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Resumo
Este trabalho tem como principal objetivo realizar um estudo sobre os efeitos da
interferência do sistema LTE (Long Term Evolution) no sistema DTV (Televisão
Digital), ambos operando, respectivamente, nos canais adjacentes 54 e 51 na faixa de
700 MHz. Visando garantir a possibilidade de coexistência entre eles, avaliou-se a
probabilidade de ocorrência de interferência em função da distância de separação entre
ambos os sistemas para as larguras de banda de 5 e 10 MHz em dois cenários distintos:
com o transmissor interferente e o receptor vítima localizados a uma mesma altura e em
alturas diferentes. Para obtenção dos resultados, foi utilizado o método de simulação de
Monte Carlo (SEAMCAT). Os resultados encontrados mostram que, apesar da
interferência que o LTE poderá causar na DTV, é possível a convivência harmoniosa
entre esses dois sistemas desde que as distâncias mínimas de proteção apresentadas para
cada largura de banda sejam respeitadas.
Palavras-chave: LTE; DTV; Dividendo Digital; 700 MHz; Coexistência; Interferência.
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Abstract
This work has as its main objective the accomplishment of a study about the
effects of the interference from the LTE (Long Tem Evolution) system on the DTV
(Digital Televison) system, both of them operating at the adjacent channels 54 and 51,
respectively, in the 700 MHz band. Aiming to guarantee the possibility of their
coexistence in this band, the probability of interference was evaluated considering the
separation distance between both systems for bandwidths of 5 and 10 MHz in two
distinct scenarios: interfering transmitter and victim receiver at the same and different
heights. In order to obtain the results, Monte Carlo simulation method was used
(SEAMCAT). The obtained results show that despites the interference caused in the
DTV by the LTE, it is possible to achieve an harmonious coexistence between then
once the minimum protection distances presented for each bandwidth are respected.
Keywords: LTE; DTV; Digital Dividend; 700 MHz; Coexistence; Interference.

Capítulo 1
Introdução
O presente trabalho tem como principal objetivo identificar as condições
básicas para que o SBDTV (Sistema Brasileiro de Televisão Digital) e o sistema LTE
(popularmente conhecido como 4G) possam operar e coexistir harmoniosamente em
bandas de frequência adjacentes. Para tal, iremos apresentar e discutir os resultados das
simulações de diferentes cenários com e sem interferência no software SEAMCAT
(Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo Analysis Tool).

1.1. Justificativa
O espectro de frequências é um recurso finito e escasso, cujo uso é definido em
cada país através de organismos de regulação. No Brasil, quem determina o uso do
espectro é a Agência Nacional das Telecomunicações (ANATEL).
Com a chegada e popularização dos dispositivos móveis, o aumento da
demanda de taxas, pelos serviços que utilizam acesso sem fio, tem colocado uma grande
pressão sobre o uso do espectro e incentivado novos planos de distribuição do mesmo.
A televisão digital terrestre tem como objetivo a melhora da qualidade do sinal de
televisão não somente da perspectiva do usuário como, também, da perspectiva das
rádio difusoras, já que permite fornecer um sinal de alta qualidade com capacidade de
atingir a mesma cobertura da televisão analógica, utilizando menos potência de
transmissão. Como consequência desta mudança, o antigo sinal analógico de TV será
desligado através de um movimento denominado apagão analógico, que já teve início
em diversos países do mundo. No Brasil, no mês de fevereiro de 2016, Rio Verde (em
Goiás) foi a primeira cidade a ter transmissões de televisão exclusivamente digitais e,
atualmente, cidades como Brasília e São Paulo já tiveram suas transmissões analógicas
desligadas[1]. Essa mudança fará com que as partes do espectro anteriormente ocupadas
por canais de televisão fiquem disponíveis para os sistemas de comunicação.
O sistema de TV digital, devido suas características de operação, permite um
melhor uso do espectro do que o de TV analógica. Essa transição permitirá não apenas o
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aumento da eficiência espectral como, também, a diminuição dos custos de transmissão,
uma vez que o número de ERBs necessárias para fazer a cobertura na nova faixa de
frequências é dez vezes menor que na atual conjuntura, pois o uso de canais com
frequências menores permite que o sistema de comunicação possa atingir distâncias
maiores.
Para que os sistemas de LTE e SBTVD possam conviver em harmonia em
bandas adjacentes, torna-se extremamente necessária a realização de estudos com
respeito às interferências mútuas sofridas pelos mesmos para que se possa medir e,
sempre que possível, tentar diminuir os impactos dessa realocação espectral. Tais
estudos visam contribuir na definição de requisitos básicos para proteger ambos os
sistemas dessas interferências, através do planejamento do uso do dividendo digital.
As interferências mútuas podem aparecer de formas diferentes: a produzida
pelos equipamentos do sistema LTE em receptores de TV digital se apresenta na
aparição da pixelização e do congelamento. Já a interferência no sentido contrário (do
sistema de TV digital no sistema LTE) pode ser percebida através da medição da vazão
(Mbps), do jitter (ms) e da perda de pacotes (%).

1.2. Estado da Arte
O serviço de radiodifusão terrestre utiliza grande parte do espectro de
frequências, tendo o sinal da TV analógica presente nas faixas de 54 MHz a 216 MHz
na banda VHF referente aos canais 2 a 13 e de 470 MHz a 806 MHz na banda UHF
referente aos canais 14 a 69. Enquanto no sistema analógico um canal ocupa uma banda
de 6 MHz, o sistema de TV digital possibilita, através da modulação BST-OFDM, a
transmissão de até 4 canais neste mesmo intervalo de banda. Com isso, a digitalização
do sinal de televisão liberará um intervalo de mais de 160 MHz do espectro [2].
A figura 1 representa a ocupação espectral na região de São Paulo na fase de
simulcasting. Os canais analógicos estão representados pelas formas das portadoras de
áudio e vídeo de um sinal padrão e os canais digitais estão representados por
quadriláteros. Já a figura 2 representa a ocupação espectral na região de São Paulo após
o switch-off. Pode ser visto que a faixa de VHF ficará completamente liberada e será
necessário o remanejamento de 10 canais que ocupam a faixa de 700 MHz a partir do
canal 52 [3].
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Figura 1: Ocupação espectral na região de São Paulo na fase de simulcasting

Figura 2: Ocupação espectral na região de São Paulo após o switch-off

Após esta mudança, a faixa de frequência de 698 MHz a 806 MHz, referente
aos canais 52 a 69, será ocupada pelo serviço de LTE (4G). A chamada faixa de 700
MHz propicia um ótimo cenário de propagação em comunicações móveis, pois suporta
implementações capazes de se adequar ao território brasileiro, sendo ideal para grandes
regiões com baixa densidade populacional devido ao seu maior alcance e capaz de
melhorar a recepção de sinais em ambientes indoor. Além disto, aumenta a capacidade
de atendimento do vasto tráfego de dados que cresce dia após dia [4].
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Com o crescimento da comunicação e internet móvel, a questão do dividendo
digital continuará ganhando cada vez mais força, com a finalidade de preencher os gaps
do espectro de frequência com serviços de banda larga móvel. Sendo assim, faz-se cada
vez mais necessário estudo sobre a convivência entre esses sistemas e o sistema de
televisão digital.
Estudos como em [5] foram realizados considerando o sistema LTE em canal
adjacente à TV digital e mostram que a interferência vinda do sistema de TV digital
prejudicaria mais o uplink do LTE do que o downlink, sendo ambos os sistemas
localizados em diferentes regiões geográficas distantes de 50 km a 150 km. Em [6], os
estudos foram sobre os sistemas LTE e DTV operando em canal adjacente e na mesma
região geográfica considerando diferentes classes de TV digital, e mostraram que esta
interferência pode prejudicar ambos os serviços dependendo da classe da DTV e da
distância entre as bandas de guarda dos sistemas. Em [2], foram realizadas medições
tanto em ambiente controlado quanto no software de simulação SEAMCAT para avaliar
as interferências dos sistemas LTE nos receptores de DTV e do sistema DTV nos
receptores de LTE, e mostrou que de fato ocorre a degradação do sinal de DTV quando
o usuário do LTE se encontra em frente ao receptor de TV e a redução do throughput do
usuário do LTE quando este se encontra próximo das antenas transmissoras de TV.
Todos esses estudos, entretanto, confirmam a possibilidade de coexistência
entre os dois sistemas, desde que sejam feitas pesquisas e adequações necessárias para
reduzir as interferências mútuas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar dois
cenários de convivência dos sistemas LTE e DTV visando produzir resultados que
contribuam para o estudo da operação dos sistemas, aumentando assim o número de
análises feitas e gerando dados que permitam propor mecanismos para contornar este
problema. Para tal, realizaremos simulações no software SEAMCAT de cenários
definidos na Resolução nº 640, de 11 de julho de 2014 [7]. No primeiro cenário, o
receptor de DTV (recepção de TV com antena coletiva) e o transmissor de LTE estão
localizados no topo de edifícios de mesma altura. O segundo cenário é um cenário típico
de recepção em área suburbana com o transmissor LTE na ERB e o receptor de DTV
localizado no telhado das casas. A disposição geográfica dos receptores foi escolhida
para o pior caso, com o receptor de DTV localizado numa circunferência de raio
equivalente ao limiar de cobertura do transmissor DTV (-77 dBm) e o sistema LTE
localizado uniformemente num azimute variando entre 0 e 360 graus ao redor do
receptor vítima, de forma a abranger todos as situações reais possíveis. Assim é possível
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variar a distância de separação entre o transmissor LTE e o receptor DTV na simulação
a fim de constatar qual o valor de distância entre receptor DTV (vítima) e transmissor
LTE (interferente), que permite o bom funcionamento e convivência harmoniosa de
ambos os sistemas em bandas de frequência adjacentes e localizadas na mesma região
geográfica. Utilizaremos as seguintes características: uma probabilidade de interferência
de até 5% [8] para um sistema LTE com raio de cobertura de 2 km, larguras de banda de
5 e 10 MHz e banda de guarda de 72,86 MHz (diferença entre as frequências centrais do
último canal de DTV e o canal de LTE eNodeB). A simulação permitirá a verificação da
possibilidade de, através dessas configurações, obter um sistema DTV sem
interferências, através de uma IP nula, no caso em que o receptor vítima estiver
separado de alguma distância específica do transmissor interferente.

