Zámery operátora
DVB-T multiplexov
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O spoločnosti Towercom, a.s.
•
•
•
•
•
•
•

nástupca Rádiokomunikácií, o.z., poskytovateľa vysielacích služieb s viac
ako 60 ročnou históriou
piata najväčšia telekomunikačná firma na Slovensku
najväčšia spoločnosť v oblasti vysielania na Slovensku
tržby v roku 2009 presiahli výšku 50 miliónov €
zamestnáva 270 zamestnancov po celom území SR
vlastník rozsiahlej vežovej infraštruktúry na území celého Slovenska (viac
ako 600 vlastných stožiarov a veži)
certifikovaný integrovaný manažérsky systém podľa noriem:
– riadenie kvality STN EN ISO 9001:2008,
– riadenie ochrany životného prostredia STN EN ISO 14001:2005
– riadenie informačnej bezpečnosti STN ISO/IEC 27001:2005
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Produkty a sluţby spoločnosti
Televízne vysielanie

Sluţby prenosu dát

Spoločnosť Towercom, a.s.
zabezpečuje prevádzkovanie
televízneho vysielania na
celom území Slovenskej
republiky.

Jadrom ponuky v oblasti
prenosu dát je prevádzka,
návrh a realizácia flexibilných
digitálnych mikrovlných sietí a
prepojení

Rozhlasové vysielanie

Projekcia a inţiniering

Celoplošné, regionálne a
lokálne šírenie rozhlasového
signálu pre vysielateľa zo
zákona a vysielateľov s
licenciou

Príprava všetkých stupňov
projektovej dokumentácie
spojených s výstavbou
rádiokomunikačných systémov
a zariadení

Satelitné vysielanie

Montáţna činnosť

Uplinkové služby a prenájom
satelitnej kapacity pre
distribúciu a šírenie
televíznych a rozhlasových
programov

Montážne práce vo výškach,
následná preventívna
netechnologická a
technologická údržba
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Úvodné informácie o digitalizácii
v EÚ a na Slovensku

Cieľ digitalizácie vysielania
•

Digitalizácia distribúcie vysielania je DNES uţ nevyhnutný a efektívny
spôsob, ako zabezpečiť nielen televízny signál pre väčšinu obyvateľov
– divákov
–
–

pokračovanie v procese substitúcie „analógu“ podobne ako je tomu aj u ostatných typoch
komunikačných systémov
uvoľnenie frekvencií a efektívnejšie využitie frekvenčného spektra (nevyhnutná kooperácia
na medzinárodnej úrovni)

Pridaná hodnota
–
–
–
–

slobodný väčší výber programov pre koncového užívateľa - diváka
možnosti mobilného TV príjmu a interaktívne služby
infraštruktúra pre digitálnu TV sa stáva prirodzenou súčasťou IT prostredia
vyššia kvalita (HD rozlíšenie)
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Distribúcia digitálneho TV signálu v EÚ

A

– 3 × MUX FTA (2006) s pokrytím ~93%

ČR – 4 × MUX FTA (2008) ~99%

(verejnoprávny)

HU – 2 × MUX s FTA a PayTV (2008) ~95%
PL –

2 × MUX (2010) < 20%
Ukončený proces vypínania analógového vysielania
Prebiehajúci proces vypínania analógového vysielania
Spúšťanie digitáneho terestrialneho vysielania

Zdroj: DigiTAG.org

Digitálne vysielanie formálne ešte nezahájené
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Digitalizácia terestriálneho vysielania v
SR


1. MUX („Prechodový“):
hlavný účel:
 Vytvorenie dostatočného pokrytia a podmienok pre prechodné obdobie paralelnej prevádzky
analógových a digitálnych sietí
 Následné vypnutie analógového vysielania , uvoľnenie kanálov pre MUX2 a MUX3

Konečná substitúcia analógového vysielania:
 2. MUX (Komerčný)




