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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
 
 
Για περισσότερα από πενήντα χρόνια τα αναλογικά συστήµατα τηλεόρασης,όπως 
NTSC,PAL και SECAM ,έχουν αποδειχθεί πολύ ανθεκτικά και αξιόπιστα , παρέχοντας 
ικανοποιητικής ποιότητας εικόνες και ήχους σε δυσµενείς περιβαντολογικές συνθήκες. 
Τα τελευταία πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας είναι ικανά να παρέχουν τη µετάδοση 
σηµάτων ψηφιακής τηλεόρασης στο ίδιο εύρος ζώνης που χρησιµοποιείται από τα 
αναλογικά σήµατα. Η ψηφιακή µετάδοση µπορεί να µεταφέρει καλύτερης ποιότητας 
σήµατα εικόνας και ήχου, χωρίς τα προβλήµατα που έχουν παρατηρηθεί στη µετάδοση 
αναλογικών σηµάτων,που οφείλονται στην πολυδιαδροµική διάδοση (multipath 
propagation), και το λευκό θόρυβο (white noise).To κύριο πλεονέκτηµα της ψηφιακής 
τηλεόρασης είναι οι επιπλέον υπηρεσίες που µπορούν να µεταδοθούν στο τηλεοπτικό 
σήµα. 
Υπάρχουν δύο κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη της ψηφιακής τηλεόρασης 
(DTV): 
 
Α) Να µεταφέρουν περισσότερα τηλεοπτικά προγράµµατα τυπικής ευκρίνειας (standard 
definition ) στο ίδιο εύρος ζώνης 
 
Β) Να  µεταδώσουν υψηλής ευκρίνειας τηλεοπτικά προγράµµατα (HDTV) στο ήδη 
υπάρχον εύρος ζώνης. 
 
Και τα δύο είδη προγραµµάτων  βασίζονται στον αλγόριθµο συµπίεσης (MPEG-2), µε τις 
κύριες διαφορές να βρίσκονται στους τύπους κωδικοποίησης ελέγχου λαθών (error 
control coding) και στους τρόπους ψηφιακής διαµόρφωσης  που επιλέγονται για ένα 
συγκεκριµένο περιβάλλον.Επιπλέον η εισαγωγή των συστηµάτων ψηφιακής τηλεόρασης 
(DTV) παρέχει τη δυνατότητα για χρήση νέων υπηρεσιών όπως για παράδειγµα,η 
αλληλοδραστική τηλεόραση ,η µετάδοση και λήψη τηλεόρασης στα τρίτης γενιάς κινητά 
τηλέφωνα . 
Σε αυτή την εργασία θα µπορέσουµε µε σαφήνεια να περιγράψουµε συνοπτικά στο 
πρώτο κεφάλαιο τη διαδικασία κωδικοποίησης και διαµόρφωσης του τηλεοπτικού  
ψηφιακού σήµατος, στο δεύτερο κεφάλαιο να εξηγήσουµε διεξοδικά τον αλγόριθµο 
συµπίεσης MPEG-2,καθώς επίσης και να εξηγήσουµε το ρόλο της ελεγχόµενης 
πρόσβασης (conditional access-CA) .Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στους 
παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των συστηµάτων ψηφιακής τηλεόρασης, όπως 
ο θόρυβος και οι  παρεµβολές και θα περιγράψουµε τις µάσκες φάσµατος για τον ποµπό 
µετάδοσης ψηφιακής τηλεόρασης. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στην τεχνική 
διαµόρφωσης (ΟFDM) που χρησιµοποιείται από το πρότυπο DVB-T , στη κωδικοποίηση 
ελέγχου λαθών (Reed Solomon) και στη συνελικτική κωδικοποίηση (Trellis Coded 
Modulation) ώστε να περιγράψουµε την τεχνική κωδικοποίησης καναλιού που 
χρησιµοποιείται για τον έλεγχο και τη διόρθωση λαθών. Στο πέµπτο κεφάλαιο θα 
αναφερθούµε στα υπάρχοντα πρότυπα µετάδοσης ψηφιακής τηλεόρασης όπως το DVB-
S, το DVB-S2 και το DVB-T και θα εξηγήσουµε  πως οι περιβαντολογικές συνθήκες του 
καναλιού υπαγορεύουν τη χρήση των συγκεκριµένων προτύπων. 
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PREFACE 
 
 
 
 
 
For over fifty years analogue TV systems, such as NTSC ,PAL and SECAM ,have 
proved to be very rugged and reliable,providing reasonable quality pictures and audio 
even in severe enviroments.  
The latest advances of technology attempt to remove this diversity by providing the 
transmission of digital television (DTV) signals in the same bandwidth, currently used by 
th eanalogue signal.Such a transmission can offer improved quality video and audio 
reception, with none of the usual impairments seen in analogue transmission,e.g multi-
path , white noise . The main benefit of such developments is the possible addition of 
extra services that can be offered. 
There are two major directions for the development of DTV: 

A) To deliver an increased number TV programmes of standard definition in the 
existing bandwidth 

B) Broadcasting of high definition television (HDTV) programmes in the exisitng 
bandwidth 

Both standards are based on the use of the MPEG-2 compression algorithm with the 
major differences being in the types of error control coding and digital modulation 
schemes chosen for a particular enviroment.Furthermore, with the indroduction of new 
DTV systems and services (e.g. interactive TV , video broadcasting in third generation 
mobile telephones etc) these differences become more and more apparent. 
In this paper we can explain briefly in the first chapter, the coding procedure of  the 
digital television signal, in the second chapter we will explain the role of the MPEG-2 
compression algorithm and the role of conditional access (CA). In the third chapter we 
will discuss the perfomance elements of DTV such as the noise, the interference and we 
will explain the spectrum perfomance of the transmitters. In the fourth chapter we will 
present the theoritical background of the OFDM (orthogonal frequency division 
multiplexing )used in the terrestrial broadcasting systems and the Reed Solomon  and 
convolutional codes (Trellis Coded Modulation) will be shown to further evolve the use 
of error control codes in the channel coding. In the fifth chapter we will present the 
existing DTV standards on channel coding and modulation and show how the channel 
enviroment dictates the use of the particular schemes .This will include the full range of 
DVB standards (DVB-S, DVB-S2, DVB-T). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  

 
 
 

1.1.    ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Με πολύ φόβο, αβεβαιότητα, και αµφιβολία µπορεί να αντιµετωπίσουν οι µηχανικοί µε 
προϊστορία στην αναλογική µετάδοση τηλεόρασης την αναφορά στα ψηφιακά 
συστήµατα µετάδοσης. Οι µηχανικοί ορισµένες φορές πέφτουν στην παγίδα να 
πιστέψουν πως τα ψηφιακά συστήµατα έχουν θεµελιώδεις διαφορές µε τα αντίστοιχά 
τους αναλογικά. Όπως θα αποδειχτεί, αυτό δεν ισχύει. Βασικά, η µετάδοση των σηµάτων 
της ψηφιακής τηλεόρασης δεν είναι διαφορετική από εκείνη των σηµάτων αναλογικής 
τηλεόρασης. Ένα γενικό διάγραµµα ενός αντιπροσωπευτικού συστήµατος εκποµπής 
παρουσιάζεται στο σχήµα 1.1.  
 

 
  

Σχήµα 1.1 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
 
Αυτό το γενικό διάγραµµα µπορεί, πραγµατικά, να αντιπροσωπεύει ένα σύστηµα είτε 
αναλογικό είτε ψηφιακό. Τα κυριότερα συστατικά στοιχεία περιλαµβάνουν ένα ποµπό 
που αποτελείται από έναν διεγέρτη, έναν ενισχυτή ισχύος, και συστατικά στοιχεία 
συστήµατος εκποµπής ραδιοσυχνοτήτων, µια κεραία µε συνδεδεµένη γραµµή 
µεταφοράς, και πολλούς αποδέκτες. Το εκπεµπόµενο σήµα διαδίδεται µέσω του 
ασύρµατου ρασδιοδιαύλου και λαµβανεται από την κεραία του δέκτη. Η είσοδος στο 
σύστηµα του ποµπού είναι το σήµα βασικής ζώνης συχνοτήτων µε το οποίο 
διαµορφώνεται το φέρον. Σε ένα αναλογικό σύστηµα το σήµα της βασικής ζώνης 
συχνοτήτων περιλαµβάνει αναλογικό σήµα εικόνας  και τα αναλογικά ακουστικά 
σήµατα. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ξεχωριστή διαδικασία ενίσχυσης αυτά τα 
σήµατα  διαµορφώνουν ξεχωριστά φέροντα εικόνας και ήχου. Αν χρησιµοποιηθεί η 
κοινή διαδικασία ενίσχυσης του σήµατος, τα διαµορφωµένα σήµατα συνδυάζονται στον 
διεγέρτη και ενισχύονται µαζί στον ενισχυτή ισχύος. Τα συνδυασµένα σήµατα µετά 
εκπέµπονται µαζί µέσω του υπόλοιπου συστήµατος της ζεύξης. 
 Σε ένα ψηφιακό σύστηµα, το βασικό γενικό διάγραµµα µοιάζει πάρα πολύ µε το κοινό 
διάγραµµα  µετάδοσης ενός αναλογικού σήµατος. Το σήµα πληροφορίας (σήµα βασικής 
ζώνης συχνοτήτων), διαµορφώνει ένα φέρον και ενισχύεται στον ποµπό, που εκπέµπεται 
µέσω µιας κεραίας, και λαµβάνεται αφού διαδοθεί µέσω του αέρα. Το σήµα βασικής 
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ζώνης συχνοτήτων είναι ο σύνθετος ψηφιακός συρµός δεδοµένων που µπορεί να 
περιλαµβάνει οπτικά και ακουστικά δεδοµένα ,καθώς επίσης και πληροφορίες . Εφόσον 
η µέθοδος της διαµόρφωσης είναι επίσης ψηφιακή, ο διεγέρτης που χρησιµοποιείται µε 
τον ποµπό είναι επίσης διαφορετικός. Πέρα από αυτές τις λεπτοµέρειες, το υπόλοιπο του 
συστήµατος είναι βασικά το ίδιο, αν και υπάρχουν επιπλέον λεπτές διαφορές στη 
µέτρηση ενέργειας, στη ρύθµιση, στο συντονισµό , στη µέτρηση της απόδοσης, καθώς 
και στα επιµέρους χαρακτηριστικά διάφορων βαθµίδων όπως οι ανω-µετατροπείς 
συχνότητας (upconverters), οι ενισχυτές ισχύος, οι γραµµές µεταφοράς, και οι κεραίες. 
   Οι οµοιότητες µεταξύ των ψηφιακών και των αναλογικών συστηµάτων είναι επίσης 
εµφανείς όσον αφορά το κανάλι µετάδοσης. Το ιδανικό κανάλι θα µετέφερε το 
διαµορφωµένο φέρον  από τον διαµορφωτή στον δέκτη χωρίς άλλο υποβιβασµό ή βλάβη 
παρά µόνο αυτόν την µείωσης σε επίπεδο σηµάτων και στην αναλογία σήµατος προς 
θόρυβο. Στην πραγµατικότητα όµως η µετάδοση καναλιού έχει επιπτώσεις στο 
µεταδιδόµενο σήµα που απέχουν  πάρα πολύ από τις ιδανικές. Τα χαρακτηριστικά του 
σήµατος αλλοιώνονται από  γραµµικές και µη γραµµικές παραµορφώσεις, καθώς και 
άλλες εξασθενήσεις στον ποµπό και άλλα τµήµατα του καναλιού. Για αναλογικά 
τηλεοπτικά σήµατα, αυτές οι βλάβες χαρακτηρίζονται από την άποψη θορύβου, 
απόκρισης συχνότητας, καθυστέρηση στη µετάδοση δεδοµένων, µη γραµµικότητα στη 
βασική φωτεινότητα, διαφορική ενίσχυση, ανεπιθύµητη διαµόρφωση φάσης φορέα 
(ICPM), διαφορική φάση, επανεισαγωγή της κατώτερης πλευρικής ζώνης, και 
παραµόρφωση ενδοδιαµόρφωσης. 
  Η  κεραία και η γραµµή  µεταφοράς  µπορούν να εισάγουν κάποιες από τις γραµµικές 
παραµορφώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές είναι σχετικά µικρές σε σύγκριση 
µε  τις παραµορφώσεις που εισάγονται από τη διαδροµή της διάδοσης. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τις προσαρµοσµένες γραµµές µεταφοράς από οµοαξονικό καλώδιο. Οι 
κυµατοδηγοί µπορούν να εισαγάγουν αρκετά σηµαντικά  ποσά καθυστέρησης στη 
µετάδοση δεδοµένων σε διαµορφωµένο σήµα. Κάτω από ορισµένες συνθήκες µια κεραία 
µπορεί να εισάγει σηµαντική  µη γραµµική φάση στην απόκριση συχνότητας, και 
παραµόρφωση στην καθυστέρηση στη µετάδοση δεδοµένων 
 Η διαδροµή της διάδοσης από την κεραία εκποµπής ως την τοποθεσία του δέκτη µπορεί 
να είναι η πηγή των πιο σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο λαµβανόµενο σήµα. 
Αυτές οι επιπτώσεις περιλαµβάνουν θόρυβο και γραµµικές παραµορφώσεις που 
προέρχονται από ανακλάσεις και άλλες πηγές διαφορετικής άφιξης του ίδιου σήµατος, 
λόγω του διαφορετικού τρόπου διάδοσης. Ανάλογα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
χώρου, οι γραµµικές παραµορφώσεις µπορεί να είναι σοβαρές. Οι βλάβες που εισάγονται 
από τα αποτελέσµατα της διάδοσης ποικίλλουν τόσο χωρικά όσο και χρονικά. 
Προφανώς, δεν υπάρχουν πρακτικά µέσα για την εξισορρόπηση αυτών των 
παραµορφώσεων στον ποµπό. Οποιαδήποτε αντιστάθµιση για να µετριαστεί η 
καθυστέρηση στην απόκριση και στη µετάδοση δεδοµένων που εισάγεται από τη 
διαδροµή µέσω του αέρα πρέπει να γίνεται µε επεξεργασία σήµατος στο δέκτη. Ο 
τυχαίος θόρυβος που εισάγεται στη διαδροµή διάδοσης µπορεί να ξεπεραστεί στον 
ποµπό µόνο αυξάνοντας τη µέση ενεργή εκπεµπόµενη ενέργεια. 
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1.2.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ  DTV  
 
Η ψηφιακή τηλεόραση είναι ένας καινούργιος τύπος µετάδοσης τηλεοπτικών σηµάτων , 
ο οποίος σύντοµα θα αλλάξει παγκόσµια την τηλεόραση όπως τη γνωρίσαµε. Ο όρος 
DTV (Digital TeleVision) [1],   αναφέρεται στην ολοκληρωµένη ψηφιοποίηση του 
τηλεοπτικού σήµατος από τη µετάδοση µέχρι τη λήψη .Με τη µετάδοση και συµπίεση 
των τηλεοπτικών εικόνων και ήχων σαν ψηφία δεδοµένων, µπορεί να µεταφερθούν 
επιπλέον πληροφορίες ,που µε την αναλογική τηλεόραση δεν ήταν εφικτό να γίνει . Αυτό 
επιτρέπει τη µετάδοση  υψηλής ευκρίνειας ανάλυσης εικόνων  ή την ταυτόχρονη 
µετάδοση  διαφόρων προγραµµάτων.  Η  DTV τεχνολογία µπορεί να παρέχει υψηλής 
ταχύτητας µετάδοση δεδοµένων , επιτρέποντας γρήγορη σύνδεση µε το διαδίκτυο. 
 

 
 

Σχήµα 1.2  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DTTB 
 
To µπλοκ διάγραµµα του ψηφιακού επίγειου συστήµατος µετάδοσης τηλεόρασης 
(Digital Terrestrial Transmission Broadcast - DTTB) φαίνεται στο σχήµα 1.2. Τα 
ψηφιακά σήµατα  εικόνας , ήχου καθώς και τα άλλα δεδοµένα υπηρεσιών συµπιέζονται 
και πολυπλέκονται ώστε να δηµιουργήσουν τους πρωταρχικούς συρµούς ψηφίων. Αυτοί 
οι συρµοί µπορούν να πολυπλεχθούν ξανά µε  δεδοµένα άλλων προγραµµάτων ,ώστε να 
δηµιουργήσουν το MPEG-2 συρµό µεταφοράς (Transport Stream - TS). Ο συρµός 
µεταφοράς αποτελείται από πακέτα τα οποία έχουν µήκος 188 ψηφιολέξεις (bytes). 
Ο κωδικοποιητής µε πρόβλεψη  διόρθωσης λαθών (Forward Error Correction -FEC) 
πραγµατοποιεί προληπτικές µετρήσεις ώστε να προστατεύσει τους συρµούς µεταφοράς 
από λάθη που δηµιουργούνται από το θόρυβο και την παρεµβολή στο κανάλι µετάδοσης. 
που οφείκονται στις αρνητικές επιδράσεις του ασύρµατου καναλιού. Ο FEC 
κωδικοποιητής περιλαµβάνει κωδικοποιητή Reed Solomon (RS), βαθµίδα εξωτερικής 
αναδιάταξης (outer interleaver) και συνελικτικό κωδικοποιητή (Convolutional Encoder). 
H έξοδος του FEC οδηγείται στο διαµορφωτή που µετατρέπει τα προστατευµένα (FEC) 
πακέτα µεταφοράς σε ψηφιακά σύµβολα τα µε σχήµατων διαµόρφωσης κατάλληλων για 
µετάδοση σε επίγειους ασύρµατους διαύλους. Στην περίπτωση του συστήµατος DVB-T, 
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ο διαµορφωτής περιλαµβάνει την βαθµίδα ορθογώνιας διαµόρφωσης πολλαπλών 
φερόντων (OFDM). . Το τελικό στάδιο είναι ο ανω µετατροπέας συχνότητας 
(upconverter), ο οποίος µεταφέρει το εύρος ζώνης του διαµορφωµένου σήµατος στο 
κατάλληλο σήµα ραδιοσυχνοτήτων. 
Στην πλευρά του δέκτη ακολουθούνται τα αντίστροφα στάδια επεξεργασία σήµατος 
ώστε να ανακτηθεί το αρχικό σήµα πληροφορίας (σήµατα εικόνας ,ήχου και δεδοµένων). 
 
 

1.3.    ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ  MPEG -2 
 
Η τεχνολογία συµπίεσης δεδοµένων βοηθά στη µετάδοση ψηφιακής εικόνας  
χρησιµοποιώντας µικρότερο εύρος συχνοτήτων από αυτό της αναλογικής 
τηλεόρασης.Ανάµεσα στις πολλές τεχνικές συµπίεσης σηµάτων εικόνας , η (Motion 
Pictures Expert Group – MPEG) [2] είναι µια από τις πιο αποδεκτές για όλα τα είδη των 
νέων προιόντων και υπηρεσιών , από DVD και κάµερες µέχρι τη ψηφιακή µετάδοση 
τηλεόρασης (Digital Video Broadcasting Terrestrial –DVB-T) . Το πρότυπο MPEG-2 
υποστηρίζει τόσο το πρότυπο της τυπικής ευκρίνειας  όσο και αυτό της υψηλής 
ευκρίνειας. 
Η συµπίεση MPEG αξιοποιεί συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των σηµάτων εικόνας, 
χαρακτηριστικά, όπως ο  διαθέσιµος πλεονασµός πληροφορίας τόσο µέσα στο πλαίσιο 
(χωρικός πλεονασµός ) όσο και ανάµεσα στα πλαίσια ( χρονικός πλεονασµός) .Aφαιρεί 
τον πλεονασµό εκµεταλλευόµενο τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου οπτικού 
συστήµατος ,που είναι λιγότερο ευαίσθητο στα λάθη σε λεπτοµερείς υφής περιοχές και 
γρήγορες κινούµενες εικόνες.Eπίσης χρησιµοποιεί κωδικοποίηση εντροπίας (entropy 
coding) ώστε να αυξήσει την ικανότητα µορφοποίησης των δεδοµένων σε πακέτα. 

                          
     

Σχήµα 1.3  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ  
ΣΤΟ DCT 

 
Ο αλγόριθµος κωδικοποίησης ενδιάµεσου πλαισίου (Σχέδιο 1.3), ξεκινά µε τον 
υπολογισµό των  συνιστωσών µετασχηµατισµού διακριτού συνηµιτόνου (Discrete 
Cosine Transform – DCT) πάνω από µη επικαλυπτόµενα µπλοκ εικόνας (συνήθως  
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µεγέθους 8 x 8) Αυτή η διαδικασία πραγµατοποιείται µπλοκ ανα µπλοκ και 
εκµεταλλεύεται τα χαρακτηριστικά συσχέτισης της εικόνας στον χώρο. Η DCT  
διαδικασία παράγει πολλά 2D µπλοκ των συνιστωσών του µετασχηµατισµού  που 
µετέπειτα  κβαντίζονται ώστε να απορρίπτονται µερικοί από τους ασήµαντους 
συντελεστές  που είναι πιθανόν να επικαλύπτονται . Οι κβαντισµένοι συντελεστές 
σαρώνονται σε µορφή  ζιγκζαγκ ώστε να παράγεται η έξοδος σε µια αποδοτική µορφή . 
Το τελικό βήµα σε αυτή τη διαδικασία χρησιµοποιεί κωδικοποίηση µεταβλητού µήκους 
ώστε να µειώνει την εντροπία . 
 

                            
 

Σχήµα 1.4   ∆ΙΑΠΛΑΙΣΙΑΚΗ (INTERFRAME) ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ME 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
Η  διαπλαισιακή (Interframe) κωδικοποίηση από την άλλη µεριά , αξιοποιεί τον χρονικό 
πλεονασµό µε την πρόβλεψη του πλαισίου που πρόκειται να κωδικοποιηθεί από ένα 
προηγούµενο πλαίσιο αναφοράς.Ο εκτιµητής κίνησης ψάχνει προηγουµένως 
κωδικοποιηµένα πλαίσια για περιοχές που είναι ίδιες µε αυτές στα macroblock του 
υπάρχοντος πλαισίου. Αυτή η αναζήτηση επιδρά στους άξονες κίνησης (παριστάνονται 
µε x και y συνιστώσες σε µήκος pixel) , τα οποία ο αποκωδικοποιητής  χρησιµοποιεί για 
να σχηµατίσει µια πρόβλεψη κίνησης µε αντιστάθµιση για την εικόνα. Η διάταξη των  
κυκλωµάτων για τον  υπολογισµό  της κίνησης είναι  το πιο πολύπλοκο εκτιµούµενο  
στοιχείο του  κωδικοποιητή MPEG (σχήµα 1.5). Η  διαπλαισιακή κωδικοποίηση της 
αντιστάθµισης για την  κίνηση , το µόνο που χρειάζεται είναι να µεταφέρει τους άξονες 
κίνησης που χρειάζονται για την πρόβλεψη κάθε µπλοκ στον αποκωδικοποιητή , αντί να 
µεταφέρει τα αρχικά δεδοµένα του macroblock.Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται 
σηµαντική µείωση του ρυθµού ψηφίων. 
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Σχήµα 1.5   ΜΠΛΟΚ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΜPEG-2 

 
 

1.4.    ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΟΥ ΣΤΟ  DTV 

 
Όπως µε την εικόνα ,υπάρχουν τρία διαφορετικά πρότυπα (ATSC,DVB-T,ISDB), έτσι 
και για τον ήχο έχουµε τα  πρότυπα ΜPEG και Dolby AC-3 για το DVB-Τ. Αυτά τα 
πρότυπα ήχου χρησιµοποιούν την ίδια τεχνική που καλείται αντιληπτή κωδικοποίηση και 
υποστηρίζει µέχρι 6 κανάλια ήχου δεξί , αριστερό , κεντρικό ,δεξί πίσω ,  αριστερό πίσω 
και υπογούφερ  που συχνά χαρακτηρίζονται ως 5.1 κανάλια. Ενας κωδικοποιητής 
αντίληψης ήχου επωφελείται από την ακουστική αντίληψη του ανθρώπινου αυτιού που 
είναι γνωστό ως επικάλυψη ( σχήµα 1.6 ). Αυτή η αντίληψη, δηλώνει ότι όταν ο ήχος 
διασπάται στις συστατικές του συχνότητες, αυτοί οι ήχοι µε σχετικά χαµηλότερη ισχύ 
που είναι γειτονικές µε άλλες µε σηµαντικά υψηλότερη ισχύ επικαλύπτονται από αυτές 
και δεν ακούγονται. 
 

                             
 

Σχήµα 1.6    ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 
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Το AC-3 είναι ένα από τα πιο γνωστούς αλγόριθµους συµπίεσης που χρησιµοποιείται 
στο DTV , στον κινηµατογράφο και στα οικιακά συστήµατα θεάτρου.To AC-3 
χρησιµοποιεί την ανθρώπινη ακουστική αντίληψη ώστε να επιτύχει υψηλή συµπίεση 
δεδοµένων. Στην διαδικασία κωδικοποίησης  (Σχήµα 1.7) , ένας τροποποιηµένος 
αλγόριθµoς DCT µετατρέπει το ηχητικό σήµα στο πεδίο των συχνοτήτων , το οποίο 
δηµιουργεί µια σειρά από συντελεστές συχνότητας  που παριστάνουν τις σχετικές 
ενεργειακές στάθµες του σήµατος από αυτές τις συχνότητες. 
 

                  
     

Σχήµα 1.7  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ DOLBY AC-3  
 
Με την ανάλυση του εισερχόµενου σήµατος στο πεδίο της συχνότητας οι 
επικαλυπτόµενες ακουστικές συχνότητες δίνουν λιγότερα ή µηδενικά ψηφία που 
παριστάνουν τους δικούς τους συντελεστές συχνότητας ,οι υπερέχοντες συχνότητες 
δίνουν περισσότερα ψηφία. Επίσης εκτός από τους συντελεστές , ο αποκωδικοποιητής 
πρέπει να λάβει την πληροφορία που περιγράφει πως είναι τοποθετηµένα τα ψηφία, έτσι 
ώστε να επαναοικοδοµήσει τη θέση των ψηφίων. 
Η έξοδος των συνιστωσών που παράγονται από τον µετασχηµατισµό από το πεδίο του 
χρόνου στο πεδίο της συχνότητας ,τυπικά παρίστανται µε ένα µπλοκ κινούµενης 
υποδιαστολής ώστε να διορθώνουν την αριθµητική πιστότητα. Χρησιµοποιώντας το 
format του µπλοκ κινητής υποδιαστολής , είναι ένας τρόπος ώστε να επιµηκήνουµε τη 
δυναµική περιοχή σε ένα σταθερού σηµείου επεξεργαστή. Αυτό γίνεται  µε την εξέταση 
ενός µπλοκ δειγµάτων συχνοτήτων και προσδιορίζοντας τον απαιτούµενο εκθετικό που 
συσχετίζεται µε το συνολικό µπλοκ. Αφού προσδιοριστούν οι βάσεις και οι εκθέτες, οι 
βάσεις παριστάνονται χρησιµοποιώντας το σχήµα µεταβλητής κατανοµής  ψηφίων που 
παριστάνεται πιο πάνω. Οι εκθέτες είναι κωδικοποιηµένοι κατά DPCM και 
παριστάνονται από ένα σταθερό αριθµό  ψηφίων (σχήµα 1.7). 
Ο ήχος MPEG είναι ένας τύπος κατανοµής ψηφίων µε προσαρµογή πρόβλεψης , καθώς 
το AC-3 χρησιµοποιεί υβριδική προσαρµογή κατανοµής ψηφίων , η οποία συνδυάζει 
τόσο την  πρόσω όσο και την οπίσθια προσαρµογή κατανοµής ψηφίων. Το κύριο 
πλεονέκτηµα του MPEG ήχου είναι ότι το ακουστικό µοντέλο ανήκει στη πλευρά του 
κωδικοποιητή. Όταν ο κωδικοποιητής αναβαθµίζεται , οι επόµενοι αποκωδικοποιητές 
συνεχίζουν να αποκωδικοποιούν τα καινούργια κωδικοποιηµένα δεδοµένα. Όµως το 
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µειονέκτηµα είναι ότι θα µπορούσαν να έχουν µεγάλη  επικεφαλίδα για πιο περίπλοκα 
µουσικά κοµµάτια  
 

1.5.    ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ (FEC) 
 
Τα κανάλια µετάδοσης που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση της ψηφιακής 
τηλεόρασης ,υποφέρουν δυστυχώς λόγω της τάσης για λάθη από πολλούς παράγοντες 
(όπως θόρυβος ,παρεµβολή και ηχώ) . Όµως το ψηφιακό τηλεοπτικό σήµα που προκύπτει 
µετά την αφαίρεση της πλεονασµατικής πληροφορίας ,χρειάζεται πολύ χαµηλό ρυθµό 
λανθασµένων ψηφίων  για καλή απόδοση. Ένας ρυθµός λανθασµένων ψηφίων  της τάξης 
του 10   αντιστοιχεί σε ένα λάθος για µια ώρα προγράµµατος. Για αυτό είναι 
απαραίτητο να πάρουµε προληπτικές  µετρήσεις πρίν τη διαµόρφωση , µε σκοπό να 
επιτρέψουµε την ανίχνευση και όσον το δυνατόν διόρθωση στο δέκτη των περισσοτέρων 
λαθών που εισάγονται από το φυσικό κανάλι µετάδοσης. Αυτές οι µετρήσεις καλούνται 
συλλεκτικά ,διόρθωση λαθών µε πρόβλεψη (FEC) [3]. Το FEC απαιτεί  τα 
πλεονασµατικά δεδοµένα να προστίθενται στα αρχικά δεδοµένα που απαιτούνται στη 
µετάδοση, αφήνοντας το δέκτη να χρησιµοποιεί αυτά τα  πλεονασµατικά δεδοµένα να 
ανιχνεύουν και να διορθώνουν τα χαµένα δεδοµένα που δηµιούργουνται από τις 
διαταράξεις του καναλιού. 

10−

 
Σχήµα 1.8   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
 
Το σχέδιο 1.8 παριστάνει τα επιτυχηµένα βήµατα που ακολουθούνται στη διαδικασία 
κωδικοποίησης µε διόρθωση λαθών µε πρόβλεψη που χρησιµοποιείται στη µετάδοση 
συστηµάτων ψηφιακής τηλεόραση. Μιλώντας αυστηρά , η διασπορά ενέργειας δεν είναι 
µέρος της διαδικασίας µε διόρθωση λαθών. Ο κύριος σκοπός αυτού του βήµατος είναι η 
αποφυγή µεγάλων σειρών από 0 ή 1 στο συρµό µεταφοράς ,έτσι ώστε να διασφαλίσουµε 
τη διασπορά ενέργειας στο κανάλι. Τα πρότυπα παραγωγής εικόνας χρησιµοποιούν τους 
όρους εσωτερική και εξωτερική κωδικοποίηση. Η εσωτερική κωδικοποίηση λειτουργεί 
µόλις πρίν ο ποµπός αρχίζει να διαµορφώνει το σήµα και µόλις µετά ο δέκτης 
αποκωδικοποιήσει το σήµα. Η εξωτερική κωδικοποίηση εφαρµόζεται στα δύο απώτατα 
άκρα εισόδου και εξόδου της αλυσίδας µετάδοσης. Η εσωτερική κωδικοποίηση είναι 
συνήθως συνελικτική από τη φύση της , µε τις βέλτιστες αποδόσεις κάτω από συνθήκες 
σταθερής παρεµβολής θορύβου. Η εξωτερική κωδικοποίηση είναι ένας Reed-Solomon 
κώδικας που συνήθως είναι πιο αποτελεσµατικός στις εξάρσεις των λαθών. 
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1.6.    ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ REED SOLOMON  
 
Η εξωτερική κωδικοποίηση είναι ένας κώδικας Reed Solomon [4] , ο οποίος αποτελεί 
ένα υποσύνολο των BCH  κυκλικών µπλοκ κωδικών. Όπως αναφέρει το όνοµά του , 
στην µπλοκ κωδικοποίηση ,ένα τµήµα ψηφίων επεξεργάζεται σαν να είναι συνολικό 
ώστε να παράγεται το νέο κωδικοποιηµένο µπλοκ. ∆εν έχει σαν σύστηµα µνήµη , δηλαδή 
η κωδικοποίηση της ψηφιακής λέξης δεδοµένων δεν εξαρτάται από τι γίνεται πρίν ή µετά 
από τα δεδοµένα που έχουν κωδικοποιηθεί. Η κωδικοποίηση Reed Solomon σε 
συνδυασµό µε την συνελικτική αναδιάταξη Forney που ακολουθεί, επιτρέπει την 
διόρθωση από την έξαρση των λαθών που εισάγονται από το κανάλι µετάδοσης.Οι 
κώδικες R-S έχει αποδειχθεί πρόσφατα ότι λειτουργούν σε ένα θεωρητικό όριο της 
ικανότητας τους όσον αφορά τη διόρθωση,ώστε να µη βρίσκεται πιο ικανός κώδικας από 
αυτόν. Για αυτό έχει επιλεγεί για όλα τα DTV πρότυπα ως εξωτερική κωδικοποίηση. To 
µέγεθος του συµβόλου είναι του τύπου ,όπου q είναι συνήθως το 2.Ένας R-S 
κώδικας χαρακτηρίζεται από τρείς παράµετρους (n,k,d) όπου n είναι το µέγεθος του 
µπλοκ µετά την κωδικοποίηση , k είναι το µέγεθος του µπλοκ πριν την κωδικοποίηση και 
d είναι η γενικευµένη απόσταση κατά Hamming , ο µικρότερος αριθµός των συµβόλων 
που διαφέρουν µεταξύ των κωδικολέξεων.Το µέγεθος n του µπλοκ πρέπει να είναι 
µικρότερη ή ίση µε το m-1.Σαν παράδειγµα έχουµε τον R-S κώδικα που χειρίζεται 
ακολουθίες των 8 ψηφίων σαν το θεµέλιο αλφάβητο. Τότε ,έτσι ώστε 
n≤255.Ένας {255,235,20} κώδικας απεικονίζει µπλοκ των 235-byte (1880 bits) σε µπλοκ 
των 255-byte (2040 bits).Μπορεί να διορθώσει µέχρι 10 λάθη ή 20 διαγραφές, ή έναν 
ενδιάµεσο συνδυασµό και των δύο.  Όποτε η λαµβανόµενη κωδικολέξη είναι ελεύθερη 
από λάθη, µπορεί να ελεγχθεί µέσω ενός κυκλώµατος διαίρεσης που ανταποκρίνεται στο 
πολυώνυµο γεννήτορα g(x). Για την κατάλληλη κωδικολέξη , το υπόλοιπο είναι µηδέν. 
Στην περίπτωση που το υπόλοιπο δεν είναι µηδέν , ένας Ευκλίδειος αλγόριθµος 
χρησιµοποιείται για να αποφασίσει τις δύο τιµές που χρειάζονται για τη  διόρθωση του 
λάθους την τοποθεσία του λάθους και τη φύση  του λάθους. Έαν το µέγεθος του λάθους 
υπερβαίνει τη µισή  ποσότητα του πλεονασµού που προστίθεται , το λάθος δε 
διορθώνεται. Στο DVB πρότυπο βρίσκουµε τον RS (204,188,8) κώδικα συντόµευσης που 
οδηγεί σε απλούστερη υλοποίηση και σε µικρότερο κόστος απόδοσης. Προσθέτει 16 
λέξεις πλεονασµού (bytes) και µπορεί να διορθώσει µέχρι 8 λανθασµένες λέξεις για κάθε 
πακέτο. 

pqm =

25628 ==m

 

1.7.    ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ  
 
Ο σκοπός της αναδιάταξης των δεδοµένων είναι η αύξηση της ικανότητας  της Reed 
Solomon κωδικοποίησης µε την εξάπλωση πάνω σε ένα µεγαλύτερο χρόνο των 
εξάρσεων των λαθών που εισάγονται για το κανάλι µετάδοσης , το οποίο θα µπορούσε 
να µειώσει την ικανότητα διόρθωσης λαθών του Reed Solomon κώδικα . Η αναδιάταξη 
κανονικά πραγµατοποιείται µε τη χρήση ενός αποµονωτή πίνακα δύο διαστάσεων , έτσι 
ώστε τα δεδοµένα να εισάγονται στον αποµονωτή σε στήλες και να βγαίνουν στη έξοδο 
σε γραµµές. Το αποτέλεσµα  της διαδικασίας αναδιάταξης [5] είναι ότι η έξαρση των 
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λαθών στο κανάλι µετά την αποαναδιάταξη , έχει σαν αποτέλεσµα τη διάταξη των λίγων 
ελαφρώς θορυβουµένων συµβόλων, τα οποία µπορούν να διορθωθούν πιο εύκολα. 
           

 
 

Σχήµα 1.9   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 
 Ο αναδιατάκτης του ATSC είναι ένας 52 τµηµάτων δεδοµένων (ενδοτµηµατικός) 
συνελικτικός αναδιατάκτης λέξεων . Η αναδιάταξη παρέχεται σε ένα βάθος περίπου 1/6 
του πεδίου δεδοµένων (4ms βάθος). Μόνο τα ψηφία δεδοµένων αναδιατάσσονται. Ο 
αναδιατάκτης συγχρονίζεται στη πρώτη λέξη δεδοµένων του πεδίου δεδοµένων. Η 
εξωτµηµατική αναδιάταξη πραγµατοποιείται για όφελος της διαδικασίας κωδικοποίησης 
Trellis. Το DVB χρησιµοποιεί συνελικτική αναδιάταξη µε βάθος 12. 
 
 

1.7.1.    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
 
Η εσωτερική κωδικοποίηση είναι µια 2/3 trellis κωδικοποίηση για το (Advanced 
Television Systems Committee – ATSC) [6] και συνελικτική κωδικοποίηση για DVB-Τ 
και (Integrated Services Digital Broadcasting – ISDB).Η εσωτερική κωδικοποίηση είναι 
µια επαρκής συµπλήρωση της Reed Solomon κωδικοποίησης όπως έχει σχεδιαστεί για τη 
διόρθωση τυχαίων λαθών. 
 
 

1.7.2.    ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ TRELLIS ΓΙΑ ΤΟ ATSC 
 
Το 8 VSB-(Vestigial Sideband Modulation) [7] σύστηµα µετάδοσης χρησιµοποιεί ένα 
ρυθµό κώδικα trellis 2/3 (R=2/3), µε ένα ακωδικοποίητο ψηφίο το οποίο 
προκωδικοποιείται, δηµιουργώντας σειριακά ψηφία από παράλληλες ψηφιολέξεις (bytes) 
, το πιο σηµαντικό σηµαντικό ψηφίο στέλνεται πρώτο έξω: (7,6,5,4,3,2,1,0). Το πιο 
σηµαντικό ψηφίο προκωδικοποιείται (7,5,3,1) και το πιο λιγότερο σηµαντικό ψηφίο 
κωδικοποιείται συνελικτικά µε την ανάδραση (6,4,2,0). Τυπικοί τεσσάρων καταστάσεων 
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βέλτιστοι Ungerboeck κώδικες χρησιµοποιούνται για την κωδικοποίηση (σχήµα 1.10) , 
όπου φαίνεται ο προκωδικοποιητής και ο απεικονιστής συµβόλου 

 
 
Σχήµα 1.10  2/3- ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ TRELLIS ΚΑΙ ΠΡΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ 

 
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε trellis κωδικοποίηση µε σηµατοδοσία πολλαπλών 
καταστάσεων , δηλαδή διάφορα σύµβολα  πολλαπλών καταστάσεων τοποθετούνται σε 
µια οµάδα. Η κυµατοµορφή που παράγεται από µία συγκεκριµένη οµάδα συµβόλων 
καλείται trellis. Εαν κάθε σύµβολο µπορεί να έχει οκτώ επίπεδα , τότε σε τρία σύµβολα 
µπορεί να υπάρχουν 512 πιθανοί trellises.Στην κωδικοποίηση trellis , τα δεδοµένα 
κωδικοποιούνται έτσι ώστε συγκεκριµένες κυµατοµορφές trellis παριστούν έγκυρα 
δεδοµένα. Εαν µόνο από τα 64 από τις trellises παριστούν δεδοµένα χωρίς λάθη , τότε 
δύο ψηφία δεδοµένων ανά σύµβολο µπορούν να σταλθούν αντί για τρία ψηφία. Το 
εναποµένων ψηφίο είναι ένας τύπος πλεονασµού, διότι οι trellises  πέρα από τους 
σωστούς 64 είναι λόγω λαθών. Εαν ο trellis που λαµβάνεται στον οποίο η στάθµη ενός 
από τα σύµβολα είναι αναµφίσηµη λόγω θορύβου,τότε η αµφισηµότητα µπορεί να λυθεί 
διότι η σωστή στάθµη είναι αυτή που δίνει το σωστό trellis. Αυτή η τεχνική καλείται 
αποκωδικοποίηση µέγιστης πιθανοφάνειας . Τα 64 έγκυρα trellises µπορούν να γίνουν 
όσο το δυνατόν διαφορετικά   ώστε να κάνουν το σύστηµα να λειτουργήσει µε 
φτωχότερο λόγο σήµατος προς θόρυβο. Εαν ο κωδικοποιητής trellis δηµιουργήσει ένα 
θόρυβο , ο εξωτερικός κωδικοποιητής θα το διορθώσει. 
 
 

1.7.3.    ΣΥΝΕΛΙΚΤΙΚΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΗΣΗ 
ΣΤΟ DVB  

 
Στο DVB , χρησιµοποιείται η συνελικτική κωδικοποίηση ακολουθούµενη από διάτρηση 
του κώδικα .Ουσιαστικά ενεργούµε συνεχώς σε συρµούς συµβόλων,αντί για σύµβολα 
που δηµιουργούν µπλοκ.Στον κωδικοποιητή ,η είσοδος οδηγείται συνεχώς µέσω ένος 
καταχωρητή µετατόπισης µήκους m. Η µνήµη του συστήµατος είναι το ‘φραγµένο 
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µήκος’ (m+1), ο αριθµός των συµβόλων εξόδου που επηρεάζονται από ένα σύµβολο 
εισόδου. Κάθε φορά που ένα ψηφίο διαβάζεται µέσα στον καταχωρητή, δηµιουργούνται 
διάφορα modulo-2 αθροίσµατα των παρόντων και των προηγουµένων ψηφίων.H επιλογή 
των ψηφίων που λειτουργούν, καθορίζονται σαν πολυώνυµο P(z) µε δυαδικούς 
συντελεστές, n τέτοιοι Modulo-2 αθροίσµατα δηµιουργούνται και πολυπλέκονται ώστε 
να δηµιουργήσουν την έξοδο του µητρικού κώδικα.Αφού n ψηφία δηµιουργούνται για 
κάθε ψηφίο εισόδου, ο ρυθµός του κώδικα είναι 1/n.Τυπικά , ένας ½ συνελικτικός 
κώδικας αποτελείται από δύο FIR φίλτρα. Αυτά τα δύο FIR φίλτρα συνελίσσονται µε το 
συρµό ψηφίων εισόδου , τα οποία παράγουν δύο εξόδους που παριστάνουν 
διαφορετικούς ελέγχους ισοτιµίας στα δεδοµένα εισόδου ,έτσι ώστε τα λανθασµένα 
ψηφία να µπορούν να διορθωθούν. Καθαρά , θα υπάρχουν δύο ψηφία εξόδου για κάθε 
ψηφίο εισόδυ. Για αυτό ο ρυθµός κώδικα είναι ½ . Κάθε ρυθµός µεταξύ του 1/1 και ½ θα 
µπορεί να επιτρέψει τη µετάδοση των αρχικών δεδοµένων ,αλλά το ποσό πλεονασµού θα 
ποικίλει.Ο ρυθµός του κώδικα µπορεί να αυξηθεί από τη διαδικασία της διάτρησης. Αυτή 
περικλείει τη διαγραφή κάποιων ψηφίων που δηµιουργούνται από τον µητρικό κώδικα.Η 
διαδικασία δηµιουργίας του συνελικτικού κώδικα φαίνεται στο σχήµα 1.11 

 
Σχήµα 1.11    ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ 

 
 Στα DVB συστήµατα οι πιθανοί ρυθµοί κωδικοποίησης  είναι ½ , 2/3,3/4,4/5,5/6,7/8   
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1.8.    ΣΥΣΤΗΜΑ  OFDM ΓΙΑ ΤΟ DVB-T 
 
To σύστηµα OFDM χρησιµοποιεί ένα µεγαλύτερο αριθµό φερόντων για κάθε κανάλι που 
διαµορφώνεται παράλληλα µέσω µιας διαδικασίας γρήγορου µετασχηµατισµού Fourier 
(Fast Fourier Transform-FFT). Στην περίπτωση της παρεµβολής λόγω πολλαπλών 
διαδροµών  ,οι ανακλάσεις  µπορούν  να δηµιουργήσουν πολλές παρεµβολές στο αρχικό 
σήµα. Για αυτό απαιτείται διάρκεια µεγαλύτερη για το σύµβολο που µεταδίδεται. Η 
OFDM  µπορεί να επιτύχει διάρκεια συµβόλου µεγαλύτερη µέσα στο ίδιο εύρος ζώνης 
χρησιµοποιώντας παράλληλη διαµόρφωση. Επίσης η διάρκεια του συµβόλου µπορεί να 
αυξηθεί εαν και το συνολικό εύρος ζώνης παραµένει το ίδιο. Αυτά τα φέροντα 
επιλέγονται να είναι ορθογωνικά το ένα µε τα υπόλοιπα ,ώστε να διαχωρίζονται στον 
αποκωδικοποιητή. Τα διαµορφωµένα σύµβολα είναι πολυπλεγµένα κατά συχνότητα 
ώστε να διαµορφώσουν το OFDM σήµα βασικής συχνότητας το οποίο µετατρέπεται σε 
υψηλότερες ραδιοσυχνότητες και µεταδίδεται. 
Το OFDM σύστηµα µετάδοσης επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών σταθµών της QAM 
διαµόρφωσης. Επιπλέον ένα διάστηµα φύλαξης µε µεταβλητό πλάτος (1/4 ,1/8 ή 1/16 της 
διάρκειας συµβόλου ) διαχωρίζει τα σύµβολα µετάδοσης , το οποία επιτρέπει στο 
σύστηµα να έχει  µια τέλεια ικανότητα για  να  ανταπεξέρχεται µε το θόρυβο λόγω 
πολλαπλών διαδροµών. Η διαµόρφωση OFDM επίσης υποστηρίζει ένα δίκτυο µονής 
συχνότητας, έτσι ώστε σε µια περιοχή µονής κάλυψης , πολλοί ποµποί χρησιµοποιούνται 
για να µεταδώσουν τα ίδια δεδοµένα χρησιµοποιώντας την ίδια συχνότητα ταυτόχρονα. 
Το DVB-T σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει είτε σε 2k ή 8k τρόπο.Ο 2k τρόπος  
χρησιµοποιεί το µέγιστο 1705 φέροντα , καθώς ο 8k τρόπος χρησιµοποιεί 6817 φέροντα. 
Ο 2k τρόπος έχει µικρή διάρκεια συµβόλου, έτσι ώστε να είναι ικανός  για µικρά δίκτυα 
µονής συχνότητας (Single Frequency Network-SFN) µε περιορισµένη απόσταση µεταξύ 
των ποµπών. Ο 8k τρόπος χρησιµοποιείται για µεγάλα SFN δίκτυα στα οποία οι ποµποί 
θα µπορούσαν να είναι 90 km µακρυά. 
Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουµε ενηµερωτικά τα συνολικά στοιχεία από τα τρία 
DTV συστήµατα .Εµείς θα αναφερθούµε µόνο στο Ευρωπαικό DVB-T OFDM  
 

 ATSC 8-VSB DVB-T OFDM ISDB-T BST-OFDM 

Source Coding 

Video Main profile syntax of ISO/IEC 13818-2 (MPEG-2 video) 

Audio Dolby AC-3 MPEG-2 Audio
or Dolby AC-3 

MPEG-2 Audio
or AAC Audio 

Transport Stream MPEG-2 Transport Stream 

Channel Coding Coding 

Outer Coding R-S (207, 187, 
t=10) R-S (204, 188, t=8) 

Outer Interleaver 52 R-S block 
interleaver 12 R-S block interleaver 
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Inner Coding 2/3 trellis code Punctured convolutional code: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6,
7/8, constraint length=7, polynomials 171, 133 

Inner Interleaver 12-to-1 trellis
code interleaver 

Bit-wised interleaving
& frequency interleaving

Bit-wised interleaving &
time and frequency interleaving 

Data Randomization 16-bit PRBS 

Modulation 

Symbol Mapping   QPSK, xQAM DQPSK/QPSK, xQAM 

Guard Interval   1/32, 1/16, 1/8, 1/4 

Hierarchical No Yes 

No. of Carriers 1 2k and 8k FFT 2k, 4k, and 8k FFT 

Bit Rates 19.3 Mbps 3.7-31.7 Mbps 4.06-21.47 Mbps 

HDTV Capability Yes Increased convolutional coding rate, say, 3/4 is
required. This needs additional 1.5dB of power. 

 
Πίνακας 1.1       ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ DTV ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

  
Το DVB-T είναι πλεονεκτεί για υπηρεσίες που απαιτούν µεγάλου µεγέθους, µονής 
συχνότητας δίκτυα για κινητή λήψη. Η ιεραρχική κωδικοποίηση καναλιού και η 
διαµόρφωση η οποία χρησιµοποιεί πολλαπλής ανάλυσης αστερισµούς στα OFDM 
φέροντα, είναι επίσης διαθέσιµοι ώστε να παρέχουν δύο επιπέδων υπηρεσίες σε ένα DTV 
κανάλι. 
 