Capítulo 2
O Sistema DTV
O surgimento da Televisão Digital no Brasil teve início nos anos 90, quando
determinadas instituições começaram a analisar e pesquisar sistemas de transmissão de
sinais de TV que mais se adequavam às necessidades do país. Assim, em 2003, foi
criado o Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) e contou com um comitê
formado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), pelo Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações (CPqD), por universidades e por
empresas de telecomunicações, a fim de desenvolver uma recomendação padrão, na
qual o sistema de TV Digital pudesse se basear.
Esse desenvolvimento se deu a partir de parâmetros como capacidade de
transmissão de sinais de alta qualidade (High Definition TV – HDTV) e de qualidade
padrão (Standard Definition TV – SDTV), suporte para interação do usuário com os
programas de TV e suporte para transmissão broadcast para dispositivos sem fio e/ou
em veículos. Então, em 2006, após vários testes realizados com os padrões já existentes
Advanced Television Systems Committee (ATSC – América do Norte), Digital Video
Broadcasting (DVB - Europa) e Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB-T Japão), escolheu-se o ISDB-T para ser utilizado no Brasil. Além de motivos técnicos
para essa escolha, como estabilidade para dispositivos móveis e maior recepção indoor,
o governo brasileiro ficou isento do pagamento de royalties para o Japão [9]. Este
padrão foi adaptado para as necessidades brasileiras e, assim, surgiu o padrão ISDB-Tb,
sendo adotado também em outros países como Argentina e Peru.
Uma das particularidades deste sistema é o suporte para o software “Ginga”,
que permite a interação entre o usuário e um programa de TV por meio de aplicações
através da internet. Faz-se necessário, no entanto, que as emissoras tenham afiliadas de
redes para retransmitir os sinais em longas distâncias e a maioria delas não possui a
tecnologia apropriada. Esta parte de interatividade, comércio eletrônico e acesso à
internet ficam a cargo do middleware, que é uma camada de software capaz de se
comunicar com vários softwares de aplicações localizados entre o Kernel e o usuário,
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transportando informações e dados entre programas de diferentes protocolos de
comunicação, plataformas e dependências do sistema operacional. Segundo a
recomendação da ITU H.761, ficou padronizado o ambiente Ginga-NCL e a linguagem
NCL/Lua para suporte à interação e multimídia para dispositivos de IPTV.
O padrão ISDB-Tb também suporta a transmissão multicast, onde as emissoras
de TV podem enviar diferentes conteúdos, simultaneamente, em 4 canais paralelos ao
canal principal, porém, esta utilização só é permitida para emissoras de TV do governo
brasileiro, como TV Cultura e TV Senado, para evitar o mal uso de canais com
conteúdos pagos de cunho religioso e com vendas de produtos. Sendo assim, o número
dos canais utilizados pelos usuários ficou padronizado como X.1 para sinais digitais,
onde X é o código metropolitano da emissora, e para canais paralelos X.2 e X.3 (por
exemplo, a TV Cultura em São Paulo tem os canais 2.1, 2.2 e 2.3).
A fase atual desta mudança é chamada de simulcast, que caracteriza a
transmissão simultânea de sinais analógicos e digitais, enquanto não ocorre o switch-off,
ou seja, o desligamento total da TV analógica. Com isso, evita-se que usuários ainda
impossibilitados de receber o sinal digital fiquem sem sinal de TV. Com essa mudança
para transmissão digital, os usuários são obrigados a adquirir novos equipamentos de
TV ou dispositivos que realizem a conversão do sinal digital recebido em sinal
analógico para ser reproduzido no aparelho de TV analógico. Estão sendo distribuídos
pelo governo kits de recepção que permitem essa conversão, segundo reportagem [10].
As condições impostas pela Anatel seguem a Portaria Nº 378, de 22 de Janeiro
de 2016 [11], sendo necessário ter, no mínimo 93%, dos domicílios aptos a receberem o
sinal digital. A primeira cidade a ter o sinal analógico desligado foi Rio Verde no estado
de Goiás, em fevereiro de 2016, e levou 15 dias para ser concluído. Na tabela 1 pode-se
ver as cidades que já tiveram o sinal analógico desligado [1]. Em outubro e novembro
de 2016, o desligamento foi realizado em Brasília e em 10 cidades de seu entorno. Em
março de 2017, realizou-se na cidade de São Paulo e em 39 cidades de seu entorno. Em
maio, ocorreu na cidade de Goiânia e em 28 cidades de seu entorno. Nos próximos
meses, esse desligamento será feito em cidades como Rio de Janeiro, Fortaleza,
Salvador e Belo Horizonte [12]. Na figura 3 é apresentada a estrutura do SBTVD.
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Tabela 1: Cidades que já tiveram o sinal analógico de TV desligado

Mês/Ano
Fevereiro/2016

Localidades
Rio Verde-GO
Águas Lindas de Goiás-GO, Brasília-DF, Cidade OcidentalOutubro/2016 e
GO, Cristalina-GO, Formosa-GO, Luziânia-GO, Novo
Novembro/2016
Gama-GO, Planaltina-GO, Santo Antônio do DescobertoGO, Valparaíso de Goiás-GO
Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar,
Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de
Vasconcelos, Francisco Morato , Franco da Rocha,
Guararema, Guarulhos, Ibiúna, Itapecerica da Serra, Itapevi,
Março/2017 (estado Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes,
de São Paulo)
Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio
Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de
Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano,
Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.
Abadia de Goiás, Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Aparecida
de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis,
Brazabrantes, Caldazinha, Campo Limpo de Goiás, Caturaí,
Maio/2017 (estado
Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia,
de Goiás)
Inhumas, Itauçu, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Nova
Veneza, Ouro Verde de Goiás, Pirenópolis, Santa Bárbara de
Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis
de Goiás e Trindade.

SET TOP BOX

Figura 3: Estrutura do Sistema de Televisão Digital
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2.1. Motivação para a digitalização
Além dos diversos suportes citados anteriormente, a digitalização da TV trouxe
novas facilidades tanto para as emissoras e programadoras quanto para os usuários. Do
ponto de vista das emissoras e programadoras, destacam-se a possibilidade de não haver
degradação do sinal e, se houver, possibilita a regeneração, além da possibilidade de
compressão de informação e correção de erros, tendo maior imunidade a ruídos. Já do
ponto de vista dos usuários, pode-se destacar a possibilidade de interatividade devido à
facilidade de integração com outras mídias, como a internet, além de uma imagem e
som muito superiores aos analógicos. Por exemplo, com o sinal digital não haverá mais
o problema de imagem em que objetos e pessoas aparecem duplicados, chamado de
fantasma. Outra vantagem é a otimização do espectro de frequência e a transmissão de
mais canais, já que um canal analógico SD ocupava uma banda de 6 MHz VHF e com
esta mesma banda é possível alocar quatro canais digitais SD UHF, por exemplo.

Figura 4: Utilização da banda de 6 MHz na DTV

A primeira motivação para essa migração foi a necessidade de conversão dos
padrões de transmissão NTSC, com 525 linhas, para PAL, com 625 linhas, sendo um
processo bem complexo de ser realizado no domínio analógico. A necessidade surgiu
devido a problemas de interferência no vídeo, sendo mais fáceis de solucionar no
sistema PAL-M [13].
As estações digitais de televisão são classificadas em quatro classes: Classe
Especial, Classe A, Classe B e Classe C, e suas características quanto à quantidade de
canais, potência, altura de antena e distância máxima ao contorno de serviço (área de
proteção onde a estação da TV deverá operar livre de interferências), são apresentadas
na tabela 2, na faixa de UHF. A Classe Especial é utilizada para Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens (TV). Já as Classes A, B e C são utilizadas para a
função de RTV, que é um serviço destinado a retransmitir de forma simultânea os sinais
de estação geradora de TV para recepção livre e gratuita pelo público geral [14].
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Tabela 2: Características das classes das estações digitais de televisão

2.2. Espectro Eletromagnético de TV
O espectro eletromagnético é dividido por tipos de serviços, tendo o espectro
da televisão duas faixas: VHF (Very High Frequency), de 30 MHz a 300 MHz, porém
transmitindo na faixa de 54 MHz a 216 MHz, correspondente aos canais 2 ao 13, e UHF
(Ultra High Frequency), de 300 MHz a 3 GHz, transmitindo de 470 MHz a 890 MHz,
correspondentes aos canais 14 ao 83 [6], como pode ser visto na tabela 3.
Na faixa de VHF, também se tem a transmissão de rádio FM na faixa de 88
MHz a 108 MHz. Já na UHF, tem-se a transmissão de serviços como radioastronomia e
segurança pública, sendo nesta faixa a ocorrência do dividendo digital decorrente do
switch-off do sinal analógico de TV.
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Tabela 3: Canalização do Sistema de TV nas faixas de VHF e UHF [15].

2.3. Padrão SBTVD-T [16]
Segundo as normas definidas para o sistema de transmissão terrestre de TV
Digital SBTVD-T, os sinais são transmitidos pela técnica de multiplexação por banda
segmentada BST-OFDM (Band-Segmented Transmission Orthogonal Frequency
Division Multiplexing). Para compressão e codificação de vídeo utiliza-se o padrão
MPEG-4/H.264 e para áudio o padrão MPEG-4 AAC. A figura 5 mostra os padrões
utilizados no SBTVD.
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Figura 5: Diagrama em camadas do padrão SBTVD

2.3.1.

Especificações
Para obter funcionalidades de broadcast em SDTV, HDTV e TV móvel,

utilizam-se MPEG-4 para compressão na camada de transporte e o esquema de código
H.264. De acordo com José Roberto Elias, Gerente da RFS Brazil Broadcast: “The
MPEG-4 compression standard employed by SBTD-T allows more data to be broadcast
when compared with the MPEG-2 standard. This means only 6 MHz of bandwidth is
required to transmit SDTV plus HDTV. This level of spectrum efficiency is more easily
achieved with MPEG-4 compression.”
A segmentação dos pacotes de dados dentro das faixas de frequência com o
uso do BST-OFDM permite que o receptor diferencie os sinais que compõem este
espectro e receba o tipo de sinal para qual está programado. A taxa de quadros para
transmissões fixas é de 30 quadros por segundo ou 60 quadros por segundo e, para
transmissões móveis, o máximo é de 30 quadros por segundo.

