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Πρόλογος 
 

 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συγγραφής της 

διπλωματικής εργασίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 

Τεχνοοικονομικής Διοίκησης και Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων του τμήματος 

Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το θέμα αφορά την μετάβαση 

στην ψηφιακή τηλεόραση και πιο συγκεκριμένα αναλύεται από το πρίσμα του 

τεχνικού πλαισίου της ψηφιακής μετάβασης. 

Πιο συγκεκριμένα, στο εισαγωγικό κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται μια 

ιστορική αναδρομή της τηλεόρασης από την αναλογική της μορφή μέχρι την 

ψηφιακή, ενώ περιγράφεται και η ανάγκη για την μετάβαση στην εποχή της ψηφιακής 

καθώς και τα πλεονεκτήματα αυτής και των βλέψεων για νέες υπηρεσίες. 

Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση και περιγραφή των 

χαρακτηριστικών της ψηφιακής τηλεόρασης. Περιγράφεται η ψηφιοποίηση του 

αναλογικού σήματος καθώς και η ανάγκη και τα πλεονεκτήματα της συμπίεσης αυτού 

καθώς και βασικές έννοιες διαμόρφωσης ψηφιακών σημάτων. Η περιγραφή και η 

ανάλυση των πλεονεκτημάτων αυτών θα βοηθήσει στην κατανόηση των σχετικών 

πρωτοκόλλων που έχουν προτυποποιηθεί για διάφορους τύπους ψηφιακής 

τηλεόρασης (δορυφορική, καλωδιακή, επίγεια, κινητή – φορητή). Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με νέες έννοιες που συναντώνται στην περίπτωση της ψηφιακής 

τηλεόρασης και οι οποίες εξεταζόμενες με βάση το τεχνικό υπόβαθρο που αναλύεται 

δίνουν απαντήσεις στην σειρά πλεονεκτημάτων της ψηφιακής τόσο από πλευράς 

παρόχου και δικτύου όσο και του τελικού χρήστη. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, τρίτο κατά σειρά, γίνεται αναφορά στο θέμα της 

μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση καθώς και στην έννοια του ψηφιακού 

μερίσματος και πώς προκύπτει και μπορεί να εκμεταλλευτεί για ανάπτυξη νέων και 

υπαρχουσών υπηρεσιών. Αναλύονται παράλληλα τεχνικά θέματα που μελετώνται και 

καθορίζονται από τις αρμόδιες ομάδες που αφορούν τεχνικούς κανονισμούς και 

περιορισμούς, τεχνικές ρυθμίσεις διαύλων και διασυνοριακών τεχνικών συντονισμών 

με σκοπό την εκμετάλλευση του ψηφιακού μερίσματος με συντονισμένο τρόπο και 

αποφυγή παρεμβολών. Παράλληλα, παραθέτονται στοιχεία μετρήσεων 
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αποδοτικότητας δεκτών ψηφιακής τηλεόρασης σε περιβάλλον παρεμβολής από 

τεχνολογίες κινητής ευρυζωνικότητας. 

Στο τελευταίο και τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η εξέταση της περίπτωσης από 

τεχνικής πλευράς όσον αφορά την μετάβαση στην Ελλάδα, έχοντας υπόψη τους 

τεχνικούς περιορισμούς και ρυθμίσεις που καθορίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως 

αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Θίγονται θέματα για την υλοποίηση του 

ψηφιακού χάρτη, των κέντρων εκπομπής καθώς και για το πλάνο στην διαδικασία του 

μεταβατικού σταδίου πριν την ολοκλήρωση της πλήρους μετάβασης. Παράλληλα 

εξετάζονται πληθώρα τεχνικών θεμάτων και επιλογών στην υιοθέτηση του 

προτεινόμενου χάρτη συχνοτήτων, θεμάτων περί απαιτούμενων πολυπλεκτών και 

παρεμβολών με άλλες υπηρεσίες κοινού εύρους φάσματος ή υπηρεσιών 

ευρυεκπομπής γειτονικών χωρών. Τέλος, εξετάζεται η υπάρχουσα κατάσταση στην 

Ελλάδα από πλευράς μετάβασης και η πρακτική που ακολουθούν οι πάροχοι, 

κρατικοί και ιδιωτικοί και το κατά πόσο συμβαδίζουν με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που έχει ορίσει το θεσμικό πλαίσιο. 
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1. Εισαγωγή 
 

1.1 Ιστορικά Στοιχεία Τηλεόρασης 
 

Ανατρέχοντας στην ιστορία της εξέλιξης της τηλεόρασης, η βασική έρευνα 

υπέδειξε από πολύ νωρίς τις επιστημονικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η 

τηλεόραση. 'Όμως πέρασαν αρκετά χρόνια ώστε οι ιδέες αυτές να εφαρμοστούν στην 

τηλεόραση όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Το πρώτο πραγματικό τηλεοπτικό σύστημα 

λειτούργησε μόλις στη δεκαετία του '4Ο. 

Η βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίχτηκε η δημιουργία της τηλεόρασης, 

είχε ως αναφορά τον τηλέγραφο, την μηχανή που δημιούργησε ο Samuel Morse το 

1844, η οποία μπορούσε να μεταδώσει συνδυασμούς κωδικοποιημένων λέξεων και 

γραμμάτων δια μέσου των ηλεκτρικών παλμών κατά μήκος των καλωδίων. 

Παρόμοια, για την μετάδοση εικόνων θα μπορούσε το φως να μετατραπεί σε 

ηλεκτρικούς παλμούς, κάνοντας έτσι δυνατή την μεταβίβαση των παλμών αυτών σε 

απόσταση και την επαναφορά τους σε φως. Αυτό επετεύχθη μετά την ανακάλυψη των 

φωτοηλεκτρικών ιδιοτήτων του σεληνίου το 1873, όπου ο αμερικανός Carey πρότεινε 

την κατασκευή ενός τηλεοπτικού δικτύου ικανού να μεταβιβάσει κινούμενες εικόνες 

σε απόσταση με την μετατροπή της φωτεινής ροής που εκπέμπεται από τα διάφορα 

σημεία μιας εικόνας, σε ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Στο σύστημα αυτό η μηχανή 

λήψης και ο πομπός αποτελούνταν από 2.500 φωτοηλεκτρικά κύτταρα σεληνίου και 

ισάριθμες λυχνίες, ενώ η μηχανή λήψης και η οθόνη συνδέονταν με 2.500 καλώδια. 

Λίγο αργότερα, το 1879, ο Γάλλος Senlek διατύπωσε τη θεμελιώδη αρχή της 

διαδοχικής μετάδοσης των στοιχείων της εικόνας, μέσα από μια συσκευή που είχε ένα 

μόνο καλώδιο, με το οποίο μεταδίδονταν διαδοχικά όλα τα τμήματα της εικόνας, σε 

0,1 δευτερόλεπτα, δίνοντας τον τηλεθεατή την εντύπωση ότι η προβολή της εικόνας 

είναι συνεχής.  

Παρόλα αυτά, η πρώτη πρακτική συσκευή για την ανάλυση μιας σκηνής ώστε 

να παραχθούν ηλεκτρικά σήματα κατάλληλα για μετάδοση ήταν ένα σύστημα 

ανίχνευσης που προτάθηκε και κατασκευάστηκε από τον Paul Nipkow το 1884 

βασιζόμενος στο ερέθισμα που του έδωσε η παρουσίαση του τηλεφώνου από τον 

Alexander Bell. Ο ανιχνευτής, που ονομάστηκε δίσκος Nipkow, αποτελούνταν από 

έναν περιστρεφόμενο δίσκο, με διάφορες μικρές τρύπες ή ανοίγματα (appertures) σε 



                                         Παπασπανός Ν.: Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση 

14 
 

σπειροειδή διάταξη, μπροστά από ένα φωτοηλεκτρικό κύτταρο. Καθώς ο δίσκος 

περιστρεφόταν, η σπείρα των 18 τρυπών σάρωνε την εικόνα της σκηνής από πάνω 

έως κάτω σε ένα σχέδιο 18 παράλληλων οριζόντιων γραμμών. Το φως από τη μικρή 

περιοxή που καλύπτονταν από τα ανοίγματα και το φακό, καθώς η σκηνή που 

επρόκειτο να μεταδοθεί ανιχνευόταν, συλλεγόταν από το φωτοευαίσθητο 

φωτοηλεκτρικό κύτταρο ώστε να παραχθεί ένα ηλεκτρικό σήμα. Η διαδικασία 

ανίχνευσης ανέλυε τη σκηνή με την τεμάχισή της σε στοιχεία εικόνας. Η λεπτομέρεια 

της εικόνας που ήταν σε θέση να αποδώσει το σύστημα περιοριζόταν στους κάθετους 

και οριζόντιους άξονες από τη διάμετρο της περιοχής που κάλυπτε το άνοιγμα στο 

δίσκο. Για την αναπαραγωγή της σκηνής, μια πηγή φωτός ελεγχόμενη στην ένταση 

από το ηλεκτρικό σήμα προβαλλόταν σε μια οθόνη μέσω ενός παρόμοιου δίσκου 

Nipkow που περιστρεφόταν συγχρονισμένα με τον δίσκο σάρωσης.  

 

 
Σχήμα 1. Ο δίσκος Nipkow 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [71] 

 

Ο δίσκος Nipkow χρησιμοποιήθηκε από το 1923 έως το 1925 σε πειραματικά 

συστήματα που αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ από τον Charles F. Jenkins  και στην Μ. 

Βρετανία από τον John Logie Baird. Παρά τις βελτιώσεις που επέφεραν οι παραπάνω 

και την χρήση του ενισχυτή σωλήνα-κενού του Lee De Forest’s το 1907, οι σοβαροί 

περιορισμοί της μηχανικής προσέγγισης, όπως η ανεπάρκεια οπτικού συστήματος, το 

μειονέκτημα χρήσης περιστρεφόμενων μηχανικών μερών και η έλλειψη πηγής φωτός 

μεγάλης έντασης ικανής να διαμορφωθεί από ένα ηλεκτρικό σήμα στις υψηλότερες 

συχνότητες που απαιτούνται, αποθάρρυνε οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή του 

δίσκου Nipkow. 
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Το 1897 ανακαλύφθηκε ο καθοδικός σωλήνας από τον Ferdinand Brown και 

στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την αναπαραγωγή των τηλεοπτικών εικόνων το 

1907 από τον Boris Rosing στη Ρωσία. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1911, ο Rosing 

χρησιμοποίησε ένα περιστρεφόμενο κάτοπτρο για τη σάρωση των εικόνων 

Ένας Ρώσος επιστήμονας, ο Vladimir Zworykin έφτασε στις ΗΠΑ το 1919, 

µμετά τον 10 Παγκόσμιο Πόλεμο, και προσελήφθηκε από την Westinghouse το 1920. 

Το 1923 παρουσίασε την μεγαλύτερη εφεύρεση του, το εικονοσκόπιο. Εφεύρεση που, 

σε συνδυασμό µε τον καθοδικό σωλήνα, άνοιξε διάπλατα τον δρόμο προς την εξέλιξη 

της τηλεόρασης. Από πολλούς ιστορικούς ο Zworykin θεωρείται ο πατέρας της 

τηλεόρασης . 

Το 1929, ο Charles Jenkins έφτιαξε ένα πρωτόγονο τηλεοπτικό σύστημα που 

μπορούσε να δείξει είδωλα σε µια οθόνη ενός δέκτη. Το σύστημα αυτό 

χρησιμοποίησε για να εκπέμψει τηλεοπτικές εικόνες µέσω ραδιοφώνου από την 

Ουάσιγκτον στην Φιλαδέλφεια. Το ίδιο διάστημα στην Αγγλία πραγματοποιείται 

μετάδοση µε καλώδια από τον John Baird ενώ η British Broadcasting Company 

(BBC) μεταδίδει προγράμματα στηριζόμενη στο σύστημα αυτό. 

Την ίδια χρονιά αργότερα, το 1929, ο αμερικάνος μηχανικός Philo Farnsworth 

παρουσίασε μια τηλεοπτική κάμερα που ονόμασε εικονοτόμο (image dissector). 

Ιδιαίτερα πρώιμης κατασκευής, αλλά καινοτομούσε στο ότι υπήρξε ένα εξ’ 

ολοκλήρου ηλεκτρονικό σύστημα που μετέτρεπε κάθε στοιχείο της εικόνας σε 

ηλεκτρικό σήμα. Την πραγματική όμως επανάσταση με τον εικονοτόμο του στην 

εξέλιξη της τηλεόρασης έφερε η χρήση καθοδικών ακτινών σε γυάλινες λυχνίες 

κενού (CRT) που αναφέρθηκαν παραπάνω. Από το 1907 ο Rosing και το 1908 οι 

Campbell-Swinton είχαν προτείνει, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, την χρήση 

καθοδικού σωλήνα για την αναπαραγωγή της τηλεοπτικής εικόνας. Η ανάπτυξη του 

CRT για τηλεοπτική χρήση έγινε στη δεκαετία του '30 στις ΗΠΑ από τον Allen 

Dumont. Οι αρχές του τελευταίου είναι αυτές που ουσιαστικά χρησιμοποιούνται ως 

σήμερα. Ο πρώτος τηλεοπτικός δέκτης κατασκευάστηκε από την General Electric 

(GE) το 1928 . 

Στις 10 Μαΐου του 1928 ο σταθμό WGY άρχισε την μετάδοση δοκιμαστικού 

προγράμματος στην ευρύτερη περιοχή της Ν. Υόρκης. Η πρώτη κανονική δημόσια 

εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος έλαβε χώρα στο Λονδίνο το 1936, όπου 

παρουσιάστηκαν εκπομπές από δύο εταιρίες, τις Marconi-EMI και Baird-Television. 
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Η πρώτη απευθείας μετάδοση εξωτερικού γεγονότος έγινε στις 20 Απριλίου του 1939 

οπότε και καλύφθηκε η Διεθνής Έκθεση σιην Ν. Υόρκη (World Fair).  

Την 1η Ιουλίου του 1941 οι σταθμοί του NBC και CBS πήραν από την FCC 

(Federal Communication Commission) την άδεια ως οι πρώτοι εμπορικοί τηλεοπτικοί 

σταθμοί στις ΗΠΑ. Στα 1945 το FCC κατανέμει το φάσμα των συχνοτήτων σε 13 

τηλεοπτικά κανάλια VΗF. Μετά το 1945 η εξέλιξη ήταν ραγδαία. Το 1952 το FCC 

επεκτείνει τις τηλεοπτικές εκπομπές με την κατανομή του UHF φάσματος σε 

επιπλέον 70 καινούργια τηλεοπτικά κανάλια.  

Τα πρώτα χρόνια κυριάρχησε η ασπρόμαυρη τηλεόραση για να ακολουθήσει 

λίγο αργότερα η έγχρωμη. Η καθυστέρηση στην εφαρμογή της έγχρωμης τηλεόρασης 

δεν οφείλεται μόνο στις πιο πολύπλοκες αρχές λειτουργίας της σε σύγκριση με την 

ασπρόμαυρη αλλά και στην επίτευξη συμβατότητας με τα συστήματα της ήδη 

υπάρχουσας ασπρόμαυρης τηλεόρασης.  

Όσον αφορά την έγχρωμη τηλεόραση, είχε γίνει αντιληπτό από το 1904 ότι η 

παραγωγή της ήταν δυνατή χρησιμοποιώντας τρία βασικά χρώματα του φωτός: το 

κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Το 1928 ο Baird πρωτοπαρουσίασε έγχρωμη 

τηλεόραση χρησιμοποιώντας τον δίσκο του Nipkov. Ένα καλύτερης ποιότητας 

σύστημα έγχρωμης τηλεόρασης παρουσιάστηκε το 1940 στην Ν.Υόρκη από τον Peter 

Goldmark το οποίο χρησιμοποιήθηκε το 1951 για δημόσια εκπομπή, που όμως 

εγκαταλείφθηκε γρήγορα λόγω της ασυμβατότητας του με την ασπρόμαυρη 

τηλεόραση.  Η συμβατή έγχρωμη τηλεόραση τελειοποιήθηκε το 1953 και μπήκε σε 

εφαρμογή ένα χρόνο αργότερα με την χρήση του συστήματος NTSC, που 

χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στην Αμερική. Το σύστημα πήρε το όνομά του από τα 

αρχικά του οργανισμού που ερεύνησε σε έκταση το θέμα και δημιούργησε το 

σύστημα που έγινε αποδεκτό από τη βιομηχανία και το κοινό. Ο οργανισμός αυτός 

καλείται National Television System Committee. Το σύστημα NTSC έχει καθιερωθεί 

και χρησιμοποιείται στην Αμερική, τον Καναδά και την Ιαπωνία, αποτελεί δε τη βάση 

στην οποία στηρίχθηκαν όλα τα άλλα συστήματα που αναπτύχθηκαν μεταγενέστερα. 

Στην Ευρώπη έχουν καθιερωθεί και έχουν γίνει αποδεκτά τα συστήματα PAL 

και SECAM. Το σύστημα PAL (Phase Alternation Line) προτάθηκε στη Γερμανία 

από τον Dr Bruch και είναι τροποποίηση του συστήματος NTSC. Το σύστημα αυτό 

χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης από το έτος 1967. Το σύστημα 

SECAM προτάθηκε στη Γαλλία από τον Henri de France το 1958 και το ακρώνυμο 

σημαίνει “Sequentiel Couleur a Memoire”. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται από το 
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1967 στη Γαλλία, στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλες ανατολικές χώρες της Ευρώπης. 

Στην Ελλάδα καθιερώθηκε περίπου από το 1980 το σύστημα SECAM. 

Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες για την καθιέρωση ενός συστήματος 

τηλεοράσεως που να είναι αποδεκτό σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι μετά από 

προσπάθεια που έγινε στο Λονδίνο στη διεθνή σύσκεψη του IRCC το 1950 

διαμορφώθηκαν 4 βασικά συστήματα τηλεόρασης. Το ευρωπαϊκό με 625 οριζόντιες 

γραμμές ανά εικόνα, το αμερικάνικο με 525, το αγγλικό με 405 και το γαλλικό με 819 

γραμμές. Το αγγλικό σύστημα και το γαλλικό καταργήθηκαν το 1984 και έτσι σήμερα 

υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο δύο μόνο βασικά συστήματα τηλεοράσεως, το 

αμερικανικό των 525 γραμμών και 60 Hz και το ευρωπαϊκό των 625 γραμμών και 50 

Hz τα οποία έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά. 

Η συνέχεια της εξέλιξης της τηλεόρασης είναι άκρως ραγδαία ως τις μέρες 

µας. Όλο και περισσότερες νέες τεχνολογίες εφαρμόζονται συμπληρώνοντας επάξια 

τις βασικές αρχές λειτουργίας της τηλεόρασης, όπως παρουσιάστηκαν από τις αρχές 

του 20υ αιώνα. Αποκορύφωμα αποτελεί η ψηφιακή τηλεόραση, η οποία εισβάλλει με 

γοργούς ρυθμούς στη ζωή µας. [24] [25] [40] 

 

1.2 Μετάβαση στην Εποχή της Ψηφιακής Τηλεόρασης 
 

Η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση έκανε την εμφάνισή της στα επιστημονικά 

εργαστήρια το 1972, ενώ ξεκίνησε δεκαετίες πριν για επαγγελματικούς και 

στρατιωτικούς σκοπούς. Με την ψηφιοποίηση του τηλεοπτικού σήματος μέσα από 

την διαδικασία μετατροπής του ήχου και της εικόνας σε δυαδικούς αριθμούς 0 και 1, 

ανοίγουν νέοι ορίζοντες στην τεχνολογική πρόοδο μέσα από την εμφάνιση νέων 

δυνατοτήτων και υπηρεσιών προσφέροντας πλεονεκτήματα τόσο στην πλευρά του 

τηλεθεατή όσο και του παρόχου. Ο όρος επίγεια ψηφιακή τηλεόραση παραπέμπει 

στην μετάδοση του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος μέσω ασύρματου επίγειου 

δικτύου ευρυεκπομπής.  

Η ανάπτυξη και εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας προχωράει με γοργούς 

ρυθμούς και έχει την τάση να κυριαρχήσει σε όλους τους τομείς της σημερινής 

τεχνολογίας συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός ψηφιακού κόσμου όπου υπηρεσίες 

διαφορετικών τεχνολογιών θα συγκλίνουν. Η καθυστέρηση στην ψηφιακή 

ευρυεκπομπή τηλεοπτικών προγραμμάτων οφείλεται στην δυσκολία ψηφιοποίησης 
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των τηλεοπτικών σημάτων καθώς και των δυσκολιών που προκύπτουν σχετικά με την 

συμβατότητα της υπάρχουσας τεχνολογίας.  

Παράλληλα, δυσκολίες και ανασταλτικός παράγοντας αποτελούσε η ανάπτυξη 

προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μετάδοση ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων 

καθώς και προτύπων αποδοτικούς βαθμούς συμπίεσης των εν λόγω σημάτων. Έτσι, η 

εμπορευματοποίησή της βρίσκεται σχετικά σε πρώιμο στάδιο, αλλά από την άλλη 

πλευρά η ψηφιακή τηλεόραση έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε πολύ γοργούς 

ρυθμούς και να εισέρχεται πολύ δυναμικά στην παγκόσμια αγορά και στα τηλεοπτικά 

δρώμενα. [39] 

 

1.3 Πλεονεκτήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης  
 

 Η δυνατότητα ψηφιοποίησης των τηλεοπτικών σημάτων προσφέρει μια σειρά 

πλεονεκτημάτων από τεχνικής πλευράς οι οποίες ουσιαστικά μεταφράζονται και 

συνεπάγονται μια σειρά λειτουργικών πλεονεκτημάτων που γίνονται αφενός 

αντιληπτά στην πλευρά του τηλεθεατή, ενώ παράλληλα δημιουργούν τις καλύτερες 

προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση αυτών και από τον πάροχο καθώς και του 

εμπορικού κόσμου ως προς την προώθηση υπηρεσιών σε μια ενιαία και αλληλένδετη 

ψηφιακή πλατφόρμα.  

 Η ψηφιακή τηλεόραση είναι συνυφασμένη με το πρότυπο DVB (Digital Video 

Broadcasting) που επικρατεί παγκοσμίως στον τρόπο ψηφιοποίησης και διαμόρφωσης 

των τηλεοπτικών σημάτων, ένα πρότυπο το οποίο από τεχνικής πλευράς θα αναλυθεί 

σε επόμενο κεφάλαιο, και το οποίο από την άλλη υπόσχεται να φέρει στις οθόνες μας 

άριστη ποιότητα εικόνας συνοδευόμενη από κρυστάλλινο ήχο.  

 Η τόσο καλή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας και ήχου, χαρακτηριστικά της 

ψηφιακής τηλεόρασης, οφείλονται στο γεγονός ότι με την ψηφιοποίηση του 

τηλεοπτικού σήματος μπορούν να υπάρξουν και να αναπτυχθούν κατάλληλοι κώδικες 

και τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων μετάδοσης κάνοντας τα τηλεοπτικά ψηφιακά 

σήματα πλέον εύρωστα και ανθεκτικά στην παρουσία θορύβου, παρεμβολών και του 

φαινομένου πολυδιαδρομικής μετάδοσης που συναντώνται στο κανάλι και 

περιβάλλον διάδοσης. Τα παραπάνω φαινόμενα, ιδιαίτερα εμφανή σε αστικά 

περιβάλλοντα με πολλά εμπόδια και αντίστοιχα πολλές ανακλάσεις του σήματος, 

προξενούν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναλογική μετάδοση των τηλεοπτικών 
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σημάτων υποβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα των εκπεμπόμενων 

προγραμμάτων. Η υποβάθμιση της εικόνας και τα είδωλα που παρατηρούνται στον 

τηλεοπτικό δέκτη της αναλογικής τηλεόρασης είναι αποτέλεσμα του θορύβου, των 

παρεμβολών και των ανακλάσεων που εκτός από τη λήψη του απευθείας από τον 

πομπό μεταδιδόμενου σήματος, γίνεται και λήψη ταυτόχρονα σημάτων ανάκλασης. 

Σε αντίθεση με την αναλογική τηλεόραση, το ψηφιακό σήμα μπορεί να 

‘επεξεργαστεί’ και να εφαρμοστούν τεχνικές ανοχής σε φαινόμενα υποβάθμισης της 

ποιότητας όπως είναι η τεχνική κωδικοποίησης καναλιού που μπορεί, όπως θα 

εξηγηθεί σε επόμενο κεφάλαιο, να εξασφαλίσει μέχρι ένα ικανοποιητικό ποσοστό την 

ποιότητα στη μετάδοση της ψηφιακής πληροφορίας. [25] 

Παράλληλα, με τις τεχνικές συμπίεσης, το ψηφιακό σήμα μπορεί να 

συμπιεστεί χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητά του στην αντίληψη του τηλεθεατή, με 

αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση του φάσματος συχνοτήτων και να 

δώσει την δυνατότητα μετάδοσης επιπλέον υπηρεσιών. Στην αναλογική μετάδοση για 

παράδειγμα, μόνο ένα πρόγραμμα μπορεί να εκπέμπεται από κάθε ένα κανάλι σε 

αντίθεση με την επίγεια ψηφιακή που μπορούν περισσότερα λόγω της συμπίεσης. 

Έτσι, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χωρητικότητας στο κανάλι, γεγονός που επιτρέπει 

τη μετάδοση πλήθους τηλεοπτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών σε εύρος ζώνης 

που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο από μία αναλογική υπηρεσία. Η 

συνεπαγόμενη απελευθέρωση φάσματος, που καλείται ψηφιακό μέρισμα, μπορεί 

επιπρόσθετα να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω εφαρμογές και υπηρεσίες. 

Πέραν της άριστης ποιότητας ήχου και εικόνας της ψηφιακής τηλεόρασης, 

σημαντικά είναι τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της διαδραστικότητας και του 

ετεροχρονισμού όπου μέσω των αμφίδρομων υπηρεσιών, ο τηλεθεατής μπορεί να 

παρεμβαίνει στη διαμόρφωση του προγράμματος και να επιτυγχάνεται προσαρμογή 

της παρουσίασης της πληροφορίας στις ατομικές ανάγκες του κάθε χρήστη. Για την 

επίτευξη της υλοποίησης διαδραστικών εφαρμογών και υπηρεσιών πρέπει να 

υπάρχουν δύο κανάλια επικοινωνίας, ένα για τη μετάδοση σημάτων από τον πάροχο 

της υπηρεσία στον χρήστη (κανάλι προώθησης - forward channel) και ένα για την 

μετάδοση κατά την αντίστροφη φορά (κανάλι επιστροφής – reverse channel). Η 

ύπαρξη του καναλιού επιστροφής είναι αυτή που δίνει ενεργητικό ρόλο στον 

τηλεθεατή, σε μια τεχνολογία που μέχρι πρότινος ήταν εξ’ ορισμού παθητική. [39] 
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1.4 Ψηφιακός κόσμος και βλέψεις για Νέες Υπηρεσίες 
 

 

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα που παρουσιάστηκαν ανοίγουν τον δρόμο στην 

τηλεόραση για έναν κόσμο ψηφιακό που συνοδεύεται από μια πληθώρα δυνατοτήτων 

και νέων υπηρεσιών που θα μπορούσαν να καρποφορήσουν.  

Η ψηφιοποίηση του τηλεοπτικού σήματος μαζί με τις τεχνικές κωδικοποίησης 

και συμπίεσης, βοηθούν την ευκολότερη μετάδοση καθώς κατ την ψηφιακή 

παραγωγή,  αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία του περιεχομένου του 

ψηφιακού προγράμματος. Έτσι μπορούν να γυριστούν κινηματογραφικές ταινίες 

βασισμένες αποκλειστικά σε ψηφιακά μέσα, χωρίς τη χρήση φιλμ, καθιστώντας 

εύκολη την διαδικασία της αποθήκευσης, μετάδοσης και επεξεργασίας αυτών. Επίσης 

τα παραδοσιακά ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα μπορούν να τύχουν περαιτέρω 

επεξεργασίας και να παρουσιαστούν με ελκυστικότερο τρόπο μέσα από την 

ψηφιοποίηση. Με άλλα λόγια, μπορούν να εισαχθούν πρόσθετα δεδομένα με την 

μορφή συμπληρωματικής πληροφορίας στον ήχο και στην εικόνα, όπως για 

παράδειγμα κάποιο συμπληρωματικό κείμενο καθώς και διάφορες διαδραστικές 

επιλογές.  

Με την εισαγωγή της έννοιας της διαδραστικότητας, οι συνδρομητές μέσω 

των ψηφιακών αποκωδικοποιητών θα μπορούν να επικοινωνούν με το κέντρο 

διαχείρισης και ελέγχου συνδρομητών.  

Μια σειρά πρόσθετων επιλογών θα είναι διαθέσιμες on demand στον 

τηλεθεατή, όπως για παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με το βιογραφικό του 

πρωταγωνιστή σε μια ταινία, ή την δυνατότητα επιλογής διαφορετικών καμερών 

λήψεως ενός ποδοσφαιρικού αγώνα καθώς και την λήψη πληροφοριών σκορ και 

στατιστικών στοιχείων ή επιλογής επανάληψης ενός στιγμιότυπου επεμβαίνοντας έτσι 

στο περιεχόμενο που παρακολουθεί.  

Οι οικιακοί αποκωδικοποιητές θα έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης 

προγραμμάτων 24-48 ωρών στο σκληρό τους δίσκο και έτσι ο τηλεθεατής θα είναι 

εκείνος ο οποίος θα διαλέγει πότε να δει μια εκπομπή μέσω του κατάλληλου 

τηλεχειριστηρίου. Αυτό θα πραγματοποιείται με την χρήση της υπηρεσίας του 

ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος EPG (electronic program guide), ένα είδος 

εξελιγμένης τηλεκειμενογραφίας Teletext με εικόνες και δυνατότητες αμφίδρομων 

υπηρεσιών και πληροφορίες για τα ψηφιακά προγράμματα.   
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Εκτός του αναφερθέντος Video on demand, παρουσιάζεται επίσης η 

δυνατότητα παρακολούθησης συγκεκριμένων εκπομπών επί πληρωμή (pay perview), 

όπως για παράδειγμα σημαντικά αθλητικά γεγονότα, καθώς και δυνατότητες 

παραγγελίας, αγοράς και πληρωμής προϊόντων μέσω τηλεόρασης (E-commerce), 

δυνατότητες διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών (E-banking), καθώς και 

παιχνιδιών. Μπορούν επίσης να αναπτυχθούν υπηρεσίες ανάλογες για ΑΜΕΑ, ενώ να 

παρέχεται δυνατότητα διαφορετικού υποτιτλισμού και μεταγλώττισης καθώς και θα 

ύπαρξη δυνατότητας να παρεμβαίνει κανείς με απάντηση σε ερώτηση, ή με ψήφο σε 

ζωντανή εκπομπή,. 

Τέλος, μέσα από την συνδεσιμότητα της συσκευής της τηλεόρασης με το 

διαδίκτυο εμφανίζονται υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς την χρήση 

κάποιου ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι μέσα από την ανάπτυξη 

ψηφιακών πλατφόρμων και ανάλογων εφαρμογών και προϊόντων μπορεί να 

επιτευχθεί σύγκλιση τεχνολογιών και υπηρεσιών είτε πρόκειται για δορυφορική 

τηλεόραση, είτε καλωδιακή, είτε επίγεια, είτε σε συστήματα κινητής τηλεφωνίας, είτε 

πλατφόρμα ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής με χρήση εξειδικευμένου modem 

(ADSL). Η κάθε πλατφόρμα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και παρουσιάζει τα 

δικά της πλεονεκτήματα και αδυναμίες, αλλά στην ουσία όμως χρησιμοποιούν 

τεχνολογία που συγγενεύει και μπορούν να προσφέρουν παρόμοια προϊόντα και 

υπηρεσίες μέσα από την σύγκλιση υπηρεσιών της τηλεόρασης, των τηλεπικοινωνιών 

και της πληροφορικής, καθιστώντας το περιβάλλον ιδιαίτερο ανταγωνιστικό. 



                                         Παπασπανός Ν.: Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση 

22 
 

2. Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Τηλεόρασης 
 

2.1 Ψηφιοποίηση Αναλογικού Σήματος 
΄ 
 

Τα αναλογικά συστήματα έγχρωμης τηλεοράσεως PAL, SECAM και NTSC, 

όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα καθιερώθηκαν πριν από περίπου 40 

χρόνια. Σε αυτά τα συστήματα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που σχετίζονται με την 

ευκρίνεια και την ποιότητα της εικόνας, και μειονεκτήματα λόγω ενδοδιαμορφώσεως 

μεταξύ των σημάτων χρώματος και του σήματος φωτεινότητας, λόγω της αστάθειας 

της φωτεινότητας των μεγάλων επιφανειών και την ορατότητα των γραμμών 

διερευνήσεως.  

Πιο συγκεκριμένα το γεγονός ότι το εύρος συχνοτήτων του κάθε καναλιού 

πρέπει να μην ξεπερνά τα 7 έως 8 MHz, έχει αντίκτυπο στην ευκρίνεια της εικόνας 

που την περιορίζει σε 720 εικονοστοιχεία ανά γραμμή και σε 625 γραμμές ανά 

εικόνα, δηλαδή σε 720x625=450.000 εικονοστοιχεία, για εικόνες που προβάλλονται 

με συχνότητα 50 Hz. Στην πράξη η θεωρητική αυτή ευκρίνεια περιορίζεται 

σημαντικά σε αριθμό των 200.000 εικονοστοιχείων λόγω των παραπάνω περιορισμών 

σε πραγματικό περιβάλλον. Αυτό έχει ως συνέπεια η ελάχιστη απόσταση 

παρακολουθήσεως της εικόνας να περιορίζεται σε 6H (H είναι το ύψος της οθόνης) 

που αντιστοιχεί σε μέγιστη διαγώνια διάσταση της οθόνης σε 70 περίπου εκατοστά 

(28 ίντσες), αφού οι διαστάσεις των χώρων συνήθως δεν δίνουν τη δυνατότητα 

παρακολουθήσεως της τηλεόρασης από αποστάσεις μεγαλύτερες των τριών ή 

τεσσάρων μέτρων. Πειραματικές έρευνες απέδειξαν ότι εικόνες μεγαλύτερου 

μεγέθους δίνουν εντονότερα την αίσθηση της πραγματικότητας και ότι θα έπρεπε να 

προτιμούμε αποστάσεις παρακολούθησης των κινητών εικόνων από απόσταση ίση με 

2H ως 3H. Ωστόσο για να επιτευχθεί η δυνατότητα αυτή, με αποδεκτή ποιότητα 

εικόνας, θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η ευκρίνεια της εικόνας. 

 Η ύπαρξη των παραπάνω περιορισμών και η ανάγκη για αύξηση της 

ευκρίνειας δημιουργούν την ανάγκη για μετατροπή του αναλογικού σήματος, ήχου 

και εικόνας, σε ψηφιακό. Η διαδικασία περιλαμβάνει το στάδιο της δειγματοληψίας, 

της, κβαντοποίησης και της κωδικοποίησης. 
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Σχήμα 2.1: Διαδικασία μετατροπής αναλογικού σήματος σε ψηφιακό 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [72] 

  

Το αναλογικό σήμα που πρόκειται να μετατραπεί σε ψηφιακό πρέπει να έχει 

πεπερασμένο φάσμα, ώστε να μπορεί να ανακατασκευαστεί στην έξοδο, για αυτό και 

χρησιμοποιείται ένα κατωδιαβατό φίλτρο πριν από τον μετατροπέα. Αρχικά 

δειγματοληπτείται το αναλογικό σήμα και ο μετατροπέας υπολογίζει το πλάτος κάθε 

απλού, διακριτού διαστήματος. Τα εν λόγω διαφορετικού επιπέδου πλάτη 

προσεγγίζουν μέσω του κβαντιστή κάποιο από τα 256 διαφορετικά επίπεδα πλάτους 

(τα 256 επίπεδα αντιστοιχούν σε 8 bit), και καθένα από αυτά μπορεί να 

αναπαρασταθεί με μια ειδική ψηφιακή λέξη.  Κατά την διαδικασία της κβάντισης π 

κωδικοποιητής σαρώνει τις λέξεις που έχει στο μνήμα του και βρίσκει αυτή που η 

τιμή της είναι πιο κοντά στο πλάτος κάθε δείγματος. Η έξοδος του κωδικοποιητή 

είναι μια σειρά κωδικών λέξεων που αντιστοιχούν στα δείγματα του αναλογικού 

σήματος.  

Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται παλμοκωδική διαμόρφωση PCM και 

χρησιμοποιείται στο διεθνές πρότυπο ψηφιοποίησης των σημάτων των συμβατικών 

συστημάτων τηλεόρασης, αναφορά 601-4 της ITU που καθιερώθηκε το 1980, αλλιώς 

γνωστό ως πρότυπο 4:2:2. H απαιτούμενη συχνότητα δειγματοληψίας για την 

ελάχιστα ικανοποιητική αναπαραγωγή είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης 

συχνότητας που περιέχει το φάσμα του αναλογικού μας σήματος. Αν ληφθεί υπόψη 

ότι στο 4:2:2 πρότυπο η συχνότητα των 2 σημάτων χρωμοδιαφοράς είναι 6,75 MHz, 

υπολογίζεται ότι η απαιτούμενη ταχύτητα δυφιορροής (bitstream) είναι θεωρητικά 

216 Mbit/s (= 2 x 2 x 6,75 MHz x 8 bit) και στην πράξη 250 Mbit/s.  

H μετάδοση όμως των ψηφιοποιημένων οπτικών σημάτων με ταχύτητες της 

τάξεως των 250 Mbit/s από τα τηλεπικοινωνιακά μέσα (επίγεια εκπομπή, ασυρματικά 

δίκτυα ή καλωδιακοί άξονες) με τις συνηθισμένες μεθόδους διαμορφώσεως απαιτεί 

εύρος συχνοτήτων της τάξεως των 125 MHz και βέβαια η απαίτηση αυτή είναι 

απαγορευτική, αν ληφθεί υπόψη ότι το αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι δεν ξεπερνά 

τους 7MHz.  
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Επομένως, πέραν της ψηφιοποίησης του τηλεοπτικού σήματος, πρέπει να 

εφαρμοστούν και τεχνικές συμπίεσης ώστε να μπορέσει να μεταδοθεί ο υψηλός 

ρυθμός μετάδοσης μέσα από τα επιθυμητά και διαθέσιμα εύρη ζώνη τηλεοπτικών 

καναλιών. [13] [14] [24] [25] [72] 

 

2.2 Συμπίεση Ψηφιακού Σήματος 
 

2.2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Συμπίεσης Σήματος Video 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μετατροπή του αναλογικού τηλεοπτικού 

συστήματος σε ψηφιακό οδηγεί σε ρυθμούς 250Mbps που απαιτούν εύρη ζώνης της 

τάξης των 125 MHz για μετάδοση, κάτι που είναι ανέφικτο όταν τα τηλεοπτικά 

κανάλια διαθέτουν 7MHz. Επειδή, στην πραγματικότητα μπορεί η ποσότητα των 

δεδομένων κάθε video εφαρμογής να είναι πολύ μεγάλη, αλλά ένα μεγάλο μέρος της 

πληροφορίας αυτής είναι περιττές επαναλήψεις που θα μπορούσαν να αφαιρεθούν. 

Πολλές φορές η πληροφορία πολλών γειτονικών pixel σε μια εικόνα είναι παρόμοια 

και επίσης πολλές περιοχές ενός πλαισίου εικόνας έχουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης 

με περιοχές της εικόνας που παραμένουν στατικά από καρέ σε καρέ. Για αυτό τον 

λόγο η συμπίεση είναι αναπόσπαστο κομμάτι των περισσότερων video εφαρμογών, 

με ύπαρξη διαφόρων τύπων συμπίεσης με διαφορετικές τεχνικές επεξεργασίας. 

Οι δύο επικρατέστερες μέθοδοι κωδικοποίησης είναι η lossy (με απώλεια 

δεδομένων) και η lossless (χωρίς απώλεια δεδομένων). Μέσα από την lossless τεχνική 

γίνεται προσπάθεια για μείωση των δεδομένων πληροφορίας διατηρώντας την 

ποιότητα της αρχικής πληροφορίας, ενώ με την lossy μέθοδο επιτυγχάνονται μεγάλοι 

λόγοι συμπίεσης με μικρή και πολλές φορές ανεπαίσθητη αλλοίωση της 

πληροφορίας. Να σημειωθεί ότι λόγος συμπίεσης (compression ratio) ονομάζεται ο 

λόγος που προκύπτει αν διαιρέσουμε την ποσότητα των δεδομένων πριν την 

συμπίεση με αυτή μετά. 

Όσον αφορά την αφαίρεση της πλεονάζουσας πληροφορίας όπως αναφέρθηκε 

λίγο παραπάνω, η τελευταία μπορεί να οφείλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

1.  Στον πλεονασμό στο χώρο στον οποίο γίνεται εκμετάλλευση του γεγονότος ότι 

πολλά γειτονικά εικονοστοιχεία είναι όμοια μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή 



                                         Παπασπανός Ν.: Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση 

25 
 

εφαρμόζεται ευρύτατα και αποτελεσματικά ένας μαθηματικός μετασχηματισμός που 

είναι γνωστός ως διακριτός μετασχηματισμός του συνημίτονου DCT (Discrete Cosine 

Transform) και η συμπίεση αυτή καλείται ενδοπλαισιακή συμπίεση. Η εικόνα 

χωρίζεται σε τμήματα (blocks) διαστάσεων 8x8 εικονοστοιχείων (pixels) και σε 

καθένα από αυτά εφαρμόζεται ο DCT, όπου η φιλοσοφία είναι η κύρια ενέργεια του 

σήματος της εικόνας να συγκεντρώνεται στις χαμηλότερες συχνότητες, συχνότητες 

που αντιλαμβάνεται καλύτερα το ανθρώπινο μάτι. 

2. Στον πλεονασμό στον χρόνο στον οποίο γίνεται εκμετάλλευση του γεγονότος ότι 

διαδοχικές εικόνες δεν διαφέρουν σε όλα τους τα σημεία, οπότε αντί να εκπέμπεται 

όλη η εικόνα από καρέ σε καρέ, εκπέμπονται μόνο οι διαφορές τους. Η τεχνική 

βασίζεται στην πρόβλεψη αντιστάθμισης της κίνησης (Motion Compensation 

Prediction), όπου ουσιαστικά, γίνεται εκτίμηση της κίνησης ενός εικονοστοιχείου από 

ένα προηγούμενο κωδικοποιημένο πλαίσιο με την βοήθεια διανυσμάτων κίνησης και 

εικόνων πρόβλεψης λάθους που μεταδίδονται στον δέκτη. H συμπίεση αυτή 

αναφέρεται ως διαπλαισιακή συμπίεση. 

3. Στον στατικό πλεονασμό στον οποίο εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι μερικοί 

κώδικες συμβαίνουν πιο συχνά από άλλους. Στην περίπτωση αυτή για τους κώδικες 

που συμβαίνουν συχνά χρησιμοποιούνται λιγότερα ψηφία. 

4. Στον υποκειμενικό πλεονασμό στον οποίο γίνεται εκμετάλλευση του γεγονότος 

ότι το ανθρώπινο μάτι, ανάλογα με το περιεχόμενο της εικόνας, μπορεί να ανεχτεί ένα 

ποσοστό παραμόρφωσης ή αλλοίωσης ορισμένων παραμέτρων της εικόνας χωρίς 

αυτό να γίνει αντιληπτό.  Έτσι μπορεί για παράδειγμα να αφιερωθεί λιγότερο από το 

διαθέσιμο bandwidth στην περιγραφή των χρωμάτων, στα οποία η ευαισθησία του 

ματιού είναι μικρότερη σε σχέση με την παράμετρο της φωτεινότητας της εικόνας και 

αυτό να περάσει απαρατήρητο από το θεατή.  

   

Στο παρακάτω σχήμα γίνεται αναπαράσταση των βημάτων που 

ακολουθούνται για την συμπίεση τόσο σήματος εικόνας όσο και βίντεο. Το πρώτο 

στάδιο είναι το στάδιο της μετατροπής της αναλογικής εικόνας σε ψηφιακή και την 

παραγωγή μιας κατάλληλης ψηφιακής αναπαράστασης της εν λόγω πληροφορίας. Η 

εικόνα διαιρείται σε blocks των 8x8 pixels και αναπαρίσταται από ένα σταθερό 

αριθμό bits/pixel.  

Στο επόμενο στάδιο, γίνεται η επεξεργασία της εικόνας, που ουσιαστικά είναι 

το πρώτο βήμα της διαδικασίας συμπίεσης το οποίο χρησιμοποιεί έμπειρους 
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αλγορίθμους και συγκεκριμένα τον μετασχηματισμό DCT που αναφέρθηκε 

προηγουμένως καθώς επίσης γίνεται και χρήση του διανύσματος κίνησης για κάθε 

block 8x8 pixel. 