 

1.9.    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
 
 Το σύστηµα DVB-T λειτουργεί σε κανάλια των 7 και 8 MΗz, κυρίως µέσα στο υπάρχον 
ευρωπαϊκό φάσµα UHF (ζώνες ΙV και V), αν και έχουν εκδοθεί οδηγίες εφαρµογής και 
για τις ζώνες Ι και ΙΙΙ επίσης. Στην Ιαπωνία, θα χρησιµοποιηθούν κανάλια των 6 MHz. 
Γενικά, η διαθεσιµότητα του φάσµατος ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Ουσιαστικά σε κάθε 
περίπτωση υπάρχει έλλειψη διαθεσιµότητας φάσµατος και για το λόγο αυτό η διεθνής 
τάση είναι να µεταφερθεί η επίγεια  ψηφιακή τηλεόραση στο φάσµα UHF για να 
απελευθερωθούν άλλες συχνότητες για άλλες χρήσεις. Μια κοινή λύση στην Ευρώπη, 
στην Ιαπωνία, και σε άλλες χώρες είναι να χρησιµοποιηθούν τοπικά και/ ή εθνικά SFN. 
Αυτή η µέθοδος επιτρέπει την εκποµπή µόνο λίγων προγραµµάτων σε ένα υψηλό 
ποσοστό της επιλεγόµενης περιοχής χρησιµοποιώντας ένα µίνιµουµ αριθµό καναλιών. 
Γενικά,προβλέπεται ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες θα συνυπάρχουν µαζί µε τις υπάρχουσες 
αναλογικές υπηρετήσεις για κάποια εκτεταµένη περίοδο χρόνου µέχρι την οριστική 
διακοπή της αναλογικής µετάδοσης. Όπου είναι δυνατόν αναµένεται να 
χρησιµοποιηθούν υπάρχοντες χώροι ποµπών, κεραίες, και πύργοι. Για να µεγιστοποιηθεί 
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η δυνατότητα των τηλεθεατών που χρησιµοποιούν ήδη υπάρχουσες κεραίες λήψεις, είναι 
επιθυµητός  ο καθορισµός των καναλιών κοντά στα υπάρχοντα αναλογικά κανάλια µε 
την ίδια πόλωση.  
   Στις Ηνωµένες Πολιτείες, το σύστηµα DTV λειτουργεί σε κανάλια των 6 MHz σε 
τµήµατα φάσµατος τόσο της πολύ υψηλής συχνότητας (VHF) όσο και της υπερυψηλής  
UHF. Ορίζεται ένα φάσµα πυρήνας που περιλαµβάνει ένα ολικό εύρος ζώνης των 294 
MHz, που εκτείνεται από το κανάλι 2 ως το κανάλι 51. Εξαιτίας της περιορισµένης 
διαθεσιµότητας του φάσµατος και την ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί η παρεµβολή, σε 
µερικούς µεταδότες δίνεται φάσµα έξω από τον πυρήνα σε συχνότητες τόσο υψηλές όσο 
το κανάλι 69 κατά τη διάρκεια της περιόδου µετάβασης. Η χρήση του καναλιού 6 
ελαχιστοποιείται λόγω της πιθανότητας για παρεµβολή µε τις χαµηλότερες συχνότητες 
FM. Η χρήση των Καναλιών 3 και 4 στην ίδια αγορά ελαχιστοποιείται για να 
διευκολυνθεί η χρήση τερµατικών καλωδιακών συσκευών, που µπορούν να λειτουργούν 
σε οποιοδήποτε από αυτά τα κανάλια. Το κανάλι 37 φυλάγεται για τη ραδιοαστρονοµία. 
Όπου είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν γειτονικά κανάλια στην ίδια αγορά, οι σταθµοί 
NTSC και DTV τοποθετούνται µαζί, αν είναι δυνατόν. Οι κάτοχοι της άδειας για τα 
γειτονικά κανάλια πρέπει να κλειδώνουν τις συχνότητες DTV και NTSC σε µια κοινή 
συχνότητα αναφοράς για να προστατεύσουν το NTSC από υπερβολική παρεµβολή. 
   Ο Νόµος Επικοινωνιών των Η.Π.Α. του 1996 λέει πως η αρχική καταλληλότητα για 
µια προχωρηµένη άδεια τηλεόρασης περιορίζεται στους υπάρχοντες ποµπούς υπό την 
προϋπόθεση πως τελικά θα εγκαταλείψουν  είτε το τρέχον αναλογικό κανάλι είτε το νέο 
ψηφιακό κανάλι στο τέλος της περιόδου µετάβασης. Ο σκοπός αυτής της πρόνοιας είναι , 
εν µέρει, να προαχθεί η αποτελεσµατικότητα του φάσµατος και η ραγδαία ανάκτηση του 
φάσµατος για άλλους σκοπούς. Συνεπώς, το DTV είχε εισαχθεί στις Ηνωµένες Πολιτείες 
δίνοντας στους υπάρχοντες ποµπούς ένα προσωρινό κανάλι στο οποίο θα λειτουργούσαν 
ένα σταθµό DTV κατά τη διάρκεια της µεταγωγής, η οποία θα εκτείνεται ως το 2006. 
Σχεδιάζεται ότι τα 78 MHz φάσµατος να ανακτηθούν στο τέλος της περιόδου µετάβασης. 
σχεδιάζεται επίσης τα 60 MHz στα κανάλια 60 ως 69 να ανακτηθούν νωρίτερα. 
   Αν στο µέλλον τα κανάλια 2 ως 6 αποδειχτεί πως είναι αποδεκτά για τη µετάδοση του 
DTV, το φάσµα πυρήνας µπορεί να επαναπροσδιοριστεί ώστε να είναι τα κανάλια 2 ως 
46.Για εκείνους τους σταθµούς που λειτουργούν έξω από το φάσµα πυρήνας κατά τη 
διάρκεια της µετάβασης θα απαιτείται να µεταφέρουν τις λειτουργίες DTV σε ένα κανάλι 
µέσα στον πυρήνα όταν ένα τέτοιο γίνεται διαθέσιµο. Οι ποµποί των οποίων τα κανάλια 
NTSC βρίσκονται στο φάσµα πυρήνα θα µπορούσαν να µεταφέρουν τις λειτουργίες DTV 
σε αυτό το κανάλι στο µέλλον. Οι ποµποί των οποίων τα κανάλια NTSC και DTV  
βρίσκονται στο φάσµα πυρήνα θα µπορούσαν να επιλέξουν ποια από εκείνα θα είναι το 
µόνιµό τους κανάλι DTV. 
  Είναι φανερό πως οι µηχανικοί τηλεόρασης στις Ηνωµένες Πολιτείες θα 
αντιµετωπίσουν την πρόκληση σχεδιασµού συστήµατος µετάδοσης και λειτουργίας για 
το εγγύς µέλλον. Πολλές σηµαντικές αποφάσεις πρέπει να γίνουν για τα αρχικά 
συστήµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου µετάβασης. Πολλά από αυτά τα συστήµατα 
θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς την ανάγκη για σηµαντικές αλλαγές αφού τελειώσει 
η περίοδος µετάβασης. Τα άλλα συστήµατα, εντούτοις, µπορεί να απαιτούν σηµαντικές 
αλλαγές για να διευκολύνουν τις αλλαγές καναλιών που απαιτούνται από το FCC. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. BAΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤHΛΕΟΡΑΣΗΣ 

 
 

2.1.    ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΤΩΝ 
 
Υπάρχει ένα συµφωνηµένο διεθνώς πρότυπο για τη ψηφιακή κωδικοποίηση των 
συστατικών σηµάτων που απαρτίζουν το τηλεοπτικό σήµα και αυτό µπορεί να βρεθεί 
στην ITU-R Σύσταση  ΒΤ 601-4 (βλέπε Παράρτηµα Α-1). Αυτή η σύσταση προσδιορίζει 
την κωδικοποίηση των τηλεοπτικών συνιστωσών που είναι η Φωτεινότητα ή Luminance 
και δύο χρωµατικών συνιστωσών  ή Χρωµικότητα που προέρχονται από τα αρχικά 
ανεξάρτητα σήµατα Κόκκινο, Μπλέ και Πράσινο όπως αναλύονται από την κάµερα. 
Υπάρχει µια επιπλέον εναλλακτική σύσταση ΒΤ-656 , που παρέχει τις παραµέτρους 
κωδικοποίησης για ψηφιακές διεπαφές µεταξύ συσκευών που υποστηρίζουν τη σύσταση 
601. Αυτά τα πρότυπα παράγουν υψηλούς ρυθµούς ψηφίων όπως φαίνονται και στον 
παρακάτω πίνακα 2.1 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΩΝ ΡΥΘΜΟΣ 
  ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ∆ΕΙΓΜΑ ΨΗΦΙΩΝ 
  (ΜΗz)   (Μbit/s) 
        
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 13.5 8 108 
        
ΧΡΩΜΙΚΟΤΗΤΑ 1 [Β-Υ] 6.75 8 54 
        
ΧΡΩΜΙΚΟΤΗΤΑ 2 [R-Y] 6.75 8 54 
        
ΣΥΝΟΛΙΚΟ     216 
        
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 13.5 10 135 
        
ΧΡΩΜΙΚΟΤΗΤΑ 1 [Β-Υ] 6.75 10 67.5 
        
ΧΡΩΜΙΚΟΤΗΤΑ 2 [R-Y] 6.75 10 67.5 
        
ΣΥΝΟΛΙΚΟ     270 

 
Πίνακας 2.1  ΡΥΘΜΟΙ ΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 601 KAI 656 ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν ήδη συστήµατα που χρησιµοποιούν τις συστάσεις 
601 και 656 και είναι ενσωµατωµένα σε τηλεοπτικά studio παραγωγής, καθώς και σε 
εφαρµογές  διανοµής  και συνεισφοράς  σηµάτων συµπίεσης εικόνας . Επίσης  πρέπει να   
τονισθεί  ότι οι συχνότητες δειγµατοληψίας είναι κλειδωµένες  µε τη συχνότητα 
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σάρωσης γραµµών της τηλεόρασης δηλαδή η συχνότητα 13.5 MHz είναι 864 x 
συχνότητα γραµµής PAL (15.625 ΚΗz) . Αυτό γίνεται προκειµένου να διασφαλίσουµε 
ότι τα δείγµατα της εικόνας σχηµατίζουν µια γραµµική δοµή δείγµατος σε κάθε 
ολοκληρωµένο πλαίσιο το οποίο επαναλαµβάνεται για κάθε πλαίσιο. Η συχνότητα των 
13.5 MHz είναι επίσης αποτέλεσµα πολλαπλασιασµού ενός ακεραίου µε τους 4.5 MHz  
που αποτελούν τη  βασική συχνότητα των τηλεοπτικών συστηµάτων . 
 Παρατηρώντας µε την πάροδο του χρόνου οι επιστήµονες κατέληξαν εως και 
σήµερα , προκειµένου να απαλειφθούν τα φαινόµενα περιγραµµάτων (contour effects) 
και θορύβου κβαντοποίησης στην εικόνα να χρησιµοποιήσουν 10 ψηφία για κάθε δείγµα 
αντί για 8 που είχαν υιοθετήσει αρχικά – Σύσταση ΙΤU 624 .Επίσης εκείνο που έπρεπε να 
µελετήσουν ,ήταν η ακριβής τιµή της συχνότητας δειγµατοληψίας αφού ο θόρυβος 
κβαντοποίησης ,που συχνά συνδέεται µε την εικόνα, δεν είναι πάντα  ένας γραµµικός 
προσθετικός παράγοντας εξασθένησης όπως ο θόρυβος , άλλα ο µη γραµµικός 
παράγοντας παραµόρφωσης του αρχικού σήµατος που λαµβάνεται σοβαρά υπόψη.Η 
παραµόρφωση κβαντοποίησης µπορεί να  είναι πλούσια σε  υψηλές  αρµονικές και η 
διαχείρηση ενέργειας για την ενίσχυσή της  (στενά συνδεδεµένη µε το φάσµ`µπορεί να 
είναι µακρυά από τους θορύβους Gaussian και να συµπεριφέρεται καλά , σαν ένας 
κανονικός αναλογικός θερµικός θόρυβος και να εµφανίζεται ως ένα σοβαρό και ορατό 
πρότυπο ελλάτωµα της ανασκευασµένης εικόνας. Η λύση για αυτό το ανεπιθύµητο 
αποτέλεσµα της κβαντοποίησης της εικόνας δεν είναι η αύξηση του αριθµού των ψηφίων 
για κάθε δείγµα, αλλά το κλείδωµα της συχνότητας δειγµατοληψίας µε την αρµονική του 
υποφέροντος χρώµατος.  Η κίνηση δεν είναι η απάλειψη του θορύβου κβαντοποίησης ή η 
εξάλειψή του, αλλά η επικάλυψή του, µε το να είναι στον ίδιο χρόνο σε συχνότητα και 
φάση  οι αρµονικές συνιστώσες του θορύβου  µε τις αρµονικές του σήµατος video. Έτσι 
το PAL και το NTSC σύνθετο σήµα εικόνας (composite) κωδικοποιείται 
χρησιµοποιώντας συχνότητες δειγµατοληψίας που έχουν διάφορες αρµονικές σχέσεις µε 
το υποφέρον του χρώµατος, τυπικά 2 ,3 και 4 φορές. Η τέσσερις φορές επί τη συχνότητα 
του υποφέροντος, δίνει µία δοµή δείγµατος που είναι πολύ κοντά σε ένα ευθύγραµµο ένα 
πλαίσιο µε πλαίσιο  που βοηθά σηµαντικά στη διαχείρηση της εικόνας και παρόλο που 
έχει µεγαλύτερο ρυθµό ψηφίων , προτιµάται από την 3 φορές επί τη συχνότητα. Το εύρος 
µετάδοσης που χρειάζεται δίνεται στον παρακάτω πίνακα 2.2  
 
      
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ 
∆ΕΙΓΜΑ 

ΡΥΘΜΟΣ 
ΨΗΦΙΩΝ 

(ΜΗz)   (Μit/s) 
      
2x4.43361875 8 70.937899 
      
3x4.43361875 8 106.40685 
      
4x4.43361875 8 141.8758 
      

 
Πίνακας 2.2  ΡΥΘΜΟΙ ΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ PAL ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΕΝΑ 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
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Οι ρυθµοί δεδοµένων είναι υψηλοί και έτσι υπάρχει απαίτηση για µεγάλο εύρος ζώνης 
για το µέσο διάδοσης. Υπάρχουν µέσα µείωσης του τόσο µεγάλου εύρους ζώνης µε τη 
µείωση του ρυθµού ψηφίων και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη µείωση του ρυθµού 
δειγµατοληψίας ή του αριθµού των ψηφίων ανά δείγµα ή και των δύο.  
Αυτή η διαδικασία καλείται  Μείωση Ρυθµού Ψηφίων ή Συµπίεση όπως συνηθίζεται στις 
µέρες µας. Καθαρά ο αρχικός υψηλός ρυθµός ψηφίων προκύπτει από την ανάγκη να 
ληφθεί υπόψη το κριτήριο του Nyquist και η µειωµένη Παραµόρφωση Κβαντοποίησης 
σε αποδεκτές στάθµες. Εδώ τίθεται το ερώτηµα της ποιότητας της εικόνας που θα 
προκύψει τελικά από τη µείωση του ρυθµού δειγµάτων και της ακρίβειας κβαντοποίησης 
.Η απάντηση θα προέλθει από τη στατιστική δοµή της εικόνας  που αποδεικνύει ότι δεν 
χρειάζεται να ισχύουν τόσο πολύ η δειγµατοληψία κατά Nyquist και η πλήρης ακριβής 
κβαντοποίηση. Η διαδικασία συµπίεσης περιγράφεται πιο κάτω και αναλύουµε  την 
κωδικοποίηση MPEG-2 
 

2.2.    ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MPEG-2 
 
Παρόλο που η κωδικοποίηση της πηγής και το στρώµα µεταφοράς είναι ξεχωριστά από 
το σύστηµα µετάδοσης, είναι εντούτοις στενά συνδεδεµένα. Είναι εποµένως σηµαντικό ο 
µηχανικός µετάδοσης να κατανοεί το MPEG-2 [8].  Σύµφωνα µε την Ένωση ∆ιεθνών 
Επικοινωνιών και το µοντέλο ψηφιακής επίγειας εκποµπής του Τοµέα Ραδιοσυχνοτήτων 
( ITU-R), το στρώµα µεταφοράς τροφοδοτεί  το συρµό δεδοµένων  στο σύστηµα 
µετάδοσης RF. Αυτό εικονογραφείται στο σχήµα 2.1.  
 

 
 

 Σχήµα 2.1    ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 
Εφόσον δεν υπάρχει προστασία από σφάλµατα στη ροή µεταφοράς, παρέχονται στο 
στρώµα µετάδοσης συµβατοί κώδικες  διόρθωσης λαθών µε πρόβλεψη (FORWARD 
ERROR CORRECTION CODES- FEC) .  Το MPEG-2 αναφέρεται σε µια οµάδα 
τεσσάρων κανόνων που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισµό ∆ιεθνών Κανόνων (ISO). 
Μαζί, αυτοί οι κανόνες καθορίζουν τη σύνταξη για την κωδικοποίηση της πηγής της 
εικόνας και ήχου  την πακετοποίηση και τη δηµιουργία δικτυωτού πλέγµατος για σήµατα 
εικόνας, ήχου και δεδοµένων για τα συστήµατα DTV, DVB-T, και (Ιntegrated Services 
Digital Broadcasting -ISDB-T). Το MPEG-2 καθορίζει τα πρωτόκολλα για ψηφιακή 
συµπίεση των οπτικών και ακουστικών δεδοµένων. Αυτά τα «προφίλ»  κωδικοποίησης 
εικόνας επιτρέπουν την κωδικοποίηση τεσσάρων διαµορφώσεων  πηγής, που ποικίλλουν 
από ποιότητα VCR ως πλήρη HDTV, µε το κάθε προφίλ να απαιτεί προοδευτικά 
υψηλότερους ρυθµούς ψηφίων. Πολλά εργαλεία συµπίεσης είναι επίσης διαθέσιµα, µε το 
κάθε υψηλότερο επίπεδο να έχει όλο και περισσότερο περίπλοκη φύση. Η περίπλοκη 
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φύση κάθε επιπέδου επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας και την περιπλοκότητα του 
δέκτη για ένα δεδοµένο ρυθµό ψηφίων. Γενικά, όσο υψηλότερος είναι ο ρυθµός ψηφίων, 
τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας και του ήχου. Τεστ δείχνουν ότι εικόνα 
ποιότητας στούντιο µπορεί να επιτευχθεί µε ένα ρυθµό ψηφίων περίπου 9 Mb/s. Η 
ποιότητα εικόνας για καταναλωτές µπορεί να επιτευχθεί µε µια αναλογία ψηφίων από 2.5 
ως 6 Mb/s, ανάλογα µε το περιεχόµενο της εικόνας. Στον πίνακα 2-3 δίνουµε τα προφιλ 
και τις στάθµες του MPEG-2. 
 

    
MPEG-2 
PROFILE       

        
  SIMPLE  MAIN S/N SPATIAL HIGH 
LEVEL     SCALABLE SCALABLE   
        
B-PICTURES No Yes Yes Yes Yes 
FORMAT "4:2:0" "4:2:0" "4:2:0" "4:2:0" 4:2:0-4:2:2 

SCALABLE No No S/N 
S/N & 
Spatial 

SI/N 
&Spatial 

        
HIGH LEVEL  80 MB/s   100 MB/s 
max. 1140x1152       
        
HIGH 1140 LEVEL 60 MB/s  60 MB/s 80 MB/s   
max.1140x1152       
        
MAIN LEVEL 15 MB/s 15 MB/s 15 MB/s  20 MB/s 
max. 720x576       
        
LOW LEVEL  4 MB/s 4 MB/s    
max. 352x288           

 
Πίνακας 2.3      ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΣ  MPEG -2 [9] 

 
Οι περισσότερες MPEG-2 εφαρµογές χρησιµοποιούν συστήµατα βασισµένα σε 
κωδικοποιήσεις MPEG -2 ‘ MAIN PROFILE- MAIN LEVEL’  ή ‘MAIN PROFILE 
LOW LEVEL’ ,όπου έχουµε χαµηλότερη ποιότητα κωδικοποιήσης. Σε όλες τις 
περιπτώσεις ένας αποκωδικοποιητής σε µεγαλύτερο προφιλ ή σε υψηλότερη στάθµη 
µπορεί εύκολα να αποκωδικοποίησει ένα σήµα σε χαµηλότερο προφίλ ή χαµηλότερη 
στάθµη. Τα τρία υψηλότερα προφιλ έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι “ευέλικτα” , έτσι 
ώστε όταν ο λόγος σήµατος προς θόρυβο πέσει κάτω από τη στάθµη κατωφλίου , ο 
αποκωδικοποιητής να συνεχίζει να παράγει εικόνες ευδιάκριτες χαµηλότερης 
ανάλυσης.Ένα τυπικό µη “ευέλικτο” προφιλ ,έχει ως αποτέλεσµα οι εικόνες να 
παγώνουν και να χάνονται όταν η στάθµη σήµατος είναι χαµηλή στον αποκωδικοποιητή. 
  Όσον αφορά τον ήχο,η ακουστική συµπίεση επωφελείται από την ακουστική 
επικάλυψη κωδικοποιώντας σε χαµηλούς ρυθµούς δεδοµένων ήχους, χαµηλού επιπέδου 
σε κοντινές συχνότητες. Άλλα συστατικά ήχου που δεν µπορούν να ακουστούν δεν 
κωδικοποιούνται. Το αποτέλεσµα είναι η ακουστική ποιότητα να  πλησιάζει εκείνη ενός 
κόµπακτ ντισκ σε σχετικά χαµηλό ρυθµό δεδοµένων. Η φόρµα µεταφοράς και το 
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πρωτόκολλο βασίζονται σε ένα πακέτο σταθερού µήκους που ορίζεται και βελτιώνεται 
για τη διαβίβαση ψηφιακής τηλεόρασης. Στοιχειώδεις συρµοί ψηφίων από τους 
κωδικοποιητές ήχου, εικόνας και δεδοµένων πακετάρονται και πολυπλέκονται, µε την 
πολύπλεξη να γίνεται σε δυο ξεχωριστά επίπεδα. Αυτό εικονογραφείται στο Σχήµα 2.2. 
 

      
 

 Σχήµα 2.2  ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ MPEG -2  
 
  Στο πρώτο επίπεδο, οι ροές προγραµµάτων ψηφίων σχηµατίζονται πολυπλέκοντας 
πακεταρισµένες στοιχειώδεις ροές από µια ή περισσότερες πηγές. Αυτά τα πακέτα 
µπορούν να είναι κωδικοποιηµένη εικόνα, κωδικοποιηµένος ήχος, ή δεδοµένα. Καθένα 
από αυτά περιέχουν πληροφορίες χρονισµού για να εξασφαλίσουν ότι καθένα 
αποκωδικοποιείται στην κατάλληλη ακολουθία. 
   Ένα αντιπροσωπευτικό πρόγραµµα θα µπορούσε να περιλαµβάνει οπτικά, πολλά 
ακουστικά κανάλια, και πολλαπλές ροές δεδοµένων. Στο δεύτερο επίπεδο πολύπλεξης, 
πολλά µοναδικά προγράµµατα συνδυάζονται για να σχηµατίσουν ένα σύστηµα 
προγραµµάτων. Το περιεχόµενο της ροής µεταφοράς µπορεί να είναι διαφοροποιηµένο 
δυναµικά ανάλογα µε το περιεχόµενο των πληροφοριών των πηγών του προγράµµατος. 
Αν ο ρυθµός ψηφίων των πακέτων µε πολύπλεξη είναι µικρότερος από τον απαιτούµενο 
ρυθµό ψηφίων εξόδου, εισάγονται µηδενικά πακέτα ώστε το σύνολο των ρυθµών ψηφίων 
να ταιριάζει µε την απαίτηση σταθερού ρυθµού ψηφίων εξόδου. Όλες οι πηγές 
προγραµµάτων µοιράζονται ένα κοινό ρολόι αναφοράς. Η ροή ενέργειας µπορεί να 
περιλαµβάνει πληροφορίες που περιγράφουν τα περιεχόµενα της πλήρους ροής 
δεδοµένων και πληροφορίες ελέγχου πρόσβασης, και µπορεί να περιλαµβάνουν 
δεδοµένα εσωτερικών επικοινωνιών. Η σύγχυση για το σκοπό της υπό όρους πρόσβασης 
και των δεδοµένων τηλεκειµένων µπορεί επίσης να διευκολυνθεί. Ένας οδηγός 
αµφίδροµου προγράµµατος και ορισµένες πληροφορίες συστήµατος µπορούν επίσης να 
περιληφθούν. 
 

2.3.    ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ MPEG-2 ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ 
 
Οι κωδικοποιητές εικόνας και ήχου πραγµατοποιούν τoυς πρωταρχικούς συρµούς 
ψηφίων που προκύπτουν από την κωδικοποίηση .Αυτοί οι συρµοί ψηφίων, όπως επίσης 
και οι άλλοι συρµοί  που µεταφέρουν άλλα ξεχωριστά ψηφία , συνδυάζονται σε ένα 
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οργανωµένο τρόπο και παρέχονται µε επιπλέον πληροφορίες ώστε να επιτρέπουν το 
διαχωρισµό τους από τον αποκωδικοποιητή ,µε το συγχρονισµό της εικόνας και του ήχου 
και την  επιλογή από τον χρήστη των συγκεκριµένων στοιχείων που τον ενδιαφέρουν. 
Αυτό γίνεται µε  την πακετοποίηση που προσδιορίζεται στο MPEG-2 στρώµα του 
συστήµατος. Ο πρωταρχικός συρµός κόβεται σε πακέτα ώστε να διαµορφώσει ένα 
πρωταρχικό πακετοποιηµένο συρµό (Packetized Elementary Stream -PES). 
Tα Πακέτα Πρωταρχικών Συρµών (PΕS) αποτελούνται από µια επικεφαλίδα και το 
ωφελιµο φορτίο από το πρωταρχικό συρµό. Τα PES  πακέτα  µπορούν να έχουν 
µεταβλητό µήκος µέχρι τα 64 kbytes  Η επικεφαλίδα του  PES  αποτελείται από : 
 

• Τέσσερις ψηφιολέξεις (bytes) που συνίστανται από : (3) τρεις ψηφιολέξεις  
(΄Εναρξη κώδικα PES ) συν (1) µια ψηφιολέξη (προσδιορισµός συρµού) που 
προσδιορίζει µέχρι 16 τηλεοπτικά προγράµµατα και 32 ακουστικά προγράµµατα . 
Κάθε ένα από τα 48 προγράµµατα µπορούν να έχουν   ψηφία δεδοµένων που τα 
προσδιορίζουν . 

• Το µήκος της  επικεφαλίδας του PES  που προσδιορίζει τον αριθµό των 
ψηφιολέξεων  µιας συµπληρωµατικής επικεφαλίδας πριν από το ωφέλιµο  φορτίο. 
Αυτό µπορεί να είναι µέχρι 200 ψηφιολέξεις επιπρόσθετων δεδοµένων. 

• Σηµαία 1 και 2  οι οποίες προσδιορίζουν εαν είναι παρόντα επιπλέον πεδία. Αυτά 
περιέχουν πληροφορίες εαν το σήµα είναι κλειδωµένο , την προτεραιότητά του , 
πληροφορίες εγγραφής , ένας επιπλέον έλεγχος λαθών των πεδίων και η 
παρουσία ή απουσία  σήµανσης χρόνου παρουσίασης και  σήµανσης χρόνου 
κωδικοποίησης . Αυτά τα πεδία χρησιµοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται  ο 
συγχρονισµός µεταξύ των συσχετισµένων  πρωταρχικών συρµών. 

 

2.4.    ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
 
Ο συρµός µεταφοράς αποτελείται από συρµό  PES –πακέτων οργανωµένα σε 188 
ψηφιολέξεις  σταθερού µήκους µαζί µε 16 ψηφιολέξεις ελέγχου αθροίσµατος 
(checksum).Αυτά τα πακέτα υπόκεινται σε δύο αρχές: 
 

• Η πρώτη ψηφιολέξη από κάθε πακέτο ωφέλιµου φορτίου πρέπει να είναι η πρώτη 
ψηφιολέξη του στρώµατος µεταφοράς  

• Ενα πακέτο µεταφοράς πρέπει να έχει δεδοµένα µόνο από ένα PES πακέτο 
 
Η 4 ψηφιολέξεων επικεφαλίδα του συνολικού πακέτου των 188 ψηφιολέξεων 
ακολουθείται από ένα ή µαζί µε τα πεδία προσαρµογής και τα πεδία ωφέλιµου φορτίου. 
Το πεδίο προσαρµογής παρέχεται ώστε να εκπληρώνονται οι παραπάνω σταθερές. Έτσι , 
εάν για παράδειγµα ένας από τους πρωταρχικούς  πακεταρισµένους συρµούς τελειώσει 
στα µέσα του ενός 188 ψηφιολέξεων  πακέτου µεταφοράς , το κενό θα καλύπτεται από το 
προσαρµοστικό πακέτο.Όταν περισσότερα από ένα πακέτα συρµών πολυπλέκονται µαζί , 
τα πακέτα µεταφοράς του αποτελέσµατος, βγαίνουν σειριακά ώστε να δηµιουργήσουν το 
τελικό πολυπλεγµένο MPEG -2 συρµό µεταφοράς. Η δοµή ενός 4 ψηφιολέξεων 
επικεφαλίδας πακέτου συρµού µεταφοράς φαίνεται στο σχήµα 2.3.  
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Σχήµα 2.3  α) Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ β) Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
  
Η ψηφιολέξη συγχρονισµού µεταφέρεται µόνο µια φορά κάθε 188 ψηφιολέξεις  και 
κλειδώνει τον αποκωδικοποιητή στον χρονισµό του πολυπλέκτη MPEG -2 . Το 13 
ψηφίων πεδίο ενδείκτη πακέτου (PID), χρησιµοποιείται ώστε να διακρίνονται τα πακέτα 
µεταφοράς δεδοµένων από ένα πρωταρχικό συρµό από κείνα που µεταφέρουν δεδοµένα 
από ένα άλλο. Ο ενδείκτης έναρξης  της µονάδας ωφέλιµου φορτίου προσδιορίζει εάν η 
πρώτη ψηφιολέξη του φορτίου είναι µοναδική, δηλαδή εάν είναι η πρώτη ψηφιολέξη του 
PES πακέτου. Το πεδίο συνεχόµενης µέτρησης αυξάνεται για κάθε πετυχηµένο πακέτο 
µεταφοράς που ανήκει στο ίδιο αρχικό συρµό ,αφήνοντας τον αποκωδικοποιητή να 
ελέγχει εάν  το πακέτο µεταφοράς  έχει χαθεί. Είναι αναγκαίο να συµπεριλάβουµε τις 
επιπλέον πληροφορίες προγράµµατος  (Program Specific Information - PSI)  µέσα σε 
κάθε συρµό µεταφοράς ώστε να προσδιορίσουµε τη σχέση µεταξύ των διαθέσιµων 
προγραµµάτων και των PID από τους συστατικούς συρµούς.Αυτό το PSI αποτελείται 
από τέσσερις πίνακες , τον πίνακα συσχετισµού προγράµµατος (Program Associate 
Table- PAT), τον πίνακα απεικόνισης προγράµµατος (Program Map Table - PMT) ,τον 
πίνακα πληροφοριών δικτύου (Network Information Table - NIT) και τον πίνακα 
ελεγχόµενης πρόσβασης (Conditional Access Table - CAT) 
 
 Το  PID πεδίο έχει 2 13 ή 8192 πιθανές τιµές. Αφού 17 έχουν αναταθεί σε ειδικές 
περιπτώσεις , 8175 µένουν για τον προσδιορισµό των  συγκεκριµένω πληροφοριών του 
προγράµµατος.Αυτό αποτελείται από τέσσερις τύπους πινάκων: 

• Ο πίνακας  συσχετιζόµενων προγραµµάτων (PAT) αποκαλύπτει µία λίστα από 
όλα τα προγράµµατα που είναι διαθέσιµα στο συρµό µεταφοράς Προσδιορίζει τη 
θέση και του πίνακα απεικόνισης προγράµµατος και του πίνακα πληροφόρησης 
δικτύου. Ο συρµός µεταφοράς που περιέχει αυτόν τον πίνακα έχει τον ενδείκτη 
PID στο µηδέν.  

• Ο πίνακας απεικόνισης προγράµµατος (PMT) προσδιορίζει και δείχνει τις θέσεις 
των συρµών που δηµιουργεί κάθε υπηρεσία . Συνδέει περιγραφές των 
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παραµέτρων εικόνας και ήχου , πληροφορίες εγγραφής , λεπτοµέρειες 
ελεγχόµενης προσβασιµότητας (Conditional Access), οδηγοί προγραµµατισµού 
µέσω δορυφόρων κ.λ.π Για παράδειγµα ένα PID του 356 µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να δείξει αυτά τα πακέτα µεταφοράς που µεταφέρουν ήχο 
Ισπανικό για ένα δεδοµένο τηλεοπτικό πρόγραµµα. Επίσης ο πίνακας περιέχει τη 
θέση των πεδίων συγχρονισµού ρολογιού για µία συγκεκριµένη υπηρεσία. . Το 
CAT προσδιορίζεται από το PID 1 και περιέχει πληροφορίες σχετικά µε κάθε 
ελεγχόµενη πρόσβαση ή σχήµατα κλειδώµατος που χρησιµοποιούνται. 

• Ένας επιπλέον πίνακας πληροφόρησης δικτύου (NIT) µεταφέρει συγκεκριµένες 
πληροφορίες σχετικά µε το φυσικό δίκτυο, συµπεριλαβανοµένου των 
πληροφορίων του δορυφορικού αναµεταδότη,των χαρακτηριστικών διαµόρφωσης 
των συχνοτήτων καναλιού και την περιοχή του πάροχου των υπηρεσιών 

• Ο πίνακας ελεγχόµενης  προσβασιµότητας (CAT) περιέχει διαχειριστικές 
πληροφορίες του συστήµατος κρυπτογράφισης και πληροφορίες 
προσβασιµότητας, Αυτή η πληροφορία είναι ιδιωτική και εξαρτάται από το 
σύστηµα προβασιµότητας που χρησιµοποιείται  

  
Συγχρονισµοί συστήµατος ρολογιού περιοδικά εισάγονται στο συρµό των ψηφίων και 
χρησιµοποιούνται στον αποκωδικοποιητή ώστε να επαναρυθµίσει σήµατα  διαφόρων 
τύπων . Αυτή η πληροφορία µεταφέρεται στα προαιρετικά πεδία. της επικεφαλίδας PES. 
Mέσα σε ένα συρµό µεταφοράς, το κλεισµένο PID του 0 προσδιορίζει ένα πακέτο 
µεταφοράς που περιέχει ένα PAT .Το ΡΑΤ συσχετίζει µια συγκεκριµένη PID τιµή µε το 
κάθε πρόγραµµα που τώρα µεταφέρεται από τον πολυπλεγµένο συρµό. Αυτή η PID τιµή 
προσδιορίζει το PMT από αυτό το συγκεκριµένο πρόγραµµα .Το ΡΜΤ περιέχει 
πληροφορίες από τους συστατικούς πρωταρχικούς συρµούς για το πρόγραµµα . Το 
πρόγραµµα 0 έχει ειδική σηµασία µέσα στο ΡΑΤ  και προσδιορίζει το PID από τα πακέτα 
µεταφοράς που περίεχουν τον επιπλέον ΝΙΤ. Τα στοιχεία του ΝΙΤ είναι ιδιωτικά στον 
αποστολέα και χρησιµοποιούνται ώστε να περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο  
 

2.4.1.    ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜPEG ΠΟΛΥΠΛΕΓΜΕΝΟ 
ΣΥΡΜΟ 

 
Οι  MPEG-2 PSI πίνακες δίνουν πληροφορίες σχετικά µε το πολυπλεγµένο συρµό. Το 
πρότυπο DVB  προσθέτει  συµπληρωµατικούς πίνακες (DVB-SI) ώστε να επιτρέπει  στο 
χρήστη να βρίσκει τα διαθέσιµα προγράµµατα και τις υπηρεσίες  που παρέχονται από τον 
ηλεκτρονικό οδηγό προγράµµατος (Electronic Program Guide – EPG) έχει τέσσερις 
βασικούς πίνακες και τρεις επιπλέον πίνακες που υπηρετούν αυτό το σκοπό. Ο 
αποκωδικοποιητής πρέπει να πραγµατοποιεί τα παρακάτω βήµατα ώστε να βρίσκει ένα 
πρόγραµµα ή υπηρεσία στον   MPEG-2 πολυπλεγµένο συρµό µεταφοράς. 

1) Μόλις ένα καινούργιο τηλεοπτικό κανάλι συγχρονίζεται , ο αποκωδικοποιητής 
πρέπει να φιλτράρει τα PID  0 πακέτα που απαιτούν τα ΡΑΤ τµήµατα και 
δηµιουργούν το ΡΑΤ ώστε να παρέχει τη διαθέσιµη επιλογή (υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιµες στο πρόγραµµα ) από το χρήστη. 

2) Μόλις γίνεται η επιλογή του χρήστη , ο αποκωδικοποιητής πρέπει να φιλτράρει 
το PID που ανταποκρίνεται στο PMT αυτού του προγράµµατος και να 

 36



δηµιουργήσει το PMT από τα σχετικά τµήµατα. Εάν υπάρχει περισσότερος από 
ένας συρµός ήχου και  εικόνας , ο χρήστης θα µπορεί να κάνει µια άλλη επιλογή 

3) Ο αποκωδικοποιητής θα µπορεί να φιλτράρει το αντίστοιχο PID αυτής της 
επιλογής. 

Η αποκωδικοποίηση του ήχου και της εικόνας τώρα µπορεί να αρχίσει. Το κοµµάτι 
αυτής της διαδικασίας που είναι ορατή στους χρήστες είναι η διαδραστική παρουσίαση 
του EPG που σχετίζεται µε το δίκτυο , που µπορεί να κτιστεί από µέσα στους PSI και 
DVB-SI πίνακες έτσι ώστε να επιτρέπει τους χρήστες να πλοηγούνται εύκολα στα 
διαθέσιµα προγράµµατα και υπηρεσίες. 
 

2.4.2.    ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ  DTV  
 
Οι DTV υπηρεσίες θα µπορούν είτε να πληρώνονται µε τη χρήση (pay per view) ,ή 
τουλάχιστον να περιέχουν κάποια προγράµµατα που δε θα είναι ελεύθερα στο κοινό.To 
DVB προσδιορίζει ένα πρότυπο για την Κοινή διεπαφή για την ελεγχόµενη πρόσβαση 
και άλλες εφαρµογές αποκωδικοποίησης ψηφιακής εικόνας. ,ώστε να ενεργοποιεί τον 
Ενιαίο Αποκωδικοποιητή λήψης (Integrated Receiver Decoder - IRD) ώστε να 
ξεκλειδώσει τα προγράµµατα που παράγονται παράλληλα, χρησιµοποιώντας συστήµατα 
διαφορετικών ελεγχόµενων προσβάσεων (CA).Xρησιµοποιώντας µια κάρτα PCMCIA 
µέσα στην κοινή διεπαφή, µπορούµε ακολουθιακά να δώσουµε διαφορετικές CA 
διευθύνσεις µε αυτό το IRD.Το πολυκρυπτογραφικό περιγράφει την ταυτόχρονη 
λειτουργία των διαφορετικών CA συστηµάτων. Η πολυκρυπτογραφική προσέγγιση έχει 
το εναλλακτικό πλεονέκτηµα ότι δεν χρειάζεται συµφωνίες µεταξύ των δικτύων , αλλά 
είναι πιο ακριβό να υλοποιηθεί. Άλλες εφαρµογές ,όπως σύνδεση Ethernet  ή 
ηλεκτρονικό εµπόριο , πρέπει να χρησιµοποιούν τον DVB-CI συνδετήρα. 
Ταυτόχρονη κρυπτογραφία είναι ένας άλλος τρόπος να παρέχει στο θεατή πρόσβαση στα 
διάφορα προγράµµατα. Σε αυτή την περίπτωση , οι εµπορικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ 
διαφορετικών πάροχων  υπηρεσιών  έχουν οδηγήσει σε ένα συµβόλαιο που επιτρέπει 
στους θεατές να χρησιµοποιούν ένα συγκεκριµένο CA  σύστηµα που είναι 
ενσωµατωµένο στο IRD ,ώστε  να παρακολουθούνται όλα τα προγράµµατα, ανεξάρτητα 
από το γεγονός ότι αυτά τα προγράµµατα κλειδώνονται κάτω από διαφορετικά CA 
συστήµατα  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

 
 

3.1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο χαρακτηρισµός της ποιότητας των σηµάτων είναι µια πλευρά στην οποία τα ψηφιακά 
συστήµατα διαφέρουν από τα αντίστοιχά τους αναλογικά. Με τα αναλογικά τηλεοπτικά 
σήµατα, οι µηχανικοί µπορούν εύκολα να µετρήσουν τη µεταδιδόµενη ή λαµβανόµενη 
ενέργεια στην αιχµή του παλµού συγχρονισµού. Η µέση ενέργεια ποικίλλει ανάλογα µε 
το περιεχόµενο της εικόνας. Υπάρχουν διαθέσιµες µέθοδοι για τη ξεχωριστή µέτρηση 
των επιπέδων ενέργειας των ακουστικών και χρωµατικών φερόντων. Οι µη γραµµικές 
παραµορφώσεις χαρακτηρίζονται από διαφορική απολαβή και φάση, µη γραµµικότητα 
φωτεινότητας (luminance), και ΙCPM. Οι γραµµικές παραµορφώσεις εκτιµώνται µε βάση 
την απόκριση σάρωσης και την καθυστέρηση οµάδας. 
  Για ψηφιακά τηλεοπτικά συστήµατα, µερικές από τις γνωστές µετρήσεις απόδοσης 
είναι κάπως ακαθόριστες. Ένας παλµός συγχρονισµού που επαναλαµβάνεται κανονικά 
δεν είναι διαθέσιµος για το σκοπό της µέτρησης της αιχµής της περιβάλλουσας 
ενέργειας. Στα δεδοµένα που αντιπροσωπεύουν εικόνα, χρώµα, και ήχο γίνεται 
πολύπλεξη σε ένα ψηφιακό συρµό,. ξεχωριστά οπτικά, χρωµατικά και ηχητικά φέροντα 
δεν υπάρχουν. Εξαιτίας της τυχαίας φύσης του σήµατος της βασικής ζώνης, η µέση 
ενέργεια µέσα στο εύρος ζώνης είναι σταθερή. Τα µέτρα ποιότητας ενδιαφέροντος 
περιλαµβάνουν : µέση ισχύ, αναλογία µεγίστης ενέργειας  προς µέση, αναλογία φέροντος 
προς θόρυβο (C/N), την αναλογία της µέσης ενέργειας ανά ψηφίο προς την πυκνότητα 
θορύβου (Εb/N0), τους ρυθµούς συµβόλων και τµηµατικών σφαλµάτων (SER), τον 
ρυθµό σφαλµάτων σε ψηφία, (BER), το µέγεθος διανύσµατος σφαλµάτων (EVM), το 
άνοιγµα οφθαλµικού σχεδιαγράµµατος (EYE PATTERN), την ενδοσυµβολική 
παρεµβολή (ISI), τη µεταλλαγή AM προς AM, και τη φασµατική επαναληπτική αύξηση. 
Ο χαρακτηρισµός της γραµµικής παραµόρφωσης µέσω της απόκρισης συχνότητας και 
της καθυστέρησης οµάδας είναι κοινή και για τα αναλογικά και για τα ψηφιακά 
συστήµατα. 

   Η ικανότητα του καναλιού είναι µια λειτουργία αναλογίας φέροντος προς 
θόρυβο και εύρους ζώνης καναλιού. Εποµένως, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον 
θόρυβο του συστήµατος και τα σφάλµατα µετάδοσης στον δέκτη συζητιούνται στις 
πρώτες παραγράφους.  
 

3.2.    ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
   Υπό ιδανικές συνθήκες, ένα σύστηµα µετάδοσης ψηφιακής τηλεόρασης θα 
έπρεπε να παρέχει ένα σήµα χωρίς προβλήµατα σε όλες τις περιοχές λήψης µέσα στην 
περιοχή εξυπηρέτησης. Προφανώς, θα υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες όπου αυτή η 
ιδανική κατάσταση δεν µπορεί να επιτευχθεί. Σε ένα πρακτικό σύστηµα, οι γραµµικές 
παραµορφώσεις, οι µη γραµµικές παραµορφώσεις, και οι διάφορες πηγές θορύβων και 
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παρεµβολής  θα προκαλέσουν βλάβη στο σήµα. Το γενικό αποτέλεσµα αυτών των 
βλαβών είναι να υποβιβάσουν την αναλογία φέροντος προς θόρυβο συν  την αναλογία 
παρεµβολής (C/(N+Ι)). Στην απουσία παρεµβολής, αυτός ο όρος µειώνεται στον πιο 
γνωστό C/N. 
   Σκεφτόµαστε πρώτα την περίπτωση για την οποία δεν υπάρχει παρεµβολή από άλλα 
ψηφιακά ή αναλογικά σήµατα. Γνωρίζοντας την ισχύ του ληφθέντος σήµατος και της 
ισχύος του  θορύβου στην τοποθεσία λήψης επιτρέπει τον καθορισµό της αναλογίας C/N  
και του περιγράµµατος κάλυψης περιορισµένης από θόρυβο, στην απουσία απωλειών 
λόγω πολλαπλής διαδροµής και παρεµβολής.. Στη συζήτηση που ακολουθεί, η µέση 
ενέργεια φέροντος, C, θεωρείται πως είναι ίση µε την Pr(ισχύς λήψης), µετά την 
προσαρµογή από την απολαβή κεραίας λήψης και την εξασθένηση υποφόρτωσης 
(download attenuation). 
  Σε µακρινές τοποθεσίες λήψης, ο θερµικός θόρυβος θα έπρεπε να είναι η κυρίαρχη 
πηγή θορύβου ,λόγω της απουσίας θορύβου από την πολλαπλή διαδροµή ή την  
παρεµβολή. Ο θερµικός θόρυβος συχνά θεωρείται πως είναι ο προσθετικός θόρυβος 
Gauss (AWGN). Το φάσµα ενέργειας θορύβου του AWGN είναι επίπεδο σε ένα άπειρο 
εύρος ,µε µια πυκνότητα φασµατικής ενέργειας Ν0/2  Watt/hertz  H ολική ενέργεια 
θορύβου, Ν, σε ένα κανάλι εύρους ζώνης, Β, είναι το γινόµενο του Ν0 και Β,  
                                                
                                                      Ν= Ν0* Β                                                                   (3.1) 
 
   Η περισσότερη από την ενέργεια θερµικού θορύβου οφείλεται στον θόρυβο που 
παράγεται στα στάδια εισόδου του δέκτη. Η ολική ενέργεια θορύβου στην είσοδο δέκτη 
µπορεί να εκφραστεί ως :   
                                       
                                                  Ν=k*Ts*Β   watts                                                         (3.2) 
 
όπου k είναι η σταθερά του Boltzmann (1.38 * 10-23 Joules/Kelvin) και Τs είναι η 
θερµοκρασία θορύβου του συστήµατος λήψης σε Kelvin. Αυτή η φόρµουλα µπορεί να 
γραφτεί σε ντεσιµπέλ ανα µιλιβάτ (dBm) : 
               
                                                Ν(dbm)=-198.6+10logB+10logTs                                 (3.3) 
 
Για τη µετάδοση DVB-T , το εύρος ζώνης του καναλιού είναι 7 MHz, έτσι ώστε το όριο 
θερµικού θορύβου για ένα τέλειο δέκτη σε θερµοκρασία δωµατίου, Νt,  να  είναι ίσο µε -
105,7 dBm. 

 Για να υπολογιστεί η οριακή λαµβανόµενη ενέργεια στo δέκτη Pmr,το κατώφλι 
του λόγου φέροντος προς θόρυβο και ο δείκτης θορύβου δέκτη (Noise Figure- NF) 
πρέπει να προστεθούν στο όριο του θερµικού θορύβου,δηλαδή: 
                                                
                                                Pmr = Nt + C/N +NF                                                       (3.4)  
                          
Για σκοπούς σχεδιασµού ,το σύστηµα DVB-T έχει προτείνει σταθερές τιµές για τον 
αριθµό θορύβου λήψης, για την απώλεια της γραµµής µετάδοσης της κεραίας λήψης, και 
της απολαβής της κεραίας στη γεωµετρική µέση συχνότητα καθεµιάς από τις ζώνες RF.  

Αυτοί οι παράγοντες σχεδιασµού φαίνονται στον πίνακα 3.1.Για αυτό το σύστηµα, το 
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θεωρητικό κατώφλι C/N  για µη ιεραρχική µετάδοση σε ένα κανάλι Gauss ποικίλλει από 
3.1 ως 29.6 db.
 Για τον Πίνακα 3-1, θεωρούνται ως δεδοµένα ένας ρυθµός εσωτερικού κώδικα 7/8, ∆/ 
Tu του 1/8 και 16 QAM , δίνοντας ένα κατώφλι C/N  των 13.9 dB που απαιτούνται για 
να επιτευχθεί ένα Bit Error Rate-BER της τάξης του 2 * 10 –4  πριν την αποκωδικοποίηση 
R/S. Ο αντίστοιχος ρυθµός δεδοµένων ωφέλιµου φορτίου είναι 19.35 Mb/s. Εφόσον αυτό 
είναι µόνο ένα από τα πολλά πιθανά σενάρια, οι καταχωρήσεις σε αυτόν τον πίνακα δε 
θα έπρεπε να θεωρηθούν ως παράγοντες σχεδιασµού. Επιπλέον, οι διαφορετικές τιµές 
της απολαβής της κεραίας και της απώλειας γραµµής θεωρούνται ως δεδοµένες για τα 
υψηλότερα και χαµηλότερα τµήµατα της ζώνης UHF. 
 
 
 

DVB-T ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΛΗΦΘΗΣΑ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΓΙΑ 8MHz ΚΑΝΑΛΙΑ  
       
    ΖΩΝΗ    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ         

  Ι ΙΙΙ ΙV V 
          
ΚΕΡ∆ΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 3.00 7.00 10.00 12.00 
ΛΗΨΕΩΣ Gr (dB)      
       
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1.00 2.00 3.00 5.00 
L (dB)      
       
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ 5.00 5.00 5.00 5.00 
NF(dB)      
       
ΚΑΤΩΦΛΙ C/N (dB) 13.90 13.90 13.90 13.90 
       
ΚΑΤΩΦΛΙ ΙΣΧΥΟΣ -88.30 -91.30 -93.30 -93.30 
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ Pma(dBm)      
       
ΚΑΤΩΦΛΙ ΙΣΧΥΟΣ -86.30 -86.30 -86.30 -86.30 
ΣΤΟ ∆ΕΚΤΗ Pmr (dBm)      
          

  

Πίνακας 3.1   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΩΝ 8 MHz. 
 
Στον ιεραρχικό τρόπο, το σύστηµα DVB-T απαιτεί υψηλότερo κατώφλι C/N  και 
επιτυγχάνει χαµηλότερους ρυθµούς δεδοµένων. Για αυτή τη στιγµή έχει µετρηθεί 
απώλεια υλοποίησης για το DVB-T περίπου 2.7 db.Καθώς οι ανακαλύψεις στο 
λογισµικό και το υλικό αυξάνονται ,περιµένουµε καλύτερα αποτελέσµατα στην απόδοση 
της εφαρµογής του DVB-T. 
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3.3.    EΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΟΡΥΒΩΝ 
 
 Τα παραπάνω αποτελέσµατα αντιπροσωπεύουν την ελάχιστη ισχύ που απαιτείται σε ένα 
περιβάλλον που περιορίζεται από τον τυχαίο θόρυβο, εξαιτίας του δέκτη. Για να ευρεθεί 
ο συνολικός θόρυβος του συστήµατος, πρέπει να συµπεριληφθεί το αποτέλεσµα της 
θερµοκρασίας θορύβου κεραίας, Τα,και η συνεισφορά του θορύβου της γραµµής 
µετάδοσης της κεραίας προς δέκτη. Το αποτέλεσµα είναι µια εικονική θερµοκρασία που 
εξηγεί τον ολικό θόρυβο στην είσοδο στον δέκτη. Όταν οι επιδράσεις της κεραίας και της 
γραµµής στο σύνολο περιλαµβάνονται, η ολική διαθέσιµη ισχύς θορύβου στον δέκτη 
είναι:  
  
                            Ν= (k*Ta * B / αr ) +  (αr – 1)*k*To* B +k*Tr*B                             (3.5) 

 
όπου αr είναι ο παράγοντας εξασθένησης της γραµµής, Τ0 είναι η θερµοκρασία 
περιβάλλοντος, και Τr είναι η θερµοκρασία θορύβου δέκτη. Η ισχύς του θορύβου της 
κεραίας εξασθενεί από τη γραµµή µετάδοσης. Και η συνεισφορά του θορύβου της 
γραµµής προστίθεται κατευθείαν στον θόρυβο δέκτη. Η θερµοκρασία θορύβου του δέκτη 
σχετίζεται µε τον παράγοντα θορύβου, F, µε βάση τον τύπο : 
 
                                                  F =1+(Tr/To)                                                                (3.6) 
 
Ο δείκτης θορύβου δέκτη σχετίζεται µε τον δείκτη θορύβου µε τον τύπο: 
 
                                                 NF =10 logF                                                                  (3.7) 
 
Η απώλεια της γραµµής µετάδοσης, L, σχετίζεται µε τον παράγοντα εξασθένησης : 
 
                                                 L=10logαr                                                                                    (3.8)  
 
Με τον συνυπολογισµό αυτών των παραγόντων, η θερµοκρασία θορύβου του 
συστήµατος, που αναφέρεται στην είσοδο του δέκτη, δίνεται από τη σχέση: 
 
                                                  Τs=N/kB                                                                       (3.9) 
 
   H επίδραση του ανθρώπινου θορύβου στη VHF αναγνωρίζεται στις οδηγίες εφαρµογής 
για DVB-T. Η ισχύς του θορύβου υποτίθεται πως αυξάνεται κατά 6 dB στη ζώνη Ι και 1 
dB στη ζώνη ΙΙΙ. ∆ε λαµβάνονται υπόψη οι ανθρώπινοι θόρυβοι στις ζώνες IV και V. 
 
