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(Streszczenie) 

Zgodnie z Porozumieniem Regionalnym w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji 

cyfrowej w Regionie 1 (Genewa 2006), Polska uzyskała prawo do zagospodarowania 

częstotliwości w paśmie III, tzn. w zakresie od 174 MHz do 240 MHz, z przeznaczeniem na  

3 multipleksy radia cyfrowego. Docelowy skład multipleksu będzie zawierać 10 programów 

radiowych o zasięgu krajowym oraz 2 programy rozgłośni regionalnych. 

W lutym 2013 roku Europejska Unia Nadawców w dokumencie R138 podkreśliła 

korzyści wynikające z wdrażania radia cyfrowego oraz wskazała system emisji w standardzie 

DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) jako wiodący wśród rozwiązań radia cyfrowego. 

Wybór standardu DAB+, oprócz większego współczynnika pokrycia kraju, ma gwarantować 

wysoką jakość transmisji cyfrowego sygnału radiowego oraz szereg nowych usług 

dodatkowych, obejmujących m.in. listę programów wraz z opisami audycji, wybór ulubionych 

stacji, programowalne nagrywanie, czy też informacje w postaci zdjęć. Fragment pasma może 

być także przeznaczony na usługi obejmujące szczegółowe informacje o stanie ruchu 

drogowego, kolejowego i lotniczego. 

Na podstawie decyzji dotyczącej rezerwacji częstotliwości z dnia 24 lutego 2012 roku, 

wydanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, Polskie Radio S.A. rozpoczęło stałą emisję 

cyfrową w systemie DAB+ w październiku 2013 roku. Obecnie w zasięgu radia cyfrowego 

znajduje się ponad 55% ludności Polski, zaś pełne pokrycie kraju przewidziane jest na rok 2020. 

W wyniku wyżej wymienionych ustaleń zaproponowano m.in. stały przydział 

przepływności przypadający poszczególnym programom radiowym. Na podstawie 

przeprowadzonych badań zauważono m.in., iż stały przydział przepływności bitowych 

przypadający na poszczególne programy radiowe nie gwarantuje efektywnego wykorzystania 
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zasobów fizycznych. Jest to istotny aspekt, uwzględniając rozwój ogólnokrajowych  

i regionalnych stacji radiowych oraz bogactwo możliwej do realizacji oferty programowej. 

Z tego względu podjęto prace naukowo-badawcze zmierzające do opracowania 

efektywnych algorytmów przydziału zasobów fizycznych, w celu zwiększenia efektywności  

i elastyczności tego przydziału, na potrzeby różnych programów radiowych. Sposób tego 

przydziału zależy od zmiennych charakterystyk oraz wymagań jakościowych określonych dla 

różnych programów radiowych, które z kolei są uzależnione od typów realizowanych usług, 

zwłaszcza przesyłania sygnałów mowy i muzyki. Stanowi to istotny problem naukowy o dużym 

znaczeniu praktycznym. 

Wraz z rozwojem techniki bezprzewodowej pojawiają się rosnące wymagania 

użytkowników na coraz to nowe usługi oraz produkty. Dla inżynierów wiąże się to  

z koniecznością ciągłego doskonalenia technik transmisji i kodowania informacji, szczególnie 

w systemach radiodyfuzji cyfrowej. Obecnie najpopularniejszym medium jest radiofonia, która 

łączy ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie. 

Współczesna transmisja radiowa konkuruje z innymi systemami transmisji rozsiewczej, 

obejmującymi szeroką gamę usług multimedialnych, w szczególności telewizją oraz transmisją 

strumieniową. Z uwagi na ograniczone zasoby widmowe oraz rosnące oczekiwania 

użytkowników, konieczne jest opracowanie nowych metryk oraz metod pozwalających na 

efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami. 

