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RESUMO 

Este Trabalho tem por finalidade estudar as características, definidas pelo European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI), do padrão de comunicação via satélite DVB-

S2 e sua utilização em rádios definidos por software, SDR. Durante o trabalho, foram 

desenvolvidos modelos de simulação no Simulink, software de simulação do programa Matlab 

2015.b, e funções do próprio Matlab. Todos esses modelos tinham como objetivo explorar as 

características de banda básica, códigos de correção de erros futuros e camada física do padrão 

DVB-S2. Foram realizados testes dentro do próprio software de simulação, onde queria-se 

encontrar os valores mínimos de energia por símbolo em relação a densidade espectral de 

potência do ruído, Es/No, para transmissões sem erros de fase e frequência. Após, foram 

utilizados os SDRs numa sala de aula, utilizando um dos modelos criados para testes com o 

DVB-S2, para obtenção dos valores reais de Es/No com uma BER ≤ 10-7, como especifica o 

padrão. Esses modelos não incorporavam todas as características do padrão, então foram feitos 

aprimoramentos e mais características do padrão DVB-S2 foram incorporadas. Ao final do 

trabalho, encontrou-se valores mínimos de Es/No, para transmissões em simulações 

computacionais sem erros de fase e frequência com uma BER ≤ 10-7, porém não foi possível 

obter os mesmos nos modelos em que problemas de fase e frequência fossem levados em 

consideração e, consequentemente, seus novos testes utilizando os SDRs.  

 

Palavras chaves: DVB-S2, Simulink, Matlab, SDR, BER e Camada Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work aims to study and understand the characteristics, defined by the European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI), of the DVB-S2 satellite communications 

standards and your utilization on software defined radios, SDR. During this work, some 

models and functions were developed for Simulink simulation, a simulation software from 

Matlab 2015.b. All models had as main objective the exploration of the characteristics of the 

baseband, forward error correction and physical layer of the DVB-S2 standard. Tests were 

made on the simulation software, where it was hopped to find the minimum values of energy 

per bit to noise power spectral density ratio, Es/No, for a transmission without frequency and 

phase offsets. After, SDRs were used in a class room, using one of the models developed for 

DVB-S2 tests, for achieving real values of Es/No with a BER ≤ 10-7, as it is stated on the 

standard. These models did not incorporate all the characteristics of the standard, so 

enhancements were made and more characteristics of the DVB-S2 standard were 

incorporated. In the end of this work, minimum values of energy per bit to noise power 

spectral density ratio for a transmission without frequency and phase offsets and with a BER 

≤ 10-7 were found, however it was not possible to achieve the same values for the models 

where frequency and phase offsets were taken into consideration and, consequently, the new 

tests using the SDRs.  

 

Key Words: DVB-S2, Simulink, Matlab, SDR, BER e Physical Layer. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

Comunicações via satélite consistem do uso de satélites artificiais para prover a troca de 

informação entre dois locais diferentes da Terra (Virgil Labrador 2015) e são uma parte crucial 

do sistema global de telecomunicações. Milhares de satélites orbitando a Terra, transmitem 

sinais carregando voz, imagens, vídeos e todo outro tipo de informação para um ou múltiplos 

lugares espalhados pelo mundo. 

Este Sistema de comunicação, como qualquer outro sistema de telecomunicações, baseia-se 

num conjunto de padrões de comunicação muito bem definido, cada um deles possuindo uma 

estrutura e protocolos de comunicações muito bem estruturados. A definição de um padrão de 

comunicação garante que o enlace de dados, mesmo operando com diferentes equipamentos ou 

provedores, funcione perfeitamente, uma vez que toda a informação que circula pelo canal tem 

a mesma estrutura. Este padrão de comunicação é o que permite o uso de meios de transmissão 

afetados por diferentes fenômenos de interferência como é o sistema satelital. Uma vez que este 

sistema de comunicações é muito caro e a transmissão suscetível a muitos diferentes fatores de 

interferência, como chuva ou latitude, a seleção de um padrão adequado de comunicações pode 

garantir não só uma melhor transmissão, como também uma maior margem de lucro. 

O DVB-S (Digital Video Broadcast – Satellite) foi introduzido como um padrão, pela ETSI 

(European Telecommunications Standards Institute) em 1994. O padrão DVB-S especifica o 

uso de modulação QPSK, codificação do canal convolucional concatenada e codificação Reed-

Solomon. O DVB-S é um dos padrões de comunicações via satélite mais utilizados ao redor do 

mundo, por operadores de serviços de telecomunicações, para transmissões televisivas e 

serviços de transmissão de dados. Como o surgimento de novas e mais eficientes tecnologias, 

uma evolução no padrão DVB-S era esperada. (ETSI EN 302 307 V1.2, p.12) 

O DVB-S2 é a segunda geração do padrão DVB-S. É um padrão muito flexível, cobrindo uma 

variedade de aplicações via satélite como transmissão HDTV e serviços de dados interativos, 

incluindo acesso à Internet também. As principais características da segunda geração são a 

poderosa FEC (Forward Error Correction), baseada em códigos LDPC (Low Density Parity 

Check) concatenados com códigos BCH, permitindo uma operação quase livre de erros num 

patamar de distância de 0,7 dB a 1 dB do limite de Shannon; uma vasta variedade de taxas de 

código (de 1/4 até 9/10); quatro constelações (variando de 2 bit/s/Hz a 5bit/s/Hz de eficiência 
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espectral) e um grupo de três formas espectrais com fatores de roll-off de 0,35, 0,25 e 0,20. 

(ETSI EN 302 307 V1.2, p.12) 

Este projeto tem por finalidade desenvolver componentes experimentais de transmissores e 

receptores que se encontram em conformidade com o padrão DVB-S2. Este projeto envolve o 

desenvolvimento das componentes de banda básica e camada física do padrão DVB-S2 no 

Simulink®, um ambiente de simulação computacional que, a posteriori, permite a utilização 

destas simulações usando rádios transmissores e receptores SDR (Software Define Radio em 

inglês ou Rádio Definidos por Software em português).  

Rádios SDR serão usados para simular uma transmissão e recepção real de dados, permitindo 

a coleta e análise dos dados transmitidos e do sinal recebido, para verificação de conformidade 

com o padrão DVB-S2 e para nos permitir verificar os efeitos de ganho de código obtidos pela 

presença da FEC. A finalização deste projeto irá criar uma estrutura de banda básica e de 

camada física baseada no DVB-S2 completamente programável. Esta estrutura poderá ser 

futuramente utilizada para explicar e demonstrar a estudantes, os princípios de operação de um 

padrão de comunicação, ou até mesmo melhorado para aplicações e usos mais específicos.  

SDRs são, geralmente, pequenos componentes de hardware. O Conceito de SDR tem evoluído 

com o passar dos anos, mas basicamente é composto por três unidades funcionais: Seção de 

RF, seção de IF e seção de banda base. As seções de RF e IF são implementadas em hardware 

enquanto que a seção de banda base é implementada em software.  

A secção de RF (radiofrequência), também conhecida como front-end do equipamento, inclui 

uma antena, amplificadores RF e filtros anti-aliasing como mostra a Figura 1. A seção de IF é 

constituída de um ADC (Analogue- to-Digital Converter ou Conversor Analógico Digital em 

português), para o receptor, ou um DAC (Digital-to-Analogue-Converter ou Conversor Digital 

Analógico em português), para o transmissor. É na seção de IF também que ocorre a conversão 

de amostras, downsample no receptor e upsample no transmissor, para adaptar o sinal da 

frequência intermediária para o de banda básica e vice-versa. Outros componentes que são 

geralmente implementados em hardware como filtros, amplificadores, moduladores e 

demoduladores são agora implementados em software usando algoritmos de Processamento 

Digital de Sinais (Bob Stewart, 2015, p.8). Qualquer modulação, demodulação, sincronização, 

codificação, decodificação, enquadramento ou filtragem vai ocorrer no software utilizado (Bob 

Stewart, 2015, p.8), no nosso caso o Simulink®. 
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Figura 1- Mostra a composição conceitual de um sistema SDR. (Bob Stewart, 2015 p.8) 

Este projeto usará dois equipamentos SDR diferentes, um como transmissor e outro como 

receptor. USRP são capazes de transmitir sinais de rádio numa ampla faixa espectral. Ambos 

os equipamentos foram selecionados por apresentarem um bom suporte nas bibliotecas dos 

programas Matlab/Simulink®. 

Desta maneira, será apresentado, no capítulo 2, todos os detalhes e características do padrão 

DVB-S2, separando os diferentes elementos que cada parte da especificação descreve. O 

capítulo 3 explicará como executar as simulações dos modelos preliminares, assim como suas 

características, propriedades, operação e resultados. Em seguida, o capítulo 4 explicará como 

novas características foram incorporadas aos modelos preliminares, de forma a obter resultados 

mais precisos e mensuráveis. O capitulo 5 vem, ao final, comparar e realizar uma análise 

completa de como os diferentes resultados, e modelos, descrevem e implicam em determinadas 

suposições e afirmações. 