 

3.4.    ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
 
Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µετρηθούν 
τα σφάλµατα µετάδοσης: ο ρυθµός σφαλµάτων τµηµάτων, ο ρυθµός σφαλµάτων ψηφίων, 
και ο ρυθµός συµβολικών σφαλµάτων. Ο ρυθµός συµβολικών σφαλµάτων ορίζεται ως η 
πιθανότητα ενός συµβολικού σφάλµατος πριν την κωδικοποίηση της διόρθωσης 
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σφαλµάτων µε πρόβλεψη (FEC). Aυτή η ποσότητα συχνά σχεδιάζεται σαν µια 
συνάρτηση του C/N  ή της σχετικής ποσότητας, Εb/N0 . Η σχέση µεταξύ του C/N   και 
του Εb/N0  µπορεί να προέλθει από τα παρακάτω. 
Η µέση ενέργεια φέροντος µπορεί να γραφτεί ως: 
 
                     C=Es/T                                                                   (3.10)   

 

όπου Εs ορίζεται ως η ενέργεια ανά σύµβολο και Τ είναι ο συµβολικός χρόνος. Η µέση 
ενέργεια ανά ψηφίο είναι εποµένως : 
 
      Εb = C/Rb = Es /(T*Rb) = Es/ log2M                                     (3.11) 
 
όπου Rb είναι ο ρυθµός µετάδοσης σε ψηφία ανά δευτερόλεπτο και M  είναι ο αριθµός 
των επιπέδων. Για παράδειγµα, για τη 8 VSB, M = 8, έτσι ώστε Εb = Es/3. ∆ιαιρώντας 
και τις δυο πλευρές µε Ν0, βλέπουµε πως το Εb/N0  σχετίζεται µε το  C/N µε : 
   
                 Εb/Νο =C /(R*No) =(C/N)*( Rb/BW )     (3.12)                              
   
Και οι δυο ποσότητες εκφράζονται συνήθως σε ντεσιµπέλ, ώστε η δεύτερη έκφραση 
γράφεται συχνά  ως : 
 
        Εb /Νο(dB)=C/N(dB)-10log( Rb/BW )                               (3.13) 
 
  Το εύρος ζώνης του θορύβου δέκτη υποτίθεται πως είναι ίσο µε το εύρος ζώνης του 
καναλιού. Αυτή η έκφραση επιτρέπει µια σωστή σύγκριση της σχετικής απόδοσης 
διαφορετικών συστηµάτων µε διαφορετικά όρια κατωφλίου C/N και ρυθµούς δεδοµένων 
στη βάση του Εb/N0, µε την προϋπόθεση πως οι ρυθµοί σφαλµάτων είναι ισοδύναµοι. 
Εαν οι ρυθµοί λαθών δεν είναι ισοδύναµοι χρειάζονται περαιτέρω ρυθµίσεις.Για 
παράδειγµα ένα 6 MHz σύστηµα µε R=2/3 κωδικοποίηση και 1/32 διάστηµα φύλαξης 
µας δίνει ρυθµούς δεδοµένων R=17.9 Mbit/s. 
  Ο ρυθµός σφαλµάτων τµηµάτων αναφέρεται στην πιθανότητα ενός σφάλµατος σε ένα 
τµήµα δεδοµένων, µετά από διόρθωση σφαλµάτων µε πρόβλεψη.  
 

3.5.    ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΛΑΘΟΥΣ 
 
Η ποιότητα του σήµατος βασικής ζώνης ,µπορεί να εκφραστεί σε όρους µεγέθους 
διανύσµατος λάθους. Αυτή η χρήσιµη ποσοτική µέτρηση προσδιορίζεται ως η µέση 
τετραγωνικής ρίζας τιµή της διαφοράς του µεγέθους διανύσµατος µεταξύ των ιδεατών 
σηµείων του αστερισµού Di  και των πραγµατικών σηµείων του αστερισµού Da του I –Q 
διαγράµµατος ,εκφρασµένη σε ποσοστά. Ένα διάνυσµα λάθους σήµατος ei  µπορεί να 
υπολογιστεί για κάθε συµβολικό χρόνο :  
  
                                                 ei = Di –Yi                                                                                  (3.14) 
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To µέγεθος του διανύσµατος λάθους [10] υπολογίζεται συνήθως ως µια µέση τιµή σε ένα 
µεγάλο αριθµό, Ns, δειγµάτων, έτσι ώστε:  
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Ένα τέλειο σύστηµα ψηφιακής µετάδοσης θα επιδείκνυε ένα EVM του 0%. 
Την αντίστροφη σχέση µεταξύ του EVM και του C/N µπορεί να τη δει κανείς 
σκεπτόµενος πως το σήµα σφάλµατος είναι θόρυβος. Το C/N είναι απλά η αναλογία της 
τιµής RMS των επιθυµητών σηµείων αστερισµού στην τιµή RMS του θορύβου: 
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Στις περισσότερες από τις µετρήσεις της κλίµακας, το EVM είναι αντίστροφα ανάλογο 
προς το C/N. Μόνο στις χαµηλές τιµές του EVM είναι εµφανής µια πιο σύνθετη σχέση. 
Γενικά, το EVM µπορεί να θεωρηθεί ως η καλύτερη γενική µέτρηση απόδοσης DTV στη 
ζώνη . Λαµβάνει υπόψη όλες τις βλάβες που συνεισφέρουν στην ενδοσυµβολική 
παρενόχληση (Intersymbol Interference - ISI), τη βαθύτερη αιτία των σφαλµάτων 
συµβόλων και ψηφίων. Η ISI προκαλείται από οποιαδήποτε ενέργεια µέσα σε ένα 
συµβολικό χρόνο που θα παρενοχλούσε τη λήψη σε ένα άλλο συµβολικό χρόνο. Σε 
αντίθεση µε το θόρυβο, αυτή η ενέργεια µπορεί να οφείλεται σε διασπορά µέσα στο 
κανάλι λόγω γραµµικής παραµόρφωσης ή σφαλµάτων χρονισµού που προκαλούνται από 
τον περιορισµό ζώνης στο σύστηµα. Η απόκριση του καναλιού εξοµαλύνεται και 
καθυστερεί το µεταδιδόµενο σήµα στο δέκτη. Όταν η ISI γίνεται αρκετά σοβαρή, ο 
δέκτης κάνει λάθος στην τιµή των µεταδιδόµενων συµβόλων. 
 Για να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της διασποράς και να µεγιστοποιηθεί η ασφάλεια 
από θόρυβο και η ISI που προκύπτει στο σύστηµα ATSC, οι τετραγωνικοί παλµοί στην 
είσοδο του διαµορφωτή 8 VSB σχηµατίζονται µέσω ενός φίλτρου Nyquist. Αυτό το 
φίλτρο γραµµικής φάσης χαµηλής διέλευσης έχει µια επίπεδη απόκριση πλάτους στο 
µεγαλύτερο µέρος της ζώνης διέλευσής της, που προσεγγίζει ένα ιδανικό φίλτρο χαµηλής 
διέλευσης. Η απόκριση του φίλτρου Nyquist γίνεται στην πραγµατικότητα κάπως πιο 
σταδιακά , λόγω ότι δεν είναι δυνατό να κατασκευαστεί ένα ιδανικό βαθυπερατό φίλτρο. 
Το σχήµα του παλµού στην έξοδο του φίλτρου Nyquist περιγράφεται µε µεγάλη 
προσέγγιση από τη γνωστή συνάρτηση sinc  
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Αυτή η συνάρτηση έχει την ιδιότητα να είναι ίση µε το 0 στα t=+-T, t = +- 2T, t=+-3T, 
και ούτω καθεξής, αλλά είναι ίση µε µονάδα για t=0. Έτσι οι παλµοί που γίνονται σε 
συµβολικούς χρόνους εκτός από t = 0 δε συνεισφέρουν στη συµβολική ισχύ λήψης και 
δεν υπάρχει ISI. Η συνάρτηση sinc  µπορεί να πολλαπλασιαστεί από οποιαδήποτε άλλη 
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λειτουργία χωρίς να αλλάξει ο χρονισµός για τα µηδενικά, διατηρώντας έτσι την ιδιότητα 
της απουσίας ISI. Η συνήθης επιλογή είναι να πολλαπλασιάζουµε µε µια λειτουργία που 
έχει ένα χαρακτηριστικό απόκρισης συνηµιτόνου υψωµένου στη ρίζα. Το σχήµα παλµού 
που προκύπτει είναι µια τροποποιηµένη λειτουργία sinc : 
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Αυτό το σχήµα παλµού έχει επίσης την ιδιότητα να είναι ίσο µε µηδέν στα t=+-T, t=+-
2T, t=+-3T, και ούτω καθεξής, αλλά είναι ίσο µε µονάδα για t=0. Όπως και µε τη 
συνάρτηση sinc, οι παλµοί που συµβαίνουν σε συµβολικούς χρόνους εκτός από t=0 δε 
συνεισφέρουν στη λαµβανόµενη συµβολική ενέργεια και δεν υπάρχει ISI, µε την 
προϋπόθεση πως το εύρος ζώνης µισής ισχύος είναι 1/2Τ. Οι άκρες αυτού του παλµού 
ελαττώνονται σε γρηγορότερο ρυθµό από το ιδανικό φίλτρο χαµηλής διέλευσης, ώστε η 
χρονική ακρίβεια να µην είναι τόσο σηµαντική. 
 
 

3.6.    ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΤΙΟΥ  
 
Το σχεδιάγραµµα όρασης είναι µια εύκολη µέθοδος για την οπτική και την ποιοτική 
εκτίµηση της απόδοσης ISI και C/N  ενός ψηφιακού συστήµατος µετάδοσης. Το σήµα 
επιδεικνύεται σε ένα παλµογράφο ρυθµισµένο να συγχρονίζει στον συµβολικό χρόνο. Η 
παραµονή του πεδίου δηµιουργεί µια µίξη όλων των πιθανών κυµατοµορφών. Σε κάθε 
επίπεδο του σήµατος, οι υπερκαλυπτόµενες κυµατοµορφές παράγουν ένα σχεδιάγραµµα 
που µοιάζει µε το ανθρώπινο µάτι. Ο βαθµός στον οποίο τα µάτια είναι ανοιχτά είναι ένα 
µέτρο της ISI και εποµένως  της ποιότητας σήµατος. Τα ανοίγµατα των µατιών θα 
έπρεπε να είναι µεγαλύτερα στον χρόνο δειγµατοληψίας. Μάτια ανοιχτά 100% 
αντιστοιχούν σε ένα EVM του 0%. 
Η κατά προσέγγιση ποσοτική µέτρηση του C/N  µπορεί να γίνει µε την οπτική εκτίµηση 
του σχεδιαγράµµατος του µατιού.Το πλάτος του σήµατος αντιπροσωπεύεται από την 
απόσταση από κέντρο σε κέντρο µεταξύ των συµβολικών επιπέδων, V. Ο θόρυβος 
αντιπροσωπεύεται από τη συσσωρευµένη πυκνότητα των γραµµών που διασταυρώνονται 
σε κάθε συµβολικό επίπεδο, ∆V. Η αναλογία λογαρίθµων αυτών των αποστάσεων, 20 log 
(V/∆V), είναι µια εκτίµηση της αναλογίας C/N. Για παράδειγµα, αν ∆V = 0.1 V, η τιµή 
C/N  είναι 20 dB. Το παρόµοιο κλείσιµο µατιών στην οριζόντια διάσταση µπορεί να είναι 
ένδειξη παλινδρόµησης χρονισµού.Όλα φαίνονται στην παρακάτω φωτογραφία που έχει 
βγει από παλµογράφο της Tektronix : 
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3.7.    ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ 
 

Αν και το κατώτατο όριο θορύβου είναι µια χρήσιµη έννοια για την εκτίµηση της 
µέγιστης έκτασης κάλυψης, στον πραγµατικό κόσµο η παρεµβολή είναι συχνά παρούσα, 
τείνοντας να θέσει περισσότερους περιορισµούς στην κάλυψη. Τα σήµατα παρεµβολής 
µπορούν να προέρχονται από οµοιοκαναλικούς και γειτονικούς σταθµούς καναλιών. Τα 
περισσότερο αποµακρυσµένα σήµατα σε συχνότητα µπορεί είτε να είναι αρµονικά ή 
προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης (Intermodulation Products - IP). Σε κάθε περίπτωση, το 
επίπεδο αυτών των σηµάτων και η πηγή τους βρίσκεται συνήθως εκτός ελέγχου των 
σταθµών τους οποίους παρενοχλούν. Κατά τη διάρκεια της περιόδου µετάβασης, η 
παρεµβολή µπορεί να προέρχεται και από αναλογικά και από ψηφιακά τηλεοπτικά 
σήµατα..Οι γεωγραφικές τοποθεσίες, τα κανάλια, και η εκπεµπόµενη ισχύς (Effective 
Radiated Power -ERP) των υπαρχόντων αναλογικών σταθµών είναι επί του παρόντος 
σταθερές. Οι ψηφιακοί σταθµοί θα βρίσκονται γενικά  κοντά ή µέσα σε αναλογικούς 
χώρους µε επαρκή ισχύ για να αντικαθιστούν την αναλογική υπηρεσία . Αυτοί οι 
παράγοντες και οι προσδιορισµοί καναλιών των ψηφιακών υπηρεσιών είναι το σηµείο 
εκκίνησης για την ανάλυση των παρενοχλήσεων. Η διάδοση των σηµάτων παρεµβολής 
εξαρτάται από τους ίδιους παράγοντες που επηρεάζουν το επιθυµητό σήµα. Με δεδοµένο 
το ERP, τις παραµέτρους τοποθέτησης πύργου, και του καναλιού που λειτουργεί, το 
επίπεδο σήµατος της διακύµανσης χρόνου σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία εξαρτάται 
από την απόσταση, τους τοπογραφικούς παράγοντες, τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, και τις 
πηγές πολλαπλής διαδροµής.  
 
 

3.7.1.    ΟΜΟΙΟΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ 
 
 Ο δέκτης ψηφιακής τηλεόρασης ανιχνεύει ένα οµοιοκαναλικό ψηφιακό σήµα ως απλά 
µια άλλη πηγή θορύβου. Όταν η τιµή C/N  είναι µικρότερη από το όριο λόγω του 
συνδυασµού θερµικών πηγών και παρεµβολής, η λήψη θα αποτύχει. Ο θερµικός θόρυβος 
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και η ισχύς σηµάτων παρεµβολής είναι πρόσθετες, έτσι ώστε το κατώφλι C/(N + Ι) 
αυξάνεται σε αντίστροφη αναλογία προς την οµοιοκαναλική παρενόχληση. Όταν η τιµή 
C/I είναι υψηλή, ας πούµε µεγαλύτερη από 35 dB, το όριο C/N πλησιάζει τα 15.2 dB, την 
τιµή που είναι χωρίς παρεµβολές. Καθώς η παρεµβολή αυξάνεται, το όριο C/N αυξάνεται 
αντίστοιχα. Είναι προφανές πως κοντά στην άκρη περιορισµένης από θόρυβο κάλυψης, 
το ελάχιστο C/I είναι πολύ υψηλότερο από ότι σε περιοχές όπου το C/N είναι υψηλό. 
Στην άκρη κάλυψης περιορισµένης από θόρυβο, δεν µπορεί να γίνει ανεκτή καµία 
παρεµβολή. 
   Κατά τη διάρκεια της περιόδου µετάβασης, οι οµοιοκαναλικοί αναλογικοί σταθµοί 
µπορούν επίσης να επηρεάσουν την εκποµπή ψηφιακής τηλεόρασης.  Τα  δεδοµένα 
δοκιµών ήταν η βάση της κατανοµής καναλιών στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου 
χρησιµοποιείται µια αναλογία αναλογικής προς ψηφιακής οµοιοκαναλικής προστασίας 
των 1.8 dB.Για το DVB-T, η αντίστοιχη αναλογία προστασίας είναι 4 dB. Γενικά, δε θα 
έπρεπε να αναµένεται βελτίωση από τη χρήση ακριβούς αντιστάθµισης φέροντος από 
αναλογικούς ποµπούς εφόσον τα σήµατα παρεµβολής µπορούν να προέρχονται από 
οποιονδήποτε από τους πολλούς σταθµούς. Μερικοί αναλογικοί σταθµοί µπορούν να 
προκαλέσουν αντιστάθµιση στο φέρον της εικόνας  κατά 10 kHz, µε µια ανοχή µέχρι και 

1 kHz.  ±
   
  

3.7.2.     ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ∆ΙΠΛΑΝΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
 
  Ένα σήµα διπλανού καναλιού µπορεί να είναι το επιθυµητό σήµα για ένα άλλο σταθµό 
ή το αποτέλεσµα προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης τρίτης ή υψηλότερης στάθµης που 
παράγονται στον ενισχυτή ισχύος ή σε άλλους ποµπούς. Οποιαδήποτε και να είναι η 
πηγή, αυτά τα σήµατα εµφανίζονται ως κίβδηλες πλευροζώνες στο διπλανό κανάλι 
ακριβώς έξω από το επιθυµητό κανάλι. Όταν παράγονται από ψηφιακούς τηλεοπτικούς 
ποµπούς, αυτά τα συστατικά εµφανίζονται ως θόρυβοι. Οι µάσκες FCC και DVB-T 
ορίζουν αυστηρά όρια σε αυτή την παρενόχληση στην έξοδο του συστήµατος του 
ποµπού. Ο θόρυβος που παραµένει µετά την εφαρµογή της µάσκας προσθέτει θόρυβο 
από άλλες πηγές. 
   Υπάρχει πολύ λίγη διαφορά µεταξύ της επίδρασης της παρεµβολής από υψηλότερες 
ψηφιακές τηλεοπτικές πλευροζώνες και της επίδρασης από χαµηλότερες ψηφιακές 
τηλεοπτικές πλευροζώνες. Η επίδραση είναι περίπου ίδια µε εκείνη της οµοιοκαναλικής 
ψηφιακής προς ψηφιακή παρεµβολή, µόνο που τα επίπεδα παρουσιάζουν εκφυγή κατά 
45 dB. Αυτό ισοδυναµεί περίπου µε την ολική ισχύ θορύβου σχετική µε τη µέση ισχύ σε 
ζώνη που προκύπτει από τη χρήση µιας µάσκας εκποµπής. 
 
 

3.7.3.    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΜΠΟΥ 
 
  Για να ληφθεί το κατάλληλο C/N  στο δέκτη, είναι απαραίτητο το σύστηµα του ποµπού 
να παράγει ένα σήµα χωρίς θόρυβο και για γραµµικές και για µη γραµµικές 
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παραµορφώσεις σε αρκετά υψηλή ισχύ για να καλύπτει την περιοχή υπηρεσίας. Η µέση 
ισχύ είναι η παράµετρος στην οποία αναφέρεται η απόδοση ενός ψηφιακού συστήµατος 
τηλεοπτικού ποµπού. Εποµένως, η ισχύς ψηφιακού τηλεοπτικού σταθµού κανονικά 
δηλώνεται από την άποψη της µέσης ισχύος εξόδου ποµπού (TPO) ή της µέσης 
εκπεµπόµενης ισχύος. 
   Εκτός του ότι είναι µια σταθερά για οποιοδήποτε συνδυασµό εικόνας, ήχου, και 
δεδοµένων, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα από τη χρήση µέσης ισχύος για τον 
χαρακτηρισµό ενός συστήµατος ψηφιακής τηλεοπτικής µετάδοσης. Τεχνικές για τη 
µέτρηση της µέσης ισχύος έχουν αναπτυχθεί κατά πολύ. Για τα συστήµατα υψηλής 
ισχύος, η χρήση ενός calorimeter παρέχει ένα χρήσιµο µέσο για τον υπολογισµό της 
µέσης ισχύος εξόδου του συστήµατος. Άλλα όργανα ανάγνωσης του µέσου όρου που 
χρησιµοποιούν µεθόδους που εξαρτώνται από τη δηµιουργία ενός επιπέδου dc λόγω της 
θέρµανσης του αισθητήριου στοιχείου µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν. Επειδή το 
επίπεδο µέσης ισχύος είναι σταθερό στον χρόνο και το φάσµα είναι σταθερό στο 
µεγαλύτερο µέρος του εύρους ζώνης του καναλιού, τα σχετικά επίπεδα ισχύος µπορούν 
εύκολα να προσδιοριστούν µε την ολοκλήρωση του εκπεµπόµενου φάσµατος. 
   Παρόλο που η µέση ενέργεια χρησιµοποιείται για να καθιερωθούν δυνατότητες ποµπού 
και σταθµού, η γνώση της µέγιστης  ισχύος δεν είναι ασήµαντη. Αρκετός αρχικός χώρος 
πρέπει να επιτρέπεται στους µέσους και τους τελικούς ενισχυτές του ποµπού καθώς και 
οποιωνδήποτε άλλων µη γραµµικών συστατικών στην αλυσίδα µετάδοσης για να 
αποφευχθεί η υπερβολική συµπίεση- έτσι και η απαίτηση για πολύ γραµµική ενίσχυση 
ενέργειας. Επιπλέον, η δυνατότητα κορυφής ισχύος των γραµµών µετάδοσης, των 
φίλτρων, των συστηµάτων RF και των κεραιών πρέπει να έχουν προσδιοριστεί σωστά 
για να αποφευχθεί η τάση διάσπασης. 
   Οι  πρότυποι αριθµοί των περισσότερων ποµπών είναι συνήθως εκχωρούµενοι από 
την άποψη της δυνατότητας µεγίστου. Αυτό φαίνεται να συµβαίνει περισσότερο λόγω 
της παράδοσης της δυνατότητας των αναλογικών ποµπών από την άποψη της εκποµπής 
µέγιστης ισχύος παλµού συγχρονισµού  παρά από οποιαδήποτε οριστική µέτρηση. 
Εντούτοις, η µέτρηση της ενέργειας κορυφής είναι πολύ περισσότερο δύσκολη και σε 
πολλές περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη. Είναι συνηθισµένη πρακτική να υπολογίζεται 
η αναλογία µεγίστου προς µέσο όρο (Peak to Average Ratio -PAR) µε βάση λογικές 
υποθέσεις, και να πολλαπλασιάζεται αυτός ο παράγοντας από τη µέση ισχύ για να ληφθεί 
µια εκτίµηση της ισχύος κορυφής. Η PAR µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση τη συνάρτηση 
αθροιστικής διανοµής (Cumulative Distribution Function -CDF). Σηµειώστε πως η PAR 
δεν ξεπερνά τα 7.5 dB περίπου στο 99.99% του χρόνου. Για το σήµα COFDM, η 
αντίστοιχη PAR είναι περίπου 10 dB. Αυτοί οι αριθµοί θεωρείται πως είναι 
ικανοποιητικές εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της επιτρεπόµενης συµπίεσης σε ένα 
ενισχυτή ισχύος. Οι υψηλότερες τιµές θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να επιλεγεί 
µια γραµµή µετάδοσης που βασίζεται συντηρητικά στην τάση µετάπτωσης ή διάσπασης 
ή για να προσδιοριστεί ο χώρος κεφαλής σε συστατικά που πρέπει να είναι εντελώς 
γραµµικά, όπως o διεγέρτης. 
  Οι µεγάλες κορυφές σηµάτων που είναι σχετικές µε το µέσο επίπεδο σηµάτων 
καταλήγουν σε συµπίεση στα στάδια εξόδου των πραγµατικών ενισχυτών ισχύος. Η µη 
γραµµικότητα που προκύπτει παράγει προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης υψηλότερων εντολών, 
που παρατηρούνται ως φασµατική εξάπλωση. Το Σχήµα 3.1 δείχνει το φάσµα ενός 
σήµατος 8 VSB που µετράται στην έξοδο ενός αντιπροσωπευτικού ενισχυτή ισχύος.  
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             Σχήµα 3.1     ΤΥΠΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ 
 
Έξω από το εύρος ζώνης υπάρχουν ενδείξεις φασµατικής επαναληπτικής ανάπτυξης. Σε 
ένα ιδανικό γραµµικό ενισχυτή, η ενέργεια σε αυτήν την περιοχή θα ήταν περιορισµένη 
στα επίπεδα που παράγονται στο διεγέρτη. Το µετρηµένο επίπεδο σε ένα πρακτικό 
ενισχυτή εξαρτάται από τον βαθµό στον οποίο ο ενισχυτής οδηγείται σε συµπίεση κατά 
τη διάρκεια των κορυφών σηµάτων καθώς και στο συγκεκριµένο µη γραµµικό 
χαρακτηριστικό του ενισχυτή. 
 
Έξω από τη ζώνη µάσκα φάσµατος [11]   
 
Η στάθµη του φάσµατος στις συχνότητες έξω από του κανονικού εύρους ζώνης µπορούν 
να µειωθούν µε τη χρήση του απαιτούµενου φιλτραρίσµατος. 
Οι µάσκες που φαίνονται στο σχήµα 3.2 καλύπτουν την ελάχιστη προστασία που 
απαιτείται  για  την αναλογική τηλεόραση ,όπου οι αναλογικοί και οι ψηφιακοί ποµποί 
συνλειτουργούν και είναι εφαρµόσιµοι όπου: 

• ∆εν χρησιµοποιείται διευκρίνιση πόλωσης για την αναλογική και τη ψηφιακή 
πόλωση  

• Η εκπεµπόµενη ισχύς και για τους δύο ποµπούς είναι ίδια (η αναλογική µέγιστη 
ισχύς παλµού συγχρονισµού  είναι ίση µε την ολική ισχύ από τον ποµπό 
ψηφιακής τηλεόρασης .) 

Εαν οι εκπεµπόµενες ισχύς και από τους δύο ποµπούς δεν είναι η ίδια  , η προαιρετική 
διόρθωση  µπορεί να εφαρµοστεί όπως παρακάτω: 
 
                    ∆ιόρθωση = ελάχιστο αναλογικό erp – µέγιστο ψηφιακό erp  
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Σχήµα 3.2ΜΑΣΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ    
ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΝΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΠΟΜΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

 

 
Πίνακας 3.2   ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

 50



 
Τα κελλιά που σηµειώνονται µε “n.a” στον πίνακα 3.2 προσδιορίζουν ότι αυτό το 
κοµµάτι του αναλογικού τηλεοπτικού σήµατος δεν υπάρχει ή δεν έχει επίδραση στη 
µορφή της µάσκας του φάσµατος 
Για κρίσιµες περιπτώσεις παρεµβολής  όπως παρακείµενων τηλεοτικών καναλιών σε 
άλλες υπηρεσίες  (χαµηλής ισχύος ή λήψης µόνο ) ,χρειάζεται µια µάσκα φάσµατος µε 
υψηλότερη εξασθένηση έξω από το κανάλι. Μια µάσκα φάσµατος για κρίσιµες 
περιπτώσεις δίνεται στο σχήµα 3.3. Τα σηµεία για την κρίσιµη µάσκα δίνονται στον 
πίνακα 3.3. 

                 
Σχήµα 3.3      ΜΑΣΚΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

                          
Πίνακας 3.3    ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
   Η φασµατική εξάπλωση είναι µια εξαιρετικά σηµαντική παράµετρος, καθώς 
προσδιορίζει το επίπεδο παρεµβολής σε ψηφιακούς και αναλογικούς σταθµούς που 
εκχωρούνται σε διπλανά κανάλια. Από την άποψη του διπλανού καναλιού, η ενέργεια 
εκτός ζώνης γίνεται απλά µια άλλη πηγή θορύβου. Ακόµη και αν δεν υπάρχει εκχώρηση 
γειτονικού καναλιού, οι προδιαγραφές FCC και DVB-T απαιτούν αυστηρά όρια σε 
σήµατα εκτός ζώνης. Αυτά τα όρια  προσδιορίζονται στους πίνακες 3.4 και 3.5 και 
εναλλακτικά στα σχήµατα 3.4 και 3.5. Τα όρια  εκποµπών εκτός ζώνης  δίνονται σαν 
στάθµη µέσης ισχύος µετρηµένα σε εύρος 4 kHz ,όπου τα 0db αντιστοιχούν στη µέση 
ισχύ εξόδου.Σε κρίσιµες περιπτώσεις ,όπως σε υπηρεσίες γειτονικές σε τηλεοπτικά 
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κανάλια (χαµηλή ισχύς ή µόνο λήψη) ,χρειάζεται  µια µάσκα φάσµατος µε υψηλότερη 
εξασθένηση έξω από τη  ζώνη  εκποµπής.  
 

 
 
Πίνακας 3.4    ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟ ΙΣΧΥΟΣ  

ΕΞΟ∆ΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ  25 W. 
 

 
Πίνακας 3.5   ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟΤΗ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟ ΙΣΧΥΟΣ   

ΕΞΟ∆ΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 25 W 
 
Σηµειώνουµε ότι στην περίπτωση του DVB-T  ποµπού που δεν είναι εξοπλισµένος µε 
εσωτερικό ζωνοπερατό φίλτρο εξόδου , ο κατασκευαστής πρέπει να προσδιορίσει τις 
χαρακτηριστικές του φίλτρου που είναι χρήσιµο ,ώστε να εκπληρώνεται η µάσκα 
εκποµπής έξω από τη ζώνη όπως προσδιορίζεται από τους παραπάνω πίνακες 
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Σχήµα 3.4   ΌΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 25 W ΣΕ 7 MHz ΚΑΝΑΛΙ 

 
 

Σχήµα 3.5     ΌΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 25 W ΣΕ 8 MHz ΚΑΝΑΛΙ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.     ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ [12] 

 
  

4.1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το σύστηµα ψηφιακής τηλεόρασης , προσδιορίζεται ως ένα λειτουργικό µπλοκ 
µηχανηµάτων που παριστά την προσαρµογή του στα βασικής ζώνης τηλεοπτικά σήµατα, 
από την έξοδο του MPEG- 2 πολυπλέκτη µεταφοράς , στα επίγεια χαρακτηριστικά του 
καναλιού .  
 

 
   Σχήµα 4.1   ΛEITOYΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Οι παρακάτω διαδικασίες θα εφαρµοστούν στο συρµό δεδοµένων: 
 

• Προσαρµογή πολυπλεξίας µεταφοράς  και τυχαιοποίηση για διασπορά ενέργειας 
• Εξωτερική κωδικοποίηση (δηλ. Reed-Solomon) 
• Εξωτερική αναδιάταξη (δηλ. Συνελικτική αναδιάταξη) 
• Εσωτερική κωδικοποίηση (δηλ.,διατρητικός συνελικτικός κώδικας) 
• Εσωτερική αναδιάταξη 
• Απεικόνιση και διαµόρφωση  
• Ορθογώνια ∆ιαµόρφωση Πολλαπλών φερόντων (OFDM) 
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Από τη στιγµή που το σύστηµα έχει σχεδιαστεί για τις τηλεοπτικές επίγειες υπηρεσίες  
για να λειτουργήσει µέσα στις υπάρχουσες VHF και UHF φασµατικές κατανοµές  για 
αναλογικές µεταδόσεις ,χρειάζεται να παρέχει αρκετή προστασία ενάντια στην υψηλή 
στάθµης ενδοκαναλική παρεµβολή  και παρεµβολή από παρακείµενα κανάλια από τις 
ήδη υπάρχουσες PAL/SECAM/NTSC υπηρεσίες. Είναι επίσης µια απαίτηση ότι το 
σύστηµα επιτρέπει την µέγιστη φασµατική αποτελεσµατικότητα όταν χρησιµοποιείται 
µέσα σε VHF και UHF λειτουργίες. Αυτές οι απαιτήσεις µπορούν να επιτευχθούν µε τη 
χρήση λειτουργίας Ενιαίας Συχνότητας ∆ίκτυου (Single Frequency Network -SFN)  
Το OFDM σύστηµα για το παρόν σύγγραµµα προσδιορίζεται για 8 MHz ,7 MHz και 6 
MHz απόσταση µεταξύ των καναλιών. Η βασική λειτουργία είναι ίδια και για τα τρία 
εύρη ζώνης, εκτός από τη στοιχειώδη περίοδο Τ, η οποία είναι µοναδική για τα 
αντίστοιχα εύρη ζώνης. Η στοιχειώδης περίοδος Τ µπορεί κανονικά να φανεί σαν  ο 
αντίστροφος ενός κανονικού ρυθµού ρολογιού του συστήµατος. Με την προσαρµογή του 
ρυθµού ρολογιού , το εύρος ζώνης και ο ρυθµός ψηφίων µπορεί να προσαρµοστεί 
ανάλογα. Οι παράµετροι για την λειτουργία του συστήµατος µετάδοσης στα 5 MHz 
κανάλι ,έξω από τις  παραδοσιακές τηλεοπτικές ζώνες  δίνεται στον πίνακα 4.1  
 

 
Πίνακας 4.1   ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 5 MHz 
ΚΑΝΑΛΙ 
 
Για να επιτύχουµε αυτές τις απαιτήσεις προσδιορίζεται ένα OFDM σύστηµα µε 
αλυσιδωτή διόρθωση λαθών κωδικοποίησης. Για να αυξήσουµε την οµοιότητα του 
συστήµατος µε τις προδιαγραφές που ισχύουν στα δορυφορικά (ΕΝ 300 421) και στα 
καλωδιακά συστήµατα (ΕΝ 300 429) ,η εξωτερική κωδικοποίηση και η εξωτερική 
αναδιάταξη (interleaving) είναι κοινές και η εσωτερική κωδικοποίηση είναι κοινή µε τις 
προδιαγραφές για δορυφορικές επικοινωνίες. Για να επιτύχουµε τη βέλτιστη αναταλλαγή  
µεταξύ της τοπολογίας του δικτύου και συχνοτικής διαθεσιµότητας, προσδιορίζεται ένα 
ευέλικτο διάστηµα φύλαξης. Αυτό θα επιτρέψει στο σύστηµα  να υποστηρίξει 
διαφορετικούς συνδυασµούς δικτύων ,όπως µεγάλα δίκτυα SFN  και δίκτυα  µονού 
ποµπού ,καθώς κρατάµε τη  µέγιστη απόδοση συχνότητας 
∆ύο τρόποι λειτουργίας  υπάρχουν  ο “ 2K τρόπος” και ο “8K τρόπος” που 
προσδιορίζονται  για  DVB-T και DVB-H µεταδόσεις. Ο  “2Κ τρόπος” είναι 
ικανοποιητικός για µονή µετάδοση  και για µικρά SFN δίκτυα µε περιορισµένες 
αποστάσεις εκποµπής. Ο “8K τρόπος” µπορεί να χρησιµοποιηθεί για λειτουργία µονής 
εκποµπής και για µικρά και µεγάλα δίκτυα. 
Ειδικά για χρήση σε DVB-H συστήµατα, υπάρχει ένας τρίτος τρόπος µετάδοσης ο “4K 
τρόπος”, προσδιορίζοντας τις ειδικές ανάγκες για  φορητά τερµατικά. O “4K τρόπος” 
προτίθεται να προσφέρει µια εναλλακτική ανταλλαγή µεταξύ µεταδιδόµενου µεγέθους 
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κελιού και κινητές ικανότητες λήψεως, παρέχοντας µια πρόσθετη ευελιξία στο 
σχεδιασµό δικτύου για DVB-H. 
Το σύστηµα επιτρέπει διαφορετικές στάθµες της διαµόρφωσης QAM  και 
χρησιµοποιούνται  διαφορετικοί εσωτερικοί ρυθµοί κώδικα ,ώστε να ανταλλάσεται ο 
ρυθµός ψηφίων µε την την αναισθησία από το θόρυβο . Το σύστηµα επίσης επιτρέπει 
δύο στάθµες µε ιεραρχικό τρόπο κωδικοποιήσης και διαµόρφωσης καναλιού, 
περιέχοντας  οµοιόµορφη κατανοµή και αστερισµούς πολλαπλής ανάλυσης. Σε αυτή την 
περίπτωση το λειτουργικό µπλοκ διάγραµµα του συστήµατος µπορεί να επεκταθεί ώστε 
να περιλαµβάνει τα εξαρτήµατα που φαίνονται διακεκοµµένα στο σχέδιο 4.1. ∆ύο 
ανεξάρτητοι συρµοί µεταφοράς MPEG-2  , που αναφέρονται σαν συρµοί υψηλής 
προτεραιότητας και χαµηλής προτεραιότητας  , απεικονίζονται στο σηµατικό αστερισµό 
,από τον απεικονιστή και το διαµορφωτή ,ο οποίος έχει ένα αναφερόµενο αριθµό 
εισόδων .Για να εξασφαλίσουµε ότι τα σήµατα που εκπέµπονται σε ένα τέτοιο ιεραρχικό 
σύστηµα µπορούν να ληφθούν από ένα απλό δέκτη, η ιεραρχική φύση  περιορίζεται στο 
ιεραρχικό κανάλι κωδικοποίησης και διαµόρφωσης χωρίς την χρήση της ιεραρχικής 
κωδικοποίησης της πηγής.  

Μια υπηρεσία προγράµµατος µπορεί να εκπέµπεται ταυτόχρονα (simulcast)  σαν 
ένας συρµός χαµηλού ρυθµού δεδοµένων ,η πιο σκληρή  εκδοχή ,και µε µια άλλη εκδοχή 
µε υψηλότερο ρυθµό ψηφίων και λιγότερο σκληρή. Εναλλακτικά,διαφορετικά 
προγράµµατα µπορούν να µεταδοθούν σε διαφορετικούς συρµούς δεδοµένων  µε 
διαφορετική ανθεκτικότητα .Σε άλλη περίπτωση ο δέκτης χρειάζεται µόνο ένα σύνολο 
από αντίστροφα στοιχεία : εσωτερικό αποαναδιατάκτη , εσωτερικό αποκωδικοποιητή 
,εξωτερικό αποαναδιατάκτη , εξωτερικό αποδιαµορφωτή και προσαρµοσιµότητα  
πολυπλέκτη. Η  µόνη πρόσθετη απαίτηση που τοποθετείται στο δέκτη είναι η ικανότητα 
για τον αποδιαµορφωτή /απο-απεικονιστή να παράγει ένα συρµό δεδοµένων επιλεγόµενο 
από αυτούς που έχουν απεικονιστεί στην έξοδο της πηγής.  

Η τιµή για αυτή την οικονοµία του δέκτη είναι είναι ότι αυτή η λήψη δεν µπορεί 
να µετατεθεί από το ένα στρώµα στο άλλο  ,καθώς γίνεται συνεχώς αποκωδικοποίηση 
και προβολή εικόνων και ήχου . Μια παύση είναι χρήσιµη (δηλ, πάγωµα εικόνας για 
περίπου 0,5 δευτερόλεπτα , διακοπή ήχου για περίπου 0,2 δευτερόλεπτα ) ,καθώς ο 
εσωτερικός αποκωδικοποιητής και οι διάφοροι αποκωδικοποιητές της πηγής 
επανασυστήνονται και χρειάζονται ξανά κλείδωµα . 
 

4.2.    INTERFACE (∆ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) 
 
Το βασικής ζώνης σύστηµα όπως προσδιορίζεται στο παρόν κείµενο  οριοποιείται από 
τις παρακάτω διεπαφές: 

       
Πίνακας 4.2   ∆ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
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4.3.    ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 
Η είσοδος του συρµού δεδοµένων του συστήµατος θα οργανώνεται σε σταθερού µήκους 
πακέτα ,όπως το σχέδιο 4.2a ακολουθώντας τον MPEG – 2 µεταφορέα πολυπλεξίας. Το 
συνολικό µήκος πακέτου του MPEG – 2 µεταφορέα πολυπλεξίας (MUX) πακέτων είναι 
188 ψηφιολέξεις . Αυτό περιέχει µία ψηφιολέξη  συγχρονισµού (δηλ.  ). Η σειρά 
επεξεργασίας στη µεριά του εκποµπού πάντα θα αρχίζει από τη πιο σηµαντική 
ψηφιολέξη MSB (“0”) της ψηφιολέξης συγχρονισµού (δηλ. 01000111) . 

HEX47

 
Σχήµα 4.2  ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
Προκειµένου να εξασφαλίσουµε επάρκεια δυαδικών µεταβάσεων ,τα δεδοµένα από την 
είσοδο του MPEG-2  πολυπλέκτη  θα τυχαιοποιούνται µε τους σχεδιασµούς που 
φαίνονται στο σχήµα 4.2. 
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Σχήµα 4.3  ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΛΕΚΤΗ/ΑΠΟΠΕΡΙΠΛΕΚΤΗ 

 
Το πολυώνυµο για το Ψευδοτυχαίο δυαδικής Σειράς (PRBS) γεννήτορα θα είναι  

15141 xx ++  
Η περιγραφή του πολυώνυµου που δίνεται εδώ είναι από τον  τύπο που χρησιµοποιείται 
στις  προδιαγραφές δορυφορικής βασικής ζώνης  (ΕΝ 300 421) .  
Φορτώνοντας τη σειρά “100101010000000” µέσα στους καταχωρητές PBRS ,όπως 
φαίνεται στο σχήµα 4.3 ,θα ενεργοποιείται στην αρχή από κάθε οκτώ πακέτα µεταφοράς. 
Για να έχουµε ένα αρχικοποιηµένο σήµα από τον αποπεριπλέκτη, η MPEG -2 ψηφιολέξη 
συγχρονισµού από το πρώτο µεταφερόµενο πακέτο σε µια οµάδα των οκτώ πακέτων 
είναι αντιστραµµένη κατά το δυφιοτελή τρόπο (bit wise) από 47HEX  (SYNC) 

στο .Αυτή η διαδικασία αναφέρεται σαν προσαρµογή µεταφοράς 
πολυπλεξίας σχήµα 4.2b 

−−−−−−

ΗΕΧΒ )(8 SYNC

Το πρώτο ψηφίο από την έξοδο του PBRS γεννήτορα θα εφαρµόζεται στο πρώτο ψηφίο  
(δηλ.  MSB) της πρώτης ψηφιολέξης ακολουθώντας την αντιστραµένη MPEG-2 
ψηφιολέξη συγχρονισµού (δηλ., B8HEX) .Για να προσθέσουµε άλλες λειτουργίες  
συγχρονισµού,κατά τη διάρκεια των MPEG-2 ψηφιολέξεων συγχρονισµού της 
υποακολουθίας  των 7 πακέτων µεταφοράς , η PBRS γεννήτρια θα συνεχιστεί , αλλά η 
έξοδό της θα απενεργοποιηθεί , αφήνοντας αυτά τα ψηφία αποτυχαιοποιηµένα. Ετσι η 
περίοδος της PBRS σειράς θα είναι 1503 ψηφία. 
Η διαδικασία τυχαιοποίησης θα είναι ενεργή ,όταν ο συρµός των ψηφίων εισόδου του 
διαµορφωτή δεν υπάρχει , ή όταν δεν είναι συµβατή µε το MPEG -2 συρµό δεδοµένων 
µεταφοράς  (δηλ. 1 ψηφιολέξη συγχρονισµού + 187 πακέτα ψηφιολέξεων) 
 
 

4.4.    ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
Η εξωτερική κωδικοποίηση και αναδιάταξη που εφαρµόζεται στο πακέτο εισόδου έχει 
δοµή που φαίνεται στο σχήµα 4.3α . Ο Reed –Solomon  RS (204, 188 ,t=8) κώδικας 
συντόµευσης [13], που πηγάζει από τον αρχικό συστηµικό RS (255,239,t=8) κώδικα , 
µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε τυχαιοποιηµένο πακέτο µεταφοράς (188 ψηφιολέξεις) του 
σχήµατος 4.2c ώστε να παραχθεί ένα πακέτο προστατευµένο από λάθη .Η RS 
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κωδικοποίηση εφαρµόζεται στο πακέτο της ψηφιολέξης συγχρονισµού,  είτε µη 
αντιστραµµένη (δηλ.47HEX) ή αντιστραµµένη  (δηλ. B8HEX). 
Ο RS κώδικας έχει µήκος 204 ψηφιολέξεις ,διάστασης 188 ψηφιολέξεων και επιτρέπει τη 
διόρθωση µέχρι 8 τυχαίων λανθασµένων ληφθέντων ψηφιολέξεων σε µια ληφθήσα λέξη 
των 204 ψηφιολέξεων. 
Στην RS κωδικοποίηση , τα τυχαιοποιηµένα δεδοµένα εισόδου χωρίζονται σε µπλοκ , µε 
κάθε µπλοκ να έχει διάσταση  ψηφιολέξεις. Όπως αναφέραµε και πιο πάνω η 
κωδικολέξη µήκους  ψηφιολέξεων δηµιουργείται µε την προσθέση 

bk

bn bb kn −  
ψηφιολέξεων πλεονασµού σε κάθε µπλοκ. Για την δηµιουργία του RS κώδικα , ο ρυθµός 
ρολογιού πρέπει να αυξάνεται µε την αναλογία του µήκους της κωδικοποιηµένης λέξης 
(code word ) στη διάσταση του µπλοκ του φορτίου. Όταν όλες οι ψηφιολέξεις 

κωδικοποιούνται , ο ρυθµός δεδοµένων του µπλοκ κώδικα είναι  bf
b

pb
b k

fn
f = . Για το 

DVB-T o λόγος 
b

b

k
n  είναι 203/187 . 

Το πολυώνυµο γεννήτορα κώδικα  g(x)=(x+ *(x+  ,όπου  
λ=02HEX. 

)0λ ))...((*) 1521 λλλ ++ xx

Το πολυώνυµο γεννήτορα πεδίου   p(x) =  12348 ++++ xxxx
Ο RS κώδικας συντόµευσης  µπορεί να υλοποιηθεί µε την πρόσθεση 51 ψηφιολέξεων, 
όλες ορισµένες στο µηδέν ,πρίν τις ψηφιολέξεις πληροφορίας  εισόδου του RS (255, 239, 
t=8) κωδικοποιητή .Μετά την RS διαδικασία κωδικοποίησης αυτές οι µηδενικές 
ψηφιολέξεις θα απορριφθούν αφήνοντας την RS  κωδική λέξη µε Ν=204 ψηφιολέξεις.  
Ακολουθώντας τη σύλληψη του σχήµατος 4.4, η συνελικτική αναδιάταξη κατά 
ψηφιολέξη µε βάθος Ι=12 θα εφαρµόζεται στα πακέτα που είναι προστατευµένα από 
λάθη. Αυτό επιδρά στην αναδιάταξη της δοµής των δεδοµένων. 
 

 
 
Σχήµα 4.4  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΚΤΗ 

ΚΑΙ ΑΠΟΑΝΑ∆ΙΑΤΑΚΤΗ 
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Η συνελικτική  διαδικασία εναλλαγής θα βασίζεται στην προσέγγιση Forney η οποία 
είναι συµβατή µε την προσέγγιση κατά τον τύπο του Ramsey ΙΙΙ µε Ι=12 . Οι 
αναδιαταγµένες  ψηφιολέξεις δεδοµένων θα συνθέτουν πακέτα προστατευµένα από λάθη 
τα οποία  θα είναι ανεξάρτητα µε την αντιστροφή ή µη αντιστροφή των MPEG– 2 
ψηφιολέξεων συγχρονισµού. (διατηρώντας την περιοδικότητα των 204 ψηφιολέξεων). 

Ο εναλλάκτης µπορεί να αποτελείται από Ι=12 κλάδους , κυκλικά συνδεδεµένους 
στο συρµό των ψηφιολέξεων εισόδου µε το διακόπτη εισόδου . Κάθε κλάδος j θα είναι 
ένας FIFO καταχωρητής  µετατόπισης , µε εύρος j x M κελιά όπου Μ=17 = Ν/Ι , Ν=204. 
Τα κελιά από το FIFO θα περιέχουν µια ψηφιολέξη και οι διακόπτες εισόδου και εξόδου 
θα είναι συγχρονισµένες. Για τις ανάγκες συγχρονισµού οι ψηφιολέξεις συγχρονισµού 

SYNC και  πάντοτε θα πορεύονται στον κλάδο “0” του εναλλάκτη . 
−−−−−−

SYNC

Ο αποαναδιατάκτης είναι ίδιος στην αρχή µε τον αναδιατάκτη, αλλά οι ενδείξεις των 
τµηµάτων είναι ανεστραµµένες. (δηλ. J=0 αντιστοιχεί στη µεγαλύτερη καθυστέρηση).Ο 
συγχρονισµός του αποαναδιατάκτη µπορεί να αποκτηθεί µε την πόρευση της πρώτης 
αναγνωρισµένης ψηφιολέξης στο τµήµα “0”. 
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αποπεριπλέκτης ακολουθεί τις ίδιες αρχές µε τον 
αναδιατάκτη ,αλλά οι δείκτες του κλάδου είναι αντεστραµµένοι (δηλ. j=0 αντιστοιχεί στη 
µεγαλύτερη καθυστέρηση). Ο συγχρονισµός αποαναδιατάκτη µπορεί να δηµιουργηθεί µε 
την δροµολόγηση της πρώτης αναγνωρισµένης ψηφιολέξης συγχρονισµού SYNC ή 

στον κλάδο “0”  
−−−−−−

SYNC
 

4.4.1.    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
 

Το σύστηµα επιτρέπει εύρος συνελικτικών κωδικών διατρήσεων,βασισµένων σε 
ένα µητρικό συνελικτικό κώδικα  ρυθµού ½ µε 64 καταστάσεις. Αυτό θα επιτρέψει 
επιλογή της πιο ενδεδειγµένης στάθµης της προστασίας λάθους για µια δεδοµένη 
υπηρεσία ή ρυθµό δεδοµένων σε είτε ιεραρχικές ή µη –ιεραρχικές καταστάσεις 
µετάδοσης. Τα πολυώνυµα γεννήτορα του µητρικού κώδικα είναι  G1=171OCT  για Χ 
έξοδο και G2=133OCT   για τη Υ έξοδο σχήµα 4.5. 

 
Σχήµα 4.5   Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΛΛΙΚΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΟ ½ 
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Εαν χρησιµοποιούνται ιεραρχικές µεταδόσεις δύο σταθµών , κάθε ένας από τους δύο 
παράλληλους κωδικοποιητές καναλιού έχει το δικό του ρυθµό κωδικοποίησης. Σε 
αντιστοιχία µε το µητρικό κώδικα του ρυθµού ½ , το σύστηµα θα επιτρέψει τους 
διάτρητους ρυθµούς των 2/3 ,3/4 , 5/6 και 7/8. 
Οι διάτρητοι συνελικτικοί κώδικες θα χρησιµοποιούνται όπως δίνονται στον πίνακα 4.3. 
Σε αυτό τον πίνακα τα Χ και Υ αναφέρονται στις δύο εξόδους του συνελικτικού 
κωδικοποιητή. 

