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Ultimii 10 ani au fost caracterizati printr-o efervescenta fara precedent in domeniul 

electronicii de larg consum. Dupa tracerea la digital in transmisiile prin satelit , aparitia televiziunii 

digitale terestre , expansiunea DVD-lui iata ca si banalul radio se inoieste. 

Dupa radio digital DAB despre care v-am povestit cate ceva o noua inventie vine sa sparga 

toate tiparele cunoscute de noi pana astazi. 

Este vorba de DRM sau mai precis Digital Radio Mondiale. Multi vor intreba ce mai vrea sa 

insemne si asta. Va spunem noi : este un radio in format digital care va utiliza vechile si uitatele 

benzi de frecventa Lungi , Medii si Scurte si va avea calitatea unui semnal transmis astazi in banda 

Ultrascurte ( FM ) in stereo. Deasemenea va putea integra 

transmisia de date si text care vor putea fi vizualizate de aparatul de 

receptie. 

 

 

DE CE RADIO DIGITAL 

In acest moment in lume exista o moda generala de adoptare a 

tehnologiei digitale in radio si comunicatii care ofera avantaje notabile 

in cazul transmisiilor nationale sau internationale. Observam introducerea treptata a transmisiilor radio de 

inalta calitate in casele noastre , transmisiile FM actuale trec in mod gradat spre standardul digital DAB. 

Banda radio FM 88-108 Mhz este limitata iar noua banda alocata pentru DAB va fi si ea in curand 

aglomerata. Deasemenea numarul transmisiilor prin satelit vor deveni si ele cat de curand limitate datorita 

numarului finit de pozitii orbitale si frecvente disponibile. Si atunci unii cercetatori si-au pus intrebarea : 

daca banda de frecventa sub 30 Mhz este aproape nefolosita iar transmisiile clasice in format analogic sunt 

de o calitate mediocra de ce nu s-ar emite aici. Implementarea radio digitala in benzile AM va permite 

operatorilor sa ofere servicii radio de inalta fidelitate. 

Sistemul radio digital DRM va fi in avantajul tuturor : atat a utilizatorilor , producatorilor de 

echipamente cat si posturilor de radio. 

Pentru utilizatori , acestia vor putea asculat postul de radio preferat cu un sunet de calitate atat 

acasa cat si pe drum in aceasi banda de frecventa ca si pana acum beneficiind si de alte facilitati. Pentru 

producatori poate insemna un reveniment in industria de profil prin diversificarea gamei de produse cat si 

prin crestera continua a pietii de desfacere. Pentru posturile de radio insemna continuarea transmisiilor 

actuale folosind acelasi plan de frecvente , adaugarea de valoare prin introducere de servicii de date si text 

suplimentare si implicit cresterea cotei de audienta. 



 

 

 

CONSIDERATII TEHNICE 

DRM sau Digital Radio Mondiale este un standard care defineste transmisia radio in format digtal 

in benzile Lungi , Medii si Scurte , adica sub limita de 30 Mhz si a fost deja omologat de institutiile 

internationale de profil : ITU , IEC si ETSI. 

Sistemul permite transmisia in benzi joase a semnalului audio cu o calitate apropiata de 

transmisiile FM actuale. Pe langa transmisia semnalului audio pe mai multe canale in stereo sau limbi 

diferite poate integra date si text. Fata de transmisia digitala DAB pentru care este necesara alocarea unei 

benzi diferite de frecventa ( 174-230 Mhz si 1,4-1,6 Ghz ) radio DRM foloseste benzile L,M,S care practic 

au ramas neutilizate. Pentru transmisie fata de o banda de 9 Khz in cazul transmisiei analogice este 

necesara o banda de 4,5-5 Khz in cazul transmisiei monocanal sau 18-20 Khz in cazul transmisiei de inalta 

fidelitate sau cu sunet multicanal. Deasemenea costurile legate de transformarea emitatoarelor existente nu 

implica costuri mari pentru ca implementarea noii tehnologi este simplu de aplicat. Gama de aplicatii va 

include radiouri fixe , portabile , auto , pentru calculator sau incluse in terminale inteligente : PDA , GSM 

etc. 

 

Radio DRM utilizeaza acelasi tip de modulatie COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplex ) similar ca in transmisiile DVB-T sau DAB in care in latimea de banda a canalului sunt emise 

un numar mare de purtatoare in care sunt impachetate informatia audio si alte date auxiliare. Sunt folosite 

diferite tipuri de codare in functie de calitatea audio a semnalului transmis : MPEG4 AAC este folosit 

pentru transmisii generale sau de inalta calitate , MPEG CELP pentru transmisie voce in cazul in care nu 

exista continut muzical iar HVXC este utilizat pentru transmisie cu o rata foarte mica. 