Τέλος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κωδικοποίηση εντροπίας, η οποία 

συμπιέζει την ακολουθιακή ψηφιακή ροή δεδομένων που προκύπτει από την 

λεγόμενη ‘Zig Zag’  ανάγνωση. Η κωδικοποίηση και η κβαντοποίηση μπορούν να 

επαναληφθούν πολλές φορές σε αναδρομικές ανακυκλώσεις. Όσον αφορά την 

αποσυμπίεση εφαρμόζεται η αντίστροφη διαδικασία της συμπίεσης. [7] [24] [25] 

 

 
Σχήμα 2.2: Διαδικασία Συμπίεσης Σήματος Εικόνας / Βίντεο 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [73] 
 

2.2.2 Επιτροπή MPEG 
 

 

MPEG (Moving Picture Expert Group) είναι η διεθνής επιτροπή που 

εργάζεται σύμφωνα με τις αρχές των οργανισμών ISO/IEC για την ανάπτυξη διεθνών 

προτύπων για συμπίεση, αποσυμπίεση, επεξεργασία και κωδικοποίηση ήχου και 

κινούμενων εικόνων. Τα πλεονεκτήματα από την ύπαρξη τυποποιήσεως των 

δεδομένων στη συμπίεση και αποθήκευση των ψηφιοποιημένων και λοιπών 

πληροφοριών είναι προφανή, τόσο για τους κατασκευαστές των συσκευών, όσο και 

για τους θεατές. Η επιτροπή πραγματοποίησε την πρώτη συνάντησή της στην Οτάβα 

του Καναδά τον Μάιο του 1988, με πρώτο αντικειμενικό σκοπό το να οριστούν 

αλγόριθμοι κωδικοποιήσεως του οπτικού σήματος για ψηφιακή αποθήκευση σε CD-
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ROM. . Ο συντονιστής της επιτροπής MPEG είναι ο Leonardo Chiariglione γνωστός 

σαν ο «πατέρας» του MPEG. 

 Ο αλγόριθμος συμπίεσης του MPEG περιέχει στοιχεία και από τη συμπίεση 

με απώλειες και την συμπίεση χωρίς απώλειες, ενώ κάνει και χρήση τόσο της 

περίσσειας της πληροφορίας στον χώρο και στον χρόνο όσο και της πρόβλεψης με 

αντιστάθμιση κίνησης όπως περιγράφτηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

 Το πρότυπο MPEG αποτελείται από τρία μέρη:  

Το επίπεδο system το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το 

συγχρονισμό ήχου και εικόνας. Ελέγχει τη ροή του σήματος για να μην παρατηρείται 

έλλειψη ή πλεονασμός δεδομένων, παρέχει πληροφορίες για σημεία αναφοράς που 

διευκολύνουν την τυχαία προσπέλαση (random access) και τέλος περιέχει 

πληροφορίες για το διαχωρισμό του video από το audio και για την συγχρονισμένη 

απεικόνισή τους.  

Το επίπεδο της εικόνας, το οποίο περιλαμβάνει την κωδικοποιημένη 

παρουσίαση των δεδομένων video και την διαδικασία της αποκωδικοποίησης. 

Το επίπεδο του ήχου, το οποίο περιλαμβάνει την κωδικοποιημένη παρουσίαση 

των δεδομένων ήχου και τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης. 

 

 
Σχήμα 2.3 Διάγραμμα Αποκωδικοποιητή MPEG 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [74] 
 

Η κωδικοποίηση αυτών των επιπέδων μπορεί να έχει γίνει ταυτόχρονα ή 

ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα των τριών επιπέδων συνενώνονται σε 

ένα ενιαίο σήμα (bit-stream) μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται πολυπλεξία 

(multiplexing ή muxing). H αντίστροφη διαδικασία ονομάζεται demultiplexing (ή 

demuxing). [25] [54] [61] [74] 
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2.2.2.1 MPEG1 
 

Το αποτέλεσμα των εργασιών των πρώτων συνεδριάσεων της επιτροπής 

MPEG (1988), ήταν η δημιουργία του πρώτου προτύπου επονομαζόμενου MPEG-1 

(ISO/IEC 11172 ’92). Η βασική τεχνική συμπίεσης βασίζεται στην δομή των 

μακροτμημάτων, στην αντιστάθμιση κίνησης και την υποθετική αντικατάσταση των 

μακροτμημάτων. Με το MPEG-1 παράγεται μια ανάλυση εικόνας 352x240 pixels με 

τα καρέ να έχουν μια ταχύτητα της τάξης των 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο (30fps). Το 

πρότυπο αυτό αφορά εγγραφή και αναπαραγωγή κινητού βίντεο, που χρησιμοποιείται 

σε εφαρμογές ατομικών υπολογιστών. Η ποιότητα της εικόνας βίντεο που παράγει, 

είναι λίγο κατώτερη των συμβατικών VCR (βίντεο). Οι εφαρμογές αυτού του 

προτύπου περιορίζονται σε μορφές οπτικού σήματος, που δεν έχει αλληλοδιαδοχή 

των πεδίων και υποστηρίζει κωδικοποιήσεις οπτικών σημάτων μέχρι 1,5 Mbit/s. Η 

πιο δημοφιλής χρήση του MPEG-1 είναι στα δισκάκια VCD. 

 

2.2.2.2 MPEG2 

 
Το 1990 η επιτροπή άρχισε να εργάζεται για ένα δεύτερο πρότυπο, που θα 

έχει τη δυνατότητα κωδικοποιήσεως εικόνων με αλληλοδιαδοχή των πεδίων, με 

αρχικό σκοπό να υποστηρίξει εφαρμογές υψηλής ποιότητας, με ταχύτητες από 2 έως 

10 Μbit/s και με απώτερο όμως σκοπό να επεκταθεί στην παραγωγή εικόνων 

υψηλότερης ακρίβειας, όταν απαιτηθεί. Το πρότυπο αυτό δημοσιεύτηκε αρχικά το 

1994 και πήρε την ονομασία MPEG-2 (ISO/IEC 13818 ’94), ενώ το 1995 έγινε 

διεθνές πρότυπο με την εισήγηση ITU-T Rec H262 (1995E). Το MPEG-2 μπορεί να 

προσφέρει αναλύσεις των 740x480 και 1280x720 pixel με 60 fps και με ποιότητα 

ήχου όμοια αυτής των CD, ενώ σήμερα υποστηρίζει μορφές υψηλής ευκρίνειας με 

ταχύτητες από 15 έως 30 Μbit/s. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι επαρκή για τα κυρίως 

στάνταρ της τηλεόρασης συμπεριλαμβανομένων αυτών του NTSC (National 

Television System Committee), ακόμα και του HDTV (High-Definition Television).  

Το πρότυπο MPEG-2 εισήγαγε νέες μεθόδους αντιστάθμισης κίνησης για την 

μείωση της χρονικής περίσσειας πληροφορίας με διαχωρισμό του κάθε καρέ βίντεο 

σε άρτια και περιττά πεδία και πρόβλεψη μόνο στα προηγούμενα πεδία. Επίσης έχει 

την δυνατότητα κλιμακωτών βαθμίδων συμπίεσης μέσα από κωδικοποίηση πολλών 

επιπέδων. Έτσι το βίντεο κωδικοποιείται με διαβαθμίσεις ποιότητας. Με το λεγόμενο 
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ιεραρχικό/κλιμακωτό προφίλ που διαθέτει μπορούν να υποστηρίξουν 

αποκωδικοποίηση διαφορετικού είδους εφαρμογών, όπως επίγεια τηλεόραση με απλή 

ευκρίνεια ή υψηλής HDTV από το ίδιο κανάλι μετάδοσης. Παράλληλα υποστηρίζει 

και την δυνατότητα πολυδιαυλικής κωδικοποίησης ήχου surround, ενώ επεκτείνει την 

απόδοσή του σε ανθεκτικά σε σφάλματα περιβάλλοντα και στην πολυπλεξία.  

Επειδή το MPEG στοχεύει να είναι ένα γενικό σύστημα κωδικοποίησης video 

που υποστηρίζει διαφορετικές εφαρμογές με διαφορετικές απαιτήσεις, έχει 

ακολουθήσει μια προσέγγιση "κουτιών εργαλείων (tool box)" για την σύνταξη 

κωδικοποίησης με δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων όπως λειτουργία με 

διαφορετικούς ρυθμούς δυαδικών ψηφίων, μεγέθη εικόνων, ανάλυση εικόνων κ.λπ.  

Τέλος, υπήρχαν σχέδια για να καθοριστεί ένα πρότυπο MPEG-3 που να 

πλησιάζει την ψηφιακή τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας HDTV, αλλά κατά την 

διάρκεια ανάπτυξης του προτύπου MPEG-2, ανακαλύφθηκε ότι η μεγέθυνση 

κλίμακας μπορούσε να καλύψει σε επαρκή βαθμό τις απαιτήσεις της HDTV. Κατά 

συνέπεια, μεταγενέστερες προσπάθειες για την καθιέρωση του προτύπου MPEG-3 

απορρίφθηκαν. 

 

2.2.2.3 MPEG4 
 
 

Τα πρότυπα MPEG-4 δημιουργήθηκαν από την ανάγκη να αναπτυχθεί ένα 

αποδοτικό σύστημα κωδικοποίησης χαμηλού ρυθμού μετάδοσης, που να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικού είδους πολυμεσικά περιβάλλοντα, όπως για 

παράδειγμα σε κινητό περιβάλλον, ή στο διαδίκτυο, σε μετάδοση ευρυεκποπμπής. 

Το MPEG-4 είναι πολύ περισσότερο από ένα αποδοτικό σύστημα 

κωδικοποίησης πηγής. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην ιδέα του τεμαχισμού της 

οπτικοακουστικής πληροφορίας σε οπτικοακουστικά αντικείμενα (AVOs – Audio 

Visual Objects) τα οποία μπορούν να πολυπλεχθούν και να μεταδοθούν πάνω από 

ετερογενή δίκτυα. Όλα τα αντικείμενα στην παρουσίαση περιγράφονται από το 

πλαίσιο περιγραφέα (OD) αντικειμένου. Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα 

αντικείμενα μέσων σε μια συγκεκριμένη οπτικοακουστική σκηνή, δημιουργήθηκε μια 

περιγραφή σκηνής. Καλείται BIFS (δυαδική μορφή για MPEG-4 σκηνές). Η BIFS 

μεταβιβάζει το χωροχρονικό σχεδιάγραμμα των αντικειμένων μέσων στη σκηνή.  



                                         Παπασπανός Ν.: Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση 

30 
 

Έτσι, σε αντίθεση με τα πρότυπα MPEG-1, MPEG-2, όπου κατά την 

κωδικοποίηση κάθε frame αντιμετωπίζεται ως ολότητα χωρίς να ενδιαφέρει το 

επιμέρους περιεχόμενό του, δηλαδή τα οπτικά και ακουστικά αντικείμενα, οι οπτικές 

και ακουστικές οντότητες, στην περίπτωση του MPEG-4, τα οπτικοακουστικά 

αντικείμενα αντιμετωπίζονται ως αυτόνομες οντότητες μέσα στο frame και 

κωδικοποιούνται ξεχωριστά και με διαφορετικά κριτήρια το καθένα. Στο τέλος 

πραγματοποιείται η διαδικασία της σύνθεσης των διαφορετικών οπτικοακουστικών 

αντικειμένων για την δημιουργία της συνολικής εικόνας – frame. [10] [25] [54] [61]  

 

2.3 Διαμόρφωση Ψηφιακών Σημάτων 
 
 

Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε λόγος για την μετατροπή του 

αναλογικού τηλεοπτικού σήματος σε ψηφιακό καθώς και η ανάγκη κωδικοποίησης 

και συμπίεσης αυτού ώστε να μπορεί να μεταδοθεί από το εύρος των αναλογικών 

τηλεοπτικών καναλιών πλάτους 7-8MHz. Όσον αφορά την διαδικασία της 

μετάδοσης, το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα που πρόκειται να εκπεμφθεί θα πρέπει να 

διαμορφωθεί από την βασική ζώνη που βρίσκεται στην κατάλληλη συχνότητα που 

ορίζεται από το κανάλι μετάδοσης. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται διαμόρφωση και 

χαρακτηρίζεται από την μεταβολή ενός περιοδικού σήματος, συνήθως υψίσυχνου, με 

στόχο την κωδικοποίηση σε αυτό ενός σήματος χαμηλής συχνότητας το οποίο 

μεταφέρει κωδικοποιημένη πληροφορία. Το υψίσυχνο σήμα καλείται φέρον και 

συνήθως είναι σήμα απλής συχνότητα (π.χ. μία ημιτονοειδής κυματομορφή). 

 Έτσι, το ψηφιακό διαμορφωμένο σήμα θα μπορεί να διέλθει από το 

τηλεπικοινωνιακό κανάλι (πχ. καλώδιο, για ενσύρματες επικοινωνίες, ή ελεύθερος 

χώρος, στις ασύρματες επικοινωνίες). Στο άλλο άκρο της επικοινωνίας, στον 

παραλήπτη, λαμβάνει χώρα η ανάστροφη διαδικασία προκειμένου να ανακτηθεί το 

αρχικό σήμα, η αποδιαμόρφωση. Μία συσκευή η οποία μπορεί να επιτελεί και τις δύο 

διεργασίες, έτσι ώστε να λειτουργεί και ως αποστολέας και ως παραλήπτης, 

ονομάζεται μόντεμ (modem, εκ των αγγλικών λέξεων Modulator-Demodulator). 

Η ψηφιακής τηλεόρασης, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, είναι συνιφασμένη 

με το πρότυπο DVB (Digital Video Broadcasting) που επικρατεί παγκοσμίως στον 

τρόπο ψηφιοποίησης και διαμόρφωσης των τηλεοπτικών σημάτων. Το πρότυπο 
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DVB-T θα αναλυθεί στο επόμενο στάδιο, αλλά είναι σημαντικό να γίνει μια σύντομη 

αναφορά των ψηφιακών διαμορφώσεων που χρησιμοποιεί, για την καλύτερη 

κατανόηση. Έτσι στην ψηφιακή τηλεόραση συναντώνται οι ψηφιακές διαμορφώσεις 

φάσεις (PSK – phase shift keying) και εύρος τετραγωνισμού QAM (Quadrature 

Amplitude Modulation). 

 

2.3.1 Διαμόρφωση BPSK 
 

Σ’ αυτό τον τύπο διαμόρφωσης η παράμετρος που μεταβάλλεται συναρτήσει 

του σήματος πληροφορίας είναι η φάση του ημιτονικού φέροντος. Συγκεκριμένα στην 

δυαδική διαμόρφωση φάσης (Binary-Phase-Shift-Keying) χρησιμοποιούνται για την 

αναπαράσταση της μεταβολής της φάσης δύο τιμές 0 (αν δεν υπάρχει μεταβολή 

φάσης) και 1 (αν υπάρχει μεταβολή φάσης κατά 1800). Το δε πλάτος του φορέα 

παραμένει σταθερό. 

 

     
 

Σχήμα 2.4 Διαμόρφωση BPSK και Πολικό Διάγραμμα 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [75] 

 

Το λεγόμενο πολικό διάγραμμα, αποτελεί έναν άλλο τρόπο αναπαράστασης 

της BPSK, όπου απεικονίζεται η θέση του κάθε εκπεμπόμενου συμβόλου με ένα 

σημείο. Η γωνία που σχηματίζει το κάθε σημείο με την αρχή των συντεταγμένων 

είναι η φάση του σήματος, ενώ η απόσταση του κάθε σημείου από την αρχή των 

αξόνων μας δίνει το πλάτος του αναλογικού σήματος. [3] [7] [8] [14] [56] [75] 
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2.3.2 Διαμόρφωση QPSK 
 

Στην λεγόμενη τετραγωνική διαμόρφωση φάσης QPSK ένα διαμορφωμένο 

σύμβολο αποτελείται από δύο bits ψηφιακής πληροφορίας, επομένως οι δυνατοί 

συνδυασμοί που προκύπτουν για τις τιμές μπορεί να πάρει η φάση είναι 22 = 4 

(συνδυασμοί bit 00, 01, 10, 11 και τιμές φάσεις 450, 1350 , 2250 , 3150 ). Η απεικόνιση 

σε πολικό διάγραμμα φαίνεται παρακάτω. 

 

       
Σχήμα 2.5 Διαμόρφωση QPSK και Πολικό Διάγραμμα 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [76] 
 

Όσον αφορά την διαμόρφωση, ο φορέας του ενός διαμορφωτή είναι 

μετατοπισμένος κατά 90ο σε σχέση με το φορέα του άλλου διαμορφωτή. Το πρώτο 

από τα δύο bit, αυτό που οδηγούμε στο διαμορφωτή με φορέα που έχει φάση 0ο 

(ημωct) ονομάζεται I bit, ενώ το δεύτερο που διαμορφώνει το μετατοπισμένο κατά 

90ο (συνωct) ονομάζεται Q (quadrature). Έτσι η έξοδος του διαμορφωτή Ι έχει φάση 

0ο και 180ο και η έξοδος του διαμορφωτή Q έχει φάση 90ο και 270ο. Μετά την 

πρόσθεση των δύο σημάτων στον αθροιστή, το τελικό σήμα έχει φάση τη 

συνισταμένη των δύο φάσεων των σημάτων Ι και Q. Έτσι προκύπτουν οι τέσσερεις 

φάσεις του σήματος εξόδου. [3] [7] [8] [14] [56] [76] 

 

2.3.3 Διαμόρφωση QAM  
 

Η διαμόρφωση εύρους τετραγωνισμού QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation) είναι στην ουσία o συνδυασμός εύρους και διαμόρφωσης μετατόπισης 

φάσης. Το QAM σήμα έχει τόσες καταστάσεις όσοι είναι οι πιθανοί συνδυασμοί 

πλάτους και φάσης των φερόντων σημάτων. Π.χ. αν υπάρχουν 2 διαφορετικές τιμές 

πλάτους και 4 διαφορετικές φάσεις τότε δημιουργούνται 2 x 4 = 8 διαφορετικές 



                                         Παπασπανός Ν.: Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση 

33 
 

καταστάσεις. Αυτή είναι η διαμόρφωση 8-QAM, στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το 

λεγόμενο διάγραμμα αστερισμού της (constellation diagram) όπως και της 4-QAM η 

οποία στην ουσία συμπίπτει με την 4- QPSK που έγινε αναφορά παραπάνω. 

 
Σχήμα 2.6 Αστερισμός 4 και 8-QAM 

 

Στην 8-QAM όπως βλέπουμε έχουμε log28 = 3 bits/σύμβολο. Πιο 

συνηθισμένες μορφές είναι οι 16-, 32-, 64- και 256-QAM. Παρακάτω φαίνεται το 

διάγραμμα για τη διαμόρφωση 16-QAM και συγκεκριμένα σε τι φάση και πλάτος 

αντιστοιχίζεται το σύμβολο 1100. 

  
Σχήμα 2.7 Αστερισμός 16-QAM 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [77] 

 

Με το QAM μπορούν να επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης στο ίδιο 

εύρος ζώνης, δηλαδή αυξάνεται η απόδοση φάσματος, αλλά από την άλλη τόσο 

αυξάνεται είτε ο ρυθμός εμφάνισης λαθών στα bits κατά την αποδιαμόρφωση του 

διαμορφωμένου σήματος στον δέκτη για σταθερή ισχύ σήματος είτε αυξάνεται η 

απαίτηση για καλύτερο λόγο ισχύος σήματος προς θόρυβο για σταθερό ρυθμό 

σφαλμάτων. Η διαμόρφωση QAM χρησιμοποιείται στην καλωδιακή τηλεόραση και 

στα καλωδιακά modems,στα V.34 modems καθώς και στις τεχνολογίες ADSL και 

VDSL. [3] [7] [8] [14] [56] [77] 
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2.3.4 Διαμόρφωση OFDM 
 

Η ορθογωνική πολυπλεξία συχνότητας (OFDM) είναι μια μορφή 

διαμόρφωσης στην οποία μεταδίδονται περισσότερα του ενός φέροντα σε συχνότητες 

που είναι ορθογωνικές μεταξύ τους. Ή ορθογωνικότητα των φερόντων στο πεδίο της 

συχνότητας γίνεται αντιληπτή από το ότι όταν ένα υποφέρον εμφανίζει μέγιστο, τα 

υπόλοιπα έχουν μηδενική τιμή. Αυτό, δίνει την δυνατότητα αποδιαμόρφωσης των 

υποφερόντων στο δέκτη ακόμα και όταν υπάρχει επικάλυψη (overlapping) μεταξύ 

των φασμάτων τους στο πεδίο συχνότητας. Παρακάτω φαίνεται στο πρώτο σχήμα το 

εύρος ζώνης φάσματος που εξοικονομείται από την ύπαρξη ορθογωνικότητας. 
 

 
Σχήμα 2.8 Εξοικονόμηση Φάσματος με χρήση OFDM 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [78] 
 

Πέραν της εξοικονόμησης φάσματος, μεγάλο πλεονέκτημα της OFDM είναι 

ότι εμφανίζει μεγάλη αντοχή και στον θόρυβο και σε λοιπές παρεμβολές καθώς και 

ότι αντιμετωπίζει ικανοποιητικά το φαινόμενο των πολλαπλών διοδεύσεων (multipath 

effect).  

 
Σχήμα 2.9 Φαινόμενο Πολλαπλών Οδεύσεων 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [79] 
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Το φαινόμενο αυτό προκαλείται από το γεγονός ότι το μεταδιδόμενο σήμα 

ανακλάται σε φυσικά εμπόδια και οι αντανακλάσεις του φτάνουν με χρονική διαφορά 

στο δέκτη. Ως αποτέλεσμα αυξάνεται η ενδοσυμβολική παρεμβολή (InterSymbol 

Interference - ISI) στο δέκτη. Η τεχνική όμως OFDM μειώνει την ενδοσυμβολική 

παρεμβολή σε σχέση με τη διαμόρφωση ενός φέροντος. Αυτό συμβαίνει διότι στην 

περίπτωση της διαμόρφωσης του ενός φέροντος, η ενδοσυμβολική παρεμβολή, που 

εκφράζει την καθυστέρηση διάδοσης, υπολογίζεται από τον λόγο της μέγιστης 

καθυστέρησης διάδοσης προς την περίοδο συμβόλου. Επειδή στην περίπτωση του 

OFDM υπάρχουν πολλά φέροντα, η περίοδος συμβόλου πολλαπλασιάζεται ανάλογα 

τον αριθμό αυτών των φερόντων και έτσι ο λόγος που υποδεικνύει την 

ενδοσυμβολική παρεμβολή μειώνεται. Να σημειωθεί όμως ότι για να επιτευχθούν τα 

προηγούμενα, πέραν της ορθογωνικότητας, απαιτείται και πολύ καλός συγχρονισμός 

των υποκαναλιών στον δέκτη, το οποίο φυσικά αυξάνει την πολυπλοκότητα και το 

κόστος του αποκωδικοποιητή. Στο παρακάτω σχήμα πως η ηχώ του προηγουμένου 

σύμβολου παρεμβάλλεται στο τρέχον σύμβολο. 

  

 
Σχήμα 2.10 Καθυστέρηση Διάδοσης 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [80] 

 

Τέλος, με το γεγονός ότι η τεχνική OFDM επιτρέπει την αποστολή των 

πακέτων δεδομένων όχι σειριακά στον χρόνο, αλλά παράλληλα, μπορεί να 

υποστηρίξει υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης, αρκεί να γίνει αύξηση των πακέτων 

που μεταδίδονται παράλληλα. 

Η τεχνική OFDM χρησιμοποιείται ήδη σε πολλά συστήματα τηλεπικοινωνιών 

και μελλοντικά η χρήση προβλέπεται να εξαπλωθεί. Οι τεχνολογίες xDSL καθώς και 

cable modem χρησιμοποιούν την τεχνολογία OFDM για να επιτύχουν υψηλούς 

ρυθμούς μετάδοσης. Πρόσφατα η OFDM υιοθετήθηκε σε αρκετές ασύρματες 

εφαρμογές στην Ευρώπη όπως σε συστήματα digital audio broadcast (DAB) και 
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terrestrial digital video broadcast (DVB-T). Έχουμε επίσης εφαρμογές σε ασύρματα 

LANs, όπως το πρότυπο 802.11a της IEEE καθώς και το πρότυπο HiperLAN/2 της 

ETSI τα οποία χρησιμοποιούν την OFDM σαν τεχνική διαμόρφωσης Το ίδιο 

συμβαίνει και με την πολλά υποσχόμενη ασύρματη τεχνολογία WiMAX (IEEE 

802.16). [3] [7] [8] [14] [56] [78] [79] [80] 

 

2.3.5 Διαμόρφωση COFDM 
 

Η χρήση OFDM σε συνδυασμό με τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων FEC 

(Forward Error Correction) ονομάζεται COFDM (Coded - OFDM). Με τη μέθοδο 

αυτή εξασφαλίζεται πρόσθετα η ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων στο δέκτη, με 

την μετάδοση bits διόρθωσης σφάλματος παράλληλα με τα bits δεδομένων. Τα bits 

διόρθωσης λαθών ονομάζονται πλεονάζουσα πληροφορία. Κάθε σχήμα 

κωδικοποίησης χαρακτηρίζεται από τον ρυθμό κώδικα r=k/n όπου k είναι τα ψηφία της 

πληροφορίας και n τα συνολικά ψηφία μετά την προσθήκη n-k πλεοναζόντων ψηφίων. 

Για μικρούς ρυθμούς κωδικοποίησης (1/2, 1/3), μεταδίδονται λιγότερα ψηφία 

πληροφορίας αλλά το σύστημα είναι πιο ανθεκτικό/εύρωστο στην αντιμετώπιση λαθών. 

Αντίστοιχα, μεγάλες τιμές του r αντιστοιχούν σε λιγότερα πλεονάζοντα ψηφία και σε 

δυνατότητα διόρθωσης λιγότερων λανθασμένων ψηφίων. Σε γενικές γραμμές 

εφαρμόζεται ρυθμός κωδικοποίησης κοντά στη μονάδα, όταν επικρατούν ευνοϊκές 

συνθήκες στο κανάλι μετάδοσης και πιο ανθεκτικά σχήματα (μικρότερο r) όταν υπάρχουν 

δυσμενείς συνθήκες.  

Παράλληλα, με την χρήση του COFDM έγινε επικέντρωση της προσπάθειας 

να υπερνικήσει το σύστημα εντελώς τα φαινόμενα πολλαπλά διαδρομών όπως 

περιγράφτηκαν προηγουμένως. Και αυτό επιτεύχθηκε με την χρησιμοποίηση πολύ 

περισσότερων υποφορέων για την μετάδοση του σήματος πληροφορίας, της τάξης 

των 1000 και περισσότερων φορέων ταυτόχρονα.  

Έτσι, συνοψίζοντας, με την προϋπόθεση ότι τα υποκανάλια είναι 

συγχρονισμένα για την ανακατασκευή του αρχικού σήματος στον δέκτη και ότι οι 

διαμορφωμένες κυματομορφές στο κάθε υποκανάλι είναι ορθογώνιες μεταξύ τους, τότε 

μέσω των τεχνικών COFDM επιτυγχάνεται υψηλή φασματική απόδοση, υψηλοί ρυθμοί 

μετάδοσης και αποτελεσματική αντιμετώπιση στις διαλείψεις και παρεμβολές. 
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Από την άλλη βέβαια, η ύπαρξης αυξημένης ευαισθησίας στον συγχρονισμό 

μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ορθογωνικότητας, κάτι που για να αντιμετωπιστεί 

αυξάνει την πολυπλοκότητα και το κόστος εφαρμογής. [3] [7] [8] [14] [56] 

 

2.4 Πρότυπα DVB στα Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης 
 

2.4.1 Εισαγωγή στο DVB 
 

Η τεχνολογική πρόοδος που πραγματοποιήθηκε στον τομέα της συμπίεσης των 

δεδομένων, στην εισαγωγή αποτελεσματικών κωδίκων, μεθόδων χρονισμού, 

διαμόρφωσης, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κλπ, με κορυφαίο γεγονός τη διεθνή 

καθιέρωση του συστήματος MPEG-2 ήταν κάποιοι από τους λόγους που βοήθησαν 

στο να ωριμάσει η ιδέα της ψηφιακής τηλεόρασης. Παράλληλα για τον λόγο αυτό 

αυξήθηκε και η επιθυμία των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκπομπή 

σημάτων ήχου και εικόνας, για τη δημιουργία ενός προτύπου που θα καθιστούσε 

πρακτική και ταυτόχρονα οικονομική την ψηφιακή μετάδοση του τηλεοπτικού 

σήματος. Μέχρι τα τέλη του 1990 οι υπάρχουσες τεχνολογικές και οικονομικές 

δυνατότητες δεν επέτρεπαν την χρησιμοποίηση της ψηφιακής τηλεόρασης από το 

ευρύ κοινό. 

Όμως, από το έτος 1991 οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών, κατασκευαστές 

εξοπλισμού, διαχειριστές δικτύων, προγραμματιστές και πολλοί άλλοι αρχίζουν να 

συζητούν για το πώς θα κατασκευάσουν μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πάνω στην 

οποία θα αναπτύξουν την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση. Έτσι,  στο τέλος του έτους 

δημιουργήθηκε η ELG (European Launching Group) η οποία θα είχε την ευθύνη για 

την επίβλεψη του έργου. Η επιτροπή αυτή στη συνέχεια επεκτάθηκε ώστε να 

συμπεριλάβει τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς δημόσιους και ιδιωτικούς 

τηλεοπτικούς οργανισμούς και μεγάλο αριθμό κατασκευαστών ηλεκτρονικών 

συστημάτων. 

Αποτέλεσμα των προσπαθειών των προηγουμένων ήταν η δημιουργία του 

προτύπου για το πρόγραμμα ψηφιακής εκπομπής βίντεο (DVB), μια κοινοπραξία 

υποκινούμενη από περίπου 250 επιχειρήσεις σε περισσότερες από 35 χώρες σε όλο 

τον κόσμο με σκοπό τη δημιουργία παγκοσμίων προτύπων για την μετάδοση του 

σήματος ψηφιακής τηλεόρασης και την παροχή υπηρεσιών δεδομένων. 
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Η επιτροπή του DVB δημιούργησε διάφορα πρότυπα που θέτουν τις βασικές 

αρχές κάθε περιοχής ψηφιακής μετάδοσης. Έτσι, το σύστημα DVB-S (Digital Video 

Broadcasting – Satellite) είναι η έκδοση πρώτης γενεάς του ψηφιακού δορυφορικού 

συστήματος και εφαρμόζεται στην μετάδοση και λήψη ψηφιακού τηλεοπτικού 

σήματος μέσω δορυφόρων. Το σύστημα, DVB-S2 είναι το πρότυπο για τη δεύτερη 

γενιά DVB σχετικά με την ψηφιακή δορυφορική μετάδοση, το DVB-C (cable) είναι 

το πρότυπο για την καλωδιακή ψηφιακή μετάδοση, το DVB-T (Terestrial) 

χρησιμοποιείται για την μετάδοση επίγειων ψηφιακών σημάτων και το DVB-H 

(Handheld) αποτελεί προέκταση του DVB-T που προορίζεται να είναι αποδεκτό 

στους φορητούς δέκτες. [57] [69] [70]  

 

2.4.2 Σύστημα DVB-S για Δορυφορική Τηλεόραση 
 

Το δορυφορικό σύστημα DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) είναι 

το παλαιότερο και το πιο διαδεδομένο από την οικογένεια προτύπων DVB και 

σχεδιάστηκε για τη μετάδοση ψηφιακής τηλεόρασης αλλά και για ευρυεκπομπή 

(broadcast) μέσω δορυφόρου. Αναπτύχθηκε στα πλαίσια του DVB και τυποποιήθηκε 

από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (European 

Telecommunications Standards Institute, ETSI). 

Είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σε δορυφόρους που διαθέτουν εύρους 

συχνοτήτων από 26 μέχρι 54 MHz και είναι συμβατό με MPEG-2.  Χρησιμοποιεί 

ρυθμό μεταφοράς των 54Mbps με διαμόρφωση QPSK σε συνδυασμό με ένα σχήμα 

διπλής κωδικοποίησης Gray και διεμπλοκής (coding/interleaving), κάτι που προσδίδει 

σταθερότητα του φέροντος σήματος και δίνει καλύτερη χρήση του φάσματος 

συχνοτήτων. Χρησιμοποιεί επίσης πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου TDM (Time 

Division Multiplexing), πολυπλέκοντας στο ίδιο φέρον μια ποικιλία τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, ήχου και δεδομένων, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τον 

εκάστοτε ρυθμό μετάδοσης και αντίστοιχα την ποιότητα εικόνας.  

Το DVB-S είναι ένα πρότυπο το οποίο σχεδιάστηκε για δορυφορικές 

ψηφιακές υπηρεσίες τηλεοπτικού σήματος είτε απλής (SDTV) είτε υψηλής ευκρίνειας 

εικόνας (HDTV) που χρησιμοποιούνται για την αρχική και δευτεροβάθμια διανομή 

στις ζώνες σταθερών δορυφορικών υπηρεσιών (FSS – Fixed Satellite Services) και 
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δορυφορικών υπηρεσιών μετάδοσης ευρείας ζώνης (BSS – Broadcast Satellite 

Services). 

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν δύο τύποι ψηφιακού σήματος για τη δορυφορική 

τηλεόραση. Η μία είναι η ελεύθερη με το DVB-S να αποτελεί τον κύριο τύπο 

σήματος για τη δορυφορική τηλεόραση με ελεύθερη μετάδοση σήματος. Η ελεύθερη 

μετάδοση δορυφορική μετάδοση σημαίνει ότι είναι διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο και 

ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ευρώπη. Παράλληλα, και κατά κύριο λόγο, υπάρχουν και 

τα συνδρομητικά δορυφορικά τηλεοπτικά προγράμματα DTH (direct-to-home) με 

αναφορά το πρότυπο DVB-S, τα οποία είναι κρυπτογραφημένα και η προβολή του 

προγράμματος μπορεί να γίνει μόνο με συνδρομή. Απαιτεί ειδικό αποκωδικοποιητή 

που παρέχεται στον συνδρομητή από την τοπική υπηρεσία παροχής τηλεοπτικού 

προγράμματος, και ο οποίος αποκρυπτογραφεί τα σήματα των κρυπτογραφημένων 

προγραμμάτων. [64] [68] 

  

2.4.2.1 Βελτιωμένη έκδοση DVB-S2 
 

 

Το DVB-S2 αποτελεί την δεύτερη και επικυρωμένη από τον οργανισμό ETSI 

(Μάρτιος 2005) έκδοση του DVB-S με ενισχυμένες δυνατότητες.  Η ανάπτυξή του, 

2003, συνέπεσε χρονικά με την εισαγωγή της HDTV και των H.264 (Mpeg-4) 

κωδικοποιητών βίντεο. Είναι βασισμένο στα πρότυπα DVB-S που χρησιμοποιούνται 

για τη δορυφορική μετάδοση, και στα DVB-DSNG (Digital Satellite News Gathering) 

που χρησιμοποιούνται για συλλογή ηλεκτρονικών ειδήσεων, εμφανίζοντας οπίσθια 

συμβατότητα με αυτά. 

Δύο νέα κύρια χαρακτηριστικά που προστέθηκαν στο DVB-S είναι οι 

μεταβαλλόμενες παράμετροι κωδικοποίησης σε πραγματικό χρόνο και η μεταβλητή 

κωδικοποίηση και διαμόρφωση, ACM (adaptive coding modulation scheme), η όποια 

βελτιστοποιεί τις παραμέτρους μετάδοσης για τους διάφορους χρήστες. Η βελτίωση 

στην απόδοσή του συγκριτικά με το DVB-S εκτιμάται στο 30%. 

 Όσον αφορά τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του DVB-S2, το σύστημα 

επιτρέπει τη μετάδοση ενός ή περισσότερων Mpeg-2, και χρησιμοποιεί εκτός του 

QPSK και M-APSK (Amplitude and Phase-shift keying) για προσαρμοστική 
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κωδικοποίηση και διαμόρφωση με σκοπό την βελτίωση της χρήσης των δορυφορικών 

αναμεταδοτών.  

Η διαμόρφωση M-APSK (Amplitude and Phase-shift keying) είναι μορφή των 

ψηφιακών διαμορφώσεων η οποία διαμορφώνει τα δεδομένα αλλάζοντας τόσο το 

πλάτος όσο και την φάση του φέροντος σήματος. Συνδυάζει με άλλα λόγια τόσο την 

διαμόρφωση κατά πλάτος όσο και την διαμόρφωση κατά μετατόπιση φάσης. Μπορεί 

έτσι να θεωρηθεί ότι πρόκειται για μια διαμόρφωση που λειτουργεί ως υπερσύνολο 

της διαμόρφωση εύρους τετραγωνισμού QAM  (Quadrature amplitude modulation), 

όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα.  

Η χρήση αυτού του τύπου διαμόρφωσης M-APSK στην περίπτωση του DVB-

S2 γίνεται για τον λόγο ότι εμφανίζει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Στις δορυφορικές 

επικοινωνίες, και ιδιαίτερα η ενίσχυση του μεταδιδόμενου σήματος στους ενισχυτές 

του χρησιμοποιούμενου δορυφόρου, γίνεται με μη γραμμικό τρόπο. Οι 

προαναφερθείσες διαμορφώσεις κατά πλάτος ή μετατόπισης φάσης (Amplitude and 

phase shift keying), συνήθως αναφέρονται ως γραμμικές διότι απαιτούν γραμμική 

ενίσχυση στους ενισχυτές.  

Έτσι, για παράδειγμα η διαμόρφωση 16QAM έχει πολικό διάγραμμα με 

μεγάλη απόσταση μεταξύ των πιθανών συνδυασμών πλάτους και φάσης των 

φερόντων σημάτων αλλά αυτή η ιδιότητα μπορεί να εξαλειφθεί κατά την μη 

γραμμική ενίσχυση του πλάτους του μεταδιδόμενου σήματος και να δημιουργηθούν 

λανθασμένα σύμβολα στην ανίχνευση στον δέκτη, ειδικά σε περιβάλλον θορύβου. 

Από την άλλη, για παράδειγμα η διαμόρφωση 16PSK έχει λιγότερες απαιτήσεις στην 

γραμμικότητα της ενίσχυσης πλάτους αλλά η απόσταση μεταξύ των διαφορετικών 

καταστάσεων φάσης των φερόντων σημάτων είναι μικρότερη που σημαίνει ότι σε 

περιβάλλον θορύβου μπορεί να γίνει λανθασμένη ανίχνευση στον δέκτη,  

Έτσι λοιπόν από την μία οι διαμορφώσεις M-QAM είναι περισσότερο 

αποδοτικές από πλευράς εύρους φάσματος, αλλά από την άλλη πιο ευάλωτες στον 

θόρυβο. Έτσι, στο δορυφορικό περιβάλλον, που είναι έντονες οι μη γραμμικές 

ενισχύσεις του πλάτους από τους μη-γραμμικούς ενισχυτές του δορυφόρου, η χρήση 

των M-APSK προσφέρει πλεονέκτημα στο γεγονός ότι μπορεί να επιτευχθεί ο ίδιος 

αριθμός  πιθανών συνδυασμών πλάτους και φάσης στο πολικό διάγραμμα με τις M-

QAM, αλλά με λιγότερους συνδυασμούς πλάτους, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα 

προβλημάτων μέσα από μη γραμμικούς ενισχυτές πλάτους. 
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Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα πολικά διαγράμματα για τις περιπτώσεις 

16-QAM, 16-PSK, 16APSK όπου τα επίπεδα πλάτους για το  16APSK είναι δύο 

(ομόκεντροι κύκλοι) σε σχέση με τα περισσότερα του 16-QAM. [84] [85] [86] 

 

 
 

Σχήμα 2.11 Πολικά διαγράμματα για διαμορφώσεις 16-QAM, 16-PSK, 16APSK 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [86] 

 

 

Έτσι λοιπόν, συγκεκριμένα, στην περίπτωση του DVB-S2 υποστηρίζονται 

τέσσερις τρόποι διαμόρφωσης, η QPSK και η 8PSK που προτείνονται για τις 

εφαρμογές broadcast μετάδοσης, και η 16APSK και 32APSK που χρησιμοποιούνται 

κυρίως για τις επαγγελματικές, ημιγραμμικές εφαρμογές.  

Τέλος, το σύστημα χρησιμοποιεί ως εμπρόσθια τεχνική διόρθωσης λαθών 

(FEC), ένα σύστημα βασισμένο σε μια αλληλουχία από Bose-Chaudhuri-

Hochquenghem κώδικες. 

 Συνοψίζοντας, το πρότυπο DVB-S2 κατασκευάστηκε για την εκπομπή 

τηλεοπτικών προγραμμάτων σε SDTV (Standard Definition TV) και HDTV (High 

Definition TV) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαδραστικές υπηρεσίες με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπου τα δεδομένα μπορούν να στέλνονται μέσω καλωδίου, 

DSL ή δορυφορικά. Μπορεί να βρει εφαρμογή σε παράλληλα χρήση σε 

επαγγελματικές εφαρμογές όπου τα δεδομένα μπορούν να πολυπλέκονται σε 

πραγματικό χρόνο και η εκπομπή να γίνεται έπειτα στις VHF/UHF συχνότητες. [15] 

[84] 
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2.4.3 Σύστημα DVB-C για Καλωδιακή Τηλεόραση 
 

Το σύστημα DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable) είναι όπως 

ειπώθηκε το πρότυπο για την καλωδιακή ψηφιακή μετάδοση με τεχνικά 

χαρακτηριστικά πολύ όμοια με το περιγραφέν σύστημα DVB-S. Η κύρια διαφορά του 

έγκειται στην διαμόρφωση όπου στο DVB-C χρησιμοποιείται M-ορθογωνική 

διαμόρφωση εύρους (M-QAM Quadrature Amplitude Modulation), η οποία είναι 

αποδοτικότερη από πλευράς εύρους ζώνης σε σχέση με την QPSK που χρησιμοποιεί 

το DVB-S. Η ανάγκη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα εύρους ζώνης στο DVB-C 

σχετίζεται με το γεγονός ότι το τηλεοπτικό κανάλι της καλωδιακής μετάδοσης είναι 

περιορισμένο στο εύρος της τάξης των 7 έως 8MHz. Οι τεχνικές διαμόρφωσης M-

QAM για τιμές του Μ = 16, 32, 64, 128, 256 προσαρμόζονται καλύτερα στα 

χαρακτηριστικά και στους περιορισμούς του καλωδιακού καναλιού, από τα άλλα είδη 

διαμορφώσεως που εξετάστηκαν, όπως η QPSK ή BPSK.  

 

 
Σχήμα 2.12 Δυνατοί Ρυθμοί Μετάδοσης σε Mbps συστήματος DVB-C 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα μπορούν να υπολογιστούν οι δυνατοί ρυθμοί 

μετάδοσης ενός τηλεοπτικού ψηφιακού σήματος όταν μεταδίδεται καλωδιακά με 

διαφορετικά είδη διαμόρφωσης και σε κανάλια διαφορετικούς εύρους ζώνης. Έτσι, 

για παράδειγμα, ένα καλωδιακό κανάλι των 8MHz μπορεί να μεταφέρει 38.5Mbps 

τηλεοπτικό ψηφιακό σήμα αν χρησιμοποιηθεί διαμόρφωση 64-QAM. Ο εν λόγω 

ρυθμός μετάδοσης των 38.5 Mbps είναι παραπάνω από ικανοποιητικός για μετάδοση 

εικόνας βίντεο.  

Έτσι λοιπόν έχοντας υπόψη την αναφορά που έγινε στην ενότητα για την 

Διαμόρφωση QAM, ο συντελεστής Μ καθορίζει στο QAM σήμα τον αριθμό των 

διαφορετικών καταστάσεων δηλαδή και των πιθανών συνδυασμών πλάτους και 

φάσης των φερόντων σημάτων. Όσο αυξάνεται ο συντελεστής M, τόσο μπορούν να 
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επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης στο ίδιο εύρος ζώνης, αφού ο αριθμός bit 

πληροφορίας ανά σύμβολο αυξάνει και επομένως οι πιθανοί παραπάνω συνδυασμοί 

εύρους και φάσης αυξάνουν.  