                 
 

Πίνακας 4.3  ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΕ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΑ 

Το  στέλνεται πρώτα . Στην αρχή του υπερπεδίου το MSB του SYNC ή του  θα 
τοποθετηθεί το σηµείο που χαρακτηρίζεται ως δεδοµένα εισόδου στο σχήµα  4.7. 

1Χ
−−−−−−

SYNC

Το πρώτο συνελικτικά κωδικοποιηµένο ψηφίο του συµβόλου πάντοτε  θα 
ανταποκρίνεται στο . 1Χ
 

4.4.2.    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
Αυτή η παράγραφος της ενδοαναδιατακτικής διαδικασίας χρησιµοποιείται για 2Κ και 8Κ  
καταστάσεις µετάδοσης  
Όπως φαίνεται στο σχήµα 4.6 ο ενδοαναδιατάκτης εκτελεί την εναλλαγή κατά τη φορά 
των ψηφίων  ακολοθούµενη από την εναλλαγή του συµβόλου.  

    
Σχήµα 4.6     ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΚΤΗΣ 
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4.4.3.    BIT-WISE INTERLEAVING (∆ΥΦΙΟΤΕΛΗ 
AΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ)  

 
Η είσοδος που αποτελείται µέχρι δύο συρµούς ψηφίων, αποπολυπλέκεται σε v –
υποσυρµούς , όπου v=2 για QPSK , v=4 για 16 QAM και v=6 για 64 QAM .Σε ένα  µη 
ιεραρχικό τρόπο ,η µονή είσοδος του συρµού αποπολυπλέκεται σε v-υποσυρµούς. Σε 
ιεραρχικό τρόπο η υψηλής προτεραιότητας συρµός αποπολυπλέκεται σε δύο υποσυρµούς 
και ο χαµηλής προτεραιότητας συρµός αποπολυπλέκεται σε v-2 υποσυρµούς. Αυτό 
εφαρµόζεται τόσο  σε  οµοιόρφους και µη οµοιόµορφους QAM τρόπους Σχήµατα 4.7 και 
4.8.Η αποπολυπλεξία προσδιορίζεται ως η απεικόνιση των ψηφίων εισόδου xdi στα 
ψηφία εξόδου be,do .  
 
Σε µη ιεραρχικό τρόπο : 
  
Xdi =b[di(mod)(v)](div)((v/2)+2[di(mod)(v/2)], di(div)(v) 
 
Σε ιεραρχικό τρόπο : 
  X΄di =bdi(mod)2, di(div)2 
  X΄΄di=b[di(mod)(v-2)](div)((v-2)/2)+2[di(mod)((v-2)/2+2 ,di(d iv)(v-2) 
 
Όπου: 

dix      είναι η είσοδος του αποπολυπλέκτη σε µη ιεραρχικό τρόπο 

dix'    είναι η υψηλότερης προτεραιότητας είσοδος του αποπολυπλέκτη 
        είναι η χαµηλότερης προτεραιότητας είσοδος στον ιεραρχικό τρόπο dix ''

 di          είναι ο αριθµός του ψηφίου εισόδου 
      είναι η έξοδος του αποπολυπλέκτη doeb ,

 e           είναι ο αριθµός του αποπολυπλεγµένου συρµού  (0 ≤ e<v) 
     είναι ο αριθµός ψηφίου για ένα δεδοµένο συρµό στην  έξοδο του    
αποπολυπλέκτη 

0d

mod      είναι ο ακέραιος τελεστής modulo 
div        είναι ο ακέραιος τελεστής διαίρεσης 
 
Η  αποπολυπλεξία επιδρά στην ακόλουθη απεικόνιση : 
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  Σχήµα 4.7  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
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     Σχήµα 4.8   ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ 

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ  ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
 
Κάθε  υποσυρµός από τον αποπολυπλέκτη πραγµατοποιείται από ένα ξεχωριστό 
αναδιατάκτη ψηφίου. Γι’αυτό υπάρχουν µέχρι 6 αναδιατάκτες που εξαρτώνται από το 
v και χαρακτηρίζονται Ι0 εως Ι5 .Ι0 και Ι1 χρησιµοποιούνται για QPSK , Ι0 και Ι3 για 
16-QAM και Ι0 εως Ι5 για 64 –QAM . 
Η αναδιάταξη των ψηφίων πραγµατοποιείται µόνο για τα χρήσιµα δεδοµένα. Το 
µέγεθος του µπλοκ είναι ίδιο για κάθε αναδιατάκτη, αλλά η ακολουθία αναδιάταξης 
είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση. Το µέγεθος του αναδιαταγµένου µπλοκ  είναι 
126 ψηφία. Η διαδικασία αναδιάταξης του µπλοκ  επαναλαµβάνεται ακριβώς 12 
φορές για κάθε OFDM σύµβολο των χρήσιµων δεδοµένων στο 2Κ τρόπο και 48 
φορές ανα σύµβολο για τον 8Κ τρόπο.  
Για  κάθε αναδιάταξη ψηφίου , ο φορέας ψηφίου εισόδου προσδιορίζεται από  
 
B(e) =( be,0 , be,1 , be,2 ,…, be,125 ) 
 
όπου e κυµαίνεται από το 0 µέχρι v-1. 
O φορέας αναδιαταγµένης εξόδου Α(e) =( ae,0 , ae,1 , ae,2 ,…, ae,125 ) 
 προσδιορίζεται από : 
    ae,w = be,He(w)    w =0,1,2,….,125 
 
όπου το He(w) είναι η συνάρτηση µετάθεσης η οποία είναι διαφορετική για κάθε 
εναλλάκτη 
Η He(w)   προσδιορίζεται όπως παρακάτω για τον κάθε εναλλάκτη: 
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Οι έξοδοι από τους v αναδιατάκτες  ψηφίων  οµαδοποιούνται  ώστε να σχηµατίζουν 
τα σύµβολα των ψηφιακών δεδοµένων  , έτσι ώστε κάθε σύµβολο από v – ψηφία να 
αποτελείται από ακριβώς ένα ψηφίο από τον κάθε ένα από τους v αναδιατάκτες. Έτσι 
, η έξοδος  από τον αναδιατάκτες κατά ψηφίο είναι µια v ψηφιακή λέξη y΄ η οποία 
έχει την έξοδο του Ι0 ,σαν το πιο σηµαντικό ψηφίο δηλαδή : 
                      Y΄w =( a0,w , a,1,w ,…, av-1,w ) 
 

4.4.4.    ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 
 
Ο προορισµός του αναδιατάκτη συµβόλου είναι να απεικονίσει v λέξεις ψηφίων σε 
1512 (2Κ τρόπος) ή 6048 (8Κ τρόπος) ενεργά φέροντα για κάθε OFDM σύµβολο. Ο 
εναλλάκτης συµβόλου λειτουργεί σε µπλοκ των 1 512 (2Κ τρόπος) ή 6 048 (8Κ 
τρόπος) σύµβολα δεδοµένων. 
Έτσι στο 2Κ τρόπο , 12 οµάδες των 126 λέξεων δεδοµένων από τον εναλλάκτη 
ψηφίου διαβάζονται ακολουθιακά στο φορέα Υ΄=   .Όµοια στον 8Κ 
τρόπο ο φορέας  Υ΄= '    πραγµατοποιείται από 48 οµάδες των 126 
λέξεων δεδοµένων. 

',...,, 1511
'
2

'
1

'
0 yyyy

,...,, 6047
'
2

'
1

'
0 yyyy

Ο αναδιατασσόµενος φορέας Υ=      προσδιορίζεται από : 1max210 ,...,, −Nyyyy
                   για τα περιττά σύµβολα για  q=0,….,Nmax -1 '

)( qqH yy =

                    για τα άρτια σύµβολα  για    q=0,….,Nmax -1 '
)(qHq yy =

 
όπου  Nmax =1512  για το 2Κ τρόπο και  Nmax =6048  για τον 8Κ τρόπο 
 
H H(q) είναι η συνάρτηση  µετάθεσης που προσδιορίζεται από τα παρακάτω: 
 
Μια  (Nr -1 ) δυαδική λέξη ψηφίων  προσδιορίζεται µε Nr = log2 Mmax  όπου  Mmax 
=2048 είναι στο 2Κ τρόπο και Mmax =8192   είναι στο 8Κ τρόπο , όπου   παίρνει 
τις ακόλουθες τιµές: 
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                        στον 2Κ τρόπο:  ]3[']0[']9[' 11 −− ⊕= iii RRR  
 
                        στον 8Κ τρόπο: ]6[']4[']1[']0[']11[' 1111 −−−− ⊕⊕⊕= iiiii RRRRR  
 
Ο φορέας   προκύπτει από τον φορέα   µε τις µεταθέσεις των ψηφίων που 
δίνονται στους πίνακες  4.4 και 4.5  

ιR '
iR

 

 
 

  Πίνακας 4.4     ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 2Κ ΤΡΟΠΟ 
 

 
 

 Πίνακας 4.5     ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  8Κ ΤΡΟΠΟ  
 
Η συνάρτηση µετάθεσης Η(q) προσδιορίζεται από τον παρακάτω αλγόριθµο: 
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Το σχηµατικό µπλοκ διάγραµµα του  αλγόριθµου που χρησιµοποιείται για την 
παραγωγή της συνάρτησης µετάθεσης φαίνεται στο σχήµα 4.9 για τον 2Κ τρόπο και 
στο σχήµα 4.10  τρόπο για  τον 8Κ τρόπο 
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Σχήµα 4.9   ΣΧΗΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΚΤΗ 

ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ  2Κ ΤΡΟΠΟ 
 

       
      

  Σχήµα 4.10       ΣΧΗΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΚΤΗ 
ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ  8Κ ΤΡΟΠΟ 

 
Με ένα παρόµοιο τρόπο του y΄,το y  γίνεται από v ψηφία: 
                             ),...,,( ',1',1',0

'
qvqqq yyyy −=

όπου q΄ είναι ο αριθµός συµβόλου στην έξοδο του εναλλάκτη ψηφίων. 
 

4.4.5.    ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
 
Το σύστηµα χρησιµοποιεί Ορθογώνια ∆ιαµόρφωση Πολλαπλών φερόντων (OFDM) 
για τη µετάδοση. Όλα τα φέροντα δεδοµένων σε ένα πλαίσιο OFDM  
διαµορφώνονται χρησιµοποιώντας είτε QPSK ,16-QAM ,64-QAM µη οµοιόµορφη 
16-QAM ή µη οµοιόµορφη 64- QAM αστερισµούς. Οι αστερισµοί και οι 
λεπτοµέρειες της απεικόνισης κατά Gray που εφαρµόζονται σε αυτές φαίνονται στο 
σχήµα  4.12.  
Οι ακριβείς προτάσεις των αστερισµών εξαρτώνται από την παράµετρο α , η οποία 
µπορεί να πάρει τρεις τιµές 1,2 ή 4 , δίνοντας τα τρία διαγράµµατα που ακολουθούν 
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4.11 µέχρι 4.13  . Η παράµετρος α είναι η ελάχιστη απόσταση χωρισµού δύο σηµείων 
του αστερισµού µεταφέροντας διαφορετικές Υψηλής Προτεραιότητας τιµές ψηφίων 
διαιρεµένες από την ελάχιστη απόσταση διαχωρισµού οποιοδήποτε δύο σηµείων του 
αστερισµού. Μη ιεραρχικές µεταδόσεις χρησιµοποιούν τον ίδιο οµοιόµορφο 
αστερισµό όπως στην περίπτωση όπου το α=1 ,σχήµα 4.12 
Οι ακριβές τιµές των σηµείων αστερισµού είναι z ε {n+jm} µε τιµές  των n , m να 
δίνονται παρακάτω από τους διάφορους αστερισµούς: 
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Σχήµα 4.11   QPSK ,16-QAM ΚΑΙ 64-QAM ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΨΗΦΙΩΝ (ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ, ΜΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕ α=1)   

Το  προσδιορίζει τα ψηφία αναπαράστασης της µιγαδικής διαµόρφωσης του 
συµβόλου z . 

',quy
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Σχήµα 4.12   ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ  16-QAM ΚΑΙ 64-QAM ΜΕ α=2  
 
Το  προσδιορίζει τα ψηφία αναπαράστασης της µιγαδικής διαµόρφωσης του 
συµβόλου z 

',quy
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Σχήµα 4.13   ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ 16-QAM ΚΑΙ 64 -

QAM ΜΕ α=4   
 
Το  προσδιορίζει τα ψηφία αναπαράστασης της µιγαδικής διαµόρφωσης του 
συµβόλου z 

',quy

 
 
Για ιεραρχική 16-QAM  
 
Τα υψηλής προτεραιότητας ψηφία είναι τα  και  ψηφία των λέξεων εξόδου του 
εσωτερικού εναλλάκτη. Τα χαµηλής προτεραιότητας ψηφία είναι τα και  ψηφία 
των λέξεων εξόδου του εσωτερικού εναλλάκτη. Οι απεικονίσεις των σχηµάτων 
φαίνονται στα σχήµατα 4.12,4.13,4.14. Για παράδειγµα , το επάνω αριστερό σηµείο του 
αστερισµού που αντιστοιχεί στο 1 000 παριστά  

',0 qy ',1 qy

',2 qy ',3 qy

0,1 ',3',2',1',0 ==== qqqq yyyy  Εαν αυτός 
ο αστερισµός αποκωδικοποιείται σαν να ήταν QPSK τα υψηλής προτεραιότητας ψηφία 

,   θα συµπεραίνονται . Για να αποκωδικοποιήσουµε τα χαµηλής  ',0 qy ',1 qy
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προτεραιότητας ψηφία , )  ο πλήρης αστερισµός θα εξετάζεται και τα 
απαραίτητα ψηφία  θα βγαίνουν από την   

,( ',3',2 qq yy
.,,, ',3',2',1',0 qqqq yyyy

 
Για ιεραρχική 64-QAM  
 
Τα υψηλής προτεραιότητας ψηφία είναι τα   και τα   ψηφία των λέξεων εξόδου 
του εσωτερικού εναλλακτη. Τα χαµηλής προτεραιότητας ψηφία είναι τα   
και   ψηφία των λέξεων εξόδου του εσωτερικού εναλλακτη . Εαν αυτός ο 
αστερισµός αποκωδικοποιείται σαν να ήταν QPSK τα υψηλής προτεραιότητας ψηφία 

,   θα συµπεραίνονται . Για να αποκωδικοποιήσουµε τα χαµηλής  
προτεραιότητας ψηφία , θα εξετάζεται ο πλήρης αστερισµός και τα απαραίτητα ψηφία  

 θα βγαίνουν από την   

',0 qy ',1 qy

',4',3',2 ,, qqq yyy

',5 qy

',0 qy ',1 qy

).,,,( ',5',4',3',2 qqqq yyyy .,,, ',3',2',1',0 qqqq yyyy
 
 

4.5.    OFDM ΚΑΙ COFDM ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
 
Το κύριο πρόβληµα µε τη λήψη των ραδιο σηµάτων είναι τα σήµατα  που φτάνουν στον 
δέκτη σε διαφορετικές στιγµές λόγω του φαινοµένου από την πολλαπλών διαδροµών 
διάδοση. Τα καθυστερηµένα σήµατα προκύπτουν σαν αποτέλεσµα από τις ανακλάσεις 
από το έδαφος ,όπως δέντρα ,λόφους ή αντικείµενα όπως οι άνθρωποι , τα αυτοκίνητα 
κλπ.Αυτά τα σήµατα δηµιουργούν την διασυµβολική παρεµβολή , (ISI), προκαλώντας 
την εξασθένιση του τελικού σήµατος.Πολλές από τις ανακλάσεις µπορούν να 
αποφευχθούν χρησιµοποιώντας κατευθυντικές κεραίες ,αλλά είναι δύσκολο να 
χρησιµοποιηθούν από τους χρήστες κινητών συσκευών. Μια λύση θα µπορούσε να είναι 
χρήση των σειρών κεραιών, αλλά αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται ακόµα. Ένα 
χαρακτηριστικό της εκλεκτικής εξασθένισης συχνότητας είναι ότι µερικές συχνότητες 
ενισχύονται, ενώ άλλες µειώνονται. Εάν υπάρχει κινητή λήψη, κατόπιν τα σχετικά µήκη 
και οι µειώσεις των  διάφορων  διαδροµών λήψης θα αλλάξουν µε το χρόνο. Ένα 
περιορισµένης ζώνης σήµα θα ποικίλει στην ποιότητα καθώς οι  κορυφές και οι βυθίσεις 
της απόκρισης  συχνότητας κινούνται γύρω στην περιοχή συχνότητας. Θα υπάρξει 
επίσης µια αξιοσηµείωτη διακύµανση στην απόκριση φάσης, η οποία έχει επιπτώσεις σε 
όλα τα συστήµατα που χρησιµοποιούν τη φάση ως µέσο σηµατοδότησης 
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Σχήµα 4.14   ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΠΟΥ 
ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ. (Η ΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ.Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ) 

 
Τώρα εξετάζουµε ένα σήµα που είναι µεγαλύτερου εύρους ζώνης. Μερικά µέρη του 
σήµατος µπορούν να πάσχουν από την εποικοδοµητική παρεµβολή και να ενισχυθούν 
στη στάθµη, όπου άλλα µπορεί να πάσχουν από την καταστρεπτική παρεµβολή και να 
µειωθεί η στάθµη, µερικές φορές στο σηµείο της εξάλειψης. Γενικά, τα τµήµατα 
συχνότητας που είναι κοντά το ένα άλλο  θα υποστούν µεταβολές  στη δύναµη του  
σήµατος που συσχετίζονται έντονα. Ο συσχετισµός (ή συνοχή) χρησιµοποιείται ως µέτρο 
αυτού του φαινοµένου. ∆εν υπάρχει κανένας τυποποιηµένος καθορισµός του εύρους 
ζώνης συσχετισµού. Για ένα περιορισµένης ζώνης σήµα, η παραµόρφωση 
ελαχιστοποιείται συνήθως εάν το εύρος ζώνης είναι µικρότερο από το εύρος ζώνης 
συσχετισµού του καναλιού, επειδή όλες οι συχνότητες  στο εύρος ζώνης  παραποιούνται  
µε τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει, εντούτοις, µια σηµαντική πιθανότητα το σήµα  να υπόκειται 
σε αυστηρή µείωση σε µερικές περιπτώσεις. Ένα σήµα που καταλαµβάνει ένα ευρύτερο 
εύρος ζώνης, µεγαλύτερο από το εύρος ζώνης συσχετισµού, υπόκειται σε περισσότερη 
παραµόρφωση, αλλά θα υποστεί τη λιγότερη διακύµανσηστη συνολική λαµβανόµενη 
ισχύ, ακόµα κι αν υπόκειται σε σηµαντική εξασθένιση λόγω διάδοσης  πολλαπλών 
διαδροµών.Ο πιο συχνός τύπος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σχετικά µε το εύρος ζώνης 
συσχετισµού Bc., όπου το D είναι η  RMS  τιµή της καθυστέρησης διάδοσης  είναι ο 
κάτωθι: 

                                                         
D

BC
1

≈                                                                  (4.1) 

Εάν εξετάζουµε τη χρονική απόκριση του καναλιού, βλέπουµε διάφορες ηχώ παρούσες. 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι περιβαλλόντων ηχούς, οι οποίοι είναι 
χαρακτηριστικοί των διαφορετικών υπαίθριων/εσωτερικών περιοχών. Αυτό το εύρος της 
καθυστέρησης µπορεί να µετρηθεί και να υποβληθεί σε επεξεργασία έπειτα για να 
πάρουµε  τις στατιστικές παραµέτρους. Οι διαφορετικές µελέτες χρησιµοποιούν το  
συνολικό εύρος της καθυστέρησης, ή τη µέση καθυστέρηση. Οποιοσδήποτε επιλέγεται, 
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το αντίστροφο αυτού οδηγεί σε µια καλή προσέγγιση για το εύρος ζώνης συσχετισµού. 
Οι τεχνικές διάδοσης  φάσµατος είναι αξιόπιστες  ενάντια στην εξασθένιση και την 
παρεµβολή, αλλά εκθέτουν τις αδύνατες απαιτήσεις στην υπάρχουσα τεχνολογία - 
παραδείγµατος χάριν, εάν ένας χρήστης χρειάζεται µια ταχύτητα 20Mb/s  , ο παράγοντας  
διάδοσης είναι 128 , αποτέλεσµα που οδηγεί σε 2,56 GB/s που πρέπει  να είναι 
επεξεργασµένος σε πραγµατικό χρόνο και να έχει  ανεφάρµοστο µεγάλο εύρος ζώνης. 
Εκτός από αυτό , υπάρχει  δυσκολία µε την κοντινή-µακρινή επίδραση και µε την 
κατανάλωση µεγάλης ισχύος.Οι τεχνικές ενιαίου φορέα  είναι  ευάλωτες λόγω 
εξασθένησης και διάδοσης  πολλαπλών διαδροµών, ειδικά στην περίπτωση πολύ υψηλών 
ρυθµών  ψηφίων. Οι βελτιώσεις µπορούν να γίνουν µε την αντιστάθµιση συχνότητας και 
τις κατευθυντικές κεραίες, οι οποίες µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για να 
βελτιώσουν τις  τεχνικές πολλαπλών φερόντων.  Πρόσφατα, η έρευνα και η ανάπτυξη 
του OFDM έχουν λάβει την ιδιαίτερη προσοχή και έχουν σηµειώσει πολλή πρόοδο στην 
Ευρώπη. Η OFDM είναι ένα ευρείας ζώνης  διαµόρφωση που είναι ικανή να 
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της λήψης πολλαπλών διαδροµών. Αυτό επιτυγχάνεται µε 
τη µετάδοση  πολλών ,στενή ζώνης, επικαλυπτόµενων ψηφιακών σηµάτων παράλληλα , 
µέσα σε µια ευρεία ζώνη. Η αύξηση των καναλιών παράλληλης µετάδοσης  µειώνει το 
ρυθµό δεδοµένων που κάθε µεµονωµένο φέρον  πρέπει να µεταβιβάσει, µε αποτέλεσµα 
να µεγαλώνει την περίοδο συµβόλων. Κατά συνέπεια, ο χρόνος καθυστέρησης των 
ανακλώµενων κυµάτων νακαταστέλλεται µέσα σε 1 χρόνο συµβόλου. 

4.6.    Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ OFDM 

Η έννοια της χρησιµοποίησης της παράλληλης µετάδοσης δεδοµένων  µε τη βοήθεια της 
πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας (FDM)  δηµοσιεύτηκε στα µέσα του  '60 . Κάποια 
πρόωρη ανάπτυξη µπορεί να επισηµανθεί πίσω στη δεκαετία του '50. Μία ευρεσιτεχνία 
αµερικάνικης προέλευσης  συµπληρώθηκε και εκδόθηκε τον Ιανουάριο, του 1970. Η ιδέα 
ήταν να χρησιµοποιηθούν οι παράλληλοι συρµοί δεδοµένων και FDM µε επικάλυψη 
υποκαναλιών  για την αποφυγή  χρήσης της αντιστάθµισης υψηλής ταχύτητας και για να 
καταπολεµήσει τον ωστικό θόρυβο, και την πολλαπλών διαδροµών παραµόρφωση  
καθώς επίσης και για να χρησιµοποιήσουν πλήρως το διαθέσιµο εύρος ζώνης Οι αρχικές 
εφαρµογές ήταν στις στρατιωτικές επικοινωνίες.Στον τηλεπικοινωνειακό  τοµέα, ο όρος 
διακριτού πολλαπλού τόνου (DMT), πολυδιαυλική διαµόρφωση και διαµόρφωση 
πολυφέροντος (Multicarrier Coded Modulation - MCM) είναι ευρέως χρησιµοποιηµένη 
και µερικές φορές είναι ανταλλάξιµος µε το όρο OFDM[14]. Στο OFDM, κάθε φέρον 
είναι ορθογώνιο µε όλα τα άλλα φέροντα. Εντούτοις, αυτός ο όρος δεν διατηρείται πάντα 
στο MCM. Το OFDM είναι µια βέλτιστη έκδοση των διαµορφώσεων πολλαπλού 
φέροντος.  

 

Σχήµα 4.15  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ     
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (FDM) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ 
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Σχήµα 4.16  ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ (OFDM)  

Για έναν µεγάλο αριθµό υποκαναλιών, οι σειρές ηµιτονοειδών γεννητριών και 
σύµφωνων αποδιαµορφωτών που απαιτούνται σε ένα παράλληλο σύστηµα γίνονται 
αδικαιολόγητα ακριβοί και σύνθετοι. Ο δέκτης χρειάζεται τον ακριβή συγχρονισµό των 
αποδιαµορφωµένων φερόντων και των χρόνων δειγµατοληψίας προκειµένου να κρατηθεί 
η διαφωνία µεταξύ των υποκαναλιών αποδεκτή.Ο Weinstein και Ebert  εφάρµοσαν το 
διακριτό  µετασχηµατισµό κατά Fourier (Discrete Fourier Transform-DFT) για να 
παραλληλίσουν το σύστηµα µετάδοσης δεδοµένων ως τµήµα της διαδικασίας 
διαµόρφωσης και αποδιαµόρφωσης. Εκτός από την εξάλειψη  των ταλαντωτών 
υποµεταφορέων και των σύµφωνων αποδιαµορφωτών που απαιτήθηκαν από FDM, µια 
απολύτως ψηφιακή εφαρµογή θα µπορούσε να χτιστεί γύρω από το ειδικής χρήσης υλικό 
εκτελώντας το γρήγορο µετασχηµατισµό κατά Fourier (Fast Fourier Transform-FFT). Οι 
πρόσφατες πρόοδοι στην τεχνολογία VLSI επιτρέπουν την κατασκευή ολοκληρωµένων 
πολύ υψηλής ταχύτητας  εκτέλεσης µεγάλου µεγέθους FFT σε προσιτή τιµή.Στη 
δεκαετία του '80,το OFDM µελετήθηκε για υψηλής ταχύτητας διαφορφωτές-
αποδιαµορφωτές (modem), ψηφιακές κινητές επικοινωνίες και υψηλής πυκνότητας 
εγγραφές. Ένα από τα συστήµατα  που χρησιµοποίησε έναν πειραµατικό τόνο για τη 
σταθεροποίηση του φέροντος  και ελέγχου  συχνότητας ρολογιού και trellis 
κωδικοποίηση εφαρµόστηκε. Στη δεκαετία του '90,το OFDM χρησιµοποιήθηκε  για τις 
ευρείας ζώνης µεταδόσεις δεδοµένων πάνω σε κινητά  ραδιο-κανάλια FM, ψηφιακές 
γραµµές συνδροµητών υψηλού ρυθµού ψηφίων  (HDSL, 1,6 Mb/s), ασύµµετρου 
ψηφιακών συνδροµητικών γραµµών (ADSL, 1.536 Mb/s), πολύ υψηλής ταχύτητας 
ψηφιακές συνδροµητικές γραµµές (VHDSL, 100 Mb/s), ψηφιακή ραδιοφωνική µετάδοση 
(DAB) και  επίγεια ρ αναµετάδοση HDTV.Στην επικοινωνία πολυµέσων το ζητούµενο 
που επείγει  είναι οι υψηλές ταχύτητες ,και η υψηλής ποιότητας κινητή εκποµπή και 
λήψη.Ο δέκτης πρέπει να αντιµετωπίσει ένα σήµα που συχνά είναι αδυνατότερο από το 
προσδοκούµενο και το οποίο περιλαµβάνει πολλές ηχούς. Τα απλά ψηφιακά συστήµατα 
δε λειτουργούν καλά σε ένα περιβάλλον πολλαπλής διάδοσης. 
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Σχήµα 4.17   ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 Για ένα δεδοµένο ρυθµό δεδοµένων ,αυξάνοντας των αριθµό των φερόντων, µειώνεται ο 
ρυθµός δεδοµένων τον οποίο κάθε ξεχωριστό φέρον πρέπει να µεταφέρει, και µε 
αποτέλεσµα για ένα δεδοµένο σύστηµα να µεγαλώνει η περίοδος του συµβόλου. Αυτό 
σηµαίνει ότι  η διασυµβολική παρεµβολή επιδρά σε ένα µικρότερο ποσοστό σε κάθε 
σύµβολο καθώς ο αριθµός των φερόντων και κατ’ επέκταση η περίοδος των συµβόλων 
αυξάνεται. Για παράδειγµα στο παραπάνω σχήµα φαίνεται ένα 8 ψηφίων κοµµάτι µιας 
σειράς δεδοµένων . Για ένα σύστηµα µονού φέροντος , οι αποκρίσεις ξεχωριστών 
ψηφίων είναι επικαλυπτόµενες, παράγωντας διασυµβολική παρεµβολή. Αυτό δε 
συµβαίνει στα συστήµατα πολλαπλού φέροντος.Σε ένα συµβατικό σύστηµα σειριακών 
δεδοµένων, τα σύµβολα  µεταδίδονται  διαδοχικά, µε το φάσµα συχνότητας κάθε 
συµβόλου δεδοµένων να επιτρέπεται  να καταλάβει ολόκληρο διαθέσιµο εύρος ζώνης. Σε 
ένα παράλληλο σύστηµα µετάδοσης δεδοµένων, διάφορα σύµβολα µεταδίδονται 
συγχρόνως,αντιµετωπίζοντας πολλά από  τα προβλήµατα που παρατηρούνται στα 
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σειριακά συστήµατα . Στο OFDM, τα δεδοµένα διαιρούνται σε ένα µεγάλο  αριθµό πολύ 
κοντινών  χωρισµένων κατά διαστήµατα φερόντων. Αυτό αποτελεί την πολυπλεξία 
διαίρεσης κατά συχνότητα της διαµόρφωσης. Αυτό δεν είναι µια τεχνική πολλαπλής  
πρόσβασης, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει κανένα κοινό µέσο που να µοιράζεται.Ολόκληρο 
το εύρος ζώνης γεµίζεται  από µια ενιαία πηγή δεδοµένων. Αντί της διαβίβασης µε το 
σειριακό τρόπο, τα δεδοµένα  µεταφέρονται µε τον παράλληλο τρόπο. Μόνο ένα µικρό 
ποσοστό των δεδοµένων µεταφέρονται  σε κάθε φέρον, και µε αυτό το χαµήλωµα του 
ποσοστού του ρυθµού δυαδικών ψηφίων ανά φέρον (όχι το συνολικό ποσοστό του 
ρυθµού δυαδικών ψηφίων), η επιρροή της διασυµβολικής παρεµβολής  µειώνεται 
σηµαντικά. Σε γενικές γραµµές, πολλά σχέδια διαµόρφωσης θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν για να διαµορφώσουν τα δεδοµένα  σε ένα χαµηλό ρυθµό δυαδικών 
ψηφίων επάνω σε κάθε φέρον. Είναι ένα σηµαντικό µέρος του σχεδιασµού  συστηµάτων 
OFDM ότι το κατειληµµένο εύρος ζώνης είναι µεγαλύτερο από το εύρος ζώνης 
συσχετισµού του εξασθενιζόµενου καναλιού. Μια καλή κατανόηση των στατιστικών 
διάδοσης χρειάζεται ώστε  να εξασφαλίσει ότι αυτός ο όρος ικανοποιείται. Κατόπιν, αν 
και µερικά από τα φέροντα υποβιβάζονται µε την πολλαπλών διαδροµών εξασθένιση, η 
πλειοψηφία των φερόντων µπορεί  ακόµα να ληφθεί επαρκώς. Με το OFDM µπορεί να 
τυχαιοποίησει τις ριπές λαθών  που προκαλούνται µε την κατά  Rayleigh  εξασθένιση, η 
οποία προέρχεται από την αναδιάταξη λόγω παραλληλισµού. Έτσι, αντί των  διάφορων 
παρακείµενων συµβόλων που καταστρέφονται εντελώς, πολλά  σύµβολα 
παραµορφώνονται ελαφρώς. Λόγω της διαίρεσης ενός ολόκληρου εύρους ζώνης 
καναλιών σε πολλές στενές υποζώνες, η απόκριση συχνότητας πέρα από κάθε 
µεµονωµένη υποζώνη είναι σχετικά επίπεδη. ∆εδοµένου ότι κάθε υποκανάλι  καλύπτει 
µόνο ένα τµήµα  του αρχικού εύρους ζώνης, η αντιστάθµιση είναι ενδεχοµένως 
απλούστερη απ'ό,τι σε ένα σειριακό σύστηµα δεδοµένων.  Ένας απλός αλγόριθµος 
αντιστάθµισης  µπορεί να ελαχιστοποιήσει τη  µέση τετραγωνική (mean-square) 
παραµόρφωση  σε κάθε υποκανάλι, και η εφαρµογή της διαφορικής κωδικοποίησης 
µπορεί να  καταστήσει πιθανή την αποφυγή της αντιστάθµισης συνολικά. Αυτό επιτρέπει 
την ακριβή αναδηµιουργία της πλειοψηφίας των υποκαναλιών , ακόµη και χωρίς 
διόρθωση λάθους  µε πρόβλεψη (FEC).Επιπλέον, µε τη χρησιµοποίηση ενός διαστήµατος 
φύλακα  η ευαισθησία του συστήµατος στην καθυστέρηση διάδοσης µπορεί να µειωθεί . 
Σε ένα κλασσικό παράλληλο σύστηµα δεδοµένων, η συνολική ζώνη συχνότητας 
σηµάτων διαιρείται σε Ν µη επικαλυπτόµενα υποκανάλια συχνότητας. Κάθε υποκανάλι 
είναι διαµορφωµένο µε ένα χωριστό σύµβολο και, κατόπιν τα N υποκανάλια είναι 
πολυπλεγµένα κατά συχνότητα. Υπάρχουν τρία σχέδια που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να χωρίσουν τα υποκανάλια: 

1.Η χρήση φίλτρων  για να χωρίσει εντελώς τις υποζώνες. Αυτή η µέθοδος έχει δανειστεί  
από τη συµβατική τεχνολογία FDM. Ο περιορισµός της εφαρµογής φίλτρων αναγκάζει 
το εύρος ζώνης κάθε υποζώνης να είναι ίσο µε το  (1+a)fm, όπου το α είναι ο 
παράγοντας µείωσης και fm είναι το εύρος ζώνης Nyquist. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι 
ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί ένα σύνολο ταιριασµένων  φίλτρων  όταν ο αριθµός 
φερόντων είναι µεγάλος. 

2. Χρήση QAM για να αυξήσει την αποδοτικότητα της χρήσης ζωνών. Κατ' αυτό τον 
τρόπο τα µεµονωµένα φάσµατα των διαµορφωµένων φερόντων χρησιµοποιούν ακόµα 
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ένα υπερβολικό εύρος ζώνης, αλλά επικαλύπτεται στη συχνότητα 3 db. Το πλεονέκτηµα 
είναι ότι το σύνθετο φάσµα είναι επίπεδο. Η διαχωριστικότητα ή η ορθογωνιότητα  
επιτυγχάνεται µε τη διαβάθµιση  των στοιχείων (αντιστάθµιση των στοιχείων από µισό 
σύµβολο). Η απαίτηση για τη σχεδίαση φίλτρων είναι λιγότερο κριτική από την πρώτη 
περίπτωση.  

3. Χρησιµοποίηση του διακριτού µετασχηµατισµού κατά Fourier (DFT) για να 
διαµορφώσεi και να αποδιαµορφώσεi τα παράλληλα δεδοµένα. Τα µεµονωµένα φάσµατα 
είναι τώρα συναρτήσεις sinc  και δεν είναι περιορισµένης ζώνης. Το FDM επιτυγχάνεται, 
όχι µε το φιλτράρισµα , αλλά από την επεξεργασία ζωνών βάσης. Χρησιµοποιώντας 
αυτήν την µέθοδο, και ο δέκτης  και ο ποµπός µπορούν  να χρησιµοποιήσουν  αποδοτικές 
τεχνικές FFT που µειώνουν τον αριθµό διαδικασιών από το Ν2 σε DFT, σε NlogN. 

 Ο OFDM µπορεί να οριστεί απλά ως ένας τύπος  διαµόρφωσης πολλαπλών φερόντων 
,όπου το διάστηµα φερόντών  του να είναι έτσι ώστε κάθε υποφέρον να  είναι ορθογώνιο 
στα άλλα υποφέροντα. Όπως είναι ευρέως γνωστά, τα ορθογώνια σήµατα µπορούν να 
χωριστούν στο δέκτη από τις τεχνικές συσχετισµού ως εκ τούτου, η  διασυµβολική 
παρεµβολή µεταξύ των καναλιών   µπορεί να αποβληθεί. Η ορθογωνιότητα µπορεί να 
επιτευχθεί µε προσεκτική επιλογή του διαστήµατος φερόντων ,όπως επιλέγοντας  το 
διάστηµα φερόντων να  είναι ίσο µε τον αµοιβαίο της χρήσιµης περιόδου συµβόλων 
OFDM  

4.6.1.    Η ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Η διανοµή των στοιχείων πάνω από πολλά φέροντα  σηµαίνει ότι η εκλεκτική 
εξασθένιση θα προκαλέσει µερικά ψηφία να λαµβάνονται  λάθος ενώ άλλα  να 
λαµβάνονται σωστά. Με τη χρησιµοποίηση ενός κώδικα διόρθωσης λάθους, που 
προσθέτει επιπλέον ψηφία στον ποµπό, είναι δυνατό να διορθωθούν πολλά ή όλα τα 
κοµµάτια που παραλήφθηκαν ανακριβώς. Οι πληροφορίες που φέρονται από ένα από τα 
υποβιβασµένα φέροντα  διορθώνονται, επειδή οι άλλες πληροφορίες, που αφορούν το 
ίδιο από τον κώδικα διόρθωσης λάθους µεταδίδονται  σε ένα διαφορετικό µέρος του 
πολλαπλού (και, δεν πάσχουν από ίδιο την ίδια εξασθένιση). Αυτό αποτελεί το το 
κωδικοποιηµένο κοµµάτι  του ονόµατος COFDM.Το ορθογωνικό µέρος του ονόµατος 
OFDM δείχνει ότι υπάρχει µια ακριβής µαθηµατική σχέση µεταξύ των συχνοτήτων των 
φερόντων στο σύστηµα. Σε ένα κανονικό σύστηµα FDM, τα πολλαπλά φέροντα 
τοποθετούνται κατά διαστήµατα χωριστά , µε τέτοιο τρόπο ώστε τα σήµατα να µπορούν 
να ληφθούν χρησιµοποιώντας  συµβατικά φίλτρα και αποδιαµορφωτές. Σε τέτοιους 
δέκτες, τα διαστήµατα φύλαξης πρέπει να εισαχθούν µεταξύ των διαφορετικών 
φερόντων, και  η εισαγωγή αυτών των ζωνών φρούρισης επιδρά  στα αποτελέσµατα 
περιοχών συχνότητας σε ένα χαµήλωµα της αποδοτικότητας φάσµατος.Είναι δυνατό, 
εντούτοις, να τακτοποιηθούν τα φέροντα  σε ένα σήµα OFDM έτσι ώστε οι πλευρικές 
ζώνες συχνοτήτων των µεµονωµένων φερόντων να  επικαλύπτονται  και τα σήµατα να 
µπορούν ακόµα να ληφθούν χωρίς παρακείµενη παρεµβολή φερόντων. Προκειµένου να 
γίνει αυτό, τα φέροντα  πρέπει να είναι από µαθηµατική άποψη ορθογώνια. Ο δέκτης 
ενεργεί ως τράπεζα των αποδιαµορφωτών, µεταφράζοντας  κάθε φέρον ως συνεχές 
ρεύµα, το προκύπτον σήµα που ενσωµατώνεται έπειτα κατά τη διάρκεια µιας περιόδου 
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συµβόλων να µπορεί να ανακτήσει τα ακατέργαστα στοιχεία. Εαν τα άλλα φέροντα  
βρίσκονται κάτω στις συχνότητες που, στη χρονική περιοχή, έχουν ακέραιο έναν αριθµό 
κύκλων στην περίοδο συµβόλων (τ), κατόπιν τα αποτελέσµατα διαδικασίας 
ολοκλήρωσης  επιδρούν σε µηδέν συµβολή από όλα αυτά τα φέροντα. Κατά συνέπεια οι 
µεταφορείς είναι γραµµικά ανεξάρτητοι (δηλαδή ορθογωνικοί) εάν το διάστηµα 
φερόντων  είναι ένα πολλαπλάσιο του 1/t. Μαθηµατικά , υποθέτουµε ότι έχουµε ένα 
σύνολο σηµάτων Ψ,όπου το Ψρ είναι το ρ-στο στοιχείο του συνόλου. Τα σήµατα είναι 
ορθογωνικά εάν   
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όπου  το * δείχνει το µιγαδικό συµπλήρωµα  και το διάστηµα [ a,b ] είναι µια περίοδος 
συµβόλων. Μια αρκετά απλή µαθηµατική απόδειξη υπάρχει,κατά την οποία οι σειρές 
sin(mx)  για m=1,2,… είναι ορθογώνιες κατά το διάστηµα  από -  π εως π.   

 

4.6.2.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ OFDM 

Η βασική αρχή του OFDM είναι η διαίρεση του διαθέσιµου εύρους καναλιού σε ένα 
αριθµό υποκαναλιών (ή υποφερόντων) και η αποπολυπλέξια του υψηλού ρυθµού 
δεδοµένων πληροφορίας από την είσοδο σε αυτά τα υποκανάλια. Με την επιλογή  ενός 
µεγάλου (µερικών εκατοντάδων) αριθµού  υποκαναλιών , η διάρκεια του συµβόλου θα 
αυξηθεί ανάλογα και τα συνιστώντα υποκανάλια θα είναι περιορισµένου εύρους µε 
σχεδόν σταθερές διαλείψεις. Αυτό θα µειώσει το σχετικό ποσό διασποράς στο χρόνο που 
δηµιουργείται από την εξάπλωση της καθυστέρησης λόγω πολλαπλών διαδροµών και 
έτσι να κάνει τη διαδικασία εξισορρόπησης  σχετικά απλή. Προκειµένου να επιτύχουµε 
υψηλή απόδοση φάσµατος ,οι  αποκρίσεις των συνιστώντων υποκαναλιών πρέπει να 
είναι επικαλυπτόµενες και ορθογωνικές. Για να εξαφανίσουµε την διασυµβολική 
παρεµβολή , το διάστηµα φύλαξης εισάγεται σε κάθε OFDM σύµβολο. Αυτό το 
διάστηµα φύλαξης πρέπει να είναι µεγαλύτερο από την αναµενόµενη διάδοση 
καθυστέρησης του σήµατος. Σε αυτή την περίπτωση συνιστώσες πολλαπλών διαδροµών 
µεταξύ δύο γειτονικών συµβόλων δεν θα παρεµβάλλουν µε  άλλες. Εαν δε µεταδίδεται 
κανένα σύµβολο κατά τη διάρκεια του διαστήµατος φύλαξης ,  η ορθογωνιότητα µεταξύ 
των υποφέροντων χάνεται , επιδρώντας στην ενδοκαναλική παρεµβολή. Με σκοπό να 
µειώσουµε την ενδοκαναλική παρεµβολή , το σύµβολο OFDM  επεκτείνεται κυκλικά στο 
διάστηµα φύλαξης µε την εισαγωγή ενός κυκλικού προθέµατος. Αυτό το πρόθεµα είναι 
αντίγραφο του τελευταίου κοµµατιού του OFDM συµβόλου .Η εισαγωγή του κυκλικού 
προθέµατος εξασφαλίζει ότι τα καθυστερηµένα αντίγραφα του µεταδιδόµενου OFDM 
συµβόλου θα έχουν πάντα έναν ακέραιο αριθµό κύκλων µέσα στον FFT.Ας υποθέσουµε 
ένα OFDM σήµα που αποτελείται από ένα άθροισµα Ns υποφερόντων το καθένα 
διαµορφωµένο κατά QAM . Επίσης ας υποθέσουµε ως  τη συχνότητα φέροντος sf
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συµβόλου και  το µιγαδικό QAM σύµβολο .Τότε το OFDM σύµβολο που ξεκινάει τον 
χρόνο  µπορεί να προσδιοριστεί ως: 
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όπου Τ είναι η περίοδος του συµβόλου OFDM  

Η ισοδύναµη παραστατική γραφή του µιγαδικού OFDM  σήµατος βασικής ζώνης δίνεται 
από την ακόλουθη εξίσωση: 
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όπου τα συµφασικά και ορθογωνικά τµήµατα αντιστοιχούν στα συµφασικά και 
ορθογωνικά στοιχεία του OFDM σήµατος .Έτσι σε πολύ γενικές γραµµές το µπλοκ 
διάγραµµα του OFDM διαµορφωτή προκύπτει όπως παρακάτω: 
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Σχήµα 4.18   ΜΠΛΟΚ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ OFDM ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ 

Σε αυτό το διάγραµµα κάθε υποφέρον έχει ακριβώς ένα ακέραιο αριθµό κύκλων κατά τη 
διάρκεια της περιόδου Τ , όπως απαιτείται ώστε να διατηρούν την ορθογωνιότητά τους 
.Στο δέκτη το j- οστο υποφέρον   κατωµετατρέπεται και ολοκληρώνεται σε 
µια περίοδο Τ 
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Αυτή η ολοκλήρωση µας δίνει τον επιθυµητό υποφέρον στην έξοδο  .καθώς για 
όλα τα άλλα υποφέροντα το αποτέλεσµα ολοκλήρωσης είναι µηδέν.  

2/( sNjd +

Η εξίσωση του µιγαδικού OFDM µπορεί να φανεί σαν ένας  αντίστροφος 
µετασχηµατισµός Fourier του Νs  µιγαδικού συµβόλου QAM . Έτσι ο αντίστροφος 
διακριτός µετασχηµατισµός Fourier αυτού του σήµατος µπορεί να περιγραφεί ως: 

                                         ∑
−

=

×
×=

1

0
2exp(()(

Ns

i
i Ns

nijdns π ))                                            (4.6) 

όπου το n παριστάνει τον αριθµό δειγµάτων.Αυτό σηµαίνει ότι η παραγωγή των OFDM 
συµβόλων µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τον IDFT όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήµα 4.19 

)(ns )(ts

 

Σχήµα 4.19  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ OFDM ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ IDFT 

Ένα από τα κυριότερα θέµατα που σχετίζονται από την παραγωγή των OFDM σηµάτων 
είναι το πρόβληµα  εφαρµογής της πολυπλοκότητας  της IDFT , η οποία µεγαλώνει 
ορθογωνικά µε τον αριθµό των υποφερόντων Νs. Από την άλλη µεριά  η µιγαδικότητα  
του IFFT  προσδιορίζεται κύρια από τον αριθµό των µιγαδικών διαιρέσεων η οποία 
µεγαλώνει σχεδόν γραµµικά µε τον αριθµό των υποφερόντων : 

                                            sstionsmultiplica NNN 2log2/ ×=                                             (4.7) 

Φαινοµενικά η χρήση του IFFT θα µπορούσε σηµαντικά να µειώσει την πολυπλοκότητα  
του επιθυµητού OFDM διαµορφωτή. Για παράδειγµα στην περίοπτωση όπου 16=Ν s  
και ο IFFT βασισµένος στο συµπλήρωµα ως προς 2 αλγόριθµο ,έχουµε ως αποτέλεσµα 
τη µείωση του αριθµού των υπολογισµών από ένα παράγοντα 8. Χρησιµοποιώντας 
βέβαια έναν αλγόριθµο συµπληρώµατος µε βάση το 4 µπορούµε να µειώσουµε την 
πολυπλοκότητα ακόµη περισσότερο. 

4.6.3.    ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ OFDM ΣΗΜΑΤΩΝ 

Όπως περιγράφτηκε πιο πάνω , ένα OFDM σύµβολο παράγεται από τη χρήση του IFFT  
πάνω από Νs  υποφέροντα και προσθέτοντας µια κυκλική επέκταση.Όπως φαίνεται πιο 
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κάτω ένα OFDM σήµα συνίσταται από Νs αφιλτράριστα QAM υποφέροντα , τα οποία 
παράγουν αιχµηρές µεταβάσεις φάσεως στα όρια των συµβόλων .Αυτό επιδρά στις 
συνιστώσες συχνότητας που είναι έξω από τη ζώνη , οι οποίες συµπεριφέρονται 
σύµφωνα  µε τη sinc συνάρτηση και µειώνουν την συχνοτική απόδοση του καναλιού 
µετάδοσης 

              

Σχήµα 4.20   ΑΠΟΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΑΞΥ ΦΕΡΟΝΤΩΝ f=W/N  

Όµως η ειδική τεχνική µορφοποίησης  φάσµατος που καλείται και παραθύρωση 
επιτρέπει τη µείωση των συνιστωσών του φάσµατος που είναι έξω από τη ζώνη. Η 
παραθύρωση προϋποθέτει τον πολλαπλασιασµό του OFDM συµβόλου µε ένα παράθυρο , 
κάνοντας το φάσµα του σήµατος εξόδου  να επιδρά συνελικτικά στο φάσµα της 
συνάρτησης παραθύρου µε ένα σετ διεγέρσεων των συχνοτήτων υποφέροντος. 
Χρησιµοποιώντας  µια συνάρτηση παραθύρου έναν  παλµό ανυψωµένου συνηµιτόνου , 
όπου η περιοχή εξασθένησης (roll-off) δρα ως ένα διάστηµα φύλαξης φαίνεται στο 
παρακάτω σχήµα: 

Το παράθυρο ανυψωµένου συνηµιτόνου προσδιορίζεται ως: 

u(t) =0.5 + 0.5cos(π+ )
Τβ
πt      st Τ≤≤ β0  

u(t) =1.0                                  Tsts ≤≤Τβ  

u(t)=0.5+0.5cos(
Τ

−
β

π)( Tt         Ts<t<(1+β)Ts                                                               (4.8) 

όπου το β είναι ο παράγοντας εξασθένησης και το διάστηµα συµβόλου Τ είναι µικρότερο 
από τη συνολική διάρκεια µε σκοπό να επιτρέψει τα  διαδοχικά σύµβολα µερικώς να 
επικαλύπτονται στην περιοχή εξασθένησης.Η χρονική δοµή του OFDM σήµατος 
παρουσιάζεται στο σχήµα , καθώς το συνολικό OFDM σύµβολο προσδιορίζεται ως: 
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όπου t= =kT προσδιορίζει τον χρόνο έναρξης του σήµατος. Αυτό που ακολουθεί από 
αυτή την εξίσωση είναι ότι µεγαλύτεροι παράγοντες εξασθένησης µειώνουν τις 
συνιστώσες έξω από τη ζώνη και κάνουν το συνολικό OFDM σήµα πιο αποδοτικό στο 
εύρος ζώνης. Όµως µεγαλύτεροι παράγοντες εξασθένησης οδηγούν σε  µείωση της 
ανοχής της καθυστέρησης διασποράς  , καθώς ο παράγοντας β µειώνει το αποδοτικό 
διάστηµα φύλαξης µε β x Ts . Για αυτό πρέπει να γίνει ένας συµβιβασµός µεταξύ της 
επιθυµητής ανοχής διασποράς καθυστέρησης και της µέγιστης επιτρεπτής στάθµης  των 
έξω από τη ζώνη συνιστωστών του φάσµατος. Παρακάτω δίνουµε τη φασµατική 
πυκνότητα ισχύος του OFDM σήµατος όπως συναντά τις απαιτήσεις του DVB-T 

st

         

Σχήµα 4.21ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ  ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ OFDM  ΣΗΜΑΤΟΣ 
Η πυκνότητα ισχύος του φάσµατος    του κάθε φέροντος στη συχνότητα  είναι : )( fPk
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ck  και προσδιορίζεται από την ακόλουθη σχέση: 
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Η ολική πυκνότητα φασµατικής ισχύος των διαµορφωµένων φερόντων των δεδοµένων 
των κελιών είναι το άθροισµα των πυκνοτήτων φασµατικής ισχύος όλων αυτών των 
φερόντων .Επειδή η διάρκεια του OFDM συµβόλου είναι  µεγαλύτερη από την 
αντίστροφη του διαστήµατος φέροντος , ο κύριος λοβός της πυκνότητας  φασµατικής 
ισχύος  κάθε φέροντος είναι στενότερος από το διπλάσιο του διαστήµατος φέροντος. 
Γιαυτό η φασµατική πυκνότητα  δεν είναι σταθερή  µέσα στο κανονικό εύρος των 
7,608,259 MHz για τον 8Κ τρόπο ή 7,611,607 MHz για τον 2Κ τρόπο. 