Radiofonia cyfrowa DAB+, oprócz większej odporności na zakłócenia oraz zjawiska 

związane z propagacją wielodrogową, oferuje szeroką gamę usług multimedialnych, 

polegających na przesyłaniu dodatkowych danych wraz z sygnałem audio. Formowanie 

sygnału w przypadku radiofonii analogowej oraz cyfrowej przebiega w sposób odmienny. 

Największą różnicę stanowi sposób przetwarzania i zarządzania materiałem pochodzącym od 

różnych dostawców usług (nadawców). W przypadku radiofonii cyfrowej sygnały pochodzące 

od wszystkich nadawców formowane są w tzw. zbiór (ensemble) przed wysłaniem ich do 

nadajnika. Oczywiście liczba stacji oraz przydzielone zasoby (przepływności) uzależnione są 

od zarządcy multipleksu. 

W przypadku radiofonii cyfrowej DAB+ struktura treści, czyli materiał audio oraz 

dodatkowe dane, wymagają znacznie większego przetwarzania. Przy zarządzaniu treścią 

materiał audio oraz dane pochodzące od różnych dostawców usług mogą być przetwarzane 

zarówno zależnie jak i niezależnie od siebie. Proces kodowania źródłowego materiału audio 
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może przeprowadzać dostawca treści jak i zarządca usług. Rolą zarządcy usług jest zarządzanie 

multipleksem, obejmujące rekonfigurację, zmianę przydzielonych przepływności oraz 

parametrów nadawania, np. trybu mono, stereo lub wielokanałowego. Następnie wszelkie 

sygnały przesyłane są do zarządcy zbioru (ensemble), a dalej do nadajnika. 

W tzw. sygnale multipleksu, obejmującym jeden kanał radiowy o szerokości 1,5 MHz, 

możliwe jest umieszczenie od kilku do kilkunastu programów radiowych w ramach dostępnych 

zasobów wynoszących 1152 kb/s. Z kolei w tradycyjnej radiofonii analogowej jeden program 

zajmuje cały kanał o szerokości 250 kHz. W analogicznej szerokości kanału, radio cyfrowe ma 

ok. 2,5 razy obszerniejszą ofertę programową. Stwarza to szerokie możliwości regionalizacji 

audycji, gdzie część pojemności pojedynczego multipleksu mogłaby zostać podzielona na 

kilkanaście programów regionalnych zamiast jednego programu ogólnopolskiego. Fragment 

pasma może być także przeznaczony na usługi dodatkowe, obejmujące szczegółowe informacje 

o stanie ruchu drogowego, kolejowego i samolotowego. Niezwykle ważne jest właściwe 

dobranie przepływności bitowej kodowanego materiału dźwiękowego, aby zapewnić 

odpowiednią jakość i wyrazistość przesyłanego sygnału. 

W pierwszym etapie przeprowadzono serię badań subiektywnych oraz obiektywnych  

dot. jakości oferowanej przez programy dostępne w naziemnej radiofonii DAB+ oraz 

efektywności pracy kodeków źródłowych, porównując je także do analogicznych usług 

dostępnych w radiofonii analogowej FM oraz cyfrowej transmisji strumieniowej. Wykonano 

także studium dot. oczekiwań słuchaczy względem możliwości oferowanych przez systemy 

radiodyfuzji cyfrowej. 

Na podstawie przeprowadzonych badań subiektywnych oraz obiektywnych 

postanowiono przeprowadzić analizę typów realizowanych audycji oraz przesyłanych treści  

w odniesieniu do profilu programów radiowych dostępnych w multipleksie cyfrowym.  

W przypadku każdego z 9 programów radiowych dostępnych w multipleksie zarejestrowano 

60 minut materiału w godzinie największej słuchalności oraz w losowych porach dnia.  

Materiał dźwiękowy zarejestrowano za pomocą opracowanego programowalnego odbiornika 

DAB+. Na podstawie uzyskanych wyników można określić, iż typ przesyłanego materiału 

dźwiękowego (treści) jest ściśle uzależniony i powiązany z profilem programu radiowego. 