Από την άλλη πλευρά η χρησιμοποίηση μεγαλύτερου συντελεστή M 

διαμόρφωσης της M-QAM έχει το μειονέκτημα της αύξησης της ευαισθησίας του 

σήματος στον θόρυβο και στις παρεμβολές του καλωδιακού μέσου μεταφοράς. Αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι η αύξηση των πιθανών συνδυασμών πλάτους και φάσης 

των φερόντων σημάτων για δεδομένο εύρος ζώνης συνεπάγεται μείωση της 

απόστασης των διαφορετικών καταστάσεων των συμβόλων στο πολικό διάγραμμα, 

και επομένως αύξηση της πιθανότητας λάθους κατά την ανίχνευση του συμβόλου 

πληροφορίας στον δέκτη σε περιβάλλον θορύβου. Το τηλεοπτικό σήμα σε κανάλι 

καλωδίου παρουσιάζει είδωλα μικρές καθυστερήσεις και ενδοδιαμορφώσεις των 

διαφόρων προγραμμάτων, που πρέπει να αντιμετωπισθούν επιτυχώς. Επομένως για 

κάθε περίπτωση γίνεται ένας συμβιβασμός ‘trade off’ μεταξύ της αντοχής του 

τηλεοπτικού στον θόρυβο και της επίτευξης υψηλού ρυθμού μετάδοσης ανάλογα με 

την επιλογή του M στην QAM διαμόρφωση με βάση τον παραπάνω πίνακα. [63] [69] 

 

2.4.4 Σύστημα DVB-H για Κινητή Τηλεόραση 
 

Τo σύστημα DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld) πρόκειται για 

ένα πρότυπο με σκοπό να εξυπηρετήσει υπηρεσίες μετάδοσης ψηφιακού βίντεο-

τηλεόρασης στους φορητούς δέκτες (πχ. Mobile TV). Το DVB-H υιοθετήθηκε 

επισήμως από την ETSI με το τυποποιημένο EN 302 304 τον Νοέμβριο του 2004 και 

επικυρώθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το DVB-H βασίζεται και είναι συμβατή με την τεχνολογία DVB-T, που θα 

αναλυθεί παρακάτω, αλλά προσαρμοσμένη στις ιδιότητες των κινητών συσκευών 

όπου υπάρχουν περιορισμοί μεγέθους εικόνας, εξοικονόμηση ενέργειας λόγω 

έλλειψης εξωτερικής παροχής, ευελιξίας σχεδιασμού και του φαινομένου Doppler 

λόγω κινητικότητας.  

Λόγω της φορητότητας, αυξάνονται οι απαιτήσεις κάλυψης διότι πλέον οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να υποστηρίζονται τόσο σε εσωτερικά (indoor), όσο 

και εξωτερικά (outdoor) περιβάλλοντα, αλλά και κατά τη διάρκεια της κίνησης με 

υψηλή ταχύτητα (παρουσία φαινομένου Doppler). Επίσης το φαινόμενο της 
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διαπομπής - handover από κυψέλη σε κυψέλη του δικτύου κινητής και αλλαγή λήψης 

σταθμού βάσης που συμβαίνει κατά την μετακίνηση του δέκτη πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με ανεπαίσθητο τρόπο ώστε να μην επηρεάζει την συνέχιση της 

υπηρεσίας DVB-H. Το κινητό κανάλι, είναι παράλληλα πιο ευαίσθητο στην εμφάνιση 

σφαλμάτων στον δέκτη και στις παρεμβολές από ραδιοκύματα GSM, ιδιαίτερα όταν 

υπάρχει και περιορισμός μεγέθους της ενσωματωμένης κεραίας στον δέκτη της 

κινητής συσκευής. [66] [70] 

 

Με βάση τα παραπάνω, οι 

περιορισμοί που εισάγουν οι 

κινητές τερματικές συσκευές 

αυξάνουν της απαιτήσεις 

αποδοτικότητας του προτύπου 

DVB-H. Έτσι χρησιμοποιεί 

διαμόρφωση QAM,QPSK ακόμα 

και 64QAM, κώδικα διόρθωσης λαθών MPE-FEC, και τεχνική τεμαχισμού χρόνου, 

που βοηθά στην μείωση της κατανάλωσης ισχύος στις φορητές τερματικές συσκευές, 

μπορεί να προσφέρει downstream κανάλι με υψηλό data - rate (Mbit/s) της τάξης των 

10Μbps/κανάλι για εφαρμογών ροής ήχου και εικόνας, υπηρεσιών file downloading 

και πολλών άλλων. Προορίζεται για λειτουργία στις ζώνες VHF-ΙΙΙ (170-230 MHZ), 

UHF-IV/V (470-862 MHZ,) και L (1.452-1.492 GHz) και με κάλυψη παρόμοιας 

τοπολογίας με αυτές του περιβάλλοντος της κινητής τηλεφωνίας, χωρίς παράλληλα 

να υστερεί σε συμβατότητα και την δυνατότητα χρήσης του εξοπλισμού μετάδοσης 

του δικτύου DVB-T υποδομή, που προορίζεται για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. 

Έτσι το σύστημα DVB-H μπορεί να συναρπάξει στον ίδιο πολυπλέκτη με το DVB-T.  

 

2.4.5 Σύστημα DVB-Τ για Επίγεια Τηλεόραση 
 

2.4.5.1 Εισαγωγή στο DVB-T 
 

Το πρότυπο DVB-T της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας DVB ορίζει τις 

προδιαγραφές για την επίγεια μετάδοση ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Εξαιτίας 

της πολυπλοκότητας του προτύπου συμφωνήθηκε το 1997, αργώντας χρονικά σε 
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σχέση με το DVB-S για παράδειγμα. Η πολυπλοκότητά του έγκειται στο γεγονός ότι 

πρέπει να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα θορύβου, εύρους ζώνης και 

πολυδιαδρομικής διάδοσης, κάτι που αυξάνει την δυσκολία σχεδιάσεως στο επίγειο 

περιβάλλον, ενώ παράλληλα υπήρχε έλλειψη ελεύθερου προς διάθεση φάσματος. 

Οι πρώτες μεταδόσεις DVB-T άρχισαν στη Σουηδία και την Αγγλία το 1998. 

DVB-T υπηρεσίες άρχισαν στη Γερμανία το 2002 και το 2003 έκλεισε ο πρώτος 

αναλογικός τηλεοπτικός σταθμός στο Βερολίνο.  Σήμερα, συστήματα DVB-T είναι σε 

χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, την Ανατολική Ευρώπη, την Ινδία, την 

Σιγκαπούρη και την Αυστραλία. 

 

2.4.5.2 Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά DVB-T 

 
Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του προτύπου DVB-T 

αναφέρονται παρακάτω. Πρόκειται για ένα σύστημα με δυνατότητα επιλογής 

παραμέτρων και διαστασιοποίησής του ανάλογα με την περίσταση καθιστώντας το 

ευέλικτο. Σχετικά με το είδος της υποστηριζόμενης διαμόρφωσης, διαθέτει την 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 διαφορετικών διαμορφώσεων την QPSK, την 16 QAM 

και το 64 QAM. Η επιλογή της κάθε μίας προσφέρει ανάλογα με την περίσταση του 

χρησιμοποιούμενου περιβάλλοντος πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.  

Έτσι, η QPSK διαμόρφωση προσφέρει μεγάλη ανθεκτικότητα στον θόρυβο 

καναλιού και στις επικείμενες παρεμβολές με αντίκτυπο βέβαια τις μικρές τιμές 

ρυθμών μετάδοσης που κυμαίνονται από 5Mbps - 10Mbps. 

Η διαμόρφωση 16 QAM προσφέρει μια μέση λύση, εξισορροπώντας τον 

συμβιβασμό μεταξύ ανεκτικότητας στον θόρυβο και απόδοσης εύρους ζώνης. 

Παρουσιάζει δηλαδή μια σχετική ανεκτικότητα απέναντι στις παρεμβολές με 

ικανοποιητικές ωστόσο τιμές απόδοσης εύρους ζώνης. Έτσι οι ρυθμοί μετάδοσης που 

επιτυγχάνονται κυμαίνονται από 10Mbps - 21Mbps. 

Τέλος, η διαμόρφωση 64 QAM προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή απόδοσης 

εύρους ζώνης με τιμές της τάξης των 14Mbps - 31Mbps ωστόσο είναι πολύ ευάλωτη 

στην παρουσία θορύβου και παρεμβολών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απαίτηση για 

αύξηση της εκπεμπόμενης ισχύος ώστε ο λόγος επιθυμητού σήματος προς παρεμβολή 

(C/I – σηματοθορυβικός λόγος) να αυξηθεί για το δεδομένο εύρος ζώνης. 
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Το σύστημα DVB-T αντιμετωπίζει την ανοχή του στον θόρυβο με χρήση 

τεχνικής διόρθωσης σφαλμάτων την FEC (Forward Error Correction), κωδικοποίησης 

η οποία έπεται της συνελικτικής κωδικοποίησης Reed Solomon και ενός εξωτερικού 

interleaver, που θα εξηγηθούν στην επόμενη παράγραφο αναλυτικά. Όπως ειπώθηκε 

και σε προηγούμενη ενότητα, στο σήμα πληροφορίας προστίθενται κατά την 

μετάδοση πλεονάζοντα δυαδικά ψηφία bit και με την παρατήρηση της αλλοίωσης 

αυτών στον δέκτη μπορεί αρχικά να διαπιστωθεί αν υπέστει το σήμα αλλοίωση λόγω 

θορύβου και στη συνέχεια να γίνει μια είδους πρόβλεψη διόρθωσης σφάλματος για το 

σήμα πληροφορίας μέσα από την σύγκριση των πλεοναζόντων bit πληροφορίας στον 

δέκτη και στον πομπό. Ο λόγος του αριθμού των bit του αρχικού σήματος 

πληροφορίας προς το ολικό (αρχικό και πλεονάζων) ορίζει τον ρυθμό κωδικοποίησης, 

που για την περίπτωση του DVB-T υποστηρίζονται 5 ρυθμοί εσωτερικής 

κωδικοποίησης τους εξής από τον ισχυρότερο προς τον ασθενέστερο: 1/2,  2/3, 3/4, 

5/6, και 7/8. 

  Η κωδικοποίησή του γίνεται με τεχνική OFDM και επειδή διαθέτει τεχνικές 

διόρθωσης σφαλμάτων (FEC), είναι κατά βάση COFDM (coded). Υποστηρίζει 

OFDM μορφής 2k με 1705 φέρουσες, 4k με 3409 φέρουσες και 8k με 6817 φέρουσες, 

νοώντας τα δυνατά μεταδιδόμενα παράλληλα και ταυτόχρονα διαμορφωμένα 

σύμβολα πληροφορίας. Επομένως, όσο αυξάνεται ο αριθμός των φερουσών, 

αυξάνεται και ο ρυθμός μετάδοσης της μεταδιδόμενης πληροφορίας, αλλά κάνουν πιο 

ευάλωτο το σύστημα σε θέματα συγχρονισμού των συμβόλων στον δέκτη με κίνδυνο 

της έλλειψη της διατήρησης της ορθογωνικότητας. 

  Στο σύστημα DVB-T υποστηρίζει διαφορετικές τιμές όσον αφορά και την 

παράμετρο για το διάστημα προστασίας του OFDM συμβόλου (Guard Interval) με 

δυνατότητα επιλογής των  1/4, 1/8, 1/16, 1/32 του OFDM συμβόλου. Για υπενθύμιση, 

κάθε OFDM σύμβολο περιέχει την περίοδο του μεταδιδόμενου σήματος πληροφορίας 

(Tu) καθώς και την περίοδο του διαστήματος προστασίας, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 2.13 Περίοδος OFDM συμβόλου και Guard Interval GI 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [81] 
 

Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα προστασίας τόσο ισχυρότερη γίνεται η 

συμπεριφορά του μεταδιδόμενου συμβόλου έναντι της διασυμβολικής παρεμβολής 

αλλά και της παρεμβολής μεταξύ των φερουσών λόγω αλλοίωσης της 

ορθογωνιότητας. Ταυτόχρονα όμως η αύξηση του διαστήματος προστασίας 

ισοδυναμεί με λιγότερη μεταδιδόμενη πληροφορία και άρα μικρότερους ρυθμούς (bit 

rate). 

Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί επιπρόσθετα ότι η επιλογή της περιόδου του 

διαστήματος προστασίας του OFDM συμβόλου (Guard Interval) έχει επίδραση διότι 

καθορίζει και τον αριθμό των φερόντων σημάτων που πρέπει να έχει το σύστημα, 

επομένως και τον τελικό ρυθμό μετάδοσης. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει άμεσος 

συσχετισμός μεταξύ της απόστασης των φερόντων σημάτων (Δf) και της περιόδου 

του χρήσιμου σήματος πληροφορίας (Tu). Ισχύει με άλλα λόγια για την απόσταση 

των φερόντων σημάτων Δf (Hz) = 1 / Tu, ενώ το συνολικό εύρος ζώνης του σήματος 

είναι (Ν-1)/ Tu, όπου Ν ο αριθμός των φερόντων σημάτων. 

Επομένως με βάση τα παραπάνω, για παράδειγμα για την περίπτωση του 

DVB-T το οποίο μπορεί παραμετροποιημένα να υποστηρίξει OFDM με 2k φέρουσες, 

και 8k φέρουσες, η απόσταση των διαδοχικών φερουσών (Δf) στο σύστημα 2k, είναι 

4464 Hz ενώ στο 8k, είναι 1116 Hz. Επειδή ο αριθμός των φερουσών στο 2k, είναι 

1705 φέρουσες, το συνολικό εύρος ζώνης, φθάνει τα 7,61 MHz, κάτι που συμβαδίζει 

απόλυτα με ένα εύρος καναλιού 8 MHz, όπως στα UHF. Από την άλλη πλευρά, στο 

σύστημα 8k, υπάρχουν 6817 φέρουσες, που σημαίνει ότι το συνολικό εύρος ζώνης, 

είναι και πάλι 7,61 MHz. [87] 
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Σχήμα 2.14 Απόσταση διαδοχικών φερουσών σε σύστημα OFDM 2k, 8k 
 

 

Τέλος, το σύστημα DVB-T μπορεί να λειτουργήσει σε κυμαινόμενα εύρη 

καναλιού (για εικόνα 50/60 Hz)  6,7 ή 8 MHz εύρους ζώνης. Συνήθως το εύρος των 7 

MHz χρησιμοποιείται στη μπάντα VHF-Band III (174-230MHz) ενώ τα 8 MHz στη 

μπάντα UHF (470-862 ΜHz)  

 Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για ένα πλήρως παραμετροποιημένο 

σύστημα με δυνατότητα επιλογής διαφορετικών συνδυασμών ανά περίπτωση 

σχεδίασης δικτύου.  

 

 
 

Σχήμα 2.15 Trade-off μεταξύ Διαμόρφωσης και Κωδικοποίησης DVB-T 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [18] 

 
Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, χαμηλοί ρυθμοί κωδικοποίησης FEC 

συνδυασμένοι με διαμόρφωση 64-QAM μπορούν να επιφέρουν υψηλούς ρυθμούς 

μετάδοσης και επομένως αποδοτικότητα στην χρήση εύρους ζώνης αλλά πολύ μικρή 

ανοχή σε σφάλματα και παρεμβολές του καναλιού μετάδοσης. 
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 Επίσης, στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η πληθώρα συνδυασμών επιλογής 

παραμέτρων διαμόρφωσης, ρυθμού κωδικοποίησης FEC και διαστήματος φύλαξης 

για εύρος ζώνης τηλεοπτικού καναλιού 8MHz. [5] [6] [18] [65] [67]    

  

 
Σχήμα 2.16 Επιτεύξιμοι Ρυθμοί Μετάδοσης σε Mbps για σύστημα DVB-T σε εύρος καναλιού 

8 MHz 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [5] 

 

2.4.5.3 Σύστημα Μετάδοσης στο DVB-T 
 

Το σύστημα DVB-T όπως ειπώθηκε παραπάνω διαθέτει μια πληθώρα 

παραμέτρων που το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο. Με τη κατάλληλη επιλογή αυτών 

μπορεί να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση στην εκπομπή συμπιεσμένου ψηφιακού 

σήματος βίντεο και ήχου ως ένα πολυπλεγμένο σήμα MPEG-2 το οποίο μπορεί να 

περιέχει πολλά προγράμματα τηλεόρασης ή προγράμματα μόνο με ήχο ή δεδομένα με 

ορθογώνια πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (Orthogonal frequency-division 

multiplexing OFDM).  

Οι προδιαγραφές της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης προσφέρουν ένα εύρος 

ρυθμών μετάδοσης 4.98 Mbit/sec έως 31.67 Mbit/sec. Τα περισσότερα τηλεοπτικά 

προγράμματα μπορούν να κωδικοποιηθούν ικανοποιητικά με 4-4,5 Mbit/sec για το 
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τμήμα του video ενώ για προγράμματα όπου απαιτείται καλύτερη ανάλυση και 

ευκρίνεια, όπως αθλητικοί αγώνες είναι απαραίτητα τουλάχιστον 6Mbit/sec.  

Όσον αφορά το ηχητικό σήμα, κωδικοποιείται κατά MPEG-layer 2 , 

ακολουθώντας είτε το πρότυπο ISO/IEC 11172-3 (Single Channel, Dual Channel, 

Joint Stereo,Stereo) είτε το ISO/IEC 13818-3 (Multi Channel) διατηρώντας όμως τη 

συμβατότητα με το πρώτο. Ο στερεοφωνικός ήχος απαιτεί περίπου 192 Kbit/sec ενώ 

ο πολυκάναλος ήχος Surround απαιτεί από 384Kbit/sec έως 900Kbit/sec ανάλογα με 

την τεχνική που χρησιμοποιείται.  

Πρόσθετες υπηρεσίες όπως Teletext,VideoText καθώς και διαφορετικά σετ 

υποτίτλων χρειάζονται περίπου 100Kbps ενώ ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος 

απαιτεί ρυθμό που κυμαίνεται από 250-500 Kbps. Τέλος, απαραίτητα σήματα 

ελέγχου και διαχείρισης της πολυπλεξίας (control signals) απαιτούν ρυθμό μετάδοσης 

περίπου 500Kbps. 

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ρυθμοί μετάδοσης δεν χρειάζεται να είναι 

σταθεροί αλλά μπορούν να μεταβάλλονται δυναμικά για κάθε υπηρεσία, μιας και 

εξαιτίας της ψηφιοποίησης των σημάτων και του εξοπλισμού που επιτρέπει δυναμικό 

έλεγχο του ρυθμού. 

Στη συνέχεια θα γίνει μια περιγραφή των επιμέρους τμημάτων που 

απαρτίζουν ένα σύστημα εκπομπής DVB-Τ με σχηματική απεικόνιση όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

Source Coding - Κωδικοποιητής Πηγής και Πολυπλέκτης MPEG-2: Στο 

πρώτο στάδιο λαμβάνει χώρα η επονομαζόμενη κωδικοποίηση πηγής και η 

πολυπλεξία MPEG-2. Σε αυτή την φάση, συμπιεσμένο βίντεο, συμπιεσμένος ήχος και 

ροές δεδομένων πολυπλέκονται σε μία ροή προγράμματος (programme MUX). Στη 

συνέχεια, μία ή περισσότερες ροές προγράμματος πολυπλέκονται για να σχηματίσουν 

την λεγόμενη ροή μεταφοράς MPEG-2 (transport stream TS). Η τελευταία είναι και η 

ψηφιακή ροή δεδομένων που πρόκειται να εκπεμφθεί και να ληφθεί από τον δέκτη. Η 

ροή αυτή αποτελείται από πακέτα σταθερού μήκους των 188 bytes, εκ των οποίων το 

ένα byte χρησιμοποιείται για συγχρονισμό. Αυτή η ακολουθία bytes αποσυσχετίζεται, 

έτσι ώστε το φάσμα ισχύος του σήματος να μην εξαρτάται από τα δεδομένα που 

μεταδίδονται. Αυτό γίνεται για να καλυφθούν κάποιοι περιορισμοί της μέγιστης 

πυκνότητας φάσματος ισχύος. Αν, για παράδειγμα, η περισσότερη ισχύς 

συγκεντρώνεται σε μια μικρή ζώνη συχνοτήτων, θα δημιουργούνται παρεμβολές στα 

παρακείμενα κανάλια. 
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Σχήμα 2.17 Σύστημα Εκπομπής DVB-T 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [82] 
 

Splitter - Διαχωριστής: Ο ρόλος του διαχωριστεί χρησιμεύει στην περίπτωση 

της χρησιμοποίησης της λεγόμενης τεχνικής της ιεραρχικής διαμόρφωσης που 

παρέχει το σύστημα DVB-T. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, το εισερχόμενο σήμα 

(TS) μπορεί να διαχωριστεί σε δύο διαφορετικές ροές, οι οποίες να περιέχουν 

διαφορετικό περιεχόμενο. Έτσι, μπορεί η μία ροή να χρησιμοποιείται για να 

μεταβιβάσει ένα σήμα χαμηλότερου ρυθμού μετάδοσης, όπως απλή μετάδοση 

εικόνας SDTV και μια άλλη για μεταβίβαση σήματος υψηλού ρυθμού μετάδοσης για 

λήψη τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας HDTV στο ίδιο φέρον. Έτσι, στην πλευρά του 

δέκτη, ανάλογα με ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος, υπάρχει η δυνατότητα 

αποκωδικοποίησης σήματος HDTV αν το λαμβανόμενο σήμα είναι πολύ καλό ή 

SDTV αν το κανάλι έχει εξασθενήσει την ποιότητα του εκπεμπόμενου σήματος. Στην 

περίπτωση που δεν γίνεται χρήση της τεχνικής ιεραρχικής διαμόρφωσης, ο 

διαχωριστής διαβιβάζει μια μόνο ψηφιακή ροή στο επόμενο μπλοκ συστήματος. Να 

σημειωθεί ότι τα μπλοκ υποσυστήματα του σχήματος που φαίνονται με 

διακεκομμένες αφορούν τις λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στην περίπτωση 

χρήσης της ιεραρχικής διαμόρφωσης με την ύπαρξη και δεύτερης ψηφιακής ροής. 

 

MUX Adaptation and Energy Dispersal - Προσαρμογέας Πολυπλέκτη και 

Ενεργειακή Διασπορά : Το κατά MPEG-2 κωδικοποιημένο σήμα (TS) αναγνωρίζεται 

σαν ακολουθία πακέτων δεδομένων συγκεκριμένου μήκους 188 bytes. Έπειτα μέσω 

της τεχνικής της Ενεργειακής Διασποράς η ακολουθία byte αποσυσχετίζεται για να 
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επιτευχθεί επίπεδη κατανομή του φάσματος ισχύος, ώστε το φάσμα ισχύος να μην 

εξαρτάται από τα δεδομένα που μεταδίδονται και για να καλυφθούν κάποιοι 

περιορισμοί της συγκέντρωσης της μέγιστης πυκνότητας ισχύος σε μια μικρή ζώνη 

συχνοτήτων. 

 

External Encoder - Εξωτερικός κωδικοποιητής: Χρησιμοποιείται ο 

κωδικοποιητής Reed Solomon (255, 239) ως πρώτο επίπεδο διόρθωσης λαθών (error 

correction) στα μεταδιδόμενα δεδομένα. Με βάση αυτόν σημαίνει ότι στα 239 bytes 

μεταδιδόμενης πληροφορίας προστίθενται 16 bytes διόρθωσης και έτσι τα τελικά 

bytes της μεταδιδόμενης πληροφορίας είναι 255. Προηγουμένως ειπώθηκε ότι το 

σήμα πληροφορίας έχει 188 bytes, ενώ στην είσοδο του κωδικοποιητή αποτελείται 

από 239 bytes. Η διαφορά των 51 bytes είναι μηδενικά bytes που προστίθενται πριν 

την είσοδο στον κωδικοποιητή RS (255,239, t = 8). Έτσι μπορούν να διορθωθούν το 

πολύ 8 bytes ανά πακέτο δεδομένων. Τα 51 μηδενικά bytes στη συνέχεια, στη έξοδο 

του κωδικοποιητή αφαιρούνται, δημιουργώντας έτσι μια RS λέξη από 204 bytes. 

 

External Interleaver - Εξωτερικός διεμπλοκέας 12 κλάδων. Ο εξωτερικός 

διεμπλοκέας αναδιατάσσει τα bytes του μεταδιδόμενου σήματος ώστε να γίνει 

ευκολότερη η διόρθωση σφαλμάτων και να αποφεύγονται μεγάλες ακολουθίες 

λαθών. Η διαδικασία αυτή δεν αλλάζει τον ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων, απλώς 

επιτρέπει στον δέκτη να κατανείμει ομοιόμορφα τα εκάστοτε λάθη που προκαλούνται 

σε μια μετάδοση. 

 

Inner Encoder - Εσωτερικός κωδικοποιητής. Με βάση αυτόν, εισάγεται ένα 

δεύτερο επίπεδο διόρθωσης λαθών συμπληρώνοντας την κωδικοποίηση Reed 

Solomon μέσω ενός συνελικτικού κώδικα, σύμφωνα με τον οποίο, μία σειρά ν bits 

μετατρέπεται σε μία άλλη μ bits. Ο ρυθμός κωδικοποίησης που προκύπτει είναι ν/μ. 

Οι επιτρεπόμενοι από το σύστημα ρυθμοί είναι: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 και 7/8. 

 

Internal Interleaver - Εσωτερικός Διεμπλοκέας. Ο ρόλος του εσωτερικού 

διεμπλοκέα είναι η αντιμετώπιση των διαλείψεων επιλεκτικών ως προς την 

συχνότητα, οι οποίες προκαλούνται λόγω της πολυδιαδρομικής διάδοσης. Στόχος 

είναι η αποφυγή των εισερχόμενων σφαλμάτων (error bursts) που μειώνουν την 

ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος. Στην περίπτωση μη-ιεραρχικού τρόπου 
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λειτουργίας, η μοναδική ροή bits, διασπάται σε ν ροές, όπου το ν είναι 2 για το 

QPSK, 4 για το 16-QAM, και 6 για το 64-QAM. Στην περίπτωση ιεραρχικού, η ροή 

υψηλής προτεραιότητας χωρίζεται σε 2 ροές, και η ροή χαμηλής προτεραιότητας σε 

ν-2. 

 

Mapper - Χαρτογραφητής:  Αφορά την διαδικασία όπου σε ένα πλαίσιο 

OFDM όλα τα φέροντα διαμορφώνονται είτε με Ορθογώνια Μεταλλαγή Ολίσθησης 

Φάσης (Quadrature Phase Shift Keying QPSK), ή Ορθογώνια Διαμόρφωση κατά 

Πλάτος (Quadrature Amplitude Modulation) και τον συμβολισμό αυτών σε 

αστερισμούς πολικών διαγραμμάτων όπως εξετάσθηκαν στο κεφάλαιο των 

διαμορφώσεων. 

 

Frame Adaptation - Προσαρμογή σε πλαίσια: Από τους παραπάνω 

αστερισμούς μιγαδικών συμβόλων σε πολικό διάγραμμα δημιουργούνται μπλοκ 

σταθερού μήκους (1512, 3024, ή 6048 σύμβολα ανά μπλοκ)., όπου 68 μπλοκ 

οργανώνονται και αποτελούν ένα πλαίσιο (frame), και ένα υπερπλαίσιο αποτελείται 

από 4 πλαίσια. 

 

TPS and Pilot Signal - Πιλότοι και σήματα TPS: Στα προηγούμενα μπλοκ 

εισάγονται κάποια επιπλέον σήματα πληροφορίας για τον δέκτη για κάποιες 

παραμέτρους της εκπομπής που είναι παραμετροποιήσιμες και μεταβλητές, όπως 

είναι το είδος της διαμόρφωσης, η επιλογή ιεραρχικού ή μη τρόπου μετάδοσης, η τιμή 

του διαστήματος διαφύλαξης (guard interval), οι εσωτερικοί ρυθμοί μετάδοσης, ο 

τρόπος μετάδοσης (OFDM 2Κ ή 8Κ), και ο αριθμός του πλαισίου στο υπερπλαίσιο. 

 

 
OFDM modulator - Διαμορφωτής OFDM. Στην φάση αυτή η ακολουθία των 

blocks διαμορφώνεται σύμφωνα με την OFDM τεχνική, χρησιμοποιώντας 2048, 4046 

ή 8192 φέροντα. (2k, 4k, 8k).  

 

 Guard Interval insertion - Εισαγωγή Guard Interval. Για να μειωθεί η 

πολυπλοκότητα του δέκτη όσον αφορά τον συγχρονισμό, κάθε OFDM μπλοκ 

επεκτείνεται αντιγράφοντας στην αρχή του το τέλος του (κυκλικό πρόθεμα). Το 
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μήκος αυτών των guard intervals μπορεί να είναι 1/4, 1/8, 1/16,1/32 του αρχικού 

μήκους του μπλοκ.  

 

 DAC and Front End - Μετατροπέας Ψηφιακού σε Αναλογικό (DAC). To 

ψηφιακό σήμα μετατρέπεται σε αναλογικό και μετά ακολουθεί η διαδικασία της 

μεταβίβασης σε υψηλότερη συχνότητα (up conversion), την επιθυμητή για μετάδοση 

από την κεραία εκπομπής. [4] [5] [11] 

  

 Η παραπάνω διαδικασία σε αντίστροφη σειρά πραγματοποιείται στον δέκτη 

για την αποκωδικοποίηση του λαμβανόμενου σήματος. [6] [65] [67] [69] [70] [82]    

 

2.4.5.4  Ιεραρχικός – Μη ιεραρχικός τρόπος Μετάδοσης στο DVB-T 
 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει μια σύντομη αναφορά στην δυνατότητα του 

προτύπου του DVB-T να έχει δύο τύπους μετάδοσης, τον ιεραρχικό και τον μη 

ιεραρχικό. Στον διαχωριστή, splitter, όπως αναφέρθηκε, η ροή πληροφορίας μπορεί 

να διαχωριστεί σε δύο συρμούς MPEG στην περίπτωση του ιεραρχικού τρόπου 

λειτουργίας. 

Η πληροφορία συγκεκριμένα διαχωρίζεται σε έναν συρμό που θεωρείται 

υψηλής προτεραιότητας, και ο άλλος χαμηλής. Και οι δύο συρμοί στη συνέχεια 

εισέρχονται στον mapper και τον διαμορφωτή. Έτσι, ο δέκτης μπορεί να επιλέγει 

έναν από τους δύο εισερχόμενους συρμούς δεδομένων χωρίς να χρειάζεται να 

διαθέτει δύο σετ αποκωδικοποιητών, de-interleavers και αποπολυπλεκτών. 

 Πιο ειδικά υπάρχουν, υπάρχουν δύο δυνατότητες της ιεραρχικής τεχνικής, της 

ταυτόχρονης μετάδοσης (silmucast) και την πολυπρογραμμική (multi-program). 

Στην περίπτωση της ταυτόχρονης μετάδοσης, ένα ή περισσότερα προγράμματα 

μεταφέρονται πανομοιότυπα από τους δύο συρμούς δεδομένων MPEG, ο ένας με 

μικρό ρυθμό μεταφοράς και ο άλλος με μεγάλο. Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, ο 

δέκτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στους δύο.  

Ο πρώτος, αυτός με τον χαμηλό ρυθμό μεταφοράς, αποτελεί και τον συρμό 

υψηλής προτεραιότητας, ο οποίος εμφανίζει μεγάλη ανθεκτικότητα σε δυσμενές 

περιβάλλον μετάδοσης και στον θόρυβο. Αποτελεί έτσι τον βασικό ρυθμό ο οποίος θα 

μπορέσει να ληφθεί από τον δέκτη κάτω από δύσκολες συνθήκες μετάδοσης. 
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Επομένως αυτός ο συρμός θα μπορούσε να έχει διαμόρφωση QPSK με χαμηλό ρυθμό 

κωδικοποίησης (1/2, 1/3) για να εξασφαλίζεται μεγάλη ανθεκτικότητα στον θόρυβο. 

Ο δεύτερος είναι ο συρμός δεδομένων χαμηλής προτεραιότητας, ο οποίος φέρει το 

ίδιο ακριβώς πρόγραμμα αλλά προκύπτει από διαφορετική διαδικασία κωδικοποίησης 

και διαμόρφωσης που προσφέρουν αυξημένο ρυθμό μετάδοσης χωρίς να δίνεται τόσο 

βάρος στην ανθεκτικότητα στον θόρυβο. Έτσι θα μπορούσε αυτός ο συρμός να 

διαμορφώνεται με 16 ή 64 QAM και ρυθμό κωδικοποίησης 5/6, ή 7/8 όπου θα 

επιτυγχάνονται υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης και καλύτερη ποιότητα εικόνας στην 

περίπτωση ύπαρξης καλύτερων συνθηκών λήψης.  

Το πλεονέκτημα αυτού του τρόπου μετάδοσης είναι το γεγονός πως ο δέκτης, 

με ένα μόνο σύστημα αποδιαμόρφωσης και αποκωδικοποίησης μπορεί να επιλέγει 

ανάμεσα στους δύο συρμούς MPEG ανάλογα με τις συνθήκες λήψης. Βέβαια δεν 

είναι δυνατή η απευθείας μετάβαση από τον ένα συρμό στον άλλο ενώ μεταδίδονται 

εικόνα και ήχος. Είναι απαραίτητη μία παύση της τάξης του 0.5 δευτερολέπτου για το 

βίντεο και 0.2s για τον ήχο μέχρι οι διάφοροι αποκωδικοποιητές να 

αναδιαμορφωθούν και να κλειδώσουν στον άλλο συρμό.  

Όσον αφορά την δεύτερη περίπτωση της πολυπρογραμμικής μετάδοσης 

(multi-program), ο συρμός χαμηλής προτεραιότητας μπορεί να περιέχει αντί για το 

ίδιο ακριβώς πρόγραμμα όπως στον simulcast τρόπο λειτουργίας, ένα η περισσότερα 

διαφορετικά προγράμματα. Το σύστημα λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, απλά 

σε συνθήκες καλής κάλυψης ο συρμός χαμηλής προτεραιότητας θα προσφέρει στον 

δέκτη περισσότερες επιλογές από άποψη προγράμματος. [65] [67] [69] [70] 

 

2.4.6 Σύστημα DVB-T2 για Επίγεια Τηλεόραση 
 

 

Το σύστημα DVB-T παρόλη την πληθώρα πλεονεκτημάτων που διαθέτει 

όπως εξηγήθηκαν προηγουμένως, μετεξελίχθητε και βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο 

με τον ερχομό του DVB-T2 το οποίο δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 (EN 

302 755). Το πρότυπο DVB-T2 δεν κατασκευάστηκε για να αντικαταστήσει και να 

καταργήσει το DVB-T, αλλά για να συνυπάρξει μαζί ως μια πιο αναβαθμισμένη 

έκδοση. Παρουσιάζει συμβατότητα με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα DVB-T και 

μπορεί να γίνει λήψη από τις ήδη υπάρχουσες κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης, κάτι 

που διευκολύνει και τους παρόχους εξασφαλίζοντας σημαντική εξοικονόμηση 
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κόστους. Το σύστημα DVB-T2 πρόκειται με τις αλλαγές που προστέθηκαν να 

εξασφαλίσει βελτίωση στην αποδοτικότητα κατά περίπου 30% της χωρητικότητας 

ωφέλιμου φορτίου για τις ίδιες συνθήκες λήψης με το DVB-T. Η αυξημένη αυτή 

απόδοση δημιουργεί ελκυστικές προδιαγραφές για την χρησιμοποίηση 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης. 

Κύριες διαφοροποιήσεις των τεχνικών του χαρακτηριστικών που το 

καθιστούν βελτιωμένη στην απόδοση είναι φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και 

εξηγούνται παρακάτω: 

 

               
Σχήμα 2.18 Σύγκριση Τεχνικών Χαρακτηριστικών DVB-T / DVB-T2 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [20] 
 

• Η κωδικοποίηση video αλλάζει από MPEG-2 σε MPEG-4. Το MPEG-4 με τον 

βελτιωμένο βαθμό συμπίεσης, περίπου διπλάσιος σε σχέση με το MPEG-2, ενισχύει 

την χρήση περισσότερων καναλιών για τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας HDTV, σε 

σχέση με την χρήση καναλιών SDTV (Standard definition) του MPEG2. Γενικά, με 

το MPEG2 μπορούν να ‘χωρέσουν μέχρι 10 SD ή 2 HD κανάλια ανά πολυπλέκτη, 

ενώ με το H.264/MPEG4 AVC μέχρι και 20 SD ή 4 HD κανάλια ανά πολυπλέκτη. 

 

• Μια άλλη προσθήκη είναι η χρησιμοποίηση 16k και 32k φερόντων στην 

διαμόρφωση OFDM, σε αντίθεση με το πρότυπο DVB-T που χρησιμοποιούνται 2k 

και 8k. Η αύξηση του αριθμού των φερόντων, επιφέρει αύξηση του μεγέθους των 

OFDM συμβόλων και την μεγαλύτερη ταυτόχρονη μετάδοση πληροφορίας. Αυτό έχει 

συνέπεια την αύξηση του ρυθμού μετάδοσης και την βελτιωμένη αποδοτικότητα του 
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φάσματος, ενώ υπάρχει και βελτίωση στην απόδοση του συστήματος όταν υπάρχουν 

φαινόμενα ξαφνικών παρεμβολών. 

 

• Χρησιμοποιείται διαμόρφωση σήματος έως και 256-QAM σε αντίθεση με το 

πρότυπο DVB-T που χρησιμοποιεί διαμόρφωση τύπου QPSK, 16-QAM, και 64-

QAM. Έτσι ο αριθμός των bit ανά σύμβολο αυξάνει στο πολικό διάγραμμα, 

επιφέροντας αύξηση του ρυθμού δεδομένων – bit. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτού 

του είδους η διαμόρφωση κάνει το σύστημα λιγότερο ανθεκτικό στον θόρυβο και την 

εμφάνιση σφαλμάτων με μεγαλύτερη πιθανότητα. 

 

• Η βελτίωση της ανοχής του συστήματος στον θόρυβο και τις παρεμβολές 

επιτυγχάνεται με διάφορες νέες τεχνικές. Όσον αφορά την κωδικοποίηση 

χρησιμοποιεί την  κωδικοποίηση LDPC (Low Density Parity Check) σε συνδυασμό 

με την κωδικοποίηση BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquengham) που εξασφαλίζουν 

εξαιρετική συμπεριφορά σε παρουσία υψηλών επιπέδων θορύβου και παρεμβολών, 

έχοντας ως αποτέλεσμα ένα πολύ ανθεκτικό και συμπαγές σήμα. Επίσης πρόσθετη 

ανθεκτικότητα σε δύσκολες συνθήκες διάδοσης επιτυγχάνεται με μια νέα τεχνική, 

που ονομάζεται κυλιόμενοι αστερισμοί (Rotated Constellations).  

 

• Παράλληλα, ο μηχανισμός Multi-PLP (Physical Layer Pipes) επιτρέπει την 

ανεξάρτητη ρύθμιση κάθε προσφερόμενης εντός του καναλιού υπηρεσίας 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκάστοτε συνθήκες λήψης (π.χ. εσωτερική, 

εξωτερική κεραία λήψης). Ο ευέλικτος αυτός μηχανισμός επιτρέπει στις μεταδόσεις 

να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε ο δέκτης να είναι σε θέση να εξοικονομήσει 

ενέργεια αποκωδικοποιώντας μόνο τη σχετική υπηρεσία και όχι το σύνολο των 

πολυπλεγμένων υπηρεσιών. Δύναται επίσης να χρησιμοποιήσει μια μέθοδο 

διαφορικής κωδικοποίησης εκπομπής (Alamouti coding), που βελτιώνει την κάλυψη 

μικρών μονοσυχνοτικών δικτύων.  

 

• Τέλος, δύναται να γίνει και εφαρμογή της τεχνολογίας ΜΙΜΟ (Multiple Input 

Multiple Output), σύμφωνα με την οποία γίνεται χρήση περισσότερων της μίας 

κεραίας και στο σημείο εκπομπής και στο σημείο λήψης. Με αυτή την τεχνική, 

γίνεται εκμετάλλευση της λήψης πολλαπλών αντιγράφων του ίδιου σήματος από 

διαφορετικές κεραίες λήψης στον δέκτη, όπου στη συνέχεια γίνεται επιλέγεται το 
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καλύτερο λαμβανόμενο σήμα με αποτέλεσμα ουσιαστικά την αύξηση της 

χωρητικότητας. [20] [65] [67] [69] [70]    

 

2.4.7 Αρχιτεκτονική Δικτύου DVB 
 

Τα συστήματα που περιγράφηκαν προηγουμένως DVB-S,S2,T,T2 καθορίζουν 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κοινού προτύπου DVB για περιπτώσεις διαφορετικού 

μέσω μετάδοσης (δορυφορικό κανάλι, κινητό, επίγειο). Η λειτουργία του 

ψηφιοποιημένου τηλεοπτικού σήματος πάνω σε κοινό πρότυπο δίνει την δυνατότητα 

σύγκλισης διαφορετικών ειδών τηλεόρασης πάνω από μια κοινή ψηφιακή 

πλατφόρμα. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η σύγκλιση και η συνεργασία των 

αναφερθέντων διαφορετικών τεχνικών μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος.   

 

 
Σχήμα 2.19 Σύγκλιση DVB προτύπων 

 

Στην DTT, επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκπομπή πολλών καναλιών (TS 

transport streams – τηλεοπτικά προγράμματα) πάνω σε ένα φέρον κύμα, με τη μορφή 

ενός πολυπλέκτη (multiplex), όπως εξηγήθηκε στην ανάλυση των προτύπων DVB. 

Τα τηλεοπτικά προγράμματα - κανάλια μέσα σε έναν πολυπλέκτη μπορεί να 

προέρχονται από μια ή περισσότερες τηλεοπτικές εταιρίες και μπορούν να 

εκπεμφθούν σε διαφορετικούς ψηφιακούς ρυθμούς (με αντίστοιχη διαφορά ποιότητας 

εικόνας στον οικιακό δεκτή). Επίσης, διαφορετικές θέσεις εκπομπής μπορούν τα 

περιλαμβάνουν διαφορετικά κανάλια εκπομπής. 
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Η λειτουργία ενός DTT δικτύου γίνεται ως εξής: Το ψηφιακό περιεχόμενο 

δεδομένων (τηλεόραση και ραδιόφωνο), μεταφέρεται σε ψηφιακή μορφή σε ένα 

κέντρο συμπίεσης και πολύπλεξης όπου κάθε κανάλι (τηλεοπτικό πρόγραμμα - TS) 

κωδικοποιείται και πολυπλέκεται σε κάποιον από τους πολυπλέκτες (MUX). Στη 

συνέχεια οι πολυπλεγμένες ψηφιακές ροές τηλεοπτικών προγραμμάτων μεταφέρονται 

μέσα από το δίκτυο διανομής (distribution network) στο δίκτυο μετάδοσης της DTT, 

είτε κατευθείαν σε ένα σταθμό μετάδοσης, είτε διαμέσου κάποιας τοπικής 

επαναπολυπλεκτικής εγκατάστασης (re-multiplexing facility). Σε αυτές τις 

εγκαταστάσεις (re-multiplexing facilities), το περιεχόμενο του πολυπλέκτη μπορεί να 

τροποποιηθεί με την εισαγωγή διαφημίσεων ή με την προσθήκη ενός νέου καναλιού-

τηλεοπτικού προγράμματος, αντί κάποιου άλλου που ήδη υπήρχε μέσα στον 

πολυπλέκτη. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η προσθήκη τοπικών προγραμμάτων 

και διαφημίσεων στον πολυπλέκτη. 

 

 
Σχήμα 2.20 Αρχιτεκτονική DTT δικτύου 

 

Στη συνέχεια στους σταθμούς εκπομπής (transmitter stations), λαμβάνει η 

διαδικασία της μετατροπής του ψηφιακού σήματος βασικής ζώνης σε ένα ξεχωριστό 

RF σήμα. Πιο συγκεκριμένα, οι COFDM διαμορφωτές μετατρέπουν τα ψηφιακά 

δεδομένα από τον επαναπολυπλέκτη σε ένα OFDM σήμα, έτοιμο για εκπομπή. 

Έπειτα, οι υψηλής ισχύος ενισχυτές, ενισχύουν το σήμα ώστε να φτάσει στην 

απαιτούμενη RF ισχύ. Μέχρι αυτό το σημείο, κάθε πολυπλέκτης χρησιμοποιεί 

ξεχωριστό εξοπλισμό. Κατόπιν, τα ενισχυμένα σήματα από κάθε πολυπλέκτη 

συνδυάζονται (combined together) πριν τροφοδοτήσουν τον ιστό (κεραία). Υπάρχουν 

και σταθμοί αναμετάδοσης (relay stations), που λαμβάνουν σήματα που εκπέμπονται 
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από κάποιον άλλο σταθμό εκπομπής (transmitter station) και τα εκπέμπουν ξανά, είτε 

σε διαφορετική συχνότητα είτε στην ίδια.  

Στις εγκαταστάσεις πολύπλεξης (multiplexing facilities) και στους σταθμούς 

εκπομπής (transmitter stations) υπάρχουν συστήματα εποπτείας και ελέγχου του 

δικτύου και του εξοπλισμού. Τα συστήματα αυτά συνδέονται με τον κεντρικό σταθμό 

διαχείρισης και ελέγχου του δικτύου (central network management and control 

centre). [4] [5] [57]  

 

2.4.8 Δομές Δικτύου DVB-Τ  
 
 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχιτεκτονική του δικτύου DVB-T οι ψηφιακές ροές 

τηλεοπτικών προγραμμάτων μεταφέρονται μέσα από το δίκτυο διανομής (distribution 

network) στο δίκτυο μετάδοσης της DTT, όπου στους εκπομπούς (transmitters) 

γίνεται η μετάδοση των RF σημάτων. Η περιοχή γεωγραφικής κάλυψης μπορεί να 

εξυπηρετηθεί από δύο είδη δομών δικτύου δημιουργώντας έτσι δίκτυα πολλαπλής 

συχνότητας (Multi Frequency Networks-MFN) και δίκτυα μοναδικής συχνότητας 

(Single Frequency Networks-SFN). 