O final deste trabalho, espera-se permitir ao leitor, que um conhecimento amplo sobre 

características básicas do padrão DVB-S2, realização de simulações no software Simulink e a 

utilização de SDR, gerem resultados e ferramentas de pesquisa importante para o 

desenvolvimento de trabalhos no ramo de estudo de transmissões espaciais.  
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2 – CARACTERÍSTICAS DO PADRÃO DVB-S2 
 

Figura 2- Diagrama em blocos da arquitetura DVB-S2 (ETSI EN 302 307 V1.2, p.13) 

Como mostra a Figura 2, a arquitetura DVB-S2 de um transmissor é composta de 6 blocos 

principais representados pelos retângulos azuis, sendo o receptor o processo reverso do mesmo. 

Entender toda a arquitetura DVB-S2 é necessário, uma vez que todo o projeto desenvolvido é 

feito levando em consideração as normas e padronizações ditadas pela ETSI (ETSI EN 302 307 

V1.2). Neste projeto estamos interessados somente nos blocos de codificação de FEC, mapping, 

encapsulamento de camada física e modulação. Os blocos de adaptação de modo e adaptação 

de dados não serão desenvolvidos neste projeto uma vez que irá se usar de entrada, dados já 

padronizados no formato de banda básica. Para entender um pouco mais da arquitetura é 

necessário entender cada um destes blocos individualmente. 

 

2.1 - CODIFICAÇÃO DE FEC 
 

Neste bloco encontram- se os códigos BCH, LDPC e o algoritmo Interleaver cruciais para o 

funcionamento do enlace via satélite. Códigos de correção de erro futuro e entrelaçamento são 

essências para prover ganho e imunidade ao sinal transmitido de forma a garantir o 

funcionamento do enlace satelital. Caso contrário, este necessitaria de uma potência muito 

maior que a utilizada para apresentar a mesma taxa de erros de bit, o que num sistema via 

satélite onde a potência é limitada, seria um empecilho. Ao final deste bloco, obtemos um 

quadro de correção de erros, ou XFECFRAME, como o mostrado na Figura 3 que é a 
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composição dos dados de entrada mais os códigos de correção FEC. A seguir são explicados 

cada um desses códigos e a técnica de interleaving. Cada taxa de codificação implica numa 

capacidade de correção de erros e em um tamanho de quadro de banda básica, dados efetivos, 

diferente como mostra a Tabela 1. 

 

Figura 3 – Composição do XFECFRAME 

Tabela 1 - Mostra os tamanhos de quadros (banda básica, BCH codifica e LDPC codificado) e a capacidade de 

correção para as taxas de código suportadas pelo padrão DVB-S2. 

 

2.2 – BCH 
 

Os códigos de Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH) são códigos de redundância cíclicos com 

uma ampla variedade de parâmetros (Haykin, 2004, p. 682). Estes códigos são fáceis de 

codificar e oferecem uma flexibilidade grande na escolha de parâmetros do código como o 

tamanho de bloco e taxa de código. Para realizar uma codificação BCH basta multiplicar a 

mensagem por Xn-k, dividir o resultado pelo polinômio gerador e então somar o resto ao 

resultado da multiplicação da mensagem por Xn-k. A decodificação ocorre pela detecção de 

erros pelo cálculo da síndrome, dividindo a mensagem recebida pelo polinômio gerador. Como 

o padrão DVB-S2 possui várias configurações de taxas de código, existem diversos polinômios 
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geradores. A Tabela 2 mostra os polinômios geradores Gt (X), onde t é o número de bits 

corrigidos. 

Tabela 2– Mostra os polinômios geradores para as diversas code rates do BCH 

 

2.3 – LDPC 
 

 O código de correção de erro por verificação de paridade de baixa densidade (Low Density 

Parity Check em inglês) ou LDPC, é um código pertencente a uma família de códigos de 

correção chamada de códigos composto. Este código era considerado inicialmente como 

impraticável, mas com os avanços computacionais atuais, passou a ser possível. Um código 

LDPC utiliza uma matriz de verificação de paridade onde o número de bits 1 é baixo. A partir 

daí podemos entender a sua construção da codificação através de um grafo bipartite, onde os 

nós variáveis correspondem às palavras código e os nós de verificação correspondem as 

restrições de verificações atendidas para cada palavra código, onde ao final encontramos a 

matriz geradora onde as linhas são linearmente independentes e as suas linhas ou colunas 

possuem um mesmo número de bits 1.  

A decodificação ocorre de forma estatística. O algoritmo de decodificação é composto de duas 

etapas: uma verificação horizontal seguida de uma verificação vertical. Nestas etapas são feitas 

verificações nas linhas e colunas da matriz de verificação de paridade, analisando as 

probabilidades de ocorrência de um bit (0 ou 1) e as probabilidades de ocorrência de uma 

verificação correta dos bits analisados primeiro na horizontal seguida da vertical, de forma a 

obter-se uma palavra código experimental. Caso esta palavra código experimental atenda a 

condição, de que ao ser multiplicada pela matriz de verificação de paridade transposta seja igual 

a 0, o algoritmo é finalizado. Caso contrário o algoritmo retornará a etapa horizontal. 
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Este código parece como uma solução competitiva aos códigos turbo, onde utiliza-se dois 

blocos convolucionais sistemáticos recursivos, y1k e y2k, sendo um deles antecedido de um 

intercalador, y2k, para codificar a mensagem como mostra a Figura 4. 

Figura 4– Esquema de Codificação de um código turbo 

As principais vantagens do LDPC em relação a esses códigos turbo são as palavras códigos 

mais distantes e apresentarem uma decodificação menos complexa usando uma treliça de 

verificação. (Haykin, 2004, p. 713).  Outro fato de destaque para o LDPC é o paralelismo de 

decodificação inerente o que diminui o tempo de decodificação. Entretanto a utilização de 

blocos de mensagem de tamanho elevado pode levar algumas dessas vantagens a desaparecer. 

 

2.4 – INTERLEAVING 
 

A técnica conhecida como interleaving ou entrelaçamento, consiste basicamente de alterar a 

ordem dos símbolos a serem transmitidos de forma a tornar o quadro da correção de erros 

futuros mais robusta contra interferência em rajada. Como esta técnica reorganiza os símbolos, 

estes não são mais sequenciados, tornando mais eficiente a correção de erros, uma vez que os 

erros em rajada agora ocorrerão em posições distintas do bloco e não mais em sequência. 

Existem três formas principais de se fazer o entrelaçamento, a primeira é o entrelaçamento em 

bloco onde uma matriz de símbolos é transposta e depois retransposta, outra é a convolucional 

onde os símbolos são enviados de acordo com uma chave comutadora e recebidos da mesma 

forma e a terceira é através de uma sequência pseudoaleatória onde os símbolos são 

embaralhados e desembaralhados usando a mesma sequência. O padrão DVB-S2 utiliza o 
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entrelaçamento em bloco, como mostra a Figura 5, exceto para a taxa de FEC 3/5 onde a leitura 

é feita no sentido contrário ao mostrado. 

 

Figura 5 – Esquema de entrelaçamento em bloco do DVB-S2 (exceto para FEC 3/5) 

 

2.5 – MAPPING 
 

Nesta etapa aplicamos uma das constelações suportadas pelo padrão, DVB-S2, ao sinal 

codificado. As constelações suportadas pelo DVB-S2 são: QPSK e 8PSK usando mapeamento 

de Gray, 16APSK e 32APSK. O padrão DVB_S2 estendido possui constelações maiores que a 

32APSK, como a 64APSK, por exemplo. 

 

 2. 6 – ENCAPSULAMENTO DE CAMADA FÍSICA 
 

O encapsulamento de Camada Física do DVB-S2 é responsável pela geração do quadro de 

camada física da transmissão dos dados. Como mostra a Figura 6, esse bloco irá realizar as 

operações necessárias a criação de um quadro. Entre os processos encontram-se a inserção de 

dummy frames, segmentação do quadro de correção de erros (XFECFRAME), geração e 

inserção do cabeçalho de camada física, inserção de blocos pilotos e randomização dos 

símbolos do quadro de correção de erros. As subseções a seguir explicarão como são realizados 
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cada um dos processos. Porém, como a inserção de dummy frames, inserção de blocos piloto e 

randomização de símbolos não serão objeto de desenvolvimento neste estudo, apenas uma 

breve elucidação para promover o entendimento do quadro como um todo será fornecida. 

    

 

Figura 6– Mostra a estrutura do quadro de camada física do DVB-S2 

 

2.6.1 - Inserção de dummy frames 
 

Caso não exista um quadro de correção de erro pronto para ser transmitido, o transmissor gera, 

e envia, um dummy frame composto por um cabeçalho de camada física e 36 slots de portadoras 

não moduladas. 

 

2.6.2 - Segmentação do quadro XFECFRAME 
 

O quadro de verificação de erros deve ser divido num número inteiro S de slots em acordo com 

a Tabela 3. Cada slot possui um tamanho constante e igual a 90 símbolos.  