Celoslovenské pokrytie pre komerčné TV

3. MUX (Verejnoprávny)


Celoslovenské pokrytie verejnoprávnej TV

Výstavba troch samostatných úplne nových vysielacích sietí DVB-T pri minimalizovaní straty
analógového vysielania pre obyvateľstvo
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Míľniky digitalizácie v SR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23.09.2009 nadobudli právoplatnosť Rozhodnutia TÚ SR o pridelení
frekvencií na vytvorenie prvého + druhého a verejnoprávneho multiplexu
22.12.2009 spustenie riadneho vysielania v DVB-T pre ~ 80 % populácie
bez nutnosti obmedzenia ATV
Marec 2010 – zvýšenie pokrytia obyvateľstva na ~ 91 %
Jún 2010 – splnenie záväzku pokrytia obyvateľstva signálom na ~ 94 %
Spustenie prvých vysielačov MUX 2 (Námestovo) a MUX 3 (Rožňava)
Testovanie DVB-T vysielania v HD v spolupráci s STV počas ZOH 2010
a MS vo futbale – pokrytie viac ako 10% populácie
Overovanie pokrytia meraním – doplnenie dizajnu siete
Poskytovanie doplnkových služieb – EPG
Analógové vysielanie zachované v pôvodnom rozsahu do 24.10.2010
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Koncepcia a harmonogram výstavby
DVB-T sietí

Východiskové podmienky
• Existujúca analógová prevádzka by mala byť dotknutá
výstavbou DVB-T siete minimálne, ideálne vôbec (prerušenie
vysielania, zníženie výkonu, obmedzenie pokrytia)
• Existujúce analógové VAS sú nepoužiteľné z dôvodu opačnej
polarizácie (horizontál / vertikál)
• Vrcholy stožiarov sú obsadené existujúcimi analógovými VAS
• Kvôli paralelnej prevádzke je potrebné zabezpečiť prevádzku
z dvoch rôznych VAS
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Prechod na DVB-T - technické riešenie
• Montáž dočasného DVB-T vysielacieho anténového systému pre
MUX1 do náhradnej pozície na danej kóte
• Zahájenie paralelnej prevádzky DVB-T MUX1 súbežne s
existujúcou analógovou sieťou
• Po uplynutí paralelnej prevádzky ukončenie analógového
vysielania z danej kóty
• Demontáţ existujúcich analógových vysielacích systémov a
následná montáţ systému pre vysielanie MUX1, MUX2 a VP MUX-u
v štandarde DVB-T
• Zahájenie vysielania DVB-T z definitívneho anténového systému
na danej kóte
• Vypnutie a demontáž dočasného anténneho systému DVB-T
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Dosiahnuté pokrytie siete MUX1

Pokrytie RPC1: ~91%

Pokrytie RPC1: ~80%

03÷04/2010

12/2009

Pokrytie RPC1: ~94%
06/2010
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Plánované pokrytie siete MUX2

Pokrytie RPC1: >9%
12/2010

Pokrytie RPC1: >91%
06/2011

Komerčný multiplex
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Plánované pokrytie siete VP Multiplexu

Pokrytie RPC1: >17%
12/2010

Pokrytie RPC1: >95%
06/2011

Verejnoprávny
multiplex
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Meranie pokrytia DVB-T (1)
• Vykonaná séria kontrolných meraní
v 15 lokalitách
• Priemerne 150 meracích bodov
v oblasti projektovaného pokrytia
vysielačov
• Vykonané meranie intenzity poľa a
subjektívne hodnotenie kvality
signálu
• Merania vykonávané v okrajových
oblastiach (kde nemusí byť dobrý
príjem)
• Metodika teoretického výpočtu sa
viac odlišuje od reálneho pokrytia
najmä v hornatom teréne
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Meranie pokrytia DVB-T (2)
• Lokality so sťaţenými príjmovými podmienkami: Prešov, Prievidza,
Brezno, Skalica
• Dokrývanie oblastí DVB-T malými vysielačmi alebo opakovačmi:
- Prešov:

Február/2010

- Prievidza: November/2010
- Brezno:

II.Q/2011

- Skalica:

III.Q/2011

• Plánovaná výstavba ďalších DVB-T opakovačov
pre selektívne dokrývanie problémových lokalít
• Zlepšenie príjmových podmienok pre MUX2 a VP MUX
v dôsledku vysielania na niţších kanáloch
Telco 2010
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Prechod na digitálne vysielanie
Jeseň 2010

•

Začiatok obmedzovania dosahu analógového vysielania na vysielačoch malých
výkonov vo vybraných lokalitách a rozšírenie 2. a VP MUXu

•

Zintenzívnenie informačnej kampane

•

Príprava harmonogramu prechodu na digitálne vysielanie pre r. 2011 a
informačnej kampane

•

Diskusia s vysielateľmi a štátnymi orgánmi

2011
•

Začiatok obmedzovania dosahu vysielania veľkých analógových vysielačov

•

Zvyšovanie pokrytia digitálneho vysielania 2. a VP MUXu

•

Cielená aj plošná informačná kampaň
31.12.2012 - Definitívne ukončenie analógového vysielania na Slovensku
Telco 2010
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DVB-T dnes z pohľadu koncového
užívateľa – TV diváka

Význam údajov o pokrytí (1)
•

Projektované pokrytie signálom z DVB-T vysielača uvažuje s intenzitou
DVB-T signálu 52 ÷ 57 dBµV/m (podľa frekvencie)

•

Výpočet vychádza z profilu terénu a všeobecných fyzikálnych zákonitostí
šírenia elmag. poľa

•

Nezohľadňuje individuálne lokálne vplyvy napr.:
– zástavba,
– energetické alebo trolejové vedenie, ...
– interferencie, spôsobené blízkym vysielačom iného operátora
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Význam údajov o pokrytí (2)
•

Nastavenie antény:
– VERTIKÁLNA polarizácia
– stacionárny príjem prijímacou anténou so ziskom
minimálne 12 dB v V. televíznom pásme
– umiestnená vo vnútri budovy, na streche alebo mimo
zástavby vo výške 10 m nad úrovňou terénu

•

Voľba prijímača
– Televízny prijímač so zabudovaným DVB-T
demodulátorom, alebo DVB-T SET TOP BOX s
minimálnou citlivosťou -77 dBm
– pripojenie koaxiálnym káblom s impedanciou 75 Ohm
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Vlastnosť digitálneho televízneho signálu
Kvalita
obrazu

Digitálny signál

Analógový signál

Sila signálu
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Parametre a obsadenie MUXov
DVB-T modulačné parametre
siete
TV štandard

DVB-T

Šírka kanálu

8 MHz

Polarizácia

VERTIKÁLNA

Vysielacia sieť

8k

Ochranný interval

1/4

Kódový pomer

2/3

Celkový dátový tok

Programové služby

1. Prechodový

SFN

Mód siete

Modulácia

MUX

64-QAM

2. Komerčný

3. Verejnoprávny

19,91 Mbit/s
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Zdroj ďalších informácií

integrovaná podstránka
www.towercom.sk
špecializovaná stránka
www.dvbt.towercom.sk
Telco 2010
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mapa
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Test nových technológií a certifikácia
prijímačov
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Testy nových technológií
•
•

Zvyšovanie kvality a dimenzií zobrazovania
Zvyšovanie kapacity

HDTV – akceptovaná realita aj v DVB-T
3DTV - prináša kvalitatívny i kvantitatívny skok pre diváka
•Riadne vysielanie iba na satelitoch (Sky 3D, Sky Deutschland, pripravuje sa CANAL+...)