 

2.4.8.1 Δίκτυα Πολλαπλής Συχνότητας (MFNs) 

 

Τα δίκτυα πολλαπλής συχνότητας MFN αποτελούνται από πομπούς που 

εκπέμπουν ανεξάρτητα τηλεοπτικά προγράμματα σε διαφορετικές και ανεξάρτητες 

συχνότητες. Με αυτή την τοπολογία λειτουργεί η μετάδοση της αναλογικής 

τηλεόρασης όπου για να εξυπηρετηθεί μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή (service 

area) χρησιμοποιούνται διάφοροι εκπομποί, που ο καθένας μεταδίδει διαφορετικό 

τηλεοπτικό πρόγραμμα από τον άλλο και σε διαφορετική RF συχνότητα. Οι δέκτες 

από την πλευρά τους που βρίσκονται στην συγκεκριμένη περιοχή λαμβάνουν 

διαφορετικά RD σήματα από διαφορετικούς πομπούς διαφορετικών τηλεοπτικών 

προγραμμάτων.  

Έτσι, από την μια επιτυγχάνεται τοπική διαφοροποίηση ως προς τα 

τηλεοπτικά μεταδιδόμενα προγράμματα και η δυνατότητα μεγάλης περιοχής 

κάλυψης. Η μετάδοση όμως διαφορετικών τηλεοπτικών προγραμμάτων από 
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διαφορετικούς εκπομπούς απαιτεί και χρήση διαφορετικών καναλιών συχνοτήτων με 

αποτέλεσμα την έλλειψη εξοικονόμησης και απόδοσης διαθέσιμου φάσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.21 Δίκτυo Πολλαπλής Συχνότητας (MFN) 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [83] 

 

Παράλληλα, επειδή η λήψη ενός τηλεοπτικού προγράμματος από έναν πομπό 

είναι ανεξάρτητη από άλλον, δεν υπάρχει επίσης και εξοικονόμηση ισχύος εκπομπής, 

διότι η εκπομπή του σήματος πρέπει να είναι ικανή ώστε να καλύψει όλη την περιοχή 

εξυπηρέτησης χωρίς την συμβολή άλλου εκπομπού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και 

εμφάνιση μεγάλων διακυμάνσεων στην ισχύ λήψης ανάλογα με την απόσταση του 

δέκτη από τον πομπό. Από την άλλη όμως, λόγω του ότι οι πομποί στο δίκτυο για μια 

δεδομένη περιοχή εξυπηρέτησης είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, δεν απαιτείται 

κανένα είδους συγχρονισμού μεταξύ τους και έτσι η εγκατάσταση των πομπών είναι 

θεωρείται σχετικά εύκολη. [6] [9] [83] 

 

2.4.8.2 Δίκτυα Μοναδικής Συχνότητας (SFNs) 

 

 Αντιθέτως με τα αναλογικά δίκτυα εκπομπής τηλεοπτικού σήματος, 

εισερχόμενοι στην ψηφιακή μετάδοση τηλεόρασης η χρήση τοπολογιών δικτύων 

Μοναδικής Συχνότητας (SFNs) είναι πολύ δημοφιλής εξαιτίας της χρήσης της 

διαμόρφωσης COFDM προσδίδοντας μια σειρά πλεονεκτημάτων.  

Σε ένα δίκτυο Μοναδικής Συχνότητας (SFNs), η εξυπηρέτησης μια περιοχής 

κάλυψης γίνεται από μια σειρά πομπών οι οποίοι όμως δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ 

τους αλλά διαμορφώνουν σύγχρονα το ίδιο σήμα και εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα, 

κάνοντας την χρήση αυτών των δικτύων ιδιαίτερα αποδοτικών στην εξοικονόμηση 
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φάσματος συχνοτήτων. Κύριοι παράγοντες για την λειτουργία δικτύων Μοναδικής 

Συχνότητας (SFNs) είναι η χρησιμοποίηση της ίδιας συχνότητας, οι πομποί να είναι 

χρονικά συγχρονισμένοι μεταξύ τους και να μεταδίδονται τα ίδια OFDM σύμβολα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.22 Δίκτυo Μοναδικής Συχνότητας (SFN) 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [83] 

 

Έτσι, σε ένα SFN δίκτυο όλοι οι πομποί διαμορφώνουν ταυτόχρονα το ίδιο σήμα 

και εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα. Λόγω της ικανότητας της διαμόρφωσης COFDM να 

αντιμετωπίζει το φαινόμενο της πολυδιαδρομικής διάδοσης, τα σήματα από 

διαφορετικούς σταθμούς τα οποία καταφθάνουν σε ένα δέκτη (πολλαπλά αντίγραφα του 

ίδιου RF OFDM σήματος) συνεισφέρουν θετικά στην ανακατασκευή του επιθυμητού 

συνολικού σήματος. 

 Από την άλλη όμως πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή στην ομοδιαυλική 

παρεμβολή λόγω του γεγονότος ότι γίνεται λήψη πολλαπλών αντιγράφων στην ίδια RF 

συχνότητα. Σήματα τα οποία είναι καθυστερημένα περισσότερο από όσο επιτρέπει το 

διάστημα διαφύλαξης (guard interval) συμπεριφέρονται περισσότερο σαν θόρυβος 

δημιουργώντας ενδοσυμβολική παρεμβολή παρά σαν επιθυμητά. Το μέγεθος της 

χρονικής καθυστέρησης εξαρτάται από την σχετική απόσταση των σταθμών εκπομπής 

ως προς το σημείο λήψης. Για την αντιμετώπιση της παρεμβολή αυτής πρέπει να αυξηθεί 

το διάστημα φύλαξης ή να μειωθεί η χρονική καθυστέρηση που στην τελευταία 

περίπτωση μπορεί να γίνει με την προσθήκη επιπλέον σταθμού εκπομπής αν υπάρχει 

κάποιο κενό στην περιοχή κάλυψης ώστε να μειωθεί η σχετική απόστασης των 

εκπομπών. Η δυνατότητα προσθήκης σταθμών εκπομπής σε κενές περιοχές κάλυψης στο 

DVB-T προσφέρει ένα ακόμα πλεονέκτημα, όπου στην εν λόγω περιοχή το σήμα μπορεί 
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να ληφθεί από μια κατευθυντική κεραία, να φιλτραριστεί, να ενισχυθεί και να 

αναμεταδοθεί στην ίδια συχνότητα βελτιώνοντας την κάλυψη στην περιοχή.  

 Ένα άλλο πλεονέκτημα των SFN δικτύων είναι η επίτευξη περισσότερης 

ομοιόμορφης κατανομής ισχύος στην περιοχή κάλυψης αφού μπορούν να συμβάλλουν 

περισσότεροι του ενός σταθμοί εκπομπής για αυτό, λόγω της πολυδιαδρομικής διάδοσης. 

Έτσι επιτυγχάνεται και εξοικονόμηση ισχύος εκπομπής σε σχέση με τα MFNs και το 

κέρδος σε ισχύ λέγεται κέρδος δικτύου. Το κέρδος δικτύου αξιοποιείται καλύτερα στην 

περίπτωση των ομοκατευθυντικών κεραιών ώστε η λήψη να γίνεται από πολλές 

κατευθύνσεις, κάτι που χαρακτηρίζει την κινητή λήψη μέσα από το πρότυπο DVB-H. 

Τέλος όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που περιγράφτηκαν μπορούν να αξιοποιηθούν 

εφόσον υπάρχει πολύς καλός συγχρονισμός μεταξύ των πομπών στο SFN δίκτυο. Θα 

πρέπει να είναι απολύτως χρονικά συγχρονισμένοι μεταξύ τους, γιατί σε διαφορετική 

περίπτωση θα προκληθούν χρονικές καθυστερήσεις και απώλεια ορθογωνιότητας μεταξύ 

των OFDM καναλιών με αποτέλεσμα διασυμβολικές παρεμβολές στον δέκτη και 

υποβάθμιση ποιότητας λειτουργίας. Για την επίτευξη του χρονικού συγχρονισμού 

χρησιμοποιείται ως ρολόι αναφοράς συγχρονισμού το σύστημα GPS, το οποίο παρέχει 

αρκετή ακρίβεια για τον σκοπό αυτό. [4] [5] [6] [9] [83] 
 
 

2.4.9 Εκμετάλλευση Πλεονεκτημάτων DVB  
 
  

Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

ψηφιακής τεχνολογίας και των προτύπων DVB της ψηφιακής τηλεόρασης, καθώς και 

στοιχεία αρχιτεκτονικής δικτύου. Λόγος για τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής 

τηλεόρασης έγινε στην εισαγωγή, αλλά σε αυτό το σημείο μετά την εκτενή ανάλυση 

των τεχνικών και τεχνολογιών που υποστηρίζουν την ψηφιακή τηλεόραση, κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει μια ανακεφαλαίωση για καλύτερη κατανόηση και οργάνωση.  

Η ψηφιοποίηση του σήματος δίνει δυνατότητες επεξεργασίας αυτού, 

εφαρμογής τεχνικών κωδικοποίησης, τεχνικών διόρθωσης σφαλμάτων και 

προστασίας από παρεμβολές, τεχνικών συμπίεσης καθώς και πολύπλεξης 

διαφορετικών ψηφιακών σημάτων. Παράλληλα με την διαμόρφωση OFDM μπορεί  

να γίνει παράλληλη μετάδοση πολλών σημάτων πληροφορίας διαμορφωμένα με 

ορθογώνια φέροντα σε μία συχνότητα. 
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Έτσι, μέσα από συμπίεση και πολυπλεξία επιτρέπεται αποδοτικότερη χρήση 

φάσματος συχνοτήτων, δίνοντας την δυνατότητα σε ένα αναλογικό τηλεοπτικό 

κανάλι να μπορούν να μεταδοθούν 8-10 κανάλια ψηφιακής τηλεόρασης με την ίδια 

ποιότητα εικόνας. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά μια ευέλικτη αρχιτεκτονική με 

δυνατότητα εκπομπής περισσότερων του ενός τηλεοπτικών προγραμμάτων από μια 

συχνότητα καθώς και δυνατότητα εκπομπής προγραμμάτων με μεταβλητή ταχύτητα 

bit rate ανάλογα με τις απαιτήσεις ποιότητας του προγράμματος. Παράλληλα, δύναται 

η δυνατότητα μετάδοσης επιπλέον ψηφιακών υπηρεσιών πέραν των τηλεοπτικών 

προγραμμάτων. Τέτοια παραδείγματα είναι υπηρεσίες υποτιτλισμού σε πολλές 

γλώσσες, ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος, νέα μορφή teletext με πληροφορίες 

και ειδήσεις, δυνατότητα μετάδοσης ραδιοφώνου και Internet, ολοκληρώνοντας έτσι 

διαφορετικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα 

πολυμέσων. Τέλος με την  ψηφιοποίησης των σημάτων, μπορεί να γίνει εύκολη 

αλλαγή μεταξύ διαφόρων συστημάτων τηλεόρασης με την βοήθεια λογισμικού καθώς 

και υπάρχει και η δυνατότητα συντάξεως, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού 

υλικού. 

Μέσα από τις τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων και αποφυγή παρεμβολών, 

δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες λήψης τηλεοπτικού σήματος με αποτέλεσμα την 

αύξηση της ευαισθησίας της λήψης και επομένως της μείωσης της απαίτησης για 

υψηλή σηματοθορυβική σχέση. Παράλληλα η βελτίωση των συνθηκών λήψεως 

επιτυγχάνεται και με την εκμετάλλευση των διαφορετικών αντιγράφων σημάτων που 

φτάνουν στον δέκτη λόγω του φαινομένου της πολυδιαδρομικής διαδρομής, ιδιαίτερα 

του αστικού περιβάλλοντος με πολλά εμπόδια. Μέσω της OFDM διαμόρφωσης τα 

παραπάνω αντίγραφα αθροίζονται με σκοπό την εκμετάλλευση της συμβολής αυτών 

ως προς την ποιότητα του συνολικού λαμβανόμενου σήματος. Έτσι,  ο μειωμένος 

λόγος σήματος προς θόρυβο, σε σύγκριση με την αναλογική τηλεόραση, επιτρέπει τη 

μείωση της εκπεμπόμενης ισχύος περίπου κατά 30 db (1000 φορές), με διατήρηση της 

ίδιας ποιότητα εικόνας. Αυτό έχει και ένα επιπλέον πλεονέκτημα, πέραν της 

εξοικονόμησης ισχύος εκπομπής, την οικονομία φάσματος συχνοτήτων, αφού η ίδια 

RF συχνότητα σε μια τοπολογία δικτύου μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί σε μικρότερη 

απόσταση εκπομπού. 

Όσον αφορά την αίσθηση που έχει ο τηλεθεατής ως δέκτης, ως απόρροια των 

προηγουμένων, απολαμβάνει άριστη και σταθερή (χωρίς είδωλα και ‘χιόνια’) 

ποιότητα εικόνας με υψηλή ευκρίνεια και κρυστάλλινο ήχο και συνοδευόμενη από 
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μια σειρά υπηρεσιών, όπως συνδρομητικών και διαδραστικών. Η λήψη και η 

εγκατάσταση είναι ευκολότερη από την άποψη ότι για τους μεν υπάρχοντες 

αναλογικούς δέκτες είναι συμβατοί με την ψηφιακή, και για τους δε νέους το μέγεθος 

είναι μικρότερο. Επίσης οι ψηφιακοί δέκτες διαθέτουν και ψηφιακό μετρητή του 

επιπέδου σήματος λήψης διευκολύνοντας τον χρήστη στον συντονισμό. Τέλος, η 

λήψη της ψηφιακής τηλεόρασης διευρύνεται με χρήση και άλλων τύπων δεκτών όπως 

φορητών και κινητών.   

Το σύστημα DVB αξιοποιεί επιπλέον τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις 

εκπομπής ελαχιστοποιώντας το κόστος εφαρμογής. Επιπρόσθετα και το κόστος 

μετάδοσης της κωδικοποιημένης εκπομπής προγραμμάτων είναι χαμηλότερο με την 

ψηφιακή, διότι η κωδικοποίηση λαμβάνει στην πηγή μέσα στον τηλεοπτικό σταθμό 

και όχι σε κάθε αναμεταδότη όπως στην αναλογική. Τέλος, μειώνεται και το κόστος 

επίγειας μετάδοσης για τους παρόχους μέσα από τον διαμοιρασμό του κόστους 

κατάληψης της χωρητικότητας του προγράμματός τους μέσα στον πολυπλέκτη 

προγραμμάτων φτάνοντας περίπου στο ¼ μείωση. 
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3. Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση 
 

3.1 Ψηφιακό Μέρισμα 
 

3.1.1 Ραδιοφάσμα και η ζώνη συχνοτήτων 470-862 MHz 
 

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε ανάλυση της παραγωγής του ψηφιακού 

σήματος και όλων των τεχνικών του χαρακτηριστικών που το απαρτίζουν μαζί με τα 

πλεονεκτήματα που γεννιούνται προς αξιοποίηση στην ψηφιακή τηλεόραση. Όπως 

αναφέρθηκε στην ενότητα της αρχιτεκτονικής δικτύου DVB, το ψηφιακό τηλεοπτικό 

σήμα παράγεται, διανέμεται και είναι έτοιμο προς εκπομπή στο μέσο διάδοσης αέρα, 

αφού διαμορφωθεί στην κατάλληλη RF συχνότητα. 

Αρχικά, θα γίνει μια αναφορά των ζωνών συχνοτήτων που εκμεταλλεύονται 

οι ασύρματες επικοινωνίες καθώς και το είδος των υπηρεσιών που κάνουν χρήση 

αυτών, ώστε να υπάρξει καλύτερη κατανόηση της χρήσης των RF συχνοτήτων. 

Επομένως κατά σειρά αύξησης συχνοτήτων είναι η ζώνη των 3-30KHz VLF (Very 

Low Frequency) η οποία αξιοποιείται για συστήματα πλοήγησης, η ζώνη 30-300KHz 

LF (Low Frequency) την οποία κάνουν χρήση ραδιοφάροι, βοηθήματα πλοήγησης 

και η ναυσιπλοΐα, η ζώνη 300KHz – 3MHz MF (Medium Frequency) και η ζώνη 3-

30MHz ΗF (High Frequency) για την ραδιοφωνία AM και ραδιοεπικοινωνίες 

ναυσιπλοΐας, η ζώνη 30-300MHz VHF (Very High Frequency) για τηλεφωνία, 

τηλέγραφος, ραδιοφωνία FM και CBs, η ζώνη 300-3000MHz UHF (Ultra High 

Frequency) για δορυφορικές επικοινωνίες, κινητές επικοινωνίες, ασύρματη 

καλωδιακή τηλεόραση, η ζώνη 3-30GHz SHF (Super High Frequency) για 

μικροκυματικές επικοινωνίες, δορυφορικές ζεύξεις, κινητές επικοινωνίες κοινού 

φέροντος και η ζώνη των 30-300GHz EHF (Extremely High Frequency) για ραντάρ, 

πειραματικές επικοινωνίες ευρείας ζώνης, μελλοντικά εμπορικά συστήματα ευρείας 

ζώνης. 

Από το παραπάνω φάσμα ραδιοσυχνοτήτων το κομμάτι εκείνο που κάνει 

χρήση η εκπομπή, η μετάδοση και η λήψη τηλεοπτικών σημάτων ήχου και εικόνας 

είναι το παρακάτω: 
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1. VHF (Very Ηigh Frequency) 30 Mhz έως 300 Mhz 

2. UHF (Ultra High Frequency) από 300 Mhz έως 3000 Mhz  

 

Αυτές οι ζώνες συχνοτήτων δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

τηλεοπτικές μεταδόσεις. Σε αυτές τις ζώνες συχνοτήτων έχουν εκχωρηθεί κανάλια 

και για άλλες εφαρμογές όπως η ραδιοφωνία FM, οι ραδιοερασιτεχνικές εκπομπές, τα 

ειδικά ραδιοδίκτυα κτλ. Η κατανομή των καναλιών και η διακαναλική απόσταση 

είναι διαφορετική για κάθε περιοχή του κόσμου. Έτσι για παράδειγμα η Γαλλία, η 

Ιρλανδία,  η Ανατολική Ευρώπη και κάποιες Αφρικανικές χώρες χρησιμοποιούν 

κανάλια των 8 MHz , ενώ η Ιταλία και το Μαρόκο κανάλια των 7 MHz. Γενικά η 

ζώνη συχνοτήτων 470-862 MHz, Band IV και V, υποδιαιρείται σε 49 κανάλια των 8 

MHz. 

Επομένως, οι χρησιμοποιούμενες μπάντες και κανάλια συχνοτήτων από την 

τηλεόραση είναι: 

 

 174 - 230 MHz  - Ζώνη III (VHF ): Κανάλια 5-12.  

 470 - 582 MHz - Ζώνη IV (UHF): Κανάλια 21-34  

 582 - 862 MHz - Ζώνη V (UHF): Κανάλια 35-69  

 

Η UHF ζώνη συχνοτήτων και ιδιαίτερα το φάσμα των 470-862MHz, 

θεωρείται ως το πιο πολύτιμο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων διότι συγκεντρώνει μια σειρά 

χαρακτηριστικών ραδιοκυμάτων, πολύ σημαντικών. Παρέχει ισορροπία μεταξύ της 

κάλυψης, της χωρητικότητας και την ευκολία ανάπτυξης του απαιτούμενου 

εξοπλισμού, και έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά διάδοσης, όπως δυνατότητα 

μετάδοσης σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις και εντός κτιρίων. Επίσης το μέγεθος 

των κεραιών για τις συχνότητες 470-862MHz κυμαίνεται σε λογικά επίπεδα, ενώ 

δύναται να κατασκευαστούν και κεραίες μεγέθους κατάλληλου για ενσωμάτωση σε 

φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα. [7] [8] [9] [13] [14] [16] 

Μέχρι πριν τις διαδικασίες μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση, το 

τηλεοπτικό φάσμα ( UHF και VHF ) που αναλύθηκε παραπάνω χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για την εκπομπή αναλογικού σήματος, με βάση τους κανονισμούς της 

Συνθήκης της Στοκχόλμης του 1961 (ST61).  
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Με βάση όμως το νέο περιβάλλον ψηφιακής τηλεόρασης, διοργανώθηκε από 

την ITU τον Μάιο του 2006 στη Γενεύη η Regional Radiocommunication Conference 

(RRC-06) διάσκεψη για τον “σχεδιασμό υπηρεσίας ψηφιακής επίγειας ευρυεκπομπής 

για τις χώρες που βρίσκονται στην λεγόμενη Περιοχή 1 που περιλαμβάνει την 

Ευρώπη, την Αφρική, την Μέση Ανατολή και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης. Με βάση αυτή την συμφωνία, ορίστηκε ως έτος μετάβασης σε πλήρως 

ψηφιακή εκπομπή τηλεόρασης και ραδιοφώνου το 2015 

 

 
Σχήμα 3.1 Περιοχή 1 κατά ITU 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [43] 



                                         Παπασπανός Ν.: Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση 

69 
 

3.1.2 Έννοια Ψηφιακού Μερίσματος  
 

Όπως έγινε αναφορά η διαδικασία της μετάβασης από την αναλογική εκπομπή 

της τηλεόρασης στην ψηφιακή τηλεοπτική εκπομπή ονομάζεται ψηφιακή μετάβαση ή 

αλλιώς digital switchover. Η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (Digital Terrestrial 

Television - DTT) είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πλατφόρμα στην Ευρώπη και 

υπόσχεται να δώσει στους παρόχους τηλεόραση συνοδευόμενη με πληθώρα νέων 

υπηρεσιών, κάτι που θα ενισχύσει και τις επενδύσεις σε αυτή την τεχνολογία. 

Όπως αναλύθηκαν οι τεχνολογίες κωδικοποίησης και συμπίεσης του 

ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, σημαντικό πλεονέκτημα της ψηφιακής τηλεόρασης 

σε σχέση με την αναλογική είναι η εξοικονόμηση χωρητικότητας σήματος 

πληροφορίας και ως απόρροια φάσματος εκπομπής. Μέσα από την τεχνική της 

πολυπλεξίας ψηφιακών σημάτων, ένας τηλεοπτικός πολυπλέκτης μπορεί να 

συνδυάσει παράλληλα πολλά τηλεοπτικά σήματα και να μεταδοθούν μέσα από ένα 

ισοδύναμο αναλογικό κανάλι εύρους ζώνης 8 MHz. Ανάλογα με την τεχνολογία, ένας 

πολυπλέκτης μπορεί να συνθέσει 4 ή περισσότερα κανάλια συμβατικής ευκρίνειας 

τηλεόρασης (SDTV) ή 1 με 2 προγράμματα τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας ή ακόμα 

20 και παραπάνω προγράμματα κινητής τηλεόραση. Αυτό σημαίνει ότι τα σημερινά 

αναλογικά τηλεοπτικά προγράμματα, με την μετατροπή τους σε ψηφιακά, θα 

μπορέσουν να εκπεμφθούν σε λιγότερα συχνοτικά κανάλια, καταλαμβάνοντας 

λιγότερο εύρος φάσματος συνολικά. Το εξοικονομούμενο φάσμα που θα 

απελευθερωθεί αποκαλείται ψηφιακό μέρισμα (digital dividend).  

Ο καθορισμός του ψηφιακού μερίσματος είναι πολύ σημαντικός διότι θα 

δώσει το έναυσμα για την ανάπτυξη υπηρεσιών που θα μπορέσουν να κάνουν χρήση 

των συχνοτήτων που πρόκειται να απελευθερωθούν στο συχνοτικό φάσμα.  

Καταρχάς, το εξοικονομούμενο φάσμα που θα αποδοθεί ως ψηφιακό μέρισμα 

αφορά τις ζώνες συχνοτήτων VHF και UHF και κυρίως την περιοχή 470 – 862 MHz. 

Το ψηφιακό μέρισμα μπορεί να αποτελείται είτε από συνεχόμενο τμήμα φάσματος, 

είτε από μεμονωμένους διαύλους από ολόκληρο το φάσμα που θα διατίθενται 

δυναμικά όπου και όποτε είναι ελεύθεροι. 

Σε αυτό το σημείο, και όσον αφορά την περίπτωση που το ψηφιακό μέρισμα 

θα αποτελείται από συνεχόμενο τμήμα φάσματος, να αναφερθεί ότι το 2007 έλαβε 

χώρα στην Γενεύη η Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (World 
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Radiocommunication Conference- WRC-07). Επρόκειτο για μια διάσκεψη στην οποία 

η συνεχόμενη ζώνη συχνοτήτων 790-862MHz αναγνωρίστηκε σαν η κυριότερη ζώνη 

για την ανάπτυξη προηγμένων κινητών τεχνολογιών, όπως ασύρματη ευρυεκπομπή. 

Παράλληλα, στην Ευρώπη, υπάρχει ο οργανισμός CEPT (Conference Europeenne des 

Administrations des Postes et des Telecommunications) ο οποίος αναπτύσσει 

λεπτομερή σχέδια για τη διευκόλυνση παροχής κινητών υπηρεσιών σε αυτό το 

φάσμα, με πεδίο εργασιών που καλύπτει τεχνικά χαρακτηριστικά για κινητές 

υπηρεσίες, ρύθμιση διαύλων και θέματα διασυνοριακού συντονισμού. Τα 

αποτελέσματα των τεχνικών εκθέσεων της CEPT θα αναλυθούν σε επόμενη 

ενότητα.[9] 

3.1.3 Εκμετάλλευση Ψηφιακού Μερίσματος και Πιθανές Χρήσεις 
  

 
Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, ο καθορισμός του ψηφιακού μερίσματος 

είναι πολύ σημαντικός διότι θα δώσει το έναυσμα για την ανάπτυξη υπηρεσιών που 

θα μπορέσουν να κάνουν χρήση των συχνοτήτων που πρόκειται να απελευθερωθούν 

στο συχνοτικό φάσμα. Το μέγεθος του φάσματος το οποίο μπορεί να ελευθερωθεί 

προσεγγίζει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τα 320MHz, γεγονός πολύ 

σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς την σπουδαιότητα εύρεσης φασματικού κενού σε 

συνδυασμό με την αξία του. Μια σειρά υπηρεσιών που μπορούν να εκμεταλλευτούν 

την ζώνη συχνοτήτων που πρόκειται να απελευθερωθεί (ψηφιακό μέρισμα) είναι οι 

ακόλουθες: 

   

1. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση νοώντας περισσότερη ψηφιακή τηλεόραση 

(digital terrestrial tv DTV) ή υψηλής ευκρίνειας τηλεόραση (HDTV) 

2. Ευρυζωνικές Κινητές Υπηρεσίες 

3. Κυψελωτά συστήματα κινητών επικοινωνιών. 

4. Ασύρματες υπηρεσίες ευρυεκπομπής, τόσο για σταθερούς όσο και για 

κινητούς χρήστες. Για παράδειγμα ευρυζωνική ασύρματη πρόσβαση 

(WIMAX, LTE, UMTS).  

5. Ευρυεκπομπή τηλεοπτικού σήματος σε κινητούς δέκτες (mobile TV). 

6. Χαμηλής ισχύος χρήση, όπως για παράδειγμα ασύρματα μικρόφωνα 

(Programme Making and Special Events (PMSE) services). 
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7. Aνάπτυξη «γνωστικών» τεχνολογιών – Cognitive Services οι οποίες 

χρησιμοποιούν δυναμικά το εκάστοτε ελεύθερο φάσμα φροντίζοντας να μην 

προκαλέσουν παρεμβολή σε πρωτεύουσες υπηρεσίες. 

8. Υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας – Public Safety Services. Ασύρματες 

υπηρεσίες ευρυεκπομπής για προστασία των πολιτών, και αντιμετώπιση 

καταστροφών (Public Protection and Disaster Relief-PPDR). Θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για Πανευρωπαϊκά συστήματα ασφάλειας. 

9. Βοηθητικές υπηρεσίες όσον αφορά την ευρυεκπομπή ραδιοτηλεοπτική 

υπηρεσία και την δημιουργία προγραμμάτων (Services Ancillary to 

Broadcasting-SAB, Services Ancillary to Programme- S AP). 

10. Συστήματα Επικοινωνιών Στρατού. 

 

 

3.1.3.1 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση 
 

Το ψηφιακό μέρισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όχι κατά ανάγκη για την 

ανάπτυξη νέων διαφορετικών υπηρεσιών αλλά για την επιπλέον εκμετάλλευση 

επίγειων ψηφιακών καναλιών. Με τον ερχομό παράλληλα του DVB-T2, θα επέλθει 

νέα αύξηση της χωρητικότητας των DTT πολυπλεκτών κατά 30% για την παροχή 

επιπλέον SDTV ή HDTV καναλιών. Το νέο φάσμα μπορούν έτσι να το 

εκμεταλλευτούν προγράμματα είτε επί πληρωμή-συνδρομητικά είτε ελεύθερα χωρίς 

χρέωση και να παρέχονται σε εθνικό, περιφερειακό, ή σε τοπικό επίπεδο.  

Γενικά, για την λειτουργία επίγειων ψηφιακών καναλιών προτιμάται η ζώνη 

των 470-862MHz διότι πέραν των χαρακτηριστικών διάδοσης που συγκεντρώνει, 

αποφεύγεται το επιπλέον κόστος αλλαγής σε εξοπλισμό συμβατό σε άλλη ζώνη 

συχνοτήτων (εξοπλισμός του χρήστη: κεραία, αποκωδικοποιητής, εξοπλισμός 

παρόχου: επιπλέον κέντρα εκπομπής). Η δε ζώνη III (174-230MHz) των VHF που 

κάνουν χρήση μερικά κανάλια της αναλογικής τηλεόρασης χρησιμοποιείται σε 

αρκετές χώρες για άλλες υπηρεσίες ευρυεκπομπής όπως ψηφιακή μετάδοση ήχου 

(Digital Audio Broadcasting-DAB) ή για εκπομπή ψηφιακών πολυμεσικών 

υπηρεσιών (Digital Multimedia Broadcasting-DMB).  

Να σημειωθεί ότι από πλευράς κόστους ανάπτυξης των DTT συστημάτων 

συμβάλλουν ο παράγοντας της τεχνολογίας κωδικοποίησης, της τεχνολογία 
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μετάδοσης και της τοπολογίας του δικτύου. Μέχρι τώρα, κυριαρχούν τα πρότυπα 

MPEG-2 και MPEG-4. Η αναβάθμιση ενός πολυπλέκτη σε MPEG-4 από πλευράς 

παρόχου απαιτεί ελάχιστα έξοδα, από την δε πλευρά χρήστη απαιτείται να 

αντικατάσταση του εξοπλισμού του δέκτη του με καινούριο ο οποίος θα είναι 

συμβατός με το πρότυπο MPEG-4. Τέλος, όσον αφορά την εμφάνιση του DVB-T2 

σημαίνει ότι θα χρειαστεί ανάλογη αναβάθμιση των πολυπλεκτών από πλευράς 

δικτύου-παρόχου καθώς και αγορά καινούριου δέκτη, συμβατού με το πρότυπο DVB-

T2, από πλευράς χρήστη. [9] [67]  

 

3.1.3.2 Ευρυζωνικές Κινητές Υπηρεσίες 
 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα πραγματοποιήθηκε στην 

Γενεύη η Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (World Radiocommunication 

Conference- WRC-07), στην οποία η συνεχόμενη ζώνη συχνοτήτων 790-862MHz 

αναγνωρίστηκε σαν η κυριότερη ζώνη για την ανάπτυξη προηγμένων κινητών 

τεχνολογιών και υπηρεσιών. Η ζώνη αυτή των 800 MHz συγκεντρώνει και μια σειρά 

πλεονεκτημάτων για την αξιοποίησή της για την Κινητή Ευρυζωνικότητα. 

Καταρχήν, η διάδοση του σήματος είναι πολύ καλύτερη στις χαμηλές 

συχνότητες που αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται λιγότερες υποδομές για παροχή 

ευρύτερης κάλυψης. Συνεπώς συντελείται μείωση του κόστους υποδομών, βελτίωση 

της παρεχόμενης υπηρεσίας, εξασφάλιση της επικοινωνίας στο εσωτερικό των 

κτιρίων και πρόσβαση σε απομακρυσμένους πληθυσμούς αγροτικών περιοχών Η 

υποδομή σε αυτή τη ζώνη μάλιστα υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 70% φθηνότερη 

απ’ ότι με τις ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιεί σήμερα η 3η γενιά ΚΤ [IP/10/540]. 

Με την ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρμογών, το κινητό τηλέφωνο θα αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, μέσω του οποίου θα μπορεί 

κανείς να λάβει και στείλει από οπουδήποτε και οποτεδήποτε επιθυμεί διαφόρων 

ειδών πληροφορίες. Πλέον, όροι όπως κινητή κοινωνική δικτύωση (mobile social 

networking), ψηφιοποίηση συναλλαγών (digitization) με ανάπτυξη υπηρεσιών όπως 

e-Commerce, ψηφιακή ψυχαγωγία (download multimedia content), VoIP 

Communication – συνδιαλέξεις μέσω δικτύων υψηλών ταχυτήτων, e-Health – 

αποστολή εξετάσεων και συνταγογράφηση, e-work – εξ΄ αποστάσεως εργασία, 

Telepresence – συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη, e-Government – συναλλαγές με 
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Δημόσιο/ τράπεζες θα έχουν υπόσταση. Επιπρόσθετα, θα μπορέσουν να 

δημιουργηθούν δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (smart grids) όπου θα υπάρχει 

αμφίδρομη επικοινωνία διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας – καταναλωτή/ 

μικροπαραγωγό καθώς και ευφυή Κτίρια (smart buildings) και συστήματα 

καταμέτρησης (smart metering systems) τα οποία θα διαχειρίζονται την ζήτηση της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Στο επίπεδο των ευφυών πόλεων θα μπορεί να επιτευχθεί 

διαχείριση κυκλοφορίας, ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης και 

συστημάτων διαχείρισης αναγκών φωτισμού δημοσίων οδών. Τέλος, ευφυής 

διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (smart logistics) θα μπορεί να είαι δυνατή με 

διαχείριση του στόλου οχημάτων (δρομολόγηση), της φόρτωσης και της τηλεματικής 

(παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας οχημάτων). [21] 

 

3.1.3.3 Ασύρματες Υπηρεσίες Ευρυεκπομπής 
  

Το ψηφιακό μέρισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει 

ευρυζωνικές ασύρματες υπηρεσίες σε συνδρομητές που βρίσκονται είτε σε σταθερές 

θέσεις είτε μετακινούνται. Μπορεί έτσι να αυξηθεί η κάλυψη σε περιοχές όπως είναι 

αγροτικές και υπαίθριες καθώς και εντός κτιρίων. Δύο είναι οι κύριες τεχνολογικές 

πλατφόρμες πάνω από τις οποίες μπορεί να προσφερθεί η ασύρματη ευρυζωνικότητα: 

το UMTS/LTE (Long Term Evolution) και WiMAX. Προκειμένου να 

καρποφορήσουν αυτές οι τεχνολογίες και να αποκτήσουν εμπορική σημασία και να 

αξιοποιηθούν πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος συντονισμός σε όλη την ευρωπαϊκή 

ένωση και να εξασφαλιστεί έτσι οικονομία κλίμακος αλλά και περιαγωγή από χώρα 

σε χώρα. 

Το σύστημα UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) είναι 

ευρέως διαδεδομένο στην Ευρώπη, χρησιμοποιεί κυρίως το φάσμα κοντά στα 

2.1GHz, ενώ σε μερικές χώρες εφαρμόζεται σε συχνότητες στην ζώνη των 900MHz. 

Με την χρήση τεχνολογιών κωδικοποίησης και συμπίεσης HSPA, HSPA+ μπορούν 

να επιτευχθούν ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων μέχρι και 14,4Mbps.  

To LTE (Long Term Evolution) είναι μια περαιτέρω εξέλιξη προσφέροντας 

ρυθμούς δεδομένων μέχρι και 100Mbps. To LTE χρησιμοποιεί τις τεχνικές TDD 

(time division duplex scheme) και FDD (frequency division duplex scheme) για την 
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υποστήριξη της πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του σταθμού βάσης και 

του χρήστη, με επικρατέστερη την τεχνική FDD έναντι της TDD.  

Να σημειωθεί ότι στα FDD συστήματα διατίθεται μια συχνότητα για το uplink 

(επικοινωνία χρήστη προς σταθμό βάσης) και μια διαφορετική συχνότητα για το 

downlink (επικοινωνία σταθμού βάσης προς χρήστη). Για την μείωση των 

παρεμβολών μεταξύ των δύο ταυτόχρονων εκπομπών (άνω και κάτω ζεύξης) οι δύο 

συχνότητες που χρησιμοποιούνται, διαχωρίζονται με ένα συγκεκριμένο διάστημα 

φύλαξης (guard band) στο πεδίο των συχνοτήτων 

Από την άλλη το σύστημα TDD δεν απαιτεί ούτε την χρήση ζεύγους 

καναλιών για την άνω και την κάτω ζεύξη αλλά ούτε και την ύπαρξη διαστήματος 

φύλαξης. Αντιθέτως χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα για την μετάδοση της 

πληροφορίας τόσο στην άνω όσο και στην κάτω ζεύξη κάνοντας όμως τον 

διαχωρισμό στο πεδίο του χρόνου. Σε κάθε κανάλι συνυπάρχουν ένα χρονικό 

υποπλαίσιο για το downlink και ένα για το uplink και τα διαστήματα φύλαξης για την 

μετάβαση από το downlink στο uplink και αντίστροφα είναι πλέον χρονικά και όχι 

συχνοτικά. 

Δεδομένου του χρονοδιαγράμματος της ολοκλήρωσης της ψηφιακής 

μετάβασης και της απελευθέρωσης του ψηφιακού μερίσματος η εφαρμογή του 

συστήματος LTE είναι πιο πιθανή συγκριτικά με το UMTS. 

Όσον αφορά το σύστημα WiMAX, αρχικά αναπτύχθηκε για την παροχή 

σταθερής ασύρματης πρόσβασης (fixed-wireless Access-FWA), ενώ η «κινητή» 

εκδοχή του προτύπου αυτού είναι πιθανό ότι θα μπορεί να προσφέρει ταχύτητες 

ανάλογα με αυτές του HSPA, με την χρήση TDD τεχνικής. Ωστόσο δεν είναι 

ξεκάθαρο το τοπίο για προοπτικές ανάπτυξης αυτού του προτύπου από τους 

παρόχους. Έτσι, πιθανότερος υποψήφιος για την χρήση του ψηφιακού μερίσματος 

είναι το LTE.  

Θεωρητικά όλες οι συχνότητες μεταξύ των 470-862MHz μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών. Παρόλαυτα είναι πολύ 

σημαντική η εναρμόνιση του φάσματος σε κάποιες συγκεκριμένες συχνότητες κυρίως 

προς όφελος των καταναλωτών, οι δέκτες των οποίων είναι κατασκευασμένοι για να 

λειτουργούν σε συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων. Για τον λόγο αυτό η ζώνη 

συχνοτήτων 790-862MHz επιλέχθηκε σαν η καταλληλότερη για την ανάπτυξη των 

παραπάνω υπηρεσιών στο μέλλον. [16] [20] 
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3.1.3.4 Ευρυεκπομπή τηλεοπτικού σήματος σε κινητούς δέκτες (mobile 
TV). 

 

Η ευρυζωνική κινητή τηλεόραση είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στον 

χρήστη να λάβει και να παρακολουθήσει τηλεοπτικά κανάλια στο κινητό του 

τηλέφωνο. Κατάλληλη έκδοση προτύπου DVB, για την εκπομπή και λήψη του 

αποτελεί το DVB-H (handheld), το οποίο προσαρμόζει την μετάδοση και την 

απεικόνιση του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε φορητές συσκευές με τους 

ανάλογους περιορισμούς ανάλυσης και μεγέθους εικόνας και περιορισμούς ισχύος 

που έχουν αναφερθεί και σε προηγούμενη ανάλυση . Είναι λοιπόν μια γραμμική 

υπηρεσία εκπομπής (linear multicast), όπως και η ψηφιακή τηλεόραση και πολύ πιο 

αποδοτική σε σχέση με την streaming TV που μεταδίδεται μέσω των δικτύων UMTS 

ή HSPA (3G). Οι προτιμώμενες συχνότητες για την ανάπτυξή της προσδιορίζονται 

στην ζώνη 470-862MHz.  

 

3.1.3.5 Public Protection and Disaster Relief-PPDR 
 

Σήμερα τα δίκτυα PPDR βασίζονται κυρίως σε δύο πρότυπα, στις τεχνολογίες 

TETRA (Terrestrial Trunked Radio) και TETRAPOL. Τα πρότυπα αυτά εκφράζουν 

την εξέλιξη στο χώρο των ασύρματων ραδιοδικτύων, είναι εξ ολοκλήρου ψηφιακά, 

και δίκτυα βασισμένα σε αυτά δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες να 

επικοινωνούν μεταξύ τους όχι μόνο με φωνή (όπως συνέβαινε μέχρι τώρα με τους 

παραδοσιακούς ασυρμάτους και τα CB), αλλά και με εικόνα. Παρέχουν έτσι όχι μόνο 

υπηρεσίες φωνής αλλά και στενής ζώνης υπηρεσίες δεδομένων. Σε σχέση με τα 

παλαιά συστήματα, υπόσχονται μεγαλύτερη ασφάλεια στην επικοινωνία, εισάγοντας 

μηχανισμούς κρυπτογράφησης, που στην πράξη μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο των 

υποκλοπών. Σήμερα υπάρχουν 80 περίπου δίκτυα Tetrapol σε 34 χώρες, μεταξύ τους 

και πολλές ευρωπαϊκές, ενώ πρόσφατα την εγκατάσταση συστήματος Tetrapol για τα 

κέντρα εκπαίδευσής του αποφάσισε ο αμερικανικός στρατός. Η ζώνη 470-862MHz 

αποτελεί την καλύτερη τεχνικά και οικονομικά λύση για οποιοδήποτε ευρυζωνική 

κινητό δίκτυο συμπεριλαμβανομένων και των PPDR [9] [20] 
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3.1.3.6 Υπηρεσίες βοηθητικές στην ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία 
 

Ο τομέας SAB/SAP (Services Ancillary Broadcasting / Programme making) 

περιλαμβάνει επαγγελματίες χρήστες όπως οργανισμούς συλλογής ειδήσεων, 

εμπορικά θέατρα, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, μεγάλης κλίμακας μουσικές 

συναυλίες αλλά και μικρότερες κοινωνικές ομάδες όπως δημοτικά θέατρα, σχολεία, 

εκκλησίες, κλπ. Χρησιμοποιούν φάσμα για μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως ασύρματα 

μικρόφωνα, in-ear monitors (IEMs), talkback, ασύρματες κάμερες και ζεύξεις για τη 

μετάδοση ακουστικού και οπτικού σήματος. Γενικά οι χρήστες SAB/SAP που 

χρησιμοποιούν την ζώνη 470-862MHz απαιτούν καθαρό φάσμα (ελεύθερο 

παρεμβολής) χαμηλής καθυστέρησης (low latency). [9] [20] 

 

3.1.3.7 Aνάπτυξη «γνωστικών» τεχνολογιών – Cognitive Services 
 

Οι γνωστικές τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν σε φασματικά κενά που 

υπάρχουν ανάμεσα στις συχνότητες που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση της 

ψηφιακής τηλεόρασης, με τον όρο ότι δεν θα προκαλέσουν προβλήματα παρεμβολής 

στις πρωτεύουσες υπηρεσίες εκείνης της φασματικής ζώνης. Τα λεγόμενα φασματικά 

κενά δεν είναι σταθερά στο φάσμα συχνοτήτων από περιοχή κάλυψης σε περιοχή 

κάλυψης. Η εύρεση των ελεύθερων και μη χρησιμοποιούμενων συχνοτήτων από 

άλλες υπηρεσίες ανά γεωγραφικά περιοχή κάλυψης είναι χαρακτηριστική ιδιότητα 

των γνωστικών τεχνολογιών.  

Μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι συσκευές αυτές είναι η ευαισθησία στο 

φάσμα (spectrum sensing), όπου πριν χρησιμοποιήσει μια συχνότητα για να 

μεταδώσει μια πληροφορία, η συσκευή εξετάζει αν λαμβάνει την εν λόγω συχνότητα 

από άλλη υπηρεσία. Αν ναι, τότε η συχνότητα χρησιμοποιείται και μεταπηδάει στην 

εξέταση της επόμενης γειτονικής, μέχρις ώτου βρει μια ελεύθερη, παίρνοντας υπόψη 

και διαστήματα προστασίας. 