4.6.4.    ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

Η ορθογωνιότητα των υποκαναλιών στο  OFDM µπορεί να διατηρηθεί και µεµονωµένα 
υποκανάλια  µπορούν να χωριστούν εντελώς από το FFT στο δέκτη όταν δεν υπάρχει 
καµία διασυµβολική  παρεµβολή  (Inter Symbol Interference- ISI) και παρεµβολή ενδο-
φέροντος (Inter Carrier Interference- ICI) που εισάγεται από την παραµόρφωση του 
καναλιού µετάδοσης. Στην πράξη αυτές οι συνθήκες δεν µπορούν να µην ληφθούν. 
∆εδοµένου ότι το φάσµα ενός OFDM δεν είναι αυστηρά ζωνοπεριορισµένο (sinc(f) 
συνάρτηση), η γραµµική παραµόρφωση ,όπως και η παραµόρφωση πολλαπλής 
διαδροµής έχουν σαν αποτέλεσµα κάθε υπο-κανάλι να διαδώσει την ενέργεια στα 
παρακείµενα κανάλια δηµιουργώντας διασυµβολική παρεµβολή. Μια απλή λύση είναι η 
αύξηση της διάρκειας συµβόλου ή του αριθµού των φερόντων ,ώστε η παραµόρφωση να 
γίνει αµελητέα. Πάντως αυτή η µέθοδος µπορεί να είναι δύσκολη να δηµιουργηθεί σε 
όρους σταθερότητας του φέροντος , µετατόπισης κατά Doppler ,FFT µεγέθους και 
λανθάνουσας κατάστασης. 

 

Σχήµα 4.22  Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΑΘΕΙΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΕΝΟΣ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ.ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ , Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΧΑΛΑΡΗ 
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  Σχήµα 4.23   ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ.  

Κάθε σύµβολο αποτελείται από δύο κοµµάτια. Ολόκληρο το σήµα περιέχεται στο ενεργό 
σύµβολο (φαίνεται πιο έντονο για το σύµβολο Μ) το τελευταίο κοµµάτι του οποίου 
επαναλαµβάνεται στην αρχή του συµβόλου και καλείται διάστηµα φύλαξης.Ένας τρόπος 
να αποτραπεί η ISI, είναι να δηµιουργηθεί ένα κυκλικά εκτεταµένο διάστηµα φύλαξης, 
όπου κάθε σύµβολο OFDM προηγείται κατά περιοδική επέκταση του ίδιου του σήµατος. 
Η συνολική διάρκεια  συµβόλου είναι Ttotal=Tg+T , όπου Tg είναι το διάστηµα φύλαξης 
και το Τ είναι η χρήσιµη διάρκεια συµβόλου. Όταν το διάστηµα φρουράς είναι πιό 
µεγάλο από την ωστική διέγερση του καναλιού , ή την πολλαπλών διαδροµών 
καθυστέρηση, το ISI µπορεί να εξαληφθεί Εντούτοις, το ICI, ή η εξασθένιση  µέσα στη 
ζώνη , υπάρχει ακόµα. Η αναλογία του διαστήµατος φρουράς στη  χρήσιµη διάρκεια 
συµβόλου είναι εξαρτώµενη της εφαρµογής. ∆εδοµένου ότι η εισαγωγή του διαστήµατος 
φύλαξης θα µειώσει τη ρυθµοαπόδοση δεδοµένων, Tg είναι συνήθως λιγότερο από τους 
λόγους T/4.Οι λόγοι ώστε  να χρησιµοποιηθεί ένα κυκλικό πρόθεµα για το διάστηµα 
φύλαξης είναι: 

Να διορθώσει το συγχρονισµό φέροντος- δέκτη .Μερικά σήµατα αντί µιας µακροχρόνιας 
σιγής πρέπει πάντα να εκπέµπονται 

Η κυκλική συνέλιξη µπορεί ακόµη να εφαρµοστεί µεταξύ των σηµάτων OFDM και η 
απόκριση καναλιού να µοντελοποιήσει το σύστηµα µετάδοσης. 

Η χρήσιµη διάρκεια του συµβόλου  Τ έχει επιπτώσεις στο διαχωρισµό φερόντων και 
στην  λανθάνουσα κατάσταση κωδικοποίησης. Για να διατηρήσει τη ρυθµοαπόδοση 
δεδοµένων, µια πιό µακροχρόνια χρήσιµη διάρκεια συµβόλων οδηγεί στην αύξηση του 
αριθµού φερόντων και του µεγέθους τoυ FFT (που υποθέτει ότι ο αστερισµός 
καθορίζεται). Στην πράξη, η αντιστάθµιση φερόντων και η σταθερότητα φάσης µπορούν 
να έχουν επίπτωση στο πόσο κοντά δύο φέροντα µπορούν να τοποθετηθούν. Εάν η 
εφαρµογή είναι για την κινητή λήψη, το διάστηµα φερόντων µπορεί να είναι  αρκετά 
µεγάλο ώστε να καταστήσει τη µετατόπιση Doppler αµελητέα. Γενικά, η χρήσιµη 
διάρκεια συµβόλων πρέπει να επιλεχτεί έτσι ώστε το κανάλι να είναι σταθερό κατά τη 
διάρκεια ενός συµβόλου. 

 86



4.6.5.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Ο αριθµός των υποφερόντων µπορεί να προσδιοριστεί από το εύρος καναλιού , την 
ρυθµοαπόδοση δεδοµένων και τη χρήσιµη διάρκεια συµβόλου 

                                                      
Τ

=Ν
1                                                                     (4.11)  

Τα φέροντα τοποθετούνται από την αµοιβαιότητα της χρήσιµης διάρκειας συµβόλου. Ο 
αριθµός των φερόντων ανταποκρίνεται από τον αριθµό των µιγαδικών σηµείων που 
παράγονται από τον FFT . Για HDTV εφαρµογές , ο αριθµός των υποφερόντων είναι στο 
εύρος των µερικών χιλιάδων , ώστε να ικανοποιήσει τον υψηλό ρυθµό δεδοµένων και 
την απαίτηση για διαστήµατα φρούρισης 

 

4.6.6.    ΤΟ ΣΧΗΜΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Το σχέδιο διαµόρφωσης σε ένα σύστηµα OFDM µπορεί να επιλεχτεί βασισµένο στην 
απαίτηση ισχύος ή της αποδοτικότητας φάσµατος. Ο τύπος διαµόρφωσης µπορεί να 
διευκρινιστεί από το σύνθετο αριθµό dn=an+jbn, που καθορίστηκε πιο πάνω. Τα 
σύµβολα  an και  bn  µπορούν να επιλεχτούν (±1, ±3) για 16QAM and ±1 για QPSK. 
Γενικά, η επιλογή του σχεδίου διαµόρφωσης που ισχύει για κάθε υποκανάλι εξαρτάται 
απλώς από το συµβιβασµό µεταξύ του ρυθµού µετάδοσης  και της ανθεκτικότητας της 
µετάδοσης. Ένα άλλο πλεονέκτηµα  για την OFDM είναι ότι τα διαφορετικά σχέδια 
διαµόρφωσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διαφορετικά υποκανάλια για τις 
διαστρωµατώσεις των υπηρεσιών. 

 

4.6.7.    Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟFDM 
 
Το µεταδιδόµενο  OFDM σήµα είναι οργανωµένο σε πλαίσια. Κάθε πλαίσιο έχει 
διάρκεια   που περιέχει 68 OFDM σύµβολα . Τέσσερα πλαίσια δηµιουργούν ένα υπερ 
πλαίσιο. Κάθε σύµβολο αποτελείται από ένα σύνολο των Κ=6 817 φερόντων στο 8Κ 
τρόπο και Κ = 1 705 φέροντα στον 2 Κ τρόπο και µεταδίδεται µε διάρκεια . 
Αποτελείται από δύο µέρη : ένα χρήσιµο µέρος µε διάρκεια και ένα διάστηµα 
φύλαξης µε διάρκεια ∆. Το διάστηµα φύλαξης αποτελείται από µια κυκλική συνέχεια του 
χρήσιµου κοµµατιού  και προστίθεται πριν από αυτό. Τέσσερις τιµές των 
διαστηµάτων φύλαξης µπορούν να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τον πίνακα 4.6 .  

FΤ

ST

UT

UT

Τα σύµβολα στο OFDM  πλαίσιο αριθµούνται από το 0 µέχρι το 67 .Όλα τα σύµβολα 
περιέχουν δεδοµένα και πληροφορίες συγχρονισµού. Από τη στιγµή που το OFDM σήµα 
περιέχει πολλά διαφορετικά διαµορφωµένα φέροντα , κάθε σύµβολο µπορεί να θεωρηθεί 
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ότι διαιρείται σε κελιά , καθένα να αντιστοιχεί στη διαµόρφωση που φέρει κάθε  φέρον  
κατά τη διάρκεια ενός συµβόλου.  
Προσθετικά µε τα µεταδιδόµενα δεδοµένα κάθε OFDM πλαίσιο περιέχει: 
 
Σκεδαζόµενο πιλότο κελιών 
Συνεχιζόµενο πιλότο φορέων 
TPS  φέροντα 
 
Οι πιλότοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για συγχρονισµό πλαισίου , συγχρονισµό 
συχνότητας ,συγχρονισµό χρόνου , προσδιορισµό καναλιού , προσδιορισµό τρόπου 
µετάδοσης και επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να ακολουθήσουν τη φάση 
θορύβου. Τα φέροντα δεικτοδείχνονται από το ];[ maxmin KKk ∈  και προσδιορίζονται από 

 και   στο 2Κ τρόπο και 6 816 στον 8Κ τρόπο αντίστοιχα. Η 

απόσταση µεταξύ των προσκείµενων φερόντων είναι  

0min =K 1704max =K

UT
1  καθώς η απόσταση µεταξύ 

των φερόντων  και   προσδιορίζονται από τον τύπο minK maxK
U

T
K 1−  

Η πρωταρχική περίοδος Τ είναι 7/64 µs για τα 8 MHz κανάλια ,1/8 µs για 7 MHz 
κανάλια , 7/48  µs για 6  MHz κανάλια και 7/40 µs για 5 MHz κανάλια 
 

 
Πίνακας 4.6  Αριθµητικές τιµές για τις OFDM παραµέτρους για τους 2Κ και 8Κ 

τρόπους για 8 MHz κανάλια. 
 
Το εκπεµπόµενο σήµα προσδιορίζεται από την ακόλουθη έκφραση: 
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= = =
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µε το : 
k   να προσδιορίζει τον αριθµό του φέροντος 
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l    να προσδιορίζει τον αριθµό του OFDM συµβόλου 
m   να προσδιορίζει τον αριθµό του µεταδιδόµενου πλαισίου 
Κ    είναι ο αριθµός των µεταδιδόµενων φερόντων 
      είναι η διάρκεια συµβόλου ST
      είναι ο αντίστροφος του διαστήµατος φέροντος UT
 ∆       είναι η διάρκεια του διαστήµατος φρουρού. 
      είναι η κεντρική συχνότητα του ραδιοσήµατος cf
  k’  είναι ο δείκτης του φέροντος σε σχέση µε την κεντρική συχνότητα  

2
)(

' minmax KK
kk

+
−=  

klmc ,,   είναι το µιγαδικό σύµβολο για το φέρον k του συµβόλου δεδοµένων l στο πλαίσιο 
µε αριθµό m 

 
Πίνακας 4.7  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ 8 MHz ΚΑΝΑΛΙΑ. 

 
Οι  τιµές είναι κανονικοποιηµένες διαµορφωµένες τιµές του σηµείου αστερισµού z  
σύµφωνα µε την αλφάβητο διαµόρφωσης για τα δεδοµένα .Οι συντελεστές 
κανονικοποίησης βρίσκονται στο 

klmc ,,

[ ] 1* =×Ε cc   και φαίνονται στον πίνανα 4.8 . 
 

      
Πίνακας 4.8 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
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4.6.8.    ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 
 
∆ιάφορα κελιά µέσα στο πλαίσιο OFDM διαµορφώνονται µε τις πληροφορίες 
συγχρονισµού που οι µεταδιδόµενες τιµές είναι γνωστές στο δέκτη. Τα κελιά που 
περιέχουν πληροφορίες συγχρονισµού µεταδίδονται στη µέγιστη στάθµη ισχύος. Οι  
πληροφορίες που µεταδίδονται σε αυτά τα κελιά είναι σκεδαζόµενα ή συνεχιζόµενα 
πιλοτικά κελιά. Κάθε συνεχιζόµενος πιλότος συµπίπτει µε ένα σκεδαζόµενο πιλότο κάθε 
τέταρτου συµβόλου .Ο αριθµός των χρήσιµων  φερόντων δεδοµένων είναι σταθερός από 
σύµβολο σε σύµβολο : 1512 χρήσιµα φέροντα σε 2Κ τρόπο και 6048 χρήσιµα φέροντα 
σε 8Κ τρόπο. Η τιµή των σκεδαζόµενων ή συνεχιζόµενων πιλοτικών πληροφοριών 
πηγάζουν από την Ψευδοτυχαία ∆υαδική Ακολουθία (PRBS)  η οποία είναι µια σειρά 
από τιµές  ,για κάθε ένα από τα µεταδιδόµενα  φέροντα. 
 
Προσδιορισµός της ακολουθίας αναφοράς  
 
Τα συνεχιζόµενα και σκεδαζόµενα πιλοτικά σήµατα διαµορφώνονται σύµφωνα µε την 
PRBS  ακολουθία , ,αντιστοιχιζόµενα µε τον ανάλογο δείκτη φέροντος k. Αυτή η 
ακολουθία κυριαρχεί στην αρχική φάση της TPS πληροφορίας  

kw

Η PRBS ακολουθία παράγεται σύµφωνα µε το σχήµα 4.28 
Η PRBS αρχικοποιείται έτσι ώστε το πρώτο ψηφίο εξόδου από το PRBS  να συνδυάζεται 
µε το πρώτο ενεργό φέρον .Μια καινούργια τιµή παράγεται από την PRBS σε κάθε 
χρησιµοποιούµενο φέρον (είτε είναι πιλοτικό είτε όχι). 
 

 
 

Σχήµα 4.24    ΠΑΡΑΓΩΓΗ PRBS ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ  
 
Το πολυώνυµο για την ακολουθία PRBS θα είναι :   1211 ++ xx
 

4.6.9.    ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΚΕ∆ΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ     ΚΕΛΙΩΝ 

 
 Η πληροφορία συγχρονισµού , που λαµβάνεται από την ακολουθία συγχρονισµού 
µεταδίδεται σε σκεδαζόµενα πιλοτικά κελιά σε κάθε σύµβολο . Σκεδαζόµενα πιλοτικά 
κελιά µεταδίδονται στη µέγιστη στάθµη ισχύος . Επίσης η αντίστοιχη διαµόρφωση 
δίνεται από την: 
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0}Im{

)2/1(23/4}Re{

,,

,,

=

−=

klm

kklm

c
wxc

 

 
όπου m  είναι ο δέκτης πλαισίου , k είναι ο δείκτης συχνότητας των φερόντων και l είναι 
ο δείκτης χρόνου του συµβόλου 
Για το δείκτη συµβόλου l (µε εύρος από το 0 εως το 67 ) ,τα φέροντα των οποίων οι 
δείκτες k ανήκουν στο υποσύνολο  είναι  σκεδαζόµενοι πιλότοι . 

]};[,0,int,12)4mod1(3{ maxminmin KKkpegerppxKk ∈≥++=  
Όπου ρ είναι ένας ακέραιος , ο οποίος παίρνει πιθανές τιµές µεγαλύτερες τιµές από το 
µηδεν , παρέχοντας το αποτέλεσµα ότι η τιµή για το k δεν θα υπερβεί το επιτρεπτό εύρος  

 . Το πρότυπο  εισαγωγής  του  πιλότου φαίνεται στο σχήµα 4.25 .  ]min;[ maxKK

 

 
 

 Σχήµα 4.25    ∆ΟΜΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
 

4.6.10.    ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ 
ΦΕΡΟΝΤΩΝ  

 
Επιπρόσθετα στα σκεδαζόµενα πιλοτικά φέροντα που περιγράφηκαν πιο πάνω ,177 
συνεχιζόµενα πιλοτικά φέροντα υπάρχουν στον 8Κ τρόπο και 45 στον 2Κ τρόπο που 
εισέρχονται σύµφωνα  µε τον πίνακα 4.9. 
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Πίνακας 4.9   ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ 
ΦΕΡΟΝΤΑ 

 
Τα συνεχιζόµενα πιλοτικά φέροντα µεταδίδονται στη µέγιστη στάθµη ισχύος  
Έτσι η αντίστοιχη διαµόρφωση δίνεται από τον τύπο : 
 

0}Im{
)2/1(23/4}Re{

,,

,,

=

−=

klm

kklm

c
wxc

                                                                                      (4.13)  

4.6.11.    ΠΛΑΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

 
Όπως εξηγήθηκε πιο πάνω η διαµόρφωση όλων των κελιών δεδοµένων 
κανονικοποιούνται έτσι ώστε   Όλα τα κελιά που είναι συνεχή ή 
σκεδαζόµενοι πιλότοι  µεταδίδονται στην µέγιστη ισχύ ώστε για αυτά να ισχύει ότι   

1][ * =cxcE

9/16][ * =cxcE  
 

4.6.12.    ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
(TPS) 

 
Τα TPS φέροντα χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της παραµετροποίησης 
σηµατοδότησης συσχετιζόµενα µε την τεχνική µετάδοσης , δηλαδή το κανάλι 
κωδικοποίησης και τη διαµόρφωση. Το TPS µεταδίδεται παράλληλα µε 17 TPS φέροντα 
για τον 2Κ τρόπο και µε 68 φέροντα για τον 8Κ τρόπο . Κάθε TPS φέρον  στο ίδιο 
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σύµβολο µεταφέρει το ίδιο διαφορικά κωδικοποιηµένο ψηφίο πληροφορίας. Ο 
ακόλουθος πίνακας δείχνει τα συµπεριλαµβανόµενα TPS φέροντα  
 

 
 

 Πίνακας 4.10   TPS ΦΕΡΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
 
Τα TPS φέροντα µεταφέρουν πληροφορίες σχετικά µε: 
 

• ∆ιαµόρφωση, συµπεριλαµβανοµένου της τιµής του α του πρότυπου QAM 
αστερισµού  

 
• Ιεραρχική πληροφορία 

 
• ∆ιάστηµα φύλαξης ( όχι για εσωτερική  γνώση αλλά για την υποστήριξη της 

εσωτερικής απόκρισης του δέκτη στην περίπτωση της επανεναρµόνισης ) 
 

• Εσωτερικούς Ρυθµούς κώδικα 
 

• Τρόπους µετάδοσης (2Κ ή 8Κ , για την περίπτωση του επαναεναρµόνισης του 
δέκτη) 

 
• Αριθµούς πλαισίου στο υπερπλαίσιο 

 
• Προσδιορισµούς κελιού 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ- Η τιµή του α προσδιορίζει τη διαµόρφωση βασιζόµενη στην απόσταση 
σηµείων σε ένα γενικότερο  QAM αστερισµό . Επιτρέπει προσδιορισµό του οµοιόµορφης 
και µη οµοιόµορφης τεχνικής , καλύπτοντας QPSK ,16-QAM και 64-QAM 
 

4.6.13.    ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ TPS 
 
Το TPS προσδιορίζεται από 68 διαδοχικά OFDM σύµβολα , που αναφέρονται σαν ένα 
OFDM πλαίσιο .Τέσσερα διαδοχικά πλαίσια αντιστοιχούν σε ένα OFDM  υπερ πλαίσιο . 
Η αναφορά συγχρονισµού που αντιστοιχεί στα TPS  φέροντα του πρώτου συµβόλου 
κάθε OFDM  πλαισίου ,χρησιµοποιείται για την αρχικοποίηση της TPS διαµόρφωσης 
κάθε ενός TPS φέροντος . Κάθε OFDM σύµβολο καλύπτει ένα TPS ψηφίο . Κάθε TPS 
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µπλοκ (που αντιστοιχεί σε ένα OFDM πλαίσιο) περιέχει 68 ψηφία που προσδιορίζονται 
όπως ακολούθως: 
 
1 ψηφίο αρχικοποίησης 
16 ψηφία συγχρονισµού  
37 ψηφία πληροφορίας 
14 ψηφία πλεονασµού για προστασία από λάθη 
 
Από τα 37 ψηφία πληροφορίας .Τα εναποµείνοντα 6 ψηφία όλα τίθενται στο µηδέν 
 

4.6.14.    ΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ TPS  
 
Οι πληροφορίες για τις παραµέτρους µετάδοσης θα µεταδίδονται όπως φαίνεται στον 
πίνακα 4.11 . Η απεικόνιση κάθε ενός από τις παραµέτρους  µετάδοσης : χαρακτηριστικά 
αστερισµού , τιµή α , ρυθµοί κώδικα , ενδείκτη υπερ πλαισίου και διάστηµα φύλαξης σε 
συνδυασµούς ψηφίων  αποδίδουν µε βάση τις θεωρήσεις που έχουµε κάνει πιο πάνω .Το 
αριστερότερο ψηφίο στέλνεται πρώτο  
 

           
 

Πίνακας 4.11  ΦΟΡΜΑ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ TPS  
 
Οι πληροφορίες του TPS µεταδίδονται σε υπερ πλαίσιο  m΄ ψηφία   πάντοτε 
εφαρµόζεται στο υπερ πλαίσιο m΄+1 , όταν όλα τα άλλα ψηφία αναφέρονται στο υπερ 
πλαίσιο m΄ . 

3925 ss −

 

4.6.15.    ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Το πρώτο ψηφίο  είναι ένα αρχικοποιηµένο ψηφίο για τη διαφορική 2-PSK 
διαµόρφωση .Η διαµόρφωση της αρχικοποιηµένης  TPS προέρχεται από την PRBS 
ακολουθία όπως φαίνεται στις παραπάνω παραγράφους 

0s
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4.6.16.    ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  
 
Τα ψηφία 1 µέχρι 16 του TPS είναι µια λέξη συγχρονισµού 
Το πρώτο και το τρίτο TPS µπλοκ σε κάθε υπερ πλαίσιο έχουν την ακόλουθη λέξη 
συγχρονισµού.  
  
                            1011100011010111161 =− ss
 
 
Το δεύτερο και το τέταρτο TPS µπλοκ έχει  την ακόλουθη λέξη συγχρονισµού 
    
                                     0100011100101000161 =− ss
 

4.6.17.    ΕΝ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΗΚΟΥΣ TPS  
 
Τα πρώτα 6 ψηφία της TPS πληροφορίας χρησιµοποιούνται σαν ενδείκτης µήκους TPS  
(η δυαδική µέτρηση αρχίζει και συµπεριλαµβάνει το ψηφίο   σηµατοδοτώντας τον 
αριθµό των χρησιµοποιηµένων ψηφίων του TPS . Η µετάδοση του χαρακτηρισµού 
κελιού είναι προαιρετική . Ο  TPS  ενδείκτης µήκους µεταφέρει τις τιµές : 

17s

 
010111 όταν η πληροφορία  χαρακτηρισµού κελιού  δε µεταδίδεται (23 TPS ψηφία 
χρησιµοποιούνται 
011111 όταν η πληροφορία χαρακτηρισµού κελιού µεταδίδεται (31 TPS ψηφία 
χρησιµοποιούνται. 
 

4.6.18.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
 
Τέσσερα πλαίσια δηµιουργούν ένα υπερ πλαίσιο .Τα πλαίσια µέσα στο υπερ πλαίσιο 
αριθµούνται από 1 έως 4 .Η απεικόνιση από τα ψηφία   για τον αριθµό του 
πλαισίου αναφέρονται στον πίνακα 4.12.  

2423 , ss

                  
Πίνακας 4.12   ΦΟΡΜΑ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
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4.6.19.    ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ  
 
Ο αστερισµός θα σηµατοδοτείται από 2 ψηφία σύµφωνα µε τον πίνακα 4.32 . 
Προκειµένου να προσδιορίσουµε την τεχνική διαµόρφωσης , ο δέκτης θα 
αποκωδικοποιεί την ιεραρχική πληροφορία που δίνεται στον πίνακα 4.13. 
 

                        
  

Πίνακας 4.13   ΦΟΡΜΑ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ 

 

4.6.20.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ 
 
Η πληροφορία ιεραρχίας προσδιορίζει πότε η µετάδοση είναι ιεραρχική και εφόσον αυτό 
συµβαίνει ποια είναι η τιµή του α .Τα QAM διαγράµµατα αστερισµού που 
ανταποκρίνονται σε διάφορες τιµές α φαίνονται στα σχήµατα 9a/b/c .Όπου το α 
σηµατοδοτείται µε τρία ψηφία σύµφωνα µε τον πίνακα 4.14. 
 

                   
Πίνακας 4.14    ΦΟΡΜΑ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ α 

 

4.6.21.    ΡΥΘΜΟΙ ΚΩ∆ΙΚΑ 
 
Μη ιεραρχική κωδικοποίηση καναλιού και διαµόρφωσης απαιτούν σηµατοδότηση του 
ρυθµού κώδικα r. Σε αυτή την περίπτωση , τρία ψηφία που προσδιορίζουν τον ρυθµό 
κώδικα σύµφωνα µε τον πίνακα 4.15 ακολουθούνται από τρία άλλα ψηφία της τιµής 000 
∆ύο διαφορετικοί ρυθµοί κώδικα µπορούν να εφαρµόζονται σε δύο διαφορετικές 
στάθµες διαµόρφωσης µε το σκοπό να επιτύχουν ιεραρχία. 
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Πίνακας 4.15    ΦΟΡΜΑ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΑ 
 
 

4.6.22.    ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Η τιµή του διαστήµατος φύλαξης σηµατοδοτείται σύµφωνα µε τον πίνακα 4.16 

                    
 

Πίνακας 4.16   ΦΟΡΜΑ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΙΜΗ ΤΟΥ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

 

4.6.23.    ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
 
∆ύο ψηφία χρησιµοποιούνται για τη σηµατοδοσία του τρόπου µετάδοσης (2Κ τρόπος ή 
8Κ τρόπος) 
 

                  
Πίνακας 4.17   ΦΟΡΜΑ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 

 

4.6.24.    ΕΝ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΛΛΙΟΥ 
 
Τα οκτώ ψηφία   µέχρι   χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του κελλιού από 
τον οποίο προέρχεται το σήµα . Η πιο σηµαντική ψηφιολέξη του προσδιορισµού κελιού 
θα µεταδίδεται στα υπερπλαίσια µε τον αριθµό πλαισίου 1 και 3. Η πιο ασήµαντη 
ψηφιολέξη του κελιού , θα µεταδίδεται στα υπερπλαίσια µε αριθµό πλαισίου 2 και 4 . Η 

40s 47s
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απεικόνιση των ψηφίων γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα 4.18. Εαν η πρόβλεψη για την 
απεικόνιση του κελιού δεν προβλέπεται τα οκτώ ψηφία τίθενται ίσα µε το µηδέν . 
 

                    
 
Πίνακας 4.18    ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΕΛΙΟΥ ΣΤΑ TPS 

ΨΗΦΙΑ 

4.6.25.    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΑΘΗ ΤΟΥ TPS 
 
Τα 53 ψηφία που περιέχουν το συγχρονισµό και τις πληροφορίες του TPS  επεκτείνονται 
µε 14 ψηφία ισότητας του BCH (67 , 53 , t=2 ) κώδικα µείωσης διάρκειας , που 
προέρχεται από τον αρχικό συστηµικό BCH (127 ,113 ,t=2 ) κώδικα. 
Το πολυώνυµο του κώδικα γεννήτορα είναι : 
 

1)( 24568914 ++++++++= xxxxxxxxxh                                                           (4.13) 
 
Ο BCH κώδικας µείωσης διάρκειας  µπορεί να δηµιουργηθεί µε την πρόσθεση 60 
ψηφίων , όλα να τίθενται στο µηδέν , πρίν τα ψηφία  πληροφορίας  εισαχθούν σε ένα  
BCH (127,113, t=2 )κωδικοποιητή. Μετά την κωδικοποίηση BCH αυτά τα ανενεργά 
ψηφία  θα απορριφθούν , οδηγώντας σε µια BCH  κωδικολέξη των 67 ψηφίων. 
 

4.6.26.    ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ TPS 
 
Τα TPS κελιά µεταδίδονται στην κανονική στάθµη ισχύος ,δηλαδή µεταδίδονται µε την 
ίδια  ενέργεια που ισούται µε τη µέση τιµή των δεδοµένων κελιών ,δηλαδή .  
Κάθε TPS φέρον είναι DBPSK διαµορφωµένο και καλύπτει το ίδιο µήνυµα .Η DBPSK 
αρχικοποιείται στην αρχή κάθε TPS µπλοκ. Ο ακόλουθος κανόνας εφαρµόζεται για τη 
διαφορική διαµόρφωση του φέροντος k του συµβόλου l (l>0) στο πλαίσιο m : 

1][ * =cxcE

   if { } { } { } ;0Im;ReRe,0 ,,,1,,,1 === − klmklmklm cccthens  
   if { } { } { } ;0Im;ReRe,1 ,,,1,,,1 =−== − klmklmklm cccthens  

 H απόλυτη διαµόρφωση των TPS φερόντων στο πρώτο σύµβολο στο πλαίσιο πηγάζει 
από την αναφορά συγχρονισµού   όπως ακολούθως: kw

0}Im{
)2/1(2}Re{

,,

,,

=

−=

klm

kklm

c
wc

                                                                                              (4.14)  
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4.6.27.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ   RS ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟFDM 
ΥΠΕΡΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Η δοµή του OFDM πλαισίου επιτρέπει για τον ακέραιο αριθµό των 204 ψηφιολέξεων 
του Reed – Solomon πακέτου να µπορεί να µεταδοθεί σε ένα OFDM υπερ πλαίσιο  και 
γι’αυτό αποφεύγει την  ανάγκη για κάθε είδους παραγέµισµα , για οποιοδήποτε 
αστερισµό , οποιοδήποτε µήκος διαστήµατος  φύλαξης ,ρυθµού κωδικοποίησης ή εύρους 
καναλιού µπορεί να χρησιµοποιηθεί .Οι πρώτες ψηφιολέξεις δεδοµένων σε ένα OFDM 

υπερ πλαίσιο θα είναι κάποιο από τις   ψηφιολέξεις . 
−−−−−−

SYNCSYNC /

 
Πίνακας 4.19    ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ R-S ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΕΡΠΛΑΙΣΙΟ 
OFDM ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΚΑΙ 

ΤΥΠΩΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

 
Πίνακας 4.20  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΨΗΦΙΩΝ Mbit/s ( ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ, ΡΥΘΜΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ 8 MHz  ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ). 
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4.7.    ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ OFDM  

Με τη χρήση  ποικιλοµορφίας  της συχνότητας και του χρόνου η  OFDM παρέχει µέσα 
να µεταδοθούν τα στοιχεία σε ένα εκλεκτικό κανάλι συχνότητας. Εντούτοις, δεν 
καταστέλλει την εξασθένιση. Ανάλογα µε τη θέση τους στο πεδίο συχνότητας, 
µεµονωµένα υποκανάλια θα µπορούσαν να επηρεαστούν µε την εξασθένιση. Αυτό 
απαιτεί τη χρήση της κωδικοποίησης καναλιών για να προστατεύσει περαιτέρω τα 
µεταδιδόµενα δεδοµένα. Μεταξύ εκείνων των τεχνικών  κωδικοποίησης καναλιών, η     
κωδικοποιηµένης διαµόρφωση κωδικοποιηµένης κατά trellis (TCM)[15],  συνδυάζεται 
µε την αναδιάταξη συχνότητας και χρόνου και θεωρείται το αποτελεσµατικότερο µέσο 
για ένα επιλεκτικό  εξασθενιζόµενο κανάλι.Η  TCM συνδυάζει την κωδικοποίηση και τη 
διαµόρφωση για να επιτύχει ένα υψηλό κέρδος κωδικοποίησης ,χωρίς να επηρεάζει το 
εύρος ζώνης του σήµατος. Σε έναν κωδικοποιητή TCM, κάθε σύµβολο των η ψηφίων 
χαρτογραφείται στον αστερισµό n+1 ψηφίων, χρησιµοποιώντας έναν κανόνα χωρισµού 
του συνόλου. Αυτή η διαδικασία αυξάνει το µέγεθος αστερισµού και προσθέτει 
αποτελεσµατικά  πρόσθετο πλεονασµό στο σήµα. Ένας κώδικας TCM µπορεί να 
αποκωδικοποιηθεί µε έναν µαλακό αλγόριθµο αποκωδικοποίησης απόφασης κατά 
Viterbi, ο οποίος εκµεταλλεύεται τη µαλακή φύση απόφασης του λαµβανόµενου 
σήµατος. Το κέρδος κωδικοποίησης για έναν κώδικα δύο διαστάσεων TCM σε ένα 
γκαουσσιανό κανάλι είναι περίπου 3 dB για ένα ρυθµό λανθασµένων ψηφίων της τάξης  
του . Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα OFDM είναι ότι 
µπορεί να µετατρέψει ένα ευρυζωνικό επιλεκτικό εξασθενιζόµενο κανάλι συχνοτήτων σε 
µια σειρά µη  επιλεκτικών εξασθενιζόµενων υποκαναλιών περιορισµένης ζώνης  µε τη 
χρησιµοποίηση της παράλληλης και πολλαπλού φέροντος  µετάδοσης. Τα υποφέροντα  
κωδικοποιηµένης  OFDM µε τη διαδοχική  χρησιµοποίηση των ειδικά σχεδιασµένων 
κωδίκων TCM για το µη επιλεκτικής συχνότητας  εξασθενιζόµενο κανάλι  είναι ο 
σηµαντικότερος λόγος για τη χρήση του  COFDM [16] στην  επίγεια  ψηφιακή 
αναµετάδοση. Αν και οι  trellis  κώδικες παράγουν βελτιώσεις της αναλογίας σήµατος 
προς θόρυβο (S/N), εντούτοις  παρουσιάζουν προβλήµατα µε τις ριπές θορύβου. Γενικά, 
τα λάθη µετάδοσης έχουν  ισχυρή συσχέτιση χρόνου/συχνότητας .Η αναδιάταξη παίζει 
ένα ουσιαστικό ρόλο στην κωδικοποίηση καναλιού, µε την παροχή της ποικιλοµορφίας 
στο πεδίο του χρόνου. Η αναδιάταξη σπάζει το συσχετισµό και επιτρέπει στον 
αποκωδικοποιητή  να αποβάλει ή να µειώσει το τοπικό φαινόµενο εξασθένισης σε όλη το 
εύρος και πέρα από ολόκληρο το βάθος της χρονικής διαπλοκής.Το βάθος αναδιάταξης 
µπορεί να είναι δυνατό ώστε να σπάσει τα µακροχρόνια ευθέα λάθη. Με βάση τη θεωρία 
πληροφοριών, η χωρητικότητα καναλιών είναι µια συνάρτηση του λόγου σήµατος προς 
θόρυβο και εύρους ζώνης των καναλιών.. Θεωρείται ότι η κοινή κωδικοποίηση 
πηγής/καναλιού είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί η ευελιξία και η 
εξελιξιµότητα.Το  COFDM έχει θεωρηθεί πολύ εύκαµπτο για τη διαστρωµένη  και 
ρυθµιζόµενη µετάδοση .∆ιαφορετικές οµάδες υποκαναλιών COFDM µπορούν να 
οριστούν  για τις διαφορετικές ανάγκες  της διαµόρφωσης, των επιπέδων ισχύος, και των 
σχεδίων κωδικοποίησης καναλιών.Οι ακόλουθες προσδοκίες είναι βασισµένες στην 
έρευνα για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για το πρόσθετο 
λευκού θορύβου γκαουσσιανό κανάλι, το COFDM και η διαµόρφωση µονού φέροντος 
έχουν συγκρίσιµη απόδοση . Εντούτοις, το κανάλι  τηλεοπτικής µετάδοσης για τη HDTV 
αποτελείται από τα διάφορα άλλα στοιχεία: τυχαίος θόρυβος, θόρυβος ώθησης, 
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πολλαπλών διαδροµών παραµόρφωση, εξασθένιση και παρεµβολή. Επίσης, στο  τέλος 
της UHF ζώνης τα µήκη κύµατος είναι µικρά (περίπου 0,5 m) Κατά συνέπεια, τα 
χαρακτηριστικά αυτών των αιχµών  σε αυτήν την ζώνη διαµορφώνονται καλύτερα από 
µια στατιστική διανοµή γνωστή ως διανοµή Rayleigh.Θεωρείται ότι µε το κατάλληλα 
σχεδιασµένο διάστηµα φύλαξης, την αναδιάταξη και την κωδικοποίηση καναλιού,το  
COFDM είναι σε θέση  να χειριστεί τις πολύ ισχυρές ηχώ. Η βελτίωση του ρυθµού 
λανθασµένων ψηφίων, που προέκυψε από τις πολλαπλάσιες ηχώ, υποδείχθηκε από τις 
προσοµοιώσεις υπολογιστών και τις εργαστηριακές επιδείξεις. Με την υπόθεση της 
αντίστασης της ισχυρής πολλαπλών διαδροµών διάδοσης,το COFDM µπορεί  να 
επιτρέψει τη χρήση της παντοκατευθυντικής κεραίας στις αστικές περιοχές και την 
κινητή υποδοχή όπου το C/N είναι αρκετά υψηλό.Εκτός από το κανάλι που εξασθενίζει, 
τα σήµατα µεταβλητού χρόνου  που προκαλούνται από τη µετάδοση των ποµπών στον 
πύργο, τον κυµατισµό αεροπλάνων και ακόµη και των δέντρων που ταλαντεύονται 
παράγουν λάθη στην ψηφιακή µετάδοση. Με τη δοµή της παράλληλης µετάδοσής του 
καθώς επίσης και τη χρήση της trellis κωδικοποίησης, τα συστήµατα COFDM  µπορούν 
να παρουσιάσουν πλεονεκτήµατα στην εξασθένιση και στα χρόνο-αµετάβλητα 
περιβάλλοντα. Το COFDM πιο  πολύ επηρεάζεται από τα λάθη συχνότητας  των 
φερόντων. Ένα µικρό αρχικό σήµα  συχνότητας στο δέκτη συµβιβάζει την 
ορθογωνιότητα  µεταξύ των υποκαναλιών ,δίνοντας  µια υποβάθµιση στην απόδοση του 
συστήµατος που αυξάνεται γρήγορα µε την αρχική  συχνότητα που αντισταθµίζεται και 
µε τον αριθµό των υποφερόντων. Ο θόρυβος φάσης και jitter µπορεί να επηρεαστεί από 
τον άνω-µετατροπέα ποµπού και το δέκτη . Μια πιθανή λύση είναι η χρήση πιλοτικών 
σηµάτων που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην ανίχνευση θορύβου φάσης στην 
αποδιαµόρφωση. Εντούτοις, αυτό γίνεται κάτω από τον κίνδυνο µείωσης της 
ρυθµοαπόδοσης των ωφέλιµων δεδοµένων. 

 Η COFDM είναι πολύ ισχυρή στην παρουσία παρεµβολής και γραµµικών 
παραµορφώσεων εξαιτίας της πολλαπλής διαδροµής. Για παρόµοιους λόγους, η COFDM 
είναι χρήσιµη για δίκτυα µιας συχνότητας. Ανάλογα µε τη συγκεκριµένη µορφή 
διαµόρφωσης που χρησιµοποιείται σε κάθε φέρον, τα συστήµατα DVB-T και ISDB-T 
υποστηρίζουν µια ευρεία κλίµακα ρυθµών ψηφίων ωφέλιµου φορτίου. Η µέση ισχύς 
ποµπού είναι πολύ λιγότερη από εκείνη που απαιτείται για τη µετάδοση αναλογικής 
τηλεόρασης. 

   H COFDM είναι ένα παράλληλο σύστηµα στο οποίο η υψηλής ταχύτητας ροή 
δεδοµένων σε σειρά µεταδίδεται ως ένα σύνολο πολύπλεξης ροών δεδοµένων 
χαµηλότερων ταχυτήτων. Το φάσµα οποιασδήποτε διαµορφωµένης υποζώνης 
καταλαµβάνει µόνο ένα µικρό µέρος του διαθέσιµου εύρους ζώνης καναλιού. Ως 
αποτέλεσµα, λίγα σχετικά από τα φέροντα COFDM και τα σχετικά σύµβολα δεδοµένων 
επηρεάζονται από διαλείψεις  εξαρτώµενες από συχνότητες. Εφόσον η διαφοροποίηση 
στην εξασθένηση και η καθυστέρηση σε κάθε υποζώνη ελαττώνεται πάρα πολύ, τα 
σφάλµατα έξαρσης λόγω της εξασθένησης ή της παρενόχλησης µπορούν να 
παραµορφώσουν κάποια αλλά όχι όλα τα µεταδιδόµενα δεδοµένα. Η πλήρης ροή 
µεταδιδόµενων δεδοµένων µπορεί να ανασκευαστεί από τα σύµβολα που λαµβάνονται 
στα λιγότερο επηρεασµένα φέροντα. Εφόσον η παραµόρφωση µέσα σε κάθε υποζώνη 
είναι µικρή, η εξισορρόπηση των υποζωνών είναι σχετικά απλή. 
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   Το σύνολο των φερόντων µε µικρά διαστήµατα µεταξύ τους παράγεται από ένα 
Αντίστροφο Μετασχηµατισµό Γρήγορου Fourier (IFFT). Οι φάσεις των φερόντων και ο 
χρονισµός των δεδοµένων των υποζωνών ρυθµίζονται έτσι ώστε να διατηρούν ένα 
σχετικά επίπεδο φάσµα ισχύος για το σύνθετο σήµα και για επιτρέπουν τον διαχωρισµό 
των υπερκαλυπτόµενων υποζωνών χωρίς σηµαντική παρενόχληση ενδοϋποζώνης. 
Σχεδόν ιδανική απόδοση µπορεί να επιτευχθεί αν ο αριθµός των φερόντων είναι αρκετά 
µεγάλος. 
   Η συµβολική περίοδος διαιρείται σε ένα ενεργό διάστηµα, Τu, και ενός διαστήµατος 
ασφάλειας, ∆. Το ολικό συµβολικό διάστηµα είναι το άθροισµα του Tu και ∆. Τα 
δεδοµένα µεταδίδονται µόνο κατά τη διάρκεια το ενεργού διαστήµατος. Ο σκοπός του 
διαστήµατος ασφάλειας είναι να ξεπεραστούν οι επιδράσεις των σηµάτων πολλαπλών 
διαδροµών που καθυστερούνται λιγότερο από ∆. Όλα τα σήµατα που λαµβάνονται µε µια 
καθυστέρηση λιγότερο από ∆ προστίθενται εποικοδοµητικά µε το άµεσο σήµα. Τα 
οµοιοκαναλικά σήµατα σε δίκτυα µιας συχνότητας συνδυάζονται µε ένα παρόµοιο 
τρόπο. 
   Εφόσον τα σύµβολα δεδοµένων δεν υπόκεινται σε σχηµατισµό Nyquist, η φασµατική 
πυκνότητα ισχύος κάθε φορέα, Pkc(f), είναι η γνωστή λειτουργία sinc 
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Όπου fkc = fc + k΄/Tu και k΄= kc – (Kmin + Kmax)/2; Kmin < kc  < Kmax. Η κεντρική συχνότητα 
του καναλιού είναι  fc και kc είναι ο αριθµός φέροντος, ένας ακέραιος αριθµός. 
   Ένα σχέδιο των υψηλότερων πέντε φερόντων ενός καναλιού 8 MHz στον τρόπο 
DVBT-2k (1705 φορείς) χρησιµοποιώντας µια αναλογία διαστήµατος ασφάλειας ∆/Τu 

ενός ¼ παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα 4.26 .  
                                
 

                             
Σχήµα 4.26    ΠΕΝΤΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΕΝΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 8 MHz ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 2k 

 
Εφόσον ο ολικός συµβολικός χρόνος είναι µεγαλύτερος από το αντίστροφο του 
διαστήµατος του φέροντος, ο κύριος λοβός της φασµατικής πυκνότητας ισχύος κάθε 
φέροντος είναι ελαφρώς στενότερος από την απόσταση των φερόντων δυο φορές, και οι 
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µεταδιδόµενες υποζώνες δεν είναι αυστηρά ορθογώνιες. Εποµένως, η φασµατική 
πυκνότητα ισχύος δεν είναι σταθερή µέσα στο εύρος ζώνης του καναλιού. Πάνω από το 
φέρον της υψηλότερης συχνότητας, οι πλευρικοί λοβοί των λειτουργιών sinc 
προστίθενται για την παραγωγή µιας φασµατική πυκνότητα ισχύος των οποίων οι 
κορυφές µειώνονται σταθερά. Η υψηλότερη συχνότητα φέροντος είναι αρκετά κάτω από 
την άκρη του καναλιού έτσι ώστε το ιδανικό φάσµα είναι περισσότερο από 35 dB κάτω 
από το φάσµα εντός ζώνης. Μια παρόµοια σχέση υπάρχει στη χαµηλότερη άκρη της 
ζώνης. 
 

4.7.1.    ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
  Υπάρχουν πολλοί βαθµοί ελευθερίας στο σήµα COFDM, επιτρέποντας ένα µεγάλο 
ποσό ελαστικότητας στη δοµή του σήµατος. Για παράδειγµα, δεν είναι απαραίτητο όλα 
τα φέροντα να µεταδίδονται στο ίδιο πλάτος. Υπό ορισµένες συνθήκες, όπως την 
εµφάνιση υψηλών επιπέδων παρενόχλησης ή της δύσκολης πολλαπλής διαδροµής, τα 
άνισα πλάτη φερόντων µπορούν να δώσουν τη δυνατότητα για υψηλότερο ρυθµό 
γενικών δεδοµένων. 
   Η καλύτερη κατανοµή ισχύος για κάθε υποζώνη µπορεί να υπολογιστεί από το 
θεώρηµα του γεµίσµατος νερού  της θεωρίας επικοινωνιών. Αυτό το θεώρηµα αναφέρει 
πως η φασµατική πυκνότητα ισχύος του µεταδιδόµενου σήµατος, Sx(f), θα έπρεπε να 
επιλεγεί έτσι ώστε: 
                                                  )()( fSPfS ntx −=                                                      (4.15) 
                                                  
όπου Sn(f) είναι η φασµατική πυκνότητα ισχύος του θορύβου ή της παρεµβολής που 
οµαλοποιείται στη λειτουργία µεταφοράς ισχύος του καναλιού και Pt, είναι η 
µεταδιδόµενη ισχύς. Όταν η φασµατική πυκνότητα ισχύος επιλέγεται σύµφωνα µε αυτήν 
την έκφραση, η ικανότητα καναλιού δίνεται από τη σχέση : 
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Το αποτέλεσµα αυτού του είδους του υπολογισµού καθορίζεται από τη φύση της 
παρεµβολής που κυριαρχεί (πχ. αν η παρεµβολή οφείλεται σε λευκό θόρυβο, σε θόρυβο 
ακµής, σε παρενόχληση από αναλογικούς τηλεοπτικούς σταθµούς, ή σε πολλαπλή 
διαδροµή). Για παράδειγµα, αν εξετασθεί µόνο ο λευκός θόρυβος, η διανοµή ισχύος στη 
ζώνη θα έπρεπε να είναι σταθερή. Στην παρουσία οµοιοκαναλικής παρεµβολής από ένα 
αναλογικό τηλεοπτικό σήµα, το σύστηµα µπορεί να γίνει ισχυρό αν δε µεταδοθεί στις 
υποζώνες COFDM γύρω από το φέρον της εικόνας, το υποφέρον χρώµατος, και τις 
συχνότητες φέροντος ήχου, όπου υπάρχουν κορυφές στο αναλογικό σήµα. Όλες οι άλλες 
υποζώνες θα χρησιµοποιούσαν τον ίδιο αριθµό ψηφίων ανά σύµβολο στον ίδιο 
αστερισµό και µε την ίδια ισχύ. Μια ανάλογη άνιση κατανοµή θα µπορούσε να γίνει στη 
βάση της πολλαπλής διαδροµής ή του θορύβου ακµής. Πρακτικά, η οµοιοκαναλική 
παρεµβολή,  ο θόρυβος ακµής, και η πολλαπλή διαδροµή εξαρτώνται από την τοποθεσία 
και τον χρόνο, έτσι ώστε η χρήση µιας ανοµοιόµορφης κατανοµής δεν είναι συνήθως 
εφικτή σε εφαρµογές εκποµπών. Η σταθερή διανοµή ισχύος που συνδέεται µε την 
υπόθεση του λευκού θορύβου χρησιµοποιείται στα συστήµατα DVB-T και ISDB-T. 
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4.8.    ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ TRELLIS 
 
Η κωδικοποίηση Trellis  εφευρέθηκε ώστε να καλυτερεύσει η αξιοπιστία του ψηφιακού 
συστήµατος µετάδοσης ,χωρίς επέκταση του εύρους ζώνης ή µείωση του ρυθµού 
δεδοµένων. Οι κανονικοί κώδικες καναλιού όπως οι µπλοκ ή οι συνελικτικοί κώδικες 
καλυτερεύουν τις επιδόσεις του συστήµατος επικοινωνίας αλλά µε επέκταση του εύρους 
ζώνης. Η κωδικοποίηση Trellis είναι µια µορφή κωδικοποιηµένης διαµόρφωσης όπου 
µπορεί να αυξήσει την αναισθησία στο θόρυβο ,χωρίς να αυξάνεται το εύρος ζώνης. 
Ένα παράδειγµα µπορεί να µας δώσει το σκεπτικό του TCM. Υποθέτουµε ένα ψηφιακό 
σχήµα  επικοινωνίας που µεταδίδει δεδοµένα από µια πηγή που εκπέµπει δύο ψηφία 
πληροφορίας κάθε Τ δευτερόλεπτα. Οι πιθανές λύσεις είναι πολλές: 
 
α) Χρησιµοποίηση ακωδικοποίητης διαµόρφωσης  Τετραφασικής Μετατόπισης Φάσης 
(4PSK) µε ένα σήµα να µεταδίδεται κάθε Τ δευτερόλεπτα. Σε αυτή την περίπτωση κάθε 
σήµα µεταφέρει δύο ψηφία πληροφορίας. 
 