MPEG-4/H.264 para vídeo
O MPEG (Motion Picture Expert Group) é um grupo de especialistas
científicos, que estabeleceu uma família de padrões internacionais para compressão e
transmissão de vídeo e áudio. O MPEG-4 é uma evolução do MPEG-2, que permite a
compressão de vídeo e áudio, a combinação de áudio, vídeo, texto, animações e gráficos
2D/3D, a codificação própria de objetos independentes de áudio e vídeo e a
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interatividade de conteúdo, além de utilizar uma alta taxa de compressão para
transmissão broadcast de TV.
Na parte de vídeo, têm-se os CODECs Simple Profile (SP), Advanced Simple
Profile (ASP) e Advanced Video Coding (AVC).
•

SP e APS: conhecidos também como MPEG-4 – Parte 2 (ISO/IEC 144962), oferecem bom desempenho com arquiteturas de codificadores e
decodificadores menos complexos. O SP é mais utilizado em situações
onde a largura de banda e o tamanho do dispositivo requerem baixa taxa de
bit e baixa resolução. Foi adotado pelo 3GPP (3rd Generation Partnership
Project) para a terceira geração de redes de celulares e serviços GSM e
CDMA. Já o ASP suporta vídeo interlaçado, predição bidirecional de
quadros (B-frame) para decodificação, compensação e estimação de
movimento Qpel (Quarter Pixel) e compensação de movimento global
(Global Motion Compensation – GMC) para reduzir a taxa de bit, dentre
outros. Uma de suas aplicações é a transmissão broadcast de 2 Mbps a 4
Mbps.
•

AVC: também conhecido como MPEG-4 – Parte 10 (ISO/IEC 1449610), é o formato mais utilizado para gravação, compressão e distribuição
de conteúdo audiovisual. Provê boa qualidade de vídeo com baixa taxa
de bit em relação aos padrões anteriores, sem aumentar a complexidade
de sua arquitetura. Tem flexibilidade suficiente para diversas aplicações,
como: videogames e vídeos na internet (Quick Time), assim como para
vídeos em HD/SD e para vídeos de qualidade inferior usados em
dispositivos móveis. O padrão H.264 é equivalente ao MPEG4 – Parte
10, porém padronizado pelo ITU (ITU-T H.264:2005), diferentemente do
MPEG4 – Parte 10, que é padronizado pelo 3GPP.

O MPEG-4 AVC é dividido em perfis que definem as configurações que cada
tipo particular, ou cada tipo de classe de dispositivos, suporta. No sistema SBTVD,
utilizam-se os perfis MPEG-4 AVC HP (High Profile), criado para serviços broadcast,
para armazenamento em alta definição (HD) e armazenamento em definição padrão
(SD), e MPEG-4 AVC BP (Baseline Profile), que possui poucos recursos, baixa taxa de
bits e não suporta a codificação entrelaçada (utilizada em formatos HD), sendo mais
indicado para videoconferências e serviços móveis, além de ser utilizado para
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transmissão de streaming [17]. Existe um parâmetro, chamado nível (Levels), que
define um limite para os parâmetros de um perfil, dentre eles a taxa de bit. O nível
define o número máximo de macroblocos por segundo, que podem ser usados para
resoluções mais baixas em framerates maiores ou resoluções mais altas em framerates
menores. O high profile possui níveis 2.1, 3, 3.1, 3.3 e 4, que vão de uma resolução de
480X272 (em console portátil de videogame) até uma de 1920X1080 (em blu-ray e
DVD HD). Já o baseline possui nível 1 em uma resolução 176X144 (em sistemas 3G)
[17].

MPEG-4 HE-AAC para áudio
Para codificação de áudio, o SBTVD adotou o padrão MPEG-4 AAC (ISO/IEC
14496-3:2004), que permite níveis altos de compressão sem perda significante de
qualidade e suporta a codificação com vários canais, proporcionando a sensação de
envolvimento com o ambiente do programa apresentado com maior realismo e
qualidade na parte de áudio [18].
O AAC possui extensões utilizadas normalmente junto com um de seus perfis,
o perfil LC (Low Complexity) que é de baixa complexidade, para obter uma melhor
codificação em taxas de bit menores. Esta codificação é conhecida como Codificação
Avançada de Alta Eficiência (HE-AAC – High Efficiency Advanced Audio Coding).
O HE-AAC possui duas versões. A versão 1 combina o AAC com a ferramenta
de replicação espectral de banda (SBR - Spectral Band Replication) a fim de obter uma
melhor qualidade de som com taxas de bit menores, permitindo a reconstrução no
decodificador das faixas de frequência mais altas a partir das mais baixas e de
informações laterais extraídas no codificador, ou seja, possibilita a transmissão apenas
das frequências menores [18]. Já na versão 2, são usadas as ferramentas SBR e a de
estéreo paramétrico (PS – Parametric Stereo), para melhor qualidade de som estéreo,
com taxas de bit muito baixas, com a transmissão de apenas um canal e informação
lateral para reconstrução do par estéreo.
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Os perfis utilizados no SBTVD são:
•

Para One-Seg, apenas o HE-AAC versão 2 no nível L2 com no máximo
dois canais;

•

Para Full-Seg,
o AAC LC nos níveis L2 (dois canais) e L4 (multicanal);
o HE-AAC versão 1 também nos níveis L2 e L4.

Modulação
Como dito anteriormente, o esquema de modulação escolhido foi o BSTOFDM (Band Segmented Transmission OFDM), desenvolvido para o broadcast do
sinal digital. É uma modulação flexível, onde a banda de aproximadamente 6 MHz de
canal é dividida em 13 segmentos de 429 kHz de largura cada, possibilitando a
transmissão simultânea de diferentes programas com diferentes técnicas de modulação e
robustez, como mostra as figuras 6 e 7 [16]. Por exemplo, é possível transmitir serviço
de áudio, serviço de dados e serviço de televisão, estando cada um em um segmento e
todos no mesmo canal de 6 MHz, inclusive, é possível que cada segmento seja
modulado com diferentes parâmetros, podendo ter os serviços de áudio e dados
otimizados para recepção móvel e o serviço de televisão otimizado para recepção
estacionária em um ambiente de multipercurso.

Figura 6: Segmentação do canal de 6 MHz no BST-OFDM

Vale lembrar que a multiplexação OFDM é um método de modulação que
permite o envio do sinal em múltiplas frequências com sub-portadoras ortogonais entre
si. Existe um intervalo de guarda que minimiza os efeitos causados pelo multipercurso,
e através da variação dos parâmetros de transmissão do padrão SBTVD é possível lidar
com diferentes condições de propagação como atenuação devido ao percurso e
desvanecimento seletivo em frequência (multipercurso) [16].
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Cada sub-portadora é modulada com diferentes tipos de modulação, como
QAM ou PSK, em baixa taxa de símbolo, podendo modular simultaneamente até 3 tipos
diferentes. As modulações QPSK (Quaternary Phase Shift Keying) e DQPSK
(Differential Quaternary Phase Shift Keying) permitem uma menor carga útil, sendo
mais robustas e utilizadas em aplicações móveis, e o QPSK é utilizada no OneSeg. Já a
modulação 64QAM (64 Quadrature Amplitude Modulation) permite maior carga útil e
é menos robusta, sendo utilizada para transmissão HDTV [16].

Figura 7: Diagrama esquemático do SBTVD/ISDB-T e diagrama de modulação BST-OFDM

Tipos de interferência
Interferência eletromagnética (EMI)
Ocorre quando duas ou mais ondas eletromagnéticas coincidem no espaço e no
tempo, podendo ser construtiva, quando as ondas estão na mesma fase e se somam, ou
destrutiva, quando as ondas estão em fases diferentes e se subtraem [19]. Pode ser
causada por fontes naturais, como ruído cósmico ou relâmpago, ou por fontes artificiais,
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como circuitos eletrônicos com fontes chaveadas, relés, motores, e equipamentos
elétricos como computadores pessoais.
No caso de computadores e outros dispositivos com circuitos integrados, as
ondas emitidas tendem a ser de alta frequência, podendo causar interferência e afetar o
funcionamento de outros dispositivos que estiverem próximos, conforme o problema de
interferência entre aparelhos 4G e os receptores de TV. A interferência pode ser emitida
diretamente em um ambiente pelo próprio equipamento, assim como pode ser
conduzida pela linha de distribuição de energia e afetar qualquer dispositivo conectado
na mesma rede, ou seja, ocorre quando qualquer emissão, radiação ou indução de outras
comunicações invade o canal em uso, prejudicando, obstruindo ou interrompendo um
sistema de comunicação, podendo ser ocasional ou proposital.
Nos sistemas de TV, a interferência pode ser co-canal ou de canal adjacente,
além da Interferência por Rádio Frequência (IRF) que se apresenta na forma de
distorções da imagem e ruídos no áudio. Podem-se agrupar as causas de interferência
nesses sistemas, da seguinte maneira:
•

Deficiência na instalação: as interferências podem ser causadas pelos
próprios acessórios da TV, como antenas e cabos, devido à deterioração por
agentes atmosféricos, como sol, vento e chuva.

•

Condições anormais de propagação radioelétrica: as interferências ocorrem
devido às reflexões que o sinal sofre em edifícios, morros, imperfeições de
terreno, etc. Resultam em vários sinais chegando, simultaneamente, no
mesmo receptor através de multipercursos, ocasionando desvanecimento e
interferência intersimbólica. Na DTV, este problema é solucionado com o
uso da modulação OFDM.

•

Funcionamento de aparelhos elétricos e eletrônicos: as interferências
ocorrem durante a utilização de eletrodomésticos e geralmente em
intervalos de tempo regulares.