Μια άλλη τεχνική είναι η χρησιμοποίηση μιας βάσης δεδομένων για την θέση 

των σταθμών βάσης μιας πρωτεύουσας υπηρεσίας και μέσω  για παράδειγμα 

ενσωματωμένου συστήματος GPS, μπορεί η συσκευή να γνωρίζει την θέση της και αν 

αυτή βρίσκεται κοντά στην περιοχή κάλυψης άλλης υπηρεσίας. [9] [20] 
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3.2 Τεχνικά Θέματα και κανονισμοί της CEPT 
 
 

3.2.1 Η θέση της CEPT 
 
 

 Όπως σημειώθηκε, μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (World 

Radiocommunication Conference- WRC-07) που έλαβε χώρα στην Γενεύη το 2007 η 

ζώνη συχνοτήτων των 790-862MHz (ή τα κανάλια Ch62-Ch69) αναγνωρίστηκε σαν η 

κυριότερη ζώνη για την ανάπτυξη προηγμένων κινητών τεχνολογιών. Έτσι 

αναλαμβάνει καθήκον ο οργανισμός CEPT (Conference Europeenne des 

Administrations des Postes et des Telecommunications) να εξετάσει όλες εκείνες τις 

πιθανότητες και τεχνικές παραμέτρους ώστε να επιτευχθεί αυτή η εκμετάλλευση του 

φάσματος από τις κινητές επικοινωνίες σε όλη την Ευρώπη χωρίς προβλήματα, χωρίς 

επίπτωση και σύγκρουση με το πλάνο του καταμερισμού του τηλεοπτικού φάσματος 

στις ευρωπαϊκές χώρες της Συνθήκη Γενεύη 06 (GE06), αλλά ομαλά και με έναν 

ευρύτερο και οργανωμένο συντονισμό. Τα κείμενα και οι μελέτες τις οποίες 

συντάσσει η ομάδα εργασίας της CEPT και οι μετέπειτα οργανωμένες συναντήσεις 

σου έχουν ως απόρροια την παραγωγή των λεγόμενων τεχνικών αναφορών (CEPT 

reports). 

 Τα παραδοτέα των παραπάνω τεχνικών αναφορών έχουν σε δεύτερο στάδιο 

να κάνουν με την μελέτη των εξής θεμάτων: 

 

 Την εύρεση και χάραξη πλαισίου για περιορισμούς ισχύος και λόγων 

προστασίας για την προστασία και αποφυγή προβλημάτων παρεμβολών 

μεταξύ ψηφιακής τηλεόρασης και άλλων υπηρεσιών, όπως κινητές 

επικοινωνίες. 

 

 Την εύρεση και ανάπτυξη της πιο κατάλληλης λύσης κατάτμησης της 

προτεινόμενης ζώνης συχνοτήτων (790 - 862 MHz) προς χρήση ψηφιακού 

μερίσματος, η οποία θα υιοθετηθεί συντονισμένα από όλες τις χώρες τις 

ευρωπαϊκής ένωσης. Αυτό θα βοηθήσει την κάθε χώρα να προσαρμόσει την 

χρήση του ψηφιακού μερίσματος ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε 

εθνικό επίπεδο καθώς και τις συνθήκες απαιτήσεων της εσωτερικής αγοράς 
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τους και έτσι να μπορέσουν να προγραμματίσουν την ανάπτυξη του 

κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που θα υποστηρίζει αυτές τις 

υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 Την αναγνώριση και την εξέταση όλων εκείνων των τεχνικών συνθηκών και 

περιορισμών που πρέπει να πληρούνται στο ελάχιστο σε ενιαία βάση, ώστε να 

αποφευχθεί κάθε είδους παρεμβολή με σκοπό την διευκόλυνση 

διασυνοριακών συντονισμών μεταξύ γειτονικών χωρών. 

 

 Την εύρεση πρότασης για καλύτερη λύση που να διαβεβαιώσει της συνέχισης 

της λειτουργίας υπηρεσιών PMSE – Programme Making and Special Events 

και την εξέταση επιβολής της λύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικά. 

 

Οι παραπάνω μελέτες είναι πολύ σημαντικές για την εύρεση και τον 

καθορισμό του τεχνικού πλαισίου και των τεχνικών περιορισμών για την αξιοποίηση 

της ζώνης συχνοτήτων του ψηφιακού μερίσματος από άλλες υπηρεσίες, ενώ θα 

βοηθήσει την επιβολή αυτών σε κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο από την Διεθνή 

Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU). Όλες οι εμπλεκόμενες αρχές, τόσο 

τηλεπικοινωνιακοί και τηλεοπτικοί πάροχοι, όσο και ρυθμιστικές αρχές, συμφωνούν 

ότι πρώτα πρέπει να γίνει η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση 

και μετά να γίνει απόδοση του ψηφιακού μερίσματος για χρήση. Ημερομηνία 

προτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης 

είναι το αργότερο ως το 2012, ενώ στην πραγματικότητα αυτό αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί έως το 2015. [9]  

  

3.2.2 Εξεταζόμενοι τρόποι εισαγωγής κινητών υπηρεσιών 
 
 

Η ζώνη αυτή των 800 MHz συγκεντρώνει ευνοϊκά χαρακτηριστικά για την 

αξιοποίησή της για την Κινητή Ευρυζωνικότητα, όπως σημειώθηκε. Η διάδοση του 

σήματος είναι πολύ καλύτερη στις χαμηλές συχνότητες που αυτό σημαίνει ότι 

χρειάζονται λιγότερες υποδομές για παροχή ευρύτερης κάλυψης και έτσι γίνεται 

εξοικονόμηση του κόστους των υποδομών, καθώς και βελτίωση της παρεχόμενης 

υπηρεσίας με εξασφάλιση επικοινωνίας τόσο στο εσωτερικό των κτιρίων όσο και 
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δυνατότητα πρόσβασης σε απομακρυσμένους πληθυσμούς αγροτικών περιοχών Η 

υποδομή σε αυτή τη ζώνη μάλιστα υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 70% φθηνότερη 

απ’ ό,τι με τις ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιεί σήμερα η 3η γενιά ΚΤ [IP/10/540]. 

 Για την εισαγωγή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην τηλεοπτική ζώνη και 

την αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος, υπάρχουν δύο απόψεις. 

 

1. Το σενάριο της χρήσης μεμονωμένων διαύλων από ολόκληρο το φάσμα που 

διατίθεται με δυναμικό τρόπο όπου και όποτε είναι ελεύθεροι. 

 

2. Το σενάριο χρήσης ενός συνεχόμενου τμήματος φάσματος το οποίο θα είναι 

αποκλειστικά διαθέσιμο σε νέες κινητές υπηρεσίες ευρυεκπομπής για μια 

προκαθορισμένη ζώνη συχνοτήτων, εναρμονισμένη, σε όλες τις ευρωπαϊκές 

χώρες (790 – 862Mhz). [21] [29] [30] 

 

3.2.2.1 Σενάριο 1 με χρήση μεμονωμένων διαύλων 
 

Η επιλογή αυτή της χρήσης μεμονωμένων διαύλων ανάλογα με τα φασματικά 

κενά που επικρατούν στις ψηφιακές τηλεοπτικές υπηρεσίες κάθε χώρας, θα πρέπει να 

μην έρχεται σε σύγκρουση και να μην καταλαμβάνει περιοχές συχνοτήτων που έχουν 

αποδοθεί στην συνθήκη της Γενεύης GE-06 για την ψηφιακή τηλεόραση. Έτσι, με 

την προϋπόθεση αυτή, στο σενάριο αυτό κάθε χώρα ξεχωριστά μπορεί να κατανέμει 

το φάσμα 470-862 MHz μεταξύ τηλεόρασης και άλλων υπηρεσιών σύμφωνα με τις 

ανάγκες της και την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της.  

Αυτό η προοπτική, από την μία πλευρά εμφανίζει το πλεονέκτημα της 

ύπαρξης μεγάλης ευελιξίας για κάθε χώρα, ιδιαίτερα σε χώρες που θέλουν να 

αξιοποιήσουν το φασματικά κενά συχνοτήτων τους ενώ ήδη έχουν μεταβεί στην 

λειτουργία της ψηφιακής τηλεόρασης. Έτσι, μπορούν να κάνουν άμεση εφαρμογή 

των νέων τους υπηρεσιών χωρίς να κάνουν επανασχεδιασμό του δικτύου της 

ψηφιακής τηλεόρασης και επαναπροσδιορισμό των συχνοτήτων που θα 

καταλαμβάνουν οι υπηρεσίες της ψηφιακής τηλεόρασης. 

Από την άλλη όμως, η έλλειψη σχεδίου από την αρχή για την κατάληψη 

διαύλων, θα δημιουργήσει το μειονέκτημα της μη αξιοποίησης στο μέγιστο του 

διαθέσιμου φάσματος, διότι αυτή θα γίνει σε μεμονωμένους διαύλους και όχι σε 
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συνεχόμενο τμήμα φάσματος. Επίσης, αυτό δυσχεραίνεται ακόμα από το γεγονός ότι 

για την σωστή λειτουργία δύο υπηρεσιών σε κοντινές φασματικές ζώνες θα πρέπει να 

υπάρχουν και οι κατάλληλες ζώνες προστασίας για αποφυγή παρεμβολών. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, χρειάζονται μεγάλες ζώνες προστασίας μεταξύ τηλεόρασης 

και άλλων υπηρεσιών, κάτι που πρέπει να συμβαίνει σε κάθε μεμονωμένο δίαυλο. 

Έτσι σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να σχεδιαστούν τα δίκτυα λαμβάνοντας υπόψη 

αυτές τις ζώνες προστασίας καθώς και την λήψη επιπρόσθετων μέτρων με 

γεωγραφικό διαχωρισμό των πομπών του νέου δικτύου από το υπάρχων της ψηφιακής 

τηλεόρασης.  

Εκτός αυτού, με αυτό το σενάριο είναι δύσκολος επίσης ο καθορισμός μέτρων 

προστασίας για αποφυγή παρεμβολών από υπηρεσίες μιας γειτονικής χώρας στην ίδια 

ζώνη συχνοτήτων. Τέτοιου είδος παρεμβολή είναι για παράδειγμα η παρεμβολή από 

DVB-T εκπομπούς της γειτονικής χώρας στις υπηρεσίες κινητής ευρυζωνικότητας 

της εν λόγω χώρας. [29] [30] [60] 

 

3.2.2.2 Σενάριο 2 με χρήση εναρμονισμένης ζώνης συχνοτήτων 
 

Στην περίπτωση του δεύτερου σεναρίου, προτείνεται η αποδέσμευση 

συνεχόμενης ζώνης συχνοτήτων και συγκεκριμένα της περιοχής 790-862 MHz (UHF 

ch61 - ch69) ως ψηφιακό μέρισμα, το οποίο να ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Το πλεονέκτημα αυτού του σεναρίου είναι η αποδοτικότερη χρήση και 

αξιοποίηση του φάσματος αφού είναι συνεχόμενο και όχι μεμονωμένοι διάσπαρτοι 

δίαυλοι. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν υπηρεσίες που θα λειτουργούν σε αυτή την 

ξεχωριστή ζώνη συχνοτήτων όπου θα υπάρχει ενιαίας κατανομή για όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, μπορούν να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος σε όλη την 

Ευρώπη και συντονισμός επενδυτών και κατασκευαστών εξοπλισμού συμβατού για 

όλες τις Ευρωπαίες χώρες. Επίσης όσο γρηγορότερα και περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες αποδεσμεύσουν το εν λόγω φάσμα προς διάθεση σε νέες υπηρεσίες, τόσο οι 

κατασκευαστές μπορούν να μειώσουν τις τιμές στον εξοπλισμό - δικτύου και 

τερματικών με αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος εξοπλισμού. Επίσης με τον 

καθορισμό των ορίων του φάσματος διευκολύνονται οι διαδικασίες συντονισμού και 

συνεννόησης μεταξύ γειτονικών χωρών σε θέματα παρεμβολών για την ίδια χρήση 

του φάσματος. Τέλος αυξάνονται τα επίπεδα ανταγωνισμού, η διάθεση φάσματος για 
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κινητές επικοινωνίες πανευρωπαϊκά δημιουργεί άνοιγμα στην αγορά που έχει 

αντίκτυπο στον τελικό χρήστη χαμηλότερες τιμές και καλύτερη ποιότητα εξοπλισμού 

και υπηρεσιών.  

Από την άλλη πλευρά βέβαια, αυτό το σενάριο δημιουργεί πρόβλημα σε 

χώρες που ήδη έχουν μεταβεί στην ψηφιακή τηλεόραση και κάνουν χρήση αυτών των 

συχνοτήτων. Έτσι, για την απελευθέρωση του εν λόγω φάσματος θα πρέπει να γίνει 

επιπλέον μελέτη από την αρχή και τροποποιήσεις στους χάρτες συχνοτήτων ώστε να 

εξαιρεθούν τα συγκεκριμένα κανάλια από τηλεοπτική χρήση. Έτσι, η υιοθέτηση 

αυτού του σεναρίου και η εφαρμογή του χωρίς πρόβλημα θα πρέπει να γίνει αφού 

πραγματοποιηθεί η διαδικασία της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση. 

Αυτή η άποψη μπορεί να οδηγεί προς μια καλύτερη αξιοποίηση του φάσματος 

αλλά προϋποθέτει οργανωμένο και συντονισμένο σχέδιο το οποίο να λαμβάνει υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας που καθιστούν δύσκολη την ποσοτικοποίηση του 

φάσματος αφού τα όρια του ψηφιακού μερίσματος δεν είναι ίδια για όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες. [29] [30] [60] 

 

3.2.3 Σενάρια Παρεμβολών και Τεχνικά Προβλήματα 
 

Όπως φαίνεται, κρίσιμο παράγοντα για την συνύρπαξη δικτύων κινητών 

επικοινωνιών και ψηφιακής τηλεόρασης αποτελεί ο κατάλληλος σχεδιασμός με 

κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή παρεμβολών. 

  

Οι περιπτώσεις παρεμβολών που πρέπει να εξετάζονται είναι δύο ειδών: 

 

 Η παρεμβολή μεταξύ συστημάτων που λειτουργούν στο ίδιο εύρος ζώνης 

συχνοτήτων, αλλά βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και 

ονομάζεται ομοκαναλική παρεμβολή (co-channel interference). Στην 

εξεταζόμενη περίπτωση πρόκειται για παρεμβολή μεταξύ συστημάτων 

κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών και DVB-T δικτύων επίγειας ψηφιακής 

τηλεόρασης. 

 

 Η παρεμβολή που προκαλείται μεταξύ συστημάτων τα οποία λειτουργούν σε 

γειτονικές ζώνες συχνοτήτων και ονομάζεται παρεμβολή γειτονικού 
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καναλιού(adjacent channel interference). Στην προκειμένη περίπτωση αφορά 

την παρεμβολή μεταξύ συστημάτων κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών και 

DVB-T δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. 

 

Όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί παρεμβολών ενός συστήματος σε άλλο των δύο 

παραπάνω κατηγοριών φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.  

Τα αρχικά ECN σημαίνουν ‘Electronic Communication Networks’ και 

αφορούν δίκτυα χαμηλής ισχύος με υπηρεσίες όπως κινητή ευρυζωνικότητα, ενώ 

στην κατηγορία non-ECN νοούνται δίκτυα υψηλής ισχύος όπως η εκπομπή ψηφιακής 

τηλεόρασης DVB-T. 

Η διαχωριστική γραμμή δηλώνει το γεωγραφικό σύνορο μιας γεωγραφικής 

περιοχής ή χώρας από την άλλη, και με τον όρο ín band΄ νοείται η χρήση εντός της 

ζώνης συχνοτήτων (790 - 862MHz) που έχει καθοριστεί ως ψηφιακό μέρισμα για τις 

κινητές επικοινωνίες από άλλες υπηρεσίες (DVB-T) και ‘out of band’ για χρήση 

εκτός της προαναφερθείσας ζώνης. 

 

 
Σχήμα 3.2 Σενάρια παρεμβολών 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [17] 

 

Επίσης σε αυτό το σημείο να διασαφηνιστεί ότι στην περίπτωση ενός 

συστήματος υπάρχει η μεριά του εκπομπού (transmitter) και η πλευρά του δέκτη 

(receiver). Όταν εξετάζονται περιπτώσει παρεμβολών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

διαφορετικών δικτύων-συστημάτων, εξετάζονται όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί μεταξύ 
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της παρεμβολής των εκπομπών και των δεκτών του ενός συστήματος στο άλλο και το 

αντίστροφο. Για την κατανόηση της κατεύθυνσης μεταξύ πομπού-δέκτη θα 

χρησιμοποιηθούν οι όροι ‘uplink’ (άνω ζεύξη) και ‘downlink’ (κάτω ζεύξη). Με τον 

όρο ‘uplink’ νοείται η κατεύθυνση διάδοσης από τον δέκτη στον πομπό και με τον 

όρο ‘downlink’ η αντίστροφη, από τον πομπό στον δέκτη. 

Τέλος, πριν γίνει μια πιο εκτενή αναφορά για τα είδη παρεμβολών που είναι 

πιο κρίσιμα, να σημειωθεί η παράμετρος RPCs (Reference Planning Configurations) 

που ισχύει για το σύστημα DVB-T, και σχετίζεται με τον επιθυμητό τύπο λήψης, μια 

ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο κατά την σχεδίαση ενός επίγειου δικτύου μετάδοσης 

ψηφιακής τηλεόρασης και τον τρόπο υλοποίησής του. Μπορεί έτσι να καθορίζει τα 

επιλεγόμενα χαρακτηριστικά διαμόρφωσης, την τοπολογία του δικτύου, την 

εκπεμπόμενη ισχύ. 

Πιο συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες επιλογές ως προς τον τύπο λήψης, κατά τον 

σχεδιασμό ενός επίγειου δικτύου μετάδοσης ψηφιακής τηλεόρασης, είναι:  

 Σταθερή λήψη (fixed reception – RPC 1), όπου η λήψη γίνεται με κεραία στην 

ταράτσα για παράδειγμα των κτιρίων και το απαιτούμενο ποσοστό περιοχών 

κάλυψης όπου το ζητούμενο σήμα επιτυγχάνεται, για την  σταθερή λήψη,  

είναι 95%. 

 Λήψη φορητού δέκτη (portable reception), όπου το ζητούμενο ποσοστό 

περιοχών κάλυψης για την φορητή λήψη εξωτερικού χώρου (RPC2) είναι 

95%, για την φορητή λήψη εσωτερικού χώρου (RPC3) 70% (για μειωμένη 

ποιότητα κάλυψης) ή 95% (για μέγιστη δυνατή ποιότητα κάλυψης).   

 Κινητή λήψη (mobile reception-RPC2), όπου το απαιτούμενο ποσοστό 

περιοχών κάλυψης όπου το ζητούμενο σήμα επιτυγχάνεται, είναι 99%. 

 

Η σταθερή λήψη έχει τις μεγαλύτερες ομοιότητες από άποψη δομής δικτύου 

με το υπάρχον αναλογικό πλάνο. Αυτός ο τύπος λήψης υλοποιείται με 

περιορισμένους αριθμητικά εκπομπούς σχετικά υψηλής ισχύος όπου επιτυγχάνονται 

οι μεγαλύτεροι ρυθμοί μετάδοσης ανά κανάλι.      

Από την άλλη, οι άλλοι δυο  τύποι λήψης προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία 

στο χρήστη με αντίτιμο την ικανοποίηση αυστηρότερων κριτηρίων προστασίας από 

παρεμβολές και μια αρκετά διαφορετική δομή δικτύου από την  ήδη υπάρχουσα. Πιο 

συγκεκριμένα η φορητή λήψη εσωτερικού χώρου έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις σε 
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σηματοθορυβικούς λόγους, ώστε να επιτυγχάνεται λήψη στο δέκτη. Αντίστοιχα, η 

κινητή λήψη προϋποθέτει πυκνή δομή δικτύου, απαραίτητη για την επίτευξη του πολύ 

υψηλού ζητούμενου ποσοστού περιοχών (99%), παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και 

χαμηλή απόδοση σε ρυθμούς μετάδοσης ανά κανάλι. [17] [26] [30] [31] 

 

3.2.3.1 Παρεμβολή Ομοκαναλικού Καναλιού 
 

 Με τον όρο παρεμβολή ομοκαναλικού καναλιού νοείται η κατάσταση στην 

οποία δύο διαφορετικά συστήματα χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι συχνοτήτων και 

λειτουργούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Εμφανίζεται όταν η εκπομπή του 

σήματος από το ένα σύστημα, λαμβάνεται στον δέκτη του άλλου συστήματος σαν 

παρεμβολή. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν δεν υιοθετηθεί το σενάριο της χρήσης 

εναρμονισμένης ζώνης συχνοτήτων για την ανάπτυξη δικτύων κινητών υπηρεσιών 

και έτσι σε δύο γειτονικές χώρες μπορεί να γίνεται δέσμευση του ίδιου καναλιού 

συχνοτήτων, στην μία από δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης DVB-T και στην 

άλλη από δίκτυο κινητών επικοινωνιών. 

 Ομοκαναλική παρεμβολή μπορεί επομένως να υπάρξει στις παρακάτω 

περιπτώσεις. 

Στην  περίπτωση της παρεμβολής κατά την λειτουργία της κάτω ζεύξης 

(downlink) ενός δικτύου IMT (International Mobile Telecommunications) προς σε 

μια καταχωρημένη συχνότητα όπου λειτουργεί DVB-T δίκτυο-σύστημα. Σε αυτό το 

σενάριο η παρεμβολή δεν θεωρείται κρίσιμη, διότι θα ήταν υπολογίσιμη μόνο σε 

αποστάσεις των δύο δικτύων κάτω των 15 km, κάτι που δεν συναντάται λόγω του 

γεγονότος ότι εξαιτίας της τεχνικής επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων που 

συναντάται στον σχεδιασμό δικτύων, αυτή η ακτίνα είναι πάνω από 15 km. 

Στην περίπτωση της παρεμβολής της άνω ζεύξης (uplink) ενός δικτύου IMT 

(International Mobile Telecommunications) προς την σταθερή λήψη DVB-T 

υπηρεσίας. Και σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται η παρεμβολή ακίνδυνη, λόγω του 

γεωγραφικού διαχωρισμού των δύο δικτύων ως τεχνική παράμετρος σχεδιασμού 

δικτύων.  

Επομένως, όπως φαίνεται στις δύο παραπάνω περιπτώσει, ο γεωγραφικός 

διαχωρισμός των δύο συστημάτων απαλύνει την παρεμβολή ομοκαναλικού καναλιού. 
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Η πιο κρίσιμη περίπτωση ομοκαναλικής παρεμβολής είναι η περίπτωση 

παρεμβολής πομπού DVB-T στην άνω ζεύξη συστήματος σταθμού βάσης IMT 

συστήματος κινητών επικοινωνιών. Αυτή του είδους η περίπτωση μπορεί να έχει 

αντίκτυπο σημαντικό από την μία ως προς την ανάγκη μείωσης της ακτίνας της 

κυψέλης του κυψελωτού συστήματος των κινητών επικοινωνιών και από την άλλη 

τον γεωγραφικό διαχωρισμό των συστημάτων σε αποστάσεις πάνω από 200km. Αυτό, 

επειδή είναι ανέφικτο, ιδιαίτερα στα σύνορα δύο γειτονικών χωρών, πρέπει να 

εφαρμοστούν διαφορετικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των ομοκαναλικών 

παρεμβολών, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και θα αναφερθούν λίγο πιο κάτω. 

Είναι επιτακτική ανάγκη χρησιμοποίησης αυτών των τεχνικών, αν αναλογιστεί κανείς 

ότι DTT μεγάλης ισχύος μιας χώρας θέτουν αρκετούς περιορισμούς όσον αφορά την 

χρήση των ίδιων συχνοτήτων στις γειτονικές χώρες. [29] [30] [60] 

 

3.2.3.2 Παρεμβολή Γειτονικού Καναλιού 
 

  Η παρεμβολή γειτονικού καναλιού (Adjacent Channel Interference-ACI) 

αναφέρεται στην κατάσταση στην οποία, μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί σε ένα 

συγκεκριμένο κανάλι συχνοτήτων, δημιουργεί παρεμβολές στην λήψη μιας άλλης 

υπηρεσίας η οποία λειτουργεί στο ακριβώς διπλανό κανάλι. Στην περίπτωση που 

εξετάζεται οι δύο υπηρεσίες είναι το DVB-T και IMT δίκτυα. 

 Αυτού του είδους η παρεμβολή εμφανίζεται όταν η διαφορά της έντασης του 

πεδίου μεταξύ των δύο συστημάτων είναι πολύ μεγάλη, όπως στην περίπτωση των 

πομπών μεγάλης ισχύος DVB-T για την σταθερή λήψη και των χαμηλών ισχύων πομπών 

του δικτύου κινητής τηλεφωνίας - IMT. Μπορούν έτσι να υπάρξουν δύο τύποι 

παρεμβολής: 

 Από σταθερή τοποθεσία (είτε στην κάτω ζεύξη ενός σταθμού βάσης της κινητής 

υπηρεσίας, ή στην άνω ζεύξη μιας ευρυζωνικής εγκατάστασης σε σταθερή 

τοποθεσία σταθερών υπηρεσιών) 

 Από ένα κινητό τερματικό που εκπέμπει στην άνω ζεύξη. 

Γενικότερα, έχει βγει το συμπέρασμα ότι μπορούν να συνυπάρξουν δίκτυα 

κινητών επικοινωνιών χαμηλής ισχύος με δίκτυα DVB υψηλής ισχύος εκπομπής 

κάνοντας χρήση σε γειτονικά κανάλια συχνοτήτων, εφαρμόζοντας όμως μια σειρά 

τεχνικών (mitigation techniques) που θα γίνει λόγος στην επόμενη ενότητα, μαζί με 

προσεκτικό σχεδιασμό δικτύου.  
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Παρόλο αυτά παραμένει το πρόβλημα παρεμβολής που δημιουργείται από τις 

κινητές φορητές συσκευές στους δέκτες των DVB, και αυτό λόγω της φύσης των κινητών 

τερματικών που δεν είναι σταθερή η θέση τους, κάνοντας έτσι δύσκολη την προστασία 

του DVB σε όλη την περιοχή κάλυψής του. Ιδιαίτερα δυσχερής είναι η κατάσταση στο 

όριο της περιοχής κάλυψης (πχ. μιας κυψέλης) όπου λόγω απόστασης από τον πομπό, ο 

δέκτης λαμβάνει σήμα χαμηλότερης ισχύος, ευάλωτο σε παρεμβολή σήματος άλλου 

συστήματος.  

Οι τεχνικές που θα αναφερθούν προστατεύουν την κάτω ζεύξη σταθερού πομπού 

από παρεμβολές και όχι την άνω από κινητό τερματικό.  Αντιθέτως, στην περίπτωση 

αυτή πρέπει να υπάρχει μια ζώνη προστασίας μεταξύ των γειτονικών καναλιών 

συχνοτήτων που κάνουν χρήση τα δύο συστήματα, ώστε να προστατευθεί ο δέκτης DVB-

T σταθερής λήψης από την παρεμβολή της άνω ζεύξης του κινητού. Ενώ , όσον αφορά 

την επίδραση της παρεμβολής του DVB-T στην κάτω ζεύξη του IMT θα μπορούσε να 

εξαλειφθεί χρησιμοποιώντας εκπομπούς τω δύο συστημάτων οι οποίοι βρίσκονται στο 

ίδιο σημείο, και χωρίς ακόμα την ανάγκη χρήσης προστατευτικών ζωνών συχνοτήτων. 

Όταν οι πομποί δύο συστημάτων δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο, τότε μπορεί να υπάρξει 

το σενάριο όπου ένας δέκτης του συστήματος 1, είναι στα όρια κάλυψης, και επομένως η 

ισχύς λήψης του είναι ασθενής, και συνάμα ένας πομπός του συστήματος 2 τυγχάνει να 

είναι εγκατεστημένος δίπλα στα όρια αυτά, και επομένως το εκπεμπόμενο σήμα του θα 

είναι ισχυρό και θα παρεμβάλει τον δέκτη του συστήματος 1. [29] [30] [60] 

 

3.2.3.3 Τεχνικές Μείωσης Παρεμβολής Καναλιού 
 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με μια σειρά τεχνικών μετριασμού της 

παρεμβολής καναλιού μπορούν να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα μαζί 

με έναν σωστό σχεδιασμό δικτύου, συμβάλλοντας έτσι στην συνύρπαξη ενός δικτύου 

DVB-T και ενός IMT (International Mobile Telecommunications). 

 Οι παρακάτω τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό της 

εισερχόμενης παρεμβολής σε ένα σύστημα από ένα άλλο: 

 

Διαχωρισμός των κεραιών. Όταν οι σταθμοί εκπομπής των δύο συστημάτων (πχ. 

DVB, IMT) βρίσκονται στο ίδιο σημείο (πχ. πυλώνα), τότε μπορεί να μειωθεί η 

σύζευξη μεταξύ των δύο κεραιών με τον διαχωρισμό τους κατά μερικά μέτρα σε 

οριζόντιο, κάθετο ή μπρος πίσω επίπεδο. 
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Χρήση των προσαρμοσμένων κεραιών (adaptive antennas). Ιδιότητα των κεραιών 

αυτών είναι ότι μπορούν με την χρήση ολοκληρωμένων και ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων να αλλάζουν χαρακτηριστικά του διαγράμματος ακτινοβολίας τους, 

όπως ο προσανατολισμός και η κατευθυντικότητα του κύριου λοβού ακτινοβολίας, με 

αποτέλεσμα την εκπομπή και λήψη σε προσαρμοζόμενη κατεύθυνση  ανά περίπτωση 

με μείωση παρεμβολών προς την μη επιθυμητή κατεύθυνση. 

 

Διαφοροποίηση στην πόλωση των κεραιών. Ένας άλλος τρόπος μείωσης της σύζευξης 

είναι με την τεχνική χρησιμοποίησης διαφορετικής πόλωσης του εκπεμπόμενου 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μεταξύ των δύο συστημάτων. Με άλλα λόγια μπορεί οι 

κεραίες του DVB να πολωθούν οριζόντια και οι κεραίες κινητής κάθετα. Η 

ορθογωνικότητα στην πόλωση απομονώνει την παρεμβολή του ενός συστήματος στο 

άλλο. 

 

Φιλτράρισμα. Η χρήση φίλτρων ζώνης συχνοτήτων στον δέκτη που παρεμβάλλεται 

από τον σταθμό εκπομπής του άλλου συστήματος, μειώνει την παρεμβολή 

απομονώνοντας το φάσμα των μη επιθυμητών εκπομπών στο επιθυμητό σήμα του 

δέκτη. 

 

Μηχανισμός Ελέγχου Ισχύος στην κάτω ζεύξη.  Σε TDD (time division duplex) 

συστήματα, μπορεί ο σταθμός εκπομπής μέσω του μηχανισμού ελέγχου της 

εκπεμπόμενης ισχύος (power control) να προσαρμόζει ανάλογα με την απόσταση του 

δέκτη το επίπεδο του εκπεμπόμενου σήματος. Έτσι μπορεί να διατηρηθεί σε 

χαμηλότερες στάθμες και να μην παρεμβάλλει σε άλλα συστήματα. 

 

Μείωση της ισχύος εκπομπής. Με χρήση περισσότερων σταθμών βάσης αλλά με 

εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων μπορεί να μειωθεί η ισχύς εκπομπής που μπορεί να 

παρεμβάλλει στο άλλο σύστημα διατηρώντας όμως την ίδια περιοχή κάλυψης. 

Χρήση προστατευτικών ζωνών. Με χρήση ζωνών συχνοτήτων προστασίας μεταξύ 

αυτών λειτουργίας των δύο συστημάτων μπορεί να επιτευχθεί περιορισμός της 

παρεμβολής από το ένα σύστημα στο άλλο.  
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 Έτσι με σωστό σχεδιασμό και χρήση των παραπάνω τεχνικών είναι εφικτό να 

συνυπάρξουν συστήματα για χρήση ευρυζωνικών κινητών υπηρεσιών μαζί με το 

δίκτυο DVB της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. [9] [29] [30] [31] 

 

3.2.4 Υιοθέτηση Άποψης Χρήσης Εναρμονισμένης Ζώνης 
Συχνοτήτων και Τεχνικές Παράμετροι που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη 
 

 Στις προηγούμενες ενότητες έγινε λόγος για τις δυνατότητες χρήσης 

μεμονωμένων διαύλων ή συνεχόμενου φάσματος για αξιοποίηση ψηφιακού 

μερίσματος από κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες. Αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα του κάθε σεναρίου, και τελικώς μετά την Παγκόσμια Διάσκεψη 

Ραδιοεπικοινωνιών (World Radiocommunication Conference- WRC-07) που έλαβε 

χώρα στην Γενεύη το 2007, υιοθετήθηκε το σενάριο χρήσης εναρμονισμένης ζώνης 

συχνοτήτων και συγκεκριμένα της περιοχής των 790-862MHz (ή τα κανάλια Ch62-

Ch69) για την ανάπτυξη προηγμένων κινητών τεχνολογιών. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούν κάποιες τεχνικές παράμετροι που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά την υιοθέτηση αυτού του σεναρίου. 

Σχεδιασμός τερματικού. Θα υπάρχει αντίκτυπο στον σχεδιασμό των κινητών 

συσκευών και τερματικών που πρόκειται να υποστηρίζουν την λειτουργία υπηρεσιών 

στην εναρμονισμένη ζώνη συχνοτήτων (790-862Mhz). Πρώτα από όλα, η γεωμετρία 

και το μέγεθος της κεραίας θα παίξει ρόλο στο μέγεθος και στο κόστος όλου του 

τερματικού. Η γεωμετρία της κεραίας σχετίζεται με τα ηλεκτρομαγνητικά 

χαρακτηριστικά και την απόδοση αυτής. Πρόκειται πλέον για χρήση κεραιών 

λειτουργίας στενής ζώνης που πρέπει να ενσωματωθούν στην συσκευή του 

τερματικού, χωρίς να επηρεάσουν την καλαισθησία και το μέγεθος αυτού. Το γεγονός 

ότι πρόκειται για χρήση κεραιών στενής ζώνης, έχει σύμμαχο το μικρό μέγεθος που 

δίνει την δυνατότητα ενσωματωμένων κεραιών στην συσκευή χωρίς χρήση 

εξωτερικών. 

 Η χρήση φίλτρων μέσα στον δέκτη της τερματικής συσκευής θα είναι 

καθοριστική, αφού θα πρέπει μέσω αυτών να μπορεί ο κινητός δέκτης να λειτουργεί 

συγχρόνως για τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες GSM, καθώς και για τις μελλοντικές 
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ευρείας ζώνης. Θα πρέπει να γίνεται δηλαδή κατάλληλος διαχωρισμός των πόρων 

ραδιοκυμάτων για υποστήριξη και συνύπαρξη διαφορετικών υπηρεσιών. 

 Η χρήση κεραιών στενής ζώνης με υψηλότερο κέρδος καθώς και φίλτρων με 

χαμηλές απώλειες εισόδου, ουσιαστικά αυξάνουν και βελτιώνουν την αποδοτικότητα 

της ραδιοζεύξης (link budget) το οποίο οδηγεί σε αύξηση της περιοχής κάλυψης ή 

αλλιώς σε αύξηση της χωρητικότητας στο δίκτυο. 

Επιπτώσεις στο κόστος. Η χρήση της εναρμονισμένης ζώνης συχνοτήτων, 

ιδιαίτερα σε χώρες που δεν έχουν απελευθερώσει την συγκεκριμένη ζώνη και 

διάφορες άλλες υπηρεσίες κάνουν χρήση αυτής, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο 

στο κόστος για επανασχεδιασμό του δικτύου και της απόδοσης συχνοτήτων καθώς 

και στο κόστος μετατροπής και προσαρμογής των κεραιοσυστημάτων μαζί με τα 

ανάλογα φίλτρα και τους συνδυαστές (combiner). Τέλος δεν πρέπει να αμελείται και 

το κόστος ενημέρωσης του κοινού για το νέο εξοπλισμό και τη νέα υπηρεσία, καθώς 

και το κόστος λόγω καθυστέρησης παροχής της υπηρεσίας (επιβολή προστίμου λόγω 

καθυστέρησης, απώλεια εσόδων μη μετάδοσης). 

Χρονική καθυστέρηση.  Είναι αναμενόμενο να υπάρξουν καθυστερήσεις στο 

σχέδιο μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση και στην απελευθέρωση της 

εναρμονισμένης ζώνης συχνοτήτων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με το 

χρονοδιάγραμμα, διότι η διαδικασία απαιτεί σύνθετες και πολύπλοκες διαδικασίες 

συντονισμού και επανασχεδιασμού. 

Πιθανός περιορισμός σε βάθος χρόνου. Η χρήση της παρούσας 

εναρμονισμένης ζώνης συχνοτήτων, μπορεί μελλοντικά να μην επαρκεί για την 

ικανοποίηση νέων υπηρεσιών και να αποτελεί περιοριστικό παράγονται στον αριθμό 

των κινητών πολυμεσικών δικτυακών υπηρεσιών που πρόκειται να προσφερθούν. 

Διαθεσιμότητα τερματικού εξοπλισμού. Το σενάριο της εναρμονισμένης ζώνης 

θα έχει αντίκτυπο στο κόστος και στην διαθεσιμότητα του τερματικού. Η ανάπτυξη 

συσκευών που να υποστηρίζουν πολλές ζώνες συχνοτήτων (multiband mobile 

phones) κάνει την διαδικασία πιο πολύπλοκη και έχει και αντίκτυπο στην επίδοση της 

συσκευής. Από την  άλλη, η εναρμόνιση θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακος που θα 

μειώσουν το κόστος τερματικής συσκευής. Αυτό θα εξαρτηθεί από την απήχηση στην 

αγορά στον τομέα αυτό. [29] [30] [31] 
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3.2.5 Τεχνικοί Κανονισμοί και Περιορισμοί Ισχύος 
 
 Σε προηγούμενη ενότητα, αναλύθηκαν διάφορες τεχνικές με τις οποίες μπορεί 

να μετριαστούν οι παρεμβολές μεταξύ ενός συστήματος κινητών επικοινωνιών και 

του δικτύου ευρυεκπομπής ψηφιακής τηλεόρασης DVB-T. Εκτός αυτών των 

τεχνικών, λόγω του γεγονότος ότι συμφωνήθηκε η ζώνη των 790-862MHz να 

αποδοθεί για την ανάπτυξη κινητών επικοινωνιών και είναι εναρμονισμένη, θα πρέπει 

να οριστούν και να ισχύουν κάποιοι κανονισμοί και περιορισμοί ισχύος εκπομπής για 

τους σταθμούς βάσης και τα κινητά τερματικά που λειτουργούν στη ζώνη αυτή ώστε 

να μην προκαλούνται παρεμβολές από ισχυρές εκπομπές σε διπλανές ζώνες 

συχνοτήτων και άλλα συστήματα. 

Αρχικά να διασαφηνιστούν κάποιοι όροι που θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω. 

Οι περιορισμοί που πρέπει να ισχύουν σε ενιαία βάση είναι βασισμένοι στην έννοια 

της λεγόμενης BEM μάσκας (block edge mask approach). Πρόκειται για μια ‘μάσκα’ 

εκπομπής που ορίζεται σε συνάρτηση της συχνότητας και απαρτίζεται από ‘in-block’ 

και ‘in-band’ (εντός εύρους φασματικής ζώνης) και ‘out of block’ και ‘out of band’ 

(εκτός εύρους φασματικής ζώνης), τα οποία ορίζουν την επιτρεπτή στάθμη εκπομπής 

σε διάφορες συχνότητες εντός και εκτός της φασματικής περιοχής που 

προστατεύεται. Να σημειωθεί ότι ‘out of band’ θεωρείται στην εξεταζόμενη 

περίπτωση η ζώνη εκτός της 790-862MHz, ενώ η in-band ‘η εντός της 790-862MHz. 

Ο όρος ‘block’ αναφέρεται σε ένα κομμάτι ή κανάλι μιας ευρύτερη ζώνης και 

χαρακτηρίζεται από τα όρια μιας χαμηλότερης συχνότητας fl, και μιας υψηλότερης 

fh. Οπότε το λεγόμενο ‘block size ’ είναι fh-fl. Έτσι λοιπόν, out of block’ είναι ο 

χαρακτηρισμός για τις συχνότητες εκτός αυτού του καναλιού (block) και ‘in-block’ 

για εντός. 

Πριν την αναφορά των τεχνικών περιορισμών που πρέπει να πληρούν τα 

συστήματα κινητών επικοινωνιών (από εδώ και πέρα θα αναφέρονται ως ECN – 

Electronic Communication Networks), στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται μια 

σειρά παραμέτρων που θεωρήθηκε ότι πληρούν και χαρακτηρίζουν τους σταθμούς 

βάσης και τις τερματικές συσκευές των ECN συστημάτων, και αποτελούν αναφορά 

για τους περιορισμούς ισχύος που θα προκύψουν. [9] [26] 
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Σχήμα 3.3 Λίστα Παραμέτρων για τους Σταθμούς Βάσης ECN  

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 

 

 

 

 
Σχήμα 3.4 Λίστα Παραμέτρων για τους Τερματικούς Σταθμούς ECN 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 

 

                                                                                                                        

 

3.2.5.1 Τεχνικοί Περιορισμοί Ισχύος για ECN Σταθμούς Βάσης 
 

In block όριο για ECN Σταθμό Βάσης 

 

 Σε κάθε περίπτωση και ανά χώρα θα πρέπει η αρμόδια αρχή να ευθύνεται για 

την τήρηση ορίων περιορισμών ισχύος (eirp). Θα πρέπει αυτό το ανώτατο όριο 

εκπεμπόμενης ισχύος (eirp) των σταθμών βάσης για συχνότητες εντός καναλιού (in-

block size) να κυμαίνεται από 56 dBm/{5 MHz} έως 64 dBm/{5 MHz}. Επίσης, σε 

ειδικές περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή θα εξετάζει την δυνατότητα αύξησης αυτού του 

ορίου.  
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Out of block όριο για ECN Σταθμό Βάσης 

 

 Τα όρια ισχύος εκπομπής που θα συναντώνται σε περιοχές συχνοτήτων εκτός 

φασματικής ζώνης καναλιού (Out of block size), φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. 

Στον δεύτερο κατά σειρά πίνακα δίνεται και το όριο σε συνάρτηση με την συχνοτική 

απόσταση από την συχνότητα του καναλιού που εκπέμπει ο σταθμός βάσης, ενώ στον 

τρίτο κατά σειρά πίνακα δίνεται τα αντίστοιχα όρια όταν οι συχνοτικές αποστάσεις 

βρίσκονται σε ζώνη προστασίας (guard band). [9] [26] 

 

 
Σχήμα 3.5 Βασικές Απαιτήσεις - Ορίων BEM out of block για EIRP Σταθμών Βάσης 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 

 

 

 
Σχήμα 3.6 Απαιτήσεις Μετάβασης – Ορίων BEM out of block για EIRP Σταθμών Βάσης σε 

διαφορετικές συχνότητες για FDD συστήματα κάτω ζεύξης και TDD 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 

 

 
Σχήμα 3.7 Απαιτήσεις Μετάβασης – Ορίων BEM out of block για EIRP Σταθμών Βάσης για 

συχνότητες που χρησιμοποιούνται ως ζώνη προφύλαξης 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 
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3.2.5.2 Τεχνικοί Περιορισμοί Ισχύος για ECN Κινητούς Δέκτες 
 

In block όριο για Κινητούς Τερματικούς Σταθμούς 

Σε κάθε περίπτωση και ανά χώρα θα πρέπει η αρμόδια αρχή να ευθύνεται για 

την τήρηση ορίων περιορισμών ισχύος (eirp). Θα πρέπει αυτό το ανώτατο όριο 

εκπεμπόμενης ισχύος (eirp) των κινητών τερματικών σταθμών (τόσο για FDD όσο 

και για TDD συστήματα) για συχνότητες εντός καναλιού (in-block size) να μην 

ξεπερνάει την τιμή των 23 dBm κατά μέσο όρο. Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις, η 

αρμόδια αρχή θα εξετάζει την δυνατότητα αύξησης αυτού του ορίου. [9] [26] 

 

Out of band όριο για Κινητούς Τερματικούς Σταθμούς 

 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μέγιστες τιμές ορίων εκπομπής για FDD 

τερματικούς σταθμούς που λειτουργούν στην εναρμονισμένη ζώνη συχνοτήτων. 

