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1. Contextul tezei şi motivarea temei 
 
În prezent DVB este o tehnologie matură, care evoluează de peste 15 ani pe liniile de 

performanţă şi compatibilitate fixate atunci. Un lucru esenţial este abordarea inginerească 
matură şi evoluţia lentă şi predictibilă, ceea ce permite o abordare economică atât la nivel de 
producător cât şi de utilizator, prin reutilizarea tehnologiilor existente şi evoluţia controlată a 
acestora. Apariţia, a celei de-a doua generaţii DVB (cu versiunile sale DVB-S2, C2, T2) a 
marcat succesul acestei tehnologii şi a afirmat dorinţa comunităţii de utilizatori de a-i spori 
capabilităţile pentru a concura cu noile tehnologii de distribuţie de date audio-video, aflate în 
plin progres. 

În ciuda acestor argumente, DVB este o tehnologie care este puţin abordată la nivelul 
specialiştilor, paradoxal tocmai caracterului său complex, interdisciplinar. Abordată din 
perspectiva specialiştilor în tehnologii radio ea se reduce deseori la modulaţiile utilizate, în 
acelaşi timp specialiştii multimedia “văd” doar aspectele legate de codarea audio-video. 

Toate acestea au determinat, în anul 2010, la finalul lansării noii generaţii, definirea unei 
direcţii de cercetare care să încerce unificarea abordărilor DVB, şi să evidenţieze 
interacţiunea diverselor componente pentru sporirea capabilităţilor standardului. Lipsa la acea 
dată, şi chiar şi astăzi, a unor prezentări unitare ale tehnologiei în lumea academică 
romanească, au determinat propunerea titlul acestei teze. 

Complexitatea acestei tehnologii, evidenţiate încă de la primii paşi, m-au convins că nu 
voi putea cuprinde această tehnologie în toate aspectele intime, într-o singură lucrare, dar că 
putea aborda anumite aspecte ale acesteia, încercând sa aduc contribuţii semnificative. Ele 
sunt reflectate atât în aspectele teoretice cât şi în cele practice, de evaluare şi implementare. 
Aş dori să menţionez, ca argument final, faptul că România se găseşte în faţa etapei finale 
(2015) a tranziţiei către televiziunea digitala terestră (cele prin satelit şi cablu fiind deja o 
realitate în practica furnizorilor din România), fapt pentru care importanţa formării de 
competenţe în acest domeniu este esenţială. 

Motivarea autorului pe parcursul realizării acestei teze se datorează în mare parte 
colaborărilor de succes dintre acesta și mediul academic. Lucrul la activități care pot fi 
considerate conexe cu această teză a început încă din perioada facultății,  și a continuat cu 
colaborări rezultate cu finalizarea lucrării de diplomă şi a celei de Master, prin care s-au 
valorificat rezultatele obținute. 

Implicarea autorului în teme legate de tema abordată pe parcursul realizării tezei a 
început în al cincilea an de facultate, odată cu abordarea unor proiecte în domeniul 
televiziunii digitale, în contextul găsirii unor soluţii multimedia pentru utilizatorii finali. Ținta 
a fost aceea de realizare a unui sistem de tip “centru media” pentru segmentul reţelei de 
domiciliu al lanţului de transmisie DVB.  

Ulterior, autorul a extins preocupările, în cadrul studiilor de master, în direcţia analizei şi 
testării lanţului de transmisie DVB. Scopul a fost acela de realizare a unui studiu academic 
asupra metodelor de testare de laborator şi cele de testare din mediul real al sistemelor de 
difuzare TV digitală (DVB), pentru a găsi elementele care le influenţează calitatea. 

 
 
 
 
 



 

2. Structura tezei  
 
Conţinutul tezei abordează trei direcţii importante: evaluarea componentelor principale 

ale modelului ITU pentru DVB; evaluarea modelelor de distribuţie pe canalele clasice 
(terestru, cablu, satelit) în DVB; şi translaţia informaţiei difuzate prin DVB prin canale 
alternative în standardul IP. 

Teza este organizată în 7 capitole. 
Capitolul 1 prezintă introducerea tezei, conţinând contextul, motivarea, sinteza 

contribuţiilor şi structura tezei. 
Capitolul 2 prezintă stadiul actual al sistemelor DVB de generaţia I şi a II-a, precum şi 

impactul multiplexării în sistemele TV digitale, şi anume ”Modelul ITU-R de distribuţie în 
sisteme TV digitale - blocuri constructive”. Capitolul este structurat în 4 secţiuni: 

• În secțiunea 2.1 sunt prezentate principalele definiţii şi fundamente teoretice care stau 
la baza sistemelor DVB de primă generaţie. 

• În secțiunea 2.2 sunt prezentate principalele definiţii şi fundamente teoretice care stau 
la baza sistemelor DVB de a doua generaţie. 

