 In-band type A 

01 Reserved for future use 

10 Reserved for future use 

11 Reserved for future use 

Πίλαθαο 17: Η ραξηνγξάθεζε ησλ ηύπσλ PADDING 

 PLP_L1_CHANGE_COUNTER: Απηφ ην πεδίν δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππέξ-πιαηζίσλ πνπ έπνληαη, ζηα νπνία αιιάδεη ην configuration (δειαδή ην 

πεξηερφκελν ησλ πεδίσλ ζηελ L1-pre ζεκαηνδφηεζε ή ην ηκήκα 

δηακφξθσζεο ζηελ L1-post) κε ηξφπν πνπ λα επεξεάδεη ηα PLPs πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ηξέρνλ πεδίν ηεο in-band ζεκαηνδφηεζεο. Σν επφκελν 

ζνχπεξ-πιαίζην κε αιιαγέο ζηε δηακφξθσζε ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ 

κέζα ζηνλ ηνκέα απηφ. πγθεθξηκέλα, αλ έρεη ξπζκηζηεί ζηελ ηηκή '0', απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ πξνβιέπεηαη πξνγξακκαηηζκέλε αιιαγή ελψ αληίζηνηρα ηηκή 

'1 'ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αιιαγή ζην επφκελν ππέξ-πιαίζην. Απηφο ν κεηξεηήο 

μεθηλά πάληα ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε απφ κηα ειάρηζηε ηηκή ηνπ 2.  

 Γηα ην ηξέρνλ PLP, ε in-band ζεκαηνδφηεζε πξέπεη λα επαλαιεθζεί, 

κε βάζε ηνλ δείθηε ηνπ Σ2-πιαηζίνπ, γηα θάζε έλα απφ ηα PI Σ2-πιαίζηα ζηα 

νπνία αληηζηνηρίδεηαη ην επφκελν πιαίζην δηεκπινθήο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

TFS, ην επφκελν αιιά κνλαδηθφ πιαίζην δηεκπινθήο πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη. 

Σα αθφινπζα πεδία εκθαλίδνληαη ζην βξφρν PI: 

 SUB_SLICE_INTERVAL: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

OFDM θειηψλ απφ ηελ αξρή ελφο sub-slice ελφο PLP κέρξη ηελ αξρή ηνπ 

επφκελνπ sub-slice ηνπ ίδηνπ PLP, ζην ίδην θαλάιη RF γηα ην ζρεηηθφ T2-

πιαίζην. Δάλ ν αξηζκφο ησλ sub-slice αλά πιαίζην ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαλαιηψλ RF, ηφηε ε ηηκή απηνχ ηνπ πεδίνπ δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ OFDM 

θειηψλ ζε έλα RF θαλάιη γηα ηα data PLP ηχπνπ 2, ζην ζρεηηθφ Σ2-πιαίζην. Αλ 

δελ ππάξρνπλ ηχπνπ 2 PLP, απηφο ν ηνκέαο είλαη '0'. 

 START_RF_IDX: Απηφ ην πεδίν δειψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο ζπρλφηεηαο 

εθθίλεζεο ηνπ TFS πξνγξακκαηηζκέλνπ πιαηζίνπ, γηα ην ζρεηηθφ Σ2-πιαίζην, 

ε νπνία κπνξεί λα αιιάδεη δπλακηθά. Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη TFS, ε ηηκή 

απηνχ ηνπ πεδίνπ είλαη '0 '. 

 CURRENT_PLP_START: Απηφ ην πεδίν ζεκαηνδνηεί ηελ αξρηθή ζέζε 

ηνπ ηξέρνληνο PLP ζην ζρεηηθφ Σ2-πιαίζην, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε 

ην scheme δηεπζχλζεσλ. 
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 CURRENT_PLP_NUM_BLOCKS: Απηφ ην πεδίν δείρλεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ FEC κπινθ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ηξέρνλ PLP κέζα ζην επφκελν 

πιαίζην δηεκπινθήο (ην νπνίν είλαη κνλαδηθφ ζηελ πεξίπησζε ηνπ TFS). 

 NUM_OTHER_PLP_IN_BAND: Σν πεδίν απηφ δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

άιισλ PLPs εθηφο απφ ην ηξέρνλ γηα ηα νπνία ε δπλακηθή L1 πιεξνθνξία 

παξέρεηαη κέζσ ηεο ηξέρνπζαο in-band ζεκαηνδφηεζεο. Ο κεραληζκφο απηφο 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ νη ηηκέο γηα ηα PI θαη IJUMP γηα ην ηξέρνλ 

PLP είλαη ίζεο κε 1 (δηαθνξεηηθά ην NUM_OTHER_PLP_IN_BAND ζα είλαη 

κεδέλ θαη ν βξφρνο θελφο). 

 Σα επφκελα πεδία εκθαλίδνληαη ζηνλ βξφρν ηνπ 

NUM_OTHER_PLP_IN_BAND:  

 PLP_ID: Πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά έλα PLP. Δάλ ην PLP_ID αληηζηνηρεί ζε 

έλα PLP ηνπ νπνίνπ ην PLP_TYPE είλαη κία απφ ηηο ηηκέο πνπ πξννξίδνληαη 

γηα κειινληηθή ρξήζε, ηα ππφινηπα bits απηνχ ηνπ βξφρνπ ζα πξέπεη θαη πάιη 

λα κεηαθέξνληαη, θαη ζα πξέπεη θαη ηα ίδηα λα θπιάζζνληαη γηα κειινληηθή 

ρξήζε θαη λα κελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 PLP_START: Απηφ ην πεδίν ζεκαηνδνηεί ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ PLP_ID 

ζην επφκελν Σ2-πιαίζην. Όηαλ ην PLP_ID δελ αληηζηνηρίδεηαη ζην ζρεηηθφ Σ2-

πιαίζην, ην πεδίν απηφ πξέπεη λα ηίζεηαη ίζν κε '0'.  

 PLP_NUM_BLOCKS: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ FEC 

κπινθ γηα ην PLP_ID πνπ πεξηέρνληαη ζην πιαίζην δηεκπινθήο ην νπνίν 

αληηζηνηρίδεηαη ζην επφκελν T2-πιαίζην θαη ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα ηηκή γηα 

θάζε T2-πιαίζην πνπ αληηζηνηρίδεηαη ην πιαίζην. Όηαλ ην PLP_ID δελ 

αληηζηνηρίδεηαη ζην επφκελν T2-πιαίζην, απηφ ην πεδίν πξέπεη λα είλαη '0 '. 

 TYPE_2_START: Γειψλεη ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ πξψηνπ απφ ηα ηχπνπ 

2 PLPs ρξεζηκνπνηψληαο ην cell addressing scheme. Αλ δελ ππάξρνπλ ηχπνπ 

2 PLPs, ζα πξέπεη λα είλαη '0'. Έρεη ηελ ίδηα αμία ζε θάζε θαλάιη RF, θαη κε ην 

TFS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνινγίζεη, ην πφηε ζα “δηπισζνχλ” ηα 

sub-slices ελφο PLP. Ζ ηηκή ηνπ TYPE_2_START πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζε 

θάζε έλα απφ ηα PI Σ2 πιαίζηα ζηα νπνία αληηζηνηρίδεηαη ην επφκελν πιαίζην 

δηεκπινθήο.  

 RESERVED_1,2,3,4: Σα ππφινηπα bits ηνπ BBFRAME, εάλ ππάξρνπλ, 

ηίζεληαη ίζα κε '0'θαη δεζκεχνληαη γηα κειινληηθή ρξήζε. Δάλ δελ ππάξρνπλ 

δεδνκέλα ρξεζηψλ γηα έλα PLP ζε έλα δεδνκέλν πιαίζην δηεκπινθήο, ηφηε ν 

scheduler είηε δελ θαηαλέκεη θαλέλα κπινθ, είηε θαηαλέκεη έλα κε DFL=0 γηα 

ηελ κεηαθνξά ηεο in-band ζεκαηνδφηεζεο θαη ην ππφινηπν ηνπ BBFRAME ζα 

γεκίζεη κε ην padding ηνπ input processor. 

 εκείσζε: ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ηηκή ηνπ PLP_NUM_BLOCKS πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ηξέρνλ πιαίζην δηεκπινθήο ηζνχηαη κε 0, ε δπλακηθή 
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ζεκαηνδφηεζε πνπ ζπλήζσο κεηαθέξεηαη ζηελ in-band ζεκαηνδφηεζε γηα ην 

ζρεηηθφ PLP ζα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζηελ L1 ζεκαηνδφηεζε ζην P2, θαη 

κπνξεί επίζεο λα κεηαθέξεηαη ζηελ in-band ζεκαηνδφηεζε άιινπ PLP. 

6.2.4 Ζ BB Πνιππιεμία 

 ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ν αληηζηξνθέαο scrambler είλαη έλαο κεραληζκφο 

πνπ ρεηξίδεηαη κηα ξνή δεδνκέλσλ πξηλ απφ ηε κεηάδνζε. Οη ρεηξηζκνί απηνί 

αληηζηξέθνληαη, κε έλαλ  descrambler ζηε πιεπξά ηνπ δέθηε. Γεληθά έλαο 

scrambler κπνξεί λα βξίζθεηαη πξηλ απφ έλαλ θσδηθνπνηεηή FEC, ή κεηά απφ 

απηφλ , ιίγν πξηλ απφ ηελ δηακφξθσζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα  λα δψζεη ζηα 

δεδνκέλα πνπ κεηαδίδνληαη ρξήζηκεο κεραληθέο ηδηφηεηεο. 

 Σν πιήξεο πιαίζην BBFRAME πξέπεη λα είλαη ηπραηνπνηεκέλν. Ζ 

αθνινπζία ηπραηνπνίεζεο πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλε κε ην BBFRAME, 

μεθηλψληαο απφ ην MSB θαη ηειεηψλνληαο κεηά απφ Kbch bits. Ζ scrambling 

αθνινπζία παξάγεηαη απφ ηνλ register κεηαηφπηζεο αλάδξαζεο (scrambling ) 

ηεο εηθφλαο 36. Σν πνιπψλπκν γηα ηελ γελλήηξηα ηεο ςεπδνηπραίαο δπαδηθήο 

αθνινπζίαο (PRBS) είλαη: 1 + X14 + X15 . Σν θφξησκα ηεο αθνινπζίαο 

(100101010000000) ζηνλ PRBS register, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηθφλα, 

μεθηλάεη θαηά ζηελ αξρή θάζε BBFRAME. 

 

Δηθόλα 36: Πηζαλή πινπνίεζε ηνπ θσδηθνπνηεηή PRBS 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 - Bit Interleaved Κωδικοποίηζη & Γιαμόπθωζη 
 

 Σν δεχηεξν θχξην ζηάδην ηνπ data path ηνπ πνκπνχ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηεο δηεκπινθήο ησλ bit θαη ηελ δηακφξθσζε (BICM - Bit 

Interleaved Coding and Modulation). Σν ζηάδην απηφ ζπγθεθξηκέλα 

πεξηιακβάλεη ηελ FEC θσδηθνπνίεζε, εμσηεξηθή (outer) θαη εζσηεξηθή (inner), 

ηελ δηεκπινθή (interleaving) θαη ηελ ραξηνγξάθεζε (mapping) ησλ bit, ηνλ 

πεξηζηξεθφκελν αζηεξηζκφ (constellation rotation) , ηελ δηεκπινθή θειηψλ 

(Cell Interleaving) θαη ηελ δηεκπινθή ηνπ ρξφλνπ (Time Interleaving), ε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ θαιχπηεηαη ζην θεθάιαην απηφ. Παξαθάησ 

(Δηθφλα 37) θαίλεηαη ην κπινθ δηάγξακκα ηνπ ζηαδίνπ. 

 

Δηθόλα 37: Μπινθ δηάγξακκα ηνπ BICM ζηαδίνπ 

7.1 Δμσηεξηθή Κσδηθνπνίεζε (BCH) 

 H ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m ηνπ transmitter κεηά ηνλ ΒΒ Scrambler 

θαιεί ηνλ wrapper t2_tx_ocod_wr.m ηνπ Outer Coder (BCH), ζηελ 

επηθεθαιίδα ηνπ νπνίνπ βιέπνπκε ηελ πεξηγξαθή: 

T2_TX_OCOD_WR DVBT Outer Coder Wrapper 

 Ο wrapper κε ηε ζεηξά ηνπ θαιεί ηελ ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2blocod.m ε 

νπνία καδί κε ηε βνεζεηηθή ηεο ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2blocod_encode.c 

βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν tx_dvbt2blocod ηνπ tx lib. Ζ πεξηγξαθή ηεο θχξηαο 

ζπλάξηεζεο είλαη : 

T2_TX_DVBT2BLOCOD DVBT2 Outer Coder 

DOUT = T2_TX_DVBT2BLOCOD (DVBT2, FID, DIN) encodes DIN following 

the configuration parameters of the DVBT2 structure. Modified by Pace to 

append dummy BCH parity block to each BB frame. 

 Σειηθά, ην απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ην εμήο (βι. θαη 

παξάξηεκα Α): 
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DVBT2-TX-OCOD: (DVBT2BL) 
Number of Bytes read: 258240 
BCH blocks: 48 
Outer-coder output saved in file: ocoder_tx_do 

7.1.1 Ζ FEC Κσδηθνπνίεζε 

 Σν ζχζηεκα απηφ εθηειεί ηελ Δμσηεξηθή θσδηθνπνίεζε (BCH), ηελ 

Δζσηεξηθή Κσδηθνπνίεζε (LDPC) θαη ην Bit Interleaving. Ζ ξνή εηζφδνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ ηα BBFRAMEs (Kbch bits) θαη ε ξνή εμφδνπ απφ 

ηα FECFRAMEs (Nldpc bits). Σα bits ειέγρνπ ηζφηεηαο (BCHFEC) ηεο BCH 

εμσηεξηθήο θσδηθνπνίεζεο πξνζαξηψληαη κεηά ην BBFRAME, θαη ηα bits 

ειέγρνπ ηζφηεηαο (LDPCFEC) ηεο εζσηεξηθήο θσδηθνπνίεζεο LDPC κεηά ην 

BCHFEC πεδίν, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Δηθόλα 38: Μνξθή ησλ δεδνκέλσλ πξηλ ην bit interleaving (Nldpc = 64.800 bits 
γηα ην θαλνληθό FECFRAME, Nldpc = 16.200 bits γηα ζύληνκν FECFRAME) 

 Ο πίλαθαο 18 δίλεη ηηο παξακέηξνπο ηεο FEC θσδηθνπνίεζεο γηα ην 

θαλνληθφ FECFRAME θαη ν πίλαθαο 19 γηα ην ζχληνκν. 

 

Πίλαθαο 18: Παξάκεηξνη θσδηθνπνίεζεο (γηα θαλνληθό FECFRAME 
Nldpc=64.800) 

 

Πίλαθαο 19: Παξάκεηξνη θσδηθνπνίεζεο (γηα ζύληνκν FECFRAME 
Nldpc=16.200) 
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 Γηα Nldpc=64.800, αιιά θαη γηα Nldpc=16.200 ν ξπζκφο ηνπ LDPC θψδηθα 

δίλεηαη απφ ην Kldpc/Nldpc. ηνλ πίλαθα 18 νη ξπζκνί LDPC γηα Nldpc=64.800 

δίλεηαη απφ ηηο ηηκέο ζηε ζηήιε „LDPC Code‟. ηνλ πίλαθα 19 νη ξπζκνί LDPC 

γηα Nldpc=16.200 δίλεηαη απφ ηηο ηηκέο ζηε ζηήιε „Effective LDPC rate‟ θαη φρη 

απφ ην „LDPC Code identifier‟.  

 ηελ πξνζνκνίσζε ηα ζηνηρεία πνπ παίξλνπκε δείρλνπλ φηη 

δηαβάδνληαη 258.240  bytes δεδνκέλσλ θαη φηη απηά ρσξίδνληαη ζε 48 

BBFRAMES, επνκέλσο ην θάζε έλα ζα έρεη κήθνο Kbch= 5380 bytes = 43040 

bits, ζα έρνπκε δειαδή θαλνληθνχ κεγέζνπο FECFRAME. Λφγσ απηνχ θαη γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο γίλεηαη πεξηγξαθή κφλν ησλ 

πεξηπηψζεσλ γηα ηα normal FECFRAMEs.  

7.1.2 Δμσηεξηθή Κσδηθνπνίεζε (BCH) 

 Ζ θσδηθνπνίεζε BCH (Nbch, Kbch) t-δηφξζσζεο ζθάικαηνο (t-error 

correcting) εθαξκφδεηαη ζε θάζε BBFRAME ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα 

πξνζηαηεπκέλν απφ ζθάικαηα παθέην. Οη παξάκεηξνη ηνπ BCH θψδηθα γηα 

Nldpc = 64.800 δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 18 θαη γηα Nldpc = 16.200 ζηνλ πίλαθα 

19. 

 Ζ πνιπσλπκηθή γελλήηξηα ηνπ θσδηθνπνηεηή BCH t-δηφξζσζεο 

ζθάικαηνο πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πξψησλ t πνιπψλπκσλ 

ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 20: BCH πνιπώλπκα (γηα θαλνληθό FECFRAME Nldpc = 64.800) 

 Σα bits ηνπ πιαηζίνπ BBFRAME ζρεκαηίδνπλ ηα bits κελχκαηνο 

 γηα ηελ BCH θσδηθνπνίεζε, φπνπ 

 είλαη ην πξψην bit ηνπ BBHEADER θαη m0 είλαη ην ηειεπηαίν bit ηνπ 

BBFRAME (ή ην πεδίν padding αλ ππάξρεη). Ζ θσδηθνπνίεζε BCH απηψλ 

ησλ bits ζε κηα θσδηθή ιέμε επηηπγράλεηαη σο εμήο: 

• Πνιιαπιαζηάδεηαη ην πνιπσλπκηθφ κήλπκα 

 κε ην . 
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• Γηαηξείηαη ην xNbch−Kbch m(x) κε ηελ πνιπσλπκηθή γελλήηξηα g(x), κε ππφινηπν 

 

• Καηαζθεπάδεηαη ε θσδηθή ιέμε I, ε νπνία απνηειεί ηε ιέμε πιεξνθνξηψλ I 

γηα ηελ LDPC θσδηθνπνίεζε, σο εμήο: 

 

εκείσζε: Ζ αληίζηνηρε πνιπσλπκηθή θσδηθή ιέμε είλαη c(x) = xNbch−Kbchm(x) + 

d(x). 

7.2 Δζσηεξηθή Κσδηθνπνίεζε (LDPC) 

 H ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m ηνπ transmitter κεηά ηνλ Outer Coder 

(BCH) θαιεί ηνλ Coder (LDPCs) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ wrapper ηνπ 

t2_tx_icod_wr.m, ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ νπνίνπ βιέπνπκε ηελ πεξηγξαθή: 

T2_TX_ICOD_WR DVBT2 Inner Coder Wrapper 

 Ο wrapper θαιεί κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2blicod.m ε 

νπνία βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν tx_dvbt2blicod ηνπ tx lib. Ζ πεξηγξαθή ηεο είλαη : 

T2_TX_DVBT2BLICOD LDPC Coder 

DOUT = T2_TX_DVBT2BLICOD (DVBT2, FID, DIN) encodes DIN following 

the configuration parameters of the DVBT2 structure.  

 Σειηθά, ην απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ην εμήο (βι. θαη 

παξάξηεκα Α): 

DVBT2-TX-ICOD: (DVBT2BL) 
Coding rate: 2/3 
LDPC blocks: 48 
Coded bits: 3110400 
Inner-coder output saved in file: innercoder_tx_do 
 

7.2.1 Δζσηεξηθή Κσδηθνπνίεζε γηα Καλνληθφ FECFRAME 

 Ο LDPC θσδηθνπνηεηήο ρεηξίδεηαη ηελ έμνδν ηνπ εμσηεξηθνχ 

θσδηθνπνηεηή, , σο έλα κπινθ πιεξνθνξηψλ κεγέζνπο Kldpc 

= NBCH, θαη ην θσδηθνπνηεί ζπζηεκαηηθά ζε κηα θσδηθή ιέμε Λ κεγέζνπο Nldpc, 

φπνπ:   

Οη παξάκεηξνη ηεο LDPC θσδηθνπνίεζεο (Nldpc ,Kldpc)δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

18,19. 

 Ζ απνζηνιή ηνπ θσδηθνπνηεηή είλαη λα θαζνξίδεη Nldpc -Kldpc bits 

ηζφηεηαο γηα θάζε κπινθ απφ Kldpc bits πιεξνθνξηψλ, 

. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: 
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 • Αξρηθνπνίεζε ησλ . 

 • πκπιεξψλεηαη ην πξψην bit πιεξνθνξηψλ, i0 , ζε δηεπζχλζεηο bit 

ηζφηεηαο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα 69 (παξάξηεκα 

Γ) γηα ξπζκφ 2/3 φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζνκνίσζεο, σο εμήο: 

 

 • Σα επφκελα 359 bits πιεξνθνξηψλ, im, m = 1, 2, ..., 359 

ζπκπιεξψλνληαη ζε δηεπζχλζεηο bit ηζφηεηαο {x +m mod 360 x Qldpc} mod 

(Nldpc – Kldpc) φπνπ ην x δειψλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπζζσξεπηή ησλ bit 

ηζφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξψην bit i0, θαη ην Qldpc είλαη κία ζηαζεξά πνπ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ξπζκφ θσδηθνπνίεζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 21. 

Χο παξάδεηγκα, γηα Qldpc = 60 θαη ξπζκφ 2/3, γηα ην bit πιεξνθνξηψλ i1, 

εθηεινχληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο: 

 

 • Γηα ην 361ν bit πιεξνθνξηψλ i360, νη δηεπζχλζεηο ησλ ζπζζσξεπηψλ 

ησλ bit ηζφηεηαο δίλνληαη ζηε δεχηεξε ζεηξά ηνπ πίλαθα 69. Παξφκνηα κε πξηλ, 

ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζπζζσξεπηψλ ησλ bit ηζφηεηαο γηα ηα αθφινπζα 359 bits 

πιεξνθνξηψλ im, m = 361, 362, ..., 719 παξάγνληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν {x 

+(m mod 360) x Qldpc} mod (Nldpc – Kldpc)  φπνπ ην x δειψλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζπζζσξεπηή ησλ bit ηζφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην bit πιεξνθνξηψλ i360 , 

δειαδή ηηο θαηαρσξίζεηο ζηε δεχηεξε ζεηξά ηνπ πίλαθα 69. 

 • Με παξφκνην ηξφπν, γηα θάζε νκάδα 360 λέσλ bits πιεξνθνξηψλ, κηα 

λέα ζεηξά ηνπ πίλαθα 69 ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βξεζνχλ νη δηεπζχλζεηο ησλ 

ζπζζσξεπηψλ ησλ bit ηζνηηκίαο. 
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Όηαλ έρνπλ εμαληιεζεί φια ηα bits πιεξνθνξηψλ, ηα ηειηθά bits ηζφηεηαο 

ιακβάλνληαη σο εμήο: 

• Δθηεινχληαη δηαδνρηθά νη αθφινπζεο εξγαζίεο μεθηλψληαο κε i = 1. 

 

• Σν ηειηθφ πεξηερφκελν ηνπ  είλαη ίζν κε ην bit 

ηζφηεηαο pi. 

 

Πίλαθαο 21: Σηκέο ηνπ Qldpc γηα θαλνληθό FECFRAME 

7.3 Γηεκπινθή ησλ Bit  

 ηε ζπλέρεηα ε t2_tx_dvbt2bltx.m ζπλάξηεζε θαιεί ηνλ Bit Interleaver 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ wrapper ηνπ κε ην φλνκα t2_tx_bint_wr.m θαη ηελ 

πεξηγξαθή: 

T2_TX_BINT_WR DVBT2 Bit Interleaver Wrapper 

 Ο wrapper απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ θαιεί ηελ ζπλάξηεζε 

t2_tx_dvbt2blbint.m απφ ηνλ θάθειν tx_dvbt2blbint ηνπ tx lib. Ζ πεξηγξαθή 

ηεο θχξηαο ζπλάξηεζεο είλαη : 

T2_TX_DVBT2BLBINT DVBT2 Bit Interleaver 

DOUT = T2_TX_DVBT2BLBINT (DVBT2, FID, DIN) interleaves the data 

following the configuration parameters of the DVBT2 structure. 

 Σειηθά, ην απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ην εμήο (βι. θαη 

παξάξηεκα Α): 

DVBT2-TX-BIT-INT: (DVBT2BL) 
Mode=8k - 64-QAM 
Bit interleaver: 48 interleaving blocks 
Bit-interleaver output saved in file: bint_tx_do 

 

7.3.1 Bit Interleaver (γηα 16-QAM, 64-QAM θαη 256-QAM) 

 Ζ έμνδνο Λ ηνπ LDPC θσδηθνπνηεηή ζηε ζπλέρεηα πεξλάεη απφ 

interleaving (δηεκπινθή), πνπ απνηειείηαη απφ ην interleaving ηζφηεηαο (parity) 

αθνινπζνχκελν απφ ην interleaving ζηξνθήο ζηειψλ (column twist). Ζ έμνδνο 

ηνπ parity interleaver ζεκεηψλεηαη σο U θαη ηνπ column twist interleaver σο V. 
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ηελ πιεπξά ηνπ parity interleaving, ηα bit ηζφηεηαο δηεκπιέθνληαη σο εμήο: 

 

Όπνπ ε ζηαζεξά Qldpc πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 21. 

 Σν configuration ηνπ column twist interleaving γηα θάζε ηχπν 

δηακφξθσζεο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 22. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζνκνίσζεο 

έρνπκε δηακφξθσζε 64-QAM. 

 

Πίλαθαο 22: Γνκή ηνπ Bit Interleaver 

 ηελ πιεπξά ηνπ column twist interleaving, ηα bits δεδνκέλσλ ui πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ parity interleaver γξάθνληαη ζεηξηαθά ζηνλ column-twist 

interleaver αλά ζηήιε, θαη δηαβάδνληαη ζεηξηαθά αλά γξακκή (ην MSB ηνπ 

BBHEADER δηαβάδεηαη πξψην) φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 39, φπνπ ε ζέζε 

ηεο αξρήο ηεο εγγξαθήο ζε θάζε ζηήιε ζηξέθεηαη θαηά tc κε βάζε ηνλ πίλαθα 

23. Ο interleaver απηφο πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο: 

 Σν bit εηζφδνπ ui κε δείθηε i, γηα 0 ≤ i < Nldpc, γξάθεηαη ζηε ζηήιε ci θαη 

ζεηξά ri ηνπ interleaver, φπνπ: 

 

 Σν bit εμφδνπ vj κε δείθηε j, γηα 0 ≤ j < Nldpc, δηαβάδεηαη απφ ηε ζεηξά rj 

θαη ζηήιε cj, φπνπ : 

 

 Δπνκέλσο γηα 64-QAM θαη Nldpc = 64.800, ε ζεηξά ησλ bit εμφδνπ ηνπ 

column twist interleaving είλαη: 

 

 Μηα κεγαιχηεξε ιίζηα ησλ δεηθηψλ ηεο δεμηάο πιεπξάο, πνπ 

απεηθνλίδνπλ θαη ηηο 12 ζηήιεο, είλαη:  
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0, 5 400, 16 198, 21 598, 26.997, 32.396, 37.796, 43.195, 48.595, 53.993, 

59.392, 64.791, …… 5.399, 10.799, 16.197, 21.597, 26.996, 32.395, 37.795, 

43.194, 48.594, 53.992, 59.391, 64.790. 

 

Δηθόλα 39: Σν ζρέδην ηνπ Bit Interleaving γηα FECFRAME θαλνληθνύ κήθνπο 
θαη δηακόξθσζε 16-QAM 

 

Πίλαθαο 23: Παξάκεηξνο tc ηνπ column twisting 

7.4 Υαξηνγξάθεζε ησλ Bit  

 H ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m ηνπ transmitter κεηά ηνλ Bit Interleaver 

θαιεί ην Bit mapping into constellation θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ wrapper ηνπ 

t2_tx_bmap_wr.m, ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ νπνίνπ βιέπνπκε λα πεξηγξάθεηαη 

σο: 

T2_TX_BMAP_WR DVBT2 Bit Mapping Wrapper 

 Ο wrapper ζηε ζπλέρεηα θαιεί ηελ θχξηα ζπλάξηεζε 

t2_tx_dvbt2blbmap.m ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν tx_dvbt2blbmap ηνπ tx 

lib. Ζ πεξηγξαθή ηεο είλαη : 

T2_TX_DVBT2BLBMAP DVBT2 Bit Mapping into Constellations 

DOUT = T2_TX_DVBT2BLBMAP (DVBT2, FID, DIN) bit maps the input bits 

following the configuration parameters of the DVBT2 structure.  

Σν απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο θαίλεηαη παξαθάησ: 
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DVBT2-TX-BIT-MAP: (DVBT2BL) 
Bit mapping output saved in file: bmap_tx_do 

 

 Κάζε FECFRAME (πνπ γηα ην θαλνληθφ κέγεζνο είλαη κηα αθνινπζία 

απφ 64.800 bits) πξέπεη λα αληηζηνηρεζεί ζε έλα θσδηθνπνηεκέλν θαη 

δηακνξθσκέλν FEC κπινθ, απνπνιππιέθνληαο ηα bit εηζφδνπ ζε παξάιιεια 

θειία ιέμεσλ θαη ραξηνγξαθψληαο έπεηηα ηα θειηά απηά ζε ηηκέο αζηεξηζκνχ. 

Ο αξηζκφο ησλ θειηψλ δεδνκέλσλ ζηελ έμνδν θαη ν ελεξγφο αξηζκφο ησλ bit 

αλά θειί εMOD πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 24.  

 ηελ παξάγξαθν 7.4.1 πεξηγξάθεηαη ε απνπνιππιεμία ησλ bit θαη ζηελ 

7.5.1 ε αληηζηνίρεζε (ραξηνγξάθεζε - mapping) ησλ θειίσλ ζηνλ αζηεξηζκφ. 

 

Πίλαθαο 24: Παξάκεηξνη γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ bit ζε αζηεξηζκνύο. 

7.4.1 Bit to Cell Word de-Multiplexer 

 Ζ ξνή bit vdi πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ bit interleaver απνπνιππιέθεηαη 

ζε Nsubstreams ππφ-ξνέο, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 40. 

 

Δηθόλα 40: Απνπνιππιεμία ησλ bit ζε ππό-ξνέο 

Ζ ηηκή ηνπ Nsubstreams πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 25: Ο αξηζκόο ησλ ππό-ξνώλ ζηνλ απνπνιππιέθηε 



 
108 

 Ζ απνπνιππιεμία λνείηαη σο κία αληηζηνίρηζε ησλ bit-interleaved bits 

εηζφδνπ, vdi ζηα bits εμφδνπ be,do, φπνπ: 

•do = di div Nsubstreams. 

•e είλαη ν αξηζκφο ηεο απνπνιππιεγκέλεο ξνήο bit (0 ≤ e < Nsubstreams), ν 

νπνίνο εμαξηάηαη απφ ην di φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 26. 

•vdi είλαη ε είζνδνο ηνπ απνπνιππιέθηε.  

•di είλαη ν αξηζκφο ηνπ bit εηζφδνπ. 

•be,do είλαη ε έμνδνο ηνπ απνπνιππιέθηε.  

•do είλαη ν αξηζκφο ησλ bit κίαο δνζκέλεο ξνήο ζηελ έμνδν ηνπ 

απνπνιππιέθηε. 

 

Πίλαθαο 26: Παξάκεηξνη γηα ηελ απνπνιππιεμία ησλ bit ζε ππό-ξνέο γηα 
ξπζκό 2/3, δηακόξθσζε 64-QAM θαη θαλνληθνύ κεγέζνπο FECFRAME. 

 Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο δηακνξθψζεσλ QPSK θαη 256-QAM, νη 

ιέμεηο κήθνπο Nsubstreams ρσξίδνληαη ζε δχν θειία – ιέμεηο κήθνπο εMOD= 

Nsubstreams /2 ζηελ έμνδν ηνπ απνπνιππιέθηε. Σα πξψηα εmod =Nsubstreams /2 

bits [b0,do..bNsubstreams/2-1,do] ζρεκαηίδνπλ ην πξψην απφ έλα δεπγάξη θειίσλ– 

ιέμεσλ εμφδνπ [y0,2do.. yεmod-1,2do] θαη ηα ππφινηπα bits [bNsubstreams/2, 

do..bNsubstreams-1,do] ζρεκαηίδνπλ ην δεχηεξν θειί-ιέμε [y0,2do+1..yεmod-1,2do+1] πνπ 

ηξνθνδνηνχληαη ζηνλ ραξηνγξαθεηή ηνπ αζηεξηζκνχ (constellation mapper). 

