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Towercom
Operátor celoplošných digitálnych terestriálnych sietí DVB-T


poskytovateľ vysielacích služieb s dlhoročnou históriou (nástupca
Rádiokomunikácií, o.z.),



prevádzkuje už 85 rokov rozhlasové a 55 rokov televízne vysielanie,



piata najväčšia telekomunikačná firma na Slovensku,



najväčšia spoločnosť v oblasti vysielania na Slovensku,



príjmy v roku 2010 presiahli výšku 52 miliónov EUR,



zamestnáva 286 zamestnancov po celom území SR,



vlastník rozsiahlej vežovej infraštruktúry na území celého Slovenska
(viac ako 600 vlastných bodov),



držiteľ certifikovaného integrovaného manažérskeho systému podľa
noriem: riadenie kvality STN EN ISO 9001:2008, riadenie ochrany
životného prostredia STN EN ISO 14001:2005 a riadenie informačnej
bezpečnosti STN ISO/IEC 27001:2005;
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História DVB-T

História DVB-T na Slovensku
Významné míľniky


skúšobné digitálne vysielanie – Bratislava, 27.9. - 25.10. 1999, (Rádiokomunikácie, ST),



pilotné vysielanie od roku 2004 – Banská Bystrica + Zvolen, od r. 2005 – Bratislava a
okolie (Rádiokomunikácie, ST), od roku 2004 Prešov + Košice (Telecom Corp.),



14.5.2009 – TÚ SR – vypísanie tendrov na DVB-T – zúčastnené 3 spoločnosti: Towercom,
Valtech (vyradený z dôvodu nesplnenia legislatívnych podmienok), Telecom Corp.,



august 2009 – vyhlásenie víťaza tendra na prvý (MUX1) + druhý (MUX2) a
verejnoprávny (VP MUX) multiplex – víťazom sa stala spoločnosť Towercom, a.s.,



22. december 2009 – spustenie MUX1 s dostupnosťou 80% obyvateľstva,



2010 – spustenie MUX2 a VP MUX,



29. jún 2011 – ukončenie etapy výstavby budovania sietí MUX2 a VP MUX;
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Momentky z výstavby
Nová UHF anténa Kamzík a jej prínos


výška stožiara 197 m,



technologicky vyspelejšia (Kathrein), s vertikálnou
polarizáciou, väčším ziskom, umožňuje viac MUX-ov v
DVB-T aj DVB-T2,



anténa umiestnená v pôvodnom ochrannom laminátovom
tubuse,



vrchná časť tubusu obsahuje 8 poschodí po 8 anténových
jednotiek, spodná časť laminátu sa plánuje pre T-DAB,



nutnosť prebudovania bleskozvodu z dôvodu zmeny
polarizácie,



lepšie pokrytie signálom z dôvodu efektívnejšej antény s
vyrovnanejším vyžarovaním,



kvalitnejší a dostupnejší signál v problematickejších
lokalitách bratislavského kraja (zatienené oblasti, v hustej
sídliskovej zástavbe a pod.);
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Momentky z výstavby
Zaujímavosti, čísla
Logistika


dodávky a presuny technológie na vysielače - vyše 120 kamiónov:
99 kamiónov pre DVB-T a
23 kamiónov pre RRT,

Vysielacia technológia


vysielače, združovače, vlnovody, anténové systémy, paraboly,...

Dodávatelia


Austrália, Japonsko, Nemecko, Kanada, Belgicko, India, Mexiko, Dánsko, Nórsko,
Švédsko...,

Konektivita


doprava modulácie k vysielačom - vyše 2 000 km konektivity pre DVB-T, z toho 1 750 km
RRT pre DVB-T;
Digital Future DVB-T

6

Súčasnosť DVB-T

Súčasnosť DVB-T
... sa datuje od 29.6.2011

Najdostupnejšia digitálna televízia je tu už teraz
Viac informácii na www.dvbt.towercom.sk
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DVB-T signál aj na objednávku
Lokálne DVB-T
Towercom ako jediný celoplošný prevádzkovateľ DVB-T na Slovensku má:


skúseností s výstavbou a prevádzkou DVB-T vysielačov a DVB-T sietí,



jedinečné know how,



infraštruktúru na vyše 600 bodoch v členitom teréne Slovenska;