β) Χρησιµοποίηση ενός συνελικτικού κώδικα  ρυθµού 2/3 και 4PSK διαµόρφωση. Αφού 
τώρα κάθε κυµατοµορφή σήµατος µεταφέρει 4/3 ψηφία πληροφορίας , πρέπει να έχει 
διάρκεια 2Τ/3 δευτερόλεπτα ,ώστε να ταιριάζει µε τον ρυθµό πληροφοριών της 
πηγής.Σαν αποτέλεσµα σε σχέση µε το ακωδικοποίητο σχήµα , το εύρος ζώνης αυξάνεται 
κατά ένα παράγοντα 3/2. 
 
γ) Χρησιµοποίηση ενός συνελικτικού κώδικα µε ένα ρυθµό 2/3 και 8PSK διαµόρφωση 
ώστε να αποφεύγεται η µείωση της διάρκειας του σήµατος. Κάθε σήµα ακόµη µεταφέρει 
2 ψηφία πληροφορίας και δεν υπάρχει αύξηση του εύρους ζώνης επειδή η 
κωδικοποιηµένη 8PSKκαι η ακωδικοποίητη 4PSK καταλαµβάνουν το ίδιο εύρος ζώνης. 
 
 Με τη γ) λύση χρησιµοποιούµε κωδικοποίηση, χωρίς αύξηση του εύρους ζώνης.Κάποιος 
θα πίστευε ότι η χρήση υψηλής τάξης αστερισµού ,θα υπήρχε αύξηση της ισχύος σε 
σχέση µε την 4PSK. Αυτό που συµβαίνει είναι ότι το κέρδος κωδικοποίησης που 
επιτυγχάνεται µε ένα ρυθµό 2/3 συνελικτικού κώδικα θα µπορούσε να αντισταθµίσει 
αυτό το πρόβληµα, µε καθαρό  αποτέλεσµανα έχουµε κάποιο κέρδος χωρίς επιβάρυνση 
στο εύρος ζώνης. 
Η πρωτοποριακή άποψη του TCM είναι ότι η συνελικτική κωδικοποίηση και η 
διαµόρφωση δεν θα πρέπει να συµπεριφέρονται ως ξεχωριστές εισαγωγές ,αλλά σαν µια 
µοναδική λειτουργία. Σα συµπέρασµα ,το σήµα λήψης επεξεργάζεται µε το συνδυασµό 
αποδιαµόρφωσης και αποκωδικοποίησης σε ένα ενιαίο βήµα αντί αυτό να γίνεται 
χωριστά .Σαν αποτέλεσµα αυτού είναι ότι η παράµετρος που κυριαρχεί στην απόδοση 
του συστήµατος µετάδοσης πάνω σε ένα κανάλι AWGN δεν είναι η ελεύθερη απόσταση 
Hamming του συνελικτικού κώδικα ,αλλά µάλλον η ελεύθερη Ευκλίδεια  απόσταση  
µεταξύ των εκπεµπόµενων ακολουθιών σήµατος. Τελικά η διαδικασία  ανίχνευσης θα 
περιλαµβάνει µαλακό αντί για σκληρό τρόπο απόφασης. Αυτό γίνεται ώστε να 
συµβαδίζουµε µε τη βασική φιλοσοφία της θεωρίας της πληροφορίας .Mε βάση τη 
θεώρηση του Shannon , η χωρητικότητα προσδιορίζεται µε τον καθορισµό διαφορετικής 
κυµατοµορφής για κάθε ολοκληρωµένο λαµβανόµενο µήνυµα. Στην περίπτωση µας το 
µήνυµα περιγράφεται σαν µια ακολουθία ψηφίων ή συµβόλων. Η κωδικοποίηση Trellis 
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είναι µία πρακτική προσέγγιση αυτού του θεωρητικού σχήµατος. Περισσότερο απο το να 
προσθέτει επιπλέον ψηφία ή σύµβολα πριν τη διαµόρφωση, ο πλεονασµός επιτυγχάνεται 
µε τη χρήση αστερισµών µε περισσότερα σηµεία µε αυτά που χρειάζονται χωρίς 
κωδικοποίηση. Συνήθως ο αριθµός των σηµείων διπλασιάζεται. Ο αριθµός των 
συµβόλων / δευτερόλεπτο παραµένει ο ίδιος , έτσι και το εύρος ζώνης που απαιτείται 
παραµένει αναλοίωτο.Αφού υπάρχουν περισσότερα σηµεία ανα σύµβολο, µπορεί να 
εµφανιστεί ότι η πιθανότητα λάθους για ένα δεδοµένο λόγο σήµατος προς θόρυβο θα 
µπορούσε να αυξηθεί. 
To TCM χρησιµοποιείται ευρύτατα σε υψηλής ταχύτητας modem φωνής. Χωρίς 
κωδικοποίηση, τα υψηλής ταχύτητας modem επιτυγχάνουν ρυθµό δεδοµένων µέχρι 9600 
bits/sec µε Μ=16 QAM αστερισµό σήµατος .Το προστιθέµενο κέρδος κωδικοποίησης 
που παρέχεται από τον TCM έχει κάνει δυνατό να αυξήσει την ταχύτητα µετάδοσης κατά 
ένα παράγοντα 2 . Για παράδειγµα η σύσταση για την  ITU V.34 TCM οικογένεια 
modem   υποστηρίζει ρυθµό ψηφίων ως 33.6 kb/sec. 
           

 
Σχήµα 4.27  ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΣ  

2 ΨΗΦΙΑ ΚΑΘΕ Τ ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 
 
Η νέα αντίληψη για το TCM  που έχει οδηγήσει σε παρατηρήσιµα κέρδη,  ήταν ο 
διαµερισµός ενός συνόλου σηµάτων ώστε να παρέχει πλεονασµό στην κωδικοποίηση και   
ενοποιηµένη απεικόνιση των συναρτήσεων των σηµάτων , ώστε να αυξάνεται η 
ελεύθερη απόσταση µεταξύ των κωδικοποιηµένων σειρών σήµατος. Αυτό επιτρέπει την 
κατασκευή   κωδικών διαµόρφωσης , όπου η ελεύθερη απόσταση να τείνει σηµαντικά 
στην ελάχιστη απόσταση των ακωδικοποιηµένων διαµορφωµένων σηµάτων µε τον ίδιο 
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ρυθµό πληροφορίας , εύρος ζώνης και ισχύ σήµατος . Η αντίληψη του διαµερισµού 
συνόλου είναι η κεντρική σπουδαιότητα του TCM . Το σχήµα 4.29 δείχνει αυτή τη 
σκέψη για ένα 16 QAM αστερισµό σήµατος που µεταφέρει 3 ψηφία ανα σύµβολο. Ο 
διαµερισµός του συνόλου γίνεται σε µικρότερα σύνολα µε τις µικρότερες αυξητικές 
αποστάσεις ενδοσυνόλου ∆i  ,i=0,1,...  Οι µικρότεροι αστερισµοί σήµατος που 
επιτυγχάνονται µαρκάρονται D0,D1,…, και D7 και στην περίπτωση του σχήµατος 4.29 
θα αναφέρονται ως υποσύνολα. Κάθε σηµείο αστερισµού χρησιµοποιείται µια φορά και 
εάν τα υποσύνολα χρησιµοποιούνται µε την ίδια πιθανότητα, τα σηµεία του αστερισµού 
θα φαίνονται µε την ίδια πιθανότητα 
 

        
 

Σχήµα 4.28 ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 16QAM ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ UNGERBOECK 

Ο διαµερισµός επαναλαµβάνεται  φορές µέχρι η 1
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 να είναι ίση ή µεγαλύτερη από 

την ελεύθερη απόσταση του TCM που σχεδιάζεται.Το τετράγωνο της ελάχιστης 
απόστασης ενδοσυνόλου  του  υποσυνόλου διπλασιάζεται µετά από κάθε  διαίρεση , 
δηλαδή κάθε διαµέριση του υποσυνόλου συνεισφέρει 3 dB κέρδος κωδικοποίησης.  Από 
αυτή την άποψη θα πρέπει να γίνονται όσον το δυνατό περισσότερες διαιρέσεις . Αλλά η 
συνθετότητα µεγαλώνει µε τον αριθµό των διαιρέσεων.Ενα σηµαντικό σηµείο που πρέπει 
να θυµόµαστε είναι ότι για να έχουµε τα καλύτερα TCM σχήµατα οι διαµερίσεις του 
συνόλου θα πρέπει να υπακούν 3 καταλυτικούς κανόνες: 
1) Τα µέλη του ίδιου µεγαλύτερου διαµερίσµατος ορίζονται σε παράλληλες µεταβάσεις 
2) Τα µέλη του επόµενου µεγαλύτερου διαµερίσµατος ορίζονται σε παρακείµενες 

µεταβάσεις ,δηλαδή µεταβάσεις που απορρέουν ή  συγκλίνουν στον ίδιο κόµβο 
3) Όλα τα σήµατα χρησιµοποιούνται αρκετά συχνά. 
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Τα σηµεία µέσα σε κάθε υποσύνολο που βρίσκονται σε µακρινή µεταξύ τους Ευκλείδια 
απόσταση θα αντιστοιχούν σε ακωδικοποίητα ψηφία .Τα εναποµείνοντα ή 
κωδικοποιηµένα ψηφία , προσδιορίζουν την επιλογή του υποσυνόλου. Μόνο 
συγκεκριµένες ακολουθίες υποσυνόλων επιτρέπονται ,αυτές οι ακολουθίες που 
προσδιορίζονται από ένα απλό συνελικτικό κώδικα. Η ακολουθία περιγράφεται 
καλύτερα από ένα διάγραµµα µεταβάσης καταστάσεων ή trellis. 

 
 

Σχήµα 4.29   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ TRELLIS 
 
To σχήµα 4.30 δείχνει την απεικόνιση των 3 ψηφίων συµβόλου εισόδου σε σηµεία του 
αστερισµού. ∆ύο από τα ψηφία εισόδου Ι2 και Ι3 είναι ακωδικοποίητα και προσδιορίζουν 
ποιο υποσύνολο χρησιµοποιείται. Το τρίτο ψηφίο Ι1 τροφοδοτεί έναν συνελικτικό 
κωδικοποιητή ρυθµού ½ , του οποίου οι δύο ψηφίων έξοδοι προσδιορίζουν ποιο 
υποσύνολο χρησιµοποιείται.  

           
Σχήµα 4.30    ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ TRELLIS 

 
Το σχήµα 4.31 φαίνεται το διάγραµµα καταστάσεων του κώδικα .Οι καταστάσεις 
µαρκάρονται σύµφωνα µε τα δεδοµένα του καταχωρητή µετατόπισης του συνελικτικού 
κωδικοποιητή. Οι ετικέτες των µεταβάσεων προσδιορίζουν ποιο υποσύνολο 
χρησιµοποιείται όταν αυτή η µετάβαση  γίνεται. 
Στον δέκτη , χρησιµοποιείται ένας Viterbi [17] αλγόριθµος για συνδυασµένη 
αποδιαµόρφωση και αποκωδικοποίηση. Για κάθε λαµβανόµενο σύµβολο, η απόσταση στο 
κοντύτερο µέλος του υποσυνόλου µετρείται ,όπως φαίνεται στο σχήµα 4.31 
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Σχήµα 4.31     ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ VITERBI  

 
Το τετράγωνο αυτών των τιµών  υπηρετεί σαν το µετρικό σύστηµα επέκτασης των 
επικρατούντων καταστάσεων του αλγόριθµου Viterbi.Για κάθε επικρατούσα κατάσταση, 
όχι µόνο πρέπει να αποθηκεύονται τα κωδικοποιηµένα ψηφία και η υπολογιζόµενο 
τετράγωνο της απόστασης , αλλά επίσης και τα ακωδικοποίητα ψηφία που αντιστοιχούν σε 
εκείνο το µέλος του υποσυνόλου που ήταν στο κοντινότερο σηµείο για κάθε σύµβολο. 
Ο κώδικας που περιγράφεται παραπάνω λειτουργεί σε σύµβολα δύο διαστάσεων. 
∆ιπλασιάζοντας τον αριθµό των σηµείων, µειώνεται η απόσταση µεταξύ των σηµείων κατά 

ένα παράγοντα 
2

1  ,έτσι υπάρχει µια επιπλέον απώλεια των 3 dB (για µεγάλους 

αστερισµούς) από αυτή που είχε υπολογιστεί. Η απόδοση µπορεί να βελτιωθεί 
λειτουργώντας µε σύµβολα περισσοτέρων των 2 –διαστάσεων. Για παράδειγµα, ζεύγη των 
συµβόλων QAM µπορεί να χρησιµοποιηθούν σαν 4 –διαστάσεων σύµβολα. Με το 
διπλασιασµό του αριθµού των σηµείων στις 4 διαστάσεις, η απόσταση µεταξύ των 

σηµείων µειώνεται  κατά 
4 2
1  , για αρχικές απώλειες του 1.5 dB. 

Η καµπύλη της πιθανότητας λάθους πάνω σε ένα Γκαουσιανό κανάλι είναι σχεδόν 
παράλληλη σε αυτή της ακωδικοποίητης καµπύλης ,µετατοπισµένης µε το κέρδος 
κωδικοποίησης. Κέρδη κωδικοποίησης παραπάνω από 6 dB είναι θεωρητικά πιθανά, µέχρι 
5 dB επιτυγχάνονται από πρακτικούς κώδικες Trellis.Ο ποιο απλός 4 –καταστάσεων, 2- 
διαστάσεων  κώδικας που περιγράφεται παραπάνω παρέχει περίπου 3 dB κέρδος 
κωδικοποίησης.Έαν για τον ίδιο αστερισµό ίχαµε χρησιµοποιήσει έναν κώδικα 8- 
καταστάσεων µε 1 ακωδικοποίητο ψηφίο και δύο κωδικοποιηµένα ψηφία, τότε το κέρδος 
κωδικοποίησης θα µπορούσε να αυξηθεί περίπου 4 dB. 
Στο OFDM είναι σύνηθες πρακτική να εφαρµόζουµε κωδικοποίηση trellis πάνω στα 
υποφέροντα ενός µονού OFDM συµβόλου, παρά να επεκτείνουµε τη µνήµη πάνω από 
µεγαλύτερο διάστηµα του χρόνου. Στην αρχή κάθε OFDM συµβόλου, ο κώδικας αρχίζει σε 
µια γνωστή κατάσταση. Ο κώδικας εξαναγκάζεται σε µια γνωστή κατάσταση στο τέλος 
κάθε  OFDM συµβόλου. Κάθε µηδενικό υποφέρον παραλείπεται. Μεταβλητού 
µεγέθους αστερισµοί χειρίζονται άµεσα χρησιµοποιώντας ένα σταθερό αριθµό 
κωδικοποιηµένων ψηφίων σε κάθε υποφέρον και µεταβλητό αριθµό ακωδικοποίητων 
ψηφίων.  
 
Η πιθανότητα λάθους προσδιορίζει τον υπολογισµό της ελεύθερης απόστασης 
Η πιο κοινή παράµετρος που χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της ποιότητας του 
ψηφιακού συστήµατος επικοινωνίας είναι η πιθανότητα λάθους . Ασυµπτωτικά η 
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πιθανότητα λάθους είναι πάνω και κάτω ορισµένη από συναρτήσεις που µειώνονται 
µονοτονικά όταν η  freeδ  αυξάνει. Σχετικά για υψηλούς ρυθµούς σήµατος προς θόρυβο , 
το πάνω όριο της πιθανότητας λάθους που χαρακτηρίζεται ως  P(e) είναι  

                                         ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
≤

o

free
free N

erfcNeP
22

1)()(
δ

δ                                          (4.16) 

όπου N )( freeδ  είναι  ο συντελεστής λάθους ]   είναι η µιγαδική πυκνότητα  
φασµατικής ισχύος θορύβου και  erfc(x) είναι η συµπληρωµατική συνάρτηση λάθους  

/[ HzWNo

                                        dtexerfc
x

t∫ −−=
0

221)(
π

                                                       (4.17) 

Το κάτω όριο της πιθανότητας λάθους είναι : 
 

                                      ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≥

No
erfceP free

22
1)(

δ
φ                                                          (4.18) 

όπου φ παριστάνει την πιθανότητα ότι σε κάθε δεδοµένο χρόνο µια διαδροµή του trellis 
κώδικα που επιλέγεται τυχαία έχει µία άλλη διαδροµή που διαχωρίζεται από αυτή τη 
δεδοµένη στιγµή και επανασυγκλινόµενη αργότερα έτσι ώστε η Euclidean απόσταση  
µεταξύ αυτών να είναι freeδ  .Εαν όλες οι ακολουθίες έχουν αυτή τη σχέση  τότε το 
κατώτερο όριο µπορεί να είναι : 

                                   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≥

No
erfceP free

22
1)(

δ
                                                               (4.19)   

Εαν επιπλέον διαιρέσουµε αυτές τις ποσότητες µε το m , ο µέσος αριθµός των ψηφίων 
πηγής για κάθε trellis µετάβαση , τότε κατά προσέγγιση µπορούµε να λάβουµε το πάνω 
και κάτω όριο στην πιθανότητα λάθους. 
Το πάνω και κάτω όριο στην πιθανότητα λάθους του TCM δείχνουν ότι η freeδ  , η 
ελεύθερη Euclidean απόσταση ,παίζει τον κεντρικό ρόλο µε τον προσδιορισµό της 
απόδοσής του.Κατά συνέπεια όταν ο λόγος σήµατος προς θόρυβο είναι αρκετά µεγάλος , 
η freeδ  είναι η µόνη αισθητή παράµετρος που χρησιµοποιείται ώστε να αποτιµά  την 
ποιότητα του TCM σχήµατος για µετάδοση σε ένα προσθετικού λευκού Γκαουσιανού 
καναλιού . Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον υπολογισµό του freeδ . Ένας είναι η 
χρησιµοποίηση του διαγράµµατος ένδειξης λάθους , όπου το  freeδ  µπορεί να 
προσδιοριστεί µε τον ίδιο τρόπο όπως η ελεύθερη απόσταση Hamming που βρίσκεται σε 
γραµµικούς δυαδικούς κώδικες . Είναι µόνο απαραίτητο να αντικαταστήσουµε τα βάρη 
Hamming του  ( ο αριθµός των άσσων  στην   , όπου  σηµαίνει η σειρά λάθους ) 
από τα Ευκλίδεια βάρη .Ένας άλλος µέθοδος είναι η χρήση υπολογιστικού αλγόριθµου. 
Αφού στις περισσότερες περιπτώσεις µια κλειστή έκφραση για τη συνάρτηση µεταφοράς 
δεν είναι δυνατή, τότε χρησιµοποιούµε τον υπολογιστικό αλγόριθµο για τον 
προσδιορισµό του

ne ne ne

freeδ . 
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4.8.1.    64 –QAM ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Για τον 64-QAM η είσοδος του trellis κωδικοποιηµένου διαµορφωτή  είναι µια 28 
ψηφίων ακολουθία των τεσσάρων ,7 ψηφίων R-S σύµβολα ,τα οποία χαρακτηρίζονται σε 
ζεύγη των “A” και “B” συµβόλων. Έαν µπλοκ διάγραµµα του 64-QAM trellis [17] 
κωδικοποιηµένου διαµορφωτή φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 

 
Σχήµα 4.32   QAM ΜΠΛΟΚ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ TRELLIS 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ 
 
Όλα τα 28 ψηφία εκχωρούνται σε µια οµάδα trellis ,όπου κάθε µια συνιστά 5 QAM 
σύµβολα όπως φαίνεται στο σχήµα 4.33: 

 
 

Σχήµα 4.33      ΟΜΑ∆Α  TRELLIS  ΓΙΑ 64-QAM  
 
Από τα 28 ψηφία εισόδου που δηµιουργούν µία trellis οµάδα , κάθε µία από τις δύο 
οµάδες των 4 ψηφίων από τους διαφορικούς προκωδικοποιηµένους συρµούς εισόδου, 
κωδικοποιούνται  ξεχωριστά από ένα δυαδικό συνελικτικό κωδικοποιητή (Binary 
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Convolutional Coder- BCC).Κάθε  BCC παράγει 5 κωδικοποιηµένα ψηφία  όπως 
φαίνεται στο σχήµα .Τα υπόλοιπα ψηφία στέλνονται στον απεικονιστή ακωδικοποίητα. 
Αυτή η διαδικασία θα έχει ως αποτέλεσµα µια έξοδο των 30 ψηφίων.Έτσι ο συνολικό 
ρυθµός κώδικα για την 64 –QAM trellis κωδικοποιηµένη διαµόρφωση είναι 14/15. 
Η trellis οµάδα δηµιουργείται από R-S σύµβολα όπως ακολούθως: Για τα “A” σύµβολα, 
τα R-S σύµβολα διαβάζονται από το πιο σηµαντικό ψηφίο στο λιγότερο σηµαντικό 
ψηφίο , 12457810 ,,,,,, ΑΑΑΑΑΑΑ  και 1112130369 ,,,,,, ΑΑΑΑΑΑΑ . Tα τέσσερα πιο 
σηµαντικά ψηφία του δεύτερου συµβόλου εισάγονται στο BCC ένα ψηφίο κάθε φορά µε 
το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο πρώτο. Τα εναποµείνοντα ψηφία του δεύτερου συµβόλου 
και όλα τα ψηφία του πρώτου συµβόλου εισάγονται στον απεικονιστή, ακωδικοποίητα , 
µε το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο ,ένα ψηφίο κάθε φορά. Τα τέσσερα  ψηφία στέλνονται 
στο BCC θα παράγουν 5 κωδικοποιηµένα ψηφία που χαρακτηρίζονται 

 Η ίδια διαδικασία γίνεται και για τα “B” ψηφία. Αυτή η διαδικασία 
φαίνεται στο σχήµα - .Με την 64-QAM διαµόρφωση, 4 R-S σύµβολα  εύκολα ταιριάζουν 
σε µία οµάδα trellis και σε αυτή την περίπτωση η λέξη συγχρονισµού µπορεί να 
καταλαµβάνει κάθε θέση ψηφίου µέσα στην οµάδα. 

.,,,, 54321 UUUUU

 
QAM απεικόνιση αστερισµού 
 
Για την 64-QAM , η απεικόνιση QAM λαµβάνει τα κωδικοποιηµένα και ακωδικοποίητα 
τριών ψηφίων “A” και “B” δεδοµένα από τον trellis κωδικοποιηµένο διαµορφωτή. 
Χρησιµοποιεί αυτά τα ψηφία , ώστε να διευθυνσειοδοτήσει έναν πίνακα αναζήτησης ο 
οποίος παράγει ένα έξι ψηφίων σύµβολο αστερισµού.. Το έξι ψηφίων σύµβολο 
αστερισµού στέλνεται στον 64 –QAM διαµορφωτή ,όπου παράγεται ο αστερισµός του 
σήµατος που φαίνεται στο σχήµα  4.34 

 111



         
 

Σχήµα 4.34    QAM ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ 
 
 

4.8.2.    ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΑΛΥΣΩΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΟΥ  
ΚΩ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ QAM ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 

 
Όπως έχουµε εξηγήσει , ο προσδιορισµός του κώδικα διόρθωσης λαθών µε πρόβλεψη, 
συνίσταται από ένα συναλυσώµενο εξωτερικό µπλοκ κώδικα και ένα εσωτερικό trellis 
κώδικα. Χρησιµοποιείται ένας R-S µπλοκ κώδικας µε πλαισίωση, αναδιάταξη και 
τυχαιοποιήση ακολουθούµενος από trellis κωδικοποιηµένη διαµόρφωση  (TCM) µε 
διαφορική προκωδικοποίηση και διάτρηση συνελικτικής δυαδικής κωδικοποίησης 
.Αυτός ο προσδιορισµός της αλυσωτής FEC παράγει ένα συνολικό ρυθµό κωδικοποίησης  
που προσδιορίζεται από ξεχωριστά βήµατα κωδικοποίησης που επεκτείνουν τα 
περιεχόµενα των QAM συµβόλων καναλιού πέρα από τις πληροφορίες του χρήστη στην 
είσοδο. Ο συνολικός ρυθµός κωδικοποίησης που σχετίζει τον QAM συµβολικό ρυθµό 
καναλιού στον ρυθµό ψηφίων πληροφορίας εισόδου πηγάζει από τα παρακάτω.  
Ο εξωτερικός µπλοκ κώδικας αποτελείται από ένα R-S µπλοκ κώδικα. Γενικά ο R-S 
κώδικας προσδιορίζεται από τα Κ σύµβολα πληροφορίας σε µια Ν κωδικολέξη 
συµβόλου , όπου το Ν είναι µεγαλύτερο από το Κ και το κάθε σύµβολο αποτελείται από 
m ψηφία.  Ο λόγος του ρυθµού πληροφοριών εισόδου προς τον κωδικοποιήµενο ρυθµό 
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εξόδου προσδιορίζεται από το ρυθµό κώδικα , ο οποίος είναι ίσος ή µικρότερος από το 
ένα . Έτσι ο επιπλέον πλεονασµός των Ν-Κ συµβόλων , προυποθέτει µια απώλεια 
ρυθµού µέσω του R-S κώδικα , που προσδιορίζεται σαν    που δίνεται ως: RSR

RSR =Κ/Ν 
Οι R-S κωδικολέξεις ,αναδιατάσοονται και τυχαιοποιούνται υποακολουθιακά ,χωρίς να 
έχουµε αύξηση στον ρυθµό (ρυθµός =1) .Οι αναδιατασσόµενες και  τυχαιοποιηµένες R-S 
κωδικολέξεις οµαδοποιούνται σε L µπλοκ κωδικολέξεις ώστε να δηµιουργήσουν ένα 
FEC πλαίσιο. Μια ακολουθία συγχρονισµού  πλαισίου των s ψηφίων  τοποθετείται σε 
κάθε L πλαίσο κωδικολέξεων. Αυτή η επιπλέον λέξη συγχρονισµού s ψηφίων παράγει 

µια απώλεια  ρυθµού πλαισίων                             [ ]
[ ]smNL

mNLRFRAME +⋅⋅
⋅⋅

=                  (4.20)  

Tα πλαίσια που προκύπτουν εισάγονται στον εσωτερικό trellis κώδικα.Οι οµάδες trellis 
δηµιουργούνται µε την σειριακή διαµόρφωση των πλαισίων εισόδου ,ώστε να 
δηµιουργήσουν οµάδες των πέντε συµβόλων QAM των q ψηφίων ανα σύµβολο , όπου 
κάθε δύο ψηφία των πέντε  QAM συµβόλων  κωδικοποιούνται µε ένα ρυθµό ½ δυαδικό 
συνελικτικό κωδικοποιητή και υποακολουθιακά διατρήσσονται µε ένα ρυθµό 4/5. Έτσι 
δύο από κάθε q ψηφία των πέντε QAM συµβόλων της οµάδας trellis κωδικοποιούνται µε 
ρυθµό 4/5 έχοντας ως σύνολο 10 κωδικοποιηµένα ψηφία και τα εναποµείνοντα q-2  
ψηφία σε κάθε ένα από τα 5 QAM σύµβολα της οµάδας trellis είναι ακωδικοποίητα .Ο 
ρυθµός κώδικα trellis προσδιορίζεται ως: 

q
q

q
qRTRELLIS 5

]25[
5

)5/4)(2(5)2(5 −
=

+−
=                                                                    (4.21) 

Ο συνολικός ρυθµός κώδικα του αλυσσωτού FEC δίνεται από το γινόµενο του ρυθµού 
κώδικα των ξεχωριστών διαδικασιών κωδικοποίησης και δίνεται όπως παρακάτω: 

q
q

smNL
mNL

N
KRRRRR FECTRELLISFRAMERSFEC 5

]25[
][

][ −
⋅

+⋅⋅
⋅⋅

⋅=⇒⋅⋅=                            (4.22) 

 
O ρυθµός των ψηφίων πληροφορίας  προσδιορίζεται από τον ρυθµό ψηφίων καναλιού 

 από τον αλυσσωτό FEC ρυθµό κώδικα σαν: 
IR

cR

FECcI RRR ⋅=  
όπου ο ρυθµός ψηφίων καναλιού είναι q φορές ο ρυθµός κώδικα καναλιού µε q ψηφία 
ανά QAM συµβόλου. 
Όλα τα παραπάνω δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 4.21  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΛΥΣΩΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΩΝ  ΚΩ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 

QAM ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΚΥΡΙΑ DVB ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

 
 

5.1.    ΠΡΟΤΥΠΟ DVB-S 
 
Το πρότυπο για την ψηφιακή δορυφορική µετάδοση (DVB-S)[18] είναι ένα από τα 
παλιότερα πρότυπα που έγιναν αποδεκτά από το DVB. Περιγράφει την τεχνική 
διαµόρφωσης  και κωδικοποίησης του καναλιού για πολυπλεγµένα προγράµµατα DTV / 
HDTV που χρησιµοποιούνται για πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα διανοµή µέσω 
υπηρεσιών σταθερής τροχιάς δορυφόρων . Επιπλέον το πρότυπο προσδιορίζει τις DTH 
(Direct To Home )  υπηρεσίες για καταναλωτικούς  αναβαθµισµένους Αποκωδικοποιητές 
(IRD) , όπως επίσης και κεντρικά συστήµατα λήψης δορυφορικών σηµάτων (SMATV) 
και κεντρικά συστήµατα µετάδοσης καλωδιακής τηλεόρασης .Ο κύριος σκοπός του 
πρότυπου είναι ο προσδιορισµός των απαιτήσεων για τη µετάδοση της βασικής ζώνης 
συµπιεσµένων σηµάτων MPEG-2 στα χαρακτηριστικά των δορυφορικών καναλιών. 
Το πρότυπο βασίζεται στην τετραφασική διαµόρφωση (QPSK) και στην συναλυσσώµενη 
σύνδεση µε την τεχνική διόρθωσης λαθών µε πρόβλεψη (FEC) που βασίζεται σε ένα 
συνελικτικό κώδικα και σε ένα σύντοµο Reed-Solomon κώδικα. Το πρότυπο παρέχει 
συµβατότητα µε το MPEG-2 , µε το να συγχρονίζει τη δοµή του πακέτου µετάδοσης, µε 
το MPEG-2 πακέτο πολυπλεξίας. Η αξιοποίηση της ευελιξίας της πολυπλεξίας επιτρέπει 
την χρησιµοποίηση της ικανότητας της µετάδοσης για µια σειρά από τηλεοπτικούς 
συνδυασµούς περιέχοντας τις ακουστικές και τις υπηρεσίες δεδοµένων. Όλα τα στοιχεία 
πολυπλεξίας είναι πολυπλεγµένα κατά χρόνο TDM σε ένα µονό ψηφιακό φέρον.Το 
λειτουργικό διάγραµµα του συστήµατος φαίνεται στο σχέδιο 5.1.  
 

 
 

Σχήµα 5.1    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  DVB-S   
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Όπως οι υπηρεσίες µέσω δορυφόρου επηρεάζονται ιδιαίτερα από τους περιορισµούς 
ισχύος , η ανθεκτικότητα απέναντι στο θόρυβο και στην παρεµβολή είναι η κύρια 
απασχόληση του DVB-S .Για να επιτύχουµε απόδοση µεγάλης ισχύος χωρίς τον 
υποβιβασµό της φασµατικής απόδοσης, το πρότυπο συστήνει τη χρήση διαµόρφωσης 
QPSK  σε αλυσιδωτή σύνδεση µε τους συνελικτικούς και R-S κώδικες. Ένα από τα 
κύρια πλεονεκτήµατα του πρότυπου είναι η ευελιξία , η οποία επιτρέπει τη 
βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος  για ένα δεδοµένο εύρος ζώνης 
δορυφορικού αναµεταδότη. Οι βασικές µονάδες του διαγράµµατος περιγράφονται 
παρακάτω: 
∆ιεπαφή IF και QPSK διαµορφωτής/αποδιαµορφωτής : αυτές οι µονάδες  
πραγµατοποιούν  την τετραφασική διαµόρφωση και τη σύµφωνη αποδιάµορφωσή της. 
Επιπλέον πραγµατοποιούν την D/A και την Α/D µετατροπή ,παρέχουν τη συµβολική 
απεικόνιση στον ποµπό και τη « απαλή» απόφαση των τιµών Ι και Q συνιστωσών στον 
εσωτερικό αποκωικοποιητή. Οι πρότυπες συστάσεις για τη χρήση του συνελικτικού 
κωδικοποιηµένου κατά GRAY ,QPSK µε απόλυτη απεικόνιση περιγράφεται στο σχέδιο 
5.2 
 

                       
 

Σχήµα 5.2   ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ  ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ DVB-S 
 
Προσαρµοσµένο φίλτρο (Matched filter): Προηγούµενο της διαµόρφωσης είναι το 
φιλτράρισµα των I και Q συνιστωσών ,µε τη χρήση φίλτρου µε λειτουργία υψωµένου 
συνιµητόνου σε τετραγωνική ρίζα που προσδιορίζεται ως εξής: 
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    όπου  είναι η συχνότητα Nyquist και ο παράγοντας εξασθένισης α=0,35 Tf N 2/1=
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Moνάδα ανάκτησης Φέροντος / Ρολογιού : Αυτή η µονάδα ανακτεί το συγχρονισµό 
του αποδιαµορφωτή. Το πρότυπο δεν προσδιορίζει αυτές τις µονάδες , ωστόσο δίνει 
έµφαση στην πιθανότητα γέννησης ολισθήσεων πάνω σε όλο το εύρος C/N του 
αποδιαµορφωτή να είναι πολύ χαµηλή. 
Εσωτερικός κωδικοποιητής /αποκωδικοποιητής : Αυτές οι µονάδες παράγουν τον 
πρώτο έλεγχο προστασίας από λάθη  κωδικοποίησης /αποκωδικοποίησης . Το πρότυπο 
προσδιορίζει  το εύρος των διάτρητων συνελικτικών κωδικών ,βασισµένα σε ένα ρυθµό 
r=1/2 συνελικτικό κώδικα µε φραγµένο µήκος Κ=7 , OCTG 1711 =  και  όπως 
είδαµε  στο σχέδιο 4.7. Ο διάτρητος αλγόριθµος προσδιορίζεται στον πίνακα 5.1 

OCTG 1332 =

 

No. 
Code 
Rate Puncturing P dfree 

1 r=1/2 Ι=Χ1,Q=Y1 10 
2 r=2/3 I=X1Y2Y3,Q=Y1X3X4 6 
3 r=3/4 I=X1Y2,Q=Y1X3 5 
4 r=5/6 I=X1Y2Y4,Q=Y1X3X5 4 
5 r=7/8 I=X1Y2Y4Y6,Q=Y1Y3X5X7 3 

  
Πίνακας 5.1   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΤΡΗΤΩΝ ΣΥΝΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 

 
Ο εσωτερικός αποκωδικοποιητής θα πρέπει να λειτουργεί µε το ισοδύναµο εισόδου 
«σκληρής απόφασης» ΒΕR της τάξης του  (εξαρτώµενο από τον υιοθετούµενο 
ρυθµό κώδικα) και θα πρέπει να παράγουν στην έξοδο BER = . Επιπλέον ο 
εσωτερικός αποκωδικοποιητής πρέπει να  επιλύει την αµφισηµία φάσης κατά π/2  στην 
αποδιαµόρφωση. 

210−

4102 −×

Αποκωδικοποιητής λέξης συγχρονισµού: Με την αποκωδικοποίηση των ψηφιολέξεων 
MPEG-2 συγχρονισµού , αυτός ο αποκωδικοποιητής παρέχει πληροφορίες 
αποσυγχρονισµού για την αποαναδιάταξη (de-interleaving) .Επίσης είναι σε θέση να 
ανακτήσει την αµφισηµία του QPSK αποδιαµορφωτή (που δεν αναγνωρίζεται από τον 
αποκωδικοποιητή Viterbi). 
Συνελικτικός αναδιατάκτης /αποαναδιατάκτης : αυτές οι συσκευές επιτρέπουν τις 
εξάρσεις λαθών στην έξοδο του εσωτερικού αποκωδικοποιητή να τυχαιοποιούνται σε µια 
βάση ψηφιολέξης ώστε να καλυτερεύουν τη διόρθωση των εξάρσεων των λαθών στον 
εξωτερικό αποκωδικοποιητή. Ο συνελικτικός αναδιατάκτης βασίζεται στον αλγόριθµο 
του Forney  µε βάθος Ι=12. Το µπλοκ διάγραµµα του αναδιατάκτη /αποαναδιατάκτη 
φαίνεται στο σχήµα 5.3 
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Σχήµα 5.3     ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΚΤΗΣ /ΑΠΟΑΝΑ∆ΙΑΤΑΚΤΗΣ 
 
∆ιασπορά ενέργειας και εξαγωγή της διασποράς ενέργειας : Προκειµένου να 
συµβαδίζουµε µε τις συστάσεις της ITU  και να αφαιρούµε τις µακρές ακολουθίες ίδιων 
συµβόλων ,χρησιµοποιούµε το ψευδοτυχαίο δυαδικό γεννήτορα ακολουθίας   (PRBS) µε 
το πολυώνυµο:  
                                                                        (5.2) 15141)( xxxp ++=
ώστε να τυχαιοποιούνται τα MPEG-2 δεδοµένα και να ανακτούνται στο δέκτη. Το µπλοκ 
διάγραµµα του PRBS γεννήτορα φαίνεται στο σχήµα 5.4 
 
 

 
Σχήµα 5.4     ΜΠΛΟΚ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ PRBS ΓΕΝΝΗΤΟΡΑ 

 
Εξωτερικός κωδικοποιητής /αποκωδικοποιητής:Ο εξωτερικός αποκωδικοποιητής  
/αποκωδικοποιητής  παρέχει δευτέρου βαθµού προστασία από τα λάθη. Ο (204,188) 
σύντοµος R-S κώδικας προέρχεται από τον αρχικό (255,239) κώδικα. Το πολυώνυµο 
γεννήτορα κώδικα δίνεται ως: 

ΗΕΧ=++++= 02),)...()()(()( 15210 λλλλλ xxxxxg
                                                    (5.3)                               

και το πολυώνυµο γεννήτορα πεδίου δίνεται ως: 
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1)( 2348 ++++= xxxxxp                                                                                           (5.4) 

Ο κώδικας µπορεί να εφαρµοστεί µε την πρόσθεση 51 όλων µηδενικών ψηφιολέξεων σε 
κάθε τυχαιοποιηµένο πακέτο µεταφοράς (188 ψηφιολέξεις) και θα µπορούσε να 
εφαρµοστεί στο πακέτο ψηφιολέξης συψχρονισµού. 
Έαν το λαµβανόµενο σήµα είναι πάνω από το όριο C/N και C/I , η τεχνική διόρθωσης 
λαθών µε πρόβλεψη που υιοθετείται από το πρότυπο , σχεδιάζεται να παράγει ένα Quasi 
Error Free QEF τελικό αποτέλεσµα. Το QEF σηµαίνει λιγότερο από µία αδιόρθωτη από 
λάθος παράσταση  για κάθε ώρα µετάδοσης ,αντιστοιχώντας σε BER =  ή  
στην είσοδο του αποπολυπλέκτη MPEG-2 . Ο πίνακας 5.2 µας δίνει την περίληψη της 
απόδοσης του DVB-S πρότυπου. Σε αυτό τον πίνακα οι τιµές του 

1010− 1110−

ob N/Ε  αναφέρονται 
στον χρήσιµο ρυθµό ψηφίων πρίν την κωδικοποίηση RS. Επίσης περιέχουν ένα 
περιθώριο εφαρµογής διαµορφωτή/αποδιαµορφωτή (modem)  των  0.8 dΒ και µια 

αύξηση του εύρους θορύβου λόγω του εξωτερικού RS  κώδικα ∆= dB36,0
204
188log10 = . 

No 
Inner Code 

Rate 
Required 

Eb/No 
      
1 r=1/2 4.5 
2 r=2/3 5 
3 r=3/4 5.5 
4 r=5/6 6 
5 r=7/8 6.4 

  
 Πίνακας 5.2  ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ DVB-S ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

5.2.    ΠΡΟΤΥΠΟ DSNG  
 
Οι εφαρµογές κατανοµής ψηφιακής τηλεόρασης από δορυφόρο δεν προτίθενται να 
λαµβάνονται από το ευρύ κοινό και αποτελούνται από µεταδόσεις  από σηµείο σε σηµείο 
και από ένα σηµείο σε πολλαπλά , συνδέονται σταθερούς ή µετακινούµενους σταθµούς 
uplink και downlink. Το πρότυπο ψηφιακών δορυφορικών λήψεων και εκποµπών 
ειδήσεων  (DSNG) ,περιγράφει τη διαµόρφωση και την κωδικοποίηση του συστήµατος 
για τέτοιες εφαρµογές µέσω δορυφόρου. Η δορυφορική µετάδοση ειδήσεων 
προσδιορίζεται ως : η µόνιµη και περιστασιακή µετάδοση µε σύντοµο χρόνο 
τηλεοπτικού ή ακουστικού σήµατος για λόγους εκποµπής ,χρησιµοποιώντας υψηλούς  
επίγειους  µεταφερόµενους αναµεταδότες  εκποµπής. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να έχει την 
ικανότητα να λειτουργεί το πολύ δύο ατόµων και πρέπει να υπάρχει µια περιορισµένη 
ικανότητα λήψης του σήµατος ,ώστε να ελέγχεται  η στόχευση της κεραίας και ο έλεγχος 
του εκπεµποµένου σήµατος.  
Το πρότυπο προυποθέτει µέγιστα κοινά στοιχεία µε το DVB-S χρησιµοποιώντας 
µεθόδους για τη διάχυση ενέργειας , αλυσιδωτή διόρθωση λαθών µε πρόβλεψη 
βασισµένη στο Reed Solomon,συνελικτική αναδιάταξη και εσωτερική συνελικτική 
κωδικοποίηση που περιγράφεται στο DVB-S. Γενικά το βασικό DSNG σύστηµα 
περιλαµβάνει σαν υποσύστηµα όλα τα format εκποµπής που προσδιορίζονται για τη 
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διαµόρφωση QPSK µαζί µε άλλα εναλλακτικών υψηλών φασµατικών αποδόσεων format 
ποµπών ,βασισµένα σε πραγµατική trellis κωδικοποιηµένη 8PSK και 16QAM. Aν και η 
χρήση τεχνικών διαµόρφωσης υψηλότερων τάξεων, καλυτερεύουν τη συνολική απόδοση 
του δορυφορικού καναλιού, η χρήση τους στα DSNG συστήµατα υπαγορεύουν ειδικά 
µέτρα πρόληψης: 
 

1. Είναι πιο ευαίσθητα στο θόρυβο και την παρεµβολή ,γιαυτό χρειάζονται 
µεγαλύτερες διάµετροι κεραιών λήψης και εκποµπής 

 
2. Είναι πιο ευαίσθητες σε γραµµικές και µη γραµµικές παραµορφώσεις, ειδικότερα 

στη 16QAM διαµόρφωση δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αναµεταδότες κοντά 
στον κορεσµό 

 
3. Είναι πιο ευαίσθητοι στο θόρυβο φάσης, ειδικά σε χαµηλότερους ρυθµούς  

συµβόλων,γι'αυτό χρησιµοποιούνται υψηλής ποιότητας µετατροπείς  συχνότητας                                 
  
4. Πιθανά κυκλικά ολισθήµατα και απότοµες µεταβολές φάσης στο δέκτη 

υπαγορεύουν τη χρήση ειδικά σχεδιασµένων µετατροπέων συχνότητας και 
συστήµατα αποδιαµόρφωσης µε ανάκτηση του φέροντος 

Το µπλοκ διάγραµµα του γενικού DSNG  συστήµατος φαίνεται στο σχήµα 5.5 
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Σχήµα 5.5   ΜΠΛΟΚ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  DSNG 
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Το γενικό διάγραµµα προσφέρει ένα αριθµό διαφορετικών format εκποµπής, δίνοντας 
διαφορετικές ανταλλαγές µεταξύ απόδοσης ισχύος και ενέργειας . Πρέπει να αναφερθεί 
ότι η χρήση format ηµισταθερής περιβάλλουσας επιτρέπει τη λειτουργία µε ενισχυτές 
στο κορεσµό , σε ένα µονού φέροντος ανα αναµεταδότη σχηµατισµό.Όµως η χρήση 
16QAM διαµόρφωσης απαιτεί περισσότερη ισχύ back-off στον αναµεταδότη. 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω το format  QPSK του πρότυπου είναι ίδιος µε αυτό του 
DVB-S .Παρακάτω θα περιγράψουµε την εσωτερική κωδικοποίηση και τις τεχνικές 
διαµόρφωσης οι οποίες είναι συγκεκριµένες σε αυτές τις εφαρµογές. 
Η βασική αρχή της πραγµατικής trellis κωδικοποιηµένης διαµόρφωσης φαίνεται στο 
σχήµα 5.6 
 

 
 

Σχήµα 5.6   ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ (PRAGMATIC )TCM  
 
Ο συρµός εισόδου του πραγµατικού διαµορφωτή είναι ένας συρµός παράλληλης 
ψηφιολέξης από την έξοδο του συνελικτικού αναδιατάκτη. Αυτός ο συρµός οδηγείται σε 
ένα παράλληλο σε παράλληλο µετατροπέα , ο οποίος διαχωρίζει τα ψηφία εισόδου σε 
δύο τοµείς , που καλούνται κωδικοποιηµένα (Ε) και µη κωδικοποιηµένα (ΝΕ) .Το σχήµα 
των µετατροπέων από παράλληλο σε παράλληλο έχει επιλεγεί ώστε να µειώσει κατά 
µέσο όρο ,το λόγο λανθασµένων ψηφίων στην είσοδο του R-S αποκωδικοποιητή .Γιαυτό 
ο λόγος BER µετά τον R-S µειώνεται. Τα σήµατα ΝΕ παράγουν παράλληλες µεταβάσεις 
στον κώδικα trellis και προστατεύονται από µια µεγάλη Eυκλίδεια απόσταση στο 
διάστηµα του σήµατος .Το σήµα Ε κωδικοποιείται από ένα διάτρητο συνελικτικό 
κωδικοποιητή , ο οποίος είναι ίδιος µε τον κωδικοποιητή που προσδιορίζεται στο DVB-S 
και προστατεύεται από το ελεύθερο διάστηµα του κώδικα 
 
Παράδειγµα εσωτερικής κωδικοποίησης για ρυθµό r=2/3 8PSK 
 
Το µπλοκ διάγραµµα του 8PSK ρυθµού 2/3 φαίνεται στο σχήµα 5.7, καθώς η απεικόνιση 
ψηφίων στον 8PSK αστερισµό φαίνεται στο σχήµα 5.8 
 

  
Σχήµα 5.7  ΜΠΛΟΚ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣ ΡΥΘΜΟΥ r=2/3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ TRELLIS 8PSK  
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Σχήµα 5.8   ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ r=2/3   

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 8PSK  
 
Όπως φαίνεται από αυτά τα σχήµατα ,το RS κωδικοποιηµένη ψηφιολέξη ,µοιράζεται σε 
δύο συρµούς ψηφίων .Ο µη – κωδικοποιηµένος συρµός (ΝΕ) περνά άµεσα στον 
απεικονιστή ψηφίου , καθώς ο κωδικοποιηµένος συρµός (Ε) συνδέεται µε τον 
απεικονιστή ψηφίου µέσω του r=1/2 συνελικτικού κωδικοποιητή .Σε αυτό τον 
πραγµατικό trellis  σχήµα κωδικοποίησης ,δύο ψηφία πληροφορίας παριστάνονται µε ένα 
σύµβολο 8PSK παρέχοντας ρυθµό πληροφορίας 2 ψηφία/σύµβολο. 
 

5.3.    ΠΡΟΤΥΠΟ DVB-S2 
 
To DVB-S2 είναι προσδιορισµός για τη δεύτερη γενιάς µετάδοση µέσω δορυφόρου – 
που αναπτύχθηκε από το τεχνικό έργο DVB το 2003. Επωφελείται από σύγχρονες 
εφαρµογές στην κωδικοποίηση καναλιού (LDPC κώδικες) µε συνδυασµό µε µια ποικιλία 
διαµορφώσεων (QPSK , 8PSK, 16 APSK , και 32 APSK).Όταν χρησιµοποιείται για 
διαδραστικές εφαρµογές , όπως πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο (Internet) , µπορεί να 
υλοποιήσει προσαρµοστική κωδικοποίηση και διαµόρφωση (ACM) , βελτιστοποιώντας 
έτσι τις παραµέτρους µετάδοσης για κάθε ξεχωριστό χρήστη , εξαρτώµενο από τις 
συνθήκες διαδροµής. Αντίστροφα συµβατοί τρόποι είναι διαθέσιµοι , επιτρέποντας τα 
υπάρχοντα DVB-S set-top-boxes να συνεχίσουν να δουλεύουν κατά τη διάρκεια κάθε 
µεταβατικής περιόδου. 
Το DVB-S2 σύστηµα έχει σχεδιαστεί για διάφορες δορυφορικές ευρέως ζώνης 
εφαρµογές: 
Υπηρεσίες µετάδοσης για  κανονικής ευκρίνειας τηλεόραση  ,καθώς και υψηλής 
ευκρίνειας τηλεόρασης 
Αλληλοδραστικές υπηρεσίες , περιέχοντας πρόσβαση στο INTERNET για 
καταναλωτικές εφαρµογές 
Επαγγελµατικές εφαρµογές , όπως συλλογή ψηφιακής τηλεόρασης και Ειδήσεων ( News 
Gathering ) , κατανοµή TV σε επίγειους VHF/UHF ποµπούς 
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∆ιανοµή δεδοµένων και σύνδεση ∆ιαδικτύου 
Βασίζεται σε µια προσέγγιση σετ εργαλείων (tool-kit) που επιτρέπει να καλύψουµε όλες 
τις περιοχές εφαρµογών ,κρατώντας  τον single-chip αποκωδικοποιητή  σε λογικά 
πλαίσια περιπλοκότητας , επιτρέποντας έτσι την χρήση µαζικών προιόντων αγοράς για 
επαγγελµατικές εφαρµογές  
Το πρότυπο DVB-S2 έχει προσδιοριστεί γύρω από τρεις βασικούς άξονες  (i) καλύτερη 
απόδοση µετάδοσης (ii) ολική ευελιξία και (iii) λογική πολυπλοκότητα δέκτη. Για να 
πετύχουµε την καλύτερη ανταλλαγή απόδοσης µε πολυπλοκότητα µε αποδοτικότητα 
περίπου 30 % στο κέρδος χωρητικότητας  από το DVB-S , το DVB-S2 πλεονεκτεί στην 
κωδικοποίηση καναλιού και στη διαµόρφωση. Για αλληλοδραστικές εφαρµογές σηµείου 
προς σηµείου όπως µονοεκποµπή (unicast)IP  , η υιοθέτηση προσαρµοστικής 
κωδικοποίησης και διαµόρφωσης (ACM)  µας επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των 
παραµέτρων µετάδοσης για κάθε ανεξάρτητο χρήστη σε µια βάση πλαίσιο – µε – 
πλαίσιο,εξαρτώµενο από τις συνθήκες διαδροµής , κάτω από τον έλεγχο κλειστού 
βρόγχου µέσω ενός καναλιού επιστροφής (επίγειου ή δορυφορικού) : Το αποτέλεσµα 
είναι ένα ακόµη µεγαλύτερο κέρδος του DVB-S2 από το DVB-S. Το DVB-S2 είναι τόσο 
ευέλικτο ,ώστε να µπορεί να συνεργαστεί µε τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του 
δορυφορικού αναµεταδότη ,µε ένα µεγάλο εύρος φασµατικών αποδόσεων και 
συσχετιζόµενων απαιτήσεων C/N . Eπιπλέον δεν έχει περιορισµό στην κωδικοποίηση 
εικόνας και ήχου κατά MPEG-2, αλλά έχει σχεδιαστεί να χειριστεί µια ποικιλία 
εξελιγµένων µορφότυπων εικόνας και ήχου , τα οποία το τεχνικό σχέδιο DVB τώρα 
καθορίζει. To DVB-S2 προσαρµόζει κάθε format συρµού εισόδου , περικλείοντας µονό ή 
πολλαπλό MPEG συρµό µεταφοράς  , συνεχιζόµενους συρµούς ψηφίων ,IP όπως και 
ATM πακέτα. 
 