Tabela 3– Mostra o número de segmentos para as constelações QPSK ,8PSK, 16PSK e 32PSK 
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2.6.3 - Geração do cabeçalho de camada física 

 

Como mostra na Figura, o cabeçalho de camada física é constituído de dois elementos: SOF e 

PLS. A sequência de início do quadro (Start of Frame em inglês) ou SOF é uma sequência de 

26 símbolos que corresponde a representação binária do número hexadecimal 18D2E82. Já o 

PLS ou sinalização de camada física (Physical Layer Signalling em inglês) corresponde a uma 

sequência de 64 símbolos gerada pela randomização de um código de informações sobre a 

transmissão DVB-S2. 

O código PLS é equivalente a um código binário não sistemático de 64 bits. A mensagem de 7 

bits consiste de duas informações importantes para a sinalização de camada física: MODCOD 

e tipo. 

O campo MODCOD é composto de 5 bits, conversão dos números decimais da tabela, que 

representam as taxas de codificação existentes e as modulações suportadas de acordo com a 

tabela 4. 

 

Tabela 4– Esquema de codificação do campo MODCOD 

O campo tipo é composto por 2 bits. O MSB indica o tamanho do quadro XFECFRAME, sendo 

o bit 0 correspondente ao quadro de 64800 bits e o bit 1 correspondente ao quadro de 16200 

bits. Já o LSB do campo tipo indica a ausência, bit 0, ou presença, bit 1, de blocos piloto. 

Os campos acima são então inseridos num codificador (64,7) como o da Figura 7 abaixo. O 

código linear (32,6) é gerado pela matriz geradora mostrada na Figura 8. Esta configuração 

garante que cada bit ímpar do código é sempre igual ao seu antepassado par, caso o último bit 

do campo tipo seja 0, ou o oposto, caso o último bit do campo tipo seja 1. A saída deste 

codificador é então embaralhada pela sequência 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 01 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 de forma a geral o 

campo PLS do cabeçalho de camada física do Padrão DVB-S2.   
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Figura 7– Esquema do codificador PLS do cabeçalho de camada física do padrão DVB-S2 

 

Figura 8– Matriz geradora do código (32,6) utilizado no codificador PLS do cabeçalho de camada física DVB-S2 

 

2.6.4 - Inserção de pilotos 
 

O bloco de inserção de pilotos é composto de 36 símbolos, onde cada piloto representa um 

símbolo não modulado. O bloco piloto é inserido a cada 16 slots sendo o primeiro, 16 slots após 

o cabeçalho de camada física. 

 

2.6.5 - Embaralhamento de camada física 
 

O código de embaralhamento é construído por dois polinômios geradores de grau 18 conhecida 

como Gold sequence. O objetivo desse em baralhamento é evitar que erros em rajada 

prejudiquem os slots. O cabeçalho do quadro não sofre embaralhamento pois é necessário que 

sua presença e constituição se encontrem intactos para que ocorra o sincronismo e identificação 

dos quadros. 
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2.7 – MODULAÇÃO 

 

Esta é a etapa final do transmissor. Nesta etapa aplicamos o filtro de cosseno levantado com 

um dos valores de roll-off possíveis e aplicamos a modulação RF ao sinal para a transmissão 

pelo espaço livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

3 – MODELOS PRELIMINARES 

 

Com a finalidade de construir nosso modelo final e também por razões de comparação e 

experimentais, dois modelos auxiliares e um final foram montados. Dois desses modelos rodam 

em qualquer computador que possua a versão Matlab 2015b instalada e não necessitam dos 

SDRs para funcionar. Todos os modelos exploram determinadas características necessárias para 

recepção, transmissão e comparação dos dados obtidos baseados no padrão DVB-S2. Nesta 

seção, os três modelos prévios e seus resultados serão apresentados. Após a apresentação destes 

modelos, o modelo final e suas comparações também serão apresentados.  

Estes modelos auxiliares fornecem estruturas e informações completamente relevantes para o 

design do modelo final. Eles são uma excelente fonte de informação para construção do modelo 

final e, por serem simulações computacionais, podem ser executados em qualquer computador, 

sem a necessidade dos hardwares SDRs. O último modelo de comparação possui as mesmas 

características do modelo final, exceto pelas estruturas de camada física e banda básica 

requeridas pelo padrão DVB-S2. Este modelo permite uma análise comparativa das melhorias 

obtidas pela utilização do padrão DVB-S2 sobre um sistema de transmissão puro.  

Para realizar as simulações é necessário possuir o Matlab 2015b ou superior instalado, uma vez 

que a compatibilidade do Matlab com suas versões anteriores não é tão boa, podendo causar 

algumas variações ou não execução da simulação corretamente. 

Para iniciar as simulações, apresentadas nesse modelo, abra o Matlab, digite o comando ver na 

janela de comando e aperte a tecla Enter. Isto fará aparecer na janela de comando detalhes sobre 

as versões dos softwares e toolboxes instalados como mostra a Figura 9. É necessário que se 

verifique a presença do software Simulink e das toolboxes: Communications System Toolbox, 

DSP System Toolbox e Signal Processing Toolbox. Caso alguma dessas ferramentas não esteja 

presente será necessário realizar sua instalação. 
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Figura 9 – Mostra a janela de comando ao executar o comando ver. Em amarelo alguns dos softwares e 

ferramentas necessárias à execução da simulação. 

Caso alguma das toolboxes não esteja instalada vá a seção Environment, na aba Home, e clique 

em Add-Ons como mostra a Figura 10. Uma janela aparecerá onde você deverá selecionar 

manage Add-Ons e siga os passos até instalar as toolboxes necessárias. 

 

Figura 10– Aba Home do Matlab 2015b. 

Nestas simulações usaremos algumas funcionalidades obtidas da biblioteca RTL-SDR BOOK 

Library do livro de Bob Stewart, 2015. Esta biblioteca possui alguns blocos que usaremos a fim 

de facilitar a geração e reconstrução de imagens que serão os dados a serem utilizados como 

objeto de estudo. Para acessar esse conteúdo é necessário realizar algumas etapas. Na seção 

Environment, da aba Home, clique no ícone Set Path. Isso abrirá uma janela como mostra a 

Figura 11 abaixo. 
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Figura 11– Janela Set Path. 

Clique no botão Add Folder e navegue até encontrar a pasta rtlsdr_book_library como mostra 

a Figura 12. Aperte o botão Slect Folder e então aperte o botão Save. Isso adicionara os recursos 

e blocos necessários as bibliotecas do Matlab e do Simulink. 

 

Figura 12 – Mostra a pasta que precisa ser selecionada para instalar a biblioteca. 

Antes de executar qualquer uma das simulações, é necessário carregar três estruturas do Matlab: 

finaltxrxstructure.mat, phy.mat e dvbstructure.mat. Estas estruturas contêm informações 
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cruciais para o funcionamento dos modelos, eles permitem a troca mais simples e fácil de 

parâmetros da simulação além de tornar o programa mais simples. 

Para abrir as simulações basta apenas clicar nos arquivos e o Simulink os abrirá 

automaticamente. Para iniciar uma simulação, selecione os parâmetros desejados e o tempo de 

simulação e então aperte a o botão play. 

 

3.1- LINK DVB-S2  
 

Este modelo (arquivo Basebandsimulation.slx) mostra o esquema de codificação da banda 

básica e do encapsulamento de camada física, usados na transmissão e recepção de uma imagem 

de 80.000 bits, baseado no padrão DVB-S2. Este esquema de codificação apresenta o LDPC 

concatenado com o código BCH. Este exemplo constrói o modelo da seguinte maneira: Gerador 

de imagem, encapsulamento de banda básica, codificador BCH, codificador LDPC, interleaver, 

encapsulamento de camada física e modulador QPSK, como mostra a Figura 13. O principal 

objetivo deste modelo é o estudo e entendimento dos processos realizados pela banda básica e 

pela camada física. Abrindo o bloco de parâmetros do modelo (Model Parameters), dando um 

click duplo sobre ele, o usuário pode inserir diferentes modulações, esquemas de taxa de código 

e diferentes valores de Es/No, energia por símbolo em relação a densidade espectral de ruído. 

Os blocos Image Generation e Recovery Block foram obtidos do texto “Software Define Radio 

using Matlab & Simulink and the RTL-SDR, 2015”, dentro da pasta rtlsdr_book_library 

(image5.mat, image_receive.m e image_frame_gen.m devem ser adicionados ao seu path do 

Matlab de forma a poder serem utilizados).  As funções matlab, physical Layer framing e 

physical Layer unframing, foram escritas e desenvolvidas pelo aluno neste projeto de forma a 

adequar o código a determinadas características do padrão DVB-S2. É importante salientar que 

algumas simplificações na estrutura do cabeçalho foram feitas. Essas simplificações foram 

realizadas inserindo bits aleatórios ao cabeçalho ao invés de usar o algoritmo Reed-Muller, 

usando modulação QPSK no cabeçalho invés da π/2 BPSK, e não embaralhando o cabeçalho 

após a geração. Essas simplificações foram feitas para tentar diminuir a quantidade de dados a 

serem processados pelo computador e facilitar a construção das estruturas diminuindo a os 

esquemas de modulação. 
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Figura 13– Mostra o arquivo Basebandsimulation aberto e a janela de parâmetros do modelo. 