Towercom ako partner pre mestá a obce:


pre lokálne a regionálne televízie



pre obce s nedostatočným príjmom MUX2 a VP MUX

Naše niekoľkoročné skúsenosti dávajú záruku vysokej profesionality, či v oblasti
technického návrhu, výstavby alebo profesionálneho prevádzkovania DVB-T.
Ponúkame komplexné služby - od frekvenčného návrhu až po výstavbu na kľúč a
prevádzkovanie DVB-T (info www.dvbt.towercom.sk)
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Ďalšie výhody DVB-T
Významný „side effect“
Životné prostredie


technické a technologické parametre digitálneho vysielania zabezpečia pokrytie územia
vysielačom s menším výkonom voči analógovému vysielaniu, čo sa priaznivo odrazí na
životnom prostredí;

Frekvenčné spektrum - národné bohatstvo


digitálne vysielanie prostredníctvom jednofrekvenčných vysielacích sietí,



vzniknú významné úspory vo frekvenčnom spektre, ktoré považujeme za jednu z
„komodít“ národného bohatstva Slovenskej republiky,



digitálna dividenda – využitie frekvenčného spektra (kanál 61 – 69) pre iné služby;

Príjem signálu zadarmo


oproti digitálnej televízii cez satelit DVB-S, DVB-S2 či kábel DVB-C netreba za príjem a
sledovanie základných programov platiť žiadne ďalšie poplatky;
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Budúcnosť DVB-T na Slovensku

Budúcnosť DVB-T na Slovensku
Blízka budúcnosť


redizajn siete DVB-T po vypnutí analógového vysielania v okolitých krajinách,
možnosť úpravy vysielacích parametrov a zvýšenia výkonu,



DVB T2 – skúšobné vysielanie v septembri 2011 za účelom overenia pokrytia územia
pri rôznych vysielacích parametroch,



HDTV - High Definition Television - štandard televízie s vysokým rozlíšením
(potrebný set-top box podporujúci príjem signálu HDTV, zahŕňa formáty 720p, 1080p a
1080i, východzí pomer strán 16:9, kompresia MPEG-4),



EPG – elektronický programový sprievodca – umožňuje divákovi zobraziť obsah
vysielania jednotlivých programových staníc,



MHP → HbbTV - umožňuje poskytovanie interaktívnych služieb - televízny program,
doplňujúce informácie ako správy, počasie; zabezpečuje komunikáciu medzi divákom
a vysielateľom a/alebo ďalším subjektom napr. on-line hlasovanie, interaktívne online
hry,



OTA – Over The Air aktualizácia softvéru digitálnych koncových zariadení, umožňuje
aktualizáciu softvéru koncového zariadenia diváka cez vysielaciu sieť DVB-T;
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Očakávanie divákov nielen od DVB-T
Očakávania = Prirodzené požiadavky
HDTV
 zvyšovanie kvality vysielaného obrazu a sprievodného zvuku,


trend k čoraz väčším zobrazovačom - SD nie je dostatočné pre veľké zobrazovače,



dopyt po HDTV zvyšuje aj dostupnosť HD prijímačov a zobrazovačov,



celosvetový trend vysielania;

Dostatočná a vyvážená programová ponuka
 široká programová škála žánrov,


viacero programových balíkov;

Pomer cena / výkon
 pripravenosť na free to air HD programy,


objednanie balíkov programov na zvolené obdobie v prípade pay-tv;

Poskytovanie novších štandardov vysielania – DVB-T2, 3D, HbbTV, Hierarchická modulácia
Digital Future DVB-T
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Prirodzená evolúcia DVB
Už 37 krajín sa rozhodlo pre DVB-T2

Amerika, Čína, Japonsko
– iný digitálny štandard

Digital Terrestrial Television System
Countries that have deployed or adopted DVB-T and DVB-T2 (including ITU RRC’06 Signatories and SADC Members).
DVB and the DVB logo marks are registered trademarks of the DVB Project. April 2011
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Riešením je DVB-T2
Pohľad diváka - univerzálnosť a jednoduchý prístup







celoplošnosť s možnosťou aj regionálnych sietí,
najdostupnejší TV príjem pre diváka (prijímače, inštalácia, ...),
možnosť integrácie do nových televízorov,
veľký potenciál pre nové služby (mobilná TV, HDTV, pay-per-view, near video on
demand, pay-TV, broadcast data, ...),
mobilita / portabilita;

Pohľad prevádzkovateľa - Efektívny prenosový systém




navýšenie prenosovej kapacity (>30%),
použitie súčasnej infraštruktúry (antény, vysielače),
využitie pokročilých technológií overených systémov (DVB-S2, DVB-H,…);