5.3.1.    ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ (FEC) ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 
Το FEC είναι το κύριο υποσύστηµα του DVB-S2 ,ώστε να επιτύχει πολύ καλή απόδοση 
µέσω δορυφόρου , µε την παρουσία υψηλών  τιµών θορύβου και παρεµβολής . Η 
διαδικασία επιλογής , βασισµένη από προσοσµοιώσεις  µέσω υπολογιστή, σύγκρινε επτά 
προτάσεις – παράλληλους ή σειριακούς αλυσιδωτής µορφής συνελικτικούς κώδικες , 
παραγωγικούς κώδικες , χαµηλής πυκνότητας κώδικες ελέγχου ισοτιµίας (LDPC) –όλες 
χρησιµοποιούµενους τεχνικές turbo. Το επικρατέστερο σύστηµα , βασισµένο στον LDPC 
, προσέφερε τη µικρότερη απόσταση από το όριο του Shannon στο γραµµικό AWGN 
κανάλι , κάτω από τον περιορισµό της µέγιστης πολυπλοκότητας  του αποκωδικοποιητή 
των 14  πυριτίου (τεχνολογίας  των 0,13 µm ). 2mm
Oι επιλεγόµενοι LDPC κώδικες χρησιµοποιούν πολύ µεγάλα  µήκη µπλοκ (64800 ψηφία 
για καθυστερήσεις  όχι τόσο κρίσιµες και 16200 ψηφία). Οι ρυθµοί κώδικα των ¼ , 1/3 , 
2/5 , ½ , 3/5 , 2/3 , ¾ ,4/5 , 5/6 , 8/9 και 9/10 είναι διαθέσιµοι εξαρτώµενοι από την 
επελεγόµενη διαµόρφωση και  τις απαιτήσεις του συστήµατος. Οι ρυθµοί κώδικα του ¼ , 
1/3 και 2/5  έχουν δηµιουργηθεί να λειτουργούν σε συνδυασµό µε τον QPSK,κάτω από 
εξαιρετικά φτωχές συνθήκες ζεύξης , όπου η στάθµη σήµατος είναι κάτω από τη στάθµη 
θορύβου. Αλυσιδωτοί  BCH  εξωτερικοί κώδικες εισάγωνται ώστε να αποφεύγονται 
λάθη σε χαµηλούς ρυθµούς λανθασµένα ψηφία. 
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Σχήµα 5.9   ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΕΤΑ∆Ι∆ΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 
 
Το QPSK και το 8PSK τυπικά προτείνονται για εφαρµογές µετάδοσης τηλεόρασης , 
αφού είναι διαµορφώσεις φανταστικής σταθεράς  περιβάλλουσας και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε µη γραµµικούς δορυφορικούς αναµεταδότες που οδηγούνται κοντά 
στον κορεσµό . Οι 16ΑPSK και 32ΑPSK τρόποι , κύρια χρησιµοποιούνται σε 
επαγγελµατικές εφαρµογές , επίσης µπορούν να χρησιµοποιούνται σε τηλεοπτικές 
εφαρµογές ,αλλά  απαιτούν  µεγαλύτερη τιµή διαθέσιµου C/N και την υιοθέτηση 
αναβαθµισµένων πριν την παραµόρφωση µεθόδων στο σταθµό µετάδοσης ,ώστε να 
ελαχιστοποιήσουν το φαινόµενο µη γραµµικότητας στον αναµεταδότη. Καθώς αυτοί οι 
τρόποι δεν είναι αποδοτικοί από πλευράς ισχύος , όπως οι άλλοι τρόποι , η απόδοση 
φάσµατος είναι ακόµη µεγαλύτερη. Οι 16 APSK και 32ΑPSK  αστερισµοί έχουν 
βελτιστοποιηθεί, ώστε να λειτουργούν πάνω από µη γραµµικούς αναµεταδότες  µε την 
τοποθέτηση των σηµείων σε κύκλους. Εντούτοις η απόδοσή τους σε ένα γραµµικό 
κανάλι είναι συγκρινόµενη µε αυτούς  των 16QAM και 32 QAM  ανάλογα. 
Με την επιλογή του αστερισµού διαµόρφωσης και των ρυθµών κώδικα , οι αποδόσεις 
του φάσµατος από το 0.5 έως 4.5 ψηφία για κάθε σύµβολο είναι διαθέσιµο και µπορούν 
να επιλεγούν εξαρτώµενα από τις ικανότητες και τους περιορισµούς του 
χρησιµοποιήµενου δορυφορικού αναµεταδότη. Το DVB-S2 έχει τρεις παράγοντες 
εξασθένησης  ώστε να επιλέξει το σχήµα του φάσµατος : 0,35 όπως στο DVB-S , 0.25 
και 0.20 για πιο στενούς περιορισµούς εύρους ζώνης. 
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5.3.2.    ∆ΟΜΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
 
Έχουν σχεδιαστεί δύο δοµές πλαισίου: 
 
Το πρώτο στο φυσικό επίπεδο , που µεταφέρει µερικά υψηλά προστατευµένα ψηφία 
σηµατοδοσίας 
 
Το δεύτερο στο επίπεδο βασικής ζώνης , που µεταφέρει µια ποικιλία από ψηφία 
σηµατοδοσίας ,ώστε να επιτρέπει τη µέγιστη ευελιξία στην προσαρµογή του σήµατος 
εισόδου 
 
Το πρώτο επίπεδο της δοµής του πλαισίου έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει ανθεκτικό 
συγχρονισµό και σηµατοδοσία στο φυσικό µέσο. Έτσι ο δέκτης µπορεί να συγχρονίζει 
(ανάκτηση φέροντος και φάσης , συγχρονισµός πλαισίου) και να ανιχνεύει τη 
διαµόρφωση και τις παραµέτρους κωδικοποίησης , πριν την αποδιαµόρφωση και τη FEC 
αποκωδικοποίηση. 
Το DVB-S2  φυσικό µέσο σήµατος συνίσταται από µια κανονική ακολουθία από πλαίσια 
(lorries) : Μέσα στο πλαίσιο , η διαµόρφωση και το σχήµα κωδικοποίησης είναι 
οµογενοποιηµένα , αλλά µπορεί να αλλάξουν σε γειτονικά πλαίσια. Κάθε πλαίσιο 
αποτελείται από ωφέλιµο φορτίο 64800 ψηφίων (ή 16200 ψηφία) , ανταποκρινόµενο σε 
ένα µπλοκ κώδικα αλυσιδωτού LDPC /BCH FEC και µία επικεφαλίδα (90 δυαδικά 
διαµορφωµένα σύµβολα) , που περιέχουν πληροφορίες συγχρονισµού και σηµατοδοσίας. 
Αφού η επικεφαλίδα φυσικού µέσου είναι η πρώτη ποσότητα που κωδικοποιείται από το 
δέκτη , θα πρέπει να προστατεύεται από ένα ισχυρό σχήµα LDPC/BCH FEC . 
Από την άλλη µεριά ,η επικεφαλίδα θα πρέπει να αποκωδικοποιείται κάτω από τις 
χειρότερες συνθήκες ζεύξης. Γι’αυτό οι σχεδιαστές έχουν επιλέξει ένα χαµηλού ρυθµού 
7/8 µπλοκ κώδικα  , ιδανικού για «µαλακής απόφασης» συσχετισµού αποκωδικοποίησης 
και ελάττωση του αριθµού των ψηφίων σηµατοδοσίας ώστε να µειωθεί η πολυπλοκότητα 
αποκωδικοποίησης και να χαθεί η συνολική απόδοση. 
Το δεύτερο επίπεδο πλαισιο-δοµής , το βασικής ζώνης πλαίσιο ,επιτρέπει µια 
περισσότερο συνολική λειτουργικότητα σηµατοδοσίας , ώστε να διαµορφώσει το δέκτη 
σύµφωνα µε τα σενάρια εφαρµογών: είσοδος  µονού ή πολλαπλών συρµών, γενικός ή 
συρµός µεταφοράς ,CCM (Στιγµιαία κωδικοποίηση ή διαµόρφωση ) ή ACM 
(Προσαρµοσµένη κωδικοποίηση και διαµόρφωση ) και  διάφορες άλλες λεπτοµέρειες 
διαµόρφωσης. Χάρη στην LDPC /BCH προστασία και στο πλατύ µήκος του πλαισίου 
FEC , η επικεφαλίδα βασικής ζώνης µπορεί να περιέχει πολλά ψηφία σηµατοδοσίας (80) 
χωρίς να χάνεται η αποδοτικότητα της µετάδοσης ή η ανθεκτικότητα έναντι στο θόρυβο. 
 

5.3.3.    ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΩΡΙΝΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  
Ο µεγάλος αριθµός των DVB-S   δεκτών  που έχουν ήδη εγκατασταθεί , κάνουν πολύ 
δύσκολη τη µετατροπή στην καινούργια τεχνολογία προς όφελος του DVB-S2 , ειδικά 
εκεί που υπάρχει επιχορήγηση για δέκτες και για ελεύθερης πρόσβασης υπηρεσίες. Για 
αυτά τα σενάρια θα πρέπει να υπάρχει µεταβατική περίοδος , ώστε η µετάβαση στην 
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καινούργια τεχνολογία να γίνει  χωρίς επιπλοκές , αλλάζοντας τους δέκτες σε DVB-S2 
και µετά το µεταδιδόµενο σήµα να µην έχει συνέχεια µε το τωρινό DVB-S . 
Εναλλακτικοί τρόποι συνέχειας µε την τωρινή κατάσταση έχουν προσδιοριστεί στο 
DVB-S2 , ώστε να µεταδίδονται δύο συρµοί µεταφοράς σε ένα µονό δορυφορικό κανάλι. 
Ο πρώτος συρµός υψηλής προτεραιότητας είναι συµβατός µε τους DVB-S δέκτες 
(σύµφωνα µε το ΕΝ 300 421 ) όπως και µε τους DVB-S2 , καθώς ο δεύτερος συρµός 
µεταφοράς  (Χαµηλής προτεραιότητας ) είναι συµβατός µόνο µε τους DVB-S2 δέκτες 
µόνο. 
Η συµβατότητα προς τα πίσω (backwards compatibility ) µπορεί να εφαρµοστεί µε την 
ιεραρχική διαµόρφωση ,όπου οι δύο συρµοί µεταφοράς συνδυάζονται συγχρονισµένα σε 
µια στάθµη διαµόρφωσης συµβόλου ενός µη οµοιόµορφα αστερισµού 8-PSK. Το 
χαµηλής προτεραιότητας DVB-S2  σήµα είναι BCH και LDPC  κωδικοποιηµένο , µε 
LDPC ρυθµούς κώδικα ¼ ,1/3, ½ ,ή 3/5 . Τότε ο ιεραρχικός απεικονιστής παράγει τον 
ανοµοιόµορφο 8PSK αστερισµό : τα δύο DVB-S ψηφία προσδιορίζουν ένα σηµείο 
αστερισµού QPSK , καθώς το µονό ψηφίο του DVB-S2 LDPC κωδικοποιητή θέτει µια 
πρόσθετη περιστροφή κατά θ±  ,πριν τη µετάδοση. Αφού το τελικό σήµα έχει ηµι-
σταθερή περιβάλλουσα , µπορεί  να µεταδοθεί σε ένα µονό αναµεταδότη που οδηγείται 
κοντά στον κορεσµό. 
 

5.3.4.    ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Εξαρτώµενο από τον επιλεγόµενο ρυθµό κώδικα και τον αστερισµό διαµόρφωσης , το 
σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει σε λόγους  φέροντος προς θόρυβο C/N από -2.4 dB 
(χρησιµοποιώντας QPSK ¼) µέχρι 16 dB (χρησιµοποιώντας 32APSK 9/10),υποθέτοντας 
ένα AWGN κανάλι και ένα ιδεατό αποδιαµορφωτή σχήµα 5.10. 

 
Σχήµα 5.10  ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

C/N ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙ AWGN 
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Αυτές οι προσοµιώσεις έχουν επιτευχθεί από υπολογιστή για ένα ρυθµό λαθών πακέτου 
της τάξεως του ( µε ένα λανθασµένο πακέτο συρµού µεταφοράς , ανα µια ώρα 
µετάδοσης µιας υπηρεσίας µε 5 Mbit/s εικόνας) . Η απόσταση από τους περιορισµούς 
του Shannon κυµαίνεται  από 0.7 µέχρι 1.2 dB.Σε ένα AWGN το αποτέλεσµα είναι µια 
αύξηση της χωρητικότητας από 20-35 % πάνω από το DVB-S και DVB-S2 κάτω από τις 
ίδιες συνθήκες µετάδοσης και 2 -2.5 dB πιο ανθεκτική λήψη για την ίδια φασµατική 
απόδοση 

710−

Το DVB-S2 σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα µονού φέροντος αναµεταδότη ή 
σε σχηµατισµούς πολλαπλών φερόντων ανα αναµεταδότη. Το σχέδιο 3 προσδιορίζει 
παραδείγµατα της χρήσιµης χωρητικότητας ρυθµού ψηφίων  που επιτυγχάνεται  από 
το σύστηµα σε διαφορετικούς σχηµατισµούς διαµόρφωσης /κωδικοποίησης , 
υποθέτοντας σαν µονάδα ρυθµού συµβόλων  .Ο ρυθµός συµβόλου  αντιστοιχεί 
στο -3 dB εύρος ζώνης  του διαµορφωµένου σήµατος , καθώς ο (1+α) αντιστοιχεί στο 
θεωρητικό ολικό εύρος ζώνης του σήµατος µετά το διαµορφωτή , όπου ο α είναι ο 
παράγοντας εξασθένησης της διαµόρφωσης . Η χρήση ενός στενότερου παράγοντα 
εξασθένησης  α=0.25 και α=0.20 µπορεί να επιτρέψει την αύξηση της χωρητικότητας 
µετάδοσης ,αλλά επίσης µπορεί να γεννήσει µεγαλύτερους µη γραµµικούς υποβιβασµούς 
στο δορυφόρο για µονού φέροντος λειτουργία. 

uR

SR SR

SR

Όταν το DVB-S2 µεταδίδεται από το δορυφόρο , ηµι-σταθερές διαµορφώσεις 
περιβάλουσας ,όπως QPSK και 8PSK είναι αποδοτικές από ισχύ στη λειτουργία µονού 
φέροντος αναµεταδότη , αφού µπορούν να λειτουργούν σε αναµεταδότες κοντά στον 
κορεσµό. Οι 16ΑPSK και 32APSK οι οποίοι είναι από τη φύση τους πιο ευαίσθητοι σε 
µη γραµµικές διαταραχές  και θα χρειάζονται ηµι-γραµµικούς αναµεταδότες (δηλαδή µε 
µεγαλύτερη BACKOFF έξοδο) , µπορούν να διορθωθούν όσον αφορά την απόδοση 
ισχύος µε τη χρήση µη γραµµικών τεχνικών αναπλήρωσης στο σταθµό µετάδοσης 
(uplink). Στους σχηµατισµούς  FDM ,όπου πολλαπλά φέροντα χρησιµοποιούν τον ίδιο 
αναµεταδότη ,αυτό το θέµα πρέπει να κρατηθεί στην ηµι-γραµµική περιοχή λειτουργίας 
(δηλ. µε µεγάλο ΟΒΟ), ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική παρεµβολή 
ενδοδιαµόρφωσης µεταξύ των σηµάτων. 
Σε αυτή την περίπτωση  οι  δείκτες απόδοσης του AWGN µπορούν να υιοθετηθούν για 
υπολογισµούς απαιτήσεων ζεύξεων  
Ο πίνακας 5.13 δείχνει , για τη διάταξη µονού φέροντος ανα αναµεταδότη , την 
προσοµοιωµένη  C/N υποβάθµιση ,χρησιµοποιώντας τα µοντέλα δορυφορικών καναλιών 
και τη µάσκα θορύβου φάσης ,στο βέλτιστο σηµείο λειτουργίας του TWTA  

SATC  είναι η ισχύς αδιαµόρφωτου φέροντος στον κορεσµό του HPA , ΟΒΟ είναι ο 
µετρηµένος λόγος ισχύος (dB) ανάµεσα στο αδιαµόρφωτο φέρον στον κορεσµό και το 
διαµορφωµένο φέρον (µετά το ΜUX). Οι δείκτες δείχνουν το µεγάλο πλεονέκτηµα που 
προσφέρει η χρήση δυναµικής προ-παραµόρφωσης για 16APSK και 32APSK.Οι µεγάλες 
υποβαθµίσεις της φάσης του θορύβου που απαιτούνται για την APSK και ειδικότερα για 
την 32APSK , µπορεί να θεωρηθεί σαν απαισιόδοξη , αφού αναφέρονται σε οικιακής 
χρήσης LNB , καθώς για επαγγελµατικές εφαρµογές ,καλύτεροι µηχανισµοί λήψεως 
σήµατος µπορούν να υιοθετηθούν µε αµελητέο πρόσθετο κόστος. 
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Πίνακας 5.3  ΤΙΜΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ 

ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
  

5.3.5.    ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Μερικά παραδείγµατα µπορούν να προσδιορίσουν τη λειτουργικότητα και ευελιξία του 
DVB-S2 .Ξεκινώντας από τη µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος χρησιµοποιώντας σταθερή 
κωδικοποίηση και διαµόρφωση και µεταβλητή κωδικοποίηση και διαµόρφωση  µερικά 
παραδείγµατα δίνονται παρακάτω , ώστε να καλυφθεί το φάσµα των τηλεοπτικών 
επαγγελαµτικών εφαρµογών όπως DSNG και  DTT διανοµή στους ποµπούς. Για 
τηλεοπτικές µεταδόσεις , έχουν υπολογιστεί οι παράµετροι µικροκυµατικής ζεύξης 
(down link), για δορυφορικά EIRP 51 και 53.7 dBW στην περίµετρο της περιοχής 
υπηρεσιών.Αντίστροφα για επαγγελµατικές εφαρµογές  οι υπολογισµοί παραµέτρων 
ζεύξης (link budget) έχουν υπολογιστεί για τυπικούς Ku ζώνης  36 MHz δορυφόρους, µε 
ευρεία κάλυψη της Ευρώπης τόσο downlink όσο και στο uplink ακολουθώντας την 
απλοποιηµένη ανάλυση που περιγράφεται παρακάτω. Ιδανικός στόχος για λόγους 
Φέροντος Πρός Θόρυβο εξάγονται από το σχήµα 5-11. Τα  παρακάτω  χαρακτηριστικά 
ζεύξης έχουν υιοθετηθεί: 
 
Uplink:ITU κλιµατική ζώνη L , συχνότητα 14,29 GHz , Απώλειες λόγω ατµόσφαιρας και 
εξασθένιση λόγω βροχής για το 99,9% του µέσου χρόνου : 0.2+5.6 dB 
 
∆ορυφόρος: G/T(dB/K): 4.3 , µεταδιδόµενη EIRP στον κορεσµό : 46.5 dBW 
 
Downlink: ITU κλιµατική ζώνη Κ, συχνότητα 10.99 GHz, απόδοση κεραίας 60% , 
απώλειες σύζευξης 0.5 dB ,απώλειες στόχευσης 0.5 dB, δείκτης θορύβου LNB :1,1 dB, 
ατµοσφαιρικές απώλειες και εξασθένιση βροχής για το 99.9% του µέσου χρόνου : 
0.1+2.4 dB 
 

5.3.6.    SDTV ΚΑΙ HDTV ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ 
 
Ο πίνακας 5.13  συγκρίνει τις υπηρεσίες τηλεοπτικής µετάδοσης DVB-S και DVB-S2 
των 36 MHz (στα -3 dB) δορυφορικών αναµεταδοτών στην Ευρώπη ,χρησιµοποιώντας 
60 cm διάµετρου παραβολική κεραία λήψης. Στο παράδειγµα οι ρυθµοί ψηφίων για 
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κωδικοποίηση εικόνας είναι : 4.4 Mbit/s (SDTV) και 18 Mbit/s (HDTV) 
,χρησιµοποιώντας την τυπική MPEG-2 κωδικοποίηση , ή 2.2 Mbit/s (SDTV) και 9 
Μbit/s (HDTV), χρησιµοποίωντας προηγµένες τεχνικές κωδικοποιήσης AVC(Advanced 
Video Coding) συστηµάτων ,τις οποίες το DVB project τώρα προσδιορίζει για 
µελλοντικές εφαρµογές. 
Το απαιτούµενο C/N των δύο συστηµάτων DVB-S και DVB-S2  ,έχουν εξισορροπηθεί 
µε την εκµετάλλευση διαφορετικών µεθόδων εκποµπής και µε το σωστό συντονισµό του 
DVB-S2 παράγοντα εξασθένησης και του ρυθµού συµβόλων . Τα αποτελέσµατα 
πιστοποιούν τα κέρδη χωρητικότητας του DVB-S2 έναντι του DVB-S φτάνοντας το 
30%. Επιπλέον µε το συνδυασµό του DVB-S2 και AVC κωδικοποίησης , ένας 
εντυπωσιακός αριθµός από 21 µέχρι 26 SDTV καναλιών ανα αναµεταδότη 
επιτυγχάνεται,  ώστε να µειώσει δραµατικά το κόστος ανα κανάλι για τη χωρητικότητα 
του δορυφόρου. Ο συνδυασµός DVB-S2 και νέων AVC σχηµάτων κωδικοποίησης  , 
µπορούν να ευνοήσουν την εισαγωγή νέων HDTV υπηρεσιών , µε ένα  επαρκή αριθµό 
προγραµµάτων ανά αναµεταδότη (5 ή 6) , µειώνοντας την αύξηση κόστους 
χωρητικότητας του δορυφόρου µε σεβασµό στις υπάρχουσες SDTV υπηρεσίες. 
 
 
 

   
 

Πίνακας 5.4  ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   DVB ΚΑΙ 
DVB-S2 

 
Το σύστηµα DVB-S2 µπορεί να µεταφέρει υπηρεσίες µετάδοσης πάνω από συρµούς 
µεταφοράς , παρέχοντας διαφορετικότητα διόρθωσης λάθους ανα πολυπλέκτη (VCM). 
Μια τυπική εφαρµογή µετάδοσης από υψηλά προστατευµένους πολυπλεγµένους  
συρµούς για SDTV και λιγότερο προστατευµένους  πολυπλεγµένους συρµούς για το 
HDTV .Υποθέτοντας ότι µεταδίδουµε µε ρυθµό συµβόλων των 27.5 Mbaud και χρήση 
8PSK ¾ και QPSK 2/3 διαµόρφωση , 40 Mbit/s µπορεί να είναι διαθέσιµο για δύο 
HDTV προγράµµατα και 12 Mbit/s για δύο ή τρία SDTV προγράµµατα , µε µια διαφορά 
των απαιτήσεων C/N περίπου 5 dB. 
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5.3.7.    ∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ MPEG ΠΟΛΥΠΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ DTT ΠΟΜΠΟΥΣ 

 
Η ψηφιακή Επίγεια Τηλεόραση (DTT-Digital Terrestrial Television)) έχει εισαχθεί σε 
πολλές χώρες σε όλο τον κόσµο.Μία από τις πιθανές λύσεις για διανοµή των MPEG 
συρµών στους ψηφιακούς επίγειους ποµπούς είναι µέσω δορυφόρου. Τα υπάρχοντα 
συστήµατα βασίζονται στο DVB-S , επιτρέποντας τη µετάδοση ενός µονού MPEG 
πολυπλεγµένου συρµού  ανα σήµα. Το αποτέλεσµα είναι ότι ,για τη διανοµή n-MPEG 
πολυπλεγµένων συρµών , πρέπει να εκπέµπονται n φέροντα ανα αναµεταδότη 
,απαιτώντας  ένα µεγάλο δορυφορικό HPA  ΟΒΟ (εναλλακτικά n αναµεταδότες θα 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν) . Η υιοθέτηση του DVB-S2 επιτρέπει τη διανοµή 
πολλαπλών MPEG πολυπλεγµένων συρµών χρησιµοποιώντας το σχεδιασµό µονού 
φέροντος ανα αναµεταδότη , έτσι βελτιστοποιώντας την απόδοση ισχύος µε τον κορεσµό 
του δορυφορικού HPA. Προσαρµοστική κωδικοποίηση και διαµόρφωση δεν 
υπολογίζεται, αφού πολλαπλοί σταθµοί λαµβάνουν τα ίδια σήµατα. 
Για παράδειγµα ένα DVB-S2 σήµα µε ένα ρυθµό συµβόλων των 30 Mbaud µπορεί να 
µεταδοθεί σε ένα 36 MHz αναµεταδότη χρησιµοποιώντας α=0.20 .Έτσι η µετάδοση δύο 
DTT ΜUX πάνω σε DVB-S2 στα 24 Mbit/s το καθένα , µια απόδοση φάσµατος του 1.6 
[bit/s/Hz] απαιτείται , ανταποκρινόµενο σε QPSK 5/6. Το απαιτούµενο C/N θα µπορούσε 
να είναι γύρω στα 6 dB σε ένα 30 ΜΗz εύρος ζώνης . Η επιθυµητή διαθεσιµότητα ζεύξης 
(99,9%  µέσου χρόνου) ,µπορεί να επιτευχθεί µε κεραία up-link 3 m (EIRP 64 dBW), µε 
αναµεταδότη κοντά στον κορεσµόσε καθαρό ουρανό και µε κεραίες λήψης διαµέτρου 1.2 
m.Χρησιµοποιώντας DVB-DSNG ΜΕ 8PSK 2/3 και τοποθετώντας δύο FDM φέροντα 
στα 36 MHz µε ένα ρυθµό συµβόλου των 13.3 Mbaud ,το εκπεµπόµενο up-link up-link 
EIRP τίθεται στα 75 dbW , το κέρδος αναµεταδότη έχει ρυθµιστεί ώστε να επιτευχθεί 
ΟΒΟ =5.5 dB ανά φέρον σε καθαρό ουρανό και το µέγεθος της κεραίας λήψης  δεν θα 
µπορούσε να είναι µικρότερη από 2 m. Γιαυτό το DVB-S2 θα επιτρέπει σηµαντικά 
µικρότερες κεραίες και φθηνότερους σταθµούς εκποµπής up-link. 
 

5.3.8.    ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΕ 
ΣΗΜΕΙΟ 

 
Όταν το DVB-S2 χρησιµοποιείται για αλληλοδραστικές από σηµείο σε σηµείο 
εφαρµογές όπως ΙΡ πολυµετάδοση , το κέρδος του έναντι στο DVB-S είναι ακόµη 
µεγαλύτερο , εαν χρησιµοποιείται Προσαρµοστική κωδικοποίηση και διαµόρφωση. Στην 
πραγµατικότητα το ACM  µας επιτρέπει να ανακτήσουµε το περιθώριο «καθαρού 
ουρανού» (4 ή 8 dB της ισχύος) , τυπικά χαµένο στη συµβατική «στιγµιαία 
κωδικοποίηση και διαµόρφωση» των δορυφορικών ζεύξεων , επιτρέποντάς µας να 
τριπλασιάσουµε τη µέση δορυφορική ρυθµοαπόδοση και µειώνοντας δραµατικά το 
κόστος συντήρησης. Το κέρδος ACM έναντι στο CCM  αυξάνει τις κρίσιµες συνθήκες 
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διάδοσης- γιαυτό το ACM είναι πρωταρχικό για υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων και για 
τροπικές κλιµατολογικές ζώνες. 
Το σχήµα 5-14 δείχνει το σχήµα µιας ACM δορυφορικής ζεύξης , που συνίσταται από 
ένα ACM GATEWAY ,τον DVB-S2 ACM διαµορφωτή , τον σταθµό uplink, το 
δορυφορικό τερµατικό σταθµό λήψης που συνδέεται στο ACM GW µέσω ενός καναλιού 
επιστροφής .Ο DVB-S2 ACM διαµορφωτής λειτουργεί σε ένα σταθερό ρυθµό 
συµβόλων,  αφού το απαιτούµενο εύρος ζώνης του αναµεταδότη υποτίθεται ότι είναι 
σταθερό. To ACM εφαρµόζεται από το διαµορφωτή DVB-S2 διαµορφωτή µε τη 
µετάδοση µια ακολουθία  πλαισίων TDM ,όπου η κωδικοποίηση και η διαµόρφωση 
µορφότυπου µπορεί να αλλάξει από πλαίσιο σε πλαίσιο .Έτσι η συνέχεια της υπηρεσίας 
επιτυγχάνεται , κατά τη διάρκεια των διαλείψεων λόγω βροχής, µε το να µειώσει τα user 
ψηφία, καθώς αυξάνεται τον ίδιο χρόνο η πλεονασµός και ή ανθεκτικότητα 
διαµόρφωσης. 
         

 
 

Σχήµα 5.11   ΜΠΛΟΚ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ DVB-S2 ACM 
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Η προσαρµογή φυσικού στρώµατος επιτυγχάνεται όπως εξής: 
 

1) Κάθε ST µετρά την κατάσταση του καναλιού (διαθέσιµο C/N+I) και το αναφέρει 
µέσω του καναλιού επιστροφής στο GATEWAY (GW) 

2) Οι  ST  αναφορές υπολογίζονται από το GW , καθώς επιλέγει την αναφερόµενη 
στάθµη προστασίας για τα πακέτα δεδοµένων που διευθυνσεοδοτούνται από το 
ST 

3) Προκειµένου να αποφύγουµε την υπερχείληση πληροφοριών κατά τη διάρκεια 
των διαλείψεων , ένας µηχανισµός  ελέγχου ρυθµού ψηφίων χρήστη πρέπει 
αρχικά να εφαρµοστεί , προσαρµόζοντας την προσφερόµενη κυκλοφορία  στη 
διαθέσιµη χωρητικότητα καναλιού.Αυτό πρέπει να εφαρµοστεί µε διάφορους 
τρόπους ,σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις της υπηρεσίας και της 
αρχιτεκτονικής του δικτύου. Το GW προυποθέτει προστασία από λάθη, που 
δίνονται σε µία συγκεκριµένη θέση των δεδοµένων του χρήστη µέσω ικανών 
µηχανισµών διεπαφής. Σε αναλογία µε τις υπηρεσίες από σηµείο σε σηµείο (π.χ 
DSNG), η ΙΡ µονοεκποµπή χρησιµοποιώντας DVB-S2 ACM πρέπει να 
υιοθετήσει την προστασία από λάθη σε µία από χρήστη σε χρήστη βάση- ο 
αριθµός των χρηστών µπορεί να είναι πολύ µεγάλος ( µέχρι εκατοντάδες 
χιλιάδες) .Επιπλέον , έλεγχος του ρυθµού απευθείας από την πηγή µπορεί να είναι 
αδύνατος , αφού πηγές πληροφορίας (ΙΡ πάροχοι πληροφοριών ) είναι µακρυά 
από το δορυφορικό GW.  

 
Ένα κρίσιµο θέµα στα ACM συστήµατα είναι η προσαρµογή του  βρόγχου 
καθυστέρησης  στο φυσικό στρώµα , καθώς είναι αυστηρά συνδεδεµένο µε την 
ικανότητα  του συστήµατος  να ανιχνεύει τις διαφοροποιήσεις του καναλιού. Έαν η 
προσαρµογή του βρόγχου  είναι γρήγορη , η συνέχεια του συστήµατος µπορεί να 
εξασφαλιστεί ακόµη και κατά τη διάρκεια των διαλλείψεων ισχυρής βροχής , καθώς την 
ίδια στιγµή , κρατάει χαµηλά τα περιθώρια µετάδοσης C/N ώστε να µεγιστοποιήσει  τη 
συνολική ρυθµοαπόδοση του συστήµατος. Αφού οι µέγιστοι  C/N+I διαφοροποιήσεις 
ρυθµών στην Κa ζώνη έχουν υπολογιστεί να είναι περίπου 0.5 dB για κάθε δευτερόλεπτο 
κατά τη διάρκεια διαλλείψεων ισχυρής βροχής και επειδή η απόσταση C/N µεταξύ δύο 
γειτονικών DVB-S2 επιπέδων προστασίας είναι γύρω στο 1 dB , οι καθυστέρησεις τoυ 
βρόγχου ελέγχου µικρότερες από 1 δευτερόλεπτο θα επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση των 
χαµένων πακέτων που µεταδίδονται. 
 

5.3.9.    ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤV  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DSNG ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ACM 

 
Οι ACM τεχνικές µοιάζουν πολλά υποσχόµενες ώστε να καλυτερεύουν τις αποδόσεις 
από σηµείο σε σηµείο και από σηµείο σε πολλαπλά σηµεία ζεύξεων κατανοµής, όπου 
ένα µονό TS στέλνεται σε ένα µοναδικό ή πολλαπλούς σταθµούς λήψης. Σε αυτή την 
περίπτωση , η προστασία των πακέτων TS πρέπει να ακολουθεί τις διακυµάνσεις του 
C/N+I στο δορυφορικό κανάλι στην περιοχή λήψης. Σταθερός ρυθµός ψηφίων του 
συρµού µεταφοράς και end-to-end καθυστέρηση ,όπως απαιτείται από το MPEG 
,µπορούν να εξασφαλιστούν µε τη χρήση εργαλειών προσαρµογής συρµού του DVB-S2 
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.Προκειµένου να αποφύγουµε υπερχείλιση του συστήµατος , όταν η ρυθµοαπόδοση του 
συστήµατος µειώνεται , ένας κωδικοποιητής εικόνας µεταβλητού ρυθµού ψηφίων µπορεί 
να υιοθετηθεί. 
Ας υποθέσουµε πρώτα παραδείγµατα κατανεµηµένων τηλεοπτικών υπηρεσίων που 
χρησιµοποιούν µεγάλους σταθµούς µετάδοσης και λήψης , που έχουν πρόσβαση σε ένα 
τυπικό 36 ΜΗz αναµεταδότη µε τέσσερα FDMA σήµατα. Χρησιµοποιώντας το DVB-
DSNG πρότυπο και 16QAM ¾ κωδικοποίηση , τέσσερα τηλεοπτικά σήµατα µπορούν να 
κατανεµηθούν 18.5 Mbit/s στον αναµεταδότη (76 dBW uplink –EIRP ,14.3 συνολική 
ΙΒΟ και 7m διάµετρο κεραιών εκποµπής /λήψης ,99.9% µέσος χρόνος διαθεσιµότητα 
ζεύξης). Χρησιµοποιώντας το DVB-S2 , 16APSK 5/6 και roll-off =0.2, ο ρυθµός 
πληροφορίας κάθε ζεύξης µπορεί να αυξηθεί στα 24.75 Mbit/s ,επιβεβαιώνοντας την 
αύξηση του κέρδους ρυθµού ψηφίων κατά 30 % από το DVB-DSNG .Από την άλλη 
µεριά κρατώντας τον ίδιο αριθµό ρυθµού ψηφίων όπως το DVB-DSNG , η καλύτερη 
απόδοση του DVB-S2 µπορεί σηµαντικά να µειώσει τις διαστάσεις των κεραιών 
εκποµπής και λήψης στα 4.5 m (8PSK 5/6  ,74 dBW uplink EIRP ,13 dB IBO). Με τις 
ίδιες κεραίες των 4.5 m ,αλλά προσθέτοντας την λειτουργικότητα του DVB-S2 , ο 
χρήσιµος ρυθµός ψηφίων θα αυξηθεί ξανά στα 24.75 Mbit/s ,τουλάχιστον κάτω από 
συνθήκες καθαρού ουρανού. 
Τα πλεονεκτήµατα του DVB-S2 και του ACM  είναι επίσης προφανής και στις υπηρεσίες 
DSNG .Για παράδειγµα σε µία σχισµή του δορυφορικού εύρους ζώνης των 9 MHz , ένα 
DSNG όχηµα µε 1.2 m κεραία (61 dBW uplink EIRP) µπορεί να µεταδόσει 19.8 Mbit/s 
κάτω από συνθήκες καθαρού ουρανού (16APSK , roll-off =0.2) και να µεταγεί στα 14.85 
Mbit/s κάτω από βαριές διαλλείψεις (8PSK 2/3). Για χάρη της σύγκρισης ,το DVB-
DSNG µε QPSK 7/8 θα επιτρέπει εκποµπή µόνο 10.7 Mbit/s . 
Επίσης ας υποθέσουµε ένα fly-away σταθµό DSNG , µε 90 cm κεραία και µόνο 12 W 
ΗΡΑ ισχύ (99,9% µέσο χρόνο ζεύξης , 49 dBW uplink EIRP ,12 dB συνολικό ΙΒΟ ,4 m 
κεραία λήψης , τέσσερα κανάλια ανα αναµεταδότη). Χρησιµοποιώντας DVB-S2 και 
ACM 9.9 Mbit/s (QPSK 2/3 , roll-off =0.2)  θα είναι διαθέσιµα στον καθαρό ουρανό , 8.9 
Mbit/s (QPSK 3/5) κάτω από συνθήκες τυπικής διάδοσης και 3.68 Mbit/s (QPSK ¼) 
κάτω από κρίσιµες συνθήκες ζεύξεως. Αυτό θα µπορούσε να αποφέρει καλή ποιότητα 
εικόνας µε κωδικοποιητές εικόνας MPEG-2 και µια υπέροχη εικόνα χρησιµοποιώντας 
τους καινούργιους AVC κωδικοποιητές .Το DVB-S (QPSK ½) θα απαιτούσε 5 dB 
περισσότερο ισχυρό σταθµό ώστε να προσφέρει σταθερό ρυθµό 6.1 Mbit/s. 
 
 

5.4.    DVB-T ΠΡΟΤΥΠΟ 
 
Το DVB-T πρότυπο περιγράφει ένα βασικής γραµµής σύστηµα εκποµπής για ψηφιακή 
επίγεια µετάδοση  τηλεόρασης. Προσδιορίζει το σύστηµα  κωδικοποιήσης καναλιού 
/διαµορφωτής που απαιτείται για ψηφιακά πολυ-προγράµµατα 
DTV/SDTV/EDTV/HDTV επίγειων υπηρεσιών. Ο κύριος σκοπός αυτού του πρότυπου 
είναι να παρέχουν προσδιορισµό για την προσαρµογή των σηµάτων βασικής ζώνης 
τηλεόρασης από την έξοδο από τον MPEG-2 πολυπλέκτη µεταφοράς , στα 
χαρακτηριστικά του επίγειου καναλιού µετάδοσης. Το µπλοκ διάγραµµα του συνολικού 
DVB-T modem παρουσιάζεται στο σχήµα 5.12  
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Σχήµα 5.12  ΜΠΛΟΚ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ DVB-T 
 
Για να µεγιστοποιήσουµε τον κοινό προσδιορισµό µε το DVB-S σύστηµα ,η εξωτερική 
κωδικοποίηση και η εξωτερική αναδιάταξη είναι κοινές και η εσωτερική κωδικοποίηση 
είναι κοινή µε το πρότυπο DVB-S .Το DVB-T πρότυπο προσδιορίζει τις ακόλουθες 
διαδικασίες , οι οποίες είναι κοινές µε τα άλλα DVB πρότυπα: 

1. Προσαρµογή της πολυπλεξίας µεταφοράς και τυχαιοποιήση της διασποράς 
ενέργειας 

2. Εξωτερική Reed-Solomon κωδικοποίηση 
3. Εξωτερική αναδιάταξη (δηλ. Συνελικτική αναδιάταξη) 
4. Εσωτερική κωδικοποίηση 

Επιπλέον αυτό το πρότυπο προσδιορίζει τις παρακάτω λειτουργίες που περιέχονται  στον 
προσδιορισµό του  προτύπου DVB- T. 
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1. εσωτερική αναδιάταξη 
2. απεικόνιση και διαµόρφωση 
3. Ορθογωνική πολυπλεξία διαίρεσης Συχνότητας (OFDM) 

Στο αρχικό στάδιο των DVB-T υπηρεσιών ,το σύστηµα  λειτουργούσε στο ήδη υπάρχον 
φασµατική κατανοµή VHF και UHF για αναλογικές µεταδόσεις . Για αυτό  το πρότυπο  
DVB-T πραγµατοποιήθηκε ώστε να παρέχει την απαραίτητη προστασία ενάντια σε 
υψηλές στάθµες Ενδοκαναλικής παρεµβολής (CCI)  και παρεµβολής γειτονικών 
καναλιών  (ACI) που διαφεύγουν από τις υπάρχουσες PAL/SECAM/NTSC  υπηρεσίες . 
Για να επιτύχουµε αυτές τις απαιτήσεις πρέπει να προσδιορίσουµε ένα αλυσιδωτό 
OFDM σύστηµα µε κωδικοποίηση διόρθωσης λάθους , που καλείται COFDM.  
∆ύο τρόποι από λειτουργίες προσδιορίζονται : ο 2Κ τρόπος και ένας 8Κ τρόπος . Αυτό 
αναφέρεται στον αριθµό των υποκαναλιών στο µεταδιδόµενο OFDM σήµα και οι 
συστάσεις που προτείνονται είναι οι ακόλουθες: 
Στον 2Κ τρόπο λειτουργίας , ένα µόνο OFDM σύµβολο αποτελείται από CΝ =1512 
ενεργά υποκανάλια. Αυτός ο τρόπος είναι ιδανικός για λειτουργία µονού ποµπού και για 
µικρά µονής συχνότητας δίκτυα (SFN) µε περιορισµένες αποστάσεις ποµπού 
Στον 8Κ τρόπο λειτουργίας ,ένα µόνο OFDM σύµβολο αποτελείται από   CΝ =6048 
ενεργά υποκανάλια. Αυτός ο τρόπος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για µικρά δίκτυα 
αλλά και για µεγάλα δίκτυα µονής συχνότητας .  
Το σύστηµα επιτρέπει διαφορετικές στάθµες QAM διαµόρφωσης και σχήµατα 
εσωτερικής κωδικοποίησης καθώς επίσης δύο στάθµες ιεραρχικού καναλιού 
κωδικοποιήσεις και διαµορφώσεις  .Αυτές φαίνονται µε διακεκοµένες γραµµές στο 
διάγραµµα που φαίνεται  στο συνολικό διάγραµµα του ποµπού DVB-T σχήµα 5.14. 
 Η εσωτερική αναδιάταξη από µια ψηφιακή στροφή διαδικασία αναδιάταξης 
ακολουθούµενη από αναδιάταξη συµβόλου . Περιγράφουµε αυτή τη διαδικασία , 
βασιζόµενοι στον µη ιεραρχικό 16QAM τρόπο , όπως φαίνεταις στο σχήµα .  Σε αυτό το 
διάγραµµα  η είσοδος αποπολυπλέκεται σε υ=4 υποσυρµούς. Στον ιεραρχικό τρόπο η 
είσοδος αποτελείται από δύο συρµούς ,ο καθένας αποπολυπλέκεται σε δύο υποσυρµούς . 
Κάθε υποσυρµός  από τον αποπολυπλέκτη περνά από ένα αναδιατάκτη ξεχωριστού 
ψηφίου.Για τον 16QAM µε ιεραρχικό τρόπο , που παρουσιάζεται στο σχήµα 5.13 , 
υπάρχουν τέσσερις αναδιατάκτες βαθµονοµηµένοι Ι0 µέχρι Ι5.  
 

 
Σχήµα 5.13  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο 16QAM ΓΙΑ ΜΗ 

ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 
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Σχήµα 5.14  ΜΠΛΟΚ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

2Κ ΤΡΟΠΟ 
 
Η αναδιάταξη των ψηφίων πραγµατοποιείται µόνο για τα χρήσιµα ψηφία. Το µέγεθος 
µπλοκ για κάθε αναδιατάκτη είναι126 ψηφία, αλλά η ακολουθία αναδιάταξης είναι 
διαφορετική για κάθε τρόπο. Η διαδικασία αναδιάταξης επαναλαµβάνεται  ακριβώς 
δώδεκα φορές για κάθε OFDM  σύµβολο των χρήσιµων δεδοµένων στο 2Κ τρόπο και 48 
φορές για κάθε σύµβολο στον 8Κ τρόπο. Ο σκοπός του αναδιατάκτη συµβόλου είναι η 
απεικόνιση  υ ψηφιολέξεις  σε 1512 (2Κ τρόπος)  ή 6048 (8Κ τρόπος) ενεργά φέροντα 
για κάθε σύµβολο OFDM . Ενα σχηµατικό µπλοκ διάγραµµα του αλγορίθµου 
χρησιµοποιείται ώστε να δηµιουργηθεί η λειτουργία  µετάθεσης φαίνεται στο σχήµα 5.14 
για τον 2Κ τρόπο και στο σχήµα 5.15  για τον 8Κ τρόπο. 

 
Σχήµα 5.15   ΜΠΛΟΚ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

8Κ ΤΡΟΠΟ 
 
Το µεταδιδόµενο DVB-T σήµα οργανώνεται σε πλαίσια έτσι ώστε το καθένα να 
αποτελείται από 68 σύµβολα  OFDM. Όλα τα φέροντα πληροφορίας σε ένα πλαίσιο  
ΟFDM  είναι είτε QPSK ,16-QAM , χρησιµοποιώντας απεικόνιση GRAY .H απεικόνιση 
GRAY είναι ίδια µε το DVB-S και µε το DSNG πρότυπο.Η απεικόνιση GRAY για 
16QAM παρουσιάζεται στο σχήµα 5.16.  
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Σχήµα 5.16     ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ 16QAM. 
 
Τέσσερα πλαίσια αποτελούν ένα υπερ-πλαίσιο .Κάθε OFDM σύµβολο αποτελείται από 
δύο µέρη : το χρήσιµο µέρος και το διάστηµα φύλαξης .Το διάστηµα φύλαξης 
αποτελείται από µια κυκλική συνέχεια του χρήσιµου κοµµατιού και εισέρχεται πριν από 
αυτό. Επιπλέον κάθε OFDM πλαίσιο περιέχει πιλοτικούς τόνους  .Μερικοί από αυτούς 
τους πιλοτικούς τόνους είναι σταθερής συχνότητας και οι άλλοι σκεδάζονται µέσω του 
συµβόλου χρησιµοποιώντας  τις γνωστές θέσεις του φέροντος στον δέκτη. 
Χρησιµοποιούνται για συγχρονισµό πλαισίου , συγχρονισµό συχνότητας ,συγχρονισµό 
χρόνου , υπολογισµό καναλιού , προσδιορισµό τρόπου µετάδοσης και έλεγχο φάσης 
θορύβου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 137



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 138



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΣΤΑΣΗ ITU-R BT.601-4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  

Η συνέλευση ραδιοεπικοινωνίας ITU, λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

α) υπάρχουν σαφή πλεονεκτήµατα για τους  τεχνικούς τηλεόρασης και τους παραγωγούς 
προγράµµατος στα πρότυπα των ψηφιακών στούντιο που έχουν το µέγιστο αριθµό 
σηµαντικών τιµών και παραµέτρων κοινούς µε τα συστήµατα  525 και  625-γραµµών  

b)  µια παγκόσµια συµβατή ψηφιακή προσέγγιση θα επιτρέψει την ανάπτυξη του 
εξοπλισµού µε πολλά κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, θα επιτρέψει τις λειτουργούσες 
οικονοµίες και θα διευκολύνει τη διεθνή ανταλλαγή τηλεοπτικών προγραµµάτων 

c)  µια επεκτάσιµη οικογένεια συµβατών ψηφιακών προτύπων κωδικοποίησης είναι 
επιθυµητή. Τα µέλη µιας τέτοιας οικογένειας θα µπορούσαν να αντιστοιχούν τα 
διαφορετικά ποιοτικά επίπεδα, να διευκολύνουν την πρόσθετη επεξεργασία που 
απαιτείται από τις παρούσες τεχνικές παραγωγής, και να φροντίσουν για τις µελλοντικές 
ανάγκες 

d) ένα σύστηµα βασισµένο στην κωδικοποίηση των συστατικών είναι ικανό να 
συναντήσει µερικά, και ίσως όλα, από τα επιθυµητά οφέλη 

e)  η οµο-τοποθέτηση των δειγµάτων τα σήµατα που αντιπροσωπεύουν τη φωτεινότητα 
και χρώµο-διαφορές (ή, εάν χρησιµοποιείται, το κόκκινο, το πράσινο και το  µπλε σήµα) 
διευκολύνει την επεξεργασία των ψηφιακών συστατικών σηµάτων, που απαιτείται από 
τις παρούσες τεχνικές παραγωγής, 

 Συστήνει  

ότι η ακόλουθη οδηγία  θα πρέπει να  χρησιµοποιείται ως βάση για τα ψηφιακά πρότυπα 
κωδικοποίησης για τα τηλεοπτικά στούντιο στις χώρες που χρησιµοποιούν το σύστηµα 
525-γραµµών όσο και για τις χώρες που  χρησιµοποιούν το σύστηµα των  625-γραµµών: 

1. Η ψηφιακή κωδικοποίηση πρέπει να βασιστεί στη χρήση ενός σήµατος φωτεινότητας 
και δύο σηµάτων χρώµα-διαφορών (ή, εάν χρησιµοποιείται, το κόκκινο,το  πράσινο και 
το µπλε σήµα). Τα φασµατικά χαρακτηριστικά των σηµάτων πρέπει να ελεγχθούν για να 
αποφύγουν το φαινόµενο της αναδίπλωσης ταυτόχρονα συντηρώντας την απόκριση της 
απαιτούµενου εύρους σήµατος. Κατά την χρησιµοποίηση µιας φωτεινότητας και δύο 
σηµάτων χρωµο-διαφοράς όπως καθορίζονται στον πίνακα 1 ,τα κατάλληλα φίλτρα  
προσδιορίζονται στα σχήµατα 4 και 5. Κατά τη χρησιµοποίηση των ή τα 
σήµατα φωτεινότητας και χρώµα-διαφοράς όπως καθορίζονται στον πίνακα 2 τότε τα 
κατάλληλα χαρακτηριστικά φίλτρου φαίνεται στο σχέδιο 4. 

BGR EEE ',','  
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Πίνακας 6.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 4:2:2 
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Σχήµα 6.1   ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΙΛΤΡΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ Η RGB 

ΟΤΑΝ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ 13.5 ΜΗz  
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Σχήµα 6.2  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΙΛΤΡΟ ΧΡΩΜΟ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΟΤΑΝ Η 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΙΝΑΙ 6.75 ΜΗz 
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Η επέκταση της  οικογένειας συµβατών ψηφιακών προτύπων κωδικοποίησης 
 
Η ψηφιακή κωδικοποίηση πρέπει να επιτρέψει την καθιέρωση και την εξέλιξη της 
επέκτασης της οικογένειας συµβατών ψηφιακών προτύπων κωδικοποίησης. Πρέπει να 
είναι δυνατό να διασυνδέσει απλά µεταξύ τους δύο οποιοαδήποτε µέλη της οικογένειας 
.Το µέλος της οικογένειας που χρησιµοποιείται για την τυποποιηµένη ψηφιακή διεπαφή 
µεταξύ του κύριου ψηφιακού εξοπλισµού στούντιο, και για τη διεθνή ανταλλαγή 
προγράµµατος (δηλ.  τη διεπαφή µε τον τηλεοπτικό εξοπλισµό εγγραφής και  τη διεπαφή 
µε το σύστηµα µετάδοσης) να είναι αυτό που καθορίζεται στα χαρακτηριστικά του 
πίνακα 1.Σε ένα υψηλότερο µέλος της οικογένειας οι συχνότητες δειγµατοληψίας της 
φωτεινότητας και τα σήµατα χρώµοδιαφοράς (ή, εάν χρησιµοποιειούνται, τα κόκκινα, 
πράσινα και µπλε σήµατα) αφορούν  την αναλογία 4:4:4. Οι προδιαγραφές για το µέλος 
4:4:4 είναι καθορισµένες στον πίνακα 6.2. 
  