Proponowana metoda, nosząca nazwę SMOC (Speech, Music, Other, Commercial), polega na 

analizie typu przesyłanego materiału dźwiękowego oraz uzależnieniu przydzielonych zasobów 

multipleksu od priorytetu przypisanego danej usłudze. Sposób tego przydziału odbywa się przy 
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użyciu dwóch opracowanych metryk: PCP (Program Content Profile) oraz MCF (Multiplex 

Content Factor). 

Metryka PCP przedstawia związek pomiędzy profilem programu radiowego a rodzajem 

przesyłanych treści. Obliczana jest na podstawie udziału poszczególnych typów sygnałów 

dźwiękowych (treści), emitowanych w trakcie godzinnej audycji. Metryka ta mogłaby posłużyć 

nie tylko do oceny profilu stacji na podstawie przesyłanych treści, lecz także do opracowania 

planu oraz rozkładu realizowanych audycji dla poszczególnych programów dostępnych  

w multipleksie. 

Przy obecnej konfiguracji multipleksu DAB+, obejmującej 9 programów radiowych oraz 

2 programy emitujące wyłącznie dane, zaproponowana metoda SMOC pozwoliła na 

zaoszczędzenie ok. 15% zasobów pojemności multipleksu. Miara tych oszczędności może być 

wyrażona za pomocą opracowanej metryki MCF, która opisuje efektywność zarządzania 

ograniczonymi zasobami multipleksu. 

W celu zbadania efektywności zaproponowanej adaptacyjnej metody zarządzania 

zasobami multipleksu przeprowadzono symulację dla różnych konfiguracji multipleksów. 

Całkowita pula zasobów, które mogą zostać rozdysponowane na usługi w ramach 

pojedynczego multipleksu, wynosi 1152 kb/s. W każdej z zasymulowanych konfiguracji 

możliwe było zaoszczędzenie pewnej puli zasobów, od kilkudziesięciu do kilkuset kb/s.  

Warto wspomnieć, iż wszelka pula zaoszczędzonych zasobów mogłaby zostać przeznaczona 

na polepszenie jakości obecnie oferowanych usług lub wprowadzone nowych programów 

radiowych, w tym programów okresowych lub programów emitujących dane. 

W celu praktycznej weryfikacji zaproponowanej metody oraz jej kompatybilności  

ze standardem radiofonii cyfrowej DAB+, opracowano stanowisko badawcze składające się  

z części nadawczej oraz odbiorczej. Nadajnik skonstruowano w technologii radia 

programowalnego SDR (Software-Defined Radio), zaś multipleks nazwano SMOCmuxPG. 

Część odbiorczą stanowiły 2 urządzenia: programowalny odbiornik DAB+ oraz komercyjny 

odbiornik zakupiony na wolnym rynku. 

Multipleks SMOCmuxPG ulokowano wg standardu DAB+ w paśmie III (174-240 MHz) 

na nieobsadzonym kanale 7C (192,352 MHz). Konfiguracja multipleksu obejmowała  

5 programów radiowych: 4 emitujące regularne audycje i 1 program emitujący audycje 

okresowe w momencie uwolnienia (zaoszczędzenia) wystarczającej puli zasobów. Zawartość 

przesyłanych treści przez poszczególne programy była zmienna. Co za tym idzie, w zależności 
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od aktualnie emitowanego typu materiału dźwiękowego, przydzielone zasoby ulegały zmianie 

w sposób adaptacyjny. 

Skonstruowany demonstrator adaptacyjnego multipleksu DAB+ poddano ocenie 

uwzględniającej stabilność pracy zaprojektowanego łącza radiowego oraz subiektywną ocenę 

grupy słuchaczy. Wszystkie programy radiowe uzyskały ocenę na poziomie dobrym  

i wyższym. Warto zaznaczyć, że odbiornik nie wymagał powtórnego wybrania programu, 

zmiany programu na inny, czy też konieczności ponownego dostrojenia lub włączenia 

odbiornika. Jak wskazali słuchacze proces adaptacyjnego przydziału zasobów przebiegał  

w sposób niezauważalny i nie wymagał żadnej ingerencji ze strony użytkownika. 