Transmisia este caracterizata printr-o robustete foarte mare la perturbatiile externe , fiind definite 4 

grade de robustete functie de calitatea semnalului audio si de distanta la care se doreste transmisia. 

 

Marele atu al sistemului care poate sa constituie elementul determinant in succesul viitor este 

faptul ca in cazul transmisiilor in frecvente joase ( Lungi , Medii , Scurte ) aria de acoperire poate fi foarte 

mare la dimensiunile unei tari sau chiar al unui continent. 

Aceasta in detrimentul radioului DAB care folosind frevente din banda FIF are o arie de acoperire 

restransa la un cerc cu o raza teoretica maxima de 60 Km daca relieful permite. 

 

Sa ne inchipuim si acest lucru este perfect realizabil ca un post de radio poate emite printr-un 

singur emitator pe o singura frecventa si poate fi ascultat pe intreg teritoriul Romaniei sau chiar in toata 

Europa. Sau un alt scenariu : suntem in vacanta , ne deplasam cu masina prin Germania si ascultam la 

radio emisiunea preferata de la un post de radio romanesc. De aici putem realiza ca numarul de emitatoare 

poate fi redus existand astfel mai multe frecvente libere pentru alte posturi , costurile legate de emisie sunt 

mult reduse. 

 

Primele experimente cu transmisii radio DRM s-au efectuat in anul 2000 rezultatele fiind absolut 

spectaculoase. Astfel s-au realizat transmisii in banda de unde medii din Anglia cu receptie in Germania 

sau emisie din Portugalia in unde scurte receptia facandu-se in Finlanda sau Cipru. Experimentul s-a 

dovedit un succes deoarece calitatea receptiei a fost foarte apropiata de o transmisie FM fara a avea 

pierderi de semnal ( fading ).  



 
 

In figura de mai sus sunt prezentate transmisiile experimentale si datele tehnice ale emisiei in 

format analogic si comparativ in format digital DRM. 

 

Trebuie sa amintim faptul ca la acest nou tip de radio si-au adus aportul in calitate de parteneri 

principalele firme din domeniul productiei de echipamente ci componente electronice. Deasemenea multe 

posturi de radio importante din Europa , Asia si America au deja transmisii regulate sau experimentale. 

 

De exemplu popularul post RTL radio emite pe frecventa 6095 Khz ( unde scurte ) in format 

DRM. 

 



Antena de emisie a postului RTL radio care emite din Junglister-Luxemburg cu o putere de 50 KW 

pe frecventa 6095 Khz ( in unde scurte ) si avand aria de acoperire in desenul de mai jos. 

 

 
 

In acelasi timp producatorii de echipamente au inceput deja sa scoata pe piata aparate de radio 

compatibile DRM in format de aparat portabil sau pentru conectare la calculator. 

 

Astfel firma MAYAH din Germania a realizat primul aparat de radio portabil care are integrat pe 

langa partea de radio clasic si posibilitatea receptiei programelor in format digital. 

 
Primul radio portabil fabricat de firma MAYAH cu DRM 

 

O alta firma importanta in acest domeniu este Coding Tehnologies care a dezvoltat o serie intreaga 

de codecuri speciale pentru sistemul radio DRM. Au lansat pentru prima oara pe piata a unui radio DRM 

pentru calculator pe port USB. 



 
Primul radio DRM pentru calculator de la Coding Tehnologies 

 

Sunt si voci care contesta noul sistem aducand ca argument faptul ca receptia poate fi puternic 

perturbata de retelele CATV la care transmisia de date se face aproximativ in aceiasi banda cu DRM. In 

acest cor cei mai vehementi au fost specialistii din Marea Britanie care boicoteaza acest sistem. 

Bineinteles ca aceste argumente au fost contrate de catre sustinatori sistemului DRM aducandu-se in 

discutie interesele si bani multi investiti in insula in sistemul radio digital DAB pentru ca acum sa fie 

nevoiti sa imparta piata si profiturile cu noul nascut. 

Probabil ca adevarul este undeva la mijloc si anii care urmeaza vor decide ce va ramane si ce va 

disparea de pe piata. 

 

Ramane de vazut daca si autoritatile de resort din Romania vor adopta sau nu noul sistem mai ales 

ca nu ne putem lauda cu un numar atat de mare de posturi de radio pentru care sa nu mai existe frecvente 

libere. Pe de alta parte cred ca pentru Romania adoptarea unei solutii cu emitatoare unice pentru intreg 

teritoriul pentru un post de radio este o solutie mult mai economica avand in vedere alte prioritati care sunt 

mult mai importante. 

 

Pentru informatii suplimentare  

 

http://www.antech.ro 

Tel/fax: (021)331.34.04 

Tel:  0744.140.112 
 

E-mail:  aandrei@mailbox.ro 

 