• În secțiunea 2.3 sunt prezentate bazele teoretice ale multiplexării statistice precum şi o 
lucrare existentă de o importanţă academică şi comercială. 

• În secțiunea 2.4 s-a investigat impactului multiplexării statistice în sistemele DVB, 
concretizat printr-o lucrare comunicată în cadrul conferinţei ARSA 2012, şi anume 
[Antone & Arsinte, Investigating the Impact of Statistical Multiplexing in DVB 
Systems, 2012]; de asemenea, s-a realizat o evaluare în timp real a serviciilor de 
multiplexare şi a parametrilor de codare, cu ajutorul unor instrumente şi metode 
avansate, şi propunerea unei arhitecturi de remultiplexare. Cercetările au fost descrise 
în 2 lucrări: [Antone & Arsinte, Advanced methods and tools for online evaluation of 
multiplexing services and encoding parameters in Digital Video Broadcasting, 2013] 
şi [Antone & Arsinte, A study on the Optimal Implementation of Statistical 
Multiplexing in DVB Distribution Systems, 2013]. 

Capitolul 3 prezintă domeniul de distribuţie al televiziunii digitale pe canalul de difuzare 
prin satelit și anume ”Metode de analiză şi testare în sisteme DVB-S/S2”.Acesta este 
structurat în 3 secţiuni. 

• În secțiunea 3.1 sunt prezentate conceptele standardelor DVB S/S2, procesările 
fluxurilor audio/video digitale specifice mediului de difuzare prin satelit. 

• În secțiunea 3.2 se realizează o analiză critică a modelului de simulare DVB-S2 din 
MatLab, în scopul identificării punctelor cheie cu potenţial de îmbunătăţire a 
modelului. 

• În secțiunea 3.3 se analizează fluxurile DVB difuzate prin satelit cu ajutorul unor 
aplicaţii software specifice: evaluarea fluxurilor de transport şi a serviciilor (tabelelor) 
din cadrul acestora şi se realizează un sistem de experimental în vederea evaluării 
caracteristicilor de radio-frecvenţă ale semnalelor DVB difuzate prin satelit cu 
ajutorul unor instrumente hardware dedicate. 

Elementele prezentate în secțiunile 3.2, 3.3 au fost publicate în cadrul lucrării: [Antone 
& Arsinte, An Experimental Study of Quality Analysis Methods in DVB-S/S2 Systems, 
2010]. 

Capitolul 4 prezintă domeniul de distribuţie al televiziunii digitale pe canalul de difuzare 
prin cablu, și anume ”Procesarea şi distribuţia fluxurilor în sisteme DVB-C/C2”.Acesta este 
structurat în 5 secţiuni. 

• În secţiunea 4.1 este descris stadiul actual şi cel tehnic al sistemelor DVB –C de 
generaţia a I-a şi a II-a. 



 

• În secţiunea 4.2 se prezintă conceptele şi procesările ce stau la baza sistemelor de 
distribuţie a televiziunii prin cablu. 

• În secţiunea 4.3 este descris un studiu critic al modelul de simulare DVB-C din 
Matlab, în scopul identificării punctelor cheie cu potenţial de îmbunătăţire a 
modelului. 

• În secţiunea 4.4 se realizează o evaluare a capacităţii canalului pentru diferite 
generaţii de sisteme de transmisie în segmentul utilizatorului final. Rezultatele 
descrise în această secţiune au fost susţinute în cadrul conferinţei AQTR 2012, cu 
lucrarea [Antone & Arsinte, Modeling the Channel Capacity for Different 
Generations of In-Home Data Transmission System, 2012] 

• În secţiunea 4.5 este prezentată o metodologie de validare prin simulări, a unor 
componente caracteristice DVB-C. Aceste rezultate au fost publicate în [Arsinte & 
Antone, Investigating Methods To Simulate And Evaluate Signal Distribution In 
Analog And Digital TV Cable Networks, 2012] 

Capitolul 5 domeniul de distribuţie al televiziunii digitale pe canalul de difuzare terestru, 
şi anume ”Evaluarea recepţiei DVB-T-T2”.Acesta este conţine 3 secţiuni. 

• În secţiunea 5.1 se prezintă conceptele standardelor DVB terestre de generaţia a I-a şi 
a II-a. 

• În secţiunea 5.2 este prezentată o analiză critică a modelului de simulare DVB-T din 
MatLab, în scopul identificării punctelor cheie cu potenţial de îmbunătăţire a 
modelului. 

Capitolul 6 prezintă metode de distribuţie a fluxurilor DVB în reţele de date și anume 
”Difuzarea informaţiei DVB prin distribuţia în reţele de date”.Acesta este structurat în 6 
secţiuni. 