Zaproponowane rozwiązanie okazało się w pełni kompatybilne ze standardem cyfrowej 

radiofonii DAB+ w jej części odbiorczej. Sposób adaptacyjnego doboru przepływności został 

zgłoszony do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zaproponowana metoda adaptacyjnego doboru przepływności umożliwia zapewnienie 

wysokiej jakości transmisji w systemie radiofonii cyfrowej DAB+, przy jednoczesnym 

zwiększeniu efektywności wykorzystania dostępnych zasobów fizycznych w ramach 

pojedynczego kanału o szerokości 1,5 MHz. Sposób tego przydziału zależny jest od zmiennych 

charakterystyk oraz wymagań jakościowych określonych dla różnych profili audycji 

radiowych, które z kolei są uzależnione od typów realizowanych usług. 

Zaoszczędzone zasoby pojemności multipleksu mogłoby zostać przeznaczone na 

polepszenie jakości transmisji obecnie nadawanych programów radiowych, prowadzenie emisji 

okresowej nowych programów radiowych, np. transmisje imprez sportowych i wydarzeń 

kulturalnych, przesyłanie informacji alarmowych, czy też nowych usług transmisji danych. 

Poznanie potrzeb odbiorców, uwzględniając wszystkie grupy wiekowe, pozwoli na efektywne 

zarządzanie zasobami radiowymi, co z pewnością wpłynie na stopień zadowolenia słuchaczy. 

Jak wykazano, zaproponowana metoda adaptacyjnego zarządzania zasobami multipleksu 

okazała się w pełni kompatybilna ze standardem DAB+. Rozwiązanie może znaleźć 

zastosowanie zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym, przy projektowaniu oraz 

konfiguracji multipleksów radiofonii cyfrowej. 
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(Abstract) 

According to the Regional Agreement on planning digital terrestrial broadcasting in 

Region 1 (Geneva 2006), Poland obtained the right to develop 3 multiplexes, that is a set of 

audio and data services, in Band III (174 – 240 MHz). The target multiplex ensemble will 

consist of 10 national and 2 regional broadcasts. 

In its R 138 recommendation, EBU highlighted the benefits of implementing digital radio 

and pointed to DAB+ as the leading broadcasting standard. The choice of DAB+, in addition to 

a higher coverage, ensures high transmission quality of digital radio programs, as well as other 

additional services, including a list of programs, programmable recording and graphical 

information. A portion of the bandwidth may be also used to transmit traffic information or 

weather forecasts. 

Based on this agreement, on February 24th 2012 the Polish OEC (Office of Electronic 

Communications) published a decision on frequency reservation. In October 2013, Polish Radio 

began its regular broadcasting in the DAB+ standard. Currently, more than 55% of the Polish 

population has access to digital radio, whereas a full coverage is planned for 2020. 

As a result of international agreements, a fixed bitrate assignment method was 

established. However, considering the broad development of both national and regional 

broadcasters, as well as the scope of possible services and user demands, a fixed bitrate 

assignment method does not guarantee efficient multiplex resource management, especially 

under limited bandwidth conditions. The type of content transmitted over different programs 

does vary, depending on the profile of a radio program, as well as time of the day. It is worth 

mentioning that radio programs consist of different types of content, which is clearly visible in 

the schedule of particular broadcasters. 
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The above formed the basis of study and research in order to develop a new bitrate 

assignment and resource allocation method for the DAB+ broadcasting system, under limited 

multiplex resource conditions. For this reason, work was undertaken in order to develop 

efficient algorithms for allocating physical resources to increase the efficiency of this allocation 

for different radio programs. This allocation depends on various characteristics and quality 

requirements assigned to different radio programs, which depend on the type of provided 

services, in particular transmitting content in the form of audio and speech signals.  

This represents a major scientific problem of great practical importance. 