7.5 Πίλαθαο Υαξηνγξάθεζεο 

 H ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m ηνπ transmitter ζηελ ζπλέρεηα θαιεί ηνλ 

wrapper t2_tx_map_wr.m ηνπ Mapper, ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ νπνίνπ 

βιέπνπκε ηελ πεξηγξαθή: 

T2_TX_MAP_WR DVBT2 Mapper Wrapper 

 Ο wrapper κε ηε ζεηξά ηνπ θαιεί ηελ ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2blmap.m 

απφ ηνλ θάθειν tx_dvbt2blmap ηνπ tx lib. Ζ πεξηγξαθή ηεο ζπλάξηεζεο είλαη : 

T2_TX_DVBT2BLMAP DVBT2 Mapper 

DOUT = T2_TX_DVBT2BLMAP (DVBT2, FID, DIN) modulates the data 

following the configuration parameters of the DVBT2 structure. 

 Σειηθά, ην απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ην εμήο (βι. θαη 

παξάξηεκα Α): 
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DVBT2-TX-MAP: (DVBT2BL) 
64-QAM 
Mapper output saved in file: mapper_tx_do 

7.5.1 Αληηζηνίρηζε ησλ Κειηψλ Λέμεσλ ζε I/Q Αζηεξηζκνχο. 

 Κάζε θειί – ιέμε (y0,q..yεmod-1,q) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

απνπνιππιέθηε δηακνξθψλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο αζηεξηζκνχο 

(constellations) QPSK, 16-QAM, 64-QAM ή 256-QAM ψζηε λα δψζνπλ έλα 

ζεκείν αζηεξηζκνχ zq πξηλ ηελ θαλνληθνπνίεζε. Ο BPSK ρξεζηκνπνηείηαη 

κφλν γηα ηελ L1 ζεκαηνδφηεζε.  

 Οη αθξηβείο ηηκέο ησλ πξαγκαηηθψλ θαη θαληαζηηθψλ ζηνηρείσλ Re(zq) 

θαη Im(zq) γηα θάζε ζπλδπαζκφ ησλ ζρεηηθψλ bits εηζφδνπ ye,q δίλνληαη ζηνπο 

πίλαθεο 27 θαη 28 γηα ηνλ 64-QAM αζηεξηζκφ: 

 

Πίλαθαο 27: Constellation Mapping γηα ην πξαγκαηηθό (real) κέξνο ηεο 64-
QAM 

 

Πίλαθαο 28: Constellation Mapping γηα ην θαληαζηηθό (imaginary) κέξνο ηεο 
64-QAM 

 Οη αζηεξηζκνί θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ Gray mapping πνπ εθαξκφδεηαη 

πάλσ ηνπο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

Δηθόλα 41: Η 64-QAM ραξηνγξάθεζε θαη ην αληίζηνηρν bit pattern. 
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 Σα ζεκεία ηνπ αζηεξηζκνχ zq γηα θάζε θειί-ιέμε εηζφδνπ (y0,q..yεmod-1,q) 

θαλνληθνπνηνχληαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 29 γηα λα  απνθηήζνπλ ηελ ζσζηή 

κηγαδηθή ηηκή ηνπ θειηνχ fq πνπ είλαη πξνο ρξήζε. 

 

Πίλαθαο 29: πληειεζηέο θαλνληθνπνίεζεο γηα ηα θειία δεδνκέλσλ 

7.6 Constellation Rotation θαη Cyclic Q Καζπζηέξεζε 

 ηε ζπλέρεηα κεηά ηνλ Mapper ε ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m θαιεί 

ηνλ wrapper t2_tx_conrot_wr.m ηνπ Constellation rotation & shift, ζηελ 

επηθεθαιίδα ηνπ νπνίνπ βιέπνπκε: 

T2_TX_CONROT_WR DVBT2 Constellation rotation and shift wrapper 

 Ο wrapper κε ηε ζεηξά ηνπ θαιεί ηελ ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2blconrot.m 

ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν tx_dvbt2blconrot ηνπ tx lib. Ζ πεξηγξαθή ηεο 

ζπλάξηεζεο είλαη : 

T2_TX_DVBT2BLCONROT DVBT2 Rotated constellations 

DOUT = T2_TX_DVBT2BLCONROT (DVBT2, FID, DIN) rotates the incoming 

cells by specified amount and performs cyclic shift of Q (imag).  

 Σειηθά, ην απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο θαίλεηαη παξαθάησ καδί θαη 

κε ηελ εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη (βι. θαη παξάξηεκα Α) : 

DVBT2-TX-CONROT: (DVBT2BL) 
Constellation rotation: 8.600000 degrees rotation angle 
Constellation rotation saved in file: conrot_tx_do 
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Δηθόλα 42: Constellation after Rotation, generation of u1 & u2 and cyclic u2 
shift 

 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πεξηζηξνθή ηνπ αζηεξηζκνχ, νη 

θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο ησλ θειηψλ FEC κπινθ F=(f0, f1, …, fNcells-1), πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ constellation mapper, πεξηζηξέθνληαη  ζην κηγαδηθφ 

επίπεδν θαη ην θαληαζηηθφ κέξνο θαζπζηεξεί θπθιηθά θαηά έλα θειί εληφο ελφο 

FEC κπινθ. Ζ ηηκή Ncells αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θειηψλ αλά FEC κπινθ 

θαη δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 31. Σα θειηά εμφδνπ G=(g0, g1, …, gNcells-1) δίλνληαη 

απφ: 

g0 = Re(RRQD f0) + j Im(RRQD fNcells-1), 

gq = Re(RRQD fq) + j Im(RRQD fq -1), q=1,2, … Ncells-1, 

φπνπ ην δηάλπζκα πεξηζηξνθήο ηζνχηαη κε RRQD = ej2πΦ/360. Ζ γσλία 

πεξηζηξνθήο Φ εμαξηάηαη απφ ηελ δηακφξθσζε θαη δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 30, 

φπνπ ην atan(1/16) δειψλεη ην ηφμν ηεο εθαπηνκέλεο ησλ 1/16 εθθξαδφκελν 

ζε degrees. 

 

Πίλαθαο 30: Η γσλία πεξηζηξνθήο γηα θάζε ηύπν δηακόξθσζεο 
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Ζ πεξηζηξνθή ηνπ αζηεξηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα θνηλά (common) 

PLPs θαη ηα PLPs δεδνκέλσλ (data) θαη πνηέ γηα ηα θειηά ηεο  L1 

ζεκαηνδφηεζεο. Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη (PLP_ROTATION=0), ηα θειηά 

πεξλνχλ ζηνλ cell interleaver ακεηάβιεηα, δειαδή gq=fq. 

7.7 Γηεκπινθή Κειηψλ 

 H ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m ηνπ transmitter κεηά ην Constellation 

rotation θαιεί ηνλ wrapper t2_tx_cint_wr.m ηνπ Cell interleaver πνπ 

πεξηγξάθεηαη σο: 

T2_TX_CINT_WR DVBT Cell Interleaver Wrapper 

 Ο wrapper κε ηε ζεηξά ηνπ θαιεί ηελ ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2blcint.m ε 

νπνία βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν tx_dvbt2blcint ηνπ tx lib. Ζ πεξηγξαθή ηεο είλαη : 

T2_TX_DVBT2BLCINT DVBT2 Cell Interleaver 

DOUT = T2_TX_DVBT2BLCINT (DVBT2, FID, DIN) interleaves the cells 

defined as the data input following config params of DVBT2 structure. 

Includes the shift between each FEC block. Reset every PL frame. 

 Σν απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο θαίλεηαη παξαθάησ (βι. θαη 

παξάξηεκα Α): 

DVBT2-TX-CINT: (DVBT2BL) 
Cell-interleaver output saved in file: cint_tx_do 

 

7.7.1 Ο Cell Interleaver (CI) 

 Ο ςεπδνηπραίνο Cell Interleaver (CI), πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 

43, θαηαλέκεη νκνηφκνξθα ηα θειηά ζηελ FEC θσδηθή ιέμε, γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ζηνλ δέθηε κηα αζπζρέηηζηε θαηαλνκή ζηξεβιψζεσλ θαη 

παξεκβνιψλ ηνπ θαλαιηνχ ζηηο FEC θσδηθέο ιέμεηο, θαη “πεξηζηξέθεη” 

δηαθνξεηηθά ηελ interleaving αθνινπζία ζε θάζε FEC κπινθ ελφο Time 

Interleaver κπινθ. 

 Ζ είζνδνο ηνπ CI, G(r)=(gr,0, gr,1, gr,2,..., gr,Ncells-1) είλαη ηα θειηά 

δεδνκέλσλ (g0, g1, g2,..., gNcells-1) ηνπ FEC κπινθ κε δείθηε 'r', πνπ παξάγνληαη 

απφ ηνλ πεξηζηξεθφκελν αζηεξηζκφ θαη ηελ cyclic Q θαζπζηέξεζε. Ο δείθηεο 

'r' αληηζηνηρεί ζηνλ ζηνηρεηψδε δείθηε ηνπ FEC κπινθ εληφο ηνπ TI-κπινθ θαη 

ηίζεηαη ίζνο κε ην κεδέλ ζηελ αξρή ηνπ θάζε TI-κπινθ. Όηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη time interleaving, ε ηηκή ηνπ 'r' είλαη 0 γηα θάζε FEC κπινθ. Ζ 

έμνδνο ηνπ CI είλαη έλα δηάλπζκα D(r) = (dr,0, dr,1, dr,2,..., dr,Ncells-1) πνπ νξίδεηαη 

σο: 

dr,Lr(q)= gr,q γηα θάζε q = 0,1,...,Ncells-1, 



 
113 

φπνπ ην Ncells είλαη ν αξηζκφο θειηψλ δεδνκέλσλ ζηελ έμνδν αλά FEC κπινθ 

φπσο νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 31 θαη ε Lr(q) είλαη κηα κεηαζεηηθή ζπλάξηεζε πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηνλ FEC κπινθ r ηνπ TI- κπινθ. 

 Ζ Lr(q) βαζίδεηαη ζε κηα αθνινπζία κέγηζηνπ κήθνπο, βαζκνχ (Nd-1), 

φπνπ Nd = [log2(Ncells)], ζπλ MSB ελαιιαγή ζε θάζε λέα παξαγσγή 

δηεχζπλζεο. Όηαλ παξάγεηαη κηα δηεχζπλζε κεγαιχηεξε ή ίζε κε ην Ncells, 

απνξξίπηεηαη θαη παξάγεηαη κηα λέα. Γηα λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

παξαιιαγέο γηα δηαθνξεηηθά FEC κπινθ, κηα ζηαζεξή κεηαηφπηζε (modulo 

Ncells) πξνζηίζεηαη ζηε ζπλάξηεζε, πνπ παξάγεηαη σο κηα αθνινπζία 

αλεζηξακκέλσλ bit κήθνπο Nd, κε ηηο ηηκέο κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε ην Ncells λα 

απνξξίπηνληαη. 

H κεηαζεηηθή ζπλάξηεζε Lr(q) δίλεηαη απφ: 

Lr(q) = [L0(q) +P(r)] mod Ncells, 

φπνπ ην L0(q) είλαη ε βαζηθή κεηαζεηηθή ζπλάξηεζε (ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

πξψην FEC κπινθ ελφο TI-κπινθ) θαη ην P(r) είλαη ε ηηκή ηεο κεηαηφπηζεο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην FEC κπινθ r ηνπ TI- κπινθ. Ζ βαζηθή κεηαζεηηθή 

ζπλάξηεζε L0(q) νξίδεηαη απφ ηνλ αθφινπζν αιγφξηζκν. 

Μία δπαδηθή ιέμε Si , κήθνπο Nd bits Si νξίδεηαη σο εμήο: 
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 ηελ ζπλέρεηα παξάγεηαη ε αθνινπζία L0(q) απνξξίπηνληαο ηηκέο ηνπ Si 

κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε ην Ncells φπσο νξίδεηαη ζηνλ αθφινπζν αιγφξηζκν: 

 

 Ζ κεηαηφπηζε P(r) πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην FEC κπινθ κε δείθηε r 

ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αθφινπζν αιγφξηζκν. Ο δείθηεο r ηνπ FEC κπινθ είλαη 

ν δείθηεο ηνπ FEC κπινθ εληφο ηνπ TI-κπινθ θαη  θηάλεη ηελ ηηκή NFEC_TI(n,s) - 

1, φπνπ NFEC_TI(n,s) είλαη ν αξηζκφο ησλ FEC κπινθ ζην TI-κπινθ δείθηε 's' 

ηνπ Interleaving πιαηζίνπ 'n'. Ζ P(r) είλαη ε κεηαηξνπή ζε δεθαδηθφ ηεο ηηκήο 

ηνπ αλεζηξακκέλνπ bit ελφο κεηξεηή k δπαδηθήο κνξθήο ζε Nd bits. Ο 

κεηξεηήο πξνζαπμάλεηαη εάλ ε ηηκή ηνπ αλεζηξακκέλνπ bit είλαη πνιχ κεγάιε. 
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 Δπνκέλσο γηα Ncells= 10.800 θαη Nd= 14, ε κεηαηφπηζε P(r) πνπ ζα 

πξνζηεζεί ζηελ κεηάζεζε γηα be r =0, 1, 2, 3, θιπ. ζα είλαη 0, 8.192, 4.096, 

2.048, 10.240, 6.144, 1.024, 9.216, θιπ. 

 

Δηθόλα 43: Σν ζρέδην ηνπ Cell Interleaving 

7.8 Time Interleaver  

 Σέινο,ε ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m θαιεί ηνλ Time interleaver 

 Καη ζπγθεθξηκέλα ηνλ wrapper ηνπ t2_tx_tint_wr.m, ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ 

νπνίνπ βιέπνπκε ηελ πεξηγξαθή: 

T2_TX_TINT_WR DVBT Time Interleaver Wrapper 

 Ο wrapper έπεηηα θαιεί ηελ ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltint.m ε νπνία 

βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν tx_dvbt2bltint ηνπ tx lib θαη πεξηγξάθεηαη σο : 

T2_TX_DVBT2BLTINT DVBT2 Time Interleaver. 

DOUT = T2_TX_DVBT2BLTINT (DVBT2, FID, DIN) interleaves the data 

following the configuration parameters of DVBT2 structure. This 

implementation assumes single RF, single PLP mode so the interleaver depth 

has a constant value NFEC (FEC blocks). 

 Σειηθά, ην απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ην εμήο (βι. θαη 

παξάξηεκα Α): 
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DVBT2-TX-TINT: (DVBT2BL) 
Time interleaver: 1 interleaved Interleaving Frames 
Time-interleaver output saved in file: tint_tx_do 
 

 Ζ ρξνληθή δηεκπινθή (TI - time interleaving) ιεηηνπξγεί ζην επίπεδν 

ησλ PLP θαη νη παξάκεηξνί ηεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο γηα δηαθνξεηηθά 

PLPs εληφο ελφο T2 ζπζηήκαηνο. 

 Σα FEC κπινθ απφ ηνλ cell interleaver γηα θάζε PLP νκαδνπνηνχληαη 

ζε Interleaving Frames (ηα νπνία αληηζηνηρίδνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα T2-

πιαίζηα) ην θάζε έλα απφ ηα νπνία πεξηιακβάλεη έλα δπλακηθά κεηαβιεηφ 

αθέξαην αξηζκφ απφ FEC κπινθ. Ο αξηζκφο ησλ FEC κπινθ ζην Interleaving 

Frame κε δείθηε n ζπκβνιίδεηαη σο NBLOCKS_IF(n) θαη ζεκαηνδνηείηαη σο 

PLP_NUM_BLOCKS ζηελ L1 δπλακηθή ζεκαηνδφηεζε. Σν NBLOCKS κπνξεί λα 

δηαθέξεη απφ κηα ειάρηζηε ηηκή 0 έσο ηε κέγηζηε NBLOCKS_IF_MAX ε νπνία 

ζεκαηνδνηείηαη σο PLP_NUM_BLOCKS_MAX ζηελ δηακνξθψζηκε L1 

ζεκαηνδφηεζε. Ζ κεγαιχηεξε ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη είλαη 1023. 

 Κάζε Interleaving Frame είηε αληηζηνηρείηαη απεπζείαο ζε έλα Σ2 

πιαίζην είηε θαηαλέκεηαη ζε πνιιά Σ2 πιαίζηα θαη ρσξίδεηαη επίζεο ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα (NTI) TI-κπινθ, φπνπ έλα TI-κπινθ αληηζηνηρεί ζε κία ρξήζε ηεο 

κλήκεο ηνπ time interleaver. Σα TI-κπινθ εληφο ελφο Interleaving Frame 

κπνξεί λα πεξηέρνπλ έλα ειαθξψο δηαθνξεηηθφ αξηζκφ απφ FEC κπινθ. Αλ 

έλα Interleaving Frame ρσξίδεηαη ζε πνιιαπιά TI-κπινθ, ζα πξέπεη λα 

αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα κφλν Σ2-πιαίζην. 

Τπάξρνπλ ηξεηο επηινγέο ρξνληθήο δηεκπινθήο γηα θάζε PLP: 

1) Κάζε interleaving frame πεξηιακβάλεη έλα TI κπινθ θαη αληηζηνηρίδεηαη 

θαηεπζείαλ ζε έλα T2-πιαίζην φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 44. Ζ επηινγή απηή 

ζεκαηνδνηείηαη ζην L1-signalling κε TIME_IL_TYPE='0' θαη 

TIME_IL_LENGTH='1'. 

 

Δηθόλα 44: Υξνληθή Γηεκπινθή γηα PI=1, IJUMP=1, NTI=1 

2) Κάζε interleaving frame πεξηιακβάλεη έλα TI κπινθ θαη αληηζηνηρίδεηαη ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο T2 πιαίζηα. ηελ εηθφλα 45 απεηθνλίδεηαη έλα 

παξάδεηγκα ζην νπνίν έλα  interleaving πιαίζην αληηζηνηρίδεηαη ζε δχν T2-

πιαίζηα (FRAME_INTERVAL(IJUMP)=2). Απηφ δίλεη κεγαιχηεξε ρξνληθή 

πνηθηιία γηα ππεξεζίεο ρακεινχ ξπζκνχ δεδνκέλσλ. Ζ επηινγή απηή 

ζεκαηνδνηείηαη ζην L1-signalling κε TIME_IL_TYPE='1'. 
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Δηθόλα 45: Υξνληθή Γηεκπινθή γηα PI=2, IJUMP=2, NTI=1 

3) Κάζε interleaving frame αληηζηνηρίδεηαη απεπζείαο ζε έλα Σ2 πιαίζην θαη 

ρσξίδεηαη ζε αξθεηά TI κπινθ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 46. Κάζε έλα απφ ηα 

TI κπινθ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έσο θαη νιφθιεξε ηελ κλήκε ηνπ TI, 

απμάλνληαο έηζη ην κέγηζην ξπζκφ bit γηα έλα PLP. Ζ επηινγή απηή 

ζεκαηνδνηείηαη ζην L1-signalling κε TIME_IL_TYPE='0'. 

 

Δηθόλα 46: Υξνληθή Γηεκπινθή γηα PI=1, IJUMP=1, NTI=3 

7.8.1 Υαξηνγξάθεζε ησλ Interleaving Frames ζε T2-Πιαίζηα 

 Κάζε Interleaving Frame είηε αληηζηνηρίδεηαη απεπζείαο ζε έλα Σ2 

πιαίζην είηε θαηαλέκεηαη ζε πνιιά Σ2 πιαίζηα. Ο αξηζκφο ησλ T2 πιαηζίσλ ζε 

έλα Interleaving Frame, PI, ζεκαηνδνηείηαη ζηελ δηακνξθψζηκε L1 

ζεκαηνδφηεζε σο TIME_IL_LENGTH ζε ζπλδπαζκφ κε TIME_IL_TYPE. 

 Σν κήθνο ηεο πεξηφδνπ TP ηνπ time interleaving δελ ππεξβαίλεη ην έλα 

ππέξ-πιαίζην θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

TP = TF × PI(i)× IJUMP (i), 

φπνπ TF είλαη ην κήθνο ζην ρξφλν ηνπ T2 πιαηζίνπ θαη IJUMP (i) είλαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ Σ2-πιαηζίσλ γηα ην PLP i, π.ρ. αλ ην PLP ζπκβαίλεη ζε 

θάζε ηξίην Σ2 πιαίζην ηφηε  IJUMP(i)=3. PI(i) είλαη ε ηηκή ηνπ PI γηα ην PLP i. 

 Ο αξηζκφο ησλ FEC κπινθ ζε έλα Interleaving Frame  πξέπεη λα είλαη 

αθέξαηνο αιιά ν αξηζκφο ησλ FEC κπινθ αλά T2-πιαίζην δελ ρξεηάδεηαη λα 

είλαη αθέξαηνο, αλ ην Interleaving Frame  εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα Σ2-

πιαίζηα. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη έλαο αθέξαηνο αξηζκφο απφ Interleaving 

Frames ζε έλα ππέξ-πιαίζην, έηζη ψζηε: 

NT2 / (PI × IJUMP) = αθέξαηνο αξηζκφο Interleaving πιαηζίσλ αλά ππέξ-πιαίζην, 
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φπνπ NT2 είλαη ν αξηζκφο ησλ Σ2-πιαηζίσλ ζε έλα ππέξ-πιαίζην. 

Παξάδεηγκα: Σν κήθνο ηνπ ππέξ-πιαηζίνπ ζε έλα Σ2 ζχζηεκα είλαη NT2 =20. 

Σν ζχζηεκα κεηαθέξεη κεηαμχ άιισλ ηα εμήο PLP: PLP1 κε κήθνο δηεκπινθήο 

PI(1) =1 πιαίζην ζε θάζε Σ2-πιαίζην: IJUMP(1)= 1; PLP2 κε κήθνο δηεκπινθήο 

PI(2) =2 πιαίζηα ζε θάζε δεχηεξν Σ2 πιαίζην: IJUMP(2)= 2; θαη PLP3 κε κήθνο 

δηεκπινθήο PI(3) =4 πιαίζηα ζε θάζε πέκπην Σ2-πιαίζην: IJUMP(3) = 5. Ο 

αξηζκφο ησλ Interleaving πιαηζίσλ αλά ππέξ-πιαίζην ζα είλαη 20 / (1 × 1) = 20 

Interleaving Πιαίζηα γηα ηα PLP1, 20 / (2 x 2) = 5 Interleaving Πιαίζηα γηα ηα 

PLP2 θαη 20 / (4 × 5) = 1 Interleaving Πιαίζηα γηα ηα PLP3. 

7.8.2 Γηαίξεζε ησλ Interleaving Frames ζε Time Interleaving Blocks 

 Ο ρξνληθφο interleaver δηεκπιέθεη θειηά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο TI-

κπινθ, ην νπνίν πεξηέρεη έλαλ δπλακηθά κεηαβιεηφ αθέξαην αξηζκφ απφ FEC 

κπινθ. ε έλα Interleaving Frame κπνξεί λα ππάξρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα TI-

κπινθ. Ο αξηζκφο ησλ ΣΗ- κπινθ ζε έλα Interleaving Frame, ζπκβνιίδεηαη κε 

NTI, είλαη έλαο αθέξαηνο θαη ζεκαηνδνηείηαη ζηελ δηακνξθψζηκε L1 

ζεκαηνδφηεζε κε TIME_IL_LENGTH ζε ζπλδπαζκφ κε TIME_IL_TYPE. Δάλ 

έλα Interleaving Frame εθηείλεηαη ζε πνιιαπιά Σ2-θαξέ, ηφηε ην NTI ζα είλαη 1, 

δειαδή έλα Interleaving Frame ζα πεξηέρεη αθξηβψο έλα TI-block. 

 Ο αξηζκφο ησλ FEC κπινθ ζην TI-κπινθ κε δείθηε “s” ηνπ interleaving 

πιαηζίνπ “n” ζπκβνιίδεηαη κε NFEC_TI (n,s), φπνπ 0 ≤ s < NTI. 

 Αλ NTI =1, ηφηε ζα ππάξρεη κφλν έλα TI-κπινθ, κε δείθηε s = 0, αλά 

interleaving πιαίζην θαη ην NFEC_TI(n,s)) ζα είλαη ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ FEC 

κπινθ ζην Interleaving Frame, NBLOCKS_IF(n). 

 Αλ NTI> 1, ηφηε ε ηηκή ηνπ NFEC_TI(n,s) γηα θάζε TI-κπινθ (κε δείθηε s) 

εληφο ηνπ interleaving frame (κε δείθηε n) ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 Απηφ εμαζθαιίδεη φηη νη ηηκέο ηνπ NFEC_TI (n, s) γηα ηα TI-κπινθ κέζα 

ζε έλα Interleaving Frame δηαθέξνπλ ην πνιχ θαηά έλα FEC κπινθ θαη φηη ηα 

κηθξφηεξα TI-κπινθ έξρνληαη πξψηα. 

 Σν NFEC_TI(n,s) κπνξεί λα πνηθίιιεη ρξνληθά απφ κηα ειάρηζηε ηηκή 0 

έσο κηα κέγηζηε NFEC_TI_MAX ε νπνία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ην 

NBLOCKS_IF_MAX κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 
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 Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ TI θειηψλ κλήκεο αλά PLP είλαη MTI=219+215, 

αιιά απηή ε κλήκε θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ data PLP θαη ησλ ζπλαθψλ ηνπο 

common PLP (αλ ππάξρνπλ). Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηα PLP ρσξίο ζπλαθή 

common PLP, ην NBLOCKS_IF_MAX θαη ην NTI πξέπεη λα επηιέγνληαη έηζη ψζηε: 

NFEC_TI_MAX × NCELLS ≤ MTI, 

φπνπ NCELLS είλαη ν αξηζκφο ησλ θειηψλ αλά FEC κπινθ θαη δίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 31 γηα ηνπ δηάθνξνπο αζηεξηζκνχο θαη FEC κήθε. 

 Γηα ηα PLP πνπ έρνπλ ζπλαθή common PLP, ηα MTI ΣΗ θειηά 

θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ data PLP θαη ησλ common PLP, έηζη ψζηε γηα 

νπνηνδήπνηε data PLP απφ κηα νκάδα κε ζπλαθή common PLP: 

 NFEC_TI_MAX(data PLP)×NCELLS(data PLP)+NFEC_TI_MAX(common PLP) 

×NCELLS(common PLP) ≤ MTI 

 Σα FEC κπινθ ζηελ είζνδν ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζε TI-κπινθ 

θαηά απμαλφκελν s. Κάζε TI-κπινθ πξέπεη λα δηεκπιαθεί θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 

θειηά ηνπ θάζε δηεκπιεθφκελνπ TI-κπινθ πξέπεη λα ελσζνχλ καδί γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ ην Interleaving Frame εμφδνπ. 

7.8.3 Γηεκπινθή γηα Κάζε TI Μπινθ 

 Ο TI απνζεθεχεη ζηηο TI κλήκεο (κία αλά PLP), ηα θειηά (dn,s,0,0, 

dn,s,0,1,…, dn,s,0,Ncells-1, dn,s,1,0, dn,s,1,1,…, dn,s,1,Ncells-1, …, dn,s,NFEC_TI(n,s)-1,0, dn,s, 

NFEC_TI(n,s)-1,1,…, dn,s, NFEC_TI(n,s)-1, Ncells -1) ησλ NFEC_TI(n,s) FEC κπινθ απφ ηελ 

έμνδν ηνπ cell interleaver, φπνπ dn,s,r,q είλαη ην θειί εμφδνπ dr,q απφ ηνλ cell 

interleaver πνπ αλήθεη ζην ηξέρνλ TI-κπινθ s ηνπ ηξέρνληνο Interleaving 

Πιαηζίνπ n. 

 πλήζσο, ν time interleaver ιεηηνπξγεί θαη σο buffer γηα ηα data PLP 

πξηλ ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο πιαηζίσλ (frame building). Απηφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε ηε βνήζεηα δχν “ηξαπεδψλ” κλήκεο γηα θάζε PLP. Σν πξψην 

TI-block εγγξάθεηαη ζηελ πξψηε ηξάπεδα θαη ζηε ζπλέρεηα ην δεχηεξν TI-

block εγγξάθεηαη ζηελ δεχηεξε ηξάπεδα, φηαλ δηαβάδεηαη ε πξψηε ηξάπεδα 

θαη νχησ θαζεμήο, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ εηθφλα 47. 
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Δηθόλα 47: Παξάδεηγκα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδώλ κλήκεο ηνπ time 
interleaver 

 Ο time interleaver είλαη έλαο κπινθ interleaver γξακκψλ-ζηειψλ: o 

αξηζκφο ησλ γξακκψλ Nr ζηνλ interleaver είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θειηψλ 

ζην FEC κπινθ (Ncells) δηαηξνχκελν κε 5, θαη ν αξηζκφο ησλ ζηειψλ Nc = 

5×NFEC(n,s). Χο εθ ηνχηνπ ν αξηζκφο ησλ γεκάησλ ζηειψλ ζα πνηθίιεη απφ TI- 

κπινθ ζε TI- κπινθ αλάινγα κε ηνλ ξπζκφ ησλ θειηψλ. Οη παξάκεηξνη ηνπ 

interleaver νξίδνληαη παξαθάησ: 

 

Πίλαθαο 31: Οη παξάκεηξνη ηνπ time interleaver 

 ηελ εηθφλα 48 θαίλεηαη κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ time 

interleaver. Σν πξψην FEC κπινθ εγγξάθεηαη θαηά ζηήιε ζηηο 5 πξψηεο 

ζηήιεο ηνπ time interleaver, ην δεχηεξν FEC κπινθ εγγξάθεηαη θαηά ζηήιε 

ζηηο επφκελεο 5 ζηήιεο θαη νχησ θαζεμήο. Σα θειία δηαβάδνληαη αλά γξακκή. 
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Δηθόλα 48: Time Interleaver 

7.8.4 Υξήζε ησλ Σξηψλ Δπηινγψλ Time Interleaving κε Sub-Slicing 

 Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε κέγηζηε δπλαηή επειημία γηα ηελ επηινγή ησλ 

TI ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα Interleaving Πιαίζηα ζηελ έμνδν ηνπ time interleaver 

κπνξεί λα ρσξηζηνχλ ζε πνιιαπιέο ππφ-ηεκάρηα (sub-slices). 

 Ζ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ππν-ηεκαρηζκφο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηινγή (1) ηνπ time-interleaving (φπνπ PI =1 θαη NTI =1) 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, φπνπ ε έμνδνο απφ ην TI κπινθ είλαη 

ρσξηζκέλε ζε Nsubslices ππν-ηεκάρηα. 

 

Δηθόλα 49: Παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηελ έμνδν από έλα κνλό TI-κπινθ, θαηά ην 
interleaving ζε έλαλ αθέξαην αξηζκό T2-πιαηζίσλ γηα έλα κνλό RF θαλάιη 

 Τπν-ηεκαρηζκφο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ επηινγή (2) ηνπ time-interleaving, φπνπ ην Interleaving Πιαίζην ζηελ έμνδν 

αληηζηνηρίδεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Σ2-πιαίζηα. Απηή είλαη παξφκνηα κε 

ηελ πεξίπησζε (1), εθηφο απφ ην φηη ην Interleaving Πιαίζην ρσξίδεηαη ζε έλα 

ζχλνιν Nsubslices×PI ππν-ηεκαρίσλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 50. 
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Δηθόλα 50: Η έμνδνο ελόο κνλνύ TI-κπινθ πνπ ρσξίδεηαη ζε Nsubslices ππν-
ηεκάρηα ζε θάζε έλα από ηα PI T2-πιαίζηα 

 Σέινο, ν ππν-ηεκαρηζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ επηινγή (3) ηνπ time interleaving, φπνπ ην Interleaving Frame ρσξίδεηαη ζε 

πνιιαπιά TI κπινθ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη δηαθφξσλ κεγεζψλ, θαη ν 

αξηζκφο ησλ ππν-ηεκαρίσλ δελ ρξεηάδεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ NTI ησλ 

ΣΗ κπινθ ζην Interleaving Frame. Χο εθ ηνχηνπ, ηα ππν-ηεκάρηα δελ πεξηέρνπλ 

απαξαίηεηα έλαλ αθέξαην αξηζκφ γξακκψλ ηνπ time interleaver, θαη επηπιένλ 

έλα ππν-ηεκάρην κπνξεί λα πεξηέρεη θειηά απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο TI-

κπινθ. 