Pohľad vysielateľa – kombinácia novej, efektívnej technológie s požiadavkami trhu






HDTV (SDTV),
3D TV, hierarchická modulácia v DVB-T
video on demand; priestorový zvuk (Dolby Digital, 5.1,AAC),
Multimédia, ďalšie….
Digital Future DVB-T
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Hierarchická modulácia v DVB-T
Vysielanie pre pevný a prenosný príjem


Európsky systém
DVB-T umožňuje variantné vysielanie v závislosti od
požadovaných služieb (počet TV programov) a parametrov (veľkosť pokrytia územia,
druh príjmu)



hierarchická modulácia umožňuje vysielať na tom istom TV kanáli 2 nezávislé
prenosové toky, každý s inou robustnosťou (napr. jeden pre pevný príjem, druhý pre
prenosný príjem)

o

1. dátový tok – tok s vysokou prioritou – vhodné použiť moduláciu QPSK

o

2. dátový tok - tok s nízkou prioritou tzv. Low Priority Stream, prenášaný
moduláciou napr. 16-QAM
Základné vlastnosti hierarchickej modulácie:


vysielanie dvoch nezávislých transportných
tokov v rámci jedného TV kanála



pre každý čiastkový transportný tok je
charakteristická jeho vlastná robustnosť a
vlastné pokrytie územia
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DVB-3DTV

(planostereoscopic 3D television)

Jedinečný celosvetový štandard


DVB-3DTV je prvý formát pre plošnú stereoskopickú trojrozmernú televíziu,



priestorové videnie umožní súčasné vysielanie 2 obrazov,



3 rozmernosť obrazu – šírka, výška, hĺbka je pozorovateľná bez špeciálnych okuliarov



prenos cez HDTV infraštruktúru - podobné prenosové požiadavky,



vysielanie cez všetky DVB platformy - terestriál, satelit, kábel,



plnofarebné 3D-TV vysielanie usporiadava Ľ a P obrazce do geometrickej kompresie,
čím vypĺňajú rámec HDTV obrazu t.j. priestorového multiplexu (2 spôsoby: „Side-bySide“ a „Top-and-Bottom“),



DVB-3DTV špecifikácia umožňuje automatické prepínanie TV formátu medzi 3D a 2D
bez potreby stláčania tlačidla 3D na diaľkovom ovládači, takisto umiestňovanie 3D
titulkov v obraze,



blízka budúcnosť - vývoj veľkoplošných 3D obrazoviek

Digital Future DVB-T
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HbbTV – hybridná širokopásmová televízia
HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV
HbbTV


prepojenie DVB-T vysielania s internetom



nové interaktívne služby Video on Demand (VoD), hlasovanie, digitálny teletext



poskytovanie cieleného obsahu užívateľom, personalizácia



on-line archív televízneho vysielania



novší trend vysielania v porovnaní s MHP

september 2011
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Pilotné vysielanie DVB-T2
...aj počas konferencie Digital Future
Parametre skúšobného vysielania DVB-T2 v septembri 2011






BR = 40,2 Mbit/s
32k mód
256 QAM modulácia
vnútorný kódový pomer 2/3
ochranný interval 1/128

Programová ponuka (v štatistickom muxe 33 Mbit/s)









Doku CS
Kino CS
Muzika CS
Travel Channel HD
Viasat Explorer
Viasat History
Viasat Nature

SD/MPEG-4
SD/MPEG-4
SD/MPEG-4
HD/MPEG-4
SD/MPEG-2
SD/MPEG-2
SD/MPEG-2
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Technické parametre
Porovnanie technických parametrov pre rôzne štandardy
Štandardy

Pásmo

Modulácia

Dátový tok Mbit/s

DVB-T

8 MHz

max. 64 QAM

19,91 (Slovensko)

DVB-T2

8 MHz

max. 256 QAM

35,4 (pilot)

DVB-T Hierarchická modulácia

8 MHz

QPSK/ 16 QAM alebo 64 QAM

napr. 4,5 / 13,6

Formát obrazu

Dátový tok

SD

4 Mbit/s

HD

6 – 8 Mbit/s

3D

12 – 15 Mbit/s

HbbTV


aplikácia posielaná cez DVB-T alebo DVB-T2
stream – dátový tok do 100 kbit/s



dáta priamo z internetu – cez set-top-box
(podmienkou je pripojenie na internet)
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Ďakujeme za pozornosť