DAB+ is a very innovative and universal multimedia broadcasting system. Currently, 

broadcasting organizations, manufacturers and network providers are implementing digital 

broadcast services in several countries worldwide. Thanks to its updated multimedia 

technologies and metadata options, digital radio keeps pace with changing consumer 

expectations and the impact of media convergence. 

Broadcasting analog and digital radio services does vary, concerning devices on both 

transmitting and receiving side, as well as content processing mechanisms. However, the 

biggest difference is the way of managing content from numerous service providers. The main 

difference between forming the analog and digital radio signal is the fact, that in case of digital 

DAB+ transmission signals from all service providers need to be grouped in the so-called 

ensemble before entering the transmitter. Of course, the number of content providers, as well 

as assigned bitrate, is limited by the regulator. 

In case of DAB+, the complex structure of content, including different audio and data 

services with different quality level, program associated data, etc., requires a more diverse 

responsibility for managing this content. When it comes to content management, audio and data 

content providers may deliver dependent or independent services, related with the number and 

type of contracted services. The audio coding process itself may be carried out either by the 

content or service management side. The program output from audio and data content providers 

is then passed to the service multiplexer, which manages the multiplex. It handles 

reconfiguration requests, including audio and data parameters such as bitrate, mono or stereo 

mode, etc. Finally, all data processed by the service management side are multiplexed by the 

ensemble multiplexer and fed to the transmitter. 

The next advantage is that DAB+ is more spectrum efficient, which means that it is 

possible to increase the number of available radio programs. A single FM radio program 
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occupies a block of 250 kHz, whereas in DAB+ about dozens of programs can be placed in one 

1.5 MHz block. This means that digital DAB+ radio is at least two times more efficient than 

analog FM radio. The DAB+ transmission network can have national, regional or local 

coverage. The resources available in a single multiplex ensemble are equal to 1152 kbps.  

Of course, the higher the bitrate, the better the quality of the audio signal. However, higher 

bitrates mean that there will be less radio programs in a single frequency block. 

The DAB+ standard has broad capabilities of regionalization, i.e. one nationwide service 

could be sacrificed in favor of a number of regional services. Of course, any introduction of 

digital radio requires a simulcast, which means a duplicated terrestrial transmission of both 

analog and digital radio for some period of time. The initial costs of such an experiment are 

considered as high, however in the long run, the costs for a single digital radio program are far 

less per capita than for an analog radio program. 

First, a subjective and objective set of studies was carried out, concerning the quality 

offered by DAB+ radio programs. It also involved a comparative study with respect to analog 

radio, as well as streaming services. The preliminary study also involved a user expectations 

survey, considering the process of migrating from analog to digital radio domain, and 

possibilities that DAB+ has to offer. 

As noticed in previous studies, the audio content transmitted over different radio 

programs does vary, depending on the profile of a radio program, as well as time of the day, 

which is clearly visible in the time schedule of a particular broadcaster. The profile of a radio 

program, as well as musical genres, are categories labeling pieces of music, which in 

broadcasting services refers to content transmitted over particular radio programs. For this 

reason, in case of each available DAB+ radio program a period of 60 minutes has been recorded 

during primetime, that is between 9 am and 10 am. Primetime is viewed as the peak time, in 

which the biggest group of listeners consumes broadcast content. Therefore, it can be 

considered as the most challenging research scenario. Additionally, a 60 minute audio material 

for each radio program was recorded in random parts of the day for statistical purposes.  

The aim of this study was to investigate the relation between the profile of a radio program and 

the type of transmitted content. 

This analysis showed, that a fixed bitrate assignment does not guarantee efficient 

multiplex resource management. The type of content transmitted over different programs does 

vary, depending on the profile of the radio program, as well as time of the day. Radio programs 
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consist of different types of content, which is clearly visible in the schedule of particular 

broadcasters. The proposed method, called SMOC (Speech, Music, Other, Commercial), 

comprises of 4 steps, including service analysis, classification, assigning priorities and bitrates. 

All available services are classified and assigned with a new priority, depending on the content 

being transmitted. 