 Παξάδεηγκα 1: ηελ εηθφλα 51 ηα data PLPs ηχπνπ 2, κεηαδίδνληαη ζε 

ηέζζεξα ππν-ηεκάρηα θαη έλα interleaving πιαίζην αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα Σ2-

πιαίζην γηα φια ηα PLPs. Σν PLP1 έρεη ηξία, ην PLP2 δχν θαη ην PLP4 έρεη 

ηέζζεξα TI κπινθ ζην Interleaving Frame; Σα ππφινηπα έρνπλ απφ έλα. Σα 

PLP1 θαη PLP2 πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ απφ FEC κπινθ ζε θάζε TI-

κπινθ ηνπ Interleaving Frame. Μεξηθά ππν-ηεκάρηα γηα ηα PLP1 θαη PLP2 

πεξηέρνπλ θειηά απφ δηαθνξεηηθά ΣΗ-κπινθ. 

 

Δηθόλα 51: PLPs κε δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο δηεκπινθήο 
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 Παξάδεηγκα 2: Έλα PLP δηεκπιέθεηαη κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ TI-

κπινθ αλά Interleaving Πιαίζην, έηζη ψζηε έλα Σ2-πιαίζην λα πεξηέρεη δχν TI-

κπινθ. Ο πξνγξακκαηηζηήο κεηξά 23 ιεθζέληα FEC κπινθ θαηά ηε δηάξθεηα 

ελφο πιαηζίνπ (PLP_NUM_BLOCKS = 23 ζηελ L1-post ζεκαηνδφηεζε). Απηά 

ρσξίδνληαη ζε δχν ΣΗ-κπινθ, έηζη ψζηε ην πξψην δηεκπιέθεηαη πάλσ απφ 11 

FEC κπινθ θαη ην δεχηεξν πάλσ απφ 12 FEC κπινθ, αθνινπζψληαο ηνλ 

θαλφλα λα  δηεκπιέθνληαη πξψηα ηα κηθξφηεξα TI-κπινθ. Ο αξηζκφο ησλ ππν-

ηεκαρίσλ αλά T2-πιαίζην γηα ηα data PLPs ηχπνπ 2 είλαη 240. Σν πξψην TI-

κπινθ ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη ζηα ππν-ηεκάρηα 1 έσο 115 θαη ην δεχηεξν 

ζηα 115 έσο 240, κε ην ππν-ηεκάρην 115 λα πεξηέρεη θειηά θαη απφ ηα δχν TI-

κπινθ. 

 Όπνηα επηινγή ρξνληθήο δηεκπινθήο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη, φια ηα 

ππφ-ηεκάρηα ελφο PLP ζε έλα Σ2-πιαίζην πξέπεη λα πεξηέρνπλ ίζν αξηζκφ 

θειηψλ. Απηή ε θαηάζηαζε ζα ηθαλνπνηεζεί απηφκαηα γηαηί ηα PI θαη Nsubslices 

επηιέγνληαη γηα λα ηθαλνπνηνχλ κηα πην πεξηνξηζηηθή θαηάζηαζε.  

 Σέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη time interleaving 

(δειαδή TIME_IL_LENGTH = 0), ε έμνδνο ηνπ time interleaver ζα απνηειείηαη 

απφ ηα θειηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ είζνδν κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 – Η L1 ημαηοδόηηζη 

 

 Σν ηξίην θχξην ζηάδην ηνπ data path ηνπ πνκπνχ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη ηελ παξαγσγή ηεο L1 ζεκαηνδφηεζεο (Layer 1 Signalling). 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζνκνίσζεο ε ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m ηνπ 

transmitter θαιεί ηνλ wrapper t2_tx_l1gen_wr.m ηνπ L1 generator, ζηελ 

επηθεθαιίδα ηνπ νπνίνπ βιέπνπκε ηελ πεξηγξαθή: 

T2_TX_L1GEN_WR DVBT2 L1 generation Wrapper  

 Ο wrapper κε ηε ζεηξά ηνπ θαιεί ηελ ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bll1gen.m 

ε νπνία καδί κε ηε βνεζεηηθή ηεο ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bll1gen_l1coding.m 

βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν tx_dvbt2bll1gen ηνπ tx lib. Ζ πεξηγξαθή ηεο θχξηαο 

ζπλάξηεζεο είλαη : 

T2_TX_DVBT2L1GEN DVBT2 L1 signalling generation and coding 

DOUT = T2_TX_DVBT2L1GEN (DVBT2, FID, DIN) passes the input data 

straight through and generates and codes the L1 signalling. 

 Σειηθά, ην απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ην εμήο (βι. θαη 

παξάξηεκα Α): 

DVBT2-TX-L1GEN: (DVBT2BL) 
T2 Frames of L1 generated = 1 frames 
L1 generator output saved in file: l1gen_tx_do 
 

ηελ εηθφλα 52 θαίλεηαη ην κπινθ δηάγξακκα ηνπ L1 signalling 

 

Δηθόλα 52: Μπινθ δηάγξακκα ηεο L1 ζεκαηνδόηεζεο 

 Σν θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεη ηελ L1 ζεκαηνδφηεζε, ε νπνία παξέρεη 

ζην δέθηε έλα κέζν γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα PLPs (physical layer 

pipes) εληφο ησλ Σ2-πιαηζίσλ. Ζ εηθφλα 53 απεηθνλίδεη ηε δνκή ηεο L1 

ζεκαηνδφηεζεο, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά κέξε: ηελ ζεκαηνδφηεζε 

Ρ1, ηελ L1-pre θαη ηελ L1-post ζεκαηνδφηεζε. Ο ζθνπφο ηεο ζεκαηνδφηεζεο 

P1, ε νπνία κεηαθέξεηαη απφ ην ζχκβνιν P1, είλαη λα δείμεη ηνλ ηχπν ηεο 

κεηάδνζεο θαη ηηο βαζηθέο ηεο παξακέηξνπο. Ζ ππφινηπε ζεκαηνδφηεζε 

κεηαθέξεηαη απφ ην/ηα ζχκβνιν/α P2, ηα νπνία κπνξνχλ επίζεο λα 
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κεηαθέξνπλ δεδνκέλα. Ζ L1-pre ζεκαηνδφηεζε επηηξέπεη ηελ ιήςε θαη ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηεο L1-post ζεκαηνδφηεζεο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

κεηαδίδεη ηηο παξακέηξνπο πνπ ρξεηάδνληαη απφ ηνλ δέθηε γηα ηελ πξφζβαζε 

ζηα PLPs. H L1-post ζεκαηνδφηεζε ρσξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε δχν θχξηα κέξε: 

ην δηακνξθψζηκν θαη ην δπλακηθφ, ηα νπνία κπνξνχλ λα αθνινπζνχληαη απφ 

έλα πξναηξεηηθφ πεδίν επέθηαζεο. Σν L1-post ηειεηψλεη κε ην CRC (Cyclic 

Redundancy Check) θαη ην padding (αλ ρξεηάδεηαη). 

 

Δηθόλα 53: Η δνκή ηεο L1 ζεκαηνδόηεζεο 

8.1 Σα  Γεδνκέλα ηεο L1 εκαηνδφηεζεο  

 Όια ηα δεδνκέλα ηεο L1 ζεκαηνδφηεζεο, εθηφο ηεο δπλακηθήο L1-post 

ζεκαηνδφηεζεο, παξακέλνπλ ακεηάβιεηα γηα φιε ηε δηάξθεηα ελφο ππέξ-

πιαηζίνπ. Χο εθ ηνχηνπ, νπνηεζδήπνηε αιιαγέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ 

ηξέρνπζα δηακφξθσζε (δειαδή ηα πεξηερφκελα ηεο L1-pre ζεκαηνδφηεζεο ή 

ηνπ δηακνξθψζηκνπ ηκήκαηνο ηεο L1-post ζεκαηνδφηεζεο) πξέπεη λα γίλνληαη 

πάληα εληφο ησλ ζπλφξσλ δχν ππέξ-πιαηζίσλ. 

8.1.1 Σα Γεδνκέλα ηεο P1 εκαηνδφηεζεο 

 Σν ζχκβνιν P1 έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη 7 bits γηα ηε 

ζεκαηνδφηεζε. Σν πξννίκην (ηα P1 θαη P2 ζχκβνια) κπνξεί λα έρεη 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο, επνκέλσο ε θχξηα ρξήζε ηεο P1 ζεκαηνδφηεζεο είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξννηκίνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξεη είλαη 

δχν ηχπσλ: ν πξψηνο (πνπ ζπλδέεηαη κε ηα S1 bits ηνπ P1) είλαη απαξαίηεηνο 

γηα λα δηαθξίλεη ηε κνξθή ηνπ πξννηκίνπ (θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηνλ ηχπν ηνπ 

πιαηζίνπ) θαη ν δεχηεξνο βνεζά ην δέθηε λα ραξαθηεξίζεη γξήγνξα ηηο βαζηθέο 

TX παξακέηξνπο. 

• Σν Πεδίν S1: Ζ Μνξθή ηνπ Πξννηκίνπ: 

 Ζ κνξθή ηνπ πξννηκίνπ κεηαθέξεηαη ζην S1 πεδίν ηνπ ζπκβφινπ P1 

θαη πξνζδηνξίδεη ηε κνξθή ηνπ/ησλ ζπκβφινπ/σλ P2 πνπ απνηεινχλ κέξνο 

ηνπ πξννηκίνπ. 
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Πίλαθαο 32: Σν S1 Πεδίν 

• Σν S2 Πεδίν 1: πκπιεξσκαηηθέο Πιεξνθνξίεο: 

 Σα 3 πξψηα bits ηνπ S2 πεδίνπ αλαθέξνληαη σο S2 πεδίν 1. Όηαλ ε 

κνξθή ηνπ πξννηκίνπ είλαη ηνπ ηχπνπ "Σ2" (είηε "T2_MISO" ή "T2_SISO"), ην 

S2 πεδίν 1 ππνδεηθλχεη ην κέγεζνο ηνπ FFT θαη δίλεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην δηάζηεκα θχιαμεο GI γηα ηα ππφινηπα ζχκβνια ζηo Σ2 πιαίζην, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 33. Όηαλ ην πξννίκην είλαη ηνπ ηχπνπ “non-

T2”, ην S2 πεδίν 1 πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ πίλαθα 34. Όηαλ ην S1 πεδίν είλαη 

ίζν κε κία απφ ηηο ηηκέο πνπ πξννξίδνληαη γηα κειινληηθή ρξήζε, ε ηηκή ηνπ S2 

πεδίνπ 1 πξέπεη λα θπιάζζεηαη γηα κειινληηθή ρξήζε. 

 

Πίλαθαο 33: Σν S2 πεδίν 1 (γηα ηνπο ηύπνπο πξννηκίσλ T2,S1=00X) 

 

Πίλαθαο 34: Σν S2 πεδίν 1 (γηα ηα non-T2 πξννίκηα, S1=010) 
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• Σν S2 Πεδίν 2: “Μηθηφ” bit: 

 Απηφ ην bit δειψλεη εάλ ηα πξννίκηα είλαη φια ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ή φρη, θαη 

ηζρχεη γηα φιεο ηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ S1 θαη S2 1. Ζ έλλνηα ηνπ bit απηνχ δίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 35. 

 

Πίλαθαο 35: Σν S2 πεδίν 2 

8.1.2 Σα Γεδνκέλα ηεο L1-Pre εκαηνδφηεζεο 

 Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηα πεδία ζεκαηνδφηεζεο ηεο L1-pre 

ζεκαηνδφηεζεο θαη παξαθάησ αθνινπζεί ν νξηζκφο ηνπ θαζελφο. 

 

Δηθόλα 54: Σα πεδία ηεο L1-pre ζεκαηνδόηεζεο 

 TYPE: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ην είδνο ησλ ξνψλ εηζφδνπ Tx πνπ 

κεηαθέξνληαη εληφο ηνπ ηξέρνληνο Σ2 ππέξ-πιαηζίνπ. Ζ αληηζηνίρηζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 36. 
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Πίλαθαο 36: Η αληηζηνίρηζε ησλ ηύπσλ ησλ Tx ξνώλ εηζόδνπ 

 BWT_EXT: Σν πεδίν απηφ δειψλεη αλ ε ιεηηνπξγία ηνπ εθηεηακέλνπ 

θνξέα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 8K, 16K θαη 32K κεγεζψλ FFT. 

Όηαλ ην πεδίν απηφ έρεη νξηζηεί σο “1”, ε ιεηηνπξγία ηνπ εθηεηακέλνπ θνξέα 

ρξεζηκνπνηείηαη, ελψ αλ είλαη “0” φρη. 

 S1: Σν πεδίν απηφ έρεη ηελ ίδηα ηηκή φπσο θαη ζηελ Ρ1 ζεκαηνδφηεζε. 

 S2: Σν πεδίν απηφ έρεη ηελ ίδηα ηηκή φπσο θαη ζηελ Ρ1 ζεκαηνδφηεζε. 

 L1_REPETITION_FLAG: Απηή ε ζεκαία δειψλεη αλ ε δπλακηθή L1-

post ζεκαηνδφηεζε παξέρεηαη θαη γηα ην επφκελν πιαίζην, ζην ηξέρνλ 

πιαίζην, αλαιφγσο αλ έρεη ηηκή “1” ή “0”. Αλ ε δπλακηθή ζεκαηνδφηεζε 

παξέρεηαη γηα ην επφκελν πιαίζην ζην πιαίζην απηφ, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη 

ακέζσο κεηά ηε δπλακηθή ζεκαηνδφηεζε ηνπ ηξέρνληνο πιαηζίνπ. 

 GUARD_INTERVAL: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ην δηάζηεκα θχιαμεο ηνπ 

ηξέρνληνο ππέξ-πιαηζίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 37. 

 

Πίλαθαο 37: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ην δηάζηεκα θύιαμεο GI 

 PAPR: Σν πεδίν απηφ πεξηγξάθεη ην είδνο ηεο PAPR κείσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, αλ ππάξρεη, θαη παίξλεη ηηκέο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 38. 

 

Πίλαθαο 38: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ηε PAPR κείσζε 
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  L1_MOD: Απηφ ην πεδίν δείρλεη ηνλ αζηεξηζκφ ηνπ κπινθ δεδνκέλσλ 

ηεο L1-post ζεκαηνδφηεζεο. Οη ηηκέο ηνπ αζηεξηζκνχ πξέπεη λα δίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 39. 

 

Πίλαθαο 39: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ηνπο L1-post αζηεξηζκνύο 

 L1_COD: Σν πεδίν απηφ πεξηγξάθεη ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ κπινθ 

δεδνκέλσλ ηεο L1-post ζεκαηνδφηεζεο θαη παίξλεη ηηκέο ζχκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα 40. 

 

Πίλαθαο 40: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ηνπο L1-post ξπζκνύο θσδηθνπνίεζεο 

 L1_FEC_TYPE: Απηφ ην πεδίν δείρλεη ηνλ ηχπν ηνπ L1 FEC πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην κπινθ δεδνκέλσλ ηεο L1-post ζεκαηνδφηεζεο θαη 

επηζεκαίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 41. 

 

Πίλαθαο 41: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ηνλ L1-post FEC ηύπν 

 L1_POST_SIZE: Γειψλεη ην κέγεζνο ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαη 

δηακνξθσκέλνπ κπινθ δεδνκέλσλ ηεο L1-post ζεκαηνδφηεζεο ζε OFDM 

θειηά. 

 L1_POST_INFO_SIZE: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ην κέγεζνο ηνπ 

ηκήκαηνο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ κπινθ δεδνκέλσλ ηεο L1-post 

ζεκαηνδφηεζεο ζε bits, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα επέθηαζεο, αλ 

ππάξρεη. Ζ ηηκή ηνπ Kpost_ex_pad κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηελ πξνζζήθε 32 (ην 

κήθνο ηνπ CRC) ζην L1_POST_INFO_SIZE φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 55. 

 

Δηθόλα 55: Σν κέγεζνο πνπ ππνδεηθλύεηαη από ην πεδίν 
L1_POST_INFO_SIZE 
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 PILOT_PATTERN: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ην δηάζπαξην πηινηηθφ 

κνηίβν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ζχκβνια OFDM δεδνκέλσλ. Κάζε πηινηηθφ 

πξφηππν νξίδεηαη απφ ηηο Dx θαη Dy παξακέηξνπο απφζηαζεο. Σν 

ρξεζηκνπνηνχκελν πηινηηθφ πξφηππν θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 42. 

 

Πίλαθαο 42: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ην πηινηηθό κνηίβν 

 TX_ID_AVAILABILITY: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηζεκάλεη ηελ χπαξμε 

ζεκάησλ αλαγλψξηζεο ηνπ κεηαδφηε εληφο ηεο ηξέρνπζαο γεσγξαθηθήο 

θπςέιεο. Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκαηα αλαγλψξηζεο ηνπ κεηαδφηε 

απηφ ην πεδίν νξίδεηαη ζε 0x000. Όινη νη άιινη ζπλδπαζκνί bit πξννξίδνληαη 

γηα κειινληηθή ρξήζε. 

 CELL_ID: Απηφ είλαη έλα πεδίν πνπ πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά κηα 

γεσγξαθηθή θπςέιε ζε έλα DVB-T2 δίθηπν. Μηα DVB-T2 πεξηνρή θάιπςεο -

θπςέιε κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο ζπρλφηεηεο, αλάινγα 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπρλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλά Σ2 ζχζηεκα. Δάλ ε 

παξνρή ησλ CELL_ID δελ πξνβιέπεηαη, ην πεδίν απηφ είλαη '0 '. 

 NETWORK_ID: Απηφ είλαη έλα πεδίν πνπ πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά ην 

ηξέρνλ DVB-T2 δίθηπν. 

 T2_SYSTEM_ID: Σν πεδίν απηφ πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά έλα Σ2 

ζχζηεκα εληφο ηνπ DVB-T2 δηθηχνπ. 

 NUM_T2_FRAMES: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ηνλ αξηζκφ NT2 ησλ Σ2- 

πιαηζίσλ αλά ππέξ-πιαίζην. Ζ ειάρηζηε ηηκή ηνπ είλαη 2. 

 NUM_DATA_SYMBOLS: Γειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ OFDM ζπκβφισλ 

δεδνκέλσλ Ldata= LF - NP2 αλά Σ2-πιαίζην, εθηφο ησλ P1 θαη P2. 

 REGEN_FLAG: Απηφ ην πεδίν δείρλεη πφζεο θνξέο ην DVB-T2 ζήκα 

έρεη αλαγελλεζεί. Ζ ηηκή '000 'δείρλεη φηη δελ έρεη ππάξμεη αλαγέλλεζε. Κάζε 

θνξά πνπ ην DVB-T2 ζήκα αλαπαξάγεηαη ην πεδίν απηφ απμάλεηαη θαηά έλα. 

 L1_POST_EXTENSION: Σν πεδίν απηφ ππνδειψλεη ηελ παξνπζία ηνπ 

L1-post  πεδίνπ επέθηαζεο. Όηαλ ην πεδίν επέθηαζεο ππάξρεη ζηελ L1-post, 

ην bit ηνπ πεδίνπ έρεη ηηκή “1” δηαθνξεηηθά “0” . 
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 NUM_RF: Γειψλεη ην NRF, δειαδή ηνλ αξηζκφ ησλ ζπρλνηήησλ ζην 

ηξέρνλ Σ2 ζχζηεκα. Οη ζπρλφηεηεο παξαηίζεληαη καδί κε ηηο δηακνξθψζηκεο 

παξακέηξνπο ηεο L1-post ζεκαηνδφηεζεο. 

 CURRENT_RF_IDX: Αλ ε ιεηηνπξγία TFS ππνζηεξίδεηαη, απηφ ην 

πεδίν δειψλεη ηνλ δείθηε ηνπ ηξέρνληνο RF θαλαιηνχ εληφο ηεο TFS δνκήο, 

κεηαμχ 0 θαη NUM_RF-1, δηαθνξεηηθά είλαη “0”. 

 T2_VERSION: Tν πεδίν απηφ δείρλεη ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηνπ 

πξνηχπνπ ζην νπνίν βαζίδεηαη ην εθπεκπφκελν ζήκα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 43: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ην πεδίν T2 version 

 Αλ ην πεδίν T2_VERSION είλαη “0000”, ηφηε θαη ηα πεδία 

IN_BAND_B_FLAG, PLP_MODE, STATIC_FLAG θαη 

STATIC_PADDING_FLAG, πξέπεη επίζεο λα ηεζνχλ 0. 

 CRC-32: Ο θψδηθαο απηφο αλίρλεπζεο ζθαικάησλ εθαξκφδεηαη ζε 

νιφθιεξε ηελ L1-pre ζεκαηνδφηεζε. 

8.1.3 Σα Γεδνκέλα ηεο L1-post εκαηνδφηεζεο 

 Ζ L1-post ζεκαηνδφηεζε πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο νη νπνίεο 

παξέρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζηνλ δέθηε γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ 

επηζπκεηψλ PLPs. H L1-post ζεκαηνδφηεζε απνηειείηαη πεξαηηέξσ απφ δχν 

ηχπνπο παξακέηξσλ, ηηο δηακνξθψζηκεο θαη ηηο δπλακηθέο, ζπλ έλα 

πξναηξεηηθφ πεδίν επέθηαζεο. Οη δηακνξθψζηκεο παξάκεηξνη παξακέλνπλ 

πάληα νη ίδηεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ελφο ππέξ-πιαηζίνπ, ελψ νη δπλακηθέο 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο γηα ην ηξέρνλ T2-

πιαίζην. Οη ηηκέο ησλ δπλακηθψλ παξακέηξσλ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο ππέξ-πιαηζίνπ, ελψ ην κέγεζνο ηνπ θάζε πεδίνπ παξακέλεη ην 

ίδην. 

8.1.3.1 Ζ Γηακνξθψζηκε L1-post εκαηνδφηεζε 

 Ζ εηθφλα 56 απεηθνλίδεη ηα πεδία ηεο δηακνξθψζηκεο L1-post 

ζεκαηνδφηεζεο, ηα θπξηφηεξα εθ ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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Δηθόλα 56: Σα πεδία ηεο δηακνξθώζηκεο L1-post ζεκαηνδόηεζεο 

 SUB_SLICES_PER_FRAME: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ ππν-ηεκαρίσλ Nsubslices_total, γηα ηα data PLPs ηχπνπ 2 ζε φια ηα 

θαλάιηα RF ζε έλα Σ2 πιαίζην. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη TFS, απηφ ηζνδπλακεί κε 

Nsubslices × NRF, δειαδή κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππν-ηεκαρίσλ ζε θάζε θαλάιη RF 

επί ηνλ αξηζκφ ησλ θαλαιηψλ RF, ελψ φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, Nsubslices_total = 

Nsubslices. Αλ δελ ππάξρνπλ ηχπνπ 2 PLPs, ην πεδίν νξίδεηαη ζε '1 D'. 
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 NUM_PLP: Απηφ ην πεδίν δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ PLPs πνπ κεηαθέξεη 

ηνλ ηξέρνλ ππέξ-πιαίζην. Ζ ειάρηζηε ηηκή απηνχ ηνπ πεδίνπ είλαη '1 '. 

 NUM_AUX: Απηφ ην πεδίν δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ βνεζεηηθψλ ξνψλ. 

Όηαλ είλαη κεδέλ ζεκαίλεη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη βνεζεηηθέο ξνέο. 

Σα αθφινπζα πεδία εκθαλίδνληαη ζην βξφρν ηεο ζπρλφηεηαο: 

 RF_IDX: Γειψλεη ην δείθηε ηνπ θάζε FREQUENCY πνπ αλαθέξεηαη ζε 

απηφλ ην βξφρν. Ζ ηηκή ηνπ RF_IDX παίξλεη κηα κνλαδηθή ηηκή κεηαμχ 0 θαη 

NUM_RF-1. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία TFS, δείρλεη ηε 

ζεηξά ηεο θάζε ζπρλφηεηαο εληφο ηεο TFS δηακφξθσζεο. 

 FREQUENCY: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ηελ θεληξηθή ζπρλφηεηα ζε Hz 

ηνπ θαλαιηνχ RF ηνπ νπνίνπ ν δείθηεο είλαη RF_IDX. Ζ ζεηξά ησλ ζπρλνηήησλ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο TFS δηακφξθσζεο ππνδεηθλχεηαη απφ ην RF_IDX. Ζ ηηκή 

ηνπ πεδίνπ κπνξεί λα είλαη “0”, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζπρλφηεηα δελ είλαη γλσζηή 

θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζήκαηνο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ 

πξέπεη λα εξκελεπζεί σο ζπρλφηεηα απφ ηνλ δέθηε.  

 Σα αθφινπζα πεδία εκθαλίδνληαη κφλν εάλ ην LSB ηνπ S2 πεδίνπ είλαη 

“1” (π.ρ. S2 = “XXX1”): 

 FEF_TYPE: Σν πεδίν απηφ πξέπεη λα αλαθέξεη ηνλ ηχπν ηνπ 

ζρεηηδφκελνπ FEF κέξνπο. Οη FEF ηχπνη επηζεκαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 44. 

 

Πίλαθαο 44: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ηνλ FEF ηύπν 

 FEF_LENGTH: Γειψλεη ην κήθνο ηνπ ζρεηηδφκελνπ FEF κέξνπο σο 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρεησδψλ πεξηφδσλ Σ, απφ ηελ αξρή ηνπ ζπκβφινπ P1 ηνπ 

FEF ηκήκαηνο σο ηελ αξρή ηνπ ζπκβφινπ P1 ηνπ επφκελνπ Σ2-πιαηζίνπ. 

 FEF_INTERVAL: Απηφ ην πεδίν δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ Σ2-πιαηζίσλ 

αλάκεζα ζε δχν FEF ηκήκαηα. Σν Σ2-πιαίζην πξέπεη πάληα λα είλαη ην πξψην 

πιαίζην ζε έλα Σ2 ππέξ-πιαίζην πνπ πεξηέρεη θαη ηφζν FEF ηκήκαηα θαη Σ2-

πιαίζηα. 

Σα αθφινπζα πεδία εκθαλίδνληαη ζηνλ PLP βξφρν: 

 PLP_ID: Απηφ ην πεδίν πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά έλα PLP ζην Σ2 

ζχζηεκα. 

 PLP_TYPE: Γείρλεη ηνλ ηχπν ηνπ ζρεηηδφκελνπ PLP θαη επηζεκαίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 45. 
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Πίλαθαο 45: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ην πεδίν PLP_TYPE 

 Δάλ ην πεδίν PLP_TYPE έρεη κία απφ ηηο ηηκέο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

κειινληηθή ρξήζε, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ bits ζηνλ βξφρν PLP πξέπεη λα 

είλαη ν ίδηνο φπσο θαη γηα ηνπο άιινπο ηχπνπο, αιιά νη ζεκαζίεο ησλ πεδίσλ 

εθηφο απφ ηα PLP_ID θαη PLP_TYPE πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα 

κειινληηθή ρξήζε θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 PLP_PAYLOAD_TYPE: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ην είδνο ησλ σθέιηκσλ 

δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηα ζρεηηδφκελα PLPs θαη παίξλεη ηηκέο 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 46. 

 

Πίλαθαο 46: Μνξθή εκαηνδόηεζεο γηα ην πεδίν PLP_PAYLOAD_TYPE 

 FF_FLAG: Απηή ε ζεκαία έρεη νξηζηεί λα είλαη “1” εάλ έλα PLP ηχπνπ 1 

ζε έλα TFS ζχζηεκα εκθαλίδεηαη ζην ίδην RF θαλάιη ζε θάζε Σ2-πιαίζην. 

Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη TFS, ή φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά ην PLP_TYPE 

δελ είλαη ίζν κε “001”, απηφ ην πεδίν είλαη 0 θαη δελ έρεη θαλέλα λφεκα. 

 FIRST_RF_IDX: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ζε πνην RF θαλάιη έλα data 

PLP ηχπνπ 1 εκθαλίδεηαη ζην πξψην πιαίζην ελφο ππέξ-πιαηζίνπ ζε έλα 

ζχζηεκα TFS. Αλ FF_FLAG = “1”, ην πεδίν δείρλεη ηo RF θαλάιη ζην νπνίν 

εκθαλίδεηαη ην PLP ζε θάζε Σ2-πιαίζην.  

 FIRST_FRAME_IDX: Σν πεδίν απηφ ππνδειψλεη ηελ IDX ηνπ πξψηνπ 

πιαηζίνπ ηνπ ππέξ-πιαηζίνπ ζην νπνίν ζπκβαίλεη ην ηξέρνλ PLP. Ζ ηηκή ηνπ 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ FRAME_INTERVAL. 

 PLP_GROUP_ID: Πξνζδηνξίδεη κε πνηα PLP νκάδα εληφο ηνπ T2 

πιαηζίνπ ζπλδέεηαη ην ηξέρνλ PLP. Απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ έλαλ 

δέθηε γηα λα ζπλδέζεη ηα data PLP ζην ζρεηηδφκελφ ηνπο common PLP, ην 

νπνίν έρεη ηελ ίδηα PLP_GROUP_ID. 

 PLP_COD: Σν πεδίν απηφ δειψλεη ην ξπζκφ θσδηθνπνίεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζρεηηδφκελν PLP θαη παίξλεη ηηκέο ζχκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα 47 γηα PLP_FEC_TYPE = 00 θαη 01. 
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Πίλαθαο 47: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ηνπο ξπζκνύο θσδηθνπνίεζεο γηα 
PLP_FEC_TYPE = 00 θαη 01 

 PLP_MOD: Γειψλεη ηελ δηακφξθσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

ζρεηηδφκελν PLP, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 48. 

 

Πίλαθαο 48: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ηε δηακόξθσζε 

 PLP_ROTATION: Απηή ε ζεκαία δείρλεη αλ ν πεξηζηξεθφκελνο 

αζηεξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη ή φρη απφ ην ζρεηηδφκελν PLP, αλαιφγσο αλ ε 

ηηκή ηνπ είλαη “1” ή “0”. 

 PLP_FEC_TYPE: Γείρλεη ηνλ FEC ηχπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

ζρεηηδφκελν PLP  κε βάζε ηνλ πίλαθα 49. 

 

Πίλαθαο 49: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ηνλ PLP FEC ηύπν 

 PLP_NUM_BLOCKS_MAX: Απηφ ην πεδίν δειψλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ 

PLP_NUM_BLOCKS γηα ην ηξέρνλ PLP. 

 FRAME_INTERVAL: Γειψλεη ην δηάζηεκα (IJUMP) ηνπ T2-πιαηζίνπ 

εληφο ηνπ ππέξ-πιαηζίνπ γηα ην ζρεηηδφκελν PLP. Γηα ηα PLPs πνπ δελ 

εκθαλίδνληαη ζε θάζε πιαίζην ηνπ ππέξ-πιαηζίνπ, ε ηηκή απηνχ ηνπ πεδίνπ ζα 

ηζνχηαη κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δηαδνρηθψλ πιαηζίσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

εάλ έλα PLP εκθαλίδεηαη ζηα πιαίζηα 1, 4, 7 θιπ, απηφ ην πεδίν ζα είλαη “3”. 

Γηα ηα PLPs πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε πιαίζην, ην πεδίν έρεη ηηκή “1”.  

 TIME_IL_LENGTH: Ζ ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

ηηκή πνπ νξίδεηαη ζην TIME_IL_TYPE. πγθεθξηκέλα αλ ην TIME_IL_TYPE 

είλαη “1”, ην πεδίν απηφ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ησλ Σ2 πιαηζίσλ PI, ζηα νπνία 

αληηζηνηρίδεηαη θάζε Interleaving Frame θαη ππάξρεη έλα TI-κπινθ αλά 
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Interleaving Frame (NTI = 1), ελψ αλ έρεη ηηκή “0”, ηφηε ην πεδίν αλαθέξεη ηνλ 

αξηζκφ NTI ησλ TI κπινθ αλά Interleaving Frame, θαη ππάξρεη έλα Interleaving 

Frame αλά T2-πιαίζην (PI = 1). 