 

 
Σχήμα 3.8 Out of band Απαιτήσεις για FDD τερματικούς σταθμούς 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 

 

 Οι παραπάνω τιμές αφορούν FDD τερματικούς σταθμούς που έχουν 

σχεδιαστεί να λειτουργούν στην εναρμονισμένη ζώνη συχνοτήτων. Στους παρακάτω 

πίνακες φαίνονται τα όρια εκπομπής για FDD και TDD συστήματα, εκτός των FDD 

συστημάτων που λειτουργούν εντός της εναρμονισμένης φασματικής ζώνης. [9] [26] 

 

 
Σχήμα 3.9 Out of band Απαιτήσεις για τερματικούς σταθμούς για συχνότητες FDD κάτω 

ζεύξης 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 
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Σχήμα 3.10 Out of band Απαιτήσεις για τερματικούς σταθμούς για συχνότητες TDD και FDD 

άνω ζεύξης και ευρυεκπομπής 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 

 

 

 
Σχήμα 3.11 Out of band Απαιτήσεις για τερματικούς σταθμούς για συχνότητες που 

χρησιμοποιούνται ως διάστημα προστασίας – guard band  
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 

 

 

3.2.5.3 Συμβατότητα ECN Σταθμών Βάσης με Πομπούς Ψηφιακής 
Τηλεόρασης 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα όρια του EIRP εκτός φασματικού 

τμήματος για σταθμό βάσης σε συχνότητες κάτω από τα 790MHz, σε συχνότητες 

δηλαδή όπου λειτουργούν συστήματα ψηφιακής τηλεόρασης. 
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Σχήμα 3.12 Όρια EIRP εκτός φασματικού τμήματος  

για Σταθμό Βάσης σε συχνότητες κάτω από 790 MHz 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 

 

Οι περιπτώσεις Α, Β και Γ του πίνακα μπορούν να ισχύουν ανά κανάλι 

μετάδοσης ή/και ανά περιοχή, ώστε το ίδιο κανάλι εκπομπής να έχει διαφορετικά 

επίπεδα προστασίας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικά 

τηλεοπτικά κανάλια να έχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας στην ίδια γεωγραφική 

περιοχή. Τα κράτη εφαρμόζουν τη βασική υποχρέωση στην περίπτωση Α, όταν κατά 

την εγκατάσταση επίγειων συστημάτων ικανών να παρέχουν υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι σε χρήση ψηφιακά επίγεια κανάλια εκπομπής. Τα 

κράτη μπορούν να εφαρμόσουν τις βασικές απαιτήσεις στις περιπτώσεις Α, Β ή Γ σε 

περιπτώσεις όπου τα σχετικά κανάλια εκπομπής δεν είναι σε χρήση κατά την 

εγκατάσταση επίγειων συστημάτων ικανών να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. Λαμβάνουν υπόψη ότι οι περιπτώσεις Α και Β παρέχουν τη 

δυνατότητα μεταγενέστερης ενεργοποίησης των σχετικών καναλιών εκπομπών για 

επίγεια ψηφιακή εκπομπή, ενώ η περίπτωση Γ ενδείκνυται όταν δεν υπάρχουν σχέδια 

χρησιμοποίησης των σχετικών τηλεοπτικών καναλιών. [9] [26] 
 

3.2.5.4 Συμβατότητα ECN Κινητών Τερματικών με Πομπούς Ψηφιακής 
Τηλεόρασης 

 
 Για την αποφυγή οποιαδήποτε παρεμβολών μεταξύ εκπομπών κινητών 

τερματικών, που θα λειτουργούν στη ζώνη 790-862MHz και της ψηφιακής 

τηλεόρασης, κάτω από τα 790 MHz, και την προστασία έτσι της σταθερής λήψης της 

επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, μια απαίτηση για την τερματική κινητή συσκευή των 

-50 dBm /8MHz για συχνότητες μικρότερες των 790 MHz πρέπει να ικανοποιείται. 
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Στην περίπτωση της προστασίας της φορητής τηλεόρασης, η τιμή αλλάζει στην -65 

dBm /8MHz. Επίσης, πέραν του ορίου της ισχύος, όπως θα αναλυθεί και στην 

επόμενη ενότητα, υπάρχει και μια ζώνη προστασίας των 7MHz για προστασία της 

σταθερής λήψης της ψηφιακής τηλεόρασης από παρεμβολές της άνω ζεύξης των 

ECN συστημάτων. Ακόμα, όπως επίσης θα αναφερθεί παρακάτω, για τα FDD 

συστήματα υπάρχει και μια απόσταση 42 MHz μεταξύ της άνω ζεύξης κινητού 

τερματικού και DVB-T συστήματος ψηφιακής τηλεόρασης. [9] [26] 

 

3.2.5.5 Συμβατότητα μεταξύ ECN Δικτύων 
 

 Επειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός ECN δίκτυα, θα 

πρέπει να προβλεφθούν και οι αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύος και για παρεμβολές 

μεταξύ των. Έτσι, το μέγιστο όριο εκπομπής των -49dBm /5MHz  έχει θεσπιστεί για 

τους σταθμούς βάσης, ενώ για τους κινητούς τερματικούς σταθμούς το μέγιστο όριο 

των -37dBm /5MHz. Επίσης, τα μεταβατικά επίπεδα τιμών (transitional levels) που 

αναφέρθηκαν και στους πίνακες της προηγούμενης ενότητας, διευκολύνουν την 

μετάβαση από πάροχο σε πάροχο ECN δικτύου και έχουν προκύψει από δίκτυα LTE 

τεχνολογίας. [9] [26] 

 

3.2.6  Τεχνικές Ρυθμίσεις Διαύλων ζώνης 790 – 862 MHz 
 
 
 Στην προηγούμενη ενότητα έγινε λόγος για την απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για διάθεση της ζώνης 790 – 862 MHz του ραδιοφάσματος για υπηρεσίες 

εκτός τηλεοπτικής μετάδοσης καθώς και των τεχνικών περιορισμών ισχύος που 

πρέπει να ακολουθούνται για εναρμόνιση και προστασία από παρεμβολές. Αυτό θα 

βοηθήσει στην εξασφάλιση ότι ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που θα κάνει χρήση 

μελλοντικά αυτής της ζώνης δεν θα δημιουργεί προβλήματα παρεμβολών και 

εναρμόνισης. Σε αυτή τη  ενότητα, θα περιγραφούν και θα παρουσιαστούν οι τεχνικές 

ρυθμίσεις που αφορούν την ρύθμιση διαύλων εντός της ζώνης 790 – 862 MHz, με 

άλλα λόγια τι μορφή, από άποψη συχνοτικού εύρους, πρέπει να τηρούν τα συστήματα 

εντός της ζώνης, όπως προτάθηκε από τις μελέτες της CEPT. 
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Πριν παρουσιαστεί η τελική μορφή και ο διαχωρισμός συχνοτήτων καναλιών 

τόσο για FDD όσο και για TDD συστήματα εντός της εναρμονισμένης ζώνης των 790 

– 862 MHz, θα εξεταστούν ποιες τεχνικές παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη για 

το τελικό συμπέρασμα. [9] [27] [31] 

 

3.2.6.1 Διπλή Κατεύθυνση Duplex Direction 
  

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η επικοινωνία θα είναι διπλής 

κατευθύνσεως, επομένως σε συστήματα FDD θα πρέπει να οριστεί ένα εύρος 

συχνοτήτων για την μία κατεύθυνση – άνω ζεύξη (uplink) και ένα για την άλλη – 

κάτω ζεύξη (downlink). Να σημειωθεί ότι στα συμβατικά FDD συστήματα επίγειων 

κινητών επικοινωνιών, το κινητό τερματικό εκπέμπει στις χαμηλότερες συχνότητες 

(άνω ζεύξη), ενώ ο σταθμός βάσης στις υψηλότερες συχνότητες (λαμβανόμενο σήμα 

από κινητό τερματικό - κάτω ζεύξη). Αυτή η διάταξη συχνοτήτων άνω-κάτω ζεύξης 

γίνεται για την όσο δυνατόν βελτίωση της απόδοσης συστήματος λόγω των 

περιορισμών ισχύων εκπομπής του κινητού σταθμού που εισάγονται από την 

τηλεπικοινωνιακή ανάλυση ζεύξης (link budget).  

Όμως στην εξεταζόμενη περίπτωση εντός εναρμονισμένης ζώνης, η 

υιοθέτηση μιας αντίστροφης διάταξης συχνοτήτων σε σχέση με την συμβατική, με 

χρήση χαμηλότερων συχνοτήτων για κάτω ζεύξη και υψηλών για άνω ζεύξη, 

διευκολύνει την επίτευξη καλύτερης φασματικής απόδοσης μειώνοντας τις ζώνες 

προστασίας από τα 790 MHz και κάτω που γίνεται χρήση από ψηφιακή τηλεόραση. 

Όπως είχε εξεταστεί στην προηγούμενη ενότητα, η άνω ζεύξη του κινητού 

τερματικού (790-862MHz) προκαλεί παρεμβολές στην λήψη της επίγειας ψηφιακής 

τηλεόρασης (κάτω των 790MHz), οπότε αν στην προτεινόμενη ρύθμιση διαύλων 

χρησιμοποιηθεί στις υψηλότερες συχνότητες, θα υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση σε 

επίπεδο συχνοτήτων από τα 790MHz, και επομένως θα μετριαστούν οι παρεμβολές. 

[9] [27] [31] 
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3.2.6.2 Ζώνη Προστασίας – Guard Band 
  

Η ζώνη προστασίας αφορά το εύρος συχνοτήτων που πρέπει να μην 

χρησιμοποιούνται από κανένα σύστημα και θα βοηθάει στην μη παρεμβολή 

γειτονικού καναλιού μεταξύ του καναλιού της ψηφιακής τηλεόρασης (για συχνότητες 

μικρότερες των 790 MHz) και του πρώτου καναλιού των συστημάτων κινητών 

επικοινωνιών από 790 MHz και πάνω.  

 Για την εξαγωγή συμπεράσματος, θα ανατρέξουμε στην μέγιστη τιμή 0dBm 

του eirp (εκπεμπόμενης ισχύος) από τα όρια EIRP εκτός φασματικού τμήματος για 

Σταθμό Βάσης σε συχνότητες κάτω από 790 MHz (σχήμα 3.12). Για να μπορέσει να 

επιτευχθεί η παραπάνω τιμή θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα μια ζώνη προστασίας με 

το ανάλογο RF φίλτρο του σταθμού βάσης για απομόνωση των ανεπιθύμητων 

συχνοτήτων.  

Αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό στο παρακάτω διάγραμμα, όπου για 

συχνότητες κάτω των 790 MHz, το επίπεδο ισχύος (out of block eirp) πρέπει να είναι 

0dBm (BEM baseline limit), και για συχνότητες άνω των 790 MHz, η ισχύς του ECN 

Σταθμού Βάσης είναι στα 64dBm για κανάλι εύρους 10MHz (BS in-block EIRP). 

Όπως φαίνεται για να μπορέσει το επίπεδο της εκπεμπόμενης ισχύος του σταθμού 

βάσης για τις παραπάνω τιμές να πέσει στο επιθυμητό όριο των 0dBm (BEM baseline 

limit) για συχνότητες κάτω των 790 MHz, πρέπει να υπάρχει μια ζώνη προστασίας – 

guard band (Δf). [9] [27] [31] 

 
Σχήμα 3.13 Επίπεδα Ισχύος ECN Σταθμού Βάσης 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [27] 
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 Η κατάληξη για το μέγεθος αυτής της ζώνη προστασίας με βάση μετρήσεις 

για LTE συστήματα που έγιναν με από τον οργανισμό της CEPT, είναι η εξής: 

 Χρήση ζώνη προστασίας μεγέθους 1 ή 2 MHz για συστήματα FDD με 

προτροπή χρήσης των 1 MHz για καλύτερη εξοικονόμηση. 

 Χρήση ζώνη προστασίας μεγέθους 7 MHz για συστήματα TDD 

 

3.2.6.3 Κενό μεταξύ δύο κατευθύνσεων ζεύξεων - Duplex Gap 
  

Είναι επίσης σημαντική η οριοθέτηση του μεγέθους του λεγόμενου duplex gap 

μεταξύ των καναλιών της κάτω και άνω ζεύξης των ECN συστημάτων εντός της 

ζώνης των 790-862MHz. Το πλάτος αυτής της ζώνης έχει αντίκτυπο στον σχεδιασμό 

του duplex φίλτρου του κινητού τερματικού, μια παράμετρος που έχει με τη σειρά της 

αντίκτυπο στο μέγεθος και στο κόστος της κινητής συσκευής. Με βάση τα standards 

που ισχύουν στο 3GPP, το ελάχιστο εύρος για duplex gap των FDD συστημάτων 

είναι 10MHz για το UMTS9000. Μεγαλύτερη τιμή έχει αντίκτυπο στην υποβάθμιση 

της χωρητικότητας της κάτω ζεύξης, ενώ μικρότερη στην πολυπλοκότητα του 

duplexer. Τελικώς αποφασίστηκε από την CEPT, η χρήση των 11MHz ως κενό 

μεταξύ των δύο κατευθύνσεων των ζεύξεων ECN συστημάτων. [9] [27] [31] 

 

3.2.6.4 Μέγεθος Καναλιού – Block Size 
 
 Το εύρος καναλιού της ψηφιακή τηλεόρασης είναι όπως έχει αναφερθεί 

8MHz. Θα μπορούσε να υιοθετηθεί αυτό το εύρος και στην εναρμονισμένη ζώνη 790-

862MHz, αλλά μια τέτοια επιλογή θα έρχονταν σε σύγκρουση με το ήδη 

χρησιμοποιούμενο μέγεθος καναλιού των 5MHz των υπαρχουσών κινητών 

τεχνολογιών, και θα καθυστερούσε την διαδικασία ανάπτυξης. Επειδή αυτή την 

εναρμονισμένη ζώνη, θα κάνουν χρήση κινητές επικοινωνίες, και για λόγους 

συμβατότητας συστημάτων υιοθετήθηκε το εύρος  των 5MHz για το κανάλι 

μετάδοσης. [9] [27] [31] 
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3.2.6.5 Περιπτώσεις FDD/TDD εφαρμογών 
 

 Δύο είδη συστημάτων πρόκειται να κάνουν χρήση της εναρμονισμένης ζώνης 

συχνοτήτων, FDD και TDD συστήματα. Τα FDD συστήματα μπορούν να παρέχουν 

ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη και στις δύο κατευθύνσεις με την προϋπόθεση ότι οι 

συχνότητες άνω και κάτω ζεύξης χωρίζονται με ένα κενό (duplex gap). Με την χρήση 

του λεγόμενου duplex φίλτρου μειώνεται η παρεμβολή του ίδιου συστήματος 

(κινητού ή σταθμού βάσης), μεταξύ των ζεύξεων των δύο κατευθύνσεων, αλλά από 

την άλλη αυξάνει το κόστος και την πολυπλοκότητα των συσκευών. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται FDD συστήματα για καλύτερη παροχή κάλυψης σε κινητές 

επικοινωνίες. 

Από την άλλη, στα TDD συστήματα γίνεται χρήση όλου του διαθέσιμου 

φάσματος συχνοτήτων, ενώ ο διαχωρισμός των δύο κατευθύνσεων γίνεται χρονικά. 

Οι παρεμβολές καταπολεμούνται μέσω του κατάλληλου και ακριβούς συγχρονισμού 

και την χρήση προστατευτικών ζωνών (guard bands). Τα TDD συστήματα συνήθως 

χρησιμοποιούνται για κινητές επικοινωνίες μικρής κάλυψης με υψηλή διάθεση 

χωρητικότητας. [9] [27] [31] 

 

3.2.6.6 Συνιστάμενος Δίαυλος Ζώνης 790 - 862 MHz 
 
 Έχοντας υπόψη τις παραπάνω τεχνικές παραμέτρους, η χρήση της 

εναρμονισμένης ζώνης των 790-862 MHz από κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες ή και 

γενικότερα από συστήματα ασύρματων υπηρεσιών γίνεται με διαφορετική ρύθμιση 

διαύλων για FDD και TDD συστήματα. 

 Όσον αφορά τα FDD συστήματα, η ζώνη των 790-862 MHz χωρίζεται σε δύο 

τμήματα, το τμήμα της κάτω ζεύξης για τις χαμηλότερες συχνότητες και το τμήμα της 

άνω ζεύξης για τις υψηλότερες συχνότητες. Κάθε τμήμα αποτελείται από έξι μπλοκ-

κανάλια των 5 MHz τόσο για την άνω όσο και για την κάτω ζεύξη. Τα μπλοκ αυτά 

διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα διάστημα (duplex gap) της τάξεως των 11MHz, και 

για την προστασία έναντι των παρεμβολών με τα DTT συστήματα έχει εισαχθεί ένα 

διάστημα φύλαξης μεγέθους 1 MHz στις συχνότητες 790¬791MHz. [9] [27] [31] 
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Σχήμα 3.14 Ρύθμιση Διαύλων για FDD συστήματα 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [27] 

 

 

Όσον αφορά εφαρμογές TDD συστημάτων προτείνεται η ζώνη προστασίας 

της τάξεως των 7MHz, για την προστασία των DTT συστημάτων από ενδεχόμενες 

παρεμβολές που θα προκαλέσει η άνω ζεύξη των TDD συστημάτων, και χρήση όλου 

του υπόλοιπου φάσματος των 65MHz από 13 blocks – κανάλια των 5 MHz.  

 

 

 
Σχήμα 3.15 Ρύθμιση Διαύλων για TDD συστήματα 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [27] 

 

3.2.6.7 Δυνατότητα Χρήσης Duplex Gap για άλλες υπηρεσίες 
 
 Το κενό διάστημα (duplex gap) των 11 MHz μεταξύ άνω και κάτω ζεύξης 

όπως παρουσιάστηκε στα FDD συστήματα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 

εφαρμογή άλλων ίσως υπηρεσιών, σε εθνικό επίπεδο και κατά περίπτωση. Τέτοιες 

χρήσεις υποψήφιες θα μπορούσε να είναι: 

 Εφαρμογές χαμηλής ισχύος όπως PMSE (Programme Making and Special 

Events), και ειδικότερα ασύρματα μικρόφωνα. 

 Άλλες εφαρμογές χαμηλής ισχύος που λαμβάνουν υπόψη την προστασία των 

FDD συστημάτων. 

 Εφαρμογές IMT χαμηλής ισχύος (International Mobile Telecommunications). 

 Άλλα συστήματα σε εθνικό επίπεδο πχ. στρατιωτικά συστήματα.   
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3.2.6.8 Πλεονεκτήματα χρήσης εναρμονισμένου Διαύλου FDD 
 

 Η CEPT για να ικανοποιήσει τόσο περιπτώσεις FDD όσο και TDD 

συστημάτων, πρότεινε δύο ειδών ρυθμίσεις διαύλων για την εναρμονισμένη ζώνη για 

κάθε μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων. Παρόλα αυτά, η χρήση ρυθμίσεων διαύλων 

συστημάτων FDD συγκεντρώνει μια σειρά πλεονεκτημάτων: 

 Μειωμένη σχεδιαστική πολυπλοκότητα και μείωση λειτουργικού κόστους για 

μελλοντικές υποδομές ραδιοεπικοινωνιών ή τερματικών συσκευών που 

πρόκειται να κάνουν χρήση της εναρμονισμένη ζώνης και αποφυγή 

δυσλειτουργιών σε σχέση με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις και περιορισμούς. 

 Αύξηση των ευκαιριών και μείωση του κόστους για υπηρεσίες μεταγωγής – 

roaming εντός των κανονισμών της CEPT. 

 Ευκολότερη διαδικασία αδειοδότησης συστημάτων (κάθε σύστημα FDD 

λειτουργεί σε διαφορετικό εύρος συχνοτήτων και μπορεί να διαχωριστεί σε 

αντίθεση με τα TDD συστήματα). 

 Μεγαλύτερη ασφάλεια στην αγορά, από την άποψη ότι λόγω των 

πλεονεκτημάτων μπορούν να γίνουν μακροπρόθεσμες προβλέψεις και 

επενδύσεις σε τέτοια συστήματα που θα έχουν γρήγορα και χωρίς πρόβλημα 

απήχηση και εφαρμογή με βάση τους ισχύοντες κανόνες των ρυθμιστικών 

αρχών. [9] [27] [31] 

 

3.2.7  Διασυνοριακοί Τεχνικοί Συντονισμοί 
 

3.2.7.1 Θέμα συντονισμού και βασικές παράμετροι 
 

Με βάση τους τεχνικούς περιορισμούς ισχύος, τις τεχνικές μετρίασης των 

ενδεχόμενων ομοκαναλικών παρεμβολών και των παρεμβολών γειτονικού καναλιού 

και τις ρυθμίσεις διαύλων της εναρμονισμένης ζώνης, μπορεί η κάθε χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιήσει το απελευθερωμένο φάσμα με υπηρεσίες χωρίς να 

προκαλείται πρόβλημα στην μετάδοση της ψηφιακής τηλεόρασης. Σε αυτό το σημείο 

όμως, μπαίνουν θέματα συνεννόησης και συντονισμού στις περιπτώσεις παρεμβολών 

της μιας χώρας από συστήματα άλλης που συνορεύει. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το 
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θέμα και θα πρέπει να θεσπιστούν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για επίλυση 

τέτοιων θεμάτων με ευρύτερο οργανωμένο συντονισμό.  

Καταρχάς, θα πρέπει να τονιστεί ότι για να έρθουν σε συντονισμό δύο όμορες 

χώρες, θα πρέπει να πληρούνται φυσικά τα παρακάτω: 

 Τα κανάλια των UHF 61-69 (ζώνη 790-862 MHz) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες και  

 Το κανονιστικό πλαίσιο της Συνθήκης της Γενεύης GE-06 τηρείται και θα 

εξακολουθεί να τηρείται. 

 
Το κύριο πρόβλημα παρεμβολής που πρόκειται να επηρεάσει τα συστήματα 

δύο γειτονικών χωρών, με βάση και την ανάλυση περί παρεμβολών που έχει 

προηγηθεί είναι  η περίπτωση της ομοκαναλικής παρεμβολής από την εκπομπή των 

σταθμών βάσης για ψηφιακή τηλεόραση (broadcasting network) της μίας χώρας προς 

τους σταθμούς βάσης κινητής της γειτονικής χώρας (mobile network). Τόσο η ισχύς 

εκπομπής όσο και το ύψος τοποθέτησης των κεραιών εκπομπής της ψηφιακής 

τηλεόρασης είναι υψηλότερα από ότι των κινητών υπηρεσιών και μπορούν να 

δημιουργήσουν παρεμβολή σε μια ευρεία περιοχή. Επίσης, αν λάβει κανείς υπόψη το 

γεγονός ότι τα FDD συστήματα απαιτούν δύο κανάλια (άνω και κάτω ζεύξη) για 

αμφίδρομη επικοινωνία, το δίκτυο κινητής θα υποστεί δύο είδη παρεμβολών. Τέλος, 

με βάση το γεγονός ότι το εύρος καναλιού της ψηφιακής τηλεόρασης (8MHz) είναι 

διαφορετικό από της κινητής (5MHz), θα δημιουργηθούν παρεμβολές από και σε 

αλληλεπικαλυπτόμενα κανάλια. 

Από την άλλη η παρεμβολή του DVB δικτύου στους κινητούς τερματικούς 

σταθμούς δεν τυγχάνει σημασίας (σε σχέση με αυτή που δέχονται οι σταθμοί βάσης 

κινητής), διότι ο κινητός δέκτης είναι λιγότερο ευαίσθητος και είναι σχεδιασμένος να 

λειτουργεί σε περιβάλλον με ισχυρότερα σήματα σε σχέση με του σταθμού βάσης. 

Επίσης, η κεραία του κινητού δέκτη έχει μικρότερο κέρδος, καθώς και μικρότερο 

ύψος (1.5 m) και τέλος η παρεμβολή μειώνεται από τα εμπόδια των κτιρίων, ιδιαίτερα 

όταν ο δέκτης βρίσκεται εντός κτιρίων.  

 Μερικές παράμετροι πάνω στις οποίες οι αρμόδιες αρχές κάθε χώρας μπορούν 

να στηριχτούν για να έρθουν σε συνεννόηση είναι: 

Ο ορισμός κριτηρίων προστασίας: Από πλευράς τόσο υπηρεσιών 

ευρυεκπομπής, όσο και κινητών πρέπει κανείς να πάρει υπόψη επίπεδα τιμών ισχύος 
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για προστασία των σταθμών ευρυεκπομπής και των κινητών σταθμών, καθώς και τις 

θέσεις και ύψος αυτών. 

Τοπολογία Δικτύου: Θα πρέπει να εξεταστούν σχεδιαστικοί παράμετροι της 

τοπολογίας δικτύου ευρυεκπομπής (MFN,SFN), οι τιμές εκπομπής των σταθμών, οι 

γεωγραφικές θέσεις, τα όρια των κυψελών για πομπούς κινητών υπηρεσιών και 

χαρακτηριστικά διαγραμμάτων ακτινοβολίας. 

Μοντέλα Διάδοσης: Μπορούν να γίνουν χρήσεις προγραμμάτων και 

εξομοιώσεις μοντέλων διάδοσης (όπως Hata Model) ώστε να μπορεί να βρεθεί μια 

βέλτιστη λύση και να προβλεφθεί το επίπεδο ισχύος σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

(αστικά, υπαίθρια κλπ.) 

 Μέθοδοι Συγκέντρωσης της συνολικής πεδιακής έντασης: Στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει παραπάνω από ένας πομπός, τότε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μοντέλα και μέθοδοι εξομοίωσης (Monte Carlo Simulations) , που 

να υπολογίζουν την συνολική υφιστάμενη πεδιακή ένταση από την συμβολή 

παραπάνω του ενός πεδίου πομπών. [5] [6] [9] [33] 

 

3.2.7.2 Τιμές πεδίου για προστασία ψηφιακής ευρυεκπομπής 
 

Όταν πρόκειται να εξεταστεί ο διασυνοριακός συντονισμός μεταξύ χωρών για 

κινητές υπηρεσίες και υπηρεσίες ευρυεκπομπής (ψηφιακή τηλεόραση) πρέπει να 

ληφθούν οι περιπτώσεις της επίπτωσης των κινητών υπηρεσιών στην υπηρεσία 

ευρυεκπομπής και το αντίστροφο. Στους παρακάτω πίνακες δίνονται οι τιμές των 

πεδίων ισχύος για προστασία τόσο των κινητών υπηρεσιών όσο και των υπηρεσιών 

ευρυεκπομπής. 

Με τον όρο “coordination trigger field strength level” νοείται εκείνο το 

επίπεδο ισχύος το οποίο αν ξεπεραστεί θα πρέπει να γίνει συντονισμός και 

συνεννόηση για την εύρεση λύσης μεταξύ των όμορων χωρών.  
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Σχήμα 3.16 Πεδιακές Εντάσεις για προστασία  

κινητών και υπηρεσιών ευρυεκπομπής σε ύψος 20 m. 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [33] 

 

Τα NA και  NB είναι κωδικοί κλάσεων κινητών τερματικών με βάση την 

συμφωνία GE06, τα οποία αντιστοιχούν σε συστήματα κινητών υπηρεσιών που θα 

λειτουργούν στην ζώνη 790-862 MHz. Οι παραπάνω τιμές πεδίου αφορούν πεδιακές 

τιμές σε ύψος 20m. Για τον υπολογισμό των αντίστοιχων σε ύψος 10 m., εισέρχεται 

ένας παράγοντας διόρθωσης και υπολογίζεται η αντίστοιχη ένταση ως εξής: E10m = 

E20m – 6.4 dB. 

 

 

 
Σχήμα 3.17 Πεδιακές Εντάσεις για προστασία  

κινητών και υπηρεσιών ευρυεκπομπής σε ύψος 10 m 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [33] 
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3.2.8  Τεχνικοί κανονισμοί για συνέχιση PMSE υπηρεσιών και 
εφαρμογών χαμηλής ισχύος στη ζώνη 790 – 862 MHz 

 

Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκε το τεχνικό πλαίσιο με τους 

αντίστοιχους περιορισμούς για την επίτευξη της προσπάθειας αξιοποίησης της 

εναρμονισμένης ζώνης του ψηφιακού μερίσματος 790-862 MHz από τις κινητές 

ευρυζωνικές υπηρεσίες. Στις πιθανές χρήσεις ψηφιακού μερίσματος είχαν αναφερθεί 

οι εφαρμογές χαμηλής ισχύος, όπως για παράδειγμα ασύρματα μικρόφωνα 

(Programme Making and Special Events (PMSE) services).  

Οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν εξασφαλιστεί να λειτουργούν σε μια 

εναρμονισμένη προκαθορισμένη ζώνη συχνοτήτων, και έτσι η λειτουργία τους δεν 

προστατεύεται άμεσα από παρεμβολές άλλων υπηρεσιών, αλλά εξαιτίας της χαμηλής 

ισχύος εκπομπής, μπορούν να λειτουργήσουν σε εύρη ζώνης που αποτελούν 

φασματικά κενά της ζώνης ευρυεκπομπής ψηφιακής τηλεόρασης ή της 

εναρμονισμένης ζώνης κινητών που εξετάσθηκε. Η λειτουργία βέβαια σε αυτά τα 

φασματικά κενά προϋποθέτει ότι είναι τέτοια που να μην προκαλεί προβλήματα 

παρεμβολής στις πρωτεύουσες υπηρεσίες ευρυεκπομπής. Για αυτά τα φασματικά 

κενά χρησιμοποιείται ο όρος ‘white spaces’, και τα οποία είναι διαφορετικά από χώρα 

σε χώρα και περιοχή κάλυψης και μπορεί να είναι και μεταβλητά στον χρόνο 

ανάλογα με τις συχνότητες που δεσμεύονται από τις πρωτεύουσες υπηρεσίες 

ευρυεκπομπής. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ομοκαναλική λειτουργία του DVB-T και των 

PMSE (πχ. ασύρματα μικρόφωνα) σε μια περιοχή κάλυψης του DVB-T θα 

προκαλέσει παρεμβολές από το ένα σύστημα στο άλλο και αντίστροφα. Από την άλλη 

όμως, η λειτουργία ασύρματων μικροφώνων σε εσωτερικό κτιρίων, για παράδειγμα 

σε στούντιο ή θέατρα, θα μπορεί να είναι δυνατή ακόμα και σε συχνότητες που έχουν 

αποδοθεί για DVB-T μετάδοση, αφού στο εσωτερικό των κτηρίων δεν θα μεταδίδεται 

το σήμα DVB. Γενικά, η λειτουργία των PMSE υπηρεσιών σε γειτονικά κανάλια 

συχνοτήτων με απόσταση προστασίας 500KHz από αυτά των DVB-T είναι δυνατή με 

αποφυγή παρεμβολών. 

Οι υπηρεσίες Programme Making and Special Events (PMSE) δεν είναι κάτι 

νέο, αλλά ήδη χρησιμοποιούσαν φασματικά κενά της αναλογικής τηλεόρασης για την 

εφαρμογή τους, κυρίως στις μπάντες IV (470 - 582 MHz) και V(582 - 862 MHz). 
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Τέτοια συστήματα είναι ασύρματα μικρόφωνα, συστήματα ασύρματων ακουστικών 

που χρησιμοποιούνται σε στούντιο της τηλεόρασης και σε εκπομπές, σε 

κινηματογραφικές λήψεις, σε ιατρικά ινστιτούτα κ.α. Aνάλογοι χρήστες των ‘white 

spaces’ είναι φορητές προσωπικές συσκευές όπως wifi κάρτες σε υπολογιστές, smart 

phones, pdas, multimedia players, συσκευές για ασύρματο ευρυζωνικό ιντερνετ και 

γνωσιακές συσκευές (cognitive). 

Με βάση της τεχνικής αναφοράς της cept (report 30), οι PMSE συσκευές με 

εύρος καναλιού μικρότερο των 200KHz, και γενικά χαμηλής ισχύος εφαρμογές με 

εύρος καναλιού μεγαλύτερο των 5MHz, μπορούν να κάνουν χρήση του διαστήματος 

που διαχωρίζει την άνω και κάτω ζεύξη των κινητών υπηρεσιών της ζώνης 790-

862MHz (duplex gap). Ειδικά για τις PMSE συσκευές με εύρος καναλιού μικρότερο 

των 200KHz μπορούν να κάνουν χρήση για λειτουργία εντός της προστατευτικής 

ζώνης (guard band) που χρησιμοποιείται στην ρύθμιση διαύλων TDD συστημάτων 

όπως σημειώθηκε παραπάνω. 

Οι τεχνικοί κανονισμοί που δίνονται παρακάτω μπορούν να εφαρμοστούν σε 

εθνικό επίπεδο χωρίς φυσικά συντονισμό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, 

στους επόμενους πίνακες, τα όρια ισχύων εκπομπής δηλώνονται ως TRP για τον 

PMSE εξοπλισμό και τους τερματικούς σταθμούς των εφαρμογών χαμηλής ισχύος 

(terminal stations-TS).  [28] [32] 

3.2.8.1  Τεχνικοί κανονισμοί για PMSE εξοπλισμό 
 

 Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο εκπομπής εντός 

φασματικής ζώνης για PMSE εξοπλισμό που λειτουργεί στο διάστημα duplex gap 

των FDD συστημάτων ή στο διάστημα προστασίας των TDD συστημάτων της ζώνης 

790-862MHz. 

 
Σχήμα 3.18 In band Απαιτήσεις για PMSE εξοπλισμό 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 
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 Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τις εκτός φασματικής ζώνης απαιτήσεις για 

τον PMSE εξοπλισμό στο φάσμα που έχει αποδοθεί για τα ECN συστήματα. 

 

 
Σχήμα 3.19 Out of band Απαιτήσεις για PMSE εξοπλισμό 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 

3.2.8.2  Τεχνικοί κανονισμοί για Σταθμούς Βάσης εφαρμογών χαμηλής 
ισχύος 

 

Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο εκπομπής εντός 

φασματικής ζώνης για σταθμό βάσης εφαρμογής χαμηλής ισχύος που λειτουργεί στο 

διάστημα duplex gap των FDD συστημάτων της ζώνης 790-862MHz. 

 
Σχήμα 3.20 In Block Απαιτήσεις για Σταθμό Βάσης (ύψους 4m)  

εφαρμογών χαμηλής ισχύος 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 

 

Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τις εκτός φασματικής ζώνης απαιτήσεις για 

Σταθμό Βάσης εφαρμογών χαμηλής ισχύος στο φάσμα που έχει αποδοθεί για τα ECN 

συστήματα και συστήματα ευρυεκπομπής 

 
Σχήμα 3.21 Out of Band Απαιτήσεις για Σταθμό Βάσης (ύψους 4m)  

εφαρμογών χαμηλής ισχύος 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 
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3.2.8.3  Τεχνικοί κανονισμοί για Τερματικούς Σταθμούς εφαρμογών 
χαμηλής ισχύος 

 

Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο εκπομπής 

(TRP) εντός φασματικής ζώνης για τερματικό σταθμό εφαρμογής χαμηλής ισχύος 

που λειτουργεί στο διάστημα duplex gap των FDD συστημάτων της ζώνης 790-

862MHz. 

 

 
Σχήμα 3.22 In Block Απαιτήσεις για τερματικούς σταθμούς  

εφαρμογών χαμηλής ισχύος 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 

 

Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τις εκτός φασματικής ζώνης απαιτήσεις για 

τερματικό σταθμό εφαρμογών χαμηλής ισχύος στο φάσμα που έχει αποδοθεί για τα 

ECN συστήματα και συστήματα ευρυεκπομπής 

 

 
Σχήμα 3.23 Out of Band Απαιτήσεις για τερματικούς σταθμούς  

εφαρμογών χαμηλής ισχύος 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [26] 

 



                                         Παπασπανός Ν.: Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση 

110 
 

3.2.9  Μετρήσεις Αποδοτικότητας DVB-T δεκτών σε παρεμβολή 
από UMTS 

 

Το σύστημα UMTS είναι από τα υποψήφια συστήματα κινητών ευρυζωνικών 

υπηρεσιών που θα κάνουν χρήση της εναρμονισμένης ζώνης 790-862MHz. Η CEPT 

έχει πραγματοποιήσει μια σειρά μετρήσεων για να αξιολογήσει την αποδοτικότητα 

των DVB-T δεκτών σε περιβάλλον λειτουργίας και παρεμβολής από UMTS 

συστήματα που κάνουν κατάληψη της εναρμονισμένης ζώνης με τις ρυθμίσεις 

διαύλων που έχουν προαναφερθεί, και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

αναφορά και οδηγός για τις αρχές για να προστατεύσουν τις υπηρεσίες ψηφιακής 

τηλεόρασης. 

Στις μετρήσεις που πραγματοποιηθήκαν προσδιορίζονται οι λόγοι προστασίας 

PR (radio frequency protection ratio) και το κατώφλι υπερφόρτωσης δέκτη Oth 

(receiver overloading threshold). Ο πρώτος δείκτης PR, συνάρτηση της συχνότητας, 

είναι η ελάχιστη τιμή το λόγου επιθυμητού σήματος προς παρεμβολή που απαιτείται 

για να επιτευχθεί μια ποιότητα λήψης ικανοποιητική και η οποία προσδιορίζεται από 

μια σειρά παραμέτρων. Η παράμετρος Oth είναι το μέγιστο επίπεδο σήματος 

παρεμβολής σε dBm, όπου σε αυτό ο δέκτης χάνει την δυνατότητά του να διακρίνει 

και να χωρίσει το ανεπιθύμητο από το επιθυμητό σήμα. Η σειρά παραμέτρων που 

ελήφθησαν υπόψη είναι το μέγιστο όριο ρυθμού λαθών bit μετά τον 

αποκωδικοποιητή Viterbi BER = 2 x 10-4, η μη ανεπάρκεια εικόνας (μη λανθασμένα 

καρέ σε μια δεδομένη περίοδο 30sec), το υποκειμενικό σημείο ανεπάρκειας μέσα σε 

μια εικόνα, παράμετρες που σχετίζονται με την ποιότητα λήψης της ψηφιακής 

εικόνας στον δέκτη. 

Παρακάτω φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επιθυμητού σήματος 

εκπομπής ψηφιακής τηλεόρασης DVB-T, ενώ στον επόμενο πίνακα τα αντίστοιχα για 

του δημιουργούμενου παρεμβαλλόμενου UMTS σήματος (τόσο σταθμού εκπομπής, 

όσο και τερματικού). Στην περίπτωση της δημιουργίας του UMTS σήματος, 

χρησιμοποιείται η συσκευή TCP (transmit power control), η οποία εξομοιώνει την 

διακύμανση της ισχύος του τερματικού UMTS καθώς αυτό κινείται. [34] 
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Σχήμα 3.24 Τεχνικά χαρακτηριστικά του επιθυμητού σήματος DVB-T  

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [34] 

 

 
Σχήμα 3.25 Τεχνικά χαρακτηριστικά του ανεπιθύμητου σήματος UMTS BS/UE  

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [34] 

  

Οι μετρήσεις έγιναν για σύστημα 64-QAM 2/3 DVB-T επιθυμητό σήμα και σε 

περιβάλλον θορύβου Gaussian. Για διαφορετικά συστήματα και περιβάλλοντα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας διόρθωσης των λόγων προστασίας (PR). 

 
Σχήμα 3.26 Παράγοντες Διόρθωσης σε dB στους λόγους προστασίας  

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [34] 
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 Χρησιμοποιώντας στατιστική ανάλυση μετρήθηκε η παρεμβολή (δείκτες PR, 

Oth) σε DVB λήψη από UMTS σταθμό βάση και από τερματικό για περιπτώσεις 10%, 

50% και 90% του συνόλου των μετρήσεων DVB-T λήψης και για διάφορες 

αποστάσεις μεταξύ συχνότητα σήματος παρεμβολής fi και επιθυμητού fw. Οι δείκτες 

PR και Oth για περίπτωση παρεμβολής από σταθμό βάσης και τερματικό UMTS 

φαίνονται παρακάτω.  

 

 
Σχήμα 3.27 Δείκτες PR και Oth για περίπτωση παρεμβολής από σταθμό βάσης και τερματικό 

UMTS  
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [34] 

 

 Από ότι φαίνεται οι λόγοι προστασίας (PR) εμφανίζουν μείωση καθώς 

αυξάνει η συχνοτική απόσταση επιθυμητού σήματος από σήματος παρεμβολής. Από 

την άλλη ο δείκτης Oth εμφανίζει μικρές διακυμάνσεις σχετικά με την συχνοτική 

απόσταση. Επίσης, η επίδραση της παρεμβολής από τερματικό UMTS (άνω ζεύξη 

κινητής) για μικρή συχνοτική απόσταση και σε απόσταση μερικών μέτρων από τον 

δέκτη DVB-T είναι μεγαλύτερη από του σταθμού βάσης UMTS. Επομένως, η 

τοποθέτηση των συχνοτήτων άνω ζεύξης υψηλότερα από ότι της κάτω ζεύξης στην 

εναρμονισμένη ζώνη 790-862 MHZ είναι ορθή επιλογή στις ρυθμίσεις διαύλων που 

εξετάσθηκε. 

 

3.2.10  Μετρήσεις Αποδοτικότητας DVB-T δεκτών σε παρεμβολή 
LTE 

 

 Σε συνέχεια των παραπάνω μετρήσεων, προσδιορίστηκαν με ανάλογο τρόπο 

και οι λόγοι προστασίας PR (radio frequency protection ratio) και το κατώφλι 
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υπερφόρτωσης δέκτη Oth (receiver overloading threshold), για την περίπτωση 

παρεμβολής DVB-T λήψης από LTE σταθμό βάσης και τερματικού σταθμού.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επιθυμητού σήματος εκπομπής ψηφιακής 

τηλεόρασης DVB-T είναι το ίδιο με τις μετρήσεις UMTS, οπότε στους επόμενους 

πίνακες φαίνονται τα αντίστοιχα για του δημιουργούμενου παρεμβαλλόμενου LTE 

σήματος (τόσο σταθμού εκπομπής, όσο και τερματικού).  

 

  
Σχήμα 3.28 Τεχνικά χαρακτηριστικά του ανεπιθύμητου σήματος LTE BS/UE 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [36] 

 

Οι μετρήσεις έγιναν για σύστημα 64-QAM 2/3 DVB-T επιθυμητό σήμα και σε 

περιβάλλον θορύβου Gaussian. Για διαφορετικά συστήματα και περιβάλλοντα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας διόρθωσης των λόγων προστασίας (PR) των μετρήσεων 

UMTS. 

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρεμβολής (δείκτες 

PR, Oth) σε DVB λήψη (τρία είδη δεκτών και αριθμός εύρους 81 DVB-T δεκτών) από 

LTE σταθμό βάση και από τερματικό για περιπτώσεις 10%, 50% και 90% του 

συνόλου των μετρήσεων DVB-T λήψης και για διάφορες αποστάσεις μεταξύ 

συχνότητα σήματος παρεμβολής fi και επιθυμητού fw. 

Από ότι φαίνεται οι λόγοι προστασίας (PR) και ο δείκτης Oth εμφανίζουν τιμές 

σε μεγάλο εύρος διακύμανσης ανάλογα με την συχνοτική απόσταση και τα 

χαρακτηριστικά των δεκτών DVB-T, κάτι το οποίο εξετάζεται και από τους 

κατασκευαστές των DB-T δεκτών. Τα παρακάτω αποτελέσματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αναφορά για τις αρμόδιες αρχές για να προστατεύσουν τις 

υπηρεσίες ευρυεκπομπής από υπηρεσίες LTE στην ζώνη 790-862 MHz.. 
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Σχήμα 3.29 Δείκτες PR και Oth για περίπτωση παρεμβολής από σταθμό βάσης LTE 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [36] 

 

 

 
Σχήμα 3.30 Δείκτες PR και Oth για περίπτωση παρεμβολής από τερματικό LTE 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [36] 
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4. Μετάβαση στην Ελλάδα 
 

4.1 Συμμόρφωση Σχεδίου Απόδοσης Συχνοτήτων με 
Παγκόσμια Συνθήκη Γενεύης 2006 

 
Η Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) είναι ο αρμόδιος οργανισμός 

για τον συντονισμό και την διαχείριση φάσματος για τις τηλεπικοινωνίες. Όπως έγινε 

λόγος στο προηγούμενο κεφάλαιο, μέσα από την Συνθήκη της Γενεύης 06 (GE06) 

καθορίστηκαν οι ψηφιακοί και αναλογικοί παγκόσμιοι χάρτες συχνοτήτων για χρήση 

από την ψηφιακή τηλεόραση μετά την μετάβαση από αναλογική σε ψηφιακή. Η 

Συνθήκη καθορίζει το καθεστώς συνύπαρξης αναλογικών και ψηφιακών εκπομπών 

κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ενώ μετά το 2015 θα ισχύουν 

αποκλειστικά οι διατάξεις της GE 06.  

Έτσι και για την περίπτωση της Ελλάδας, όπως για όλες τις χώρες, έγινε στην 

εν λόγω παγκόσμια συνδιάσκεψη έλεγχος μεταξύ των ψηφιακών αιτημάτων της και 

των χωρών που συνορεύουν τηλεπικοινωνιακά και βάση των αποτελεσμάτων των 

ελέγχων αυτών αποδόθηκαν στην Ελλάδα συγκεκριμένες συχνότητες για ψηφιακή 

εκπομπή. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να εξηγηθούν μερικοί χρησιμοποιούμενοι όροι, 

οι οποίοι θα χρησιμεύσουν στην κατανόηση.   