•

Outras causas: podem ser causadas por sinais provenientes de outras
estações emissoras, onde o sinal interferente superpõe-se ao sinal desejado.
Ocorrem devido a danos nos componentes amplificadores do sistema de
recepção, ou por defeitos de blindagem dos receptores, ou pelo sinal
interferente ser mais forte que o sinal desejado, ou por interferência entre
receptores próximos, com radiações anormais de seus osciladores.
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Interferência co-canal (CCI – Co-Channel Interference)
A interferência co-canal, dadas as características de operação do sistema de
televisão digital, pode ser comum (sem planejamento adequado) uma vez que o mesmo
canal (frequência) pode ser utilizado por estações de transmissão diferentes ou ao
utilizar uma configuração Single Frequency Network (SFN), esquema utilizado para
cobrir regiões de sombra. Este tipo de interferência se dá quando duas ou mais
emissoras de TV operam na mesma faixa de frequência, mas sem que os critérios de
proteção sejam respeitados, também chamado de crosstalk. Geralmente surge na
instalação, quando não são respeitadas as distâncias adequadas para o isolamento dos
transmissores de TV ou no caso de SFN, quando não são respeitados os critérios de
proteção no planejamento de rede. Além disto, pode ser causada por falta de
planejamento de frequências por broadcasters e um espectro de frequência lotado [20].
Interferência de canal adjacente (ACI – Adjacent Channel Interference)
Este tipo de interferência ocorre quando duas ou mais emissoras de TV
adjacentes em frequência transmitem sinais espúrios, uma para a faixa de frequência da
outra, por problemas de planejamento do sistema ou causadas pelo próprio equipamento
transmissor. Por exemplo, um receptor A recebe, no seu canal designado, sinais
espúrios de um transmissor B, ou seja, sinais interferentes que não podem ser filtrados
mesmo que o receptor A tenha seus parâmetros de seletividade de canal adjacente, em
inglês Adjacent Channel Selectivity (ACS), configurados de acordo com normas de
homologação. No projeto de desenvolvimento da cadeia transmissora, a energia
produzida nos canais adjacentes pelo transmissor adjacente B (que é indesejada) ocorre
devido a critérios de fabricação dos transmissores cuja quantidade de energia vazada
fora da faixa de operação pode ser calculada através do parâmetro chamado Relação de
Vazamento do Canal Adjacente, ou em inglês Adjacent Channel Leakage Power Ratio
(ACLR), cujo conceito será explicado posteriormente. Para calcular a interferência
produzida no receptor, os engenheiros devem analisar estes dois parâmetros para definir
o grau de interferência que o receptor irá experimentar.
Outra razão para o surgimento de interferência de canal adjacente são
problemas nos filtros dos receptores, que acabam permitindo a recepção de sinais
indesejados provenientes de faixas de frequências próximas, além da intermodulação
nos amplificadores do transmissor, que faz o sinal transmitido se espalhar para além do
pretendido [21].
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Ruído branco
Este tipo de ruído somado às interferências provoca queda na relação
sinal/ruído (SNR) do canal, aumentando a probabilidade de erro de bit. Como o padrão
digital é capaz de corrigir estes erros até o limiar de 19 dB no pior caso [22], a recepção
do sinal só é prejudicada e fica sem imagem se a SNR estiver fora deste limiar. Caso
contrário, não há percepção de queda de imagem [23].

Capítulo 3
O Sistema LTE
Dado o aumento do tráfego de dados pelas redes celulares, o padrão LTE
(Long Term Evolution) foi proposto pela 3GPP como o próximo passo rumo ao sistema
de quarta geração, chamado popularmente de 4G. O LTE surgiu como um avanço das
tecnologias 2G e das implementações realizadas na geração 3G pelos consórcios UMTS
(Universal Mobile Telecommunication System) e CDMA-2000 [24]. Diferentemente das
gerações anteriores, o LTE prioriza o tráfego de dados em vez do tráfego de voz,
portanto, desde o princípio, essa geração foi toda planejada com o propósito de
promover a evolução das tecnologias de acesso via rádio, a partir da suposição de que
todos os serviços futuros seriam baseados em comutação de pacotes (tecnologia IP) em
vez de seguir os modelos de comutação de circuitos dos sistemas anteriores.

3.1. Características Gerais
Os sistemas 4G foram projetados para fornecer taxas de transmissão ainda
mais altas e capacidades ainda maiores que os sistemas 3G, tanto em termos de número
de usuários quanto em volume de tráfego. Foram planejados para oferecer taxas em
torno de 100 Mbps downstream e 50 Mbps upstream (para ambientes móveis) [25] e de
1 Gbps downstream e 500 Mbps [26] upstream (para ambientes fixos indoor) – como é
o caso do LTE-Advanced. Por esse motivo, oferece uma melhoria no desempenho e na
eficiência espectral através de sua alta capacidade de transmissão e baixa latência.
Para o Brasil, foram definidas três faixas de frequência para a implantação do
LTE, sendo elas [27] e [28]:
•

2012: as frequências de 2,5 GHz e 450 MHz foram licitadas e leiloadas
pela Anatel.

•

2014: a frequência de 700 MHz foi leiloada antes mesmo de ser liberada (a
liberação somente ocorrerá após o total desligamento da TV analógica).
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3.1.1.

Arquitetura
Por ser compatível com as tecnologias legadas, o LTE permite maior facilidade

na transição tecnológica. A figura 8 mostra os componentes da arquitetura do LTE.

Sinais
Tráfego

Figura 8: Arquitetura do LTE [29]

A seguir, estão descritos os componentes da arquitetura do LTE [29].
•

UE (User Equipament): dispositivos de acesso dos usuários, isto é, os
receptores da rede LTE;

•

eNB (eNodeB): estação-base que controla os dispositivos celulares em uma
ou mais células, isto é, o transmissor da rede LTE;

•

E-UTRAN

(Evolved

UMTS

Terrestrial

Radio

Access

Network):

interligação das eNodeBs que se comunicam através da pilha de protocolos
da interface X2.

3.1.2.

Cobertura
Criado para se adaptar a cenários rurais e urbanos tanto para baixa mobilidade

quanto para alta (velocidades acima de 350 km/h), o sistema LTE apresenta o tamanho
das células bastante variado para atender às diferentes condições de recepção dos
usuários, sem reduzir a qualidade do serviço prestado. Dadas as características de
propagação das ondas no espaço, a atenuação é maior ou menor de acordo com as
frequências do canal escolhido. Uma vez que a frequência é inversamente proporcional
à distância e o sinal sofre maior atenuação com o aumento da distância, em termos de
cobertura o uso de canais com frequências menores permite que o sistema de

39
comunicação possa atingir distâncias maiores. Por esse motivo, as frequências
determinadas para o sistema de comunicação móvel podem ser utilizadas para
diferentes propósitos de cobertura, i.e., a frequência de 2,5 GHz proporciona cobertura a
nível de picocélula (redes domésticas com poucos metros) e a frequência de 700 MHz
passará a nos proporcionar uma cobertura a nível de macrocélula (um alcance maior:
cobertura para grandes áreas). No Brasil, o sistema LTE pode operar nas duas faixas de
frequência mencionadas anteriormente (700 MHz e 2,5 GHz) de forma harmônica,
permitindo o aproveitamento das suas características de propagação, uma vez que a
frequência maior será usada em celular de menor cobertura para fornecer comunicação
em ambientes indoor e de baixa mobilidade, enquanto que os canais que operam na
faixa de frequência menor podem ser utilizados para ambientes de alta mobilidade,
como por exemplo, um usuário viajando por uma estrada.

3.1.3.

Espectro
Com a chegada do apagão dos canais analógicos e do dividendo digital, a faixa

de 698 MHz a 806 MHz deverá ser realocada para o uso de sistemas móveis pessoais
como é o caso do LTE. Tendo em vista que seu desenvolvimento visa aumentar a taxa
de transmissão de dados, o LTE permite canais com largura de banda flexíveis que
podem variar de 5 MHz a 20 MHz. Essa tecnologia também pode operar em dois modos
de duplexação FDD (Frequency Division Duplex) e TDD (Time Division Duplex): no
primeiro, uplink e downlink são enviados simultaneamente em frequências distintas,
enquanto que no segundo, ambos os tráfegos utilizam a mesma faixa de frequência para
transmitir e receber sinais.

3.1.4.

Tipos de interferência
Os sistemas de telefonia móvel estão sujeitos a diversos fenômenos que podem

degradar o sinal transmitido. As interferências provocadas aos canais de voz podem
resultar em efeitos de ligação cruzada (crosstalk), enquanto que as provocadas aos
canais de controle podem causar erros na sinalização digital, resultando na perda e no
bloqueio de ligações.
A interferência ocorre quando a razão entre o sinal e a interferência (C/I) do
receptor do sistema vítima é menor do que o valor mínimo permitido para que haja uma
boa recepção do sinal transmitido. Tendo posse das intensidades dos sinais desejado
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(dRSS) e interferente (iRSS) do sistema, é possível calcular a razão C/I, como veremos
na figura 9:

Figura 9: Níveis de sinal usados para determinar a presença ou ausência de interferência [2].

Como podemos ver no caso (a) da figura 9, na situação de não interferência, a
vítima recebe o sinal desejado com uma certa margem: o nível de sinal que chega ao
sistema é dado pela soma da sensibilidade com a margem do sinal desejado. Já o caso
(b) ilustra o que ocorre quando uma interferência é adicionada ao piso de ruído. A
diferença entre a intensidade do sinal desejado e o sinal interferente nos dará o valor da
razão C/I, como se pode ver na figura 9. Caso a razão C/I disponível seja maior que a
razão C/N (relação entre sinal desejado e ruído do canal) mínima necessária, a
interferência pode ser suportada.
Por poder se tornar nociva a todo e qualquer instante, a interferência é
considerada o maior fator limitador do desempenho dos sistemas móveis. A seguir,
estão citadas as principais formas pelas quais a interferência pode ser provocada:
•

Por uma fonte interna: através de uma estação móvel da mesma célula,
chamadas em andamento nas células vizinhas ou estações-base operando na
mesma faixa de frequência (reutilização de frequências no sistema).

•

Por uma fonte externa: irradiando energia de forma indevida para a faixa de
frequência destinada para a telefonia.