 Δάλ ππάξρεη έλα TI-κπινθ αλά Interleaving Frame θαη έλα Σ2-πιαίζην 

αλά Interleaving Frame, ηφηε ην TIME_IL_LENGTH ξπζκίδεηαη ζηελ ηηκή “1” 

θαη ην TIME_IL_TYPE ζηελ ηηκή “0”. Αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη time interleaving 

γηα ηα ζρεηηδφκελα PLP, ηφηε θαη ηα δχν πεδία νξίδεηαη ζηελ ηηκή “0”. 

 TIME_IL_TYPE: Απηφ ην πεδίν δειψλεη ην είδνο ηνπ time-interleaving. 

H ηηκή “0” ζεκαίλεη φηη έλα Interleaving Frame αληηζηνηρεί ζε έλα Σ2-πιαίζην 

θαη πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα TI κπινθ, ελψ ε ηηκή “1” ζεκαίλεη φηη έλα 

Interleaving Frame κεηαθέξεηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο T2-πιαίζηα θαη 

πεξηέρεη έλα κφλν TI-κπινθ. 

 IN-BAND_A_FLAG: Γείρλεη αλ ην ηξέρνλ PLP κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο 

ζεκαηνδφηεζεο in-band ηχπνπ Α, αλάινγα αλ έρεη ηηκή “1” ή “0”. 

 IN-BAND_B_FLAG: Αληίζηνηρα, ην πεδίν απηφ δείρλεη αλ ην ηξέρνλ PLP 

κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ζεκαηνδφηεζεο in-band ηχπνπ Β, αλάινγα αλ έρεη 

ηηκή “1” ή “0”. 

 PLP_MODE: Απηφ ην πεδίν δειψλεη αλ ρξεζηκνπνηείηαη Καλνληθή ή 

Τςειήο Απφδνζεο ιεηηνπξγία γηα ην ηξέρνλ PLP, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 50. 

 

Πίλαθαο 50: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ην PLP_MODE 

 εκείσζε: Ζ ηηκή “00” ρξεζηκνπνηείηαη κφλν αλ ην T2_VERSION ζηελ 

L1-pre ζεκαηνδφηεζε είλαη “0000” θαη δείρλεη φηη ε ιεηηνπξγία επηζεκαίλεηαη 

κφλν ζην πεδίν CRC-8/MODE ηνπ BBHEADER. 

 STATIC_FLAG: Απηφ ην πεδίν δείρλεη αλ ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ην 

ηξέρνλ PLP πνηθίιιεη αλά Σ2-πιαίζην ή παξακέλεη ζηαηηθφο. Όηαλ έρεη ηηκή 

“1”, ηα αθφινπζα πεδία ηεο δπλακηθήο L1-post ζεκαηνδφηεζεο πξέπεη λα 

αιιάμνπλ κφλν εληφο ησλ νξίσλ ππέξ-πιαηζίσλ θαη κφλν φηαλ κηα αιιαγή ηνπ 

configuration ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ L1_CHANGE_COUNTER κεραληζκφ: 

- SUBSLICE_INTERVAL; 
- TYPE_A_START; 
- PLP_START γηα ην ηξέρνλ PLP; 
- PLP_NUM_BLOCKS γηα ην ηξέρνλ PLP. 
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 Όηαλ έρεη ηηκή “0”, ηα πεδία ηεο δπλακηθήο L1-post ζεκαηνδφηεζεο 

κπνξεί λα αιιάμνπλ αλά πάζα ζηηγκή. Σν πεδίν κπνξεί λα είλαη “0” αθφκε θαη 

φηαλ ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη ζηαηηθφο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

T2_VERSION ζηελ L1-pre ζεκαηνδφηεζε είλαη “0000”. 

 εκείσζε: Αλ ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ην ηξέρνλ PLP είλαη γλσζηφ φηη 

είλαη ζηαηηθφο, ην πεδίν ζα πξέπεη λα νξηζηεί ζε “1” ψζηε λα κπνξνχλ νη 

δέθηεο λα εμάγνπλ ην PLP, αθφκε θαη αλ ππάξρεη έλα bit error ζηελ L1-post ή 

in-band ηχπνπ Α ζεκαηνδφηεζε. 

 STATIC_PADDING_FLAG: Απηφ ην πεδίν δείρλεη αλ ρξεζηκνπνηείηαη 

BBFRAME padding φρη κφλν γηα ηελ in-band ζεκαηνδφηεζε γηα ην ηξέρνλ 

PLP. Δάλ έρεη ηηκή “0”, ε ηηκή ηνπ DFL γηα ην ηξέρνλ PLP κπνξεί λα δηαθέξεη 

αλά BBFRAME ελψ αλ έρεη ηηκή “1”, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα γηα ηo ηξέρνλ PLP: 

- ην πξψην BBFRAME θάζε Interleaving Frame κπνξεί λα έρεη DFL <Kbch-80, 

αιιά 

- ην DFL γηα ην πξψην BBFRAME ηνπ Interleaving Frame πξέπεη λα είλαη ην 

ίδην ζε θάζε Interleaving Frame ηνπ ππέξ-πιαηζίνπ. 

- ην DFL, γηα ην πξψην BBFRAME ηνπ Interleaving Frame ζα αιιάδεη κφλν 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ππέξ-πιαηζίνπ θαη κφλν αλ ζεκαηνδνηείηαη κηα αιιαγή 

ζην configuration κε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ L1_CHANGE_COUNTER . 

- φια ηα ππφινηπα BBFRAMEs έρνπλ DFL = Kbch-80.   

 εκείσζε: Αλ ην BBFRAME padding είλαη γλσζηφ φηη δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη, απηφ ην πεδίν ζα πξέπεη λα είλαη “1” γηα λα κπνξνχλ νη 

δέθηεο λα εμάγνπλ έλα PLP αθφκε θαη αλ ππάξρεη bit error ζην BBHEADER. 

 Σα αθφινπζα πεδία εκθαλίδνληαη ζηνλ βξφρν ηεο βνεζεηηθήο ξνήο: 

 AUX_STREAM_TYPE: Απηφ ην πεδίν δειψλεη ην είδνο ηεο ηξέρνπζαο 

βνεζεηηθήο ξνήο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 51. 

 

Πίλαθαο 51: Μνξθή ζεκαηνδόηεζεο γηα ηνλ ηύπν ηεο βνεζεηηθήο ξνήο 

 AUX_PRIVATE_CONF: Απηφ ην 28-bit πεδίν δηαηεξείηαη γηα κειινληηθή 

ρξήζε γηα ηε ζεκαηνδφηεζε ησλ βνεζεηηθψλ ξνψλ. 

8.1.3.2 Ζ Γπλακηθή L1-post εκαηνδφηεζε 

 Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη ηα πεδία ηεο δηακνξθψζηκεο L1-post 

ζεκαηνδφηεζεο, ηα θπξηφηεξα εθ ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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Δηθόλα 57: Σα πεδία ηεο δπλακηθήο L1-post ζεκαηνδόηεζεο 

 FRAME_IDX: Σν πεδίν απηφ είλαη ν δείθηεο ηνπ ηξέρνληνο Σ2-πιαηζίνπ 

κέζα ζε έλα ππέξ-πιαίζην. Ο δείθηεο ηνπ πξψηνπ πιαηζίνπ είλαη “0”. 

 SUB_SLICE_INTERVAL: Απηφ ην πεδίν δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ OFDM 

θειηψλ απφ ηελ αξρή ηνπ ελφο ππν-ηεκαρίνπ ελφο PLP κέρξη ηελ αξρή ηνπ 

επφκελνπ ππν-ηεκαρίνπ ηνπ ίδηνπ PLP ζην ίδην θαλάιη ξαδηνζπρλνηήησλ RF 

γηα ην ηξέρνλ Σ2-πιαίζην (ή γηα ην επφκελν ζηελ πεξίπησζε ηνπ TFS). Δάλ ν 

αξηζκφο ησλ ππν-ηεκαρίσλ αλά πιαίζην ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαλαιηψλ 

RF, ηφηε ε ηηκή ηνπ πεδίνπ δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ OFDM θειηψλ ζε έλα RF 

θαλάιη γηα ηα data PLP ηχπνπ 2. Αλ δελ ππάξρνπλ ηχπνπ 2 PLP ζηo ζρεηηθφ 

Σ2-πιαίζην, ην πεδίν απηφ πξέπεη λα είλαη “0”. 

 TYPE_2_START: Γειψλεη ηελ ζέζε ηεο έλαξμεο ηνπ πξψηνπ απφ ηα 

ηχπνπ 2 PLP ρξεζηκνπνηψληαο ην cell addressing scheme. Αλ δελ ππάξρνπλ 

ηχπνπ 2 PLP, ηφηε είλαη “0”. Έρεη ηελ ίδηα ηηκή ζε θάζε RF θαλάιη, θαη κε TFS 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνινγίδεη πφηε ηα ππν-ηεκάρηα ηνπ PLP 

είλαη “folded”. 

 L1_CHANGE_COUNTER: Σν πεδίν απηφ δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππέξ-

πιαηζίσλ, ζηα νπνία ζα αιιάμεη ην  configuration (δειαδή ην πεξηερφκελν ησλ 

πεδίσλ ηεο L1-pre ζεκαηνδφηεζεο ή ηεο δηακνξθψζηκεο L1-post 

ζεκαηνδφηεζεο). Σν επφκελν ππέξ-πιαίζην κε αιιαγέο ζηε δηακφξθσζε 
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ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ απηνχ. Αλ έρεη ξπζκηζηεί ζηελ ηηκή “0”, 

ζεκαίλεη φηη δελ πξνβιέπεηαη αιιαγή, ελψ αλ είλαη “1” ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

αιιαγή ζηo  επφκελν ππέξ-πιαίζην.  

Σα αθφινπζα πεδία εκθαλίδνληαη ζηνλ βξφρν PLP: 

 PLP_ID: Σν πεδίν απηφ πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά έλα PLP εληφο ηνπ Σ2 

ζπζηήκαηνο. Ζ ζεηξά ησλ PLP ζηνλ βξφρν απηφ είλαη ε ίδηα κε ηε ζεηξά ηνπο 

εληφο ηνπ PLP βξφρνπ ζηελ δηακνξθψζηκε L1-post ζεκαηνδφηεζε. Σν 

PLP_ID ππάξρεη ζε απηφλ ηνλ βξφρν γηα λα παξέρεη επηπιένλ βεβαίσζε φηη 

έρεη  εληνπηζηεί ην ζσζηφ PLP. 

 Δάλ ην PLP_ID αληηζηνηρεί ζε έλα PLP ηνπ νπνίνπ ην PLP_TYPE είλαη 

κία απφ ηηο ηηκέο πνπ πξννξίδνληαη γηα κειινληηθή ρξήζε, ηφηε ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ bit ζην βξφρν PLP είλαη ν ίδηνο φπσο θαη γηα ηνπο άιινπο 

ηχπνπο, αιιά ηα πεξηερφκελα ησλ πεδίσλ εθηφο ηνπ PLP_ID πξννξίδνληαη γηα 

κειινληηθή ρξήζε θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 PLP_START: Γειψλεη ηελ ζέζε έλαξμεο ησλ ζπζρεηηζκέλσλ PLP 

εληφο ηνπ ηξέρνληνο Σ2-πιαηζίνπ ρξεζηκνπνηψληαο cell addressing scheme. 

Γηα ηα PLP ηχπνπ 2, αλαθέξεηαη ζηε ζέζε έλαξμεο ηνπ πξψηνπ ππν-ηεκαρίνπ 

ηνπ ζπζρεηηζκέλνπ PLP. Σν πξψην PLP μεθηλά ακέζσο κεηά ηελ L1-post 

ζεκαηνδφηεζε. Σν PLP_START ηνπ πξψηνπ PLP ηνπ πιαηζίνπ πξέπεη είλαη 

πάληα “0”. Όηαλ ην ηξέρνλ PLP δελ αληηζηνηρίδεηαη ζην ηξέρνλ Σ2-πιαίζην, ή 

φηαλ δελ ππάξρνπλ FEC κπινθ ζην ηξέρνλ Interleaving Frame γηα ην ηξέρνλ 

PLP, ην πεδίν είλαη “0”. 

 PLP_NUM_BLOCKS: Γειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ FEC κπινθ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην ηξέρνλ Interleaving Frame γηα ην ηξέρνλ PLP θαη έρεη ηελ ίδηα 

ηηκή γηα θάζε T2-πιαίζην ζην νπνίν αληηζηνηρίδεηαη ην Interleaving Frame. 

Όηαλ ην ηξέρνλ PLP δελ αληηζηνηρίδεηαη ζην ηξέρνλ T2-πιαίζην, ηφηε είλαη “0”. 

 Ζ πξνζηαζία ηεο δπλακηθήο L1 ζεκαηνδφηεζεο εληζρχεηαη πεξαηηέξσ 

κε ηε κεηάδνζε ηεο L1 ζεκαηνδφηεζεο θαη ζε κνξθή in-band ζεκαηνδφηεζεο. 

8.1.3.3 Δπαλάιεςε ησλ Γπλακηθψλ L1-post Γεδνκέλσλ 

 Γηα λα απνθηεζεί απμεκέλε αλζεθηηθφηεηα γηα ην δπλακηθφ ηκήκα ηεο 

L1-post ζεκαηνδφηεζεο, νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα επαλαιεθζνχλ ζην 

πξννίκηα δχν δηαδνρηθψλ Σ2-πιαηζίσλ. Ζ ρξήζε απηήο ηεο επαλάιεςεο 

επηζεκαίλεηαη ζηελ L1-pre παξάκεηξν L1_REPETITION_FLAG. Δάλ ε ζεκαία 

απηή είλαη “1”, ε δπλακηθή L1-post ζεκαηνδφηεζε γηα ην ηξέρνλ θαη ην επφκελν 

T2 πιαίζην βξίζθεηαη ζην/α ζχκβνιν/α P2 φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 58. 

Έηζη, αλ ρξεζηκνπνηείηαη επαλάιεςε ησλ δπλακηθψλ L1-post δεδνκέλσλ, ε 

L1-post ζεκαηνδφηεζε απνηειείηαη απφ έλα δηακνξθψζηκν θαη δχν δπλακηθά 

ηκήκαηα φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη TFS, απηά ηα 
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δχν κέξε ζεκαηνδνηνχλ ηα δεδνκέλα γηα ην επφκελν Σ2-πιαίζην θαη ην 

επφκελν-αιιά-κνλαδηθφ Σ2-πιαίζην, αληίζηνηρα. 

 

Δηθόλα 58: Δπαλάιεςε ηεο δπλακηθήο L1-post πιεξνθνξίαο 

 Ζ L1-post ζεκαηνδφηεζε δελ πξέπεη λα αιιάδεη κέγεζνο κεηαμχ ησλ 

πιαηζίσλ ελφο ππέξ-πιαηζίνπ. Δάλ πξφθεηηαη λα ππάξμεη κηα αιιαγή ησλ 

ξπζκίζεσλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ππέξ-πιαηζίνπ j, νη βξφρνη θαη ησλ δχν 

ηκεκάησλ ηεο δπλακηθήο πιεξνθνξίαο ηνπ ηειεπηαίνπ Σ2-πιαηζίνπ ηνπ ππέξ-

πιαηζίνπ j-1, πεξηιακβάλεη κφλν ηα PLPs θαη ηα AUXILIARY_STREAMs πνπ 

ππάξρνπλ ζην ππέξ-πιαίζην j-1.  

 Παξάδεηγκα: Σν ππέξ-πιαίζην 7 πεξηέρεη 4 PLPs, κε PLP_IDs 0, 1, 2 

θαη 3. Μηα αιιαγή ξπζκίζεσλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ην ππέξ-πιαίζην 8 λα 

πεξηέρεη ηα PLP_IDs 0, 1, 3 θαη 4 (δειαδή ην PLP_ID 2 ζα αληηθαηαζηαζεί απφ 

ην PLP_ID 4). Σν ηειεπηαίν T2-πιαίζην ηνπ ππέξ-πιαηζίνπ 7 πεξηέρεη 

δπλακηθή πιεξνθνξία γηα ην ηξέρνλ θαη ην επφκελν πιαίζην, φπνπ ν βξφρνο 

PLP ζεκαηνδνηεί ηα PLP_IDs 0, 1, 2 θαη 3 θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, αθφκε 

θαη αλ απηή δελ είλαη ε ζσζηή ζεηξά ησλ PLP_IDs ηνπ επφκελνπ πιαηζίνπ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ν δέθηεο πξέπεη λα δηαβάζεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

λέσλ ξπζκίζεσλ  θαηά ηελ έλαξμε ηνπ λένπ ππέξ-πιαηζίνπ. 

8.1.3.4 Σν L1-post Πεδίν Δπέθηαζεο 

 Σν L1-post πεδίν επέθηαζεο πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα γηα κειινληηθή 

επέθηαζε ηεο ζεκαηνδφηεζεο L1 θαη ε παξνπζία ηνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην 

L1-pre πεδίν L1_POST_EXTENSION.  

8.1.3.5 CRC γηα ηελ L1-post εκαηνδφηεζε 

 Έλαο 32-bit θψδηθαο αλίρλεπζεο ζθαικάησλ εθαξκφδεηαη ζε νιφθιεξε 

ηελ L1-post ζεκαηνδφηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηακνξθψζηκεο, ηεο 

δπλακηθήο γηα ην ηξέρνλ Σ2-πιαίζην, ηεο δπλακηθήο γηα ην επφκελν Σ2-πιαίζην 

θαη ηνπ L1-post πεδίνπ επέθηαζεο, αλ ππάξρεη. Ζ ηνπνζεζία ηνπ πεδίνπ CRC 

κπνξεί λα βξεζεί απφ ην κήθνο ηνπ L1-post, ην νπνίν ζεκαηνδνηείηαη απφ ην 

L1_POST_INFO_SIZE. 

8.1.3.6 L1 Padding 

 Απηφ ην κεηαβιεηνχ κήθνπο πεδίν πξνζηίζεηαη κεηά ην L1-post CRC 

πεδίν γηα λα εμαζθαιίζεη φηη πνιιαπιά LDPC κπινθ ηεο L1-post 
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ζεκαηνδφηεζεο έρνπλ ην ίδην κέγεζνο πιεξνθνξηψλ, φηαλ ε L1-post 

ζεκαηνδφηεζε είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε ζε πνιιαπιά κπινθ ηα νπνία είλαη 

ρσξηζηά θσδηθνπνηεκέλα. Οη ηηκέο ησλ L1 padding bits, νξίδνληαη σο “0”. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 – Καηαζκεςή Πλαιζίων 

 

 Σν ηέηαξην θχξην ζηάδην ηνπ data path ηνπ transmitter έρεη λα θάλεη κε 

ηελ θαηαζθεπή ησλ πιαηζίσλ (frames). ηελ πξνζνκνίσζε ην ζηάδην απηφ 

ρσξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο δηεξγαζίεο: ηεο εηζαγσγή θελψλ θειηψλ (dummy 

cells insertion), ηνλ θαηαζθεπαζηή πιαηζίσλ (frame builder) θαη ηνλ 

δηεκπινθέα ζπρλφηεηαο (frequency interleaver). H ζπλάξηεζε 

t2_tx_dvbt2bltx.m ηνπ transmitter θαιεί ηνπο wrappers ησλ ηξηψλ βεκάησλ νη 

νπνίνη είλαη νη αθφινπζνη (ζπλνδεπφκελνη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπο ζηελ 

επηθεθαιίδα ηνπ matlab αξρείνπ ηνπο): 

- t2_tx_dmcells_wr.m 

T2_TX_DMCELLS_WR DVBT2 Dummy Cells Insertion Wrapper 

- t2_tx_fbuild_wr.m 

T2_TX_FBUILD_WR DVBT2 Frame Builder Wrapper 

- t2_tx_freqint_wr.m 

T2_TX_FREQINT_WR DVBT2 Inner Interleaver Wrapper 

Οη wrapper απηνί θαινχλ κε ηελ ζεηξά ηνπο, αληηζηνίρσο ηηο ζπλαξηήζεηο : 

- t2_tx_dvbt2bldmcells.m 

T2_TX_DVBT2BLDMCELLS DVBT2 Dummy Cells Insertion 
DOUT = T2_TX_DVBT2BLDMCELLS (DVBT2, FID, DIN) inserts dummy cells 
following the configuration parameters of the DVBT2 structure.  
 

- t2_tx_dvbt2blfbuild.m 

T2_TX_DVBT2BLFBUILD DVBT2 Frame builder 
DOUT = T2_TX_DVBT2BLFBUILD (DVBT2, FID, DIN) takes the incoming data and 
generates the data cells of each T2 frame by inserting L1 signalling (currently 
random) and dummy cells. The output has C_DATA cells for each symbol, but for P2 
and Frame closing symbols there are NaNs at the end because those symbols have 
a lower capacity. 
 

- t2_tx_dvbt2blfreqint.m 

T2_TX_DVBT2BLFREQINT DVBT2 Frequency Interleaver 
DOUT = T2_TX_DVBT2BLFREQINT (DVBT2, FID, DIN) interleaves the data 
following the configuration parameters of the DVBT2 structure.  

 
 Οη ζπλαξηήζεηο απηέο βξίζθνληαη ζηνπο θαθέινπο tx_dvbt2bldmcells, 

tx_dvbt2blfbuild, tx_dvbt2blfreqint ηνπ tx lib. ηελ πεξίπησζε ηνπ freq. 

interleaver θαιείηαη απφ ηελ θχξηα ζπλάξηεζε θαη ε βνεζεηηθή (βξηζθφκελε θαη 

απηή ζηνλ θάθειν tx_dvbt2blfreqint): 
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- t2_tx_dvbt2blfreqint_spermat.m 

T2_TX_DVBT2BLFREQINT_SPERMAT DVBT2 Freq-Interleaver Symbol 
Permutation Matrices 
[H, HINV] = T2_TX_DVBT2BLFREQINT_SPERMAT (DVBT2) returns the symbol 
freq-interleaver permutation matrix H, and in inverse HINV following the configuration 
parameters of the DVBT2 structure. 

 
 Σειηθά, ην απνηέιεζκα ηεο πξνζνκνίσζεο γηα ηα ηξία βήκαηα ηνπ 

frame builder είλαη ην εμήο (βι. θαη παξάξηεκα Α): 

DVBT2-TX-DMCELLS: DISABLED 

DVBT2-TX-FBUILD: (DVBT2BL) 
T2 Frames mapped = 1 frames 
Frame Builder output saved in file: fbuild_tx_do 
 
DVBT2-TX-FREQ-INT: (DVBT2BL) 
Mode=8k  
Symbol interleaver: 85 interleaved symbols 
Freq. interleaver output saved in file: fint_tx_do 

 
 ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ frame builder πνπ 

ηζρχνπλ γηα νπνηνδήπνηε Σ2 ζχζηεκα κνλνχ RF θαλαιηνχ, θάπνηεο απφ ηηο 

νπνίεο δηαθέξνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο γηα έλα TFS ζχζηεκα κε πνιιαπιά 

θαλάιηα RF. 

 

Δηθόλα 59: Μπινθ δηάγξακκα ηνπ frame builder 

 Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζθεπαζηή πιαηζίσλ είλαη ε ζπγθέληξσζε 

φισλ ησλ θειηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο time interleavers γηα θάζε PLP 

θαη ησλ θειηψλ ηεο δηακνξθσκέλεο L1 ζεκαηνδφηεζεο δεδνκέλσλ, ζε ζεηξέο 

ελεξγψλ OFDM θειηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα OFDM ζχκβνια πνπ ζπλζέηνπλ 
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ηε ζπλνιηθή δνκή ηνπ πιαηζίνπ . Ο frame builder ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο 

δπλακηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ scheduler θαη ην 

configuration ηεο δνκήο ηνπ πιαηζίνπ.  

9.1 Ζ Γνκή ησλ Πιαηζίσλ 

 Ζ δνκή ησλ DVB-T2 πιαηζίσλ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 60. ην αλψηεξν 

επίπεδν, απνηειείηαη απφ ηα ππέξ-πιαίζηα ηα νπνία δηαηξνχληαη ζε T2-

πιαίζηα θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζηα OFDM ζχκβνια. Σν ππέξ-

πιαίζην κπνξεί επίζεο λα έρεη θαη FEF κέξε. 

 

Δηθόλα 60: Η DVB-T2 δνκή ησλ πιαηζίσλ, κε ηε δηαίξεζε ζε ππέξ-πιαίζηα, 
T2-πιαίζηα θαη OFDM ζύκβνια 

9.2 Σν Τπέξ -Πιαίζην 

 Έλα ππέξ-πιαίζην κπνξεί λα κεηαθέξεη T2-πιαίζηα θαη επίζεο λα έρεη 

FEF κέξε, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Δηθόλα 61: Σν ππέξ-πιαίζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ T2-πιαηζίσλ θαη ησλ 
FEF ηκεκάησλ 

 Ο αξηζκφο ησλ T2-πιαηζίσλ ζε έλα ππέξ-πιαίζην είλαη κηα 

δηακνξθψζηκε παξάκεηξνο NT2 πνπ ζεκαηνδνηείηαη ζην L1-pre signaling  (NT2 

= NUM_T2_FRAMES). Σα T2-πιαίζηα αξηζκνχληαη απφ ην 0 κέρξη ην NT2-1 

θαη ην ηξέρνλ πιαίζην ζεκαηνδνηείηαη απφ ην πεδίν FRAME_IDX ζην 

δπλακηθφ L1-post signalling. Αλάκεζα ζηα Σ2-πιαίζηα κπνξεί λα εηζαρζεί έλα 

FEF ηκήκα. Ζ ηνπνζεζία ζηνλ ρξφλν ησλ FEF ηκεκάησλ βαζίδεηαη ζηε δνκή 

ηνπ ππέξ-πιαηζίνπ ην νπνίν θαη ηειεηψλεη κε FEF. Ζ δηάξθεηα ηνπ ππέξ-

πιαηζίνπ TSF δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

TSF = NT2×TF + NFEF×TFEF, 
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φπνπ NFEF είλαη ν αξηζκφο ησλ FEF ηκεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ θαη  

TFEF ε δηάξθεηα ηνπ ελφο (FEF_LENGTH). Σν NFEF κπνξεί λα βξεζεί απφ: 

NFEF = NT2 / FEF_interval. 

 Ζ κέγηζηε ηηκή ηνπ TSF είλαη 64s αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη FEFs 

(ηζνδπλακεί κε 255 frames ησλ 250 ms) θαη 128s ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. 

Δπίζεο ε δεηθηνδφηεζε ησλ T2-πιαηζίσλ θαη ην NT2 είλαη αλεμάξηεηα ησλ 

FEFs. 

 H L1-pre θαη ε ξπζκηδφκελε L1-post ζεκαηνδφηεζε κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ κφλν ζηα φξηα κεηαμχ δχν ππέξ-πιαηζίσλ. Αλ έλα δέθηεο ιάβεη 

κφλν in-band ηχπνπ A, ππάξρεη έλα κεηξεηήο πνπ ππνδεηθλχεη αλ ζην 

επφκελν ππέξ-πιαίζην ππάξρνπλ αιιαγέο ζηηο L1 παξακέηξνπο. Έηζη ν 

δέθηεο ειέγρεη ηηο λέεο παξακέηξνπο απφ ηα P2 ζχκβνια πνπ βξίζθνληαη ζην 

πξψην πιαίζην απηνχ ηνπ super-frame. 

 Έλα data PLP δελ ρξεηάδεηαη λα αληηζηνηρίδεηαη ζε θάζε T2-πιαίζην 

αιιά κπνξεί λα  κνηξαζηεί ζε πνιιαπιά πιαίζηα. Απηφ ην “δηάζηεκα” 

πιαηζίσλ (IJUMP) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν FRAME_INTERVAL. Σν 

πξψην πιαίζην ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ην data PLP πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

FIRST_FRAME_IDX ην νπνίν, φπσο θαη ην FRAME_INTERVAL δίλνληαη απφ 

L1-post ζεκαηνδφηεζε. Γηα λα ππάξρεη κνλαδηθή αληηζηνίρηζε ησλ data PLPs 

αλάκεζα ζηα ππέξ-πιαίζηα, ην NT2 πξέπεη λα δηαηξείηαη απφ ην 

FRAME_INTERVAL γηα θάζε data PLP. Έηζη έλα PLP αληηζηνηρίδεηαη ζηα T2-

πιαίζηα γηα ηα νπνία: 

(FRAME_IDX-FIRST_FRAME_IDX) mod FRAME_INTERVAL = 0. 

 Όηαλ ππάξρεη θαη έρεη εηζαρζεί in-band ζεκαηνδφηεζε ζε έλα data 

PLP, πξνθαιεί buffering ζε FRAME_INTERVAL+1 T2-πιαίζηα. Γηα λα 

απνθεπρζεί θάηη ηέηνην, ε in-band ηχπνπ A είλαη πξναηξεηηθή γηα ηα PLPs πνπ 

δελ εκθαλίδνληαη ζε θάζε πιαίζην θαη γηα απηά πνπ είλαη time interleaved ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πιαίζηα. Σν NT2 επηιέγεηαη έηζη ψζηε γηα PLP ππάξρεη 

αθέξαηνο αξηζκφο απφ Interleaving Frames αλά ππέξ-πιαίζην. 

9.3 Σν T2-Πιαίζην 

 Σν T2-πιαίζην απνηειείηαη απφ έλα P1 ζχκβνιν πξννηκίνπ, 

αθνινπζνχκελν απφ έλα ή πεξηζζφηεξα P2 ζχκβνια πξννηκίνπ, 

αθνινπζνχκελα απφ έλαλ δηακνξθψζηκν αξηζκφ ζπκβφισλ δεδνκέλσλ. Γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδπαζκνχο FFT κεγέζνπο, δηαζηήκαηνο θχιαμεο θαη 

πηινηηθνχ πξνηχπνπ, ην ηειεπηαίν data ζχκβνιν είλαη ζχκβνιν θιεηζίκαηνο 

πιαηζίνπ.  

 Σα P1 ζχκβνια κεηαθέξνπλ κφλν “P1” εηδηθέο πιεξνθνξίεο 

ζεκαηνδφηεζεο, δελ κνηάδνπλ κε ηα ζπλεζηζκέλα OFDM ζχκβνια θαη 

εηζάγνληαη αξγφηεξα. Ο θχξηνο ζθνπφο ησλ P2 ζπκβφισλ είλαη ε κεηαθνξά 
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ησλ δεδνκέλσλ ηεο L1 ζεκαηνδφηεζεο θαη, αλ ππάξρεη ειεχζεξε, ηα 

δεδνκέλα απφ ηα common PLPs ή/θαη ηα data PLPs. 

 Σα ζχκβνια δεδνκέλσλ θέξνπλ κφλν common PLPs ή data PLPs 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα 10.3.6.3.1 θαη 10.3.6.3.2. Ζ αληηζηνίρηζε ησλ PLP ζηα 

ζχκβνια γίλεηαη ζε επίπεδν θειηψλ OFDM, θαη επνκέλσο, ηα P2 ή ηα 

ζχκβνια δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ κεηαμχ πνιιψλ PLP. Αλ 

ππάξρεη ειεχζεξε ρψξνο ζην ηέινο ηνπ Σ2-πιαίζηνπ, ζπκπιεξψλεηαη κε 

βνεζεηηθέο ξνέο (αλ ππάξρνπλ) θαη θελά θειηά, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο 

10.3.7 θαη 10.3.8. ην Σ2-πιαίζην, ηα common PLPs πάληα βξίζθνληαη πξηλ 

απφ ηα data PLPs.  

9.3.1 Ζ Γηάξθεηα ηνπ T2-Πιαηζίνπ 

 Ζ αξρή ηνπ ζπκβφινπ P1 ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ T2-πιαηζίνπ. Ο 

αξηζκφο ησλ P2 ζπκβφισλ NP2 πξνζδηνξίδεηαη απφ ην FFT κέγεζνο, ελψ ν 

αξηζκφο ησλ data ζπκβφισλ Ldata ζην T2-πιαίζην είλαη έλα δηακνξθψζηκν 

κέγεζνο πνπ δίλεηαη απφ  ηελ L1-pre ζεκαηνδφηεζε (Ldata = 

NUM_DATA_SYMBOLS). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπκβφισλ ζε έλα πιαίζην 

(ρσξίο ην P1) δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε LF = NP2+Ldata. Ζ δηάξθεηα ηνπ πιαηζίνπ 

επνκέλσο είλαη:: 

TF = LF×Ts+TP1, 

φπνπ Ts είλαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ OFDM ζπκβφινπ duration θαη TP1 ε 

δηάξθεηα ηνπ P1 ζπκβφινπ. 