 
 
Πίνακας 6.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 4:4:4 

 
Το ψηφιακό πρότυπο που υιοθετείται για κάθε µέλος της οικογένειας θα πρέπει να 
επιτρέπει παγκόσµια αποδοχή και εφαρµογή στην λειτουργία. Η µία συνθήκη για να 
επιτευχθεί αυτός ο σκοπός είναι για κάθε µέλος της οικογένεις ο αριθµός των δειγµάτων 
ανά γραµµή που προσδιορίζεται για τα συστήµατα των 625 και των 525 γραµµών, πρέπει 
να είναι συµβατή ( κατά προτίµηση ο ίδιος αριθµός των δειγµάτων ανά γραµµή). 
Σε εφαρµογές µε αυτές τις προδιαγραφές τα δεδοµένα των ψηφιακών λέξεων 
περιγράφονται τόσο σε δεκαδική και δεκαεξαδική µορφή µε τη σηµείωση d και h 
αντίστοιχα. 
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Για την αποφυγή παρεξηγήσεων ,για τις αναπαραστήσεις µεταξύ 8 ψηφίων και 10 
ψηφίων . τα οκτώ πιο σηµαντικά ψηφία συνιστούν ένα ακέραιο τµήµα καθώς τα δύο 
επιπλέον ψηφία εάν είναι παρόντα θεωρούνται να είναι  κλασµατικό µέρος 
Για παράδειγµα τα ψηφία 10010001 θα παρίστανται ώς 145d ή 91h όπου η σειρά 
1001000101 θα παρίσταται ώς 145.25d ή 91.4h 
Όπου το κοµµάτι που φαίνεται παραπάνω ,θεωρείται ότι έχει την δυαδική τιµή 00. 
 
 
Προσδιορισµός των σηµάτων που χρησιµοποιούνται για τα πρότυπα ψηφιακής 
κωδικοποίησης. 
 
Σχέση της ενεργής ψηφιακής γραµµής µε το αναλογικό σήµα αναφοράς  
 
Η σχέση µεταξύ των 720 ψηφιακών ενεργών δειγµάτων φωτεινότητας και των 
αναλογικών σηµάτων αναφοράς για το 625  και το 525 σύστηµα φαίνεται στο σχήµα  
Ενα  δείγµα φωτεινότητας τοποθετείται δίπλα µε το σηµείο  της αναλογικής γραµµής 
αναφοράς. 

H0

Ο προσδιορισµένοι αριθµοί των δειγµάτων οι οποίοι σχηµατίζουν την ψηφιακή γραµµή , 
την ψηφιακή γραµµή αµαύρωσης και την ενεργή ψηφιακή γραµµή φαίνονται στο σχήµα 
2. Οι αναλογικές γραµµές των δειγµάτων των χρωµοδιαφορών µπορούν να προκύψουν 
µε διαίρεση των αριθµών των δειγµάτων φωτεινότητας µε το δύο. Τα (12,132) και 
(16,122) επιλέχθηκαν συµµετρικά ώστε να ακτινικά διαταγµένες µε την ψηφιακή ενεργή 
γραµµή γύρω από τις επιτρεπόµενες διακυµάνσεις. ∆εν συντάσσουν µέρος του 
προσδιορισµού της ψηφιακής γραµµής και επιδρούν µόνο στην αναλογική διεπαφή. 
Ο αριθµός των ψηφιακών γραµµών  οι οποίες προσδιορίζουν τα ψηφιακά πεδία και τα 
ψηφιακά πεδία των διαστηµάτων αµαύρωσης φαίνονται στο σχήµα 6.3. 
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Σχήµα 6.3  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (ΠΛΑΙΣΙΟ) 
 
Αυτό το τµήµα παρουσιάζει τον προσδιορισµό των σηµάτων οι κανόνες 
δηµιουργίας αυτών των σηµάτων από τα πρωτεύοντα αναλογικά σήµατα  
Αυτή η µέθοδος δίνεται σαν παράδειγµα καθώς υπάρχουν και άλλοι µέθοδοι κατασκευής 
των κυρίων σηµάτων από άλλα ψηφιακά ή  αναλογικά σήµατα. 

BR CCY ,,

BGR EEE ',','   .

 
Κατασκευή  του σήµατος φωτεινότητας ΥΕ'  και χρωµοδιαφορών  και  

σηµάτων. 
)''( ΥΕ−Ε R

)''( ΥΒ Ε−Ε
 
Η κατασκευή των σηµάτων φωτεινότητας και των χρωµοδιαφορών γίνεται παρακάτω: 
 
EY ′ = 0.299 ER ′ + 0.587 EG ′ + 0.114 EB 
Όπου : (ER ′ – EY ′ ) = ER ′ – 0.299 ER ′ – 0.587 EG ′ – 0.114 EB ′ 
= 0.701 ER ′ – 0.587 EG ′ – 0.114 EB                                                                                                                (6.1) 
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Και      (EB ′ – EY ′ ) = EB ′ – 0.299 ER ′ – 0.587 EG ′ – 0.114 EB 
              = – 0.299 ER ′ – 0.587 EG ′ + 0.886 EB ′                                                                       (6.2) 
 
 
Παίρνοντας τις κανονικοποιηµένες τιµές ως προς το 1 V οι τιµές που προκύπτουν για το 
λευκό , το µαύρο και για πρωτεύοντα και συµπληρωµατικά χρώµατα φαίνονται όπως 
παρακάτω: 
 

 
Πίνακας 6.3 ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ  

 
Κατασκευή των επανακανονικοποιηµένων χρωµοδιαφορών (ECR  και  ECB  ) 
 
Καθώς το πεδίο τιµών για το EY ′ κυµαίνεται από το 1 έως το 0 , για το σήµα (ER ′ – EY  )  
Το εύρος  τιµών έχει ένα εύρος τιµών από +0,701 µέχρι -0,701 και για το σήµα (EB′ – EY ′ )  
από ένα εύρος +0,886 έως -0,886. Για να ανακτήσουµε το σήµα από τα τροποποιηµένα 
σήµατα χρωµοδιαφορών στη µονάδα δηλαδή από +0,5 έως -0,5 οι συντελεστές µπορούν 
να υπολογιστούν ώς εξής: 

713.0
701.0
5.0

==RK         (6.3)                 564.0
886.0

5.0
==BK               (6.4) 

Τότε: 
BGRYRCR EEEEEE '081.0'419.0'500.0)''(713.0' −−=−=                         (6.5) 

και : 
BGRYBCB EEEEEE '500.0'331.0'169.0)''(564.0' +−−=−=                       (6.6) 

όπου τα ECR      και ECB   είναι τα επανακανονικοιηµένες  κόκκινες και µπλε 
χρωµατοδιαφορές αντίστοιχα. Μάλιστα τα σύµβολα ECR  και ECB  χρησιµοποιούνται µόνο 
όταν χρειάζεται να προσδιοριστούν οι επανακανονικοποιηµένες χρωµοδιαφορές, δηλαδή 
έχοντας το ίδιο από κορυφή σε κορυφή  ονοµαστικό πλάτος µε το σήµα φωτεινότητας   

 που επιλέγεται σαν πλάτος αναφοράς.  ΥΕ'
Στις περιπτώσεις όπου τα συνιστώντα σήµατα δεν είναι κανονικοποιηµένα στο εύρος από 
1 µέχρι το 0 ,τότε µετατρέποντας από τα αναλογικά συνιστώντα σήµατα, χρειάζεται ένας 
προσθετικός παράγοντας κέρδους και οι παράγοντες κέρδους  και  
προσδιορίζονται ανάλογα 

RΚ BK
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Κβαντοποίηση 
 
Στην περίπτωση κβαντοποίησης 8 ψηφίων κωδικοποίησης δηλαδή , δηλ. 256, ίσων 
χωρισµένων σταθµών κβαντοποίησης  , το εύρος των δυαδικών αριθµών που είναι 
διαθέσιµοι, είναι από το 0000 0000 µέχρι το 1111 1111 (00 έως FF στο δεκαεξαδικό 
σύστηµα)  και από 0 µέχρι 256 στο δεκαδικό. 
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Στην περίπτωση του 4:2:2 συστήµατος που περιγράφεται στην 601 τα επίπεδα του 0 και 
255 κρατούνται για δεδοµένα συγχρονισµού , ενώ τα επίπεδα από 1 µέχρι 254 είναι 
διαθέσιµα για την εικόνα. 
Με δεδοµένο ότι το σήµα φωτεινότητας καταλαµβάνει µόνο 220 επίπεδα ,ώστε να 
προδίδει τα περιθώρια εργασίας και ότι το µαύρο πρέπει να είναι στο επίπεδο 16 η 
δεκαδική τιµή του σήµατος φωτεινότητας Y σε σχέση µε την κβαντοποίηση είναι : 

                                                                                                         (6.7) 16)'(219 +Ε=Υ Υ

−

 
και η αντίστοιχη τιµή µετά την κβαντοποίηση είναι η πλησιέστερη ακέραιη τιµή. 
Με ίδιο τρόπο ,µε δεδοµένο ότι οι χρωµατοδιαφορές καταλαµβάνουν 255 στάθµες και η 
στάθµη µηδέν πρέπει να βρίσκεται στη στάθµη 128 ,οι δεκαδικές τιµές για τις  
 

χρωµατοδιαφορές  και  µε την κβαντοποίηση είναι : 
−

RC
−

BC
 

−
−

+−= 128)]''(713.0[224 YRR EEC                                                                                   (6.8) 
 

και :                                                                         (6.9) 128)]''(564.0[(224 +−=
−

YBB EEC
 
οι οποίες απλοποιούνται στις  

128)''(160 +−=
−

YRR EEC  και                                            (6.10) 128)''(128 +−=
−

YBB EEC
 
Οι ψηφιακές συνιστώσες των χρωµατοδιαφορών και του σήµατος φωτεινότητας θα 
προσδιορίζονται ως Y, CR και CB. 
 
 
 
 
Κατασκευή των  µέσω κβαντοποίησης των   BR CC ,,Υ BGR EEE ',','
 
 
Στην περίπτωση όπου τα στοιχεία προκύπτουν άµεσα από την γάµµα προ διόρθωση των 
συνιστωσών σηµάτων     ή άµεσα δηµιουργούµενα σε ψηφιακή µορφή τότε 
η κωδικοποίηση και η κβαντοποίηση είναι ισοδύναµη µε: 

BGR EEE ',','

 

 150



ERD ′ (in digital form) = int (219 ER ′ ) + 16 
 
EGD ′ (in digital form) = int (219 EG ′ ) + 16 
 
EBD ′ (in digital form) = int (219 EB ′ ) + 16 
 
Τότε  

                         

128'
256
131'

256
87'

256
44

128'
256
21'

256
110'

256
131

'
256
29'

256
150'

256
77

++−−=

+−−=

++=

BDGDRDB

BDGDRDR

BDGDRD

EEEC

EEEC

EEEY

                                           (6.11) 

  
 
παίρνοντας την κοντινότερη ακέραιη συνιστώσα µε βάση το 256. Για να πάρουµε τις 
4:2:2 συνιστώσες Y, CR, CB,  ,πρέπει να χρησιµοποιηθεί φίλτρο χαµηλών συχνοτήτων και 
να γίνει υποδειγµατοληψία στα 4:4:4  σήµατα των CR, CB  όπως περιγράφονται παραπάνω. 
 
Περιορισµός  των Y, CR , CB  σηµάτων 
 
Η ψηφιακή κωδικοποίηση στον τύπο των Y, CR, CB  µπορεί να παραστήσει µια ουσιαστικά 
µεγαλύτερη κλίµακα τιµών σήµατος ,η οποία µπορεί να υποστηριχθεί από τα εύρη των 
R, G, B σηµάτων.Εξαιτίας αυτού σαν αποτέλεσµα της δηµιουργίας ηλεκτρονικής εικόνας 
ή επεξεργασίας του σήµατος , η παραγωγή των BR CC ,,Υ  
 Σηµάτων ,τα οποία ισχύουν ανεξάρτητα , θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε τιµές έξω από 
τα περιθώρια όταν µετατρέπονται σε σήµατα R,G,B. Για αυτό είναι ποιο βολικό να 
περιορίζουµε τα σήµατα ,αντί να περιµένουµε τα σήµατα στη µορφή 
R,G,B.Επίσης ο περιορισµός µπορεί να εφαρµοστεί µε ένα τρόπο ώστε να διορθώνει τις 
τιµές φωτεινότητας και απόχρωσης ,µικραίνοντας υποκειµενικά την εξασθένηση µε το να 
«θυσιάσουµε» µόνο τον κορεσµό. 

BR CC ,,Υ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΛΗΨΗ (ΤΟΡΙΝΟ 1998) 

 
Η κινητή λήψη σήµατος DVB-T έχει αποτιµηθεί,µέσω εργαστηριακών µετρήσεων και 
δοκιµαστικών σε εξωτερικούς χώρους µε διαφορετικούς τρόπους διαµόρφωσης: 
Ανάµεσα σε αυτούς που δοκιµάστηκαν πιο ανθεκτικός βρέθηκε ο QPSK ,ρυθµού ½ , Tg 
1/32, FFT 2k , ο οποίος παρέχει την καλύτερη απόδοση µε όρους C/N ,αλλά µε το 
λιγότερο ρυθµό ψηφίων. Στην πραγµατικότητα η χωρητικότητα του καναλιού πέφτει στα 
6 Mbps , χρήσιµη για τη µετάδοση ενός MPEG-2 προγράµµατος µε αρκετά καλή 
ποιότητα.Ο αριθµός των διαθέσιµων προγραµµάτων για τη κινητή λήψη ,κρατώντας την 
ίδια ανθεκτικότητα , θα µπορούσε να αυξηθεί µεταδίδοντας διάφορους συρµούς ήχου 
/εικόνας κωδικοποιηµένους στα 500 kbps στο format CIF ,ώστε να έχουµε µια καλή 
ποιότητα σε µια LCD οθόνη .Σε αυτή την περίπτωση ο συρµός ήχου/εικόνας θα 
µπορούσε να ενθυλακωθεί σε ένα πρωτόκολλο διαδικτύου (IP), χρησιµοποιώντας το 
πολυπρωτόκολλο ενθυλάκωσης (Multiprotocol Encapsulation) και µετάδοσης στο DVBT 
H RAI o δηµόσιος Ιταλικός Οργανισµός Τηλεόρασης ,συνδέθηκε άµεσα µε τη 
δραστηριότητα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από το 1998 , όταν για πρώτη φορά 
ένα δοκιµαστικό πλάνο µετάδοσης ψηφιακής τηλεόρασης παρουσιάστηκε στο Υπουργείο 
Επικοινωνιών. Οι πρώτες µεταδόσεις άρχισαν στο Τορίνο το Φεβρουάριο του 1998 , µε 
σκοπό την τεχνική απόδοση του DVB-T και την αντίδραση του κόσµου. 
Το DVB-T έχει υλοποιηθεί για σταθερή λήψη , µε µια κεραία οροφής και για φορητή 
εσωτερική – εξωτερική λήψη ,αλλά όχι κινούµενης λήψης. Όµως µερικοί από τους 
λειτουργικούς τρόπους ,επιτρέπουν στο δέκτη να ανιχνεύουν  τις γρήγορες µεταβολές 
του καναλιού που σχετίζεται µε την κινητή λήψη παρέχοντας µία αποδεκτή ποιότητα 
υπηρεσιών.  
Οι δοκιµές στο πεδίο από την RAI ,έγιναν µε διαµόρφωση 16QAM ρυθµού ½ , µε την 
υπενθύµιση ότι η κινητή λήψη είναι δυνατή ,αλλά η κάλυψη της περιοχής τουλάχιστον 
µε την ισχύ που µεταδόθηκε στο κανάλι 28 δεν ήταν επαρκής. Έτσι υοθετήθηκε µια πιο 
ανθεκτική διαµόρφωση (QPSK ,ρυθµού ½) ,ώστε να αυξήσουν την πιθανότητα κάλυψης. 
Σε αυτή την περίπτωση , ο χρήσιµος ρυθµός ψηφίων έγινε πολύ χαµηλός , έτσι ώστε να 
µεταδίδεται ένα καλής ποιότητας MPEG-2 πρόγραµµα.     
Το θέµα κλειδί για την επιτυχηµένη εισαγωγή του DVB-T ,για τη σταθερή και την κινητή 
λήψη , είναι το περιεχόµενο και η ελκυστικότητα του όφελους ,από τα νέα επιγεία 
κανάλια σε ανταγωνισµό µε τις δορυφορικές ψηφιακές υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν. 
Ιδιαίτερα για την κινητή λήψη , για να  αυξήσουµε  τον αριθµό των προγραµµάτων  
διάφοροι συρµοί IP ήχου/εικόνας χαµηλού ρυθµού περίπου 500 kbps σε µορφότυπο CIF 
,ώστε να επιτευχθεί καλή ποιότητα εικόνας σε ένα LCD µόνιτορ, ενθυλακώνονται σε ένα 
συρµό µεταφοράς DVB ,χρησιµοποιώντας το πολυπροτόκολλο ενθυλάκωσης και 
µεταδίδεται στο κανάλι DVB-T. 
Το Φεβρουάριο του 1998 το τµήµα έρευνας της RAI ξεκίνησε τις πρώτες  πειραµατικές 
εκποµπές  στην Ιταλία . Η ψηφιακή πλατφόρµα έχει εµπλουστεί ώστε να περιλαµβάνει 
εφαρµογές πολυµέσων και δεδοµένων υπηρεσιών τηλεοράσης. 
Η κωδικοποίηση  της πηγής και η αλυσίδα πολυπλεξίας περιλαµβάνει έξι στατιστικούς 
κωδικοποιητές πολυπλεξίας  , ένα επαναπολυπλέκτη ώστε να παρέχει EPG 
(ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE) και ένα SI-PSI γεννήτορα.  
Ο πολυπλέκτης λαµβάνει το πακετοποιηµένο πρωταρχικό συρµό (PES) από τους 
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κωδικοποιητές και τα δεδοµένα πολυπλεξίας από το κέντρο δεδοµένων τηλεόρασης και 
δηµιουργεί µέχρι τέσσερις διαφορετικούς ανεξάρτητους συρµούς µεταφοράς (TS). Αυτή 
τη στιγµή χρησιµοποιήθηκαν δύο TS έξοδοι χρησιµοποιήθηκαν , να µεταφέρουν δύο 
µπουκέτα υπηρεσιών και εφαρµογών  DVB-T. Ένας υπολογιστής ελέγχει τις 
παραµέτρους κωδικοποίησης και πολυπλεξίας της αλυσίδας όπως φαίνεται στο σχήµα 
7.1  
 

                             
 

Σχήµα 7.1   ΑΛΥΣΙ∆Α ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ DVB-T 
 
Oι πρωταρχικοί συρµοί µεταφέρονται στον κύριο ποµπό , τοποθετηµένο σε ένα λόφο 
ύψους 500 µέτρων ,5 km µακρυά από το CRIT , µέσω ενός 45 Mbps παρακάναλου SDH 
ψηφιακού ραδιοδικτύου. ∆ύο ATM προσαρµογείς δικτύου χρησιµοποιούνται να 
µετατρέψουν τις πολυπλεγµένες εξόδους στο µεταδιδόµενο ρυθµό ψηφίων. 
Στην πλευρά της λήψης οι δύο ψηφιακοί συρµοί επαναµετατρέπονται στους αρχικούς 
ρυθµούς ψηφίων και στέλνονται στους COFDM διαµορφωτές των δύο ανεξάρτητων 
αλυσίδων µετάδοσης UHF , ένα στο κανάλι 28 (530 MHz) και ένα άλλο στο κανάλι 66 
(834 MHz) .Ο πίνακας 7.1 δίνει τις παρµέτρους διαµόρφωσης και ραδιοσυχνότητας για 
τις δύο αλυσίδες .  
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Πίνακας 7.1  ΠAΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Οι διαµορφώσεις που χρησιµοποιήθηκαν στο κανάλι 28 ,τόσο το QPSK και το  16QAM , 
είναι πολύ ανθεκτικές και γιαυτό κατάλληλες για δοκιµές κινητής λήψης και αξιόπιστης  
λήψης στα σπίτια. Επίσης η ανθεκτικότητα της διαµόρφωσης επιδρά σε ένα φτωχό 
διαθέσιµο ρυθµό χρήσιµων ψηφίων. Έτσι , ο αριθµός των MPEG-2 προγραµµάτων που 
µπορούν να µεταδοθούν για κινητή λήψη είναι µεταξύ ενός στο QPSK ρυθµού ½ και 
µέχρι τρία στο 16QAM ,ρυθµού 1/2. 
Η διαµόρφωση που χρησιµοποιήθηκε στο κανάλι 66 είναι πολύ αποδοτική σε 
χωρητικότητα και επιτρέπει τη µετάδοση µέχρι 6 τηλεοπτικών προγραµµάτων .Αυτή η 
διάρθρωση , η οποία παρέχει µια ευρεία και ποικιλία υπηρεσιών , προσανατολίζεται 
ειδικά για κινητή και σταθερή λήψη σε αστικές περιοχές. 
Οι δύο UHF ποµποί στα κανάλια 28 και 66 χρησιµοποιούν διαφορετικά συστήµατα 
κεραιών, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στον ίδιο ιστό. Η κάθετη πόλωση είναι ποιο 
αποδεκτή για κινητή λήψη. 
Το σχήµα 7.2 δείχνει την αλυσίδα κωδικοποίησης και πολυπλεξίας που έχει 
εγκατασταθεί στην RAI CRIT 
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Σχήµα 7.2   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ DVB-T ΣΤΗ RAI-CRIT 
 
Αφού το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων γειτονικά στα κανάλια 28 και 66 χρησιµοποιούνται 
από αναλογικές υπηρεσίες τηλεόρασης , και οι δύο αλυσίδες µετάδοσης DVB-T  
περιέχουν ικανά RF φίλτρα εξόδου, ώστε να διασφαλίσουν επαρκή προστασία έναντι 
στις αναλογικές υπηρεσίες . Τα ίδια φίλτρα σιγουρεύουν την επαρκή απόρριψη των 
καναλιών που υπάρχουν στα κανάλια 28 και 66 , τα οποία καταλαµβάνονται από 
αναλογικές υπηρεσίες στην ίδια περιοχή. 
 
 
∆οκιµαστική Κινητή λήψη DVB-T χρησιµοποιώντας MPEG-2 
 
Το DVB-T εάν και πρωταρχικά σχεδιάστηκε για σταθερή λήψη , µε κεραία οροφής, 
µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για υπηρεσίες κινητής τηλεόρασης. 
Το 2000 µερικά πειράµατα κινητής λήψης στο κανάλι 28 που έχουν πραγµατοποιηθεί σε 
αστικές και ηµιαστικές περιοχές , έχουν υιοθετήσει  παραµέτρους διαµόρφωσης 16QAM 
ρυθµού ½ µε διάστηµα φύλαξης 1/32 και FFT τρόπο 2k. 
Όµως η συνολική πιθανότητα κάλυψης ήταν όχι µεγαλύτερη από 80% των τοποθεσιών 
µε ERP (300 W) µεταδιδόµενη στο κανάλι 28 ,αποτέλεσµα όχι ικανοποιητικό. 
Γιαυτό ένα πιο ανθεκτικό σχήµα διαµόρφωσης χρησιµοποιήθηκε ,κατά τις δοκιµές του 
2002 , ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα κάλυψης στην κινητή κάλυψη, αφού εκείνη τη 
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στιγµή  δέκτες ειδικά σχεδιασµένους για κινητή λήψη (βασισµένους στο διαφορισµό της 
κεραίας και µε πιο γρήγορους υπολογισµούς καναλιού) δεν υπάρχουν στην αγορά. 
Η διαµόρφωση που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα του Τορίνο βασίστηκαν στο QPSK 
µε ρυθµό κώδικα ½ , διάστηµα φύλαξης 1/32 και FFT τρόπο 2k. O χρήσιµος ρυθµός 
ψηφίων είναι περίπου 6 Mbps, µε µετάδοση ένα µόνο καλής ποιότητας πρόγραµµα στο 
µορφότυπο του MPEG-2 , µαζί µε µερικά ραδιοφωνικά κανάλια (όχι περισσότερα από 5-
6 στα 192 kbps) . 
Περισσότερα από 150 km είχαν καλυφθεί στις αστικές και ηµιαστικές περιοχές µε ένα 
αυτοκίνητο εξοπλισµένο µε ένα λ/4 µαστίγιο τοποθετηµένο στην οροφή και έναν 
εµπορικό δέκτη τροφοδοτούµενο από την τάση του αυτοκινήτου 12V. Ο δέκτης που 
χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των πειραµάτων , ήταν ένας  πρωτότυπος ψηφιακός 
δέκτης επίγειας λήψης σχεδιασµένος για εσωτερική  φορητή και κινητή λήψη. Είναι 
εφοδιασµένος µε µία οθόνη των 7’’ LCD σε 16:9 format. 
Όταν η ισχύς του σήµατος πέφτει για ένα µικρό διάστηµα , για παράδειγµα στη λήψη 
εσωτερικού χώρου όταν άνθρωποι περπατάνε γύρω από την κεραία , ο δέκτης χάνει το 
σήµα ,αλλά κλειδώνει παρά πολύ γράηγορα. Αυτό είναι σηµαντικό ειδικά για κινητή 
λήψη , όπου οι διακοπές µπορούν να συµβούν πολύ συχνά. 
Ο σκοπός του δοκιµαστικού ήταν ο υπολογισµός  της κινητής λήψης µέσα στην περιοχή 
κάλυψης της υπηρεσίας. 
Τα αποτελέσµατα της κινητής λήψης παριστάνονται στον χάρτη του Τορίνο όπως 
φαίνεται στο σχήµα  7.3 
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Σχήµα 7.3 ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΤΟΡΙΝΟ (QPSK , ΡΥΘΜΟΣ ½, 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ 1/32 , FFT 2k. ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟΕΙΧΑΜΕ ΚΑΛΟ ΣΗΜΑ 

ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑ). 
 
Στην αστική περιοχή η λήψη ήταν ικανοποιητική σε περίπου 95% (πράσινη γραµµή) της 
συνολικής περιοχής ,περιλαµβανοµένου των ηµιαστικών περιοχών (αυτοκινητόδροµος 
γύρω του Τορίνο και του αεροδροµίου) η κάλυψη πέφτει στο 85% .Το πείραµα έδειξε ότι 
η λήψη ήταν πολύ αξιόπιστη (περίπου 100% των περιοχών ) σε περίπου κάθε δρόµο της 
πόλης και µόνο σε ένα συγκεκριµένο σηµείο (κάτω από τη µεγάλη γέφυρα που είναι 
κατασκευασµένη µε µπετόν ή κατά µήκος µικρών δρόµων που περιβάλλονται από πολύ 
ψηλές γέφυρες ) υπήρξαν µερικές απώλειες στην ποιότητα της εικόνας. 
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Όµως , υιοθετώντας τη χαµηλή ανάλυσης εικόνα των 6 Μbps , η προσφερόµενη 
εικόνα/ήχος είναι λιγότερη ελκυστική στους χρήστες. Στην περίπτωση  όπου το φάσµα 
ραδιοσυχνοτήτων είναι φορτωµένο και  όπου η διαθεσιµότητα ενός UHF καναλιού είναι 
πολύ µπλεγµένο και ακριβό , η µετάδοση ενός µόνο προγράµµατος ,ακόµη και αν είναι 
εφικτή η λήψη του , δεν είναι αποδεκτή στους τεχνικούς τηλεόρασης. Για να ξεπεραστεί 
το πρόβληµα , κρατώντας υπόψη ότι για την κινητή λήψη χρησιµοποιούµε  µικρά LCDs , 
µερικοί συρµοί ήχου/εικόνας έχουν λακωδικοποιηθεί σε χαµηλούς ρυθµούς περίπου τα 
500 kbps σε µορφότυπο CIF (352 x 288)  και έχουν ενθυλακωθεί στο συρµό µεταφοράς 
DVB-T ,χρησιµοποιώντας την ενθυλάκωση πολυπρωτοκόλλου και τη µετάδοση σε ένα 
κανάλι DVB-T. 
 
Για την κινητή λήψη στα δοκιµαστικά , ένα πρόγραµµα εικόνας /ήχου MPEG-2 και 
τέσσερις συρµοί εικόνας / ήχου IP µεταδίδονται στο κανάλι 28 , όπως αναφέρθηκε ποιο 
πάνω. Η διαµόρφωση και οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν φαίνονται στο σχήµα  
7.4 
 

               
 

Σχήµα 7.4   ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 28 
 
Το αυτοκίνητο που χρησιµοποιήθηκε για τη κινητή λήψη ήταν εξοπλισµένο :  
 
Με παντοκατευθυντική κεραία (G=2 dbi) εγκατεστηµένη στην οροφή του αυτοκινήτου  
Προσωπικό υπολογιστη εξοπλισµένο µε µια  DVB-T κάρτα ,ώστε να λαµβάνει τους ΙΡ 
συρµούς εικόνας και ήχου 
∆έκτη DVB-T επαγγελµατικό δέκτη µε έξοδο TS ASI  
Εγγραφέα Συρµού µεταφοράς  
DC/AC µετατροπέα ώστε να παρέχει τάση σε όλα τα µηχανήµατα 
 
Μια κεραία µαστίγιο συντονισµένη στο 28 κανάλι (530 MHz), χρησιµοποιήθηκε σαν 
παντοκατευθυντική κεραία . 
Όλος ο εξοπλισµός έχει εγκατασταθεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια 
των πειραµάτων. Ένας προσωπικός υπολογιστής εξοπλισµένος µε κάρτα DVB-T 
συνδεδεµένη µε την κεραία λαµβάνει τους συρµούς εικόνας και ήχου και τους 
αποκωδικοποιεί χρησιµοποιώντας Microsoft Windows Media Player . 
Ο  δέκτης DVB-T ,εξοπλισµένος µε ένα 7’’ LCD µόνιτορ ,χρησιµοποιείται για να 
λαµβάνει το πρόγραµµα MPEG-2 , καθώς η έξοδος TS χρησιµοποιούνταν για την είσοδο 
ενός αναλυτή TS ,µε σκοπό να γράφουν το συρµό µεταφοράς για περαιτέρω 
εργαστηριακές µετρήσεις. 
 
Η δηµιουργία συρµών IP εικόνας /ήχου 
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Σε µια τυπική αρχιτεκτονική πλατφόρµας  Webcast Streaming , η είσοδος (αναλογική ή 
ψηφιακή ) µια κάρτας  σύλληψης εικόνας και ήχου ,προχωρά σε µια  διεργασία από ένα 
πραγµατικού χρόνου κωδικοποιητή λογισµικού που τρέχει σε ένα προσωπικό 
επεξεργαστή παρέχοντας εικόνα / ήχο στο δίκτυο. Η ροή των δεδοµένων  µετά 
διαµοιράζεται µέσω του δικτύου σε ένα εξυπηρετητή συρµών .Οι υπολογιστές πελάτες 
που συνδέονται στο δίκτυο , που είναι εξοπλισµένοι µε την απαραίτητη κάρτα λήψης , 
ζητούν τους συρµούς δεδοµένων άµεσα από τον εξυπηρετητή µέσω ενός ιδεατού 
σηµείου αναζήτησης ,το οποίο έχει δοθεί στον συρµό .Ο εξυπηρετητής παρέχει 
διάφορους ελέγχους διαχείρησης πελατών ,λειτουργίες αναφοράς , ο οποίος µπορεί να 
λειτουργεί τόσο σε µονοεκποµπή όσο και σε πολυεκποµπή. Η πολυεκποµπή  ακολουθεί 
το µοντέλο push στις επικοινωνίες , ίδιο µε τη µετάδοση τηλεόρασης και ραδιοφώνου , 
όπου ο χρήστης λαµβάνει το πρόγραµµα µε το συντονισµό του σταθµού που επιθυµεί. 
Στην περίπτωση της πολυεκποµπής , ο χρήστης απλά οδηγεί την κάρτα δικτύου του 
υπολογιστή στην απαιτούµενη διεύθυνση IP που απαιτεί.  

           
 

Σχήµα 7.5 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEBCAST STREAMING 
 
 Σήµερα οι συρµοί εικόνας/ ήχου γενικά µεταδίδονται στο ∆ιαδίκτυο µέσω 
µονοεκποµπής. Με την µονοεκποµπή , ο εξυπηρετητής παράγει τους ξεχωριστούς 
συρµούς δεδοµένων , καθένα για κάθε αναπαραγωγέα που το ζητά.Αυτό είναι 
διαφορετικό από την πολυεκποµπή , όπου ο µονός συρµός δεδοµένων µεταδίδεται µόνο 
στους δροµολογητές δικτύου , που δείχνουν πρόσφατες απαιτήσεις για δεδοµένα. 
Η αρχιτεκτονική που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των πειραµάτων για δεδοµένα  
συρµών πολυµέσων  µέσω DVB-T φαίνεται στο σχήµα 7.6  
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Σχήµα 7.6  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΡΜΟΥΣ 
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ DVB-T 

 
O εξυπηρετητής συρµών βασίστηκε στην τεχνολογία Microsoft Windows Media 
Technologies ,που επιτρέπει τη δηµιουργία τη µετάδοση και την αναπαραγωγή φακέλων 
δεδοµένων και περιεχόµενα Εικόνας /Ήχου ζωντανής µετάδοσης. Ο εξυπηρετητής 
συρµών πρέπει να είναι ικανές επιδόσεις συρµών πολυµέσων για πρωτόκολλα 
ασυνδεσιστρέφειας. Με αυτό τον τρόπο ένα κανάλι ζεύξης προς τα πίσω δεν είναι 
απαραίτητο και το σενάριο µιας καθαρής µετάδοσης είναι τότε εφικτό.    
Ο συρµός πολυεκποµπής IP ενθυλακώνεται σε ένα συρµό µεταφοράς DVB υιοθετώντας 
το προφιλ πολυπρωτόκολλου ενθυλάκωσης (ETSI European Standard EN 301 192 ) 
 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ/ΗΧΟΥ 
 
Μεταδιδούµενες δοκιµαστικές ακολουθίες ,χρησιµοποιώντας διαφορετικούς τύπους 
περιεχόµενα εικόνας /ήχου (Ειδήσεις ,Αθλητικά ,Επιστήµη) ,κωδικοποιούνται σε 
πραγµατικό χρόνο µε τον κωδικοποιητή Microsoft Windows Media Encoder σύµφωνα µε 
τις παρακάτω παραµέτρους  του πίνακα  
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Μια σύντοµη περιγραφή κάθε παραµέτρου φαίνεται παρακάτω: 
 

• Ο ρυθµός πλαισίων  προσδιορίζει το µέγιστο αριθµό πλαισίων ανά δευτερόλεπτο. 
Ο πραγµατικός ρυθµός πλαισίων που λαµβάνονται στην πραγµατικότητα είναι 
µικρότερος ,εξαρτώµενος από παράγοντες όπως οι ρυθµίσεις της ποιότητας  
εικόνας και το απαιτούµενο εύρος ζώνης 

• Το µέγεθος του αποµονωτή  προσδιορίζει το συνολικό χρόνο που ο συρµός 
αποθηκεύεται πριν αρχίσει η κωδικοποίηση .Όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος 
του αποµονωτή ,τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα ,αλλά µεγαλύτερη είναι και η 
καθυστέρηση πριν το Windows Media Player τρέξει το υλικό 

• Το διάστηµα  key πλαισίων προσδιορίζει τον αριθµό των δευτερολέπτων που 
χωρίζουν τα πλαίσια key.Όλα τα πλαίσια µεταξύ των πλαισίων key είναι πλαίσια 
“delta” ,δηλαδή περιέχουν µόνο τις διαφορές από το πλαίσιο key.Ο player 
χρειάζεται ένα πλαίσιο key πρίν αρχίσει την αποκωδικοποίηση και την 
απεικόνιση στο monitor. 

• Η ποιότητα της εικόνας µπορεί να συντονιστεί χρησιµοποιώντας ένα ρυθµιστικό 
ποιότητας εικόνας ώστε να δώσουµε έµφαση είτε στην οµαλότητα είτε στην 
ευκρίνεια της εικόνας. Αυξάνοντας την ευκρίνεια η εικόνα γίνεται λιγότερο 
οµαλή και ο ρυθµός πλαισίων µειώνεται . Αυτή η τιµή θα µπορεί να επιλεγεί µε 
το είδος του περιεχοµένου  

 Σχετικά µε τις επιλογές του παραπάνω πίνακα , οι παρακάτω σκέψεις πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη 
Ο ρυθµός ψηφίων και η ανάλυση του µορφότυπου εξασφαλίζουν καλή ποιότητα της 
εικόνας σε µια µικρή οθόνη περίπου 8”. 
To µήκος του αποµονωτή έχει επιλεγεί να περιέχει τουλάχιστον 1 πλαίσιο ώστε να 
αποφεύγεται οι συρµοί να διακόπτονται για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα όταν 
συµβαίνουν λάθη στη µετάδοση. 
∆ιαφορετικές τιµές στις αποστάσεις των πλαισίων key έχουν επιλεγεί ώστε να µπορεί να 
κατανοηθεί η ικανότητα ανάκτησης του υλικού σε περίπτωση χαµένων πακέτων λόγω 
του καναλιού DVB-T. 
Για την ποιότητα , µια ενδιάµεση τιµή επιλέχθηκε στην απόσταση των πλαισίων key . 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
 
Για τα πειράµατα , το αποκωδικοποιηµένο MPEG-2 πρόγραµµα συγκρίθηκε µε το ίδιο 
υλικό κωδικοποιηµένο µε τον Windows Media Player ,µια ειδική εξέταση 
πραγµατοποιηθηκε σε 8” LCD οθόνες 
 
Τα αποτελέσµατα  παρατίθενται παρακάτω: 
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Εαν συµβεί µια µικρή διακοπή στο σήµα του DVB-T , η ποιότητα του υλικού εικόνας 
/ήχου πάνω από ΙΡ φαίνεται καλύτερα από την ποιότητα του MPEG -2  
Εαν οι διακοπές που εισάγωνται από το κανάλι DVB-T  είναι µεγαλύτερες , και τα δύο 
συστήµατα αποτυχαίνουν. Ο ΜPEG -2 IRD χάνει το σήµα και ο Microsoft Windows 
Media Player επανακαταχωρεί περισσότερες από µια φορά σύµφωνα µε το µήκος της 
διακοπής .Μεγαλύτερη η απόσταση µεταξύ των πλαισίων key , περισσότερος θα είναι ο 
χρόνος αναµονής ,διότι ο αναπαραγωγέας χρειάζεται το πλαίσιο key πριν αρχίσει την 
αποκωδικοποίηση. 
 
 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Σε αυτή τη µελέτη  το πρότυπο DVB-T έχει υιοθετηθεί ως το πλεον ικανό για τη 
µεταφορά  υπηρεσιών πολυµέσων βασισµένα στο ΙΡ σε κινητά τερµατικά 
Για κινητές εφαρµογές η µείωση της χωρητικότητας µετάδοσης είναι ικανή για την 
αύξηση της ανθεκτικότητας του καναλιού ,επιτρέπει όµως τη µετάδοση µόνο ενός 
προγράµµατος MPEG-2 ,κωδικοποιηµένο στα 6 Mbps,ώστε οι χρήστες να έχουν ένα 
αποτέλεσµα καλής ποιότητας. Υιοθετώντας το ΙΡ στο DVB-T ,πολύ περισσότερα 
προγράµµατα µπορούν να µεταδοθούν από 10 έως 12 χαµηλότερου ρυθµού ,περίπου 
500kbps,προσφέροντας µια καλή εικόνα σε µικρότερους παρακολουθητές εικόνας. 
Σύµφωνα µε τις µετρήσεις µπορούµε να εξάγουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
Το DVB-T µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση υπηρεσιών πολυµέσων σε κινητά 
τερµατικά 
Η ποιότητα του οπτικοακουστικού περιεχοµένου σε ΙΡ φαίνεται καλύτερο από την 
ποιότητα του MPEG-2 όταν γίνονται σύντοµες διακοπές στο DVB-T σήµα 
Λόγω της ευελιξίας του συστήµατος δηµιουργούνται διάφορα σενάρια ως προς τη 
σύνθεση του πακέτου των προγραµµάτων: Το πρώτο σενάριο αφορά τη διάθεση του 
διαθέσιµου εύρους ζώνης σε διάφορους ΙΡ συρµούς εικόνας και ήχου ,το δεύτερο 
παρέχει ένα µόνο πρόγραµµα MPEG-2 καλής ποιότητας µαζί µε µερικούς συρµούς ΙΡ 
εικόνας και ήχου 
Προσθέτοντας στο σύστηµα ένα κανάλι επιστροφής ,βασισµένο στις καινούργιες 
τεχνολογίες (δηλαδή GPRS,UMTS ) γίνεται εφικτός ένας αριθµός επιπλέον 
δυνατοτήτων, όπως για παράδειγµα εφαρµογές αξιόπιστης µεταφοράς φακέλων  
Η  ανάπτυξη των τεχνολογιών ΙΡ και DVB ,συνδυασµένες µε τις καινούργιες τεχνικές 
κωδικοποίησης χαµηλού ρυθµού  δεδοµένων MPEG-4 , επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών στην µετάδοση τηλεόρασης σε κινητά τερµατικά µε µικρές οθόνες 
παρακολούθησης. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ  
 
 
 
 
AM-       AMPLITUDE MODULATION 
ATSC-   ADVANCED TELEVISION SYSTEMS COMMITTEE 
AWGN- ADDITIVE WHITE GAUSSIAN NOISE 
BER-     BIT ERROR RATE 
CA –     CONDITIONAL ACCESS 
CAT-    CONDITIONAL ACCESS TABLE 
CDF-     CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION 
DCT –   DISCRETE COSINE TRANSFORM 
DFT –  DISCRETE FOURIER TRANSFORM 
DMT-   DISCRETE MULTI TONE 
DPCM-  DIFFERENTIAL PULSE CODE MODULATION 
DSNG-  DIGITAL SATELLITE NEWS GATHERING 
DTTB-  DIGITAL TERRESTRIAL TRANSMISSION BROADCAST 
DTV-    DIGITAL TELEVISION 
DVB–   DIGITAL VIDEO BROADCAST 
EPG-    ELECTRONIC PROGRAM GUIDE 
ERP-    EFFECTIVE RADIATED POWER 
FCC-    FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION 
FEC –  FORWARD ERROR CORRECTION 
FFT-    FAST FOURIER TRANSFORM 
FIR-     FINITE IMPULSE RESPONSEFILTER 
HDTV- HIGH DEFINITION TELEVISION 
ICPM-   INCIDENTAL CARRIER PHASE MODULATION 
IFFT-   INVERSE FAST FOURIER TRANSFORM 
IRD –   INTEGRATED RECEIVER DECODER 
ISDB-  INTEGRATED SERVICES DIGITAL BROADCASTING 
ISI-      INTERSYMBOL INTERFERENCE 
LDPC- LOW DENSITY PARITY CONTROL 
MCM- MULTICARRIER CODED MODULATION 
MPEG –MOTION PICTURES EXPERT GROUP 
MSB-   MOST SIGNIFICANT BIT 
NF-      NOISE FIGURE 
NIT-     NETWORK INFORMATION TABLE 
NTSC-  NATIONAL TELEVISION STANDARDS COMMITTEE 
OFDM- ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING 
PAL –   PHASE ALTERNATING LINE 
PAR-   PEAK TO AVERAGE RATIO 
PAT – PROGRAM ASSOCIATE TABLE 
PES-   PACKETIZED ELEMENTARY STREAM 
PID-   PACKET IDENTIFIER 
PM-    PHASE MODULATION 
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PMT- PROGRAM MAP TABLE 
PRBS- PSEUDO RANDOM BINARY STREAM 
PSI-    PROGRAM SPECIFIC INFORMATION 
QAM-QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION 
RS – REED SOLOMON 
SECAM-SYSTEM EN COULERS A MEMOIRES 
SFN- SINGLE FREQUENCY NETWORK 
TCM –TRELLIS CODED MODULATION 
TPS-  TRANSMISSION PROTOCOL SIGNALING 
TS-    TRANSPORT STREAM 
VHF- VERY HIGH FREQUENCY 
VSB-  VESTIGIAL SIDEBAND MODULATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 166



ΑΝΑΦΟΡΕΣ  
 
 
 
 
[1]  www.techonline.com - Digital Television Terrestrial Broadcasting Primer Dr. Pan 
Feng 
[2] ISO/IEC International Standard ,IS 13818-x ,MPEG-2 
[3] Multi Carrier  Digital Communications  Theory and Applications  of OFDM  A. 
Bahai B.Sultzberg 
[4] Reed,I.S and Solomon, “Polynomial codes over certain finite fields” 
[5] ]  www.techonline.com - Digital Television Terrestrial Broadcasting Primer Dr. Pan 
Feng 
[6]  ATSC document A/53,” ATSC Digital Television standard” 
[7]  www.techonline.com - Digital Television Terrestrial Broadcasting Primer Dr. Pan 
Feng 
[8]  Digital Satellite TV  Dr.Frank Baylin 
[9] [10]  Fundamentals of Digital Television Transmission  Gerald W. Collins 
[11]  ETSI  EN  302 296 v 1.1.1 Electromagnetic compatibility 
and Radio spectrum Matters (ERM);Transmitting equipment for the digital television 
broadcast service, Terrestrial (DVB-T); 
[12]  ETSI EN 300 744 v.1.5.1  Digital Video Broadcasting (DVB); 
Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television 
[13] Multi Carrier  Digital Communications  Theory and Applications  of OFDM  A. 
Bahai B.Sultzberg 
[14] Introduction to OFDM, II edition 110/30/98/TUD-TVS 
Coding and Modulation for Digital Television G.Drury ,G. Markarian,   K.Pickavance 
[15]  Multi Carrier  Digital Communications  Theory and Applications  of OFDM  A. 
Bahai B.Sultzberg 
[16]  Fundamentals of Digital Television Transmission  Gerald W. Collins 
[17]  Viterbi A.J “Error Bounds for Convolutional Codes and an Asymptotically 
Optimum Decoding Algorithm” 
[18] AMERICAN NATIONAL STANDARD 
ANSI/SCTE 07 2000 (Formerly SCTE DVS 031) 
Digital Video Transmission Standard for Cable Television 
[19] Coding and Modulation for Digital Television G.Drury ,G. Markarian, K Pickavance 
[20]  DVB-S2  Alberto Morello  and Vittoria Mignone 
[21]  Coding and Modulation for Digital Television G.Drury ,G. Markarian, K 
Pickavance 
[22]  MOBILE DVB-T RECEPTION: QUALITY OF STREAMING 
OVER IP OF AUDIOVISUAL SERVICES 
A. Bertella, M. Rossini, P. Sunna, L. Vignaroli 
 
 
 
 

 167

http://www.techonline.com/
http://www.techonline.com/
http://www.techonline.com/


 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 
 
 
 
Multi Carrier  Digital Communications  Theory and Applications  of OFDM  A. Bahai 
B.Sultzberg  - Kluwer  Academic Publishers 
 
Fundamentals of Digital Television Transmission  Gerald W. Collins - Kluwer  
Academic Publishers 
 
Coding and Modulation for Digital Television G.Drury ,G. Markarian, K Pickavance - 
Kluwer  Academic Publishers 
 
ETSI EN 300 744 v.1.5.1  Digital Video Broadcasting (DVB); 
Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television 
 
Digital Satellite TV  Dr.Frank Baylin  
 
ETSI  EN  302 296 v 1.1.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM);Transmitting equipment for the digital television broadcast service, Terrestrial 
(DVB-T); 
 
AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI/SCTE 07 2000 (Formerly SCTE DVS 
031) 
 
DVB-S2  Alberto Morello  and Vittoria Mignone 
 
Digital Television Terrestrial Broadcasting Primer Dr. Pan Feng 
 
DVB-S2  Alberto Morello  and Vittoria Mignone 
 
MOBILE DVB-T RECEPTION: QUALITY OF STREAMING OVER IP OF 
AUDIOVISUAL SERVICES 
A. Bertella, M. Rossini, P. Sunna, L. Vignaroli 
 
 
 
 
 
 
 
 

 168



 
 
 
 
 
 
 
 

 169


	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
	ΠΡΟΛΟΓΟΣ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ  DTV
	ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ  MPEG -2
	ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΟΥ ΣΤΟ  DTV
	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ (FEC)
	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ REED SOLOMON
	ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ TRELLIS ΓΙΑ ΤΟ ATSC
	ΣΥΝΕΛΙΚΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΤΟ DVB

	ΣΥΣΤΗΜΑ  OFDM ΓΙΑ ΤΟ DVB-T
	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

	BAΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤHΛΕΟΡΑΣΗΣ
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MPEG-2
	ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ MPEG-2 ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ
	ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
	ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜPEG ΠΟΛΥΠΛΕΓΜΕΝΟ ΣΥΡΜΟ
	ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ  DTV


	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
	EΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΟΡΥΒΩΝ
	ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΛΑΘΟΥΣ
	ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΤΙΟΥ
	ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
	ΟΜΟΙΟΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
	ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΔΙΠΛΑΝΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΜΠΟΥ


	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	INTERFACE (ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)
	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ
	BIT-WISE INTERLEAVING (ΔΥΦΙΟΤΕΛΗ AΝΑΔΙΑΤΑΞΗ)
	ΑΝΑΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ
	ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

	OFDM ΚΑΙ COFDM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ OFDM
	Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ OFDM
	ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ OFDM ΣΗΜΑΤΩΝ
	ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ
	ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
	Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟFDM
	ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΚΕΔΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ     ΚΕΛΙΩΝ
	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ
	ΠΛΑΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (TPS)
	ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ TPS
	ΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ TPS
	ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
	ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ΜΗΚΟΥΣ TPS
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ
	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
	ΡΥΘΜΟΙ ΚΩΔΙΚΑ
	ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ
	ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΛΛΙΟΥ
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΛΑΘΗ ΤΟΥ TPS
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ TPS
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ   RS ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟFDM ΥΠΕΡΠΛΑΙΣΙΟ

	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ OFDM
	ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ TRELLIS
	64 –QAM ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΑΛΥΣΩΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΟΥ  ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ QAM ΠΡΟΤΥΠΟ


	ΚΥΡΙΑ DVB ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
	ΠΡΟΤΥΠΟ DVB-S
	ΠΡΟΤΥΠΟ DSNG
	ΠΡΟΤΥΠΟ DVB-S2
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ (FEC) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	ΔΟΜΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
	ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
	SDTV ΚΑΙ HDTV ΜΕΤΑΔΟΣΗ
	ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ MPEG ΠΟΛΥΠΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ DTT ΠΟΜΠ
	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ 
	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤV  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DSNG ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ACM

	DVB-T ΠΡΟΤΥΠΟ

	ΣΥΣΤΑΣΗ ITU-R BT.601-4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛ
	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΛΗΨΗ (ΤΟΡΙΝΟ 1998)