Based on obtained results from the transmitted content analysis, a new metric has been 

developed, called PCP (Program Content Profile), which can be used to describe the profile of 

a radio program based on transmitted content. The proposed metric can be utilized to describe 

the profile of a radio program, especially when designing a schedule of a service in the 

ensemble. 

In order to test the efficiency of the proposed SMOC method, a simulator has been 

developed. The simulated multiplex ensemble configurations included different broadcasters 

and profiles. In case of the current configuration of the national broadcaster, including 9 radio 

programs and 2 data services, the SMOC method enables to save approx. 15% of required 

resources. Those resource savings can be expressed by the MCF (Multiplex Content Factor) 

metric, which describes multiplex resource savings compared with a fixed bitrate assignment 

method. As shown, introduction of the SMOC adaptive bitrate assignment and resource 

allocation method would lead to an increase in the efficiency of resource management in a 

single ensemble. Any resource savings could be utilized to introduce additional audio or data 

services, depending on the broadcaster’s requirements. 

In order to test the concept and efficiency of the proposed adaptive bitrate assignment and 

resource allocation method for the DAB+ broadcasting system, a fully functional technological 

demonstrator has been built. The transmitting side was a laboratory stand developed in SDR 

(Software-Defined Radio) technology. The multiplex has been given the name of 

SMOCmuxPG. Whereas, the receiving side consisted of 2 devices: a programmable DAB+ 

radio receiver and a commercially available DAB+ receiver bought on the market. 

After performing an analysis of spectrum occupancy in Band III (174 – 240 MHz),  

an unoccupied channel had been selected, namely channel 7C (192.352 MHz). In the proposed 

research scenario, the multiplex ensemble consisted of 5 radio programs: 4 regular broadcasts 

and 1 additional periodical (pop-up) radio program. The content transmitted over particular 

radio programs did vary. It involved reallocating CUs, as well as sharing the same sub-channel. 
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The periodical program was delivering content only under specific conditions, that is when 

there were enough free (saved) ensemble resource to introduce an additional service. 

The designed demonstrator was verified by performing a series of tests, including a study 

concerning reception stability and reliability of the designed radio link, as well as a subjective 

quality assessment performed on a group of listeners. 

According to obtained results, each broadcasted program of the adaptive SMOCmuxPG 

DAB+ multiplex received an overall grade above 4.0, which fulfills the broadcast quality 

criterion. This indicates, that the SMOC method is an efficient way of managing content and 

forming the ensemble of the DAB+ broadcasting system. The proposed adaptive bitrate 

assignment and resource allocation method enables to provide high quality audio services under 

limited resource conditions in a single multiplex. Furthermore, as indicated by the listeners,  

the reconfiguration of the multiplex, related with the adaptive bitrate assignment and resource 

allocation, was carried out in a seamless way, which did not affect the end perceived quality. 

Additionally, any signal loss or occurring errors would be clearly visible in lower scores during 

the quality assessment study. Currently, any interruption in offered services is viewed by the 

user as unacceptable. 

During the study, there was no need for e.g. a reselect of a service, changing the current 

service to another, retuning or turning the receiver off and on again. The adaptive bitrate 

assignment and resource allocation was imperceptible and unnoticeable. What is crucial, no 

modifications in the receiving side ware needed. The proposed SMOC method proved to be 

fully compatible with the DAB+ digital broadcasting standard. Additionally, any saving in 

multiplex resources could be used not only to introduce new regular and periodical programs, 

or increase the quality of currently offered services, but also to transmit alarm information, 

considering traffic or weather conditions, tourist information, etc. As mentioned in the patent 

application, the designed solution can be utilized in other digital broadcasting systems. 

The proposed method could be easily implemented on either regional or national levels. 

It is worth mentioning that broadcasters, telecoms and content providers will welcome any 

savings in bandwidth, as bandwidth, in this case resources available in a single multiplex 

ensemble, is considered the most limited and precious resource. 

 