Στην παγκόσμια συνδιάσκεψη γίνεται λόγος για τον όρο ‘Allotment’. Αυτός ο 

όρος σημαίνει την διανομή μιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού ραδιοσυχνοτήτων 

και η εισαγωγή (καταχώρηση) αυτού σε ένα προσυμφωνημένο σχέδιο, με σκοπό τη 

χρήση για μια υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας (στην προκειμένη περίπτωση για ψηφιακή 

μετάδοση τηλεόρασης) σε μια ή περισσότερες προσδιορισμένες χώρες ή γεωγραφικές 

περιοχές και υπό συγκεκριμένους όρους. Έτσι, πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο ψηφιακής 

τηλεόρασης της Ελλάδας χωρίζεται γεωγραφικά σε ‘Allotments’, με βάση τη 

συνθήκη της GE-06. Το κάθε allotment περιγράφει αφαιρετικά ουσιαστικά τους 

πόρους και τις υπηρεσίες του δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης σε μια γεωγραφική 

περιοχή. Ορίζει την περιοχή εξυπηρέτησης σε μια έκταση χωρίς να απαιτεί τη γνώση 

των σημείων εκπομπής. 

Εκτός αυτού, υπάρχει και ο σχεδιασμός με ‘assignments’. ‘Assignment’, 

δηλαδή ανάθεση μιας ραδιοσυχνότητας ή ενός καναλιού ραδιοσυχνοτήτων (στην 



                                         Παπασπανός Ν.: Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση 

116 
 

προκειμένη για χρήση μετάδοσης ψηφιακής τηλεόρασης) είναι η έγκριση που δίνεται 

από μια αντιπροσωπεία χώρας για ένα ραδιοσταθμό-σημείο εκπομπής για να 

χρησιμοποιήσει την εν λόγω ραδιοσυχνότητα ή κανάλι ραδιοσυχνοτήτων, υπό 

συγκεκριμένους όρους. Σε αυτήν την περίπτωση οι περιοχές εξυπηρέτησης στην 

οποία χωρίζεται μια χώρα, πχ. η Ελλάδα, ορίζονται μέσω των περιοχών κάλυψης των 

σημείων εκπομπής. 

Έτσι με βάση τα παραπάνω φαίνεται στη συνέχεια η περιοχή που καλύπτει το 

allotment με αριθμό 5, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και πιο κάτω το 

assignment για την ίδια περιοχή που προσδιορίζεται από την περιοχή κάλυψης του 

σημείου εκπομπής Φιλιππείου στη Θεσσαλονίκη.  

 
Σχήμα 4.1 Περιοχή εξυπηρέτησης του allotment Θεσσαλονίκης 

 
Σχήμα 4.2 Περιοχή εξυπηρέτησης του assignment Φιλιππείου για την γεωγραφική περιοχή 

της Θεσσαλονίκης 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [38] 
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Τέλος, όσον αφορά τις έννοιες των ορισμών που χρησιμοποιούνται από την 

προαναφερθείσα παγκόσμια συνδιάσκεψη τηλεπικοινωνιών, χρησιμοποιείται και η 

έννοια του ‘layer’. Για να εξασφαλιστεί ισότητα μεταξύ των διαφόρων χωρών στην 

πρόσβαση στο τηλεοπτικό φάσμα, αποδόθηκε σε κάθε χώρα η χρήση 7-8 ‘layer’ για 

τις DTT υπηρεσίες. Το ‘layer’ είναι ο αριθμός των καταχωρήσεων συχνοτήτων που 

δίνονται σε κάθε χώρα και μπορεί να εγγυηθεί για κάθε μία από αυτές ότι η 

χωρητικότητα του κάθε καναλιού με εύρος 8 MHz είναι υπαρκτή σε όλη την χώρα. 

Έτσι, επειδή σε κάθε καταχώρηση συχνότητας μπορούν να μεταδοθούν τηλεοπτικά 

προγράμματα (4 για την συμβατή ανάλυση εικόνας), ουσιαστικά η έννοια του ‘layer’ 

καθορίζει τον αριθμών αυτών των τηλεοπτικών προγραμμάτων και την εξασφάλιση 

της μετάδοσης αυτών σε όλη την χώρα. [9] [17] [38] [43] 

 

4.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης Ψηφιακού Χάρτη Συχνοτήτων 
 

 Για την δημιουργία του ψηφιακού χάρτη συχνοτήτων της Ελλάδος στην 

προκειμένη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε μια μεθοδολογία η οποία έπρεπε να 

λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις της συνθήκης GE-06. Η σχεδίαση του δικτύου 

εκπομπής της ψηφιακής τηλεόρασης γίνεται μέσα από το στάδιο της ανάλυσης του 

δικτύου και του σταδίου της σύνθεσης. 

Στο στάδιο της ανάλυσης, αρχικά, γίνεται η κατάλληλη αξιολόγηση του 

περιβάλλοντος (αστικό, ημιαστικό, αγροτικό, θαλάσσια περιοχή κ.τ.λ.) το οποίο 

οδηγεί σε διαφορετικά μοντέλα διάδοσης, τα οποία με τη σειρά τους καθορίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο διαδίδεται το σήμα στον χώρο και στον χρόνο. Κάθε περιοχή 

μπορεί να προσφέρει στους χρήστες διαφορετικό τύπο λήψης (fixed, portable, 

mobile). Τα είδη των τύπων λήψης εξηγήθηκαν σε προηγούμενη ενότητα στα σενάρια 

παρεμβολών και τεχνικά προβλήματα. Έτσι, ανάλογα με το είδος της προσφερόμενης 

υπηρεσίας (RPC) προκύπτει η επιθυμητή τιμή λαμβανόμενου πεδίου (wanted signal). 

οδηγούν στην εκτίμηση των επιτρεπτών τιμών για το ρυθμό μετάδοσης καθώς και 

λήψη αποφάσεων για τις υπόλοιπες παραμέτρους του DVB-T (πχ. διαμόρφωση, 

ρυθμός κωδικοποίησης, διάστημα προστασίας κ.α.). Στη συνέχεια γίνεται ο 

υπολογισμός των λόγων προστασίας καθώς και των παρεμβολών, τα οποία πρέπει να 

τηρούν τους τεχνικούς περιορισμούς, όπως έχει ορίσει η CEPT στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Η παρεμβολή που προκαλεί ένα Allotment υπολογίζεται με την έννοια των 
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Reference Networks (RNs), ενώ η παρεμβολή που προκαλεί ένα assignment 

υπολογίζεται πραγματοποιώντας την κάλυψη με βάση τα χαρακτηριστικά εκπομπής 

του. Το Reference Network έχει ιδανικό σχήμα και συμμετρική διάταξη πομπών, 

καθένας από τους οποίους είναι ομοκατευθυντικός και με ίδια χαρακτηριστικά 

(ενεργό ύψος, ισχύ εκπομπής, κέρδος). Για την ακρίβεια, υπάρχουν εξειδικευμένα 

εργαλεία ανάλυσης και σχεδιασμού δικτύων που προσομοιώνουν με μεγάλη ακρίβεια 

πολύπλοκα μοντέλα διάδοσης και παρέχουν εξαιρετικά ακριβείς προβλέψεις. Με 

βάση αυτά λοιπόν, λαμβάνονται υπόψη η αποφυγή παρεμβολών μεταξύ γειτονικών 

SFN, η δυνατότητα λειτουργίας γειτονικών ΕΠΨΕ στην ίδια συχνότητα, εφόσον τα 

SFN που περιλαμβάνονται δεν εμφανίζουν παρεμβολές και η συμβατότητα με τον 

χάρτη μετάβασης της ψηφιακής τηλεόρασης. Έτσι, κάθε SFN αποτελείται από κέντρα 

εκπομπής που δεν παρουσιάζουν παρεμβολές μεταξύ τους και μπορούν να 

συγχρονίσουν τα σήματά τους στον δέκτη.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της σύνθεσης δικτύου, όπου η 

κατανομή συχνοτήτων στις περιοχές εξυπηρέτησης γίνεται με στόχο την 

μεγιστοποίηση της χωρητικότητας δικτύου και χρήση όλου του διαθέσιμου φάσματος 

και παράλληλα την ικανοποίηση μιας ελάχιστης χωρητικότητας και χρήση του 

ελάχιστου δυνατού φάσματος ώστε να ελευθερωθεί φάσμα στο τέλος της διαδικασίας. 

Σε κάθε SFN δίνονται συχνότητες που έχουν αποδοθεί από τη συνθήκη GE ’06 σε 

allotments της περιοχής τους και σε κάθε ΕΠΨΕ δίνονται διαφορετικές συχνότητες 

στα διαφορετικά SFN. Η εύρεση της λύσης όλων των δυνατών συνδυασμών γίνεται 

με χρήση αλγορίθμων κατανομής φάσματος. [2] [6] [17] [18] 

 

 

4.3 Αποτέλεσμα της GE-06 για την Ελλάδα  
 

Με βάση την συνδιάσκεψη της GE-06, το ελληνικό πλάνο αποτελείται 34 

allotments, που εξασφαλίζουν πανελλαδική κάλυψη και ισχύουν τα παρακάτω: 

 

 Τα allotments του πλάνου παρουσιάζουν μικτές επιλογές RPC1 για σταθερή 

λήψη και RPC2 για φορητή λήψη εξωτερικού χώρου ψηφιακής τηλεόρασης. 

Να σημειωθεί ότι RPC 2 έχει χρησιμοποιηθεί για όλη την Ελλάδα πλην της 

περιοχής της Κρήτης και των Δωδεκανήσων όπου χρησιμοποιήθηκε RPC 1. 
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 Στο κάθε allotment έχουν εκχωρηθεί 8-12 κανάλια της μπάντας UHF ενώ 

υπάρχει και ένα κανάλι της μπάντας VHF. 

 Το ελληνικό πλάνο με τη μορφή των allotments είναι πλήρως συντονισμένο 

με το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών όμορων χωρών της Ελλάδας. 

 Ανάλογα με την υλοποίηση των allotments μπορεί να εξοικονομηθεί φάσμα 

ενώ να υπάρξει και η δυνατότητα απαιτητικών τύπων λήψης. 

 

 

 
Σχήμα 4.3 Χάρτης Allotments του ελληνικού πλάνου κάλυψης 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [17] 

 

 

Όσον αφορά τα κανάλια της μπάντας UHF και VHF που έχουν αποδοθεί 

σύμφωνα με την συνθήκη της GE-06 φαίνονται παρακάτω για κάθε allotment του 

ελλαδικού χώρου.  
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Σχήμα 4.4 Κατανομή διαύλων στα ελληνικά allotment 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [17] 

4.4 Εκκίνηση Ψηφιακής Μετάβασης στην Ελλάδα 
 

Με βάση λοιπόν τις ευρωπαϊκές οδηγίες ξεκίνησε η διαδικασία της μετάβασης 

στην  Ελλάδα με στόχο την ολοκλήρωση στο τέλος του 2012, όπου θα γίνει τότε και 

η διακοπή και των τελευταίων αναλογικών εκπομπών. 

Στο μεταβατικό στάδιο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα κατάσταση 

αναλογικών εκπομπών και σταδιακά να γίνει η μετάβαση σε ψηφιακές εκπομπές, με 

στόχο την υιοθέτηση του ψηφιακού χάρτη εκπομπής σύμφωνα με την παγκόσμια 

συνδιάσκεψη στην Γενεύη. Στην υπάρχουσα κατάσταση των αναλογικών εκπομπών 

επικρατεί τυχαία και αυθαίρετη κατάληψη του κάθε ελεύθερου διαύλου συχνοτήτων 
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με αποτέλεσμα εμφάνιση προβλημάτων στις γειτονικές περιοχές και σπατάλη 

φάσματος  αφού δεν υπάρχει ολοκληρωμένος χάρτης συχνοτήτων όπως σχεδιάστηκε 

για τον ψηφιακό. Η αύξηση ισχύος εκπομπής για καλύτερη κάλυψη ήταν η συνήθης 

πρακτική για λύση, αλλά αυτό δημιουργούσε από την άλλη παρεμβολές στις γύρω 

περιοχές και όμορες χώρες τηλεπικοινωνιακά.  

Έτσι , τελικά για το στάδιο της μετάβασης επελέγησαν 23 Σημεία Εκπομπής 

με βάση, από 23 τοποθεσίες οι οποίες χρησίμευαν μέχρι πρότινος για την μετάδοση 

αναλογικού τηλεοπτικού σήματος. Κριτήρια επιλογής ήταν η όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη κάλυψη μεγάλων σε πληθυσμό πόλεων, ο ικανός αριθμός διεθνώς 

συντονισμένων διαύλων και η ελαχιστοποίηση προβλημάτων στο υπάρχων αναλογικό 

δίκτυο. Κατά την μεταβατική περίοδο, θα αναπτυχθούν μέχρι και οκτώ ψηφιακοί 

πολυπλέκτες, και συγκεκτριμένα, από τις 23 αυτές θέσεις, οι 20 θα είναι 

εφοδιασμένες με 7 πολυπλέκτες, οι δύο με 8 πολυπλέκτες και η μια θέση θα είναι 

εφοδιασμένη με 6 πολυπλέκτες. Οι πολυπλέκτες αυτοί θα χρησιμοποιούν όλες τις 

συχνότητες ή μέρος αυτών, οι οποίες μέχρι πρότινος χρησίμευαν για την αναλογική 

μετάδοση. 

Συγκεκριμένα τα 23 σημεία εκπομπής προς διάθεση για το στάδιο της 

μετάβασης φαίνονται σημειωμένα στον παρακάτω χάρτη Ελλάδος: 

 

 
 

Σχήμα 4.5 Σημεία Εκπομπής στο στάδιο ψηφιακής μετάβασης 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [38] 
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Τα σημεία εκπομπής και οι περιοχές που σίγουρα καλύπτει το κάθε κέντρο εκπομπής 
 

1. ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
2. ΚΕΛΛΗ – ΦΛΩΡΙΝΑ 
3. ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ. ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ 
4. ΣΕΡΡΕΣ – ΣΕΡΡΕΣ 
5. ΠΛΑΚΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
6. ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ – ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
7. ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
8. ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
9. ΚΡΙΚΕΛΟ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
10. ΧΛΩΜΟ – ΦΘΙΩΤΙΔΑ 
11. ΑΡΟΗ – ΠΑΤΡΑ 
12. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 
13. ΑΙΓΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ, Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ 
14. ΣΥΡΟΣ – ΣΥΡΟΣ 
15. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 
16. ΔΟΛΙΑΝΑ – ΝΑΥΠΛΙΟ, ΤΡΙΠΟΛΗ 
17. ΠΕΤΑΛΙΔΙ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
18. ΑΝΑΒΡΥΤΗ – ΣΠΑΡΤΗ 
19. MONTE SMITH – ΡΟΔΟΣ 
20. ΡΟΓΔΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
21. ΜΑΛΑΞΑ – ΧΑΝΙΑ 
22. ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
23. ΥΜΗΤΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ 

 

Έτσι, για παράδειγμα, στην Αττική επιλέχθηκαν τα κέντρα εκπομπής του 

Υμηττού και της Αίγινας, ενώ αντίθετα η Πάρνηθα εξαιρέθηκε από τον χάρτη 

μετάβασης εξαιτίας μιας σειράς λόγων. Πρωτίστως, θα δημιουργούσε παρεμβολή στο 

δίκτυο αναλογικής εκπομπής και στα δίκτυα μετάβασης γειτονικών περιοχών 

εξυπηρέτησης (ΕΠΨΕ). Ένας άλλος λόγος είναι η αδυναμία συγχρονισμού με τα 

κέντρα εκπομπής Υμηττού και Αίγινας καθώς και η αδυναμία δημιουργίας νέου SFN 

λόγω μη διαθέσιμων διαύλων. Στη Θεσσαλία επιλέχθηκε το κέντρο εκπομπής 

Δοβρούτσι, ενώ το κέντρο εκπομπής Πηλίου εξαιρέθηκε από τον χάρτη μετάβασης 

για παρόμοιους λόγους με το κέντρο εκπομπής Πάρνηθας, δηλαδή λόγω δημιουργίας 

παρεμβολών στο δίκτυο αναλογικής εκπομπής και στο δίκτυο μετάβασης γειτονικών 

ΕΠΨΕ. Επίσης λόγω αδυναμίας συγχρονισμού με το κέντρο εκπομπής Δοβρούτσι και 

την αδυναμία δημιουργίας νέου SFN λόγω μη διαθέσιμων διαύλων. 
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Συνεπώς, διαδικαστικά, θα γίνει σιγά σιγά τερματισμός της αναλογικής 

εκπομπής συγκεκριμένων διαύλων και έναρξη ψηφιακής εκπομπής από το ίδιο 

κέντρο. Θα διατεθούν 7-8 δίαυλοι ανά σημείο εκπομπής για χρήση από την δημόσια 

τηλεόραση, 2 συνδρομητικούς σταθμούς, 8 Ιδιωτικούς σταθμούς πανελλαδικής 

εμβέλειας και 6-10 σταθμούς περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας.[9] [17] [18] [20] 

[38] [42] 

 

4.5 Προτεινόμενος Χάρτης συχνοτήτων Ελλάδας για την 
μετάβαση στην ψηφιακή εποχή 

 

4.5.1 Δίκτυο Κέντρων Εκπομπής 
 

Για την δημιουργία του δικτύου κέντρων εκπομπής μετά την ψηφιακή 

μετάβαση, οργανώθηκαν τα δίκτυα  SFN ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη 

επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων και έγινε η εκχώρηση διαύλων, λαμβάνοντας 

υπόψη τις απαιτήσεις κάλυψης της κάθε περιοχής. Αρχικά σχεδιάστηκε 

προτυποποιημένο δίκτυο αναφοράς 146 κέντρων εκπομπής αναλογικής τηλεόρασης 

με σκοπό τον εξορθολογισμό του υπάρχοντος δικτύου τηλεόρασης και να αποτελεί 

έτσι πρότυπο για την μετάβαση. Έπειτα, έγινε ανάπτυξη και εξέλιξη του 

προτυποποιημένου δικτύου με σκοπό την βελτιστοποίηση κάλυψης και την 

ελαχιστοποίηση παρεμβολών. Έτσι, τελικά δημιουργήθηκε το νέο προτυποποιημένο 

δίκτυο που αποτελείται από 158 κέντρα εκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, 

τα οποία περιλαμβάνουν το 100% των κέντρων εκπομπής αναλογικής τηλεόρασης 

και 100% των κέντρων εκπομπής που καθορίστηκαν για την ψηφιακή μετάβαση. 

Το δίκτυο των 158 κύριων κέντρων ψηφιακής εκπομπής ομαδοποιούνται σε 

11 ευρύτερες περιοχές εξυπηρέτησης (ΕΠΨΕ), οι οποίες προκύπτουν από τις 45 

αρχικές περιοχές κάλυψης που είχαν οριστεί για την αναλογική τηλεόραση. Η κάθε 

ΕΠΨΕ μπορεί να περιέχει από ένα έως τρία SFN δίκτυα, τα οποία μεταδίδουν τα ίδια 

τηλεοπτικά κανάλια στην περιοχή αυτή. [2] [17] [18]  

Το δίκτυο κέντρων εκπομπής φαίνεται παρακάτω: 
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Σχήμα 4.6 Δίκτυο Κέντρων Εκπομπής – Ψηφιακός Χάρτης 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [17] 

 

Το τωρινό πλάνο υποστηρίζει την σταθερή λήψη από κεραίες τοποθετημένες 

στις οροφές των κτιρίων, σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, και σε 

εξωτερικούς χώρους, καθώς επίσης και φορητή λήψη στις περισσότερες 

κατοικημένες περιοχές. Οι τρόποι λειτουργίας όσον αφορά την λήψη είναι οι RPC1 

(Reference Planning Configuration) και RPC2 όπως αυτοί καθορίζονται από την 

συνθήκη της Γενεύης (GE-06) και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Σχήμα 4.7 Υποστηριζόμενοι τρόποι λήψης ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα 
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4.5.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κέντρων Εκπομπής 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού 

σήματος καθορίζονται από την Συμφωνία της Γενεύης 2006, από το ευρωπαϊκό 

πρότυπο ETSI (European Telecommunications Standards Institute), καθώς και από τις 

προδιαγραφές της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ITU−R. Με βάση αυτών, στην 

απόφαση 21161 της εφημερίδας της κυβερνήσεως που ψηφίστηκε στις 20/08/2008 

(Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική 

ευρυεκπομπή), περιγράφονται τα κέντρα εκπομπής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 

και οι συχνότητες εκπομπής τους.  

Πριν, παρουσιάστηκαν στον πίνακα, οι υποστηριζόμενοι τρόποι λήψης 

ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα (RPC 1,2). Οι προτεινόμενες με βάση την 

απόφαση 21161 τεχνικές παράμετροι για την εκπομπή του ψηφιακού σήματος στα 

κέντρα εκπομπής έχουν ως ακολούθως: 

− Αριθμός φερουσών: 8Κ 

− Guard interval: 1/8 

− Διαμόρφωση: 16−QAM με code rate ¾ 

− Τύπος λήψης: Σταθερή λήψη. 

Τα κέντρα εκπομπής γενικά καθορίζονται με βάση τα ακόλουθα: 

– Προτυποποιημένη ονομασία 

– Γεωγραφικές Συντεταγμένες 

– Υψόμετρο 

– Οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας 

– Ενεργώς ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP) 

Η εκπεμπόμενη ισχύς EIRP μπορεί να μεταβάλλεται, έως 6 dB, με απόφαση 

της Ε.Ε.Τ.Τ. για την εναρμόνιση με τους νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς 

σταθμούς αναλογικής εκπομπής, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται μέριμνα για την 

ικανοποιητική λήψη του ψηφιακού σήματος στις περιοχές κάλυψης. 

 Έτσι για παράδειγμα, το σημείο εκπομπής με ονομασία «ΠΛΑΚΑ», με 

γεωγραφικό μήκος 25ο Ε 44΄ 35΄΄, γεωγραφικό πλάτος 40ο  Ν 54΄ 09΄΄, και υψόμετρο 

555 μέτρα, εκπέμπει με EIRP 35dBw και έχει ως περιοχή κάλυψης την ευρύτερη 

περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Ένας από τους εκπεμπόμενους δίαυλους είναι ο 

δίαυλος 24, με κωδικό αριθμό της Συμφωνίας της Γενεύης 06’ (TERRAKEY) 
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84600032 που προορίζεται για τηλεοπτικές μεταδόσεις ιδιωτικών τηλεοπτικών 

σταθμών εθνικής εμβέλειας. 

 Παρακάτω φαίνεται το οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας το σημείου 

εκπομπής «ΠΛΑΚΑ», όπως περιγράφεται στην απόφαση 21161 της εφημερίδας της 

κυβερνήσεως, ενώ στο επόμενο σχήμα, φαίνεται μια προσομοίωση εκπομπής 

σήματος από το εν λόγω σημείο, όπου φαίνεται και η επιρροή του γεωγραφικού 

ανάγλυφου. 

 
Σχήμα 4.8 Οριζόντιο Διάγραμμα Ακτινοβολίας Σημείου Εκπομπής «ΠΛΑΚΑ» 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [2] 
  

 
Σχήμα 4.9 Προσομοίωση εκπομπής σήματος από το Σ.Ε «ΠΛΑΚΑ» 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [38] 
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Να σημειωθεί ότι πολλά από τα παραπάνω κέντρα εκπομπής ψηφιακής 

τηλεόρασης χρησιμοποιούνται ήδη από την αναλογική τηλεόραση και το γεγονός ότι 

οι υπάρχουσες υποδομές (ιστοί, κεραιοσυστήματα, γραμμές μεταφοράς, ενισχυτές) 

είναι συμβατές με την ψηφιακή τηλεόραση προσφέρει σημαντική μείωση στο κόστος 

του συνολικού δικτύου. [2] [17] [22] [38] 

 

4.5.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κέντρων λήψεως 

 
Η κεραία λήψης στην ψηφιακή τηλεόραση είναι κοινή με την αναλογική, 

ικανή να λαμβάνει VHF και UHF ραδιοκύματα. Στο κέντρο λήψεως, αυτό που 

αλλάζει είναι ο λεγόμενος αποκωδικοποιητής, ο οποίος μπορεί είτε να είναι 

ενσωματωμένος στην συσκευή της τηλεόρασης, είτε να είναι ξεχωριστός και 

ανεξάρτητα συνδεμένος εξωτερικά.  

Ο δέκτης, θα πρέπει να είναι ικανός να λάβει σήματα τόσο σε κωδικοποίηση 

MPEG2 όσο και σε MPEG4, το λιγότερο σε συμβατή ανάλυση εικόνας. Υπάρχουν 

και δέκτες υψηλής ευκρίνειας, high definition, αλλά δεν αποτελούν τις ελάχιστες 

προδιαγραφές. Η έξοδος του ψηφιακού δέκτη πρέπει να είναι PAL B/G , να είναι 

σύμφωνος με τις προδιαγραφές ασφάλειας και περιβάλλοντος φέροντας το σήμα CE 

και να λειτουργεί και να συγχρονίζεται σε περιβάλλον SFN. 

Οι ελάχιστες προδιαγραφές υλικού δέκτη (hardware) συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 
Σχήμα 4.10α Hardware προδιαγραφές δέκτη ψηφιακής τηλεόρασης 
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Σχήμα 4.10β Hardware προδιαγραφές δέκτη ψηφιακής τηλεόρασης 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [22] 

 

Πέραν  των απαιτήσεων υλικού, παρακάτω συνοψίζονται οι λειτουργικές 

απαιτήσεις που πρέπει να έχει ο δέκτης στο ελάχιστο. 

 

 
 

Σχήμα 4.11 Ελάχιστες Λειτουργικές Απαιτήσεις Δέκτη Ψηφιακής Τηλεόρασης 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [22] 
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4.5.4 Χάρτες Γεωγραφικών Περιοχών Εξυπηρέτησης και 
συχνοτήτων 

 

Με την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης, ο τελικός σχεδιασμός 

συχνοτήτων θα παρέχει 8-12 συχνότητες (όπως ορίστηκε και στην παγκόσμια 

συνδιάσκεψη της GE-06) σε κάθε ένα από τα 23 SFN δίκτυα τα οποία καλύπτουν τις 

11 ευρύτερες περιοχές εξυπηρέτησης (ΕΠΨΕ.).  

Η κατανομή συχνοτήτων στα 23 SFN δίκτυα απεικονίζεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

 
Σχήμα 4.12 Περιοχές Εξυπηρέτησης και SFN Δίκτυα για ελλαδικό χώρο 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [17] 
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4.5.5 Απαιτούμενοι Πολυπλέκτες για ικανοποίηση τηλεοπτικών 
καναλιών 

 

Το τηλεοπτικό δίκτυο στην Ελλάδα αποτελείται από εθνικούς, περιφερειακούς 

και τοπικούς, σταθμούς εκπομπής. Ο αριθμός πολυπλεκτών που προορίζονται για την 

ψηφιακή μετάδοση των τηλεοπτικών καναλιών (εθνικούς - national) είναι έξι, 6 και 

έχουν ως εξής: 

 
• Ένας πολυπλέκτης για τα τέσσερα υπάρχοντα κανάλια της ΕΡΤ. 

• Δύο πολυπλέκτες για την υποστήριξη των επτά ιδιωτικών καναλιών. 

• Ένας πολυπλέκτης για την υποστήριξη των ήδη μεταδιδόμενων ψηφιακών 

προγραμμάτων της ΕΡΤ. 

• Ένας πολυπλέκτης για την υποστήριξη νέων τηλεοπτικών προγραμμάτων από 

την ΕΡΤ και για την υποστήριξη των δύο υφιστάμενων συνδρομητικών 

τηλεοπτικών σταθμών. 

• Ένας πολυπλέκτης για την υποστήριξη παροχής τηλεοπτικού σήματος σε 

κινητούς δέκτες. 
 

Ο αριθμός των πολυπλεκτών που θα εξυπηρετήσουν τους περιφερειακούς ή 

τοπικούς (regional ή local) σταθμούς διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με 

τον αριθμό των υφιστάμενων αναλογικών σταθμών. Έτσι, με βάση την νομοθεσία για 

την αναλογική τηλεόραση μπορεί να βρεθεί για κάθε περιοχή εξυπηρέτησης ΕΠΨΕ 

(όπως έχει οριστεί στον χάρτη της ψηφιακής τηλεόρασης) ο αριθμός των αδειών 

λειτουργίας των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών που ισχύει πριν την μετάβαση. 

Αυτός ο αριθμός φαίνεται στην δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Αν θεωρηθεί, 

στην περίπτωση της ψηφιακής εποχής, ότι για κάθε άδεια λειτουργίας αναλογικού 

περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού (δεύτερη στήλη), πλέον θα μπορούν να 

εκπεμφθούν τέσσερα ψηφιακά περιφερειακά τηλεοπτικά προγράμματα ανά 

πολυπλέκτη, τότε από τον αριθμό των αδειών της δεύτερης στήλης διαιρώντας δια 

τέσσερα, προκύπτει ο αριθμός των απαιτούμενων πολυπλεκτών για τους 

περιφερειακούς πολυπλέκτες. Τέλος, αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι υπάρχουν 

έξι πολυπλέκτες για εθνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

τότε μπορούν να προσδιοριστεί ο αριθμός των συνολικών πολυπλεκτών (για εθνικούς 

και περιφερειακούς σταθμούς) που απαιτούνται για κάθε ΕΠΨΕ στην ψηφιακή εποχή. 
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Σχήμα 4.13 Υπολογισμός απαιτούμενων εθνικών και περιφερειακών πολυπλεκτών 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [9] 

 

Έτσι, με βάση τον παραπάνω πίνακα ο αριθμός 8 πολυπλεκτών είναι ικανός 

να εξυπηρετήσει τους εθνικούς, υπάρχοντες περιφερειακούς και τοπικούς σταθμούς. 

 

4.6 Πρακτική παρόχων στην ελληνική πραγματικότητα και 

συμμόρφωση με το νόμο 

 
 

4.6.1 Εισαγωγή  
 

Σε προηγούμενη ενότητα ‘Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κέντρων Εκπομπής’, 

έγινε λόγος για το γεγονός ότι με βάση την απόφαση 21161 της εφημερίδας της 

κυβερνήσεως που ψηφίστηκε στις 20/08/2008 (Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για 

τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή), αποφασίστηκαν οι 

γεωγραφικές περιοχές καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές για τα κέντρα εκπομπής 

και οι συχνότητες εκπομπής τους που πρέπει να ακολουθηθούν σύμφωνα με τη 

νομοθεσία από τους εκάστοτε παρόχους στην μεταβατική ψηφιακή εποχή στην 

Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να θιχτεί το κατά πόσο 

συμμορφώνονται οι πάροχοι στην πράξη σε θέματα εκπομπής και κατάληψης 

συχνοτήτων και το τι επικρατεί στην παρούσα κατάσταση της ψηφιακής μετάβασης. 
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 Το Παράρτημα V του νόμου είναι πολύ σημαντικό διότι εκεί εκτίθενται η 

ονομασία των κέντρων εκπομπής στα οποία επιτρέπεται η εκπομπή σήματος επίγειας 

ψηφιακής τηλεόρασης, οι επιτρεπόμενες συχνότητες διαύλων όπου μπορεί να γίνει η 

εκπομπή των τηλεοπτικών σταθμών από τα εν λόγω κέντρα εκπομπής, ο αντίστοιχος 

κωδικός αριθμός του διαύλου σύμφωνα με τον κωδικό αριθμό (TERRAKEY) της 

Συμφωνίας της Γενεύης του 2006, καθώς και η εμβέλεια και κατηγορία των 

τηλεοπτικών σταθμών που έχουν τη δυνατότητα να εκπέμψουν ψηφιακά (κρατικός 

σταθμός, ιδιωτικός σταθμός περιφερειακής/εθνικής εμβέλειας, συνδρομητικός 

σταθμός εθνικής εμβέλειας). Επίσης, στο παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ και στο άρθρο 2 του 

νόμου (Απελευθέρωση διαύλων συχνοτήτων επίγειας αναλογικής τηλεόρασης) 

αναφέρονται οι δίαυλοι συχνοτήτων και τα κέντρα εκπομπής από τους οποίους 

διακόπτεται η εκπομπή σήματος για μεταδόσεις επίγειας αναλογικής τηλεόρασης.  

Στην Ελλάδα αυτή την στιγμή υπάρχουν δύο πάροχοι ψηφιακής τηλεόρασης, 

με πρώτο να είναι η κρατική τηλεόραση της ΕΡΤ ο οποίος άρχισε να εκπέμπει 

ψηφιακά προγράμματα ήδη από τις 6 Ιανουαρίου 2006 στις πόλεις της Αθήνας, της 

Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, ενώ τον Ιούλιο του 2009 δημιουργήθηκε ένας 

δεύτερος φορέας με την ονομασία Digea (ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.), ο οποίος 

αποτελείται από κοινοπραξία επτά σταθμών εθνικής εμβέλειας - ALPHA, ALTER, 

AΝΤ1, MΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ΜEGA, ΣΚΑΪ και STAR. [2] 

 

 

4.6.2 Πρακτική παρόχου Digea 
 

Παίρνοντας την περίπτωση της Digea, να σημειωθεί ότι η ψηφιακή εκπομπή 

των εν λόγω καναλιών γίνεται με αρχική προβολή των καναλιών σε τυπική ευκρίνεια 

SDTV κάνοντας χρήση του συστήματος DVB-T και προτύπου συμπίεσης ΜPEG4, 

πρότυπα τα οποία αναλύθηκαν σε προηγούμενες ενότητες της εργασίας. Να 

σημειωθεί ότι το σύστημα συμπίεσης ΜPEG4 είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα 

συστήματα που υιοθετείται σε διεθνές επίπεδο από όλες τις χώρες που ξεκίνησαν την 

ψηφιακή μετάβαση μετά το 2006, επομένως και αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος της 

υιοθέτησης αυτού του προτύπου από την Digea που έκανε την εμφάνισή της το 2009. 

Φυσικά, ένας ακόμη λόγος ήταν εξαιτίας των δυνατοτήτων που προσφέρει σε ένα 

πλέον σύγχρονο περιβάλλον όπου η βελτιωμένη αποδοτικότητα του ρυθμού 
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μετάδοσης και της ποιότητας της εικόνας και ο αυξημένος βαθμός συμπίεσης έχουν 

ως αποτέλεσμα 40% βελτίωση στην συνολική αποδοτικότητα σε σχέση MPEG2. [90] 

Όσον αφορά την εκπομπή, οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας 

ALPHA, ALTER, AΝΤ1, MΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ΜEGA, ΣΚΑΪ και STAR που 

συμμετέχουν στη μετάβαση με βάση την ΚΥΑ 21161/2008, εκπέμπουν το πρόγραμμά 

τους ψηφιακά μέσω της Digea στην περιοχή του Κορινθιακου Κόλπου, στη 

Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, στην Αττική, 

στη Ν/Δ Θράκη, στην Θεσσαλία καθώς και στην πόλη της Ρόδου. 

  Οι συχνότητες εκπομπής των Ιδιωτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, οι 

περιοχές κάλυψης, οι ημερομηνίες έναρξης ψηφιακής εκπομπής καθώς και τα 

ονόματα των κέντρων εκπομπής παρουσιάζονται παρακάτω. [88] [89] 

 

Περιοχή κάλυψης: Κορινθιακός Κόλπος και συγκεκριμένα οι πόλεις Ναύπακτος, 

Αίγιο, Διακοπτό, Ακράτα, Δερβένι, Καμάρι, Κιάτο, Βραχάτι, Κόρινθος, Λουτράκι, 

Ψάθα, Άσπρα Σπίτια, Ιτέα, Γαλαξίδι, Ερατεινή, Αλεποχώρι και όλοι οι οικισμοί των 

παραπάνω πόλεων.  

Έναρξη ψηφιακής εκπομπής: 24/9/2010 

Κέντρο εκπομπής: Ξυλόκαστρο  

Χρησιμοποιούμενοι Δίαυλοι: 

Ch 37 (602 MHz) ALPHA, ALTER, ANT1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και 

Ch 43 (650 MHz) MEGA, ΣΚΑΪ, STAR.  

 

 

Περιοχή κάλυψης: Ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα 

οι πόλεις Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έδεσσα, Νάουσα, Βέροια, Κατερίνη 

Έναρξη ψηφιακής εκπομπής: 14/01/2010 

Κέντρα εκπομπής: Χορτιάτης/ Φιλίππειο 

Χρησιμοποιούμενοι Δίαυλοι: 

Ch 25 (506 MHz) ALPHA, ALTER, ANT1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και 

Ch 29 (538 MHz) MEGA, ΣΚΑΪ, STAR. 

 

Περιοχή κάλυψης: Λεκανοπέδιο Αττικής, η ΝΔ Εύβοια και τα δυτικά παράλια των 

Κυκλάδων 

Έναρξη ψηφιακής εκπομπής: 18/06/2010 
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Κέντρα εκπομπής: Υμηττός/ Αίγινα 

Χρησιμοποιούμενοι Δίαυλοι: 

Ch 46 (674 MHz) ALPHA, ALTER, ANT1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και 

Ch 47 (682 MHz) MEGA, ΣΚΑΪ, STAR. 

 

Περιοχή κάλυψης: Περιοχή της νοτιοδυτικής Θράκης και συγκεκριμένα το νότιο 

τμήμα του Ν. Έβρου, το νότιο τμήμα του Ν. Ροδόπης, το νοτιοανατολικό τμήμα του 

Ν. Ξάνθης αλλά και το βόρειο τμήμα της Σαμοθράκης, και πόλεις όπως η 

Αλεξανδρούπολη, η Τραϊανούπολη, οι Φέρες, η Κομοτηνή, η Ξάνθη κ.α. 

Έναρξη ψηφιακής εκπομπής: 19/11/2010 

Κέντρο εκπομπής: Πλάκα 

Χρησιμοποιούμενοι Δίαυλοι: 

Ch 24 (498 MHz) ALPHA, ALTER, ANT1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και  

Ch 32 (562 MHz) MEGA, ΣΚΑΪ, STAR. 

 

Περιοχή κάλυψης: Περιοχή της Ρόδου 

Έναρξη ψηφιακής εκπομπής: 25/02/2011 

Κέντρο εκπομπής: Monte Smith 

Χρησιμοποιούμενοι Δίαυλοι: 

Ch 27 (522 MHz) ALPHA, ALTER, ANT1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και  

Ch 38 (610 MHz) MEGA, ΣΚΑΪ, STAR. 

 

Περιοχή κάλυψης: Κεντρική Θεσσαλία και πιο συγκεκριμένα περιοχές των Νομών 

Λαρίσης, Τρικάλων & Καρδίτσας 

Έναρξη ψηφιακής εκπομπής: 27/05/2011 

Κέντρο εκπομπής: Δοβρούτσι 

Χρησιμοποιούμενοι Δίαυλοι: 

Ch 22 (482 MHz) ALPHA, ALTER, ANT1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV  
Ch 29 (538 MHz) MEGA, ΣΚΑΪ, STAR 

 

Πέραν των Ιδιωτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, παράλληλα με την 

αναλογική μετάδοση των προγραμμάτων τους, 12 τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής 

εμβέλειας της Αττικής και συγκεκριμένα τα κανάλια 0-6 TV, ATTICA TV, BLUE 

SKY, CHANNEL 9, EXTRA CHANNEL-3, HIGH TV, KONTRA CHANNEL, 
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MAD TV, MTV GREECE, ΝICKELODEON, SPORT TV και ΤΗΛΕΑΣΤΥ 

εκπέμπουν και ψηφιακά μέσω της Digea το τηλεοπτικό τους πρόγραμμα, σύμφωνα με 

τις σχετικές για τον κάθε σταθμό αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)και με  το άρθρο 14, παράγραφος 2, του Νόμου 3592/2007 σε 

συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 21161/2008. Να σημειωθεί 

επίσης ότι η εκπομπή ψηφιακού σήματος μέσω της Digea για τα συγκεκριμένα 

κανάλια πραγματοποιείται μόνο από το κέντρο εκπομπής της Αίγινας.  

Οι συχνότητες εκπομπής των Περιφερειακών Σταθμών Αττικής από το κέντρο 

εκπομπής Αίγινα είναι: [88] [89] 

 

Ch54 (738 MHz) ATTICA TV, EXTRA CHANNEL -3, HIGH TV, NICKELODEON 

Ch 63 (810 MHz) 0-6 TV, MAD TV, MTV GREECE, SPORT TV και 

Ch 65 (826 MHz) BLUE SKY, CHANNEL 9, KONTRA CHANNEL, ΤΗΛΕΑΣΤΥ 

 
 

4.6.3 Συμμόρφωση παρόχου Digea 
 

Καταρχάς, έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την απόφαση ΚΥΑ 

21161/2008, η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση που πραγματοποιεί η Digea 

γίνεται με βάση το νόμο και την εν λόγω υπουργική απόφαση. Από το παράρτημα V 

της ΚΥΑ 21161/2008 μπορεί κανείς να διαπιστώσει την συμφωνία της πρακτικής της 

Digea με το νόμο αφού τα παραπάνω κέντρα εκπομπής καθώς και οι συχνότητες 

εκπομπής των τηλεοπτικών προγραμμάτων συμβαδίζουν με τα στοιχεία του 

παραρτήματος. 

Παράλληλα, με βάση και την διασταύρωση από το παράρτημα ΙΙΙ της 

απόφασης ΚΥΑ 21161/2008, που αφορά τα κέντρα εκπομπής από τους οποίους 

διακόπτεται η εκπομπή σήματος για μεταδόσεις επίγειας αναλογικής τηλεόρασης 

ισχύουν τα ακόλουθα. Το κέντρο εκπομπής Ξυλοκάστρου, εκπέμπει μόνο ψηφιακό 

σήμα, το κέντρο εκπομπής του Χορτιάτη εκπέμπει παράλληλα αναλογικό και 

ψηφιακό σήμα, ενώ από το κέντρο εκπομπής της Φιλιππείου από τις 14 Ιανουαρίου 

2010 έχει διακοπεί η εκπομπή αναλογικού σήματος και εκπέμπει μόνο ψηφιακά. Το 

κέντρο εκπομπής του Υμηττού εκπέμπει παράλληλα αναλογικό και ψηφιακό σήμα, 

ενώ από το κέντρο εκπομπής της Αίγινας από τις 18 Ιουνίου 2010 έχει διακοπεί η 

εκπομπή αναλογικού σήματος και εκπέμπει μόνο ψηφιακά. Σημειώνεται ότι το 
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κέντρο εκπομπής της Πάρνηθας δεν συμμετέχει σε αυτή τη φάση στη μετάβαση και 

συνεχίζει να εκπέμπει μόνο αναλογικά. Το αναλογικό σήμα από το κέντρο εκπομπής 

στην Πλάκα διεκόπη σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 21161/08, 

ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το κέντρο εκπομπής της Θάσου δεν συμμετέχει στη 

μετάβαση και θα συνεχίσει να εκπέμπει αναλογικά. Τέλος το αναλογικό σήμα 

διακόπηκε επίσης και από τα κέντρα εκπομπής Monte Smith και Δοβρούτσι, 

σύμφωνα με όσα ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 21161/08. 

Τέλος, όπως φαίνεται από κάθε ένα δίαυλο του εκάστοτε κέντρου εκπομπής 

εκπέμπεται ένα ψηφιακό μπουκέτο αποτελούμενο από τέσσερα τηλεοπτικά 

προγράμματα με πολυπλεξία με βάση όπως ορίζει ο νόμος. 

  
 
 

4.6.4 Πρακτική παρόχου ΕΡΤ 
 

 

Όσον αφορά την περίπτωση του κρατικού παρόχου ΕΡΤ, οι πρώτες ψηφιακές 

μεταδόσεις της έγιναν με το πρώτο ψηφιακό μπουκέτο σύμφωνα με απόφαση τον 

Μάιο του 2005 αποτελούμενο από τέσσερα τηλεοπτικά κανάλια, το πρίσμα+ με 

πρώτο ψηφιακό πρόγραμμα την 16 Μαΐου 2006, το σινέ+ με πρώτο ψηφιακό 

πρόγραμμα την 25 Απριλίου 2006, το σπορ+ με πρώτο ψηφιακό πρόγραμμα την 29 

Μαΐου 2006 και το ΡΙΚ Sat. Οι μεταδόσεις του πρώτου ψηφιακού μπουκέτου γίνονται 

με πολυπλεξία τεσσάρων καναλιών, όπως ορίζει ο νόμος, μέσω DVB-T προτύπου με 

τυπική ευκρίνεια εικόνας SDTV και συμπίεση MPEG2. Εκείνη την περίοδο δεν ήταν 

ευρέως διαδεδομένη η χρήση προτύπου MPEG4, που είναι πιο αποδοτικό, για αυτό 

και σε πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο MPEG2.  