• În secţiunea 6.1 se prezintă conceptele ce stau la baza distribuţiei informaţiei DVB 
prin reţelele de date şi anume arhitectura DVB IP definită de consorţiul DVB. 

• În secţiunea 6.2 se descriu mecanismele utilizate de principalele servicii definite de 
către standardul DVB IP, şi anume serviciile de căutare, de selecţie şi de livrare a 
informaţiilor. 

• În secţiunea 6.3 este prezentat clientul RTSP pentru controlul furnizării de date 
(informaţiei audio/video digitale şi servicii aferente) în timp real. 

• În secţiunea 6.4 se descrie alocarea adresei IP şi rutarea. 
• În secţiunea 6.5 se prezintă conceptele şi specificaţiile sistemului SAT IP, o soluţie 

bazată pe implementarea standardelor DVB IP. 
• În secţiunea 6.6 sunt prezentate două lucrări realizate de autor, şi anume [Antone & 

Arsinte, Methods for distribution of audio-video information over data networks, 
2013] şi [Antone & Arsinte, An implementation of SAT-IP concept in a local 
distribution system for DVB RF to DVB-IP translation, 2013]. Se realizează un sistem 
de redistribuţie a conţinutului DVB în reţelele de date, având ca scop validarea 
specificaţiilor şi conceptelor SAT IP.  

Capitolul 7 sintetizează principalele contribuţii şi pe parcursul lui se prezintă principalele 
perspective avute în vedere pentru continuarea cercetării. În încheiere se prezintă câteva 
aspecte şi idei ale autorului legate de această lucrare. 

 
 
 
 
 
 



 

3. Contribuțiile tezei 
 
În cadrul acestei teze au fost abordate următoarele direcții din domeniul procesărilor 

DVB: realizarea unor metode de evaluare a serviciilor de multiplexare şi parametrilor de 
codare, analiza critică a modelelor DVB-S2/C/T, evaluarea parametrilor fluxurilor DVB-S/S2 
într-un mediu de recepţie, evaluarea prin simulare a capacităţii canalului în DOCSIS în 
segmentul de domiciliu, investigarea unor arhitecturi de distribuitoare pentru validarea unui 
model coerent de conexiuni drop-out şi la domiciliu a reţelelor DVB-C, implementarea 
conceptului SAT-IP în cadrul unui sistem local de distribuţie pentru translaţia DVB RF în 
DVB-IP. 

Contribuțiile în cadrul acestor domenii sunt de natură teoretică și practică. Ele vor fi 
prezentate pe parcursul a următoarelor subcapitole. 

3.1.1 Direcţii privind utilizarea multiplexării statistice în DVB 

În cadrul capitolului 2 sunt prezentate principalele realizări ale autorului în domeniul 
multiplexării statistice în DVB. S-a studiat impactul şi importanţa multiplexării statistice în 
sistemele de distribuţie digitală, implementarea unor metode de evaluare a serviciilor de 
multiplexare şi parametrilor de codare în aceste sisteme, şi s-a propus o arhitectură de 
remultiplexare. 

Contribuții teoretice ale acestei teze în domeniul multiplexării statistice în DVB: 

• O sinteză privind caracteristicile sistemelor DVB de primă generaţie 
• Definirea stadiului actual al sistemelor DVB de generaţia a II-a 
• Studiu al impactul şi importanţei multiplexării statistice în DVB [Antone & Arsinte, 

2012] 

Contribuțiile practice în acest domeniu: 

• Realizarea unui sistem experimental în scopul evaluării multiplexării pentru fluxuri 
DVB-S şi S2 

• Investigarea impactului multiplexării statistice folosind sistemul menţionat [Antone & 
Arsinte, 2013] 

• Realizarea unei evaluări în timp real a serviciilor de multiplexare şi a parametrilor de 
codare, în acelaşi sistem [Antone & Arsinte, 2013] 

• Propunere de arhitectură de remultiplexare proiectată să modifice conţinutul original 
al multiplexului, fără a avea acces la multiplexorul original [Antone & Arsinte, 2013] 

3.1.2 Metode de testare şi analiză a fluxurilor în sisteme DVB-S/S2 

În cadrul capitolului 3 sunt prezentate principalele realizări ale autorului în domeniul 
analizei şi testării fluxurilor DVB S/S2 . A fost prezentată o analiză a fluxurilor DVB-S/S2 
într-un mediu de recepţie real, pentru identificarea principalilor parametri de evaluare a 
acestor fluxuri în sistemele de DVB-S de prima şi a doua generaţie. De asemenea s-a realizat 
o analiză critică a modelului DVB-S2. 