•16 3DTV staníc do konca roka 2010 (info: SES ASTRA)
•Nutná dohoda na minimálnych technických štandardoch
•Komplikovaná a nákladná výroba obsahu

DVB-T2 - zlepšenie bitrate jedného multiplexu rádovo o 30% ÷ 50%
•Veľká Británia, Taliansko - prvé krajiny s prevádzkovaným štandardom

•Škandinávia – testy DVB-T2 multiplexov formálne ukončené a príprava riadnej prevádzky
•Slovensko:
•Vydané povolenie na skúšobné vysielanie v štandard DVB-T2 pre Ţilinu a okolie
•predpokladaný test technológie v priebehu roka 2011
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Parametre terestriálneho HD pilotu

Pokrytie RPC1: cca 10% +

• Splnenie cieľa - otestovať HD
v DVB-T vyuţitím dostatočne
kvalitného HD obsahu pre
vysielanie
Telco 2010
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DVB-T prijímače a certifikácia
•
•
•

Široko dostupné DVB-T príjmače v rôznom prevedení i cenových kategóriách
Dnes – prirodzená súčasť všetkých TV príjmačov
Pouţiteľné i pre prenosný i mobilný príjem

1/3 domácnosti vlastní aspoň jeden DVB-T prijímač
•
•
•
•

Technická špecifikácia prijímačov DVB-T (TNI 36 7554) obsahuje u jednotlivých kategórii
požiadavky na minimálne, odporúčané a doplnkové vybavenie.
Certifikáciu prijímačov DVB-T uskutočňuje VÚS, n.o. Banská Bystrica a skúšky vykonávajú
akreditované laboratóriá
Prijímačom, ktoré vyhovujú požiadavkám TNI 36 7554, je udelené
povolenie na pouţívanie loga
Dosiaľ certifikovaných 7 modelov STB
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Čo prinesie digitalizácia koncovému
užívateľovi

Digitálna kvalita
DVB-T technológia
•
•

•

spracúva a šíri signál digitálne – dokonalejší spôsob modulácie, účinné
kompresné algoritmy, ... a tým vytvára predpoklady pre vysokú kvalitu
obrazu a zvuku
Umoţňuje vysielanie s vysokým rozlíšením HDTV - priestor pre dokonalý
obraz a zvuk

kvalita obrazu závisí od šírky vyhradeného prenosového kanála – kapacity a
kvality pola – pokrytie DVB-T signálom
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Širšia programová ponuka
Frekvenčné vyhradenia pre DVB-T:
•

7 vrstiev v pásme UHF a 1 vrstva v pásme VHF

•

vyše 400 frekvenčných prídelov pre Slovensko

Priestor pre desiatky televíznych kanálov
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Nové doplnkové datové sluţby
MHP - otvorená softvérová platforma na
programovanie multimediálnych obsahov
a pre interaktívne sluţby v systéme DVB

•
•
•
•
•
•

EPG – ELECTRONIC PROGRAM GUIDE
INFORMAČNÉ SLUŢBY – SUPERTELETEXT
ZÁBAVA Interaktívne hry ako samostatné aplikácie
NEAR VIDEO ON DEMAND, PAY PER VIEW
TRANSAKCIE Home Shopping, Home Banking, alebo elektronická pošta
možnosť rozšírenia funkcií prijímačov o MHP, pridanie novej aplikácie MHP,...
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Ako to dnes s tým „terestriálom“ vlastne je?
•

Podmienky príjmu DVB-T signálu sa zlepšujú,
pribúdajú ďalšie multiplexy - programy

•

Analógové terestriálne vysielanie začíname
postupne vypínať a je nahrádzané digitálnym

•

„Terestriálny“ divák by mal začať uvaţovať o
zaobstaraní vhodného digitálneho príjmača

•

Na konci procesu ho čaká viac TV programov,
digitálna kvalita, nové uţitočné doplnkové
sluţby a to všetko stále úplne zadarmo.
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Ďakujem za pozornosť

DVB is a registered trademark of the
DVB Project
DVB je registrovaná obchodná značka
DVB Project

Vyobrazenie je súčasťou informačnej kampane financovanej
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
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