 

3.1.1 – Estrutura e operação do modelo 
 

O sistema de comunicação deste modelo executa as seguintes tarefas: 

• Geração dos quadros de imagens – A imagem é segmentada e encapsulada (preambulo, 

cabeçalho, payload, padding) para a transmissão no canal; 

• Adição de padding ao quadro das imagens– Bits aleatórios adicionais são inseridos no 

final do quadro para garantir compatibilidade do tamanho das estruturas; 

• Geração do quadro de banda básica – Vários quadros são armazenados num buffer, 

juntos, e o pad adicional e então inserido para garantir o tamanho adequado para entrado 

do codificador BCH; 

• Codificação BCH para todos os parâmetros de um FECFRAME (Forward Error 

Correction Frame) normal; 

• Codificação LDPC para todos os parâmetros de um FECFRAME normal;  

• Interleaving; 

• Modulação (QPSK); 

• Canal AWGN (Canal de ruído Gaussiano branco aditivo); 

• Demodulação soft-decision (QPSK); 

• Deinterleaving; 

• Decodificação LDPC;  
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• Decodificação BCH; 

• Baseband UNFRAME – Os quadros recebidos têm o padding adicional excluído e o 

tamanho original de um quadro de imagem sendo retirado do buffer de saída; 

• Reconstrução da Imagem – Os quadros recebidos são reconstruídos e a imagem é então 

gerada. 

 

3.1.2 – Exclusões, suposições e simplificações do modelo   
 

Este modelo por razões de simplificação assume ou não inclui as seguintes características: 

• Assume a perfeita sincronização entre o transmissor e o receptor; 

• Usa um canal AWGN, invés de um canal de comunicação via satélite muito mais 

complexo de se reproduzir; 

• O cabeçalho do Baseband FRAME, no modelo banda básica, foi feito usando uma fonte 

binaria aleatória Bernoulli, invés do cabeçalho real do encapsulamento de banda básica, 

e não executa o embaralhamento; 

• Suporta apenas o FECFRAME normal (saída do LDPC de 64800 bits);  

• Processa uma palavra de código LDPC em uma unidade de tempo do Simulink; 

• Aproxima a razão log-likelihood no demodulador. 

Este modelo também não inclui as seguintes características do padrão DVB-S.2: 

• Constelações 16QPSK e 32QPSK;  

• FECFRAME curto; 

• Inserção de Piloto; 

• Filtro banda básica;  

• Modulação em quadratura da banda básica. 
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3.1.3 Resultados e imagens 

 

A Tabela 5 mostra o Es/No ideal numa simulação computacional onde o canal é AWGN, sem 

ruído de fase e a recuperação de portadora e sincronismo é perfeita. Neste modelo ideal, para 

uma modulação QPSK com uma taxa de codificação de 2/3, o Es/No é de 3.10 dB. Este valor 

garante a performance quase livre de erros dita pelo padrão. Alterando os valores dos 

parâmetros da simulação para os parâmetros desejados (Es/No = 3.1 e parâmetros de 

modulação/codificação QPSK 2/3) e executando a simulação, o modelo pode regenerar com 

sucesso a imagem, como mostra a Figura 14. Desta forma é possível afirmar que o modelo 

consegue uma boa recepção dos dados com as especificações oferecidas pelo padrão. 

Entretanto, não é possível garantir que a condição de BER (taxa de bits errados) ≤ 10-7 está 

sendo obedecida, uma vez que existem algumas imagens que não conseguem ser reconstruídas 

sem erros. 

Tabela 5-  Es/No necessário para operação quase livre de erros BER ≤ 10-7 (ETSI EN 302 307 V1.2, p.34) 
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Figura 14– Mostra a imagem recuperada no receptor usando a especificação de Es/No 3.10 dB 

 

3.2 – TRANSMISSOR QPSK E RECEPTOR SINCRONIZADO DVB-S.2 
 

Esse modelo (arquivo finaltxrx.slx) executa todos os processamentos feitos pela banda básica 

e encapsulamento de camada física, de forma a lidar com offset estáticos de frequência/fase e 

um canal de ruído aditivo gaussiano branco. Para lidar com as interferências mencionadas, este 

modelo possui um receptor digital real que inclui ajuste e compensações de frequência-FFT, 

ajuste e compensação de frequência fino-PLL, Recuperação de temporização dos símbolos -

PLL, sincronização de quadro e resolução de ambiguidade de fase.  

 

3.2.1 – Estrutura e operação do modelo 
 

Esse modelo inclui três subsistemas, transmissor, interferências do canal e receptor, como 

mostra a Figura 15. Desta forma a análise da estrutura desse modelo deve ser feita 

compreendendo cada um dos blocos individualmente. 
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Figura 15– Mostra os três principais subsistemas do finaltxrx.slx 

 

3.2.1.1 – Transmissor 
 

   O subsistema do transmissor deste modelo incorpora todas as estruturas do modelo 

transmissor do DVB-S.2 Link mencionado acima. As únicas adições são o filtro de cosseno 

levantado e o encapsulamento de camada física, como mostra a Figura 16. O filtro de cosseno 

levantado faz com que todos os símbolos modulados sejam upsampleados com um fator de roll-

off de 0.35. A taxa de saída do filtro de cosseno levantado é assim fixada em 129.96k 

amostras/segundo. 
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Figura 16– finaltxrx Subsistema do transmissor 

 

3.2.1.2- Canal AWGN com offset de frequência/fase  
 

O subsistema do Canal AWGN com offset de frequência/fase primeiro aplica o offset de 

frequência e o offset de fase para o sinal transmitido. O sinal é então processado através do 

canal AWGN de onde tem sua saída conectada a entrada do receptor, como mostra a Figura 17. 

Figura 17– Estágio de interferências do finaltxrx.slx 

 

3.2.1.3 – Receptor sincronizado 
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O receptor sincronizado é de longe o maior avanço em relação aos modelos passados. O perfeito 

funcionamento deste bloco é o que garante que o modelo final irá funcionar, uma vez que o 

SDR irá somente passar os valores complexos recebidos para o bloco receptor. O receptor 

garante que dois grandes problemas para a recepção (offset frequência/fase e sincronização) 

estão sobre controle e são tratados. O bloco transmissor, como mostra a Figura 18, apresenta: 

• AGC –  Para garantir um melhor funcionamento do loop, a amplitude do sinal na entrada 

da recuperação de portadora e de temporização deve ser constante e estável. O AGC 

garante que a amplitude do sinal no subsistema Coarse Frequency Compensation é de 

1/fator de Upsampling, de forma que o ganho equivalente nos detectores de erro de fase 

e timing fiquem constantes com o passar do tempo.  

• Filtro Coseno Levantado – O filtro de cosseno levantado subamostra o sinal de entrada 

por um fator de dois, com um fator roll-off de 0.35. Ele prove um casamento de filtragem 

com a forma de onda da transmissão. 

• Coarse Frequency Compensation – Esse subsistema corrige o sinal de entrada com uma 

estimativa do offset de frequência. Desta forma existe geralmente um offset residual de 

frequência depois da compensação frequência grossa, que pode vir a causar uma 

pequena e devagar rotação da constelação. 

• Carrier Synchronizer – Mesmo depois da compensação de frequência grossa, podemos 

ter alguma rotação residual da constelação. Esse bloco garante que esse erro residual é 

corrigido. 

• Symbol Synchronizer – A recuperação da temporização é feita pelo bloco da biblioteca 

de Sincronização de símbolos. Esse bloco garante que todos os símbolos são amostrados 

no momento exato de forma a minimizar a interferência Inter simbólica. 

• Frame Synchronizer – Esse bloco usa o cabeçalho de quadro da camada física conhecido 

e o correlaciona com o cabeçalho recebido do receptor de forma a alinhar os limites de 

cada bloco e garantir a sincronismo de quadro na sua saída. A segunda saída é um 

operador booleano que indica se o quadro da primeira saída é um quadro válido, caso 

seja o subsistema de Data Decoding é ativado. 

• Data Decoding – Quando o subsistema Data Decoding é ativado ele executa a resolução 

de ambiguidade de fase, demodulação e reconstrução da imagem, como mostra a Figura 

19. O bloco de sincronismo de portadora pode ter gerado uma ambiguidade de fase. O 

subsistema Phase Offset Estimator determina essa alteração na fase. O bloco Phase 

Ambiguity Correction & Demodulation rotacional o sinal de entrada para o offset de 
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fase e faz a demodulação correta dos dados. Depois da correção de fase, o subsistema 

incorpora todas as características do modelo receptor DVB-S.2 Link. 