Contribuții teoretice ale acestei teze în domeniul analizei şi testării fluxurilor DVB S/S2: 

• Studiu al conceptelor standardelor DVB-S/S2 [Antone & Arsinte, 2010] 

Contribuțiile practice în acest domeniu: 



 

• Analiza critică a modelului DVB-S2 din Matlab R2009, prin identificarea punctelor 
cheie de îmbunătăţire a modelului şi anume: propunerea de înlocuire a canalului 
AWGN cu altele de tip Rice sau Rayleigh pentru rezultate relevante; înlocuirea sursei 
de date pseudoaleatorii cu o sursă de date de tip MPEG2/MPEG4 

• Estimare experimentală a calităţii serviciilor (parametri transmisie, calitatea RF) în 
sisteme DVB-S şi S2 [Antone & Arsinte, 2010] 

• Analiza structurii serviciilor DVB-S/S2, procesarea şi interpretarea rezultatelor 
[Antone & Arsinte, 2010] 

• Evaluarea comparativă a calităţii semnalelor DVB-S (componenta RF), prin folosirea 
unor instrumente clasice (analizoare de reţea) şi integrate (modulul PC DVB-S 
SkyStar) [Antone & Arsinte, 2010] 

3.1.3 Simularea şi evaluarea distribuţiei în segmentul final al DVB-C 

În cadrul capitolului 4 sunt prezentate principalele realizări ale autorului în domeniul 
simulării şi evaluării distribuţiei în segmentul final al DVB-C . Au fost abordate două direcţii 
de testare, prima de evaluare a unui model de simulare a lanţului de transmisie DVB-C, iar 
cea de a doua s-au investigat modelele şi categoriile de instrumente, pentru validarea unui 
model coerent de conexiuni drop-out şi la domiciliu a reţelelor DVB-C. 

Contribuții teoretice ale acestei teze în domeniul simulării şi evaluării distribuţiei în 
segmentul final al DVB-C: 

• Prezentarea conceptelor din standardele DVB-C/C2 
• Prezentarea configuraţiilor şi topologii de reţele DVB-C 

Contribuțiile practice în acest domeniu: 

• Un studiu critic al modelului DVB-C din Matlab R2009, prin identificarea punctelor 
cheie de îmbunătăţire a modelului şi anume: partea de generare a semnalelor poate fi 
înlocuită cu o sursă MPEG/H264 compatibilă, canalul de transmisie AWGN se poate 
înlocui cu unul adecvat pentru a reflecta canalul de cablu care ia în considerare 
reflexiile şi zgomotul produs de echipamentele terminale 

• Evaluarea prin simulare a capacităţii canalului în DOCSIS şi reţelele casnice [Antone 
& Arsinte, 2012] 

• Investigarea (în Microcap) si a unor arhitecturi diferite de distribuitoare faţă de 
arhitecturile propuse în [Chen W. Y., 2003] 

• Propunerea unei metodologii de validare a simulărilor  unor componente caracteristice 
DVB-C [Arsinte & Antone, 2012] 

3.1.4 Evaluarea DVB-T 

În cadrul capitolului 5 sunt prezentate principalele realizări ale autorului în domeniul 
evaluării DVB-T. S-a prezentat o analiză critică a modelului de simulare DVB-T. 

Contribuții teoretice ale acestei teze în direcţia evaluării televiziunii digitale terestre 

DVB-T: 

• Studiu al conceptelor incluse în standardele DVB-T/T2 

Contribuțiile practice în acest domeniu: 



 

• Analiza critică a modelului DVB-T din MatLab, identificarea punctelor cheie de 
îmbunătăţire a modelului şi anume: partea de generare a semnalelor (şir de biţi) de 
testare poate fi înlocuită cu o sursă MPEG/H264 compatibilă 

3.1.5 Difuzarea într-un sistem local a informaţiei DVB prin distribuţia în reţele de 

date  

În cadrul capitolului 6 sunt prezentate principalele realizări ale autorului în domeniul 
difuzării informaţiei DVB prin distribuţia în reţele de date. S-a studiat standardul DVB IP 
precum şi a specificaţiilor SAT IP, şi s-a realizat implementarea conceptului SAT-IP în 
cadrul unui sistem local de distribuţie în vederea translaţiei DVB RF în DVB-IP. 

Contribuții teoretice în domeniul difuzării informaţiei DVB prin distribuţia în reţele de 

date: 

• Studiul standardelor pentru distribuţia DVB în reţele de date, DVB IP [Antone & 
Arsinte, 2013] 

• Studiul conceptelor şi a specificațiilor unui standard propriu (SES Astra) SAT IP 
[Antone & Arsinte, 2013] 

Contribuțiile practice aduse de teză în acest domeniu: 

• Validarea specificaţiilor SAT IP prin realizarea unui sistem experimental pentru 
redistribuţia fluxurilor DVB preluate de la satelit într-o reţea locală de date [Antone & 
Arsinte, 2013] 

• Identificarea principalelor metode de distribuţie şi control al conţinutului de transport 
de fluxuri în reţelele de date [Antone & Arsinte, 2013] 
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