Similarmente aos sistemas de televisão, existem na telefonia móvel dois tipos
de interferência: a interferência co-canal e a interferência de canal adjacente. Ambas
serão explicadas a seguir.
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Interferência co-canal
A técnica de reutilização de frequências tem o propósito de aumentar a
eficiência espectral e consequentemente a capacidade do sistema. A interferência cocanal surge devido a esse reuso, que nada mais é do que a possibilidade da utilização
das mesmas frequências por parte de vários usuários do mesmo sistema em diferentes
regiões geográficas [30].

Figura 10: Distância entre as células co-canais

Para que haja a minimização desse tipo de interferência, devemos adotar uma
distância de separação entre as células específica e pré-determinada (D). Como
podemos ver na figura 10, as células da extremidade do círculo tracejado compõem o
primeiro anel de células co-canais com relação à célula do centro, portanto, dentro de
um mesmo sistema, podem haver inúmeros anéis operando com as mesmas frequências,
desde que se respeite a distância mínima para que a interferência entre usuários possa de
fato ser controlada [30].

Interferência de canal adjacente
A interferência de canal adjacente ocorre quando frequências indesejadas
vazam para a banda de passagem devido à imperfeição dos filtros nos receptores. Para
reduzir consideravelmente esse tipo de interferência, além de uma boa filtragem no
sistema, devemos maximizar as separações de frequência entre os canais de uma
determinada célula.
Podemos caracterizá-la através de três parâmetros [31]:
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1. ACLR (Adjacent Channel Leakage Power Ratio): Medição relacionada
com o desempenho do transmissor e define a capacidade do transmissor de
suprimir energia no canal adjacente. É a razão entre a potência total
transmitida e a potência medida na saída do filtro do receptor no canal
adjacente, ou seja, o vazamento de canal adjacente do interferente. É
utilizado para quantificar as emissões indesejáveis, determinando, assim, a
qualidade do sinal;
2. ACS (Adjacent Channel Selectivity): é uma medida de desempenho do

receptor relacionada a sua capacidade de receber um sinal na frequência do
canal atribuído na presença de um sinal de canal adjacente, ou seja, a
atenuação do filtro do receptor nas frequências dos canais desejado e
adjacente (seletividade do canal adjacente do receptor-vítima);
3. ACIR (Adjacent Channel Interference Ratio): Resulta da combinação do

ACLR e ACS. É a razão entre a potência total de transmissão e a potência
interferente dos canais adjacentes que chegam no receptor-vítima, como
resultado de imperfeições tanto do transmissor interferente como do
receptor vítima. O ACIR é definido pela seguinte equação:
ACIR =

1

(3.1)

1
1
ACLR + ACS

Através do uso de máscaras de transmissão no interferente, da seletividade do
filtro no receptor-vítima, da separação de frequências entre interferente e vítima, do
ganho das antenas e da perda de propagação podemos determinar o nível das emissões
indesejáveis que caem dentro da banda do receptor-vítima (emissões fora de banda).
As imperfeições dos equipamentos de transmissão do sistema transmissorinterferente são os principais responsáveis pelas emissões fora de banda (Out Of Band OOB). Estudaremos, no próximo tópico, maneiras de controlar esses vazamentos de
forma que os sistemas de DTV e de LTE possam conviver harmoniosamente.

Capítulo 4
Coexistência entre os sistemas DTV e
LTE
A coexistência dos dois sistemas depende, principalmente, do nível de
interferência produzida entre eles, interferência causada por um planejamento errado
dos sistemas e/ou pela não linearidade dos equipamentos de comunicação. O intuito é
que essa interferência torne-se insignificante para ambos, de forma que os sinais
consigam ser recebidos sem nenhuma ou pouca degradação. Existem dois casos base de
estudo: quando o sistema LTE sofre interferência do sistema de DTV e, analogamente,
quando o sistema de DTV sofre interferência do sistema LTE.

4.1. Interferência do DTV sobre o LTE
Nessa situação, o LTE uplink (UE) sofre mais os efeitos nocivos dessas
emissões quando em comparação com o LTE downlink (eNodeB), já que o esquema de
modulação para o uplink é menos robusto (de forma a garantir a eficiência energética no
equipamento do usuário). Além disso, o LTE eNodeB (transmissor do sinal interferente)
geralmente encontra-se numa altura razoavelmente mais elevada quando em
comparação com o LTE UE (receptor do sistema interferente) e, portanto, o primeiro é
mais susceptível às interferências provenientes dos transmissores de televisão.
É bom frisar que o receptor da DTV funciona como um elemento passivo
(apenas recebendo o sinal) e, por esse motivo, é o único elemento que não causa
interferência no sistema como um todo.

4.1.1.

Interferência de LTE sobre a DTV
Nosso caso de estudo terá como foco principal a presente situação, que é

também a mais crítica. De acordo com o plano de espectro do dividendo digital (figura
11), o LTE eNodeB deve respeitar uma separação mínima de 60 MHz para o início da
faixa de frequência de recepção do sistema ISDB-Tb, portanto, devido a essa frequência
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de offset, o LTE downlink não deveria provocar interferências prejudiciais na TV
digital. Já para o LTE UE a banda de guarda entre o canal mais alto de TV e o mais
baixo de LTE é de apenas 5 MHz. Dado esta separação em frequência, a interferência
potencial entre o LTE UE e os canais 49, 50 e 51 de TV digital deve ser analisada e,
futuramente, corrigida.

Figura 11: Bandas de guarda do plano de espectro do dividendo digital para DTV e LTE [32]

A interferência pode ocorrer nas bandas de TV mais próximas da faixa de 700
MHz devido aos serviços LTE operando nas bandas adjacentes. Mesmo que os sistemas
sejam projetados para operar em uma banda de frequência específica, a transmissão não
se limita exatamente a esta banda, devido a imperfeições na fabricação dos
componentes dos transmissores e receptores. Neste sentido, os filtros presentes no
sistema transmissor não são capazes de conter, de forma eficiente, as emissões de
energia nos canais adjacentes. Assim, um receptor de DTV como é o caso deste
trabalho, também receberá algum conteúdo atenuado vindo dos canais a ele adjacentes.

Interferências no SEAMCAT
As avaliações de interferência são feitas através da análise de dois parâmetros
obtidos durante a execução das simulações: as emissões indesejáveis e a potência de
bloqueio do receptor.
As emissões indesejáveis dos transmissores LTE consistem nas emissões
espúrias e transmissões fora de banda (OOB) do transmissor interferente [33]. Essas
emissões acabam invadindo a banda do receptor de TV e interferindo na largura de
faixa do receptor-vítima, como podemos ver na figura 12. No SEAMCAT, essas
interferências são chamadas de probabilidade de interferência indesejada (IP unwanted)
e são calculadas de acordo com o vazamento de canal adjacente do interferente,
quantificado através do cálculo do termo ACLR [32].
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Figura 12: Interferência devido a emissões indesejáveis [32]

As imperfeições de seletividade do receptor de TV, que fazem com que o
receptor capture os sinais interferentes adjacentes à banda utilizada, são também
chamadas de potência de bloqueio ou IP blocking. Esses sinais podem ser atenuados
com o uso de máscara de bloqueio no receptor de TV. Para obtermos resultados
confiáveis de IP blocking no SEAMCAT, o número de eventos na simulação deve ser
superior a 20 mil.

Figura 13: Bloqueio do receptor-vítima. Potência total de emissão do interferente reduzida pela função de
bloqueio (seletividade) do receptor-vítima [32]

A combinação entre a IP blocking e a IP unwanted resulta na IP total (figura
14), porém essa combinação não é a soma dos dois parâmetros devido ao fato de que
existirão eventos em que o limite de interferência é excedido por ambos os efeitos.
Neste caso, a interferência dominante será a de bloqueio, refletindo a menor eficiência
dos filtros do receptor de TV. Um valor de IP menor do que 5% pode ser considerado
como nível de proteção aceitável do sistema de TV, de acordo com [32].
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Figura 14: Combinação dos dois parâmetros: emissões indesejáveis e bloqueio do receptor no SEAMCAT
[32]

4.1.2.

Técnicas para mitigar as interferências OOB
Algumas dessas técnicas estão listadas a seguir, conforme [31]:
1. Utilizar uma separação mínima de afastamento entre os transmissores de
um sistema e os receptores de outro, de forma que não haja interferência
prejudicial mútua;
2. Utilizar filtros (filtragem adicional) no sistema de transmissão interferente,
para o melhoramento do ACLR através da escolha de máscaras mais
limitadas, e nos receptores-vítima, para o melhoramento do ACS e do
limiar de saturação;
3. Garantir uma relação de proteção através do uso de potências de
transmissão adequadas em ambos os sistemas (vítima e interferente);
4. Seguir as condições e características técnicas pré-estabelecidas tanto das
antenas de transmissão quanto das de recepção.

4.1.3.

Parâmetros de configuração dos sistemas LTE e

DTV
Para a realização das simulações, é necessária a inserção de dados de entrada
no simulador para ambos os sistemas. Esses dados nada mais são do que especificações
técnicas que já estão pré-estabelecidas em normas do padrão mundial (recomendações
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internacionais que asseguram as características desejáveis de funcionamento dos
sistemas).
Nos sistemas de transmissão e recepção de TV, as configurações foram
baseadas na ITU REC-P.1546-4-200910-S [34] e ABNT NBR 15604:2008 [22]. Já os
sistemas de transmissão e recepção do LTE foram baseados nas especificações do 3GPP
136.104 [35] e 136.101 [36].
A seguir, estão listados os parâmetros de configuração de ambos os sistemas:

Tabela 4: Parâmetros de simulação para o LTE UE

Parâmetros do Sistema Receptor LTE (uplink)
Altura do UE
Frequência de Operação
(Canal 54)
Frequência Central
(Canal 54)
Potência de Transmissão
Larguras de Banda

1,5 m
703 - 748 MHz

713 MHz
23 dBm
5 MHz
10 MHz

Modelo de Propagação

Hata Estendido

Raio de cobertura

2 km

Tabela 5: Parâmetros de simulação para o LTE eNodeB

Parâmetros do Sistema Transmissor LTE (downlink)
Altura da BS
Frequência de Operação
(Canal 54)
Frequência Central
(Canal 54)

40 m
758 - 803 MHz

768 MHz

Potência de Transmissão

46 dBm

Modelo de Propagação

Hata Estendido

Raio de cobertura

2 km

Ângulo de elevação

-6,5 º
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Tabela 6: Parâmetros de simulação para o receptor DTV

Parâmetros do Sistema Receptor de DTV
Altura da Antena (cenário 1)

40 m

Altura da Antena (cenário 2)

10 m

Frequência de Operação

695,142857 MHz

Sensibilidade

-77,42 dBm

Largura de Banda de Recepção

5,7 MHz

Modelo de Propagação

ITU-R P.1546-5 land

Classe de DTV

C

Raio de Cobertura

18 km

Tabela 7: Parâmetros de simulação para o transmissor DTV

Parâmetros do Sistema Transmissor de DTV
Altura da Antena

150 m

Frequência de Operação

695,142857 MHz

Potência de Transmissão

49 dBm

Máscara de Emissão

Figura 15

Modelo de Propagação

ITU-R P.1546-5 land

Classe de DTV

C

Raio de Cobertura

18 km

Os diagramas de radiação das antenas utilizadas estão no Anexo A.

