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Abstract: This article presents a laboratory workplace to measure DVB-T2 MISO signal under la-

boratory conditions. The performance of DVB-T2 MISO signal influenced by different transmis-

sion conditions can be evaluated in terms of the most commonly used objective parameters, like 

BER before and after channel decoding and MER. Functionality of the proposed concept and the 

adopted measurement methodology are verified by a set of experimental measurements.   
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1 ÚVOD 

Druhá generace systému pozemního digitálního TV vysílání (Digital Video Broadcasting – Second 

Generation Terrestrial – DVB-T2) je nástupcem standardu DVB-T [1], ale není s ním zpětně kom-

patibilní. Poprvé byl zveřejněn v roce 2008 a v současnosti patří mezi nejpokročilejší pozemní te-

levizní systém v Evropské Unii. V porovnání s DVB-T disponuje větší systémovou flexibilitou 

a pokročilejším řetězcem pro zpracování signálu. Jednou z výhod je zvýšení kapacity datového to-

ku o více než 30 %. Větší kapacitu přenosu lze využít k zajištění většího televizního obsahu, ale ta-

ké pro vysílání audiovizuálního obsahu ve vyšší kvalitě, např. v rozlišení High Definition Televisi-

on (HDTV) a Ultra High Definition (UHD). U standardu DVB-T2 je ke komprimaci videa použit 

standard High Efficiency Video Coding (HEVC/H.265) [2].  

2 DVB-T2 MISO KONFIGURACE 

Jednou z nejperspektivnějších inovací ve standardu DVB-T2 je podpora tzv. přenosové techniky 

Multiple-Input Single-Output (MISO) [1]. To znamená, že na vysílací straně jsou použity minimál-

ně dvě antény. Vysílače vysílají na stejném kmitočtu, TV signál druhého vysílače je však mírně 

modifikován. Pro tento účel se využívá tzv. Alamoutiho kódování, což způsobuje, že se vysílače 

navzájem nebudou rušit (viz Obrázek 1 a popis signálu z TX1 a TX2), zatímco u konfigurace Sin-

gle-Input Single-Output (SISO) je při použití dvou vysílačů značné vzájemné rušení [3]. Ve srov-

nání s konfigurací SISO může technika MISO redukovat destruktivní interference a zlepšovat po-

krytí v tzv. jednofrekvenčních sítí [2]. MISO mód má oproti SISO více zakázaných ochranných in-

tervalů (Guard Interval – GI), které nelze použít. U GI = 1/128 má MISO mód více možností použít 

různé tzv. Pilot Pattern (PP) [4], ale u ostatních ochranných intervalů je univerzálnější SISO mód. 

Nevýhodou konfigurace MISO je, že je zapotřebí dvojnásobné hustoty rozptýlených pilotních nos-

ných [4].  

Cílem tohoto příspěvku je prezentovat jednoduché laboratorní pracoviště pro vytvoření a měření 

DVB-T2 MISO signálu pro výukové a jednoduché experimentální účely.       
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Obrázek 1: DVB-T2 MISO konfigurace (na základě [2]) 

3 MĚŘÍCÍ PRACOVIŠTĚ  

Na Obrázek 2 je znázorněno blokové schéma laboratorního pracoviště pro vysílání a příjem 

TV signálu DVB-T2 využívající MISO konfiguraci. Pro realizaci pracoviště byly použity přístroje 

od Rohde & Schwarz (R&S). Pro generování TV signálu MISO jsou použity testovací generátory 