 

Figura 18 – Estágio receptor sincronizado finaltxrx.slx 

 

Figura 19 – Bloco decodificador de dados do finaltxrx.slx 

 

3.2.2 - Exclusões, suposições e simplificações do modelo   
 

Este modelo por razões de simplificação assume ou não inclui as seguintes características: 

• Usa um canal AWGN, ao invés de um canal de comunicação via satélite muito mais 

complexo de se reproduzir; 

• O cabeçalho do Baseband FRAME na modelo banda básica foi feito usando uma fonte 

binaria aleatória Bernoulli, ao invés do cabeçalho real do encapsulamento de banda 

básica, e não executa o embaralhamento, porém podia ter sido construído usando um 

valor constante; 

• Suporta apenas o FECFRAME normal (saída do LDPC de 64800 bits);  
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• Processa uma palavra de código LDPC em uma unidade de tempo do Simulink; 

• Aproxima a razão log-likelihood no demodulador. 

Este modelo também não inclui as seguintes características do padrão DVB-S.2: 

• Constelações 16QPSK e 32QPSK; 

• FECFRAME curto; 

• Inserção de Piloto. 

 

3.2.3 Resultados e imagens 
 

Ajustando as características de ruído, dando um duplo clique no bloco AWGN, o usuário pode 

ver como diferentes níveis de ruído podem afetar o sinal recebido. A constelação recebida RX, 

vista no analisador, permite ao usuário ver e entender os processos de rotação e sincronização 

acontecendo no início da execução. Durante a simulação, existe um pequeno período de 3 

segundos onde o sinal registrará perdas, isso acontece devido a alguns problemas de 

sincronização que após esse período são corrigidos uma vez que esses blocos atingem então um 

nível de feed back aceitável para seus funcionamentos. A Figura 20 mostra a imagem gerada 

após quatro segundos, a partir desse ponto todas as mensagens são recebidas sem erro pelo 

receptor. É importante salientar que estes resultados não podem ser comparados com os valores 

que constam na Tabela 5, uma vez que a Tabela 5 nos informa, apenas, os valores de Es/No 

numa recepção sem problemas de sincronismo, fase e variações de portadora que não é o que 

temos neste caso. Foi possível notar pela Figura 20, de forma subjetiva, que foi necessário um 

acréscimo de 4 dB para obter o mesmo funcionamento do sistema de banda básica apresentado 

acima. Porém se tratando de uma análise baseada sobre a reconstrução da imagem. É impossível 

garantir que estes 4 dB extras são suficientes para garantir a operação de BER ≤ 10-7. 



38 

 

 

Figura 20– Mostra a imagem gerada para um Eb/No de 6 dB 

 

3.3 – TRANSMISSOR USRP E RECEPTOR RTL- SDR 
 

Estes modelos são o proposito principal deste trabalho e seu funcionamento de forma correta é 

capaz de demonstrar uma real transmissão e recepção de dados baseada no padrão DVB-S2. O 

teste do modelo foi realizado no interior de uma sala de aula sem nenhum tipo de obstrução 

entre as duas antenas TX e RX, possibilitando dois computadores trocarem informações, o que 

para propósitos educacionais e demonstrativos é muito interessante.  Este trabalho utiliza os 

blocos do transmissor e do receptor do modelo anterior sem nenhuma modificação. O ponto 

fundamental deste modelo é a interface de configuração dos blocos SDRs para se encaixarem 

perfeitamente com a saída do bloco transmissor e a entrada do bloco receptor. Nessa primeira 

experiência qualitativa nós utilizamos o USRP como transmissor e o RTL-SDR como receptor. 

 

3.3.1 - Estrutura e operação do modelo 
 

Esse modelo final é dividido em dois arquivos diferentes. Um deles contém o transmissor e o 

outro contém o receptor. Cada um tem suas funções e características que demonstram como 

conectar o modelo anterior aos equipamentos SDR. 
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3.3.1.1 – Características e funcionamento do modelo transmissor 

 

O design do transmissor (dvbs2_tx.slx) é mais simples que o design do receptor. Para o design 

do transmissor nesta prática, esse trabalho usara o equipamento USRP SDR. Como mostra a 

Figura 21, a entrada do USRP SDR é conectada ao computador, através da conexão USB, para 

o processamento da saída do bloco transmissor, Figura 15, na simulação. Na saída do USRP, é 

conectada uma antena omnidirecional para a transmissão de RF na frequência desejada para 

toda a sala de aula onde os testes foram feitos. Na simulação, nenhuma adaptação é necessária 

entre a saída do transmissor do design anterior, finaltxrx.slx, e a entrada do rádio transmissor 

USRP. Entretanto, é extremamente importante configurar corretamente o bloco do USRP. 

Dando um clique duplo no bloco USRP, o usuário pode ver muitos parâmetros distintos, como 

mostra a Figura 22. No espaço Center Frequency, o usuário deve inserir a frequência de 

portadora que deseja transmitir. O ajuste de ganho nos diz a respeito da potência de transmissão 

que deve ser ajustada como necessária. A buffering characteristics, permite ao usuário 

transmitir um bloco completo de informação de uma só vez, burst mode. Neste exemplo os 

parâmetros foram configurados como mostra a Figura 22, mas o usuário pode os reconfigurar 

caso necessário. 

Depois de configurar corretamente estes parâmetros o bloco transmissor está pronto para 

transmitir as informações com as características desejadas.  
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Figura 21 – Design do transmissor USRP SDR 

Figura 22 – Caixa de configuração do bloco USRP SDR 

 

3.3.1.2 – Características e funcionamento do design receptor  
 

O arquivo do receptor (sdrqpskreceiver.slx) é um pouco mais sofisticado do que o design do 

transmissor, como mostra a Figura 23. Para o modelo receptor, este experimento utilizou o 

equipamento RTL-SDR. A saída do RTL-SDR é conectada ao computador, através de sua 

conexão USB, para a transferência de dados da sua saída para a entrada do bloco receptor nesta 

simulação. Na sua entrada, é conectada uma antena omnidirecional para a recepção do sinal RF 

transmitido pelo. Nesta simulação, uma adaptação é necessária entre a entrada do bloco receptor 

do modelo de receptor síncrono, subsistema receptor do arquivo finaltxrx.slx, e a saída do rádio 

receptor RTL-SDR. Uma unidade de bufferização com o tamanho 129960 é necessária para 
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garantir que a entrada do bloco receptor é sempre alimentada com um fluxo constante 129960 

bits de entrada. A configuração do bloco RTL é extremamente importante. Dando um clique 

duplo no bloco RTL, pode identificar diferentes parâmetros, como mostra a Figura 24. O 

parâmetro center frequency deve ser inserido com a mesma frequência de portadora do 

equipamento receptor; senão, a recepção do sinal desejado pode não ocorrer. O usuário pode 

mudar o ganho e a taxa de amostragem da forma que lhe for conveniente; entretanto, elas não 

precisam ser alteradas usando este exemplo, elas devem permanecer como mostra a Figura 24. 

Samples per frame e output data type também devem alterar de acordo com as necessidades de 

uso; caso seja a intenção usar este exemplo, elas devem permanecer como a Figura 24 mostra. 

Depois de configurar corretamente os parâmetros do bloco SDR-RTL o modelo estará pronto 

para receber as informações enviadas pelo modelo transmissor através da sala com as 

características desejadas. 

Figura 23 – Design do receptor com RTL-SDR. 
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Figura 24 – Caixa de parâmetros do receptor RTL. 

 

3.3.1.3 – Características e funcionamento dos transmissor e receptor, sem o 

padrão DVB-S2 
 

Um outro modelo auxiliar (dvbs2_tx_comp.slx e sdrqpskreceiverwithoutFEC.slx) foi 

produzido para permitir a análise comparativa das melhorias obtidas com o uso do padrão DVB-

S2 sobre uma transmissão normal. Ela transmite e recebe as mesmas imagens do outro modelo, 

porém não possui nenhum código de correção de erros presentes no padrão DVB-S2, como 

mostram as Figuras 25 e 26. Estas características fazem deste um modelo de transmissão muito 

mais simples onde nenhuma correção de erro ou embaralhamento é utilizado.  
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Figura 25– Mostra o receptor do modelo de comparação

 

Figura 26– Mostra o receptor do modelo de comparação 

 

3.3.2 Resultados e imagens 
 

Ajustando as características de ganho do bloco USRP, o usuário pode ver como diferentes 

níveis de ganho podem afetar o sinal recebido. Neste modelo têm-se uma transmissão em 

espaço livre acontecendo, desta maneira as interferências e ruídos não podem ser controlados. 