4.1.4.

Modelagem Matemática
A análise de desempenho, perante a interferência mútua entre os sistemas LTE

e DTV, é feita através do cálculo de alguns parâmetros muito importantes. Esses
parâmetros estão listados e explicados a seguir.
Na situação onde o LTE interfere na DTV, a probabilidade de interferência
(IP) é um parâmetro calculado pelo SEAMCAT através do cumprimento de certos
critérios de recepção como a comparação do nível de sinal desejado (dRSS) com a
sensibilidade do receptor e com o nível de sinal interferente (iRSS). A condição é que o
nível do sinal dRSS seja maior que a sensibilidade do receptor-vítima, isto é, dRSS >
sens. O parâmetro dRSS - iRSS, ou C/I, é a razão entre a intensidade do sinal desejado
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(C) e a intensidade do sinal interferente (I) que chega no receptor-vítima [37]. Quanto
maior C/I, menor a IP. A IP do receptor-vítima é calculada da seguinte forma:
IP = 1 − PNI

(4.2)

onde PNI é a probabilidade de não interferência (NI) do receptor e pode ser calculada
através da seguinte equação:

𝑃𝑁𝐼 =

𝑑𝑅𝑆𝑆
𝐶𝑚
𝑃 (𝑖𝑅𝑆𝑆
>
+ 𝑁 𝐼 + 𝑁 , 𝑑𝑅𝑆𝑆 > 𝑠𝑒𝑛𝑠)
𝑐𝑜𝑚𝑝

(4.3)

𝑃(𝑑𝑅𝑆𝑆 > 𝑠𝑒𝑛𝑠)

Sendo 𝐶𝑚 a potência do terminal móvel do LTE, I a interferência que afeta o
receptor da DTV, N o ruído no canal e 𝑖𝑅𝑆𝑆𝑐𝑜𝑚𝑝 a potência total dos sinais interferentes
composta.
A equação (4.3) representa uma probabilidade condicional na qual, para que
não haja interferência no receptor, a potência desejada dRSS deve ser maior do que a
margem C/I (igual a 19 dB para DTV) dado que a potência do sinal desejado seja maior
que a sua sensibilidade [37].
Podemos notar, portanto, que, para o cálculo da probabilidade de interferência
(IP), faz-se necessário o valor da razão C/I.
Para o caso inverso, onde o sistema de televisão digital interfere no LTE, a
probabilidade de interferência fornece uma degradação da capacidade do sistema LTE.
Neste caso, a capacidade é calculada através da fórmula de Shannon, equação 4.4:
𝐶𝑐 = 𝐵 ∗ log 2 (1 + 𝑆𝐼𝑁𝑅)

(4.4)

onde 𝐶𝑐 é a capacidade (throughput) em Mbps, B é a largura de banda em MHz e SINR
é a relação sinal interferência ruído, dada pela equação a seguir:

𝑆𝐼𝑁𝑅 =

𝑃𝑇 ∗ 𝑃𝐿
𝐼

(4.5)
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O numerador da equação (4.5) constitui a potência recebida pela estação-base do LTE
sendo composta por 𝑃𝑇 , que é a potência transmitida pelo equipamento de usuário (UE)
para a estação base (BS), e 𝑃𝐿 , que é a perda por propagação (path loss) entre o UE e a
BS [37]. Por fim, I é a potência de interferência total que afeta o uplink.

Capítulo 5
O Simulador de Interferências
Como dito anteriormente, o espectro de frequências é uma fonte finita e
escassa, portanto, para se otimizar a utilização do mesmo é necessário assegurar a
compatibilidade entre os sistemas de rádio localizados na mesma banda de frequência
ou em bandas de frequência adjacentes. Um critério importante para tal é a diferença
entre os níveis de sinal desejado (sistema vítima) e o de sinal interferente na entrada do
receptor do link do sistema vítima.
O SEAMCAT (Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo Analysis Tool) é
um software livre, desenvolvido pelo CEPT (The European Conference of Postal and
Telecommunications Administrations), que utiliza o método de análise de Monte Carlo
para avaliar a quantidade de interferência que pode existir entre diferentes sistemas de
radiocomunicação como: Broadcast, Ponto a Ponto, Ponto Multiponto, Sistemas
Móveis, Satélites, etc. Esse simulador considera vários eventos independentes no tempo,
espaço e frequência, produzindo distribuições aleatórias com os sinais recebidos, que
são utilizadas para o cálculo de uma probabilidade resultante de interferência. A
simulação por Monte Carlo verifica, então, a presença ou não de interferência acima dos
limites máximos aceitáveis.
Uma vez que os sistemas estudados no presente trabalho apresentam uma
natureza também estocástica, não só nas direções dos links dos sistemas vítima e
interferente como, também, nas posições dos terminais de usuário de sistemas móveis e
de sistemas de DTV (Televisão Digital), o uso do SEAMCAT atende bem aos objetivos
do tipo de análise que desejamos realizar.

5.1. SEAMCAT
O software em questão trabalha com quatro elementos básicos em suas
simulações: o transmissor do sinal desejado (TX TV) e o receptor do sinal desejado (RX
TV), o transmissor do sinal interferente (LTE eNodeB) e o receptor do sinal interferente
(LTE UE). O receptor do sistema vítima (RX TV) recebe o sinal desejado denominado
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dRSS, enquanto que o transmissor-interferente (LTE eNodeB ou LTE UE) gera uma
intensidade de sinal interferente denominado iRSS. Os enlaces dos sistemas vítima e
interferente podem ser vistos na figura 15.

Figura 15: Enlaces dos sistemas vítima e interferente

A configuração da figura 15 pode ser modificada de acordo com o cenário
avaliado, pois representa a interferência do sistema LTE no receptor de TV digital. Os
sistemas interferentes podem ser localizados no cenário de várias maneiras: de forma
aleatória, de forma fixa (através do plano cartesiano) ou distribuídos de acordo com
algum tipo de função de distribuição definida no software (como, por exemplo, a
distribuição uniforme). O objetivo do SEAMCAT é realizar N simulações (definidas
pelo usuário) e, assim, obter uma confiabilidade estatística no resultado final que leva
em consideração essas N possibilidades de operação.
O SEAMCAT possibilita a introdução de máscaras de emissão de sistemas e a
avaliação dos níveis de emissões indesejáveis dos transmissores, máscaras de bloqueio
do receptor e de intermodulação no receptor do enlace do sistema vítima. Outras fontes
de distorção bastante significativas como os efeitos de interferência co-canal e canal
adjacente também podem ser nele simuladas.

5.2.

Cenários de Simulação
Diferentes cenários de interferência entre os sistemas DTV e LTE podem ser

simulados e analisados através desse software, de modo que a avaliação dos efeitos das
variações das distâncias entre os sistemas, das potências de transmissão e das direções
dos enlaces dos sistemas vítima e interferente pode ser realizada. Para obtermos
resultados mais confiáveis, faz-se necessário o uso de um número de amostras (ou
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eventos) superior a 20 mil [37]. Os testes foram ajustados para a realidade brasileira,
porém as especificações internacionais continuaram sendo nosso embasamento
principal, uma vez que estas são o padrão recomendado para utilização em todo o
mundo.
A interferência de canais adjacentes pode ocorrer nas bandas de TV mais altas
na faixa de 700 MHz devido aos serviços de LTE operando na sua nova banda de
alocação. Os elementos transmissores dos equipamentos de usuários (UE’s) operando
no modo uplink podem vir a gerar produtos de intermodulação de segunda ordem
devido a sua não-linearidade, causando, assim, interferência com os canais mais altos de
TV.
Das inúmeras possibilidades de cenários de simulação que poderíamos
trabalhar, optamos por focar nosso estudo na seguinte situação: a interferência causada
pelo LTE downlink quando o mesmo encontra-se próximo ao receptor DTV. Dois
cenários foram utilizados para o cálculo da interferência: o primeiro trata da recepção
DTV através de antena coletiva predial onde a antena transmissora do sistema LTE está
localizada na mesma altura da antena receptora DTV (figura 16), e o segundo cenário é
típico de recepção num ambiente suburbano, onde a antena receptora de DTV está
localizada no topo das casas numa altura média de 10 metros e a antena transmissora
LTE na torre celular ou num prédio próximo (figura 17). Priorizamos estes casos por
serem as situações mais comuns encontradas na realidade brasileira (inclusive nos topos
dos prédios de cidades de grande porte). As figuras 16 e 17 mostram algumas telas do
SEAMCAT, onde inserem-se os parâmetros de simulação.
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DTV (cenário 1)

Figura 16: Configuração dos parâmetros do SEAMCAT no primeiro cenário para DTV

LTE (cenário 1)

Figura 17: Configuração dos parâmetros do SEAMCAT no primeiro cenário para LTE

Capítulo 6
Simulação
Para poder dar início às simulações, precisávamos realizar uma pesquisa
detalhada a respeito dos parâmetros utilizados pelo software para tal. Uma vez que
desconhecíamos grande parte dos parâmetros requeridos por ele, abaixo iremos dar uma
explicação detalhada dos principais motivos que nos levaram a utilizar certos valores
durante a realização das simulações.