Την 27 Σεπτεμβρίου του 2010 άνοιξε και η εκπομπή του δεύτερου ψηφιακού 

τηλεοπτικού μπουκέτου αποτελούμενο από ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια της ΝΕΤ, 

ΕΤ-1, ΕΤ-3, ΒΟΥΛΗ καθώς και 5 ραδιοφωνικών (ΝΕΤ 105.8 , Δεύτερο, Τρίτο, 

ΕΡΑσπορ, Κόσμος). Οι μεταδόσεις του δεύτερου ψηφιακού μπουκέτου γίνονται με 

πολυπλεξία τεσσάρων καναλιών, όπως ορίζει ο νόμος, μέσω DVB-T προτύπου με 

τυπική ευκρίνεια εικόνας SDTV και συμπίεση MPEG2.  

 Την 26 Απριλίου 2011, η ΕΡΤ με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς 

της, προέβη στην δημιουργία ενός νέου τηλεοπτικού προγράμματος ΕΡΤ HD, το 
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οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του δεύτερου ψηφιακού μπουκέτου της ΕΡΤ, 

αντικαθιστώντας το κανάλι της ΒΟΥΛΗΣ. Μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια HDTV 

παράλληλα με τα τηλεοπτικά προγράμματα κανονικής ευκρίνειας ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3 και 

τα πέντε ραδιοφωνικά της ΕΡΑ.  

Η εικόνα που εκπέμπει το EΡΤ HD είναι ανάλυσης 1440×1080 50i (16:9 

anamorphic). Δηλαδή η 16:9 εικόνα μεταδίδεται με λόγο 4:3 «συμπιεσμένη» ως προς 

τον οριζόντιο άξονα και όταν προβάλλεται στην τηλεόραση «αποσυμπιέζεται» για να 

γίνει 1920×1080 (Full HD). Ο ήχος του προγράμματος ΕΡΤ HD είναι αρχικώς 

στερεοφωνικός (48khz/ 192kbit), ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα, η ΕΡΤ θα είναι 

σε θέση να προσφέρει και ήχο Surround 5.1 στις high definition μεταδόσεις 

γεγονότων.  

Ταυτοχρόνως, τα προγράμματα του σινε+ και του σπορ+ συγχωνεύονται και 

δημιουργείται ένα νέο ενιαίο πρόγραμμα, το σινε/σπορ +, με το περιεχόμενο του 

σπορ+ στην πρωινή ζώνη και του σινε+ στην βραδινή.  

Επομένως, τα δύο ψηφιακά μπουκέτα της ΕΡΤ, με τέσσερα τηλεοπτικά 

προγράμματα ανά ψηφιακό μπουκέτο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 

21161/08), διαμορφώνονται πλέον ως εξής: 

1ο Ψηφιακό Μπουκέτο: Βουλή Τηλεόραση, σινε/σπορ+, πρίσμα+, ΡΙΚ Sat 

2ο Ψηφιακό Μπουκέτο: ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3, ΕΡΤ HD 

 Οι τηλεθεατές δε θα χρειαστεί να επανασυντονίσουν τους ψηφιακούς τους 

δέκτες για τη λήψη των νέων μπουκέτων. Στο πρώτο ψηφιακό μπουκέτο, στη θέση 

του σινε+ θα εμφανιστεί η Βουλή Τηλεόραση και στη θέση του σπορ+ θα εμφανιστεί 

το σινε/σπορ+. Το πρίσμα+ και το ΡΙΚ Sat θα παραμείνουν στις ίδιες θέσεις. 

 Παράλληλα, να σημειωθεί ότι η κωδικοποίηση του δεύτερου ψηφιακού 

μπουκέτου μετατρέπεται εφεξής στο σύστημα MPEG 4. Το πρώτο ψηφιακό μπουκέτο 

της ΕΡΤ θα συνεχίσει με κωδικοποίηση MPEG 2, για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα. 

Η υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου MPEG4 από το δεύτερο ψηφιακό 

μπουκέτο σε αυτή την φάση ήταν επιτακτική ανάγκη, αφού πλέον σε διεθνές επίπεδο 

όλες οι χώρες που ξεκίνησαν την ψηφιακή μετάβαση μετά το 2006 έχουν υιοθετήσει 

αυτό το πρότυπο. Επίσης ένας λόγος πέραν της βελτιωμένης αποδοτικότητας του 

MPEG4 ήταν η ύπαρξη ανταγωνιστικότητας και ως προς τον άλλο πάροχο, την Digea 

που έκανε την εμφάνισή της το 2009 με χρήση του ίδιου προτύπου. Τέλος, η 

υιοθέτηση του προτύπου MPEG4 στο δεύτερο ψηφιακό μπουκέτο, είναι αναγκαία, 
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διότι με την εισαγωγή του προγράμματος ΕΡΤ HD υψηλής ευκρίνειας αυξάνονται οι 

απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και επομένως η ανάγκη για μεγαλύτερους λόγους 

συμπίεσης σε δεδομένο εύρος.  

Όμως από πλευράς τηλεθεατών η ύπαρξη διαφορετικών τύπων 

κωδικοποιήσεων και προτύπων συμπίεσης υπάρχει αντίκτυπο στο είδος του 

χρησιμοποιούμενου αποκωδικοποιητή στον δέκτη τους, με επιπλέον αντίκτυπο στην 

συμβατότητα και στο κόστος επένδυσης σε νέο κωδικοποιητή ή συσκευή τηλεόρασης 

(στην περίπτωση που ο κωδικοποιητής είναι ενσωματωμένος). Έτσι λοιπόν, για την 

λήψη των προγραμμάτων του πρώτου ψηφιακού μπουκέτου της (ΕΡΤ ΒΟΥΛΗ, 

σινε/σπορ +, πρισμα +, ΡΙΚSat) είναι επαρκής προς το παρόν ο αποκωδικοποιητής 

MPEG2, αλλά για την λήψη όλων των ψηφιακών προγραμμάτων της ΕΡΤ, εκτός από 

το κανάλι ERT HD, απαιτείται αποκωδικοποιητής MPEG4. Να σημειωθεί ότι ο 

αποκωδικοποιητής MPEG4 μπορεί να αποκωδικοποιήσει και τα προγράμματα σε 

MPEG2 αλλά δεν ισχύει το αντίστροφο. Για την δε λήψη όλων των ψηφιακών 

προγραμμάτων της ΕΡΤ, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού ERT HD, απαιτείται 

αποκωδικοποιητής MPEG4 High Definition (ο οποίος διαθέτει επίσης 

αποκωδικοποίηση MPEG4 Standard definition & MPEG2). Αυτοί οι δέκτες, στη 

συσκευασία αγοράς τους έχουν ευδιάκριτα χαρακτηριστικά όπως: «HD DVBT 

Receiver ή MPEG4/Η.264AVC ή MPEG4/HD HDMI ή εμπεριέχουν το HD μέσα 

στον κωδικό μοντέλου. 

Από πλευράς συσκευής τηλεόρασης για την παρακολούθηση του EΡΤ HD, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατίθεται τηλεόραση με οθόνη ικανή να προβάλλει 

σήμα υψηλής ευκρίνειας (Full HD ή HD Ready). Αν η τηλεόρασή αυτή διαθέτει και 

ενσωματωμένο επίγειο ψηφιακό δέκτη MPEG4 τότε δεν χρειάζεται εξωτερικός 

αποκωδικοποιητής (αυτές οι τηλεοράσεις κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά από 

τα τέλη του 2009). Σε διαφορετική περίπτωση, εάν διαθέτουμε τηλεόραση Full HD ή 

HDReady με ενσωματωμένο επίγειο ψηφιακό δέκτη MPEG2 ή χωρίς καθόλου 

ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη, απαιτείται η αγορά ενός χαμηλού κόστους 

εξωτερικού επίγειου ψηφιακού δέκτη MPEG4/HD και συνδεσμολογία HDMI μεταξύ 

εξωτερικού δέκτη και της τηλεόρασης. Απαραίτητη είναι και η αγορά ενός καλωδίου 

με συνδετήρες HDMI στα δύο του άκρα. [91] [92] [93] [94] [95] 

Σε αυτό το σημείο, στον παρακάτω πίνακα φαίνονται από ποια κέντρα 

εκπομπής εκπέμπονται τα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα της ΕΡΤ, οι συχνότητες 

που χρησιμοποιούνται καθώς και οι περιοχές κάλυψης.  
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Σχήμα 4.14 Συχνότητες Εκπομπής της ΕΡΤ ψηφιακής 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [91] 

 

 

4.6.5 Συμμόρφωση παρόχου ΕΡΤ 
 

Από το παράρτημα V της ΚΥΑ 21161/2008 μπορεί κανείς να διαπιστώσει την 

συμφωνία της πρακτικής της ΕΡΤ με το νόμο για τα κέντρα εκπομπής Υμηττός, 

Αίγινα, Χροτιάτης, Φιλίππειο, Δοβρούτσι, Πλάκα και Δολιανά καθώς και τις 

συχνότητες που χρησιμοποιούν που προορίζονται για κρατικούς σταθμούς εθνικής 

εμβέλειας. Από την άλλη όμως για τα κέντρα εκπομπής της Πάρνηθας και του 

Πηλίου υπάρχει παρατυπία. Όπως, έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα 

«Εκκίνηση Ψηφιακής Μετάβασης στην Ελλάδα», η Πάρνηθα εξαιρέθηκε από τον 

χάρτη μετάβασης εξαιτίας μιας σειράς λόγων. Πρωτίστως, θα δημιουργούσε 

παρεμβολή στο δίκτυο αναλογικής εκπομπής και στα δίκτυα μετάβασης γειτονικών 

περιοχών εξυπηρέτησης (ΕΠΨΕ). Ένας άλλος λόγος είναι η αδυναμία συγχρονισμού 

με τα κέντρα εκπομπής Υμηττού και Αίγινας καθώς και η αδυναμία δημιουργίας νέου 

SFN λόγω μη διαθέσιμων διαύλων. Ομοίως και στην Θεσσαλία επιλέχθηκε το κέντρο 

εκπομπής Δοβρούτσι, ενώ το κέντρο εκπομπής Πηλίου εξαιρέθηκε από τον χάρτη 

μετάβασης για παρόμοιους λόγους με το κέντρο εκπομπής Πάρνηθας, δηλαδή λόγω 

δημιουργίας παρεμβολών στο δίκτυο αναλογικής εκπομπής και στο δίκτυο μετάβασης 

γειτονικών ΕΠΨΕ. Επίσης λόγω αδυναμίας συγχρονισμού με το κέντρο εκπομπής 

Δοβρούτσι και την αδυναμία δημιουργίας νέου SFN λόγω μη διαθέσιμων διαύλων. 

Η ΕΡΤ υποστηρίζει ότι ο νόμος της ΚΥΑ 21161/2008 περιέχει ασάφειες και 

αρρυθμίες και πολλά κενά, σημεία που έκαναν την δημιουργία κλίματος αντιδικίας 
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μεταξύ των παρόχων Digea, ΕΡΤ για θέματα πρακτικής υλοποίησης της ψηφιακής 

μετάβασης. Για παράδειγμα, σχετικά με τα κέντρα εκπομπής, η ΕΡΤ θεωρεί ότι η 

εξαίρεση μεγάλων κέντρων εκπομπής στην πρώτη και πλέον χρήσιμη φάση 

(Πάρνηθα, Πήλιο κλπ.) δεν δίνει ώθηση στην μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση. 

Παράλληλα, η Digea θεωρεί ότι η ενέργεια της ΕΡΤ να εισάγει μετάδοση 

σήματος υψηλής ευκρίνειας (ΕΡΤ - ΗD) είναι παράνομη και παράλληλα συνιστά 

ακραία παραβίαση των συνθηκών ανταγωνισμού, όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Θεωρείται ότι η χρήση της υψηλής ευκρίνειας από την ΕΡΤ σε μια εποχή που 

οι ιδιωτικοί σταθμοί είναι υποχρεωμένοι και κλειδωμένοι να εκπέμπουν μόνο σε 

κανονική ευκρίνεια αποτελεί καταφανώς αλλοίωση των κανόνων της αγοράς, 

ιδιαίτερα σε μια περίοδο μεταβατική στην ψηφιακή εποχή, κατά την οποία οι 

ιδιωτικοί σταθμοί καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια ξοδεύοντας πολλά χρήματα.   

Από την πλευρά της η ΕΡΤ έχει βρει την δυνατότητα μετάδοσης εικόνας σε 

υψηλή ευκρίνεια μέσω του ΕΡΤ HD, αφού έχοντας δύο ψηφιακά μπουκέτα στη 

διάθεσή της έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει κανάλια από το ένα μπουκέτο στο άλλο, 

να συγχωνεύσει κανάλια (τα CINE+ & SPORT+) και, εφαρμόζοντας στατιστική 

πολυπλεξία, να «χωρέσει» ένα κανάλι υψηλής ευκρίνειας και τρία συμβατικής 

ευκρίνειας στο ίδιο ψηφιακό μπουκέτο συνδυαζόμενο με την δυνατότητα εξαιτίας της 

ψηφιοποίησης των σημάτων και του εξοπλισμού να επιτρέπεται δυναμικός έλεγχος 

του ρυθμού μετάδοσης. Να σημειωθεί ότι η τεχνική της στατιστικής πολυπλεξίας 

είναι μια μορφή πολυπλεξίας διαίρεσης χρόνου και χρησιμοποιείται στα δίκτυα 

υπολογιστών, όπου ο χρόνος μετάδοσης δεν διαιρείται σε ίσες χρονοθυρίδες αλλά 

μοιράζεται σε χρονοθυρίδες διαφορετικού μεγέθους, με δυναμικό τρόπο ανάλογα με 

τρέχουσες ανάγκες επικοινωνίας και πόρων στο δίκτυο μετάδοσης. 

Να επισημανθεί επίσης ότι η παράλληλη μετάδοση των γεγονότων των 

προγραμμάτων σε σύστημα υψηλής ευκρίνειας πραγματοποιείται χωρίς πρόσθετο 

κόστος για την ΕΡΤ, καθώς, τα γεγονότα αυτά, επειδή παράγονται σε HD, είναι 

διαθέσιμα στους κατόχους των δικαιωμάτων τόσο σε SD, όσο σε HD. Επίσης με την 

δυνατότητα συγχώνευσης των προγραμμάτων σινέ+ και σπορ+ δίνεται η ευκαιρία 

στην ΕΡΤ να μειώσει το λειτουργικό τους κόστος κατά το ήμισυ. 

Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην υπάρχουσα κατάσταση με την Digea αφού το 

γεγονός αυτό θα γεννούσε ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς εάν κάποιο από 

τα κανάλια που φιλοξενείται στα ψηφιακά μπουκέτα της Digea ήθελε να εκπέμψει το 

πρόγραμμά του σε HD, τότε θα έπρεπε, εξ αιτίας έλλειψης χωρητικότητας, να 
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σταματήσει τη μετάδοσή του σε συμβατική ευκρίνεια γεγονός που σημαίνει ότι οι 

τηλεθεατές που δεν θα είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα «έχαναν» από τους 

δέκτες τους το συγκεκριμένο κανάλι. 

Η ΕΡΤ υποστηρίζει σχετικά με τα περί «ακραίας παραβίασης των συνθηκών 

ανταγωνισμού» ότι δεν συντρέχει στην προκείμενη περίπτωση καμία από τις 

απαιτούμενες από το Νόμο προϋποθέσεις αξίωσης για παράλειψη από την ΕΡΤ και 

ότι αντίθετα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες τηλεοπτικής μετάδοσης, όπου όχι μόνο δεν 

επηρεάζει την ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, αλλά αντιθέτως καταξιώνει 

κατά τον καλύτερο τρόπο την εθνική προσπάθεια για την μετάβαση. 

Η χρήση παράλληλα από την ΕΡΤ προτύπου συμπίεσης MPEG2 και MPEG4 

είναι ένα άλλο θέμα καθώς και η εκπομπή ραδιοφωνικών σταθμών στο τηλεοπτικό 

φάσμα της μετάβασης, αλλά με βάση τον γενικό διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών της 

ΕΡΤ Ν. Μιχαλίτσης υποστηρίχτηκε ότι τόσο στη νομοθεσία (ν.3259/2007) όσο και 

στην ΚΥΑ (21161/2008) δεν υπάρχουν αναφορές σε Standar ή High Definition (SD ή 

HD) όπως και στο σύστημα μετάδοσης mpeg4 ή mpeg2. [2] [96] [97] 
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4.7 Μελέτη για Ψηφιακό Μέρισμα στην Ελλάδα 
 
 

4.7.1 Προσδιορισμός απαιτούμενων πολυπλεκτών  με ψηφιακό 
μέρισμα και δυνατότητα για επιπλέον τηλεοπτικά κανάλια 

 
 

 Προηγουμένως, παρουσιάστηκε το πλάνο περιοχών εξυπηρέτησης και η 

κατανομή συχνοτήτων, το οποίο έγινε και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις διαθέσιμες 

συχνότητες που είχαν αποδοθεί στην Ελλάδα. Όμως, έχοντας υπόψη την απόφαση της 

CEPT για απελευθέρωση της εναρμονισμένης ζώνης συχνοτήτων 790 -862 MHz (ch 

61-69), με σκοπό την αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος από τις κινητές 

ευρυζωνικές υπηρεσίες, παρατηρείται ότι υπάρχουν δεσμευμένες συχνότητες για κάθε 

ΕΠΨΕ από το πλάνο της ψηφιακής τηλεόρασης (σχήμα 4.12). 

Έτσι για παράδειγμα, στην ΕΠΨΕ, στο SFN 1 της δυτικής Ελλάδας, το 

σύνολο των διαθέσιμων συχνοτήτων είναι 12, αλλά επειδή 2 από αυτές βρίσκονται 

εντός εναρμονισμένης ζώνης (ch 61, 62), το σύνολο των διαθέσιμων συχνοτήτων θα 

είναι 10, αν θέλει η Ελλάδα να αξιοποιήσει την ζώνη 790-862 MHz. Έτσι λοιπόν, 

θεωρητικά μπορούν να οδηγηθούν στις 10 πλέον διαθέσιμες συχνότητες εκπομπής 

της εν λόγω περιοχής, 10 πολυπλέκτες, που σημαίνει ότι έχοντας υπόψη τους 8.25 

πολυπλέκτες που απαιτούνται για τους εθνικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς 

σταθμούς για αυτή την περιοχή ΕΠΨΕ (σχήμα 4.13), οι υπόλοιποι 1.75 πολυπλέκτες 

περισσεύουν. Αυτή η περίσσεια 1.75 πολυπλεκτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

εκπομπή 1.75 x 4 = 7 πρόσθετα τηλεοπτικά ψηφιακά προγράμματα.  

Με βάση αυτή την λογική φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο αριθμός των 

spare πολυπλεκτών για πρόσθετα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα που 

υπολογίστηκαν, παίρνοντας υπόψη και την απελευθέρωση της εναρμονισμένης 

ζώνης. 
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Σχήμα 4.15 Επίπτωση στον αριθμό των επιπλέον τηλεοπτικών ψηφιακών προγραμμάτων αν 
αφαιρεθεί η ζώνη ch 61-69 από DVB χρήση 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [9] 
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4.7.2 Επιλογές για επιπλέον απελευθέρωση φάσματος  
 
 Αν κάποιος παρατηρήσει καλύτερα την κατανομή συχνοτήτων στις Περιοχές 

Εξυπηρέτησης και SFN Δίκτυα, όπως προτάθηκε για τον ελλαδικό χώρο (σχήμα 

4.12), μπορεί να διαπιστώσει, εξαιρώντας την εναρμονισμένη ζώνη ψηφιακού 

μερίσματος (ch 61-69), ότι μπορεί να υπάρξει επιπλέον ζώνη συχνοτήτων που να 

μπορεί να απελευθερωθεί από κοινού σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, με 

την ελάχιστη επίπτωση στους διαθέσιμους πολυπλέκτες ανά περιοχή. Ο επιθυμητός 

αριθμός απαιτούμενων πολυπλεκτών είναι 8, με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε 

για εκπλήρωση της μετάδοσης των υπαρχόντων τηλεοπτικών προγραμμάτων 

(εθνικών, περιφερειακών, τοπικών). Όπως φαίνεται παρακάτω το συνεχόμενο φάσμα 

μεταξύ 526 – 566 MHz (ch 28-32), μπορεί να αποδεσμευτεί για ανάπτυξη άλλων 

υπηρεσιών, πχ. για στρατιωτικές επικοινωνίες ή για PMSE υπηρεσίες, με επίπτωση 

μη εκπλήρωσης απαιτούμενου αριθμού 8 πολυπλεκτών μόνο για την ΕΠΨΕ 5, SFN 2. 

 

 
Σχήμα 4.16 Επίδραση στον αριθμό πολυπλεκτών  

από την απελευθέρωση της ζώνης ch 28-32 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [9] 

 
Η απελευθέρωση αυτού του τμήματος ζώνης, θα έχει φυσικά επίπτωση στον 

αριθμό των πολυπλεκτών που περισσεύουν καθώς και συνάμα στον αριθμό των 

επιπλέον τηλεοπτικών ψηφιακών των προγραμμάτων. Αν ακολουθηθεί η ίδια λογική 

με αυτή του Σχήματος 4.15, όπου στην στήλη με τον αριθμό των συχνοτήτων χωρίς 

τα κανάλια ch 61-69, ληφθεί ο αριθμός των διαθέσιμων συχνοτήτων μετά και την 

επιπλέον απελευθέρωση της ζώνης ch 28-32, μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός των 
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πολυπλεκτών που περισσεύουν για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών και τηλεοπτικών 

υπηρεσιών.  

 
Σχήμα 4.17 Αριθμός Απαιτούμενων Πολυπλεκτών και αυτών που περισσεύουν για κάθε 

ΕΠΨΕ, θεωρώντας ότι οι ζώνες ch61-69 και ch28-32 εξαιρούνται 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [9] 

 

Όπως παρατηρείται, μόνο στην ΕΠΨΕ 1, δεν υπάρχει επάρκεια στον αριθμό 

των απαιτούμενων πολυπλεκτών, κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί κάνοντας χρήση 

για αυτή την περιοχή, συχνοτήτων του πλάνου GE-06 που δεν έχει κάνει χρήση ο 

ψηφιακός χάρτης της Ελλάδας στην μελέτη αυτή. 

 Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το παραπάνω, ο πίνακας που ακολουθεί 

δείχνει για κάθε allotment της Ελλάδος σύμφωνα με την συνθήκη της GE-06, ποια 

περιοχή εξυπηρέτησης ΕΠΨΕ αντιστοιχεί, ποιες συχνότητες (VHF/UHF channels) 

δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τον ψηφιακό χάρτη της Ελλάδος αλλά είναι διαθέσιμες 

από την απόδοση αυτών από την συνδιάσκεψη GE-06 και ποιες μόνο UHF 

συχνότητες (ch 21-69) από τις τελευταίες είναι ελεύθερες προς χρήση αν εξαιρεθούν 

τα κανάλια ch 61-69 του ψηφιακού μερίσματος. [9] 
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Σχήμα 4.18 Συχνότητες των allotments που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [9] 
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4.7.3 Καθορισμός ψηφιακού μερίσματος – μπάντες για 
στρατιωτική χρήση 

 
 Ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονιστεί και να ληφθεί υπόψη στην 

περίπτωση της Ελλάδος, είναι το γεγονός ότι τα κανάλια 67, 68, 69 (ή 838-862MHz, 

με εύρος 3x8MHz = 24MHz) που βρίσκονται εντός της ζώνης του ψηφιακού 

μερίσματος (790-862MHz), η οποία πρέπει να απελευθερωθεί, χρησιμοποιούνται από 

στρατιωτικές εφαρμογές. Επιλογές για την εύρεση μιας λύσης θα μπορούσαν να 

είναι: 

• Η μετατόπιση της στρατιωτικής χρήσης κάτω από τα 790MHz, σε ένα αντίστοιχο 

τμήμα (24MHz). 

• Η διατήρηση των 8MHz για στρατιωτική χρήση, στο κανάλι 65 το οποίο 

χρησιμοποιείται σαν duplex gap στην προτεινόμενη ζώνη κινητής και η 

μετατόπιση των υπόλοιπων 16MHz κάτω από τα 790MHz. 

• Η μετατόπιση σε άλλη ζώνη συχνοτήτων, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών 

ευρωπαϊκών κρατών τα οποία μετατόπισαν τον εξοπλισμό τους από τη ζώνη 610-

960MHz σε διαφορετική ζώνη συχνοτήτων. 

Με βάση το σχήμα 4.16, στην περίπτωση της μετατόπισης της στρατιωτικής 

χρήσης (εύρος τριών καναλιών) σε ζώνη κάτω των 790MHz, η περιοχή των καναλιών 

57, 58, 59 εμφανίζει την καλύτερη επιλογή συνεχόμενου φάσματος με την μικρότερη 

επίπτωση στον αριθμό των απαιτούμενων πολυπλεκτών για εθνικούς και 

περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. 

 Ακολουθώντας λοιπόν ανάλογο σκεπτικό με την ενότητα «προσδιορισμός 

απαιτούμενων πολυπλεκτών  με ψηφιακό μέρισμα και δυνατότητα για επιπλέον 

τηλεοπτικά κανάλια» και αν στο σχήμα 4.15 από τις διαθέσιμες συχνότητες 

εξαιρεθούν αυτές που βρίσκονται στην ζώνη ch57-59 για κάθε περιοχή 

εξυπηρέτησης, τότε μπορεί να διαπιστωθεί ότι ακόμα και στην εξαίρεση αυτής της 

ζώνης, ο αριθμός των απαιτούμενων πολυπλεκτών για κάθε ΕΠΨΕ δεν παραβιάζεται. 

Φυσικά είναι μειωμένος σε σχέση με το σχήμα 4.15, δηλαδή η χρήση των καναλιών 

57-59 για στρατιωτικές εφαρμογές μειώνει την περίσσεια των πολυπλεκτών για 

χρήση αυτών από πρόσθετα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά από την άλλη 
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δεν επηρεάζει την διαθεσιμότητα των εθνικών και περιφερειακών τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, με βάση το υπάρχον πλάνο. 

 
Σχήμα 4.19 Αριθμός Απαιτούμενων Πολυπλεκτών και αυτών που περισσεύουν για κάθε 

ΕΠΨΕ, θεωρώντας ότι οι ζώνες ch61-69 και ch57-59 εξαιρούνται 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [9] 

 
 

 Προηγουμένως είχε γίνει λόγος για δυνατότητα απελευθέρωσης του 

συνεχόμενου φάσματος ch 28-32 με βάση το σχήμα 4.16 για χρήση από διάφορες 

άλλες εφαρμογές ή και επιπλέον ψηφιακή τηλεόραση. Με βάση το δεδομένο της 

επιπλέον αποδέσμευσης της ζώνης ch 57-59 για στρατιωτική χρήση, υπολογίστηκε με 

όμοιο τρόπο ο αριθμός των απαιτούμενων και των περίσσειων πολυπλεκτών για κάθε 

ΕΠΨΕ. Ελήφθη υπόψη ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί και το κανάλι 60, διότι μεταξύ της 

ζώνης που θα προοριστεί για στρατιωτική χρήση ch 57-59 και της εναρμονισμένης 

για ψηφιακό μέρισμα ch 61-69, θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό για προστασία από 

παρεμβολές. Με βάση τα παραπάνω, η κατάληξη είναι ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση 

στον διαθέσιμων πολυπλεκτών αν αντί της ζώνης ch 28-32, αποδεσμευτεί η ζώνη ch 

29-31 για άλλες χρήσεις. Οι υπολογιζόμενοι πολυπλέκτες για αυτή την περίπτωση 

φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 4.20 Αριθμός Απαιτούμενων Πολυπλεκτών και αυτών που περισσεύουν για κάθε 

ΕΠΨΕ, θεωρώντας ότι οι ζώνες ch 60-69, ch 29-31 και ch 57-59 εξαιρούνται 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [9] 

 
 

 Στη περίπτωση που υιοθετηθεί η διατήρηση των 8MHz για στρατιωτική 

χρήση, στο κανάλι 65 το οποίο χρησιμοποιείται σαν duplex gap στην προτεινόμενη 

ζώνη κινητής και γίνει μετατόπιση των υπόλοιπων 16MHz κάτω από τα 790MHz, 

τότε μπορούν να δεσμευτούν τα κανάλια ch 57, 58 για στρατιωτική χρήση, 

ελευθερώνοντας το κανάλι 59.  

Επίσης, λόγω της απελευθέρωσης του καναλιού 59, το κανάλι 60 μπορεί να 

μην εξαιρεθεί, αφού πλέον η ζώνη προστασίας θα παρέχεται από το ch 59. Τέλος, 

είναι δυνατή η αποδέσμευση όλης της ζώνης ch 28-32 για άλλες υπηρεσίες σε σχέση 

με την προηγούμενη απελευθέρωση των ch29-31.  

Ομοίως, οι υπολογιζόμενοι πολυπλέκτες για αυτή την περίπτωση φαίνονται 

στο παρακάτω σχήμα.    

Όπως παρατηρείται, μόνο στην ΕΠΨΕ 1, δεν υπάρχει επάρκεια στον αριθμό 

των απαιτούμενων πολυπλεκτών, κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί κάνοντας χρήση 

για αυτή την περιοχή, συχνοτήτων του πλάνου GE-06 που δεν έχει κάνει χρήση ο 

ψηφιακός χάρτης της Ελλάδας στην μελέτη αυτή. 
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Σχήμα 4.21 Αριθμός Απαιτούμενων Πολυπλεκτών και αυτών που περισσεύουν για κάθε 

ΕΠΨΕ, θεωρώντας ότι οι ζώνες ch 61-69, ch 28-32 και ch 57-58 εξαιρούνται 
Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [9] 

 
 

Έτσι λοιπόν, είναι εφικτό η διάθεση άλλου τμήματος φάσματος κάτω από την 

ζώνη των 790MHz για την χρήση στρατιωτικών εφαρμογών που μέχρι τώρα κάνουν 

χρήση εντός της εναρμονισμένης ζώνης 790-862MHz. [1] [9] 

 

4.8 Προβλήματα παρεμβολών από γειτονικές χώρες 
 

 Ένα θέμα κρίσιμο για την επίτευξη της ομαλής λειτουργίας των μεταδόσεων 

της ψηφιακής τηλεόρασης καθώς και των υπηρεσιών εκείνων που θα κάνουν χρήση 

της εναρμονισμένης ζώνης συχνοτήτων του ψηφιακού μερίσματος, είναι ο 

συντονισμός των παραπάνω διαδικασιών με τις όμορες τηλεπικοινωνιακά χώρες. 

Έτσι, δεν παίζει ρόλο μόνο ο σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο αλλά και η επίδραση που 

μπορεί να υπάρξει από γειτονικές προς την Ελλάδα χώρες, όπως Βουλγαρία, 

Κροατία, Αίγυπτο, Ιταλία, Λιβύη, Γιουγκοσλαβία, Σερβία και Τουρκία. 

Μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως προβλέπεται, είναι η περίπτωση παρεμβολής 

των ευρυεκπομπών ψηφιακής τηλεόρασης (υψηλής ισχύος) μιας γειτονικής χώρας 

προς τις υπηρεσίες ευρυεκπομπής ή υπηρεσίες της εναρμονισμένης ζώνης (κινητές 

ευρυζωνικές υπηρεσίες)  της Ελλάδας, αν η γειτονική χώρα κάνει χρήση γειτονικών ή 
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ίδιων συχνοτικών καναλιών. Από ότι φαίνεται, η Ιταλία, δεν προτίθεται προς το 

παρόν να κάνει χρήση της εναρμονισμένης ζώνης (790 – 862 MHz), οπότε αυτά τα 

κανάλια (ch 61-69), αν χρησιμοποιηθούν για εκπομπή επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης 

μπορεί να παρεμβάλλουν σε γειτονικές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος όπου για 

παράδειγμα θα γίνεται χρήση από κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες. Έχοντας υπόψη ότι 

η απόσταση της Ελλάδας από τις περιοχές της Ιταλίας είναι μεγαλύτερη των 400km, 

αρχικά φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα.  

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις καταχωρήσεις συχνοτήτων του πλάνου GE-06 

για την Ιταλία, λίγοι σταθμοί εκπομπής υψηλής ισχύος (με erp > 40dBW) υπάρχουν 

που να χρησιμοποιούν τα κανάλια της άνω ζεύξης κινητής (ch 66-69), όπου έχει 

νόημα η παρεμβολή, με τις θέσεις τους και τα χαρακτηριστικά, όπως φαίνονται 

παρακάτω. 

 

  
Σχήμα 4.22 Ιταλικοί Σταθμοί Ευρυεκπομπής DTT στα ch 66-68 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [9] 
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Σχήμα 4.23 Χαρακτηριστικά Σταθμών Βάσεων στην Ιταλία, πιθανά να προκαλέσουν 

παρεμβολή σε κανάλια κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών της Ελλάδας 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [9] 

 

 

Από τους παραπάνω σταθμούς βάσης, αυτοί των M. Virgine και M. Soro, 

είναι περισσότεροι πιθανοί να παρεμβάλλουν στον Ελλαδικό χώρο, αφού από την μία 

τα διαγράμματα ακτινοβολίας τους είναι ομοκατευθυντικά και λόγω απόστασης, 

κυρίως από την Κέρκυρα από όπου απέχουν 450 km και 480 km αντίστοιχα. Πέραν 

της περιοχής της Κέρκυρας, όπως έχει διαπιστωθεί, η επίδραση από τη συνεχιζόμενη 

χρήση της ψηφιακής τηλεόρασης στην υποζώνη 790-862MHz στην Ιταλία θα είναι 

περιορισμένη στις κινητές υπηρεσίες στην Ελλάδα μόνο σε ορεινές περιοχές με 

σχετικά αραιό πληθυσμό.  

Πέραν της Ιταλίας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο στην Βουλγαρία όσο και 

στην Τουρκία, με βάση το πλάνο της GE-06 μπορεί να γίνει σε κάποιες περιοχές 

κοντινές προς την Ελλάδα, η χρήση των καναλιών ch67-69 από ψηφιακή τηλεόραση. 

Επομένως, οι παρακάτω περιοχές είναι πιθανές να δημιουργήσουν παρεμβολή στις 

χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα. 
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Σχήμα 4.24 Χρήση καναλιών 67-69 στην Βουλγαρία και Τουρκία 

Πηγή: Βιβλιογραφικές Αναφορές [9] 

 

4.9 Συζητήσεις επανασχεδιασμού ψηφιακού χάρτη 

συχνοτήτων 

 
Με βάση τα παραπάνω είναι εμφανές ότι απαραίτητο για να υπάρξει ψηφιακό 

μέρισμα είναι ο συντονισμός με τις όμορες τηλεπικοινωνιακά χώρες, αφού ληφθούν 

υπόψη οι παρεμβολές που μπορούν να υπάρξουν. Ο συντονισμός συχνοτήτων θα 

πρέπει να γίνει τουλάχιστον προς τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος, με χώρες οι οποίες 

έχουν και αυτές αντίστοιχες καταχωρήσεις και απονομές συχνοτήτων, όπως έγινε 

αντιληπτό προηγουμένως. Οι καταχωρήσεις της Ελλάδας, τα λεγόμενα 

«αssignments» θα πρέπει να αυξηθούν και να φτάσουν περίπου σε ένα νούμερο κοντά 

στα 1.500 για να ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις για την ψηφιακή τηλεόραση, 

αφού γίνει συντονισμός και με άλλες υπηρεσίες. Παράλληλα όμως, συντονισμός 

πρέπει να γίνει και στα νότια σύνορα της Ελλάδος, π.χ. με την Αίγυπτο, όπου 

υπάρχουν 474 καταχωρήσεις για το στρατό της, οι οποίες είναι μέσα στη ζώνη που 

είναι υποψήφια για το ψηφιακό μέρισμα στην Ελλάδα. Όλα αυτά θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη, έτσι ώστε έχοντας ως αναφορά τον αρχικό χάρτη συχνοτήτων και 

συζητώντας με τις όμορες τηλεπικοινωνιακά χώρες, να μπορεί να βρεθεί ένας αριθμός 

επιπλέον διαθέσιμων ψηφιακών διαύλων από το συντονισμό, το οποίο θα οδηγήσει σε 

ένα τελικό πλάνο με ελεύθερο φάσμα για το ψηφιακό μέρισμα.[9] [18] 
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Επίλογος 
 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, 

η μετάβαση από την αναλογική τηλεόραση στην ψηφιακή είναι επιτακτική ανάγκη, 

ιδιαίτερα σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την ψηφιοποίηση των πάντων.  

Από τεχνικής πλευράς, όπως εξηγήθηκε, δύναται να επιτευχθεί η 

ψηφιοποίηση και του τηλεοπτικού αναλογικού σήματος, το οποίο πρόκειται για ένα 

σήμα όχι απλό αλλά αποτελούμενο από ήχο και κινούμενη εικόνα, Τα τελευταία 

απαιτούν ιδιαίτερα μεγάλα εύρη ζώνης για την μετάδοσή τους κατά την μετατροπή 

του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Όμως, η υπάρχουσα κατάσταση του φάσματος 

και το εύρος ζώνης μετάδοσης τηλεοπτικού καναλιού που είναι προκαθορισμένο από 

την αναλογική τηλεοπτική εκπομπή στα 8MHz, αποτελούν ιδιαίτερα περιοριστικούς 

παράγοντες για την μετάβαση στην ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση.  

Παρόλα αυτά, όπως αναλύθηκε, οι παραπάνω δυσκολίες μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με την χρήση μια σειράς τεχνικών στο ψηφιοποιημένο πλέον 

τηλεπικοινωνιακό σήμα της τηλεόρασης. Τεχνικές συμπίεσης, τεχνικές διαμόρφωσης 

ψηφιακών σημάτων, μηχανισμοί ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων σήματος κατά 

την μετάδοση, οδήγησαν στην προτυποποίηση αυτών σε ενιαία συστήματα ψηφιακής 

τηλεόρασης DVB (digital video broadcasting) τα οποία μπορούν όχι μόνο να 

αντιμετωπίσουν τους περιοριστικούς παράγοντες που συναντώνται στην αναλογική 

μετάδοση, αλλά να επιφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων είτε άμεσα είτε προς 

μελλοντική εκμετάλλευση.   

Έτσι δημιουργούνται αμέσως λόγω των προηγουμένων, πλεονεκτήματα που 

σχετίζονται αρχικά με την πλευρά και την ικανοποίηση του τηλεθεατή όσον αφορά 

για παράδειγμα την ποιότητα και αξιοπιστία λήψης κρυστάλλινου ήχου και υψηλής 

ευκρίνειας εικόνας στους τηλεοπτικούς δέκτες, αλλά και πλεονεκτήματα από πλευράς 

παρόχων δικτύου και περιεχομένου. Παράλληλα, μπορεί να γίνει χρήση και 

εκμετάλλευση της υπάρχουσας υποδομής κεραιοσυστημάτων με αντίκτυπο την 

μείωση κόστους μετάβασης. Επίσης, με έναν προσεκτικό σχεδιασμό δικτύου μπορεί 

να επωφεληθεί και η περιοχή κάλυψης και η χωρητικότητα δικτύου, αφού αυτό είναι 

εφικτό όπως αναλύθηκε με την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της χρήσης 

τεχνικών OFDM και σχεδιασμού με SFN (single frequency networks). 

Επιπροσθέτως, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η μελλοντική εκμετάλλευση 

της ψηφιοποίησης του σήματος τηλεόρασης για την εισαγωγή νέων υπηρεσιών που 
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να καταστούν τον δέκτη της τηλεόρασης από παθητικό σε ενεργό. Ιδιαίτερα σε μια 

ψηφιακή εποχή η ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων υπηρεσιών καθώς και η παροχή 

αυτών ενιαία μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες που συγκλίνουν αποτελεί 

αναγκαιότητα στα υψηλά επίπεδα απαιτήσεων του κοινού. Έτσι, με την ανάλυση του 

τεχνικού πλαισίου που χαρακτηρίζει την ψηφιοποίηση της τηλεόρασης μπορεί να 

γίνει κατανοητή η εφικτότητα και η αναγκαιότητα της μετάβασης καθώς και η 

εκμετάλλευση των γεννωμένων πλεονεκτημάτων. 

Στη συνέχεια θίγεται ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ιδιαίτερα από πλευράς 

συντονισμού και εκμετάλλευσης αυτού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το λεγόμενο 

ψηφιακό μέρισμα. Έτσι λοιπόν, το ψηφιακό μέρισμα μπορεί να υπάρξει στην πράξη, 

όπως εξηγείται χωρίς να είναι κάτι το θεωρητικό, και μπορεί να γεννηθεί και να 

αξιοποιηθεί. Η παρουσίαση των μελετών με βάση το τεχνικό υπόβαθρο που τις 

συνοδεύει δίνει ελπιδοφόρα σήματα για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και υπηρεσιών 

κινητής ευρυζωνικότητας σε περιοχές φάσματος που χρησιμοποιούνται από την 

μετάδοση της αναλογικής τηλεόρασης και οι οποίες πρόκειται να απελευθερωθούν 

από την μετάβαση στην ψηφιακή. Η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και 

περιοριστικών μεγεθών από τεχνικής πλευράς, οι τεχνικές ρυθμίσεις διαύλων και 

διασυνοριακών τεχνικών συντονισμών αποτελούν δικλείδες ασφαλείας για σωστή και 

εφικτή εκμετάλλευση του ψηφιακού μερίσματος χωρίς παρεμβολές από ένα σύστημα 

μιας υπηρεσίας στο σύστημα ψηφιακής τηλεόρασης και το αντίστροφο, αλλά και από 

μια γεωγραφική περιοχή σε μια άλλη γειτονική. Τα παραπάνω ενισχύονται και από 

την παρουσίαση μιας σειρά μετρήσεων των παρεμβολών συστημάτων LTE, UMTS 

σε συστήματα ψηφιακής και το αντίστροφο.  

Έτσι λοιπόν, αν ακολουθηθεί η μετάβαση στο τεχνικό πλαίσιο που εξηγείται 

λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς που προκύπτουν και 

γίνει αυτό σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε μπορεί να ακολουθηθεί ίδια λογική 

και για τον ελλαδικό χώρο. Επομένως, έχοντας υπόψη την παρουσίαση της 

υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα, καθώς και το τεχνικό πλαίσιο που 

περιγράφτηκε και που πρέπει να ακολουθηθεί, μπορεί να δρομολογηθεί η ψηφιακή 

μετάβαση πιο εύκολα. Ο ψηφιακός χάρτης για την Ελλάδα είναι πραγματικότητα και 

η τεχνική μελέτη του δικτύου κέντρων εκπομπής δείχνει ότι μπορεί να πάρει 

υπόσταση και να υλοποιηθεί. Οι απαιτούμενοι πολυπλέκτες για την κάλυψη των 

εθνικών και περιφερειακών τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι επαρκείς, ενώ δίνεται 

και η δυνατότητα για επιπλέον μετάδοση τοπικών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ήδη 
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έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι πάροχοι στην ελληνική επικράτεια οι οποίοι 

ακολουθούν την μετάβαση με όσα ορίζει ο νόμος. Κάποιες αρρυθμίες και ασάφειες 

του νόμου όμως δημιουργούν αντιφάσεις ως προς την πρακτική που ακολουθούν 

όπως περιγράφτηκε. Πρέπει να υπάρξει συντονισμός και συλλογική προσπάθεια 

χωρίς υπονόμευση του αθέμιτου ανταγωνισμού.  Όσον αφορά το θέμα χρήσης του 

φάσματος από τα υπάρχοντα συστήματα στρατού υπάρχουν επιλογές λύσεων χωρίς 

να επιφέρουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο σχέδιο, ενώ παράλληλα δύναται και η 

ανάπτυξη νέων μακροπρόθεσμων υπηρεσιών σε κενά του υπάρχοντος φάσματος στο 

σύνολο των γεωγραφικών περιοχών εξυπηρέτησης του ελλαδικού χώρου.. Τέλος, 

υπάρχουν και λύσεις για την αντιμετώπιση πιθανών παρεμβολών από γειτονικές 

χώρες της Ελλάδας, κάτι που εξασφαλίζεται και με συντονισμό των διασυνοριακών 

κρατών. 

Ο χρονικός περιορισμός του 2015 για την πλήρη ψηφιακή μετάβαση σε όλες 

τις χώρες πλησιάζει με γρήγορο ρυθμό. Το τεχνικό υπόβαθρο και οι μελέτες και ο 

τεχνικός σχεδιασμός υπάρχουν για την όσο πιο ομαλή και ανώδυνη μετάβαση καθώς 

και την αντιμετώπιση προβλημάτων μελλοντικά στην μετά περίοδο. Από την άλλη 

πρέπει να θεσπιστεί και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο τόσο σε εθνικό όσο και σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, για την εξασφάλιση και προστασία της ομαλής λειτουργίας 

όπως οροθετήθηκε από την τεχνική προσέγγιση. 
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