 Ζ κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη ην TF είλαη 250ms θαη έηζη ε 

κέγηζηε ηηκή γηα ην LF είλαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 52 (γηα εχξνο δψλεο 

8MHz θαη FFT κέγεζνο 8k). 

 

Πίλαθαο 52: Μέγηζην κήθνο πιαηζίνπ LF ζε OFDM ζύκβνια γηα δηαθνξεηηθά 
δηαζηήκαηα θύιαμεο GI 

9.3.2 Υσξεηηθφηεηα θαη Γνκή ηνπ T2-Πιαηζίνπ 

Ο frame builder αληηζηνηρεί ηα θειηά ηνπ  time interleaver (γηα ηα PLPs) 

θαη ηνπ constellation mapper (γηα ηελ L1-pre θαη ηελ L1-post ζεκαηνδφηεζε) 

ζηα θειία δεδνκέλσλ xm,l,p θάζε OFDM ζπκβφινπ ζε θάζε πιαίζην, φπνπ ην m 

είλαη ν αξηζκφο ηνπ T2-πιαηζίνπ, l ν δείθηεο ηνπ ζπκβφινπ κέζα ζην πιαίζην, 

μεθηλψληαο απφ ην 0 γηα ην πξψην ζχκβνιν P2, (0 ≤ l <LF) θαη p είλαη ν 

δείθηεο ησλ θειηψλ δεδνκέλσλ εληφο ηνπ ζπκβφινπ πξηλ ηελ δηεκπινθή ηεο  

ζπρλφηεηαο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ πηιφησλ. 

 Σα θειηά δεδνκέλσλ είλαη θειία ησλ OFDM ζπκβφισλ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πηιφηνη ή γηα tone reservation. Σν ζχκβνιν P1 δελ είλαη 
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έλα θαλνληθφ OFDM ζχκβνιν θαη επνκέλσο δελ πεξηέρεη θειηά δεδνκέλσλ. Ο 

αξηζκφο ησλ ελεξγψλ θνξέσλ δειαδή απηψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

πηιφηνη ή γηα tone reservation, ζε έλα ζχκβνιν P2 ζπκβνιίδεηαη σο CP2 θαη 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 53 γηα ηελ πεξίπησζε FFT κεγέζνπο 8K . Δπνκέλσο, ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ θνξέσλ είλαη the NP2×CP2. 

 

Πίλαθαο 53: Ο αξηζκόο ησλ δηαζέζηκσλ θειηώλ δεδνκέλσλ CP2 ζε έλα P2 
ζύκβνιν 

 Ο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ θνξέσλ ζε έλα θαλνληθφ ζχκβνιν 

ζπκβνιίδεηαη σο Cdata. Γηα θάπνηνπο ζπλδπαζκνχο κεγέζνπο FFT, 

δηαζηήκαηνο θχιαμεο θαη πηινηηθνχ κνηίβνπ, ην ηειεπηαίν ζχκβνιν ηνπ T2-

πιαηζίνπ είλαη έλα εηδηθφ ζχκβνιν θιεηζίκαηνο πιαηζίνπ. Έρεη ππθλφηεξν 

πηινηηθφ κνηίβν ζε ζρέζε κε ηα ζχκβνια δεδνκέλσλ θαη θάπνηα απφ ηα θειηά 

ηνπ δελ είλαη δηακνξθσκέλα ψζηε λα επηηεπρζεί ε ίδηα ζπλνιηθή ελεξγεία 

ζπκβφινπ. Ο αξηζκφο ηνπ θειηψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ζπκβνιίδεηαη σο 

NFC θαη ν αξηζκφο ησλ δηακνξθσκέλσλ θειηψλ δεδνκέλσλ σο CFC. Οη ηηκέο 

πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ ηα Cdata, NFC θαη CFC γηα θάζε ζπλδπαζκφ FFT 

κεγέζνπο θαη πηινηηθνχ κνηίβνπ, γηα ρξήζε ή κε ηνπ tone reservation κπνξεί 

λα βξεζεί ζηελ βηβιηνγξαθία. 

Δπνκέλσο ν δείθηεο θειηψλ p παίξλεη ην αθφινπζν εχξνο ηηκψλ : 

• 0 ≤ p < CP2 γηα 0 ≤ l < NP2; 

• 0 ≤ p < Cdata γηα NP2 ≤ l < LF - 1; 

• 0 ≤ p < NFC γηα l = LF -1 φηαλ ππάξρεη ζχκβνιν θιεηζίκαηνο πιαηζίνπ; 

• 0 ≤ p < Cdata γηα l = LF -1 φηαλ δελ ππάξρεη ζχκβνιν θιεηζίκαηνο πιαηζίνπ. 

 Ο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ OFDM θειηψλ ζε T2-πιαίζην (Ctot) εμαξηάηαη 

ινηπφλ απφ ηηο δνκηθέο παξακέηξνπο ηνπ πιαηζίνπ φπσο θαίλεηαη θαη 

παξαθάησ:  

 

 Ο αξηζκφο ησλ P2 ζπκβφισλ NP2 εμαξηάηαη απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν 

κέγεζνο FFT θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 8Κ είλαη 2.  

 Ο αξηζκφο ησλ OFDM θειηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ κεηαθνξά φιεο 

ηεο L1 ζεκαηνδφηεζεο ζπκβνιίδεηαη σο DL1. Ο αξηζκφο ησλ OFDM θειηψλ 

δηαζέζηκα γηα ηελ κεηάδνζε ησλ PLP ζε T2-πιαίζην δίλεηαη απφ :  
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 φπνπ DBC είλαη ν αξηζκφο ησλ θειηψλ πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ηα 

bias balancing θειηά θαη ηα ζρεηηδφκελα θελά θειηά. Οη ηηκέο ησλ DL1 θαη DPLP 

δελ αιιάδνπλ αλάκεζα ζε T2-πιαίζηα αιιά κπνξνχλ αλάκεζα ζε ππέξ-

πιαίζηα.  

 Όια ηα θειηά DL1 αληηζηνηρίδνληαη ζε P2 ζχκβνια. Σα θνηλά PLPs θαη ηα 

data PLPs αληηζηνηρίδνληαη ζηα ππφινηπα OFDM θειηά ησλ P2 ζπκβφισλ (αλ 

ππάξρνπλ) θαη ησλ ζπκβφισλ δεδνκέλσλ. Ζ αληηζηνίρηζε ησλ δεδνκέλσλ L1 

πεξηγξάθεηαη ζηελ 10.3.5 and ησλ θνηλψλ θαη data PLP ζηελ 10.3.6. 

 Έλα data PLP κεηαθέξεηαη ζε ππφ-θέξνληα, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ 

θπκαίλεηαη αλάκεζα ζε 1 θαη 6.480. Σα data PLPs ηχπνπ 1 κεηαθέξνληαη ζε 

έλα ππφ-θέξνλ αλά P2-πιαίζην θαη ηα data PLPs ηχπνπ 2 ζηα ππφινηπα 2 

έσο 6.480 ππφ-θέξνληα. Ο αξηζκφο ησλ ππφ-θεξφλησλ είλαη ίδηνο γηα φια ηα 

PLPs ηχπνπ 2. Ο αξηζκφο ησλ OFDM θειηψλ πνπ θαηαλέκνληαη ζηα data 

PLPs ηχπνπ ζε έλα T2-πιαίζην πξέπεη λα είλαη πνιιαπιάζην Nsubslices. Ζ δνκή 

ηνπ T2-πιαηζίνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 62. 

 Μεηά απφ ηα data PLPs ηχπνπ 2 κπνξεί λα ππάξρνπλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο βνεζεηηθέο ξνέο αθνινπζνχκελα απφ θελά θειηά, ηα νπνία καδί 

γεκίδνπλ ηελ ελαπνκέλνπζα ρσξεηηθφηεηα ηνπ T2-πιαηζίνπ. Ο ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ θειηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο βνεζεηηθέο ξνέο θαη ηα θελά 

θειηά δελ ππεξέρεη ην 50 % ηνπ Ctot. 

 

Δηθόλα 62: Η δνκή ηνπ T2-πιαηζίνπ 

9.3.3 εκαηνδφηεζε ηεο Γνκήο ηνπ T2-Πιαηζίνπ 

 Ζ δηακφξθσζε ηεο δνκήο ηνπ T2-πιαηζίνπ δίλεηαη απφ ηελ L1-pre θαη 

ηελ L1-post ζεκαηνδφηεζε. Ζ ηνπνζεζία ησλ PLP εληφο ηνπ T2-πιαηζίνπ 

κπνξεί λα αιιάδεη δπλακηθά αλά T2-πιαίζην, θαη απηφ ζεκαηνδνηείηαη απφ ην 

δπλακηθφ κέξνο ηνπ L1-post signalling ζηα P2, θαη ηελ in-band ζεκαηνδφηεζε.  
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 ε έλα ζχζηεκα κε έλα RF θαλάιη, ε L1-post δπλακηθή ζεκαηνδφηεζε 

πνπ κεηαδίδεηαη ζηα P2 ζχκβνια αλαθέξεηαη ζην ηξέρνλ T2-πιαίζην (θαη ζην 

επφκελν T2-πιαίζην φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη επαλάιεςε) θαη ε in-band 

ζεκαηνδφηεζε ζην επφκελν Interleaving Frame φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 

63. Όηαλ ην Interleaving Frame ρσξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο T2-

πιαίζηα, ε in-band ζεκαηνδφηεζε κεηαθέξεη ηελ δπλακηθή ζεκαηνδφηεζε γηα 

θάζε T2-πιαίζην ηνπ επφκελνπ Interleaving Frame. 

 

Δηθόλα 63: L1 ζεκαηνδόηεζε γηα κνλό RF ζύζηεκα 

9.3.4 Δπηζθφπεζε ηνπ T2-Πιαηζίνπ 

 Σα ηεκάρηα θαη ηα ππφ-ηεκάρηα ησλ PLP, νη βνεζεηηθέο ξνέο θαη ηα θελά 

θειηά αληηζηνηρίδνληαη ζηα ζχκβνια ηνπ T2-πιαηζίνπ φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 64. Σν T2-πιαίζην μεθηλάεη κε ην P1 ζχκβνιν αθνινπζνχκελν απφ NP2 

P2 ζχκβνια. Ζ L1-pre θαη ε L1-post ζεκαηνδφηεζε πξψηα αληηζηνηρίδνληαη 

ζηα P2 ζχκβνια θαη ακέζσο κεηά ηα θνηλά PLPs. Αθνινπζνχλ ηα data PLPs 

ηχπνπ 1 PLP1 θαη ηχπνπ 2, νη βνεζεηηθέο ξνέο θαη ηέινο, αλ ππάξρνπλ, ηα 

θελά θειηά. ην ζχλνιφ ηνπο ,ηα PLPs, νη ξνέο θαη ηα θελά θειία 

ζπκπιεξψλνπλ κε αθξίβεηα ηα ππφινηπα θειηά ηνπ πιαηζίνπ.  

 

Δηθόλα 64: Αληηζηνίρηζε ησλ data PLPs ζηα ζύκβνια δεδνκέλσλ 

9.3.5 Αληηζηνίρηζε ηεο L1 εκαηνδφηεζεο ζηα P2 χκβνια 

 Σα θσδηθνπνηεκέλα θαη δηακνξθσκέλα  L1-pre θαη L1-post θειηά γηα ην 

T2-πιαίζην m (f_prem,i θαη f_postm,i) αληηζηνηρίδνληαη ζηα P2 ζχκβνια φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 
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1) Σα L1-pre θειία αληηζηνηρίδνληαη ζηα ελεξγά θειηά ησλ P2 ζπκβφισλ κε έλα 

αλά ζεηξά δηγθ-δαγθ ζρέδην φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 65 απφ ηα κπιε 

ηεηξάγσλα θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

 

φπνπ f_ prem,i είλαη ηα δηακνξθσκέλα L1-pre θειηά κεηά ηελ κεηαηξνπή απφ 

ηνλ  L1-ACE αιγφξηζκν, DL1pre είλαη ν αξηζκφο L1-pre θειηψλ αλά T2-πιαίζην, 

DL1pre =1840, NP2 ν αξηζκφο ησλ P2 ζπκβφισλ θαη  xm,l,p ηα ελεξγά θειηά θάζε  

OFDM ζπκβφινπ. 

2) Σα L1-post θειηά αληηζηνηρίδνληαη ζηα ελεξγά θειηά ησλ P2 ζπκβφισλ κεηά 

απφ ηα the L1-pre θειηά επίζεο κε έλα αλά ζεηξά δηγθ-δαγθ ζρέδην φπσο 

θαίλεηαη κε ηα πξάζηλα ηεηξάγσλα ζηελ εηθφλα 65 θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

αθφινπζε ζρέζε: 

 

φπνπ f _postm,i  είλαη ηα δηακνξθσκέλα L1-post θειηά θαη DL1post ν αξηζκφο ησλ 

L1-post θειηψλ αλά T2-πιαίζην, DL1post = NMOD_Total. 

 

Δηθόλα 65: Αληηζηνίρηζε ησλ L1 data ζηα P2 ζύκβνια, δείρλνληαο  ηνλ δείθηε 
ησλ θειηώλ εληόο ησλ the L1-pre θαη L1-post πεδίσλ δεδνκέλσλ 
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9.3.6 Υαξηνγξάθεζε ησλ PLP 

 Μεηά ηελ ραξηνγξάθεζε (mapping) ησλ L1 δεδνκέλσλ ζηα P2 

ζχκβνια, ηα ελαπνκείλαληα θειηά δεδνκέλσλ xm,l,p ζηα ζχκβνια P2 θαη ηα 

ζχκβνια δεδνκέλσλ γίλνληαη δηαζέζηκα γηα ηα PLPs.  

 Σα PLPs δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο ην νπνίν δίλεηαη ζην πεδίν 

PLP_TYPE ηεο L1-post ζεκαηνδφηεζεο: ηα common PLP, ηα data PLP ηχπνπ 

1 θαη ηα data PLP ηχπνπ 2. Σα common θαη ηα ηχπνπ 1 PLPs έρνπλ αθξηβψο 

έλα ππφ-ηεκάρην αλά T2-πιαίζην, ελψ ηα ηχπνπ 2 PLPs έρνπλ απφ 2 έσο 

6.480. Σα common PLPs κεηαδίδνληαη ζηελ αξρή ηνπ T2-πιαηζίνπ 

αθνινπζνχλ κε ηε ζεηξά ηα data PLPs ηχπνπ 1 θαη ηχπνπ 2. 

9.3.6.1 Καηαλνκή ησλ Κειηψλ ησλ Interleaving Πιαηζίσλ ζηα  T2-Πιαίζηα 

 Αλ ην Interleaving Frame γηα έλα δνζκέλν PLP αληηζηνηρίδεηαη αθξηβψο 

ζε έλα  T2-πιαίζην, ηφηε ηα θειηά πνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζνχλ ζην T2-πιαίζην 

πξέπεη λα πξνέξρνληαη φια απφ ην αληίζηνηρν Interleaving Frame απφ ηελ 

έμνδν ηνπ Time Interleaver. 

 Γεληθά, ην Interleaving Frame γηα ην PLPi αληηζηνηρίδεηαη ζε PI(i) T2-

πιαίζηα, θαη ην Interleaving Frame δηαηξείηαη ζε PI(i) ηεκάρηα, θαζέλα εθ ησλ 

νπνίσλ πεξηέρεη έλα ίδην αξηζκφ θειηψλ Di πνπ δίλεηαη απφ: 

 

φπνπ NBLOCKS_IF(i,n) είλαη ν αξηζκφο ησλ LDPC κπινθ NBLOCKS_IF(n) ζην 

ηξέρνλ Interleaving Frame (δείθηε n) γηα PLP I, Nldpc(i) είλαη ην κήθνο ηνπ 

LDPC κπινθ θαη εMOD(i) είλαη ν αξηζκφο ησλ bits αλά θειί  γηα ην PLP i. Οη 

ηηκέο ηνπ PI(i) δηαιέγνληαη έηζη ψζηε ην Di είλαη αθέξαηνο αξηζκφο γηα φια ηα 

PLP.  

 Σα πξψηα Di θειηά δηαηίζεληαη ζην πξψην T2-πιαίζην ζην νπνίν 

αληηζηνηρίδεηαη ην Interleaving Frame, ηα επφκελα  Di θειηά ζην T2-πιαίζην θαη 

νχησ θαζεμήο. Ζ εηθφλα 66 δείρλεη ηα OFDM θειηά γηα ηα data PLP ελφο T2-

πιαηζίνπ. Ο scheduler θαηαλέκεη ηηο ηηκέο γηα ην NBLOCKS_IF (i,n) γηα θάζε 

Interleaving Frame γηα θάζε PLP ηέηνηεο ψζηε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θειηψλ 

φισλ ησλ PLP ζπλ θάζε βνεζεηηθή ξνή λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

θειηψλ δεδνκέλσλ.  
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Δηθόλα 66: Καηαλνκή Mcommon θνηλώλ PLP, M1 data PLP ηύπνπ 1 θαη M2 
data PLP ηύπνπ 2, εληόο ελόο T2-πιαηζηνπ 

9.3.6.2 Γηεπζπλζηνδφηεζε ησλ OFDM Κειηψλ γηα ηα Common θαη Data PLP 

 Έλα κνλνδηάζηαην κνληέιν δηεπζπλζηνδφηεζεο (0…DPLP-1) νξίδεηαη γηα 

ηα ελεξγά θειηά δεδνκέλσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ L1 

ζεκαηνδφηεζε, ην νπνίν νξίδεη ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία θαηαλέκνληαη ηα θειηά 

ησλ ππφ-ηεκαρίσλ ησλ PLP  ζηα ελεξγά θειηά δεδνκέλσλ θαη ζεκαηνδνηεί ηηο 

ζέζεηο ησλ ππφ-ηεκαρίσλ φισλ ησλ PLP ζην δπλακηθφ κέξνο ηεο L1-post 

ζεκαηνδφηεζεο. Ζ δηεχζπλζε 0 αλαθέξεηαη ζην θειί , ην νπνίν 

αθνινπζεί ην ηειεπηαίν θειί πνπ κεηαθέξεη L1-post ζεκαηνδφηεζε ζην πξψην  

P2 ζχκβνιν. Οη δηεπζχλζεηο 0,1,2, … αλαθέξνληαη ζηα θειηά κε ηελ αθφινπζε 

ζεηξά: 

 

9.3.6.3 Αληηζηνίρηζε ησλ PLP ζηηο Γηεπζχλζεηο ησλ Κειηψλ Γεδνκέλσλ 

 Ζ θαηαλνκή ησλ ηεκαρίσλ θαη ησλ ππφ-ηεκαρίσλ ζηα T2-πιαίζηα 

γίλεηαη απφ ηνλ  scheduler, ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε 

κέζνδν θαη λα αληηζηνηρίζεη κε νπνηαδήπνηε ζεηξά ηα PLP ζην Σ2-πιαίζην, κε 

βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. Δθφζνλ ν 

αξηζκφο ησλ θειηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ κεηαθνξά φισλ ησλ δεδνκέλσλ 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ θειηψλ (DPLP), 

θάπνηα θειηά παξακέλνπλ ειεχζεξα (dummy cells). 

9.3.6.3.1 Δηζαγσγή Κειηψλ Δμηζνξξφπεζεο (bias balancing) 

 Αλ ηα bits ηνπ bias balancing ζηελ L1 ζεκαηνδφηεζε δελ επαξθνχλ γηα 

ηελ εμηζνξξφπεζε bias (δπλακηθφ πφισζεο), κπνξεί λα πξνθιεζεί κηα αηρκή 
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ζην ζήκα ησλ P2 ζπκβφισλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ. Αλ ν αιγφξηζκνο ηεο 

PAPR κείσζεο δελ κπνξέζεη λα ειαηηψζεη επαξθψο ηελ αηρκή απηή, κπνξνχλ 

λα εηζαρζνχλ bits εμηζνξξφπεζεο bias θαη ζηα P2 ζχκβνια. 

 Σα bias balancing θειηά, αλ ππάξρνπλ, εηζάγνληαη νκνηφκνξθα ζηα P2 

ζχκβνια, έηζη ψζηε ζε θάζε ζχκβνιν λα ππάξρεη ν ίδηνο αξηζκφο θειίσλ, 

NbiasCellsActive. Σα θειηά ησλ PLP ζα πξέπεη ηφηε λα μεθηλνχλ κεηά ην bias 

balancing θειί κε ηελ κεγαιχηεξε δηεχζπλζε, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 67. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εηζάγνληαη θειηά εμηζνξξφπεζεο αιιά δελ γεκίδνπλ 

πιήξσο ηα P2 ζχκβνια, ηφηε ηα άδεηα θειηά ησλ πξψησλ NP2-1 P2 ζπκβφισλ 

γεκίδνληαη κε dummy cells. Δπνκέλσο ε ηερληθή απηή είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή φηαλ ε L1 ζεκαηνδφηεζε θαιχπηεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ησλ  P2 ζπκβφισλ. 

 

Δηθόλα 67: Απεηθόληζε ηεο ρξήζεο bias balancing θειηώλ 

9.3.6.3.2 Αληηζηνίρηζε ησλ Common θαη Σχπνπ 1 PLP 

 Σα θειηά ελφο common PLP γηα έλα ζπγθεθξηκέλν T2-πιαίζην 

αληηζηνηρίδνληαη δηαδνρηθά ζε έλα κνλαδηθφ ζπλερφκελν εχξνο δηεπζχλζεσλ 

θειηψλ ηνπ πιαηζίνπ, θαηά αχμνπζα ζεηξά. Σα common PLPs, αλ ππάξρνπλ, 

αληηζηνηρίδνληαη μεθηλψληαο απφ ηελ δηεχζπλζε 0 θαη φηαλ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο, ηα θειηά ηνπ επφκελνπ common PLP μεθηλνχλ ακέζσο 

κεηά ην ηειεπηαίν θειί ηνπ ηξέρνληνο, πάληα κε δεδνκέλα κε απμαλφκελε 

δηεχζπλζε.  
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 Ζ δηεπζπλζηνδφηεζε ησλ θνηλψλ θαη ηχπνπ 1 PLP δίλεηαη απφ ηελ L1-

post ζεκαηνδφηεζε. Ζ δηεχζπλζε ηνπ πξψηνπ θειηνχ, “slice_start”, δίλεηαη 

απφ ην πεδίν PLP_START ηεο δπλακηθήο L1 ζεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ, “slice_end”, ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

φπνπ Ncells είλαη ν αξηζκφο ησλ OFDM θειηψλ ζε έλα LDPC κπινθ θαη PI είλαη 

ν αξηζκφο ησλ T2-πιαηζίσλ ζηα νπνία αληηζηνηρίδεηαη έλα Interleaving Frame. 

9.3.6.3.3 Αληηζηνίρηζε ησλ PLP Σχπνπ 2  

 Σα θειηά θάζε PLP ηχπνπ 2 πνπ θαηαλέκνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν T2-

πιαίζην, ρσξίδνληαη ζε Nsubslices ππφ-ηεκάρηα. Ο αξηζκφο ησλ ππφ-ηεκαρίσλ 

αλά Σ2-πιαίζην θαη ν αξηζκφο ησλ T2-πιαηζίσλ ζηα νπνία αληηζηνηρίδεηαη θάζε 

Interleaving Frame PI(i), πξέπεη λα επαιεζεχνπλ ηελ αθφινπζε ζρέζε:  

 

φπνπ Nsubslices_total= NRF ×Nsubslices, M2 είλαη ν αξηζκφο ησλ PLP ηχπνπ 2 θαη 

NCELLS(i) ν αξηζκφο ησλ θειηψλ ζε FEC κπινθ γηα ην PLP i. Ζ ζρέζε απηή 

κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ κηα θαηάιιειε επηινγή ησλ Nsubslices θαη PI 

δνζκέλσλ ησλ κεγεζψλ ησλ FEC κπινθ θαη ησλ ηχπσλ δηακφξθσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη.   

 Κάζε ππφ-ηεκάρην απφ θάζε PLP πεξηέρεη ίδην αξηζκφ θειηψλ 

Di,2/Nsubslices, φπνπ Di,2 είλαη ν αξηζκφο ησλ θειηψλ ζην Σ2-πιαίζην γηα ην PLP i 

ηχπνπ 2. Σν πξψην ππφ-ηεκάρην πεξηέρεη ηα πξψηα Di,2/Nsubslices θειηά, ην 

δεχηεξν ηα επφκελα Di,2/Nsubslices cells, θαη νχησ θαζεμήο. Φπζηθά ν αξηζκφο 

ησλ OFDM θειηψλ ηνπ θάζε  PLP, Di,2 κπνξεί λα δηαθέξεη, αιιά θάζε Di,2 είλαη 

πνιιαπιάζην ηνπ Nsubslices, έηζη ψζηε φια ηα ππφ-ηεκάρηα πνπ κεηαθέξνπλ ην 

ίδην PLP λα έρνπλ ίδην κέγεζνο.  

 Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηχπνπ 1 PLP, θάζε ππφ-ηεκάρην (sub-

slice) ελφο PLP ηχπνπ 2 αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα ζπλερφκελν εχξνο 

δηεπζχλζεσλ θειηψλ ηνπ πιαηζίνπ, θαηά αχμνπζα ζεηξά. Σα θειηά ηνπ πξψηνπ  

sub-slice ηνπ πξψηνπ PLP ηχπνπ 2 μεθηλνχλ ζηελ ακέζσο επφκελε δηεχζπλζε 

κεηά ην ηειεπηαίν θειί ηνπ ηειεπηαίνπ PLP ηχπνπ 1. Αθνινπζνχλ ηα θειηά ησλ 

πξψησλ ππφ-ηεκαρίσλ θαη ησλ ππνινίπσλ PLP ηχπνπ 2 θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 

θειηά ησλ δεχηεξσλ ππφ-ηεκαρίσλ θάζε PLP (κε ηελ ίδηα ζεηξά) θαη νχησ 

θαζεμήο κέρξη λα αληηζηνηρεζεί θαη ην ηειεπηαίν sub-slice ηνπ ηειεπηαίνπ PLP. 

 Ζ δηεχζπλζε ηνπ πξψηνπ θειηνχ ηνπ πξψηνπ sub-slice ελφο PLP 

δίλεηαη απφ ην πεδίν PLP_START ηεο δπλακηθήο L1 ζεκαηνδφηεζεο. Σν 

κήθνο ηνπ ππφ-ηεκαρίνπ ζε OFDM θειηά κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηα πεδία 

PLP_NUM_BLOCKS θαη SUB_SLICES_PER_FRAME, καδί κε ην PI, ην νπνίν 
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δίλεηαη απφ ην TIME_IL_LENGTH ζε ζπλδπαζκφ κε ην TIME_IL_TYPE. Ζ 

δηεχζπλζε έλαξμεο ησλ αθφινπζσλ ππφ-ηεκαρίσλ ππνινγίδεηαη απφ ηα πεδία 

PLP_START θαη SUB_SLICE_INTERVAL.  

Ζ δηεχζπλζε ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ θειηνχ γηα ην sub-slice j 

ελφο PLP ηχπνπ 2 δίλεηαη απφ: 

 

γηα j=0, 1, …, Nsubslices-1. Δδψ Nsubslices = SUB_SLICES_PER_FRAME, ην 

Ncells είλαη ν αξηζκφο ησλ OFDM θειηψλ ζε έλα LDPC κπινθ θαη ην PI ν 

αξηζκφο ησλ  T2-πιαηζίσλ ζηα νπνία αληηζηνηρίδεηαη έλα Interleaving 

Frame.Σν SUB_SLICE_INTERVAL είλαη ε δηαθνξά ζε δηεπζχλζεηο θειηψλ 

αλάκεζα ζην πξψην θειί ελφο sub-slice θαη ζην πξψην θειί ηνπ επφκελνπ 

sub-slice γηα έλα δνζκέλν PLP.  

Ζ θαηαλνκή ησλ M1 Σχπνπ 1 θαη M2 Σχπνπ 2 PLP ζηηο δηεπζχλζεηο 

θειηψλ ηνπ T2-πιαηζίνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 68. 

 

Δηθόλα 68: Σα πξνγξακκαηηζκέλα data PLPs γηα έλα T2-πιαίζην 

 Παξάδεηγκα: Έλα πιαίζην κεηαθέξεη common PLP, αθνινπζνχκελν 

απφ data PLPs. Σν common PLP κεηαθέξεηαη ζε έλα 16.200 bit LDPC κπινθ 

θαη ρξεζηκνπνηεί δηακφξθσζε 64-QAM, νπφηε ρξεηάδνληαη 2.700 θειηά γηα ηελ 

κεηαθνξά ησλ 16.200 bits. Ο βξφρνο PLP ζηελ δπλακηθή L1-post 

ζεκαηνδφηεζε ζα είλαη σο εμήο: 

- PLP_ID=0;PLP_START = 0; PLP_ NUM_BLOCKS = 1; 

- PLP_ID=1;PLP_START = 2.700; … 

 Ζ πξψηε ζεηξά πεξηγξάθεη ηελ ζεκαηνδφηεζε γηα ην common PLP θαη 

ε δεχηεξε ζεηξά ηελ ζεκαηνδφηεζε γηα ην πξψην data PLP. 

9.3.7 Δηζαγσγή Βνεζεηηθψλ Ρνψλ 

 Μεηά απφ ηα PLPs ηχπνπ 2, κία ή πεξηζζφηεξεο βνεζεηηθέο ξνέο 

(auxiliary streams) κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο 

απνηειείηαη απφ κηα αθνινπζία Di,aux ηηκψλ θειηψλ xm,l,p ζε θάζε T2-πιαίζην, 

φπνπ i είλαη ν δείθηεο ηεο βνεζεηηθήο ξνήο. Οη ηηκέο ησλ θειηψλ έρνπλ ηελ ίδηα 

κέζε ηηκή κε ηα θειηά δεδνκέλσλ ησλ data PLP, αιιά εθηφο απφ απηφλ ηνλ 
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πεξηνξηζκφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο απαηηείηαη απφ ηνλ 

ξαδηνηειενπηηθφ νξγαληζκφ ή ηνλ ρεηξηζηή δηθηχνπ. Οη βνεζεηηθέο ξνέο 

αληηζηνηρίδνληαη ε κία κεηά ηελ άιιε ζηα θειηά θαηά αχμνπζα ζεηξά 

δηεπζχλζεσλ, μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε δηεχζπλζε κεηά ην ηειεπηαίν  sub-

slice ηνπ ηειεπηαίνπ PLP ηχπνπ 2.  

 Ζ αξρηθή ζέζε θαη αξηζκφο ησλ θειηψλ Di,aux γηα θάζε βνεζεηηθή ξνή 

κπνξεί λα δηαθέξεη αλά Σ2-πιαίζην θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δηαηεξνχληαη θάπνηα 

bit γηα ηελ ζεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ παξακέηξσλ απφ ην δπλακηθφ L1 

signalling.  

9.3.8 Δηζαγσγή Κελψλ Κειηψλ 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ηα PLPs θαη νη βνεζεηηθέο ξνέο δελ γεκίδνπλ 

πιήξσο ηα πξννξηδφκελα γηα δεδνκέλα θειηά, εηζάγνληαη dummy θειηά ζηα 

ππνιεηπφκελα Ndummy θειηά ηνπ T2-πιαηζίνπ, φπνπ: 

 

 Οη ηηκέο ησλ θελψλ θειηψλ παξάγνληαη απφ ηηο πξψηεο Ndummy ηηκέο ηεο 

αθνινπζίαο BB scrambling. Ζ αθνινπζία κεδελίδεηαη ζηε αξρή ησλ θελψλ 

θειηψλ ζε θάζε T2-πιαίζην. Σα bits πνπ παξάγνληαη bBS,j, 0 ≤ j < Ndummy, 

αληηζηνηρίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ζηηο ηηκέο θειηψλ xm,l,p ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ θαλφλα:  

Re{xm,l,p} = 2 (1/2 -bBS,j) 

Im{ xm,l,p} = 0, 

φπνπ ηα bits bBS,j αληηζηνηρίδνληαη ζηα θειηά xm,l,p θαηά αχμνπζα ζεηξά 

δηεπζχλζεσλ θειηψλ, μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε δηεχζπλζε κεηά ηελ 

ηειεπηαία βνεζεηηθή ξνή, αλ ππάξρεη, ή ην ηειεπηαίν PLP δηαθνξεηηθά.   