6.1. Das frequências de operação
Para o sistema vítima DTV, o canal escolhido para as simulações de
convivência foi o 51 (com frequência central em 695,142857 MHz) por estar mais
próximo das frequências do sistema interferente e, por conseguinte mais suscetível aos
efeitos nocivos causados pelo sistema LTE.
Para o sistema interferente, tivemos que fazer algumas considerações
adicionais. A faixa de radiofrequências de 703 a 708 MHz e 758 a 763 MHz foi
destinada ao SLP (Serviço Limitado Privado) para aplicações de segurança pública,
defesa nacional e infraestrutura em caráter primário [38], portanto, essas frequências
não podem ser utilizadas. Como se é sabido, a faixa de 700 MHz foi leiloada pela
ANATEL no ano de 2014 e o resultado desse leilão pode ser visto na tabela 8.
Tabela 8: Leilão da ANATEL da faixa de 700 MHz [39]

Operadora

Bandas de uplink

Bandas de downlink

CTBC

708 a 718 MHz

763 a 773 MHz

TIM

718 a 728 MHz

773 a 783 MHz

Vivo

728 a 738 MHz

783 a 793 MHz

Claro

738 a 748 MHz

793 a 803 MHz
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Existem três bandas de guarda disponíveis na faixa de 700 MHz: a primeira (de
5 MHz) está localizada entre o fim da faixa da DTV e a primeira faixa de SLP, a
segunda (de 10 MHz) fica disposta entre o fim da faixa do LTE uplink e o início da
segunda faixa de SLP e a terceira (de 3 MHz) se encontra no final da faixa de LTE. A
tabela 9 nos mostra a canalização do espectro após o leilão:

Tabela 9: Canalização do espectro após o leilão da ANATEL

DTV

Banda de
Guarda

SLP

LTE

Banda de

uplink

Guarda

LTE
SLP

Banda de

downlink

Guarda

470 a 698

698 a 703

703 a 708

708 a 748

748 a 758

758 a 763

763 a 803

803 a 806

MHz

MHz

MHz

MHz

MHz

MHz

MHz

MHz

Devido a todos os fatores citados anteriormente, nossa faixa de frequências do
LTE uplink ficou limitada a 708 - 748 MHz e a do LTE downlink a 763 - 803 MHz. Por
esse motivo, optamos por escolher a primeira canalização (tabela 8) para utilizar como
base, uma vez que se trata do caso mais crítico já que está mais próximo do sistema
vítima possível. Esta canalização corresponde no uplink à frequência central 713 MHz
(frequência central da banda de 708 a 718 MHz), equivalente ao canal 54 da TV, e no
downlink a frequência central correspondente foi 768 MHz.

6.2. Da metodologia de análise
Como nosso objetivo principal era simular e estudar os resultados do impacto
da interferência do LTE na DTV, iremos adotar uma metodologia que consiste na
análise da probabilidade de interferência com relação ao limiar da probabilidade de
interferência no receptor da DTV. Para que haja um nível de proteção aceitável ao
sistema de TV, permitindo o convívio harmonioso entre as tecnologias em questão, este
limiar deve ser de 5%. Portanto, quando a probabilidade de interferência resultar em um
valor acima deste limite máximo, a interferência será considerada prejudicial para o
funcionamento da DTV, caso contrário, o sistema vítima funcionará satisfatoriamente.
Deste modo, variamos as distâncias entre o receptor-vítima e o transmissorinterferente a fim de atingir essa probabilidade. Em nossa análise utilizamos as
características dos padrões comerciais dos sistemas.
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6.3. Das máscaras de transmissão
A máscara de emissão (SEM) é uma medida relativa das emissões fora de
banda (OOB) em relação à potência in-band (banda do canal). A medição SEM é usada
para avaliar as emissões excedentes que possam interferir em outros canais ou outros
sistemas. Assim, no transmissor, estas máscaras permitem reduzir a emissão de energia
proveniente das emissões que excedem a largura de banda do canal. Todas as máscaras
utilizadas nesse trabalho estão disponíveis no SEAMCAT e foram calculadas com base
nas recomendações internacionais (3GPP e ABNT).
No caso particular das nossas simulações, consideramos as larguras de banda
de 5 e 10 MHz.

6.3.1.

Para LTE UE
Para o cálculo da máscara de emissão do LTE EU, foram utilizadas as

especificações técnicas da recomendação TS 136.101 [36]. O espectro de transmissão
do UE é formado por três componentes: emissão dentro da largura de banda ocupada
(largura de banda do canal), emissão fora de banda (OOB) e emissão espúria, como
podemos ver na figura 16.

Figura 18: Espectro de transmissão do UE [36]

A banda ocupada é a banda de frequências que assegura a transmissão de
informações com qualidade e taxa necessárias, contendo 99% da potência média
integrada total [36]. As emissões fora de banda (OOB) ocorrem nas frequências
imediatamente fora da chamada banda ocupada, resultantes do processo de modulação e
da não-linearidade no transmissor. Por definição, as emissões espúrias são todos os
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tipos de emissões em frequência fora da faixa de interesse cuja eliminação não
prejudica a transmissão de informação. Emissões espúrias incluem harmônicos,
produtos de intermodulação, mas não inclui emissões OOB. Em resumo, as emissões
espúrias ocorrem nas frequências que estão fora da banda do canal e imediatamente fora
do domínio das emissões fora de banda [36].
O limite de emissão fora de faixa é determinado por uma máscara de emissão
pré-estabelecida, que se aplica às frequências ΔfOOB a partir das bordas da banda EUTRA, portanto, a potência de qualquer transmissor UE não deve exceder os níveis
especificados na tabela 10 [36].
Para obter as máscaras da figura 19 (disponível para uso no SEAMCAT),
foram utilizadas em conjunto a tabela 10, que apresenta os limites das máscaras de
emissão e a tabela 11, que mostra o limite de emissões espúrias referente à faixa de 700
MHz.

Tabela 10: Máscaras de emissão da TS 36.101 [36]

Tabela 11: Emissões espúrias da TS 36.101 [36]
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A potência de transmissão de 23 dBm adotada para o LTE UE refere-se à
máxima potência permitida definida pelo fabricante, retirada da recomendação TS
36.101 [36] (com tolerância de 2 dB para mais ou para menos).
O software SEAMCAT calcula a potência absoluta indesejada considerando a
largura de banda do receptor-vítima e a largura de banda de referência. Esta potência é
definida através da integração das emissões indesejadas sobre a banda do receptorvítima, levando em consideração a potência total transmitida. Os limites das máscaras
de emissão são dados em potência absoluta (dBm), como podemos ver na tabela 10. Os
valores das máscaras presentes nas tabelas que acompanham a figura 19, são o resultado
da diferença entre essas potências limite e a potência total de transmissão como, por
exemplo, para o canal de 5 MHz para a frequência da borda da emissão OOB (primeiro
valor da tabela 10) temos: -15 dBm (primeiro valor da tabela) - 23 dBm (potência
máxima de transmissão) = -38 dBm (valor da máscara de emissão espectral para 5 MHz
na figura 19 (a)).
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(a)

(b)
Figura 19: Máscaras de emissão do SEAMCAT para LTE UE com potência de transmissão de 23 dBm e
larguras de banda: (a) 5 MHz e (b) 10 MHz

6.3.2.

Para LTE eNodeB
Para o cálculo das máscaras de emissão do LTE eNodeB, ou seja, para adquirir

os parâmetros das BSs, foram utilizadas as especificações técnicas da recomendação TS
36.104 [35] e calculadas da mesma maneira do item anterior.
Para obter as máscaras da figura 20 (disponível para uso no SEAMCAT),
foram utilizadas em conjunto a tabela 12, que apresenta a metodologia de cálculo para a
obtenção das emissões fora de banda (OOB), e a tabela 13, que mostra o limite de
emissões espúrias referente à faixa de 700 MHz.
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Tabela 12: Metodologia de cálculo da TS 36.104 [35]

Tabela 13: Emissões espúrias da TS 36.104 [35]
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A potência de transmissão de 46 dBm adotada para o LTE eNodeB refere-se à
máxima potência permitida definida pelo fabricante, retirada da recomendação TS
36.104 [35] (com tolerância de 2 dB para mais ou para menos).

(a)

(b)
Figura 20: Máscaras de transmissão do SEAMCAT para LTE eNodeB com potência de transmissão de 46
dBm e larguras de banda: (a) 5 MHz e (b) 10 MHz