R&S SFU (nastaven jako Master, MISO skupina 1) a R&S SFE (nastaven jako Slave, MISO sku-

pina 2). Pro správné vygenerování DVB-T2 MISO signálu je potřebné zajistit dokonalou synchro-

nizaci mezi přístrojem Master a Slave (viz Obrázek 2) [2]. Podrobnější popis a návod je možné na-

lézt v [3]. Vygenerované RF signály, na základě zvolené systémové konfigurace DVB-T2, 

jsou sloučeny v slučovači (působící útlum RF signálu kolem 8 dB) a pomocí rozbočovače následně 

rozdělen do dvou cest. Objektivní parametry jsou měřeny pomocí TV analyzátoru ETL, zatímco 

pomocí Set-Top-Boxu (STB) a TV přijímače je možné posoudit kvalitu TV signálu na úrovni sub-

jektivní. Hlavní objektivní parametry, které se v této práci u DVB-T2 signálu měří, jsou bitová 

chybovost před a po LDPC dekódováním (v tomto článku označené jako BER1 a BER2) a modu-

lační chybovost (MER) v závislosti na poměru Carrier-to-Noise (C/N) a dále úroveň signálu. Hod-

nota parametru C/N se při měření nastavuje na obou SFU/SFE generátorech současně.  

 

Obrázek 2: Měřící pracoviště pro měření DVB-T2 MISO vysílání  

4 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 

Funkčnost měřícího pracoviště byla ověřena experimentálním měřením. Pro tento účel byla zvolena 

konfigurace DVB-T2 odpovídající pro scénář pevný příjem (viz Obrázek 3) [4]. Při měření byly 

uvažovány tři modely přenosových kanálů: Gaussův kanál (AWGN) předpokládající šíření TV sig-

nálu mezi vysílačem a přijímačem pouze jednou přímou cestou bez odrazů, dále Riceův kanál 

(RC20), který kromě přímé cesty předpokládá i odrazy (20 nezávislých cest) a Rayleighův kanál 

(RL20) předpokládající jenom odrazy [1]. Při měření, na generátoru Slave je trvale nastaven kanál 

AWGN (dokáže emulovat jen přenosový kanál AWGN) zatímco na generátoru Master se nastavují 

všechny modely kanálů. 

32



5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ 

Z výsledků experimentálního měření (viz Obrázek 3) je zřejmé, že nejlepší podmínky pro vysílání 

a příjem TV signálu jsou v případě kanálu AWGN (přímá viditelnost mezi TX a RX bez odrazu 

signálu). Naopak, kanálový model RL20 (pouze odrazy) představuje nejhorší podmínky pro přenos 

TV signálu. Hodnota C/N pro tzv. QEF příjem (BER2 ≤ 1∙10-7) [1] byla pro kanály AWGN a RC20 

zjištěna při C/N ≥ 23 dB. U kanálu RL20 byla tato hodnota pro QEF zjištěna při C/N ≥ 25 dB, což 

je způsobeno tím, že pro TX2 (Slave) je uvažován trvale kanálový model AWGN, který tak kom-

penzuje případné snížené kvality přenášeného signálu, způsobené odrazy (kanály RC20 a RL20 

uvažované pro TX1 – Master). To je možné vidět i na Obrázku 3 b). Výstupy analýzy objektivních 

parametrů korespondují se subjektivním dojmem (degradace DVB-T2 signálu na TV přijímači).    

 

Obrázek 3: Závislosti parametru BER před LDPC dekódováním (vlevo) a MER (vpravo) na C/N 

při různých přenosových podmínkách (DVB-T2 MISO signál, kódový poměr (CR)=5/6, OFDM 

mód 32K-Extended, GI=1/16, PP2, šířka pásma 8 MHz, pracovní frekvence 514 MHz, výkon RF 

signálů je -40 dBm). 

6 ZÁVĚR 

V tomto článku bylo představeno laboratorní měřící pracoviště pro měření TV vysílání DVB-T2 

využívající MISO konfiguraci, které vzniklo v rámci semestrální práce. Funkčnost navržené kon-

cepce a zvolená měřící metodika byla ověřena sadou experimentálních měření. Měření bylo vy-

hodnoceno a krátce diskutováno. V další části bakalářské práce budou proměřeny další přenosové 

scénáře s uvažováním různých konfigurací signálu DVB-T2 (např. výkonové nevyvážení vysílačů) 

a závěry budou v rámci možností porovnány s teoretickými předpoklady a konfigurací SISO.  
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