Entretanto, quando se executa o receptor no computador a diferentes distancias é possível notar 

como a atenuação por espaço livre aumenta com a distância e degrada o sinal. A constelação 

RX recebida no analisador permite o usuário ver e compreender de forma dinâmica os processos 

de rotação e sincronização que acontecem durante a execução. O analisador de espectro permite 

ao usuário observar a intensidade e presença do sinal recebido, sendo a relação sinal ruído a 

diferença entre o valor médio do sinal e o valor menor que aparece no analisador. Um modelo 
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de apoio, onde as características de FEC não são empregadas, foi construído e usado para gerar 

a análise do ganho de codificação. O ganho de codificação é a diferença de potência de 

transmissão dos dois modelos em seu limiar de operação livre de erros, imagem reconstruídas 

perfeitamente. Depois de executar as simulações, com diferentes distâncias e ganhos no 

transmissor, para ambos os modelos, foi possível afirmar que o par transmissor/receptor DVB-

S2 teve uma performance melhor do que o modelo comparativo que utiliza uma transmissão 

QPSK sem códigos de correção. As Figuras 27 a 38, abaixo, mostram como o DVB-S2, no dia 

da simulação, possui melhores resultados que o modelo sem correção de erros para uma 

distância de 2,4 e 8 metros. Com os resultados coletados na distância de 2,4 metros, Figuras 27 

a 36, pode-se inferir que a taxa de ganho de codificação foi de 2 dB, bem longe do que se é 

esperado.  Já para a distância de 8 metros não se pode realizar os cálculos, visto que a potência 

mínima de 25 dBm para a transmissão já causava erros na imagem sem códigos FEC. Contudo, 

este resultado não pode ser considerado preciso uma vez que não existem valores concretos de 

medição que garantam que o sistema está operando com uma BER ≤ 10-7. Outro fato a ser 

destacado é que o ambiente e a hora em que a simulação foram executados influenciam muito 

no resultado obtido, sendo assim é muito difícil replicar, obtendo os mesmos valores, o 

experimento. 

• Resultados para uma distância de 2,4 metros entre o receptor e a fonte: 
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Figura 27- Imagem recuperada pelo modelo do receptor sem correção de erros (-25 dBm de potência de 

transmissão) 

 

 

Figura 28-Imagem recuperada pelo modelo DVB-S2 (-25 dBm de potência de transmissão) 

 

Figura 29- Imagem recuperada pelo modelo do receptor sem correção de erros (-35 dBm de potência de 

transmissão) 
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Figura 30-Imagem recuperada pelo modelo DVB-S2 (-35 dBm de potência de transmissão) 

Figura 31- Imagem recuperada pelo modelo do receptor sem correção de erros (-40 dBm de potência de 

transmissão) 
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Figura 32- Imagem recuperada pelo modelo DVB-S2 (-40 dBm de potência de transmissão) 

Figura 33 - Imagem recuperada pelo modelo do receptor sem correção de erros (-42 dBm de potência de 

transmissão) 
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Figura 34-Imagem recuperada pelo modelo DVB-S2 (-42 dBm de potência de transmissão)

 

Figura 35 - Imagem recuperada pelo modelo do receptor sem correção de erros (-45 dBm de potência de 

transmissão) 
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Figura 36-Imagem recuperada pelo modelo DVB-S2 (-45 dBm de potência de transmissão) 

• Resultados para uma distância de 8 metros entre a fonte e o receptor: 

Figura 37-Imagem recuperada pelo modelo do receptor sem correção de erros (-25 dBm de potência de 

transmissão) 
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Figura 38-Imagem recuperada pelo modelo DVB-S2 (-25 dBm de potência de transmissão) 
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4 – MODELOS FINAIS 

 

Devido a restrições de capacidade de processamento ou pela irrelevância no objetivo do 

trabalho, algumas características do padrão DVB-S2 não foram inseridas. Outra caraterística 

dos modelos parciais, que dificultava a análise conclusiva dos resultados, era a falta de dados 

quantitativos, taxa de bits errados na recepção, ao final da simulação.  

A fim de resolver estes problemas, foram desenvolvidas novas estruturas e códigos para 

implementar a medição da BER na recepção, tratar e melhorar a implementação da camada 

física DVB-S2. O Anexo A mostra o código que foi desenvolvido e implementado dentro da 

função Baseband processing Image Reconstruction utilizada na recepção para decodificar e 

remontar a imagem, em escala de cinza 8 bits, enviada. Vale ressaltar que o bloco, Baseband 

processing Image Reconstruction, foi obtido do livro “Software Define Radio using Matlab & 

Simulink and the RTL-SDR, 2015”, desta forma o Anexo A mostra, apenas, a parte de código 

desenvolvida neste trabalho e agregada ao código extraído para realizar, além da reconstrução 

da imagem, a análise da BER. 

A função phy.mat, no Anexo B, foi criada para implementar melhorias e outras características 

inerentes a camada física DVB-S2. O Anexo B mostra como a função realiza procedimentos 

necessários à criação do cabeçalho de camada física e ao final gera um parâmetro, vetor de 90 

símbolos, que é usado na simulação para criar o cabeçalho de camada física DVB-S2.  

O anexo C contém um código para a criação de um gráfico de Es/No por BER, no Matlab, para 

modulação BPSK. O código (Aniruddha Chandra,2009) foi alterado para incluir os valores de 

BER necessários para o nosso modelo. Este gráfico é necessário visto que o novo bloco de 

camada física, para a construção do cabeçalho, é modulado em BPSK e os valores deste gráfico 

serão usados para definir as taxas de Es/No utilizadas na simulação. 

Abaixo serão apresentados as características e resultados de dois modelos finais. Um modelo 

leva em consideração apenas a simulação de banda básica e camada física num canal AWGN, 

já o segundo modelo leva em consideração problemas de fase e sincronismo. 
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4.1- LINK DVB-S2 COM BER 

 

Este modelo (arquivo Basebandosimulation_comBER.slx) possui o mesmo esquema de 

codificação da banda básica e do encapsulamento de camada física usados no modelo da seção 

3.1, como pode-se verificar na Figura 39. Abrindo o bloco de parâmetros do modelo (Model 

Parameters), dando um click duplo sobre ele, o usuário pode inserir diferentes modulações, 

esquemas de taxa de código e diferentes valores de Es/No (dB). Os blocos Image Generation e 

Recovery Block foram obtidos do texto “Software Define Radio using Matlab & Simulink and 

the RTL-SDR, 2015”, dentro da pasta rtlsdr_book_library (image5.mat, image_receive.m and 

image_frame_gen.m devem ser adicionados ao seu path do Matlab de forma a poderem ser 

utilizados).   

 

Figura 39- Mostra o modelo final do Link DVB-S2 

Um dos principais objetivos deste modelo é substituir o encapsulamento de camada física 

utilizado no modelo 3.1 pelo novo bloco desenvolvido, que possui melhor desempenho de 

processamento. O novo bloco de encapsulamento de camada física mostrado na Figura 40, ao 

invés de abrir uma função do Matlab a cada mensagem enviada e gerar um cabeçalho, apenas 

inclui o cabeçalho de camada física já calculado pela função contida no Anexo B. Como o 

cabeçalho independe da mensagem e sim dos parâmetros de camada física (esquema de 

modulação, tamanho de quadro e taxa de correção de erros) este é o mesmo durante toda 

simulação. Desta forma, pode-se facilmente realizar a inserção de um vetor constante, formando 

o cabeçalho com quase todos os detalhes especificados pelo padrão, no início do quadro sem 

gerar desperdícios de processamento. As únicas características de camada física não 
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implementadas foram o embaralhamento do pacote da camada e a decodificação dos campos 

após o SOF que informam o esquema de modulação, tamanho de quadro e taxa de correção de 

erros. Isso se dá por que o processo de decodificação seria extremamente complexo para o 

processador, o que acrescentaria novamente o problema de desempenho no processamento.  

 

Figura 40 - Bloco de encapsulamento de camada física revisado 

O bloco de camada física no receptor agora realiza a separação do cabeçalho da mensagem, da 

própria mensagem, e analisa apenas o conteúdo SOF, como mostra a Figura 41.  Caso os bits 

do campo SOF estejam iguais ao enviado, o bloco permite a passagem da mensagem enviada, 

e caso estejam errados, o bloco envia uma mensagem com todos os bits zero, que representam 

um branco na imagem. 