9.3.9 Δηζαγσγή Αδηακφξθσησλ Κειηψλ ζην χκβνιν Κιεηζίκαηνο Πιαηζίνπ  

 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκβνιν θιεηζίκαηνο πιαηζίνπ, κεξηθά απφ ηα 

θειηά δεδνκέλσλ ηνπ δελ κεηαθέξνπλ δηακφξθσζε γηα λα επηηεπρζεί ζηαζεξή 

ηζρχο ζπκβφινπ αλ ππάξρεη πςειφηεξε πηινηηθή ππθλφηεηα. Σα ηειεπηαία 

NFC-CFC θειηά ηνπ ζπκβφινπ, (xm, LF-1,CFC… xm, LF-1,NFC-1), ηίζεληαη φια ζε 0+j0. 

9.4 Γηεκπινθή ηεο πρλφηεηαο 

 θνπφο ηνπ δηεκπινθέα ζπρλφηεηαο (frequency interleaver), πνπ 

ελεξγεί ζηα θειηά δεδνκέλσλ ελφο OFDM ζπκβφινπ, είλαη ε αληηζηνίρηζε ησλ 

θειηψλ δεδνκέλσλ πνπ έξρνληαη απφ ηνλ frame builder ζε Ndata δηαζέζηκα 

θέξνληα δεδνκέλσλ γηα ην θάζε ζχκβνιν. Ndata = CP2 γηα ηα P2 ζχκβνια, 

Ndata = Cdata γηα ηα θαλνληθά ζχκβνια, θαη Ndata = NFC γηα ην ζχκβνιν 

θιεηζίκαηνο, αλ ππάξρεη. 
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 Γηα φια ηα ζχκβνια ν interleaver επεμεξγάδεηαη ηα  θειηά δεδνκέλσλ 

Xm,l = (xm,l,0, xm,l,1, …, xm,l, Ndata-1) ηνπ OFDM ζπκβφινπ ηνπ T2-πιαηζίνπ m, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ frame builder. ε κία 8k ιεηηνπξγία, κε κνηίβν 

δηάζπαξησλ πηιφησλ PP7 θαη ρσξίο tone reservation, έλα κπινθ 6.698 

θειηψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ frame builder, δεκηνπξγεί ην δηάλπζκα εηζφδνπ  

Xm,l = (xm,l,0, xm,l,1, xm,l,2,...xm,l,6697). Οξίδεηαη επίζεο θαη κηα παξάκεηξνο Mmax ε 

νπνία γηα ηελ 8K ιεηηνπξγία, είλαη 8.192. 

Σν δηάλπζκα δηεκπινθήο Am,l = (am,l,0, am,l,1, am,l,2...am,l,Ndata-1) νξίδεηαη σο εμήο:  

am,l,p = xm,l,H0(p) γηα ηα δπγά ζχκβνια ηνπ πιαηζίνπ (l mod 2 = 0) ζηε ιεηηνπξγία 

8K γηα p = 0,...,Ndata-1, θαη 

am,l,p = xm,l,H1(p) γηα ηα κνλά ζχκβνια ηνπ πιαηζίνπ (l mod 2 = 1) ζηε ιεηηνπξγία 

8K γηα p = 0,...,Ndata-1. 

Οη H(p), H0(p) θαη H1(p) είλαη κεηαζεηηθέο ζπλαξηήζεηο βαζηζκέλεο ζηηο 

αθνινπζίεο R'I, νπνίεο νξίδνληαη σο εμήο:  

Οξίδεηαη κηα δπαδηθή ιέμε R'i πνπ απνηειείηαη απφ (Nr - 1) bit, κε Nr = 

log2 Mmax, ε φπνηα παίξλεη ηηο αθφινπζεο ηηκέο: 

 

Έλα δηάλπζκα Ri εμάγεηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην δηάλπζκα R'i απφ ηηο 

κεηαζέζεηο bit πνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 54. 

 

Πίλαθαο 54: Μεηαζέζεηο bit γηα ηελ  8k ιεηηνπξγία 

Ζ κεηαζεηηθή ιεηηνπξγία H(p) νξίδεηαη απφ ηνλ αθφινπζν αιγφξηζκν: 
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Παξαθάησ δίλεηαη ε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ αιγνξίζκνπ.  

 

Δηθόλα 69: ρέδην παξαγσγήο δηεπζύλζεσλ ηνπ frequency interleaver γηα ηελ 
8k ιεηηνπξγία 

 Ζ έμνδνο ηνπ frequency interleaver είλαη ην δηάλπζκα ησλ θειηψλ 

δεδνκέλσλ Am,l = (am,l,0, am,l,1, am,l,2,...am,l,Ndata-1) γηα ην ζχκβνιν l ηνπ T2-

πιαηζίνπ m. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 – Παπαγωγή OFDM 

 

 Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν θχξην ζηάδην ηνπ πνκπνχ αθνξά ηελ OFDM 

παξαγσγή. ηελ πξνζνκνίσζε ην ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη εθηά βαζηθέο 

δηεξγαζίεο: ηελ MISO επεμεξγαζία, ηελ πξνζαξκνγή πιαηζίσλ, ηελ 

δηακφξθσζε OFDM, ηελ PAPR θξάηεζε ηφλνπ, ην θπθιηθφ πξφζεκα θαη ηελ 

εηζαγσγή δηαζηήκαηνο θχιαμεο, ηελ εηζαγσγή ησλ FEF (Πιαίζηα Μειινληηθήο 

Δπέθηαζεο - Future Extension Frames) θαη ηελ παξαγσγή θαη εηζαγσγή ηνπ 

P1 πξννηκίνπ ηα νπνία αλαιχνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο.  

 

Δηθόλα 70: Μπινθ δηάγξακκα ηνπ OFDM generation 

10.1 MISO Δπεμεξγαζία 

H ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m ηνπ transmitter θαιεί φια ηα ζηάδηα ηνπ 

κνλνπαηηνχ ηνπ πνκπνχ θαη ζην ζηάδην απηφ, μεθηλψληαο κε ην MISO 

processing κέζσ ηνπ wrapper ηνπ t2_tx_miso_wr.m. ηελ επηθεθαιίδα ηνπ 

wrapper βιέπνπκε ηελ πεξηγξαθή: 

T2_TX_MISO_WR DVBT2 Miso processing Wrapper. 
 
 ην θχξην κέξνο ηνπ wrapper γίλεηαη θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο 

t2_tx_dvbt2blmiso.m κέζα απφ ηνλ θάθειν tx_dvbt2blmiso ηνπ tx lib. Ζ 

ζπλάξηεζε απηή ζα εθηειέζεη ην MISO processing κε βάζε ηεο ξπζκηζηηθέο 

παξακέηξνπο ηηο DVBT2 δνκή, φπσο αληιείηαη θαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο: 

T2_TX_DVBT2BLMISO DVBT2 MISO processing 
DOUT = T2_TX_DVBT2BLMISO (DVBT2, FID, DIN) performs the MISO 
processing following the configuration parameters of the DVBT2 structure.  
 
Ζ πξνζνκνίσζε ηειηθά δίλεη: 
 
DVBT2-TX-MISO: (DVBT2BL) 
 MISO processing: 85 symbols 
MISO processing output saved in file: miso_tx_do 

 
 Δπεμεξγαζία MISO κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε επίπεδν θειηψλ ζε φια ηα 

ζχκβνια ελφο DVB-T2 ζήκαηνο θαη ζεσξείηαη φηη φινη νη δέθηεο DVB-T2 είλαη 

ηθαλνί λα δερηνχλ έλα ηέηνην ζήκα. Σν MISO processing παίξλεη ηα θειηά 

δεδνκέλσλ εηζφδνπ θαη παξάγεη δχν φκνηα set θειηψλ ζηελ έμνδν, θάζε έλα 

απφ ηα νπνία ζα θαηεπζπλζεί ζηηο δχν νκάδεο πνκπψλ. Μία ηξνπνπνηεκέλε 
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θσδηθνπνίεζε Alamouti ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ δχν set 

θειηψλ, ε νπνία φκσο δελ εθαξκφδεηαη ζην ζχκβνιν πξννηκίνπ P1 θαη νη 

πηιφηνη επεμεξγάδνληαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 11.2.8. 

 Ζ δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο γίλεηαη θαηά δεχγε OFDM θειηψλ 

σθέιηκνπ θνξηίνπ (am,l,p, am,l,p+1) απφ ηελ έμνδν ηνπ frequency interleaver. Σα 

θσδηθνπνηεκέλα OFDM θειηά em,l,p(Tx1) γηα ηελ MISO νκάδα εθπνκπήο 1 θαη 

ηα em,l,p(Tx2) γηα ηελ MISO νκάδα εθπνκπήο 2 παξάγνληαη απφ ηα θειηά 

εηζφδνπ σο εμήο:  

 

φπνπ ην * δειψλεη ηελ ζχλζεηε ιεηηνπξγία ηεο ζχδεπμεο θαη ην Ndata είλαη ν 

αξηζκφο ησλ θειηψλ ζηελ έμνδν ηνπ frequency interleaver γηα ην ηξέρνλ 

ζχκβνιν l. Ζ ιεηηνπξγία θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 71.  

 εκείσζε: Ζ MISO επεμεξγαζία γηα ηνπο πνκπνχο ζην MISO γθξνππ 

1 αληηγξάθεη ηα θειηά εηζφδνπ ζηελ έμνδν απηνχζηα. Δπίζεο ην Ndata είλαη 

πάληα δπγφο αξηζκφο, αιιά δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηηο ηηκέο CFC. 

 

Δηθόλα 71: Πνιιαπιέο είζνδνη, κνλή έμνδνο, δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο ησλ 
OFDM σθέιηκσλ θειηώλ 

 Ζ δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε δεχγνο θειηψλ, 

αιιά δελ εθαξκφδεηαη ζην P1 ζχκβνιν, ηνπ νπνίνπ ηα πεξηερφκελα είλαη 

παλνκνηφηππα κεηαμχ ησλ δχν γθξνππ πνκπψλ. Αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

MISO ηα θειηά εηζφδνπ αληηγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ έμνδν, δειαδή em,l,p= 

am,l,p. γηα p=0,1,2,…,Ndata-1. 

10.2 Πξνζαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ 

Γεχηεξν ζηάδην πνπ θαιείηαη είλαη ην frame adaptation. Καιείηαη αξρηθά 
ν wrapper ηνπ t2_tx_fadapt_wr.m θαη κέζσ απηνχ ε βαζηθή ζπλάξηεζε ηνπ 
βήκαηνο t2_tx_dvbt2blfadapt.m, ε νπνία απφ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ ρηίδεη ηα 
ππέξ-πιαίζηα θαη ηα OFDM ζχκβνια κε βάζε ηηο παξακέηξνπο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Αθνινπζνχλ νη πεξηγξαθέο ηνπο : 
 
T2_TX_FADAPT_WR DVBT2 Frame Adaptation Wrapper 
 
T2_TX_DVBT2BLFADAPT DVBT Frame Adaptation 
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DOUT = T2_TX_DVBT2BLFADAPT (DVBT2, FID, DIN) builds the 
superframes frames and OFDM symbols from input data following the 
configuration parameters of the DVBT2 structure.  
 

Ζ ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2blfadapt.m θαιεί θαη θάπνηεο βνεζεηηθέο νη 
νπνίεο φπσο θαη απηή βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν tx_dvbt2blfadapt ηνπ tx lib. 
πγθεθξηκέλα θαιεί ηηο παξαθάησ ηέζζεξεηο ιεηηνπξγίεο (καδί θαη ε πεξηγξαθή 
ηνπο) : 
 
- t2_tx_dvbt2blfadapt_bpsk_cp.m 

 
Modulator for continual pilots - Παξάγεη ηελ BPSK αληηζηνίρηζε ησλ 

DATA κε θαηάιιειν πιάηνο κε βάζε ην επηιεγκέλν κέγεζνο FFT. 
 
- t2_tx_dvbt2blfadapt_prbsseq.m 

 
Παξάγεη ηελ ςεπδνηπραία δπαδηθή αθνινπζία (αλαθεξφκελε θαη σο 

“PRBS”) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κία απφ ηηο δχν ζπληζηψζεο (ε άιιε είλαη ε 
“PN” αθνινπζία) γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζεκάησλ αλαθνξάο.  
 
- t2_tx_dvbt2blfadapt_bpsk_sp.m 

 
Modulator for scattered pilots – Παξάγεη ηελ BPSK αληηζηνίρηζε ησλ 

DATA κε θαηάιιειν πιάηνο κε βάζε ην επηιεγκέλν κνηίβν δηάζπαξησλ 
πηιφησλ (scattered pilot).  
 
- t2_tx_dvbt2blfadapt_bpsk_p2p.m 

 
Modulator for P2 pilots – Παξάγεη ηελ BPSK αληηζηνίρηζε ησλ DATA κε 

θαηάιιειν πιάηνο κε βάζε ην P2 πηινηηθφ κνηίβν. 
 
Ζ πξνζνκνίσζε ζην ζηάδην απηφ δίλεη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα (βι. θαη 
παξάξηεκα Α): 
 
DVBT2-TX-FADAPT: (DVBT2BL) 
 Mode=8k 
 Number of complete frames: 1 (85 symbols per frame) 
 Number of transmitted symbols: 85 
 Scattered pilots pattern: PP2 
Frame adaptation output saved in file: fadapt_tx_do 

 

10.2.1 Δηζαγσγή Πηιφησλ 

 Γηάθνξα θειηά εληφο ηνπ OFDM πιαηζίνπ δηακνξθψλνληαη κε 

πιεξνθνξίεο αλαθνξάο ησλ νπνίσλ ε κεηαδηδφκελε ηηκή είλαη γλσζηή απφ 

ηνλ δέθηε. Ζ πιεξνθνξία πνπ κεηαδίδεηαη ζε απηά ηα θειηά πξφθεηηαη γηα 

δηάζπαξηα, ζπλερή, αθξαία, P2 ή θιεηζίκαηνο πιαηζίνπ πηινηηθά θειηά. Οη 

ηνπνζεζίεο θαη ηα πιάηε ησλ πηιφησλ απηψλ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

11.2.3 κε 11.2.7 γηα SISO κεηαδφζεηο, θαη ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

11.2.8 γηα ηε MISO κεηάδνζε. Ζ ηηκή ηεο πηινηηθήο πιεξνθνξίαο εμάγεηαη απφ 
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κηα αθνινπζία αλαθνξάο, ε νπνία πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά ηηκψλ, κία γηα θάζε 

κεηαδηδφκελν θέξνλ ζε θάζε δνζκέλν ζχκβνιν.  

 Οη πηιφηνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ, ηεο 

ζπρλφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαλαιηνχ θαη γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο κεηάδνζεο. Ο πίλαθαο 55 δίλεη κηα επηζθφπεζε 

ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πηιφησλ θαη ηα ζχκβνια ζηα νπνία εκθαλίδνληαη.  

 

Πίλαθαο 55: Παξνπζία ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ πηιόησλ ζε θάζε ηύπν ζπκβόινπ 

 Οη επφκελεο παξάγξαθνη θαζνξίδνπλ ηηκέο γηα ην cm,l,k, γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ m, l θαη k, φπνπ m θαη l είλαη νη αξηζκνί ηνπ T2-

πιαηζίνπ θαη ηνπ ζπκβφινπ, θαη k είλαη ν δείθηεο ηνπ OFDM θέξνληνο. 

10.2.2 Οξηζκφο ηεο Αθνινπζίαο Αλαθνξάο  

 Οη πηιφηνη δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε κηα αθνινπζία αλαθνξάο, ηελ 

rl,k φπνπ ηα l θαη k είλαη νη δείθηεο ηνπ ζπκβφινπ θαη ηνπ θέξνληνο. Ζ 

αθνινπζία απηή εμάγεηαη απφ κηα αθνινπζία ζε επίπεδν ζπκβφινπ PRBS, wk 

θαη απφ κηα ζε επίπεδν πιαηζίνπ PN, pnl, θαη εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο 

πηιφηνπο θάζε ζπκβφινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ P2 θαη ησλ ζπκβφισλ 

θιεηζίκαηνο πιαηζίνπ. Ζ έμνδνο ηεο wk αθνινπζίαο αλαζηξέθεηαη ή φρη 

αλάινγα κε ηελ αθνινπζία  pnl. 

 Ζ PRBS ζε επίπεδν ζπκβφινπ αληηζηνηρίδεηαη ζηα θέξνληα έηζη ψζηε 

ην πξψην bit εμφδνπ (w0) λα ζπκπίπηεη κε ην πξψην ελεξγφ θέξνλ (k= Kmin) 

γηα 1K, 2K θαη 4K. ε 8K, 16K θαη 32K ην bit w0 ζπκπίπηεη κε ην πξψην ελεξγφ 

θέξνλ (k=Kmin) ζηελ ιεηηνπξγία εθηεηακέλσλ θεξφλησλ. ηελ ιεηηνπξγία 

θαλνληθψλ θεξφλησλ, ην k=Kmin δηακνξθψλεηαη απφ ην bit εμφδνπ ηεο 

αθνινπζίαο ηνπ νπνίνπ ν δείθηεο είλαη Kext (βι. πίλαθα 63). Απηφ βεβαηψλεη φηη 

εθαξκφδεηαη ε ίδηα δηακφξθσζε ζην ίδην θπζηθφ θέξνλ θαη ζηηο δχν 

ιεηηνπξγίεο θεξφλησλ.  

 Μία λέα ηηκή παξάγεηαη απφ ηελ PRBS γηα θάζε ρξεζηκνπνηνχκελν 

θέξνλ (πηιφηνο ή κε). Έηζη : 
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Δηθόλα 72: Γεκηνπξγία ηεο αθνινπζίαο αλαθνξάο από ηηο PN θαη PRBS 
αθνινπζίεο 

10.2.2.1 Δπίπεδν πκβφισλ 

 Ζ αθνινπζία PRBS ζην επίπεδν ζπκβφισλ, wi παξάγεηαη φπσο 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 73. Ο shift register αξρηθνπνηείηαη κε φια '1' έηζη ψζηε ε 

αθνινπζία λα μεθηλάεη κε w0, w1, w2… = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0… 

 

Δηθόλα 73: Παξαγσγή ηεο αθνινπζίαο PRBS 

Σν πνιπψλπκν γηα ηελ παξαγσγή ηεο PRBS είλαη: 

X11 + X2 + 1 

10.2.2.2 Δπίπεδν Πιαηζίσλ 

 Κάζε ηηκή ηεο αθνινπζίαο PN ζην επίπεδν πιαηζίσλ εθαξκφδεηαη ζε 

έλα OFDM ζχκβνιν ηνπ T2-πιαηζίνπ. Σν κήθνο ηεο αθνινπζίαο NPN ηζνχηαη 

επνκέλσο κε ην κήθνο ηνπ T2-πιαηζίνπ LF δειαδή κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκβφισλ ζην πιαίζην ρσξίο ην P1. Γηα κέγεζνο FFT 8k ην κέγηζην κήθνο ηεο 

PN-αθνινπζίαο ζε έλα θαλάιη 8 MHz είλαη 276 (chips). Σν κέγηζην κήθνο 

ζπκβφισλ αλά πιαίζην ζα είλαη δηαθνξεηηθφ γηα δηαθνξεηηθφ εχξνο δψλεο 

θαλαιηνχ. Ζ κέγηζηε δπλαηή ηηκή ηνπ NPN είλαη 2.624 (γηα θαλάιη 10 MHz θαη 

κέγεζνο FFT 1k). 

 Ζ αθνινπζία (pn0, pn1, …, pnNPN-1) κήθνπο NPN =LF, ζρεκαηίδεηαη 

παίξλνληαο ηα πξψηα NPN bits απφ κία νιηθή PN-αθνινπζία ε νπνία νξίδεηαη 

ζηνλ πίλαθα 56. 
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Πίλαθαο 56: PN αθνινπζία- επίπεδν πιαηζίνπ (έσο θαη 2.624 chips) 
δεθαεμαδηθή πεξηγξαθή 

10.2.3 Δηζαγσγή Γηάζπαξησλ Πηιφησλ 

 Πιεξνθνξίεο αλαθνξάο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ αθνινπζία 

αλαθνξάο, κεηαδίδνληαη ζηα θειηά ησλ δηάζπαξησλ πηιφησλ ζε θάζε ζχκβνιν 

ηνπ Σ2-πιαηζίνπ εθηφο απφ ηα P1, P2 θαη ηνπ ζπκβφινπ θιεηζίκαηνο. Οη ζέζεηο 

ησλ πηιφησλ απηψλ νξίδνληαη ζηελ 11.2.3.1, ηα πιάηε ηνπο ζηελ 11.2.3.2 θαη 

ε δηακφξθσζε ηνπο ζηελ 11.2.3.3. 

10.2.3.1 Θέζεηο ησλ Γηάζπαξησλ Πηιφησλ 

 Έλα δνζκέλν θέξνλ k ηνπ OFDM ζήκαηνο ζε έλα ζχκβνιν l ζα είλαη 

δηάζπαξηνο πηιφηνο (scattered pilot) αλ επαιεζεχεη ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

φπνπ ηα DX, DY νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 57, ην k Є [Kmin; Kmax] θαη l Є [NP2; LF-2] 

αλ ππάξρεη ζχκβνιν θιεηζίκαηνο ή l Є [NP2; LF-1] ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε.  

 

Πίλαθαο 57: Παξάκεηξνη πνπ νξίδνπλ ηα κνηίβα ησλ δηάζπαξησλ πηιόησλ 

 Γηα κέγεζνο FFT 8k, νη ζπλδπαζκνί δηάζπαξησλ πηινηηθψλ κνηίβσλ θαη 

δηαζηεκάησλ θχιαμεο πνπ επηηξέπνληαη θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 58 γηα SISO 

θαη ζηνλ πίλαθα 59 γηα MISO ιεηηνπξγία (βι θαη παξάξηεκα Γ). 

 

Πίλαθαο 58: Πηζαλά κνηίβα δηάζπαξησλ πηιόησλ, ζε SISO ιεηηνπξγία 
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Πίλαθαο 59: Πηζαλά κνηίβα δηάζπαξησλ πηιόησλ, ζε MISO ιεηηνπξγία 

10.2.3.2 Πιάηε ησλ Γηάζπαξησλ Πηιφησλ 

 Σα πιάηε ησλ δηάζπαξησλ πηιφησλ, ASP, εμαξηψληαη απφ ην πηινηηθφ 

κνηίβν φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 60.  

 

Πίλαθαο 60: Πιάηε ησλ δηάζπαξησλ πηιόησλ 

10.2.3.3 Γηακφξθσζε ησλ Γηάζπαξησλ Πηιφησλ 

 Οη θάζεηο ησλ scattered πηιφησλ εμάγνληαη απφ ηελ αθνινπζία 

αλαθνξάο θαη νη ηηκέο ηεο δηακφξθσζεο ηνπο δίλνληαη απφ:  

Re{cm,l,k} = 2 ASP (1/2 -rl,k) 

Im{ cm,l,k } = 0 

φπνπ ην ASP νξίζηεθε ζηελ 11.2.3.2, ην rl,k ζηελ 11.2.2, ην m είλαη ν δείθηεο 

ηνπ T2-πιαηζίνπ, k είλαη ν δείθηεο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ θεξφλησλ θαη l είλαη 

ρξνληθφο δείθηεο ησλ ζπκβφισλ. 

10.2.4 Δηζαγσγή πλερψλ Πηιφησλ 

 Δθηφο ησλ δηάζπαξησλ πηιφησλ πνπ πεξηγξάθεθαλ, έλαο αξηζκφο 

ζπλερψλ πηιφησλ (continual pilots) εηζάγνληαη ζε θάζε ζχκβνιν ηνπ πιαηζίνπ 

εθηφο ησλ P1, P2 θαη ηνπ ζπκβφινπ θιεηζίκαηνο (αλ ππάξρεη). Ο αξηζκφο θαη ε 

ζέζε ησλ ζπλερψλ πηιφησλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο FFT θαη ην κνηίβν ησλ 

δηάζπαξησλ πηιφησλ PP1-PP8 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

10.2.4.1 Θέζεηο ησλ πλερψλ Πηιφησλ 

 Οη ζέζεηο ησλ ζπλερψλ πηιφησλ πξνέξρνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

"CP groups" αλάινγα κε ηελ FFT ιεηηνπξγία. ηελ πεξίπησζε ησλ 8k ηα CP 

γθξνππ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα CP1, CP2, CP3 θαη CP4 (βι. 

παξάξηεκα Δ).  

10.2.4.2 Πιάηε ησλ πλερψλ Πηιφησλ  

 Οη ζπλερείο πηιφηνη κεηαδίδνληαη ζε απμεκέλα επίπεδα ηζρχνο, 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ FFT. Γηα ηελ ιεηηνπξγία 8k ην πιάηνο ηεο 

δηακφξθσζεο ACP είλαη 8/3. Όηαλ ε ζέζε ελφο θέξνληνο είλαη ηέηνηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ηφζν ζπλερήο φζν θαη δηάζπαξηνο πηιφηνο, 
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ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή ηεο ελίζρπζεο ηνπ δηάζπαξηνπ πηινηηθνχ κνηίβνπ 

(ASP). 

10.2.4.3 Γηακφξθσζε πλερψλ Πηιφησλ 

 Οη θάζεηο ησλ continual πηιφησλ εμάγνληαη απφ ηελ αθνινπζία 

αλαθνξάο θαη νη ηηκέο ηεο δηακφξθσζεο ηνπο δίλνληαη απφ:  

Re{cm,l,k} = 2 ACP (1/2 -rl,k) 

Im{ cm,l,k } = 0 

φπνπ ην ACP νξίζηεθε ζηελ 11.2.4.2 

10.2.5 Δηζαγσγή P2 Πηιφησλ 

10.2.5.1 Θέζεηο ησλ P2 Πηιφησλ 

ηελ 32K SISO ιεηηνπξγία, P2 πηιφηνη είλαη ηα θειηά ησλ P2 ζπκβφισλ 

γηα ηα νπνία k mod 6 = 0, ελψ ζε φιεο ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο είλαη απηά γηα ηα 

νπνία k mod 3 = 0. ηελ ιεηηνπξγία εθηεηακέλσλ πηιφησλ, φια ηα θειηά γηα ηα 

νπνία Kmin ≤ k < Kmin + Kext θαη Kmax - Kext < k ≤ Kmax είλαη επίζεο P2 πηιφηνη.  

10.2.5.2 Πιάηε ησλ P2 Πηιφησλ 

 Σα πηινηηθά θειηά ζηα P2 ζχκβνια κεηαδίδνληαη ζε απμεκέλα επίπεδα 

ηζρχνο. Γηα ηελ ιεηηνπξγία 32k SISO ην πιάηνο δηακφξθσζεο γηα ηνπο P2 

πηιφηνπο, AP2, είλαη √37 / 5 θαη γηα φιεο ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο, επνκέλσο θαη 

γηα ηελ 8k, είλαη  √31 / 5   

10.2.5.3 Γηακφξθσζε ησλ P2 Πηιφησλ 

 Οη θάζεηο ησλ P2 πηιφησλ εμάγνληαη απφ ηελ αθνινπζία αλαθνξάο θαη 

νη ηηκέο ηεο δηακφξθσζεο ηνπο δίλνληαη απφ:  

Re{cm,l,k} = 2 AP2 (1/2 - rl,k) 

Im{cm,l,k} = 0 

φπνπ m είλαη ν δείθηεο ηνπ T2-πιαηζίνπ, k ν δείθηεο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

θεξφλησλ θαη l ν δείθηεο ησλ ζπκβφισλ. 

10.2.6 Δηζαγσγή Αθξαίσλ Πηιφησλ 

 Σα αθξαία (edge) θέξνληα, ηα θέξνληα k=Kmin θαη k=Kmax, είλαη αθξαίνη 

πηιφηνη ζε θάζε ζχκβνιν εθηφο ησλ P1 θαη P2. Δηζάγνληαη γηα λα επηηξέπνπλ 

ηελ παξεκβνιή ζπρλνηήησλ κέρξη ηελ άθξε ηνπ θάζκαηνο θαη ε δηακφξθσζε 

ηνπο είλαη ε ίδηα κε απηή ησλ δηάζπαξησλ πηιφησλ, δειαδή: 

Re{cm,l,k} = 2 ASP (1/2 -rl,k) 

Im{ cm,l,k } = 0. 
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10.2.7 Δηζαγσγή Πηιφησλ Κιεηζίκαηνο Πιαηζίνπ  

 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηνο απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο FFT κεγέζνπο, 

δηαζηήκαηνο θχιαμεο θαη κνηίβνπ δηάζπαξησλ πηιφησλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 61 (γηα SISO ιεηηνπξγία), ην ηειεπηαίν ζχκβνιν ηνπ πιαηζίνπ είλαη 

εηδηθφ ζχκβνιν θιεηζίκαηνο. Σα ζχκβνια απηά ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα ζηελ 

MISO ιεηηνπξγία εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε κνηίβνπ PP8. Όπνπ ππάξρεη θελή 

θαηαρψξηζε ζηνλ πίλαθα ζεκαίλεη φηη επηηξέπεηαη ν ζπλδπαζκφο αιιά δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιαίζηα θιεηζίκαηνο γηα απηφλ. 

 

Πίλαθαο 61: πλδπαζκνί FFT κεγέζνπο, δηαζηήκαηνο θύιαμεο θαη πηινηηθνύ 
κνηίβνπ γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκβνια θιεηζίκαηνο ζηελ SISO 
ιεηηνπξγία 

10.2.7.1 Θέζεηο ησλ Πηιφησλ Κιεηζίκαηνο Πιαηζίνπ  

 Σα θειηά ζην ζχκβνιν θιεηζίκαηνο γηα ηα νπνία k mod DX = 0, εθηφο 

ησλ πεξηπηψζεσλ k = Kmin θαη k = Kmax φπνπ πξφθεηηαη γηα αθξαίνπο πηιφηνπο, 

είλαη πηιφηνη θιεηζίκαηνο πιαηζίνπ, φπνπ  DX είλαη ε ηηκή ζηνλ πίλαθα 57 γηα ην 

δηάζπαξην πηινηηθφ κνηίβν.  

10.2.7.2 Πιάηε ησλ Πηιφησλ θιεηζίκαηνο Πιαηζίνπ 

 Οη πηιφηνη θιεηζίκαηνο εληζρχνληαη απφ ηνλ ίδην κε ηνπο δηάζπαξηνπο 

πηιφηνπο ζπληειεζηή, ASP. 

10.2.7.3 Γηακφξθσζε ησλ Πηιφησλ Κιεηζίκαηνο Πιαηζίνπ 

 Οη θάζεηο ησλ πηιφησλ θιεηζίκαηνο εμάγνληαη απφ ηελ αθνινπζία 

αλαθνξάο θαη νη ηηκέο ηεο δηακφξθσζεο ηνπο δίλνληαη απφ: 

Re{cm,l,k} = 2 AP2 (1/2 - rl,k) 

Im{cm,l,k} = 0 

φπνπ m είλαη ν δείθηεο ηνπ T2-πιαηζίνπ, k ν δείθηεο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

θεξφλησλ θαη l ν δείθηεο ησλ ζπκβφισλ. 

10.2.8 Σξνπνπνηήζεηο ησλ Πηιφησλ γηα Λεηηνπξγία MISO 

 ηελ MISO ιεηηνπξγία, νη θάζεηο ησλ δηάζπαξησλ, ησλ ζπλερψλ, ησλ 

αθξαίσλ θαη ηνπ θιεηζίκαηνο πιαηζίνπ πηιφησλ ηξνπνπνηνχληαη ζην ζήκα πνπ 
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κεηαδίδεηαη απφ νπνηνδήπνηε πνκπφ πνπ αλήθεη ζηνπο πνκπνχο ηεο MISO 

νκάδαο 2.  

πγθεθξηκέλα, νη δηάζπαξηνη πηιφηνη ησλ πνκπψλ ηνπ γθξνππ 2 

αληηζηξέθνληαη ζε ζρέζε κε απηνχο ηεο νκάδαο 1 ζηα ελαιιαζζφκελα 

θέξνληα δηάζπαξησλ πηιφησλ: 

 

 

 Οη ζπλερείο πηιφηνη ηεο νκάδαο 2 πνπ πέθηνπλ ζε θέξνληα 

δηάζπαξησλ πηιφησλ, αληηζηξέθνληαη ζε ζρέζε κε ηα θέξνληα ηεο νκάδαο 1 

γηα ηα νπνία νη δηάζπαξηνη πηιφηνη είλαη αληηζηξακκέλνη : 

 

 εκείσζε: ηα θειηά πνπ είλαη ηφζν ζπλερείο φζν θαη δηάζπαξηνη πηιφηνη 

αληηκεησπίδνληαη σο δηάζπαξηνη θαη έρνπλ επνκέλσο ην πιάηνο ASP. 

 Οη αθξαίνη πηιφηνη ζηνπο πνκπνχο ηνπ 2νπ MISO γθξνππ 

αληηζηξέθνληαη ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπ 1νπ γθξνππ γηα ηα κνλά OFDM 

ζχκβνια: 

Re{cm,l,k} = 2 (-1)l ASP (1/2-rl,k) 

Im{ cm,l,k } = 0. 

 Οη P2 πηιφηνη ζηνπο πνκπνχο ηνπ 2νπ MISO γθξνππ αληηζηξέθνληαη ζε 

ζρέζε κε απηνχο ηνπ 1νπ γθξνππ γηα ηα θέξνληα ησλ νπνίσλ νη δείθηεο είλαη 

κνλνί αξηζκνί πνιιαπιάζηα ηνπ ηξία: 

 

 Οη πηιφηνη θιεηζίκαηνο πιαηζίνπ ηεο νκάδαο 2 αληηζηξέθνληαη ζε ζρέζε 

κε απηνχο ηεο νκάδαο 1 ζηα ελαιιαζζφκελα θέξνληα δηάζπαξησλ πηιφησλ: 
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 Οη ζέζεηο θαη ηα πιάηε ησλ πηιφησλ ζηελ MISO είλαη ηα ίδηα φπσο θαη 

ζηελ SISO ιεηηνπξγία θαη γηα ηηο δπν νκάδεο πνκπψλ, αιιά κπνξεί λα 

πξνζηεζνχλ επηπιένλ P2 πηιφηνη, νη νπνίνη πξφθεηηαη γηα θέξνληα ζηα P2 

ζχκβνια γηα ηα νπνία k= Kmin+1, k= Kmin+2, k=Kmax-2 θαη k=Kmax-1 θαη είλαη 

ίδηνη θαη γηα ηα δχν γθξνππ : 

Re{cm,l,k} = 2 AP2 (1/2 -rl,k) 

Im{ cm,l,k } = 0. 

10.2.9 Αληηζηνίρηζε ησλ Κειηψλ Γεδνκέλσλ ζηα OFDM Φέξνληα 

 Κάζε θειί cm,l,k ζην P2 ή ζηα ζχκβνια δεδνκέλσλ πνπ δελ έρεη νξηζηεί 

σο πηιφηνο ή reserved tone, κεηαθέξεη έλα απφ ηα θειηά δεδνκέλσλ ηνπ MISO 

επεμεξγαζηή δειαδή cm,l,k = em,l,p. Σα θειηά em,l,p γηα ην ζχκβνιν l ζην T2-

πιαίζην m ιακβάλνληαη θαηά αχμνπζα ζεηξά ηνπ δείθηε p θαη ηίζεληαη ζην cm,l,k 

ηνπ ζπκβφινπ θαηά αχμνπζα ζεηξά ηνπ δείθηε k γηα ηηκέο ηνπ k ζην εχξνο Kmin 

≤ k ≤ Kmax ραξαθηεξηδφκελα σο θειηά δεδνκέλσλ. 

10.3 Γηακφξθσζε OFDM - IFFT 

 ην βήκα απηφ θαιείηαη ν wrapper ηνπ OFDM modulation 
t2_tx_ofdm_wr.m , ν νπνίνο θαιεί κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ 
βήκαηνο t2_tx_dvbt2blofdm.m κέζα απφ ηνλ θάθειν tx_dvbt2blofdm ηνπ tx lib. 
Οη πεξηγξαθέο ηνπο είλαη νη εμήο: 
 
T2_TX_OFDM_WR DVBT2 OFDM Modulator Wrapper 
 
T2_TX_DVBT2BLOFDM DVBT OFDM Modulation 
DOUT = T2_TX_DVBT2BLOFDM (DVBT2, FID, DIN) OFDM modulation of 
the data following the configuration parameters of the DVBT2 structure.  
 
Ζ πξνζνκνίσζε δίλεη: 
 
DVBT2-TX-OFDM: (DVBT2BL) 
 Mode=8k 
OFDM modulator output saved in file: ofdm_tx_do 

 
 Ζ παξάγξαθνο απηή πξνζδηνξίδεη ηελ OFDM δνκή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε ηξφπν κεηάδνζεο. Σν κεηαδηδφκελν ζήκα 

νξγαλψλεηαη ζε πιαίζηα θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ έρεη δηάξθεηα TF, θαη 

απνηειείηαη απφ LF OFDM ζχκβνια. NT2 πιαίζηα δεκηνπξγνχλ έλα ππέξ-

πιαίζην. Κάζε ζχκβνιν απνηειείηαη απφ κία νκάδα Ktotal θεξφλησλ πνπ 

κεηαδίδνληαη κε δηάξθεηα TS. πγθξνηείηαη απφ δχν κέξε: έλα σθέιηκν 

δηάξθεηαο TU θαη έλα δηάζηεκα θχιαμεο δηάξθεηαο Γ. Σν δηάζηεκα θχιαμεο 
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(guard interval) απνηειείηαη απφ κία θπθιηθή ζπλέρεηα ηνπ σθέιηκνπ κέξνπο 

θαη εηζάγεηαη πξηλ απφ απηφ. Οη επηηξεπφκελνη ζπλδπαζκνί FFT κεγέζνπο θαη 

δηαζηήκαηνο θχιαμεο νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 66. 

 Σα ζχκβνια ζε έλα OFDM πιαίζην (εθηφο ηνπ P1) αξηζκνχληαη απφ ην 

0 κέρξη ην LF-1. Όια ηα ζχκβνια πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο δεδνκέλσλ θαη 

αλαθνξάο. Δθφζνλ ην OFDM ζήκα πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά 

δηακνξθσκέλα θέξνληα, θάζε ζχκβνιν κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα ζεσξεζεί 

φηη δηαηξείηαη ζε θειηά, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

θέξνληνο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπκβφινπ.  

 Σα θέξνληα παίξλνπλ δείθηεο k Є [Kmin; Kmax] θαη θαζνξίδνληαη απφ ηα 

Kmin θαη Kmax. Ζ απφζηαζε κεηαμχ γεηηνληθψλ θεξφλησλ είλαη 1/TU ελψ ε 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ θεξφλησλ Kmin θαη Kmax θαζνξίδεηαη απφ ην (Ktotal-1)/TU. 

Σν κεηαδηδφκελν ζήκα, φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη FEFs θαη κείσζε 

PAPR, πεξηγξάθεηαη απφ ηελ αθφινπζε  ζρέζε: 

 

φπνπ 

 

θαη ην k δειψλεη ηνλ αξηζκφ ηνπ θέξνληνο, ην l ηνλ αξηζκφ ηνπ OFDM 

ζπκβφινπ μεθηλψληαο απφ ην 0 γηα ην πξψην P2 ζχκβνιν ηνπ πιαηζίνπ, m 

είλαη ν αξηζκφο ηνπ T2-πιαηζίνπ, Ktotal ν αξηζκφο ησλ κεηαδηδφκελσλ 

θεξφλησλ φπσο νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 63, LF είλαη ν αξηζκφο ησλ OFDM 

ζπκβφισλ αλά πιαίζην, TS είλαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ζπκβφισλ γηα φια ηα 

ζχκβνια εθηφο ηνπ P1, TU είλαη ε δηάξθεηα ησλ ελεξγψλ ζπκβφισλ (βι. 

πίλαθα 63), Γ είλαη ε δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο θχιαμεο (TS = TU + Γ), Fc είλαη 

ε θεληξηθή ζπρλφηεηα ηνπ ζήκαηνο RF, k' είλαη ν δείθηεο ηνπ θέξνληνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θεληξηθή ζπρλφηεηα (k' = k - (Kmax + Kmin) / 2) , cm,l,k είλαη ε 

ηηκή ηεο ζχλζεηεο δηακφξθσζεο γηα ην θέξνλ k ηνπ OFDM ζπκβφινπ l ζην 

T2-πιαίζην m, TP1 είλαη ε δηάξθεηα ηνπ P1 ζπκβφινπ (TP1=2048T – ην T 

νξίδεηαη παξαθάησ), TF είλαη ε δηάξθεηα ελφο πιαηζίνπ, (TF = LFTs + TP1) θαη 

p1(t) είλαη ε  P1 θπκαηνκνξθή. 

 Οη OFDM παξάκεηξνη ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 63. Οη ηηκέο ησλ 

δηαθφξσλ παξακέηξσλ ζρεηηδφκελσλ κε ηνλ ρξφλν δίλνληαη ζε πνιιαπιάζηα 

ηεο ζηνηρεηψδνπο πεξηφδνπ T θαη ζε ms (microseconds). Ζ ζηνηρεηψδεο 

πεξίνδνο T νξίδεηαη γηα θάζε εχξνο δψλεο ζηνλ πίλαθα 62.  
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Πίλαθαο 62: Η ζηνηρεηώδεο πεξίνδνο ζπλαξηήζεη ηνπ εύξνπο δώλεο 

 

Πίλαθαο 63: OFDM Παξάκεηξνη 

10.4 Κξάηεζε Σφλνπ - PAPR  

H ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m ηνπ transmitter σο επφκελν ζηάδην 

βιέπεη ην tone reservation θαη θαιεί ηνλ wrapper t2_tx_paprtr_wr.m κέζσ ηνπ 

νπνίνπ θαιείηαη θαη ε θχξηα ζπλάξηεζε ηνπ βήκαηνο t2_tx_dvbt2blpaprtr.m 

απφ ηνλ θάθειν tx_dvbt2blpaprtr. Αθνινπζνχλ νη πεξηγξαθέο ηνπο θαη ην 

απνηέιεζκα κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζνκνίσζεο (βι. θαη παξάξηεκα Α):  

T2_TX_PAPRTR_WR DVBT2 Tone-reservation PAPR Wrapper 
 
T2_TX_DVBT2BLPAPRTR DVBT Tone-reservation PAPR 
DOUT = T2_TX_DVBT2BLPAPRTR (DVBT2, FID, DIN) takes time-domain 
symbols without GIs, and applies the tone reservation technique.  
 
DVBT2-TX-PAPRTR: (DVBT2BL) 
 Mode=8k 
 Number of complete frames: 1 (85 symbols per frame) 
 Number of transmitted symbols: 85 
 Scattered pilots pattern: PP2 
PAPR TR output saved in file: paprtr_tx_do 

 

10.4.1 Δηθνληθή Κξάηεζε Σφλνπ  

 Κάπνηα OFDM θειηά δεζκεχνληαη γηα ηελ κείσζε PAPR θαη ηίζεληαη 

αξρηθά ίζα cm,l,k=0+0j. ηα P2 ζχκβνια, ε νκάδα ησλ θεξφλησλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο δείθηεο θεξφλησλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 64, 

δεζκεχνληαη πάληα θαηά ηελ ιεηηνπξγία θαλνληθψλ θεξφλησλ. Καηά ηελ 
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ιεηηνπξγία εθηεηακέλσλ θεξφλησλ νη δεζκεπκέλνη δείθηεο θεξφλησλ ηζνχληαη 

κε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα ζπλ Kext. Σα δεζκεπκέλα θέξνληα δελ αιιάδνπλ ζέζεηο 

θαηά ηα P2 ζχκβνια. 

 

Πίλαθαο 64: Γεζκεπκέλα Φέξνληα γηα ην P2 ζύκβνιν 

 ηα ζχκβνια δεδνκέλσλ, εθηφο ησλ ζπκβφισλ θιεηζίκαηνο, ε νκάδα 

ησλ θεξφλησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο δείθηεο θεξφλησλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 65 ή ε θπθιηθά κεηαηνπηζκέλε ηνπο νκάδα, δεζκεχνληαη κε βάζε ηνλ 

δείθηε ηνπ OFDM ζπκβφινπ ηνπ ζπκβφινπ δεδνκέλσλ, φηαλ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε ε θξάηεζε ηφλνπ (TR) απφ ην ζρεηηθφ πεδίν ηεο L1-pre 

ζεκαηνδφηεζεο, 'PAPR'. Σν κέγεζνο ηεο κεηαηφπηζεο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ 

OFDM ζπκβφισλ απνθαζίδεηαη απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θεξφλησλ πηιφησλ, 

DX θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβφισλ πνπ ζρεκαηίδνπλ κία αθνινπζία 

δηάζπαξησλ πηιφησλ, DY. ην ζχκβνιν δεδνκέλσλ δείθηε l ελφο T2-πιαηζίνπ, 

ε δεζκεπκέλε νκάδα θεξφλησλ, Sl νξίδεηαη σο εμήο:  

 

φπνπ ην S0 δειψλεη ηελ νκάδα ησλ δεζκεπκέλσλ θεξφλησλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηνπο δείθηεο θεξφλησλ ηνπ πίλαθα 65 θαη ην Lnormal ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαλνληθψλ ζπκβφισλ (δειαδή εθηφο ησλ P1,P2 θαη ηνπ ζπκβφινπ 

θιεηζίκαηνο) ζε έλα T2-πιαίζην.  

 

Πίλαθαο 65: Γεζκεπκέλα Φέξνληα γηα ηα πηινηηθά κνηίβα PP1-8 

 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκβνιν θιεηζίκαηνο, ε νκάδα ησλ θεξφλησλ ζε 

απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο ίδηνπο δείθηεο θεξφλησλ κε ην P2 ζχκβνιν πνπ 

νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 64, δεζκεχεηαη φηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην TR. 

10.4.2 Μείσζε PAPR 

 Γηα ηελ ειάηησζε ηνπ PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) 

επηηξέπνληαη δχν ηξνπνπνηήζεηο ζην κεηαδηδφκελν OFDM ζήκα. Οη ηερληθέο 
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απηέο είλαη νη Active Constellation Extension (ACE) θαη Tone Reservation, νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη είηε ηαπηφρξνλα είηε ρσξηζηά θαη ε χπαξμε ηνπο 

ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ L1 ζεκαηνδφηεζε. Καη νη δχν ηερληθέο φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, εθαξκφδνληαη ζην ελεξγφ κέξνο ηνπ OFDM ζπκβφινπ 

(εθηφο ηνπ P1), θαη αθνινχζσο εηζάγνληαη ηα δηαζηήκαηα θχιαμεο. Ζ ACE δελ 

εθαξκφδεηαη ζε πηινηηθά θέξνληα ή δεζκεπκέλνπο ηφλνπο φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζηξεθφκελνο αζηεξηζκφο ή MISO. Όηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη δχν ηερληθέο εθαξκφδεηαη πξψηε ζην ζήκα ε ACE. 

- Active Constellation Extension 

Ο αιγφξηζκνο ηεο Δλεξγήο Δπέθηαζεο Αζηεξηζκνχ (ACE) παξάγεη έλα 

ζήκα ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ xACE ην νπνίν αληηθαζηζηά ην απζεληηθφ ζήκα x = [  

x0 , x1, … , xNFFT−1] πνπ παξάγεηαη απφ ην IFFT απφ έλα ζχλνιν ηηκψλ ζην 

πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο X = [  X0 , X1, … , XNFFT−1]. Ο αιγφξηζκνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζήκαηνο πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ζηελ 

εηθφλα 74. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο πάλσ ζε απηφλ αλαηξέμηε ζηε 

βηβιηνγξαθία [1]. 

- Tone Reservation 

 Σα δεζκεπκέλα θέξνληα πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ 11.4.1 δελ 

κεηαθέξνπλ δεδνκέλα νχηε L1 ζεκαηνδφηεζε, αιιά απζαίξεηεο πνιχπινθεο 

ηηκέο γηα ρξήζε ζηελ κείσζε ηνπ PAPR. Ζ ηζρχο ηνπ ζήκαηνο θάζε 

δεζκεπκέλνπ θέξνληνο δελ πξέπεη λα ππεξβάιεη 10 θφξεο ηελ κέζε ηζρχ ησλ 

θεξφλησλ δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 74: Τινπνίεζε ηνπ ACE αιγνξίζκνπ 
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10.4.2.1 Αιγφξηζκνο Μείσζεο ηνπ PAPR κε Υξήζε Tone Reservation 

 Οη θνξπθέο ηνπ ζήκαηνο ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ αθπξψλνληαη θαηά 

επαλάιεςε απφ έλα ζχλνιν ππξήλσλ ψζεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ρξήζε 

ησλ δεζκεπκέλσλ θεξφλησλ. Έλα ζήκα ππξήλα αλαθνξάο νξίδεηαη σο: 

 

φπνπ ηα NFFT θαη NTR δειψλνπλ ην κέγεζνο FFT θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

δεζκεπκέλσλ θεξφλησλ, αληίζηνηρα. Σν (NFFT, 1) δηάλπζκα 1TR έρεη NTR 

ζηνηρεία απφ άζζνπο ζηηο ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο δεζκεπκέλνπο 

δείθηεο θεξφλησλ θαη (NFFT - NTR) ζηνηρεία απφ κεδεληθά ζηηο ππφινηπεο. Σν 

IFFT αληηπξνζσπεχεη ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ Fourier θαη νξίδεηαη 

σο: 

 

Αλ ην δηάλπζκα ηνπ ζήκαηνο κείσζεο θνξπθήο ζπκβνιηζηεί σο c θαη ην 

δηάλπζκα ηνπ ζήκαηνο δεδνκέλσλ ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ σο x, ηφηε ηα βήκαηα 

ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο κείσζεο ηνπ PAPR είλαη ηα εμήο: 

Αξρηθνπνίεζε: 

Οη αξρηθέο ηηκέο γηα ηελ κείσζε ηνπ ζήκαηνο κείσζεο ησλ θνξπθψλ 

ηίζεληαη ίζα κε ην κεδέλ:  

φπνπ ην c(i) είλαη ην δηάλπζκα ηνπ ζήκαηνο ζηελ i-νζηή επαλάιεςε. 

Βξφρνο Δπαλάιεςεο: 

1. Σν i μεθηλά απφ ην 1. 

2. Δχξεζε ηνπ κέγηζηνπ κεγέζνπο ηνπ (x+ c(i)), yi θαη ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε 

δεηγκαηνιεςίαο, mi ζηελ i-νζηή επαλάιεςε: 

 

φπνπ ηα xn θαη cn
(i) ζπκβνιίδνπλ ην n-νζηφ ζηνηρείν ησλ δηαλπζκάησλ x θαη c(i), 

αληίζηνηρα. Αλ ην yi είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε ην επηζπκεηφ επίπεδν κεγέζνπο 

ηνπ ςαιηδίζκαηνο (clipping), ην i κεηψλεηαη θαηά έλα θαη ν αιγφξηζκνο 

ζπλερίδεη ζην βήκα 5.  
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3. Δλεκέξσζε ηνπ δηαλχζκαηνο ηνπ ζήκαηνο c(i) σο: 

 

φπνπ p(mi) δειψλεη ην δηάλπζκα θπθιηθά κεηαηνπηζκέλν θαηά mi, ηνπ νπνίν ην 

k-νζηφ ζηνηρείν είλαη ην pk(mi) = P(k-mi)modNFFT 

4. Αλ ην i είλαη κηθξφηεξν απφ έλαλ κέγηζην επηηξεπφκελν αξηζκφ 

επαλαιήςεσλ, ηφηε απμάλεηαη θαηά 1 θαη ν αιγφξηζκνο επηζηξέθεη ζην βήκα 

2. Γηαθνξεηηθά, ζπλερίδεη ζην βήκα 5.   

5. Σέινο ησλ επαλαιήςεσλ. Σν κεηαδηδφκελν ζήκα x′ ιακβάλεηαη 

πξνζζέηνληαο ην ζήκα κείσζεο ζην ζήκα δεδνκέλσλ: x′ = x + c(i) . 

10.5 Δηζαγσγή ηνπ Γηαζηήκαηνο Φχιαμεο 

 Σν ζηάδην απηφ πεξηγξάθεη ηελ εηζαγσγή ηνπ Guard Interval ζην OFDM 

ζήκα κε βάζε ηηο παξακέηξνπο ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μέζσ ηνπ 

wrapper t2_tx_cp_wr.m θαιείηαη ε ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2blcp.m πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν tx_dvbt2blcp ηνπ tx lib. Οη πεξηγξαθέο ησλ δχν .m 

αξρείσλ βξίζθνληαη παξαθάησ: 

T2_TX_CP_WR DVBT2 Cyclic Prefix Insertion Wrapper 
 
T2_TX_DVBT2BLCP DVBT Guard Interval Insertion 
DOUT = T2_TX_DVBT2BLCP (DVBT, FID, DIN) Insert the guard interval to 
the ofdm signal following the configuration parameters of the DVBT2 
structure.  
 
Σειηθά ε πξνζνκνίσζε κεηά ην “ηξέμηκν” ηεο ζπλάξηεζεο δίλεη: 
 
DVBT2-TX-CP: (DVBT2BL) 
 Tx1 Guard interval=1/8 - Number of symbols=85 
CP output saved in file: cp_tx_do 

 
 πλνιηθά νξίδνληαη επηά δηαθνξεηηθά θιάζκαηα δηαζηεκάησλ θχιαμεο 

(Γ/Tu). Ο πίλαθαο 66 δίλεη ηελ απφιπηε δηάξθεηα Γ ηνπ guard interval, 

εθθξαδφκελν ζε πνιιαπιάζηα ηεο ζηνηρεηψδνπο πεξηφδνπ T γηα κέγεζνο FFT 

8k, γηα θάζε θιάζκα δηαζηήκαηνο θχιαμεο.  

 

Πίλαθαο 66: Γηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο θύιαμεο ζε όξνπο ηεο ζηνηρεηώδνπο 
πεξηόδνπ T 
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 Σν εθπεκπφκελν ζήκα, πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή δηαζηεκάησλ 

θχιαμεο φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη κείσζε PAPR, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε εηζαγσγή ησλ GI έπεηαη. 

10.6 Δηζαγσγή ησλ FEF (Future Extension Frames) 

ην βήκα απηφ εηζάγνληαη ηα πιαίζηα κειινληηθήο επέθηαζεο (FEFs) κε 
ηε βνήζεηα ηεο ζπλάξηεζεο t2_tx_dvbt2blfef.m πνπ θαιείηαη απφ ηνλ wrapper  
t2_tx_fef_wr.m, θαζψο θαη ησλ δχν βνεζεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ πνπ θαιεί ε 
ίδηα, t2_tx_dvbt2blfef_makeprbsfef.m θαη t2_tx_dvbt2blfef_maketxsigfef.m, νη 
νπνίεο βξίζθνληαη ζηνλ θνηλφ θάθειν tx_dvbt2blfef. Παξαθάησ βξίζθνληαη νη 
πεξηγξαθέο ηνπ wrapper θαη ηεο θχξηαο ζπλάξηεζεο, θαζψο θαη ην απνηέιεζα 
ηεο πξνζνκνίσζεο ζην βήκα απηφ (βι. θαη παξάξηεκα Α): 

 
T2_TX_FEF_WR DVBT2 FEF insertion Wrapper 
 
T2_TX_DVBT2BLFEF DVBT2 FEF Generator and insertion 
 
DVBT2-TX-FEF:(DVBT2BL) 
FEF inserter output saved in file: fef_tx_do 

 
 Ζ εηζαγσγή πιαηζίσλ κειινληηθήο επέθηαζεο (Future Extension 

Frames) θάλεη δπλαηή ηελ κεηαθνξά πιαηζίσλ πνπ νξίδνληαη ζε θάπνηα 

κειινληηθή επέθηαζε ηνπ πξνηχπνπ DVB-T2 ζην ίδην multiplex κε ηα ζπλήζε 

T2-πιαίζηα. Ζ ρξήζε ηνπο είλαη πξναηξεηηθή.  

 Έλα FEF κπνξεί λα κεηαθέξεη δεδνκέλα κε άγλσζην ηξφπν γηα ηνλ 

DVB-T2 δέθηε, ν νπνίνο ελεξγεί θαηά ηελ ηξέρνπζα εθδνρή ηνπ πξνηχπνπ θαη 

θπζηθά δελ πξνβιέπεηαη λα απνθσδηθνπνηήζεη ηα FEF πιαίζηα αιιά κφλν λα 

ηα αληρλεχζεη. Απηφ είλαη εθηθηφ θαζψο έλα FEF πιαίζην μεθηλάεη κε ην 

ζχκβνιν P1 ζχκβνιν πνπ κπνξεί λα αληρλεπηεί απφ φινπο ηνπο δέθηεο. Σν 

κέγηζην κήθνο ηνπ FEF θνκκαηηνχ είλαη 250ms.  

 Ζ αλίρλεπζε ησλ FEF θνκκαηηψλ γίλεηαη δπλαηή απφ ηελ L1 

ζεκαηνδφηεζε πνπ κεηαθέξεηαη ζηα P2 ζχκβνια. Σα δηακνξθψζηκα L1 πεδία 

ζεκαηνδνηνχλ ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ελφο ππέξ-πιαηζίνπ. Σν πεδίν 

NUM_T2_FRAMES πεξηγξάθεη ηνλ αξηζκφ ησλ T2-πιαηζίσλ πνπ πεξηέρεη έλα 

ππέξ-πιαίζην. Ζ ζέζε ησλ FEF ηκεκάησλ πεξηγξάθεηαη απφ ην 

FEF_INTERVAL, ην νπνίν πξφθεηηαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ T2-πιαηζίσλ ζηελ 

αξρή ελφο ππέξ-πιαηζίνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ FEF. Σν ίδην πεδίν 

επίζεο πεξηγξάθεη ηνλ αξηζκφ ησλ T2-πιαηζίσλ αλάκεζα ζε δχν FEF, ελψ ην 

κήθνο ηνπ FEF δίλεηαη απφ ην πεδίν FEF_LENGTH, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηνλ 

ρξφλν κεηαμχ δχν DVB-T2 πιαηζίσλ πνπ πξνεγνχληαη θαη αθνινπζνχλ έλα 

FEF ηκήκα σο αξηζκφ ζηνηρεησδψλ πεξηφδσλ T. 

10.7 Παξαγσγή θαη Δηζαγσγή ηνπ πκβφινπ P1  

 Σν ηειεπηαίν ζηάδην γηα νιφθιεξν ην datapath ηνπ transmitter πξφθεηηαη 

γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ P1 preamble. Ζ ζπλάξηεζε t2_tx_dvbt2bltx.m θαιεί ηνλ 
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wrapper ηνπ βήκαηνο t2_tx_p1preamb_wr.m ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα θαιεί ηελ 

θχξηα ιεηηνπξγία t2_tx_dvbt2blp1preamb.m κέζα απφ ηνλ θάθειν 

tx_dvbt2blp1preamb ηνπ tx lib. ηνλ θάθειν απηφ βξίζθεηαη θαη ε βνεζεηηθή 

t2_tx_dvbt2blp1preamb_p1gen.m. Οη πεξηγξαθέο ηνπ wrapper θαη ηεο 

βαζηθήο ζπλάξηεζεο είλαη νη εμήο:   

T2_TX_P1PREAMB_WR DVBT2 P1 Preamble Wrapper 
 
T2_TX_DVBT2BLP1PREAMB DVBT2 P1 Preamble Generator and insertion 
 

Ζ πξνζνκνίσζε ζην ζηάδην απηφ δίλεη ηα εμήο απνηειέζκαηα (βι. θαη 
παξάξηεκα Α) : 
 
DVBT2-TX-P1 PREAMB:(DVBT2BL) 
 P1 Preamb type: CAB-K structure. K = 30 
 P1 Scrambling after DBPSK 
 CB Fsh: 1 carriers 
 Frame Length: 85 (OFDM symbols) 
 P1 Average Power: 1.000e+000 
 Data Average Power: 1.016e+000 
 P1/Data Power: 0.98 
 P1 PAPR: 7.73 dB 
 Data PAPR: 11.10 dB 
 P1-Data PAPR: -3.36 dB 
P1 preamb output saved in file: tx_do 

10.7.1 Δπηζθφπεζε ηνπ P1 πκβφινπ 

 Σν ζχκβνιν πξννηκίνπ P1 έρεη ηέζζεξεηο θπξίσο ζθνπνχο. Πξψηνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ αξρηθή ζάξσζε ηνπ ζήκαηνο γηα ηελ γξήγνξε 

αλαγλψξηζή ηνπ σο T2, γηα ηελ νπνία αξθεί ε αλίρλεπζε ηνπ P1. Ζ θαηαζθεπή 

ηνπ ζπκβφινπ είλαη ηέηνηα ψζηε νπνηαδήπνηε αληηζηάζκηζε ζπρλφηεηαο λα 

κπνξεί λα εληνπηζηεί άκεζα αθφκα θαη αλ ν δέθηεο είλαη ζπληνληζκέλνο ζηελ 

θαλνληθή θεληξηθή ζπρλφηεηα. Κάηη ηέηνην εμνηθνλνκεί ρξφλν απφ ηε ζάξσζε 

αθνχ ν δέθηεο δελ ρξεηάδεηαη λα ειέγμεη φιεο ηηο πηζαλέο αληηζηαζκίζεηο 

(offsets) μερσξηζηά. 

 θνπφο ηνπ P1 είλαη επίζεο ε αλαγλψξηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πξννηκίνπ σο 

T2 θαζψο ε κνξθή ηνπ είλαη ηέηνηα πνπ ην δηαρσξίδεη απφ ηα ζχκβνια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα FEF θνκκάηηα πνπ ζπλππάξρνπλ ζην ππέξ-πιαίζην. 

Σέινο ην P1 ζχκβνιν ζεκαηνδνηεί βαζηθέο TX παξακέηξνπο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ππφινηπνπ πξννηκίνπ θαη θάλεη δπλαηή ζηνλ 

δέθηε ηελ αλίρλεπζε θαη δηφξζσζε ηνπ ζπγρξνληζκνχ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ 

ρξφλνπ.  

10.7.2 Πεξηγξαθή ηνπ P1 πκβφινπ 

 Σν P1 είλαη έλα 1K OFDM ζχκβνιν κε δχν πξφζζεηα 1/2 κέξε φπσο 

ηα "δηαζηήκαηα θχιαμεο". Σν ζπλνιηθφ ζχκβνιν δηαξθεί 224κs ζε έλα 8MHz 

ζχζηεκα, απνηεινχκελν απφ ηε δηάξθεηα, 112κs, ηνπ ρξήζηκνπ κέξνπο 'A' ηνπ 
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ζπκβφινπ ζπλ ηα δχν ηξνπνπνηεκέλα GI ηκήκαηα 'C' θαη 'B' ησλ πεξίπνπ 

59κs (542 δείγκαηα) θαη 53κs (482 δείγκαηα), φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα. 

 

Δηθόλα 75: Γνκή ηνπ P1 ζπκβόινπ 

 Απφ ηα 853 ρξήζηκα θέξνληα ελφο 1K ζπκβφινπ, κφλν ηα 384 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ελψ ηα ππφινηπα είλαη κεδέλ. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα 

θέξνληα θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ εχξνο 6,83MHz απφ ηε κέζε ηνπ θαλνληθνχ 

εχξνπο δψλεο ηνπ ζήκαηνο 7,61MHz. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπκβφινπ είλαη 

ηέηνηνο ψζηε αθφκα θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα κέγηζηε αληηζηάζκηζε ησλ 

500kHz, ηα πεξηζζφηεξα θέξνληα ηνπ P1 ζπκβφινπ παξακέλνπλ εληφο ηνπ 

θαλνληθνχ εχξνπο 7,61MHz θαη ην ζχκβνιν κπνξεί λα αλαθηεζεί κε ηνλ δέθηε 

ξπζκηζκέλν ζηελ θεληξηθή ζπρλφηεηα. Σν πξψην ελεξγφ θέξνλ αληηζηνηρεί ζην 

44, θαη ην ηειεπηαίν ζην 809 (Δηθφλα 76). 

 

Δηθόλα 76: Δλεξγά θέξνληα ηνπ P1 ζπκβόινπ 

 Σν ζρέδην ηεο εηθφλαο 77 δείρλεη πσο παξάγεηαη ην P1 ζχκβνιν.  
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Δηθόλα 77: Μπινθ δηάγξακκα ηεο παξαγσγήο ηνπ P1 ζπκβόινπ 

10.7.2.1 Γηαλνκή Φεξφλησλ ζην P1 χκβνιν 

 Σα ελεξγά θέξνληαη δηαλέκνληαη κε βάζε ηνλ αθφινπζν αιγφξηζκν: 

απφ ηα 853 θέξνληα ηνπ 1K ζπκβφινπ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα 766 θέξνληα 

απφ ηε κέζε. Απφ απηά, κφλν ηα 384 κεηαθέξνπλ πηιφηνπο θαη φια ηα 

ππφινηπα ηίζεληαη κεδέλ. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ελεξγψλ θεξφλησλ 

ππάξρνπλ ηξεηο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπλερφκελεο αθνινπζίεο: ην κήθνο ηνλ δχν 

αθνινπζηψλ ζηα άθξα είλαη 128, ελψ ηεο κεζαίαο έρεη κήθνο 512 chips, ελψ ηα 

δχν ηειεπηαία bits ηεο ηξίηεο αθνινπζίαο είλαη κεδέλ. Ζ εμαγφκελε δηαλνκή 

θεξφλησλ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 67.  