 

Figura 41 - Bloco de desencapsulamento da camada física 

Outra característica nova neste modelo final é a inclusão do cálculo da BER, no interpretador 

da imagem. Foi criado e inserido uma seção de código (Anexo A) no bloco Baseband processing 

Image Reconstruction, obtido do livro “Software Define Radio using Matlab & Simulink and 

the RTL-SDR, 2015”. Com esta característica será possível estimar agora o valor real de Es/No 

necessário para uma transmissão, com taxa BER ≤ 10-7, onde ocorra o sincronismo realizado 

pela camada física. 
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4.1.1 – Estrutura e operação do modelo 

 

O sistema de comunicação deste modelo executa as seguintes tarefas: 

• Geração dos quadros de imagens – A imagem é segmentada e encapsulada (preambulo, 

cabeçalho, payload, padding) para a transmissão no canal; 

• Adição de padding ao quadro das imagens– Bits aleatórios adicionais são inseridos no 

final do quadro para garantir compatibilidade do tamanho das estruturas; 

• Geração do quadro de banda básica – Vários quadros são inseridos no buffer, juntos, e 

o pad adicional e então inserido para garantir o tamanho adequado para entrado do 

codificador BCH; 

• Codificação BCH para todos os parâmetros de um FECFRAME (Forward Error 

Correction Frame) normal;  

• Codificação LDPC para todos os parâmetros de um FECFRAME normal;  

• Interleaving; 

• Modulação (QPSK); 

• Encapsulamento de camada física; 

• Canal AWGN (Canal de ruído Gaussiano branco aditivo); 

• Desencapsulamento de camada física; 

• Demodulação soft-decision (QPSK); 

• Deinterleaving; 

• Decodificação LDPC;  

• Decodificação BCH;  

• Baseband UNFRAME – Os quadros recebidos têm o padding adicional excluído e o 

tamanho original de um quadro de imagem sendo retirados do buffer de saída; 

• Reconstrução da Imagem – Os quadros recebidos são reconstruídos e a imagem é então 

gerada; 

• Análise da taxa de erros de bits. 

 

4.1.2 – Exclusões, suposições e simplificações do modelo   
 

Este modelo por razões de simplificação assume ou não inclui as seguintes características: 
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• Usa um canal AWGN, invés de um canal de comunicação via satélite muito mais 

complexo de se reproduzir; 

• O cabeçalho do Baseband FRAME, no modelo banda básica, foi feito usando uma fonte 

binaria aleatória Bernoulli, invés do cabeçalho real do encapsulamento de banda básica, 

e não executa o embaralhamento; 

• Suporta apenas o FECFRAME normal (saída do LDPC de 64800 bits);  

• Processa uma palavra de código LDPC em uma unidade de tempo do Simulink; 

• Aproxima a razão log-likelihood no demodulador. 

Este modelo também não inclui as seguintes características do padrão DVB-S.2: 

• Constelações 16QPSK e 32QPSK;  

• FECFRAME curto; 

• Inserção de Piloto; 

• Filtro banda básica;  

• Modulação em quadratura da banda básica. 

 

4.1.3 Resultados e imagens 
 

Mesmo que já mostrado em literatura (Aniruddha Chandra, 2009), que a relação de sinal para 

uma modulação BPSK de Es/No = 3.1 dB não é capaz de atingir uma BER ≤ 10-7, foi realizada 

a simulação no Simulink com a mesma taxa, para verificar se o modelo possuía resultados de 

BER compatíveis com os apontados em literatura, como mostra a Figura 42. Após a simulação 

ficou comprovado que não é possível ao cabeçalho de camada física realizar o sincronismo da 

transmissão com a mesma taxa, como mostra a Figura 43. Também ficou comprovado que o 

modelo apresentava o mesmo valor de BER na taxa de Es/No = 3.1 dB que o gráfico da Figura 

42. Desta forma foi possível determinar, a partir do gráfico, que o valor mínimo necessário para 

uma recepção do DVB-S2 com sincronização é de Es/No = 12 dB.  
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Figura 42- Gráfico mostras as curvas, real e teórica, de Es/No por BER para a modulação BPSK 

 

Figura 43- Resultado da simulação para um Es/No = 3,1dB 
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A Figura 44 mostra o resultado da simulação para uma Es/No = 12 dB. É possível verificar que, 

para este valor, o sistema opera livre de erros. Mesmo assim, este modelo não leva em 

consideração outros problemas que pode apresentar o sinal recebido num canal de comunicação 

real e desta forma este valor não pode ser dito como o valor mínimo de Es/No para uma 

transmissão real.    

 

Figura 44- Resultado da simulação para Es/No = 12 dB 

 

4.2 – TRANSMISSOR QPSK E RECEPTOR SINCRONIZADO DVB-S.2, 

COM BER 
 

Esse modelo (arquivo finaltxrxExpBEr.slx) executa todos os processamentos feitos pela banda 

básica e encapsulamento de camada física, de forma a lidar com offset estáticos de 

frequência/fase e um canal de ruído Gaussiano branco. Para lidar com as interferências 

mencionadas, este modelo possui um receptor digital real que inclui ajuste e compensações de 

frequência-FFT, ajuste e compensação de frequência fino-PLL, Recuperação de temporização 

dos símbolos -PLL, sincronização de quadro e resolução de ambiguidade de fase.  
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4.2.1 – Estrutura e operação do modelo 
 

Esse modelo inclui três subsistemas, transmissor, interferências do canal e receptor, como já 

mostrado na Figura 15. A organização e estrutura desses três subsistemas é a mesma do modelo 

preliminar abordado na seção 3.2, com a exceção do encapsulamento de camada física no 

transmissor, do desencapasulamento de camada física no receptor e do bloco de reconstrução 

de imagem, também no receptor. Desta forma a análise da estrutura desse modelo deve ser feita 

apenas na abordagem das diferenças entre este modelo final e seu modelo preliminar. 

O bloco de encapsulamento e desencapsulamento são os mesmos usados nos modelos 

preliminares com pequenas variações na estrutura que permitem um processamento mais 

rápido. Entretanto, o cabeçalho de camada física é modulado no esquema QPSK, pois o corretor 

de fase e frequência não consegue trabalhar os símbolos de forma distinta, BPSK e QPSK, o 

que não faria o modelo funcionar. Desta forma existem problemas que ainda não foram 

resolvidos pelo corretor de fase da portadora. 

O novo bloco de reconstrução da imagem, no receptor, agora inclui o cálculo da BER. O cálculo 

da BER nos permitirá analisar qual seria o valor mínimo de Es/No para se obter uma BER ≤ 

10-7, numa transmissão real onde os efeitos de sincronismo e desvio de fase na portadora 

ocorrem. 

 

4.2.2 - Exclusões, suposições e simplificações do modelo   
 

Este modelo por razões de simplificação assume ou não inclui as seguintes características: 

• Usa um canal AWGN, invés de um canal de comunicação via satélite muito mais 

complexo de se reproduzir; 

• O cabeçalho do Baseband FRAME, no modelo banda básica, foi feito usando uma fonte 

binaria aleatória Bernoulli, invés do cabeçalho real do encapsulamento de banda básica, 

e não executa o embaralhamento; 

• Suporta apenas o FECFRAME normal (saída do LDPC de 64800 bits); 

• Processa uma palavra de código LDPC em uma unidade de tempo do Simulink; 

• Aproxima a razão log-likelihood no demodulador; 

• Construção do cabeçalho de camada física utilizando a modulação QPSK ao invés da 

modulação BPSK. 
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Este modelo também não inclui as seguintes características do padrão DVB-S.2: 

• Constelações 16QPSK e 32QPSK; 

• FECFRAME curto; 

• Inserção de Piloto. 

 

4.2.3 Resultados e imagens 
 

Ajustando as características de ruído, dando um duplo clique no bloco AWGN, o usuário pode 

ver como diferentes níveis de ruído podem afetar o sinal recebido. A constelação recebida RX, 

vista no analisador, permite ao usuário poder ver e entender os processos de rotação e 

sincronização acontecendo no início da execução. Durante a simulação, há um pequeno período 

de 3 segundos onde o sinal registrará perdas, isso acontece devido a alguns problemas de 

sincronização que, após esse período são corrigidos uma vez que esses blocos atingem então 

um nível de feed back aceitável para seus funcionamentos.  

As Figuras 45 e 46, abaixo, mostram os resultados obtidos pelas simulações dos valores de 

Es/No iguais a 3,1 e 12 dB. Com isso conseguimos verificar dois resultados: O valor encontrado 

para a BER de 0,09571 com um valor de Es/No = 3,1 dB não confere com os valores da Figura 

42 e que tanto o valor de 4 dB estimado na seção 3.2.3, quanto o valor de 12 dB do gráfico não 

são o suficiente para encontrar a BER ≤ 10-7. Entretanto também foi possível verificar que a 

inserção de offset na fase e frequência da portadora não consegue ser bem recuperada o que 

impede a real interpretação do resultado real. 
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Figura 45 - Resultado da simulação do finaltxrxExpBEr para Es/No = 3,1 dB 

 

Figura 46 - Resultado da simulação do finaltxrxExpBEr para Es/No = 12 dB 
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5 – ANÁLISE FINAL DOS RESULTADOS 
 

Após a coleta e interpretação de todos os resultados, de todos os modelos, é possível chegar a 

alguns pontos de convergência em seus valores. As impressões e estimativas de valores das 

análises subjetivas, onde não são mensurados os valores de BER, são de extrema relevância. 

Essas simulações apresentavam a mesma tendência e comportamento das análises onde a taxa 

de bits errado era realmente medida. Mesmo que em alguns casos essa percepção, subjetiva, 

não tenha permitido a extração de um valor de Es/No para de atingir a BER desejada, apresenta 

resultados práticos que estão de acordo com a literatura. 

 Outro ponto importante é a necessidade de um ambiente controlado para a realização da 

simulação. Cada ambiente é susceptível a diversas variações no tempo, sendo assim é 

impossível garantir determinado valor final visto que este vem a depender de diversos valores 

e variáveis que são inconstantes durante o tempo. Entretanto é preciso achar um valor comum 

que garanta a funcionalidade independente dessas variáveis. 

Uma última análise a ser destacada é que o cabeçalho de camada física, com sua modulação 

BPSK, representa um gargalo no modelo. Visto que o valor mínimo em que se garante uma 

BER ≤ 10-7 é de 12 dB, fica claro que o sistema nunca conseguirá avançar a valores menores, 

de Es/No, que isto. Ao passo que o entendimento livre de erros do cabeçalho gera uma limitação 

na relação sinal ruído, ele representa uma ação de melhora no sincronismo do sinal que, mesmo 

não sendo total na experimentação, é notória. 
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6 – CONCLUSÃO 
 

O padrão DVB-S2 leva em consideração diversas redundâncias, algoritmos de embaralhamento 

e códigos de correção de erros potentes, que o permitem operar com margens de sinais 

aceitáveis para as potências nominais de transponders. A concatenação dos códigos BCH com 

LPDC permite um ganho de codificação notável, porém não bem definido pelo projeto. 

 Apesar de não se conseguir realizar uma sincronização adequada, é possível notar como a 

sincronização de quadros da camada física melhora a recepção do sinal diminuindo a taxa de 

erros de bits apresentada pelo sistema. Entretanto, o esquema de modulação BPSK empregado 

no cabeçalho leva a uma restrição na relação Es/No, uma vez que o campo de início de quadro 

SOF tem que ser entendido integralmente pelo receptor. Porém este é um preço razoável a se 

pagar pela melhora efetiva e inquestionável que esta sincronização traz ao sinal. 

O cabeçalho de camada física permite ao receptor detectar e configurar seus atributos de taxa 

de correção, esquema de modulação e tamanho do quadro sem o prévio conhecimento do 

usuário. Entretanto este código é computacionalmente custoso e, desta forma, foi retirado do 

projeto uma vez que causaria a inevitáveis erros na execução. Fica-se claro, desta maneira, por 

que este processo de decodificação é mantido em sigilo pelos fabricantes, uma vez que as 

diferentes formas de os decodificar corretamente, levam a diferentes tempos de processamento, 

sendo assim o melhor aquele que consegue fazer isto de forma mais eficiente. 

Para os modelos onde não existem offsets de fase e frequência, foi possível determinar valores 

mínimos para recepção do sinal dentro da BER estabelecida pelo modelo. Porém para os 

modelos onde estes valores existem isso não consegui ser alcançado. Um melhor tratamento 

desses offsets precisa ser criado de forma a obter assim os valores mínimos reais de transmissão. 

 Desta forma conclui-se que o projeto apresenta valor real de estudo para qualquer um 

interessado em entender e testar os limites do padrão DVB-S2, podendo explorar os limites que 

cada esquema de modulação apresenta e o que cada algoritmo incrementa em sua capacidade.  
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6.1 – TRABALHOS FUTUROS 
 

A continuação do desenvolvimento dos modelos e a mais testes com o SDR podem gerar 

resultados ainda mais próximos aos obtidos com transmissores e receptores reais. 

Trabalhar no modelo de receptor sincronizado para corrigir os problemas e restrições impostas 

pelo modelo atual, levar a obtenção de resultados de simulação computacionais condizentes 

com a realidade. Após a obtenção desses resultados, sua utilização com SDR reproduzirá 

transmissores e receptores experimentais com características muito próximas aos comerciais. 
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ANEXO A – CÓDIGO PARA LEITURA DA BER 
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ANEXO B – CÓDIGO PARA CRIAÇÃO DE CABEÇALHO DE 

CAMADA FÍSICA 
 

G = [   0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1;... 
        0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1;... 
        0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1;... 
        0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1;... 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1;... 
        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] ; 
%%% Scrambiling sequence 
S = [ 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 ... 
     0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 ]; 
j = 0; 
% frame length declaration 
frm.frame_len = 32490;                                                                       % total length of a PLFrame 
% symbol length declarations 
frm.sof_sym_len = 26;                                                                        % # of symbols in PLheader - SOF 
PLHeader length 
frm.pls_sym_len = 64;                                                                        % # of symbols in PLheader - PLS 
frm.header_sym_len = 90;                                                               % # of symbols in PLheader - header 
        length 
frm.payload_sym_len = 32400;                                                          % # of symbols in PLheader - payload 
        length 
%% Physical Layer Frame Header Structure 
%-------------------------------------------------------------------------% 
% Physical Layer Frame Header- [SOF, MODCOD, TYPE] 
%-------------------------------------------------------------------------% 
% SOF - used at the beginning of each PLframe to identify its beginning 
% SOF is always equal to the binary representation of 18D2E82(HEX) number 
frm.sof = [0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0];          % SOF binary 26 symbols  
                 representation(left-side bit being the MSB) 
%-------------------------------------------------------------------------% 
% MODCOD - used to identify the XFECFRAME modulation and FEC rate 
% MODCOD for QPSK modulation and 2/3 FEC rate is represented by 6(DEC) 
frm.modcod = [0,0,1,1,0];                                                                  %MODCOD binary 5 symbols sequence( 
left-side bit being the MSB) 
%-------------------------------------------------------------------------% 
% Type - used to identify the FECFRAME length (64 800 bits or 16 200 bits) and the presence/absence of 
pilots. 
% TYPE for 64 800 FECFRAME lenght with no pilot is 00 
frm.type = [0,0];                                                                                  %TYPE binary 2 symbols sequence( 
        left-side bit being the MSB) 
%-------------------------------------------------------------------------% 
% Constructing PLheader 
encin = [frm.modcod,frm.type(1)]; 
encPLS = encode(encin,32,6,'linear/binary',G); 
pls = zeros(1,64); 
counthelp=0; 
counthelp1 = 0; 
for i = 1:1:64 
    if mod(i,2) == 0 
        counthelp = counthelp+1; 
        pls(i) = xor(encPLS(i-counthelp),frm.type(2)); 
    end 
    if mod(i,2)~= 0 
        if i ~= 1 
          counthelp1 = counthelp1+1; 
          pls(i)= encPLS(i-counthelp1); 
        end 
        if i == 1 
         pls(i)= encPLS(i); 
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        end  
    end     
end 
clear('i'); 
scrambler = comm.Scrambler(2,S,[1]); 
scrData = step(scrambler,pls'); 
frm.header_norm = [frm.sof,scrData'];                    
% construct  PLframe header% 
disp(frm.header_norm); 
% Create a BPSK modulator System object 
    hModulator = comm.BPSKModulator; 
% Change the phase offset to pi/2 
    hModulator.PhaseOffset = pi/2; 
% Modulate and plot the data 
    frm.header_norm = step(hModulator, frm.header_norm'); 
    frm.header_norm = frm.header_norm'; 
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ANEXO C – CÓDIGO PARA CRIAÇÃO DA FIGURA 
 

%This program simulates BER of BPSK in AWGN channel% 

clear all; close all; clc; 

num_bit=100000;                          %Signal length  

max_run=20;                              %Maximum number of iterations for 

          a single SNR 

Eb=1;                                    %Bit energy 

SNRdB=0:1:9;                             %Signal to Noise Ratio (in dB) 

SNR=10.^(SNRdB/10);                       

 

hand=waitbar(0,'Please Wait....'); 

for count=1:length(SNR)                  %Beginning of loop for different 

         SNR 

     avgError=0; 

     No=Eb/SNR(count);                    %Calculate noise power from SNR 

     for run_time=1:max_run               %Beginning of loop for different 

          runs 

         waitbar((((count-1)*max_run)+run_time-1)/(length(SNRdB)*max_run)); 

         Error=0; 

         data=randint(1,num_bit);         %Generate binary data source 

         s=2*data-1;                      %Baseband BPSK modulation 

         N=sqrt(No/2)*randn(1,num_bit);   %Generate AWGN 

         Y=s+N;                           %Received Signal 

          

         for k=1:num_bit                  %Decision device taking hard 

          decision and deciding error 

             if ((Y(k)>0 && data(k)==0)||(Y(k)<0 && data(k)==1)) 

                 Error=Error+1; 

             end 

         end 

         

         Error=Error/num_bit;             %Calculate error/bit 

         avgError=avgError+Error;         %Calculate error/bit for  

          different runs         

     end                                  %Termination of loop for  

          different runs 

     BER_sim(count)=avgError/max_run;     %Calculate BER for a particular 

          SNR                                   

 end                                      %Termination of loop for  

          different SNR  

 BER_th=(1/2)*erfc(sqrt(SNR));            %Calculate analytical BER 

 close(hand); 

 semilogy(SNRdB,BER_th,'k');              %Plot BER 

 hold on 

 semilogy(SNRdB,BER_sim,'k*'); 

 legend('Theoretical','Simulation',3); 

 axis([min(SNRdB) max(SNRdB) 10^(-5) 1]); 

 hold off 

 