 

Πίλαθαο 67: Γηαλνκή ησλ ελεξγώλ θεξόλησλ ζην P1 ζύκβνιν 

10.7.2.2 Γηακφξθσζε ησλ Δλεξγψλ Φεξφλησλ ζην P1 

 Σα ελεξγά θέξνληα είλαη DBPSK δηακνξθσκέλα κε κνηίβν 

δηακφξθσζεο. Σα κνηίβα θσδηθνπνηνχλ δχν πεδία ζεκαηνδφηεζεο S1 θαη S2. 

Μέρξη 8 ηηκέο (γηα θσδηθνπνίεζε ηξηψλ bit) θαη 16 ηηκέο (ηεζζάξσλ bit) 
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κπνξνχλ λα ζεκαηνδνηεζνχλ ζε θάζε πεδίν, αληίζηνηρα. Σα κνηίβα πνπ 

θσδηθνπνηνχλ ην S1 βαζίδνληαη ζε 8 νξζνγψληα sets απφ 8 ζπλερφκελεο 

αθνινπζίεο κήθνπο 8 (ην ζπλνιηθφ κέγεζνο θάζε S1 κνηίβνπ είλαη 64), ελψ ηα 

κνηίβα πνπ θσδηθνπνηνχλ ην S2 βαζίδνληαη ζε 16 νξζνγψληα sets απφ 16 

ζπλερφκελεο αθνινπζίεο κήθνπο 16 (ζπλνιηθφ κέγεζνο 256). Οη δχν θχξηεο 

ηδηφηεηεο ησλ κνηίβσλ απηψλ είλαη: 

α) Σν άζξνηζκα ησλ απηφ-ζπζρεηίζεσλ (SoAC) φισλ ησλ αθνινπζηψλ ηνπ set 

είλαη ίζν κέλα έλα Krönecker δέιηα, πνιιαπιαζηαζκέλν κε έλα παξάγνληα 

KN, φπνπ K είλαη ν αξηζκφο ησλ αθνινπζηψλ ηνπ θάζε set θαη N ην κήθνο θάζε 

αθνινπζίαο. ηελ πεξίπησζε ηεο S1 K=N=8 θαη ηεο S2, K=N=16. 

β) Κάζε ζεη αθνινπζηψλ είλαη ακνηβαία αζπζρέηηζηα. Σα S1 θαη S2 κνηίβα 

δηακφξθσζεο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 68. 

 

Πίλαθαο 68: S1 θαη S2 κνηίβα δηακόξθσζεο 

Οη αθνινπζίεο bit CSSS1 =(CSSS1,0 … CSSS1,63) θαη CSSS2=(CSSS2,0 … 

CSSS2,255) γηα δνζκέλεο ηηκέο ησλ S1 θαη S2 αληίζηνηρα, ιακβάλνληαη 

παίξλνληαο ηελ αληίζηνηρε δεθαεμαδηθή αθνινπζία απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα 

δεμηά θαη απφ ην MSB ζην LSB, δειαδή ην CSSS1,0 είλαη ην MSB ηνπ πξψηνπ 

δεθαεμαδηθνχ ςεθίνπ θαη ην CSSS1,63 είλαη ην LSB ηνπ ηειεπηαίνπ, ηεο S1 

αθνινπζίαο. Σν ηειηθφ ζήκα δηακφξθσζεο εμάγεηαη σο εμήο:   

1. Ζ αθνινπζία δηακφξθσζεο ιακβάλεηαη απφ ηελ παξάζεζε ησλ αθνινπζηψλ 

CSSS1 θαη CSSS2: 
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2. Έπεηηα, ε αθνινπζία δηακνξθψλεηαη κε ρξήζε ηεο DBPSK: 

MSS _ DIFF = DBPSK (MSS _ SEQ) 

Ο αθφινπζνο θαλφλαο εθαξκφδεηαη γηα ηε δηαθνξηθή δηακφξθσζε ηνπ 

ζηνηρείνπ i ηνπ MSS_SEQ, ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ “dummy” ηηκή +1 δειαδή 

MSS_DIFF-1 = +1 εμ νξηζκνχ : 

 

3. Δηζάγεηαη θξππηνγξάθεζε ζην MSS_DIFF κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ bit κε 

κία scrambler αθνινπζία ησλ 384-bit : 

MSS _ SCR = SCRAMBLING {MSS _ DIFF} 

 Ζ scrambler αθνινπζία είλαη ίζε κε ηελ αθνινπζία κήθνπο 384 απφ '+1' 

ή '-1' κεηαηξεπφκελν απφ ηα πξψηα 384 bits (PRBS0...PRBS383) ηεο PRBS 

γελλήηξηαο κε αξρηθή θαηάζηαζε '100111001000110', φπνπ ε έμνδνο κηαο 

PRBS γελλήηξηαο κε ηηκή '0' κεηαηξέπεηαη ζε '+1' θαη κε ηηκή '1' ζε '-1'. 

 

4. Σν θξππηνγξαθεκέλν κνηίβν δηακφξθσζεο εθαξκφδεηαη ζηα ελεξγά 

θέξνληα.  

Παξάδεηγκα:  

Αλ S1=000 θαη S2=0000, ηφηε ε αθνινπζία είλαη : 

 

Έπεηηα, εθαξκφδεηαη DBPSK : 

 

Ζ έμνδνο ηνπ DBPSK θξππηνγξαθείηαη απφ ηελ αθνινπζία SCR_SEQ. 
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Μεηά ην scrambling : 

 

Ζ θξππηνγξαθεκέλε αθνινπζία MSS αληηζηνηρίδεηαη ζηα ελεξγά θέξνληα 

μεθηλψληαο απφ ην MSB: 

 

φπνπ ck είλαη ε δηακφξθσζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην θέξνλ k. 

10.7.2.3 Δλίζρπζε ησλ Δλεξγψλ Φεξφλησλ 

 Λακβάλνληαο ππφςε φηη ζε έλα 1K OFDM ζχκβνιν ρξεζηκνπνηνχληαη 

853 θέξνληα θαη ζην P1 κφλν 384 απφ απηά είλαη ελεξγά, ε ελίζρπζε πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε απηά είλαη κία ηάζε αλαινγίαο             ή 3,47 dB, ζρεηηθή 

κε ηελ κέζε ηηκή φισλ ησλ Ktotal ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θεξφλησλ ελφο 1K 

θαλνληθνχ ζπκβφινπ.  

10.7.2.4 Παξαγσγή ηνπ P1 πκβφινπ ζην Πεδίν ηνπ Υξφλνπ 

-Κχξην κέξνο ηνπ ζπκβφινπ 

 Σν ρξήζηκν κέξνο 'A' ηνπ P1 ζήκαηνο παξάγεηαη απφ ηηο ηηκέο 

δηακφξθσζεο ησλ θεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ ζρέζε : 

 

φπνπ kp1(i) γηα i=0,1,…, 383 είλαη νη δείθηεο ησλ 384 ελεξγψλ θεξφλησλ θαηά 

αχμνπζα ζεηξά, MSS_SCRi γηα i=0,1,… , 383 είλαη νη ηηκέο ηεο δηακφξθσζεο 

ησλ ελεξγψλ θεξφλησλ θαη Σ ε ζηνηρεηψδεο πεξίνδνο (πίλαθαο 62). 

- Κπθιηθά κεηαηνπηζκέλε επαλάιεςε ζηα Γηαζηήκαηα Φχιαμεο  

 Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε δπλακηθφηεηα ηνπ P1 δχν δηαζηήκαηα 

θχιαμεο νξίδνληαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ ρξήζηκνπ κέξνπο ηνπ ζπκβφινπ. Αληί 

γηα θπθιηθή ζπλέρηζε φπσο ζηα θαλνληθά OFDM ζχκβνια, ρξεζηκνπνηείηαη 

κηα κεηαηνπηζκέλε ζηε ζπρλφηεηα εθδνρή ηνπ ζπκβφινπ. Έηζη, δειψλνληαο 

P1[C], ην πξψην GI, P1[A] ην θχξην κέξνο θαη P1[B] ην ηειεπηαίν GI, ην P1[C] 
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κεηαθέξεη ηε κεηαηνπηζκέλε ζηε ζπρλφηεηα εθδνρή ησλ πξψησλ 542T ηνπ 

P1[A], ελψ ην P1[B] ηνλ ηειεπηαίσλ 482T ηνπ P1[A]. 

Ζ κεηαηφπηζε ηεο ζπρλφηεηαο fSH πνπ εθαξκφδεηαη ζην P1[C] θαη ην 

P1[B] είλαη fSH =1/(1.024T). Ζ θπκαηνκνξθή βαζηθήο δψλεο ζην πεδίν ηνπ 

ρξφλνπ p1(t) ηνπ P1 ζπκβφινπ νξίδεηαη επνκέλσο σο εμήο: 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 

 ην παξάξηεκα απηφ παξαηίζεηαη φινο ν θψδηθαο πνπ εκθαλίδεη θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηνπ ην πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο. πγθεθξηκέλα απφ ην 

πξφγξακκα ηνπ matlab ηίζεηαη σο current directory ν θάθεινο sim κέζα ζηνλ 

νπνίν βξίζθεηαη ν θάθεινο ηνπ πξνο εμέηαζε ηεζη test_dvbt2bl_basic θαη ην 

αξρείν run.m : 

function run(Test_Id,Work_Dir_Id,Log_Output,varargin) 

ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ είζνδν, ηελ έμνδν θαη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Έπεηηα ζην παξάζπξν εξγαζηψλ ηνπ matlab πιεθηξνινγείηαη 

ε εληνιή:  

run('dvbt2bl_basic','work') 

ε νπνία θαιεί ην run.m θαη ην νξίδεη σο είζνδν ην αληίζηνηρν ηεζη. Σν run.m 

ζηελ ζπλέρεηα θαιεί ην βαζηθφ αξρείν ηνπ ηεζη test_dvbt2bl_basic.m ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην directory sim\test_dvbt2bl_basic\src.  

 Αθνινχζσο εθηειείηαη ην ηεζη θαη παξάγεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα 

πνπ αλαιχζεθαλ ζηα θεθάιαηα 5 σο 10: 

 
>> run('dvbt2bl_basic','work') 
<Running Test: dvbt2bl_basic> 
<Test Date: 24-Jun-2011 16:31:59> 
< Code path added > 
< Execution Time meassure Initialization > 
Configuration type: DVBT2BL 
Starting Tx Digital Video Broadcasting - DVB-T2: (DVBT2BL) 
 Data generator: (DVBT2BL) 
  259200 Bytes generated 
  Data saved in file: datagen_tx_do 
 DVBT2-TX-MADAPT: (DVBT2BL) 
  Number of complete BB frames: 48 (42960 data bits per frame) 
  Number of transmitted bytes: 257760 
  Mode adaptor output saved in file: madapt_tx_do 
 DVBT2-TX-BBSCRAMBLE: (DVBT2BL) 
  Number of complete BB frames: 48 
  BB scrambler output saved in file: bbscramble_tx_do 
 DVBT2-TX-OCOD: (DVBT2BL) 
  Number of Bytes read: 258240 
  BCH blocks: 48 
  Outer-coder output saved in file: ocoder_tx_do 
 DVBT2-TX-ICOD: (DVBT2BL) 
  Coding rate: 2/3 
  LDPC blocks: 48 
  Coded bits: 3110400 
  Inner-coder output saved in file: innercoder_tx_do 
 DVBT2-TX-BIT-INT: (DVBT2BL) 
  Mode=8k - 64-QAM 
  Bit interleaver: 48 interleaving blocks 
  Bit-interleaver output saved in file: bint_tx_do 
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 DVBT2-TX-BIT-MAP: (DVBT2BL) 
  Bit mapping output saved in file: bmap_tx_do 
 DVBT2-TX-MAP: (DVBT2BL) 
  64-QAM 
  Mapper output saved in file: mapper_tx_do 
 DVBT2-TX-CONROT: (DVBT2BL) 
  Constellation rotation: 8.600000 degrees rotation angle 

 
  Constellation rotation saved in file: conrot_tx_do 
 DVBT2-TX-CINT: (DVBT2BL) 
  Cell-interleaver output saved in file: cint_tx_do 
 DVBT2-TX-TINT: (DVBT2BL) 
  Time interleaver: 1 interleaved Interleaving Frames 
  Time-interleaver output saved in file: tint_tx_do 
 DVBT2-TX-DMCELLS: DISABLED 
 DVBT2-TX-L1GEN: (DVBT2BL) 
  T2 Frames of L1 generated = 1 frames 
  L1 generator output saved in file: l1gen_tx_do 
 DVBT2-TX-FBUILD: (DVBT2BL) 
  T2 Frames mapped = 1 frames 
  Frame Builder output saved in file: fbuild_tx_do 
 DVBT2-TX-FREQ-INT: (DVBT2BL) 
  Mode=8k  
  Symbol interleaver: 85 interleaved symbols 
  Freq. interleaver output saved in file: fint_tx_do 
 DVBT2-TX-MISO: (DVBT2BL) 
  MISO processing: 85 symbols 
  MISO processing output saved in file: miso_tx_do 
 DVBT2-TX-FADAPT: (DVBT2BL) 
  Mode=8k 
  Number of complete frames: 1 (85 symbols per frame) 
  Number of transmitted symbols: 85 
  Scattered pilots pattern: PP2 
  Frame adaptation output saved in file: fadapt_tx_do 
 DVBT2-TX-OFDM: (DVBT2BL) 
  Mode=8k 
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  OFDM modulator output saved in file: ofdm_tx_do 
 DVBT2-TX-PAPRTR: (DVBT2BL) 
  Mode=8k 
  Number of complete frames: 1 (85 symbols per frame) 
  Number of transmitted symbols: 85 
  Scattered pilots pattern: PP2 
  PAPR TR output saved in file: paprtr_tx_do 
 DVBT2-TX-CP: (DVBT2BL) 
  Tx1 Guard interval=1/8 - Number of symbols=85 
  CP output saved in file: cp_tx_do 
 DVBT2-TX-FEF:(DVBT2BL) 
  FEF inserter output saved in file: fef_tx_do 
 DVBT2-TX-P1 PREAMB:(DVBT2BL) 
  P1 Preamb type: CAB-K structure. K = 30 
  P1 Scrambling after DBPSK 
  CB Fsh: 1 carriers 
  Frame Length: 85 (OFDM symbols) 
  P1 Average Power: 1.000e+000 
  Data Average Power: 1.016e+000 
  P1/Data Power: 0.98 
  P1 PAPR: 7.73 dB 
  Data PAPR: 11.10 dB 
  P1-Data PAPR: -3.36 dB 
  P1 preamb output saved in file: tx_do 
End of Tx Digital Video Broadcasting - DVB-T2  
Starting Propagation Channel: (DVBT) 
 DVBT2-CH-PSCEN: Applying propagation scenario: (DVBT) 
 Channel seed: 1 
 Info: Parameters of a AWGN channel 
   Echo delay times: 
     - range :  0.00us <= tau <=   0.00us 
     - mean  :  0.00us 
     - stddev:  0.00us 
   Doppler Frequencies: 
     - range :  0 <= |fD| <= 0 
 Channel convolution saved in file: pscen_ch_do 
 DVBT2-CH-NOISE:  Adding noise (DVBT) 
  SNR = 100.00 dB 
  Noise seed: 1 
  Noisy signal saved in file: ch_do 
End of Propagation Channel  
Starting Rx Digital Video Broadcasting - DVB-T2:(DVBT2BL) 
 DVBT2-RX-P1-PREAMB: (DVBT2BL) 
  P1 preamble output saved in file: p1_rx_do 
 DVBT2-RX-CP: (DVBT2BL) 
  Guard interval=1/8 - Number of symbols=85 
  CP output saved in file: cp_rx_do 
 DVBT2-RX-OFDM: (DVBT2BL) 
  Mode=8k 
  OFDM demodulation output saved in file: ofdm_rx_do 
 DVBT2-RX-CHE: (IDEAL) 
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  Channel estimator output  saved in file: che_rx_do 
 DVBT2-RX-FADAPT: (DVBT2BL) 
  Mode=8k 
  Number of complete frames: 1 (85 symbols per frame) 
  Number of received symbols: 85 
  Scattered pilots pattern: PP2 
  Frame adaptation output  saved in file: fadapt_rx_do 
 DVBT2-RX-MISO: (DVBT2BL) 
  Mode=8k 
  Freq-de-interleaver output saved in file: miso_rx_do 
 DVBT2-RX-FREQDINT: (DVBT2BL) 
  Mode=8k  
  Symbol de-interlv: 85 de-interleaved symbols 
  Freq-de-interleaver output saved in file: fdint_rx_do 
 DVBT2-RX-DMCELLS: DISABLED 
 DVBT2-RX-L1DECODE: (DVBT2BLCHEAT) 
  Read schedule from Mode Adapter output 
  L1 decoder output saved in file: l1decode_rx_do 
 DVBT2-RX-FEXTRACT: (DVBT2BL) 
  T2 Frames Extracted = 1 
  Frame extract output saved in file: fextract_rx_do 
 DVBT2-RX-TIMEDINT: (DVBT2BL) 
  Time de-interleaver: 1 de-interleaved Interleaving Frames 
  Time de-interleaver output saved in file: tdint_rx_do 
 DVBT2-RX-CDINT: (DVBT2BL) 
  Cell-deinterleaver output saved in file: cdint_rx_do 
 DVBT2-RX-ROTCONDMAP: (DVBT2BL) 
  Constellation rotation: 8.600000 degrees rotation angle 
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  Genie-Aided demapper 
  Rotated constellation demapper output saved in file: conrot_rx_do 
 INFO: Demaper output BER=0.000000 (0/3110400) 
 DVBT2-RX-BITDMAP: (DVBT2BL) 
  Bit-de-mapper output saved in file: bdmap_rx_do 
 DVBT2-RX-BITDINT: (DVBT2BL) 
  Mode=8k - 64-QAM 
  Bit-wise de-interlv: 48 interleaving blocks 
  Bit-de-interleaver output saved in file: bdint_rx_do 
 INFO: Bit de-interleaver output BER=0.000000 (0/3110400) 
 DVBT2-RX-IDCOD: (DVBT2BL) 
  Coding rate: 2/3 
  LDPC blocks: 48 
  ................................................ 
  Number of iterations per LDPC block (mean): 1.000000 
  Maximum number of iterations: 1 
  Minimum number of iterations: 1 
  Inner-decoder output saved in file: idcod_rx_do 
 INFO: Inner decoder output BER = 0.000000 (0/2073600) 
 INFO: Number of erroneous FEC blocks: 0 of 48 
 DVBT2-RX-ODCOD: (DVBT2BL) 
  Number of received BCH blocks: 48 
  Number of erroneous BCH blocks: 0 
  Number of corrected BCH blocks: 0 
  Outer-decoder output saved in file: odcod_rx_do 
 INFO: Outer decoder output BER = 0.000000 (0/2065920) 
 DVBT2-RX-SADAPT: (DVBT2BL) 
  Number of complete BB frames: 48 (42960 data bits per frame) 
  Number of transmitted bytes: 257760 
  Number of CRC8 failures: 0/48 
  Stream adaptor output saved in file: rx_do 
 INFO: Stream adaption output BER = 0.000000 (0/2062080) 
End of Rx Digital Video Broadcasting - DVB-T2  
< Execution Time meassure Finished > 
 Simulation Time = 1.68 minutes 
< Code path removed > 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
 

 ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδεηαη έλα δεχηεξν ηεζη θαηά ην νπνίν 

πξνζηίζεηαη ζφξπβνο ζην θαλάιη (channel) θαη επνκέλσο αιιάδεη ην 

απνηέιεζκα ζηνλ δέθηε θαζψο θαη ηα 48 BCH blocks πνπ ιακβάλνληαη 

παξνπζηάδνπλ ζθάικα.  Σν ηεζη απηφ κε ην φλνκα test_dvbt2bl_ber_snr_dico 

βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν test_dvbt2bl_ber_snr_dico ηνπ sim directory θαη 

θαιείηαη απφ ηε ζπλάξεζε run.m κέζα απφ ηελ αθφινπζε εληνιή:  

run('dvbt2bl_ber_snr_dico','work') 

 Παξαθάησ παξαηίζεηαη φινο ν θψδηθαο πνπ εκθαλίδεη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ην πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο : 

>> run('dvbt2bl_ber_snr_dico','work') 
<Running Test: dvbt2bl_ber_snr_dico> 
<Test Date: 09-Sep-2011 13:19:33> 
< Code path added > 
< Execution Time meassure Initialization > 
Configuration type: DVBT2BL 
AWGN + Ideal ChE: 
 Mode QPSK + 1/4:Starting dicotomic search for target Ber 1.0e-004 from SNR = -10.00 dB to 
SNR = 30.00 
Starting Tx Digital Video Broadcasting - DVB-T2: (DVBT2BL) 
 Data generator: (DVBT2BL) 
  259200 Bytes generated 
  Data saved in file: datagen_tx_do 
 DVBT2-TX-MADAPT: (DVBT2BL) 
  Number of complete BB frames: 48 (42960 data bits per frame) 
  Number of transmitted bytes: 257760 
  Mode adaptor output saved in file: madapt_tx_do 
 DVBT2-TX-BBSCRAMBLE: (DVBT2BL) 
  Number of complete BB frames: 48 
  BB scrambler output saved in file: bbscramble_tx_do 
 DVBT2-TX-OCOD: (DVBT2BL) 
  Number of Bytes read: 258240 
  BCH blocks: 48 
  Outer-coder output saved in file: ocoder_tx_do 
 DVBT2-TX-ICOD: (DVBT2BL) 
  Coding rate: 2/3 
  LDPC blocks: 48 
  Coded bits: 3110400 
  Inner-coder output saved in file: innercoder_tx_do 
 DVBT2-TX-BIT-INT: (DVBT2BL) 
  Mode=8k - 64-QAM 
  Bit interleaver: 48 interleaving blocks 
  Bit-interleaver output saved in file: bint_tx_do 
 DVBT2-TX-BIT-MAP: (DVBT2BL) 
  Bit mapping output saved in file: bmap_tx_do 
 DVBT2-TX-MAP: (DVBT2BL) 
  64-QAM 
  Mapper output saved in file: mapper_tx_do 
 DVBT2-TX-CONROT: (DVBT2BL) 
  Constellation rotation: 8.600000 degrees rotation angle 
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  Constellation rotation saved in file: conrot_tx_do 
 DVBT2-TX-CINT: (DVBT2BL) 
  Cell-interleaver output saved in file: cint_tx_do 
 DVBT2-TX-TINT: (DVBT2BL) 
  Time interleaver: 1 interleaved Interleaving Frames 
  Time-interleaver output saved in file: tint_tx_do 
 DVBT2-TX-DMCELLS: DISABLED 
 DVBT2-TX-L1GEN: (DVBT2BL) 
  T2 Frames of L1 generated = 1 frames 
  L1 generator output saved in file: l1gen_tx_do 
 DVBT2-TX-FBUILD: (DVBT2BL) 
  T2 Frames mapped = 1 frames 
  Frame Builder output saved in file: fbuild_tx_do 
 DVBT2-TX-FREQ-INT: (DVBT2BL) 
  Mode=8k  
  Symbol interleaver: 85 interleaved symbols 
  Freq. interleaver output saved in file: fint_tx_do 
 DVBT2-TX-MISO: (DVBT2BL) 
  MISO processing: 85 symbols 
  MISO processing output saved in file: miso_tx_do 
 DVBT2-TX-FADAPT: (DVBT2BL) 
  Mode=8k 
  Number of complete frames: 1 (85 symbols per frame) 
  Number of transmitted symbols: 85 
  Scattered pilots pattern: PP2 
  Frame adaptation output saved in file: fadapt_tx_do 
 DVBT2-TX-OFDM: (DVBT2BL) 
  Mode=8k 
  OFDM modulator output saved in file: ofdm_tx_do 
 DVBT2-TX-PAPRTR: (DVBT2BL) 
  Mode=8k 
  Number of complete frames: 1 (85 symbols per frame) 
  Number of transmitted symbols: 85 
  Scattered pilots pattern: PP2 
  PAPR TR output saved in file: paprtr_tx_do 
 DVBT2-TX-CP: (DVBT2BL) 
  Tx1 Guard interval=1/8 - Number of symbols=85 
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  CP output saved in file: cp_tx_do 
 DVBT2-TX-FEF:(DVBT2BL) 
  FEF inserter output saved in file: fef_tx_do 
 DVBT2-TX-P1 PREAMB:(DVBT2BL) 
  P1 Preamb type: CAB-K structure. K = 30 
  P1 Scrambling after DBPSK 
  CB Fsh: 1 carriers 
  Frame Length: 85 (OFDM symbols) 
  P1 Average Power: 1.000e+000 
  Data Average Power: 1.016e+000 
  P1/Data Power: 0.98 
  P1 PAPR: 7.73 dB 
  Data PAPR: 11.10 dB 
  P1-Data PAPR: -3.36 dB 
  P1 preamb output saved in file: tx_do 
End of Tx Digital Video Broadcasting - DVB-T2  
Starting Propagation Channel: (DVBT) 
 DVBT2-CH-PSCEN: Applying propagation scenario: (DVBT) 
 Channel seed: 1 
 Info: Parameters of a AWGN channel 
   Echo delay times: 
     - range :  0.00us <= tau <=   0.00us 
     - mean  :  0.00us 
     - stddev:  0.00us 
   Doppler Frequencies: 
     - range :  0 <= |fD| <= 0 
 Channel convolution saved in file: pscen_ch_do 
 DVBT2-CH-NOISE:  Adding noise (DVBT) 
  SNR = 30.00 dB 
  Noise seed: 1 
  Noisy signal saved in file: ch_do 
End of Propagation Channel  
Starting Rx Digital Video Broadcasting - DVB-T2:(DVBT2BL) 
 DVBT2-RX-P1-PREAMB: (DVBT2BL) 
  P1 preamble output saved in file: p1_rx_do 
 DVBT2-RX-CP: (DVBT2BL) 
  Guard interval=1/8 - Number of symbols=85 
  CP output saved in file: cp_rx_do 
 DVBT2-RX-OFDM: (DVBT2BL) 
  Mode=8k 
  OFDM demodulation output saved in file: ofdm_rx_do 
 DVBT2-RX-CHE: (IDEAL) 
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  Channel estimator output  saved in file: che_rx_do 
 DVBT2-RX-FADAPT: (DVBT2BL) 
  Mode=8k 
  Number of complete frames: 1 (85 symbols per frame) 
  Number of received symbols: 85 
  Scattered pilots pattern: PP2 
  Frame adaptation output  saved in file: fadapt_rx_do 
 DVBT2-RX-MISO: (DVBT2BL) 
  Mode=8k 
  Freq-de-interleaver output saved in file: miso_rx_do 
 DVBT2-RX-FREQDINT: (DVBT2BL) 
  Mode=8k  
  Symbol de-interlv: 85 de-interleaved symbols 
  Freq-de-interleaver output saved in file: fdint_rx_do 
 DVBT2-RX-DMCELLS: DISABLED 
 DVBT2-RX-L1DECODE: (DVBT2BLCHEAT) 
  Read schedule from Mode Adapter output 
  L1 decoder output saved in file: l1decode_rx_do 
 DVBT2-RX-FEXTRACT: (DVBT2BL) 
  T2 Frames Extracted = 1 
  Frame extract output saved in file: fextract_rx_do 
 DVBT2-RX-TIMEDINT: (DVBT2BL) 
  Time de-interleaver: 1 de-interleaved Interleaving Frames 
  Time de-interleaver output saved in file: tdint_rx_do 
 DVBT2-RX-CDINT: (DVBT2BL) 
  Cell-deinterleaver output saved in file: cdint_rx_do 
 DVBT2-RX-ROTCONDMAP: (DVBT2BL) 
  Constellation rotation: 8.600000 degrees rotation angle 
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  Genie-Aided demapper 
  Rotated constellation demapper output saved in file: conrot_rx_do 
 INFO: Demaper output BER=0.492984 (1533376/3110400) 
 DVBT2-RX-BITDMAP: (DVBT2BL) 
  Bit-de-mapper output saved in file: bdmap_rx_do 
 DVBT2-RX-BITDINT: (DVBT2BL) 
  Mode=8k - 64-QAM 
  Bit-wise de-interlv: 48 interleaving blocks 
  Bit-de-interleaver output saved in file: bdint_rx_do 
 INFO: Bit de-interleaver output BER=0.492984 (1533376/3110400) 
 DVBT2-RX-IDCOD: (DVBT2BL) 
  Coding rate: 2/3 
  LDPC blocks: 48 
  ................................................ 
  Number of iterations per LDPC block (mean): 1.000000 
  Maximum number of iterations: 1 
  Minimum number of iterations: 1 
  Inner-decoder output saved in file: idcod_rx_do 
 INFO: Inner decoder output BER = 0.499843 (1036474/2073600) 
 INFO: Number of erroneous FEC blocks: 48 of 48 
 DVBT2-RX-ODCOD: (DVBT2BL) 
  Number of received BCH blocks: 48 
  Number of erroneous BCH blocks: 48 
  Number of corrected BCH blocks: 0 
  Outer-decoder output saved in file: odcod_rx_do 
 INFO: Outer decoder output BER = 0.499804 (1032556/2065920) 
 DVBT2-RX-SADAPT: (DVBT2BL) 
  Number of complete BB frames: 48 (42960 data bits per frame) 
  Number of transmitted bytes: 257760 
  Number of CRC8 failures: 48/48 
  Stream adaptor output saved in file: rx_do 
 INFO: Stream adaption output BER = 0.499827 (1030684/2062080) 
End of Rx Digital Video Broadcasting - DVB-T2  
BER out of range. Final SNR (=30.00 dB) too low. 
< Execution Time meassure Finished > 
 Simulation Time = 1.69 minutes 
< Code path removed >  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
 

 

Πίλαθαο 69: Γηεπζύλζεηο ησλ ζπζζσξεπηώλ bit ηζνηηκίαο γηα ξπζκό 
θσδηθνπνίεζεο 2/3 θαη Nldpc = 64.800 

  



 
198 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 
Πηινηηθά Μνηίβα 

 Σν παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδεη θάζε έλα απφ ηα δηάζπαξηα πηινηηθά 

κνηίβα, δείρλνληαο ην κνηίβν ησλ πηιφησλ ζην άθξν ρακειήο ζπρλφηεηαο ηνπ 

ζπλφινπ θαη γηα ηα ηειεπηαία ζχκβνια ελφο πιαηζίνπ. ηελ εηθφλα 78 θαίλεηαη 

ην κνηίβν PP2 ζηελ SISO ιεηηνπξγία θαη ζηελ 79 ζηελ MISO. Οη ζπλερείο 

πηιφηνη θαη ηα δεζκεπκέλα θέξνληα δελ εκθαλίδνληαη.  

 

Δηθόλα 78: Γηάζπαξην πηινηηθό κνηίβν PP2 (SISO) 

 

 

Δηθόλα 79: Γηάζπαξην πηινηηθό κνηίβν PP2 (MISO) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

 
Θέζεηο ησλ ζπλερψλ πηιφησλ 

 Ο πίλαθαο 70 δίλεη ηνπο δείθηεο ησλ θεξφλησλ γηα ηνπο ζπλερείο 

πηιφηνπο γηα ην πηινηηθφ κνηίβν PP2 ζε 32K θαη ν πίλαθαο 71 ηνπο δείθηεο ησλ 

θεξφλησλ γηα ηνπο πξφζζεηνπο ζπλερείο πηιφηνπο ζηελ ιεηηνπξγία 

εθηεηακέλσλ θεξφλησλ (extended carrier mode).  

 

Πίλαθαο 70: Οκάδεο ζπλερώλ πηιόησλ γηα ην PP2 κνηίβν 

 

Πίλαθαο 71: Θέζεηο ησλ πξόζζεησλ ζπλερώλ πηιόησλ ζηελ ιεηηνπξγία 
εθηεηακέλσλ θεξόλησλ 
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