Capítulo 7
Resultados
Apresentamos, a seguir, os resultados dos cenários simulados, onde o
transmissor-interferente (LTE eNodeB) provoca interferência no receptor-vítima (DTV).
Os sistemas interferente e vítima foram construídos de forma independente no
simulador, ambos escolhendo a biblioteca de sistema genérico e respeitando todos os
valores de referência presentes nas recomendações internacionais citadas e detalhadas
anteriormente.
Para avaliar o efeito do sinal desejado (dRSS) nos receptores da DTV,
diferentes probabilidades de interferência (IP) foram calculadas à medida que foram
variadas as distâncias entre o receptor-vítima e o transmissor-interferente, de modo a
atingir o limiar de probabilidade de 5% [6].
A sensibilidade do receptor define o nível de potência recebida do sinal
desejado mínimo para a decodificação do sinal, sempre que os critérios de SNR para
cada modulação sejam respeitados. No cálculo da probabilidade de interferência no
software SEAMCAT, o valor de sensibilidade do receptor de televisão digital é um dos
parâmetros necessários para definir o grau de interferência recebida pelo sistema vítima,
segundo a equação (4.3) na seção 4.1.4. Com o objetivo de tratar o pior caso de
recepção no sistema de televisão digital, na simulação, os receptores simulados foram
localizados a uma distância do transmissor definida pela sensibilidade, isto é, onde o
sinal recebido pelo receptor DTV está em torno de -77 dBm (sensibilidade definida pela
ABNT [22]).
Na nossa simulação utilizamos o valor de -77,42 dBm como parâmetro de
sensibilidade (valor utilizado na equação 4.3), devido ao fato que se utilizássemos o
valor definido pela ABNT (-77 dBm), os valores de probabilidade de interferência
seriam de 100%. Conforme comentado em seções anteriores, a classe de estação de
transmissão de TV escolhida foi a classe C com raio de cobertura de 18 km, conforme
tabela 2, estando o receptor de DTV afastado o máximo possível do transmissor de
DTV, de acordo com o valor de sensibilidade de -77 dBm.
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De modo a tornar a simulação mais compatível com a realidade, tentamos,
dentro do possível, englobar todas as possibilidades de localização do transmissor
interferente LTE eNodeB utilizando um número de eventos igual a 20 mil. Através desta
metodologia, podemos assegurar que foram testadas todas as possibilidades de
apontamento entre o transmissor-interferente (LTE) e o receptor-vítima (DTV),
incluindo o pior caso, que é a antena transmissora LTE apontando para antena receptora
DTV.
Em ambos os cenários de simulação, o LTE UE foi posicionado a 1,5 m do
chão por ser a altura em que os aparelhos móveis se localizam, quando utilizados na
maior parte do tempo pela população.
Analisaremos, a seguir, os resultados da probabilidade de ocorrência de
interferência em função da distância de separação entre os sistemas nos dois cenários
estudados. Caso a probabilidade resultante seja de 100%, significa que o sistema LTE
sempre irá interferir no desempenho da DTV ocasionando mau funcionamento da
mesma, enquanto que quanto mais próxima de 0% a probabilidade estiver, menor será a
interferência do LTE na DTV.

7.1. Primeiro Cenário de Simulação
O primeiro caso consiste na situação em que o transmissor LTE eNodeB está
circundando o receptor de DTV no eixo azimutal com ângulo de elevação (tilt) e um
apontamento para baixo de 6,5° e ambos se encontram localizados, fisicamente, no topo
de prédios de uma mesma altura de 40 m (Figura 21).

Figura 21: Primeiro Cenário de Simulação
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As figuras 22 e 23 mostram a distribuição e posicionamento no SEAMCAT de
cada elemento que compõe os sistemas interferente e vítima. A seguir, estão
representados o pior caso (a uma distância de 1 km) e o caso limiar (equivalente a uma
probabilidade de 5%) para cada caso de tamanho de canal LTE de 5 MHz e 10 MHz.

(a)

(b)

Figura 22: Posicionamento dos sistemas LTE e DTV, no cenário 1, com canal LTE de 5 MHz. (a) Pior
caso; (b) Limiar de 5%

(a)

(b)

Figura 23: Posicionamento dos sistemas LTE e DTV, no cenário 1, com canal LTE de 10 MHz. (a) Pior
caso; (b) Limiar de 5%
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A figura 24 apresenta a variação da probabilidade de interferência do sistema
LTE no sistema DTV para o sistema LTE com largura de banda de 5 e 10 MHz.

Probabilidade de Interferência do LTE na DTV para 5
MHz e 10 MHz
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Figura 24: Probabilidade de interferência provocada pelo sistema LTE no sistema DTV no cenário 1.

Neste caso, se os dois sistemas forem instalados considerando uma distância de
separação de apenas 1 km, a interferência que o sistema LTE poderá causar na DTV
tem uma probabilidade de 56,46% para uma largura de banda de 5 MHz e de 39,57%
para uma largura de banda de 10 MHz. Esta probabilidade tende a decrescer conforme
aumentamos a distância de separação entre os sistemas, contudo, podemos notar que a
probabilidade de interferência do LTE na DTV só chega no limiar de 5% (definido no
Capítulo 6 deste trabalho) a uma distância de isolamento de 7,6 km para 5 MHz e de 4,5
km para o 10 MHz, ou seja, a partir dessas distâncias a DTV terá um bom
funcionamento mesmo com interferência, portanto, pode-se afirmar que o sistema LTE
venha a interferir na DTV com probabilidade acima do limiar para distâncias de
separação inferiores às mencionadas anteriormente.
Além disso, pode-se verificar, na figura 24, que a probabilidade de
interferência torna-se nula nas distâncias 25 km para 5 MHz e 16 km para 10 MHz. Por
esse motivo, a partir das últimas distâncias citadas, a DTV poderá operar livre de
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qualquer interferência proveniente do sistema LTE. Vale ressaltar que os valores de
potência de recepção e interferentes são gerados através de modelos de predição de
cobertura podendo as distâncias obtidas variarem de acordo com o ambiente de
propagação em situações reais.

7.2. Segundo Cenário de Simulação
O segundo caso consiste na situação em que o transmissor LTE eNodeB está
localizado na ERB a 40 m de altura com o ângulo de elevação (tilt) com um
apontamento para baixo de 6,5° e o receptor de DTV no telhado das casas a uma altura
de 10 m [40] (Figura 25).

Figura 25: Segundo Cenário de Simulação

As figuras 26 e 27 mostram a distribuição e posicionamento no SEAMCAT de
cada elemento que compõe os sistemas interferente e vítima. A seguir, estão
representados o pior caso (a uma distância de 1 km) e o caso limiar (equivalente a uma
probabilidade de 5%) para cada caso de tamanho de canal LTE de 5 MHz e 10 MHz.
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(a)

(b)

Figura 26: Posicionamento dos sistemas LTE e DTV, no cenário 2, com canal LTE de 5 MHz. (a) Pior
caso; (b) Limiar de 5%

(a)

(b)

Figura 27: Posicionamento dos sistemas LTE e DTV, no cenário 2, com canal LTE de 10 MHz. (a) Pior
caso; (b) Limiar de 5%

A figura 28 apresenta a variação da probabilidade de interferência do sistema
LTE no sistema DTV para o sistema LTE com largura de banda de 5 e 10 MHz.
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Probabilidade de Interferência do LTE na DTV para 5
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Figura 28: Probabilidade de interferência provocada pelo sistema LTE no sistema DTV no segundo
cenário

Neste caso, se os dois sistemas forem instalados considerando uma distância de
separação de apenas 1 km, a interferência que o sistema LTE poderá causar na DTV tem
uma probabilidade de 31,39% para 5 MHz e de 17,68% para 10 MHz. A probabilidade
de interferência continua decrescendo conforme aumentamos a distância de separação
entre os sistemas, até chegar ao limiar de 5% a uma distância de isolamento de 3,4 km
para 5 MHz e de 2 km para 10 MHz, possibilitando a convivência entre os dois sistemas
para distâncias iguais ou maiores a essas, portanto, pode-se afirmar que o sistema LTE
poderá interferir na DTV com probabilidade acima do limiar para distâncias de
separação inferiores às mencionadas anteriormente.
Por fim, pode-se verificar, na figura 28, que a probabilidade de interferência
torna-se nula nas distâncias 15 km para 5 MHz e 9 km para 10 MHz. Por esse motivo,
se as últimas distâncias citadas forem implementadas a DTV poderá operar livre de
interferência do sistema LTE.

Capítulo 8
Conclusão
O presente trabalho realizou um estudo sobre os efeitos da interferência do
sistema LTE (Long Term Evolution) no sistema DTV (Televisão Digital), ambos
operando em canais próximos na faixa de 700 MHz, visando avaliar a possibilidade de
convivência harmoniosa entre eles. Para obtenção dos resultados aqui apresentados, foi
utilizado o método de simulação de Monte Carlo (SEAMCAT).
Nas simulações realizadas, analisou-se a probabilidade do sistema LTE,
operando no canal 54 (de frequência central 768 MHz), causar interferência no sistema
DTV, operando no canal 51 (de frequência central 695,142857 MHz). Avaliou-se a
probabilidade de ocorrência de interferência em função da distância de separação entre
ambos os sistemas nos dois cenários escolhidos, onde: 1) o transmissor LTE eNodeB e o
receptor DTV estão localizados no topo de prédios de uma mesma altura de 40 m e 2) o
transmissor LTE eNodeB está localizado na ERB a 40 m e o receptor DTV se encontra
no telhado das casas a uma altura de 10 m.
Devido aos resultados apresentados no Capítulo 7, foram encontrados fatores
que poderão influenciar no impacto da interferência que um sistema causa no outro.
Pode-se concluir que a interferência ocasionada poderá ocorrer com diferentes valores
de probabilidade de interferência, a depender de fatores como a distância entre os
sistemas (vítima e interferente) e a largura de banda de 5 ou 10 MHz do sistema
interferente LTE. Deste modo, quando uma distância mínima de proteção for respeitada,
a depender da largura de banda, a televisão digital poderá operar com desempenho
satisfatório de forma que a probabilidade de ocorrência de interferência se encontre
abaixo do limite máximo aceitável de 5% ou até mesmo nula.
Em posse dos resultados, realizamos uma comparação das distâncias de
proteção encontradas para os dois cenários estudados. Como podemos perceber através
da Figura 29, os valores mínimos de distância necessários, obtidos para o primeiro
cenário, foram consideravelmente mais altos que os do segundo cenário. Isso ocorre
devido ao fato dos sistemas vítima e interferente se encontrarem a uma mesma altura e a
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antena do receptor de DTV ser bastante diretiva, captando mais interferência nessa
situação. Quanto às distâncias de proteção encontradas para a largura de banda de 5
MHz serem sempre maiores que as encontradas para a de 10 MHz, deve-se ao fato de
que foi utilizada a mesma potência em ambos os casos, o que ocasionou em um sinal
mais concentrado quando na banda de menor largura (5 MHz) e, portanto, causando
mais interferência.

Figura 29: Comparação das distâncias de proteção encontradas para ambos os cenários

Em suma, os resultados aqui presentes mostram que apesar da interferência que
o LTE poderá causar na DTV, é possível a coexistência entre esses sistemas desde que
as distâncias mínimas de separação apresentadas sejam respeitadas ou mediante a
aplicação de outros mecanismos de mitigação de interferência como filtros na entrada
dos receptores de TV [40].
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Capítulo 9
Sugestões para trabalhos futuros
Com o objetivo de analisar a possível interferência entre o sistema de televisão
digital e o futuro sistema de comunicação móvel LTE na faixa de frequência de 700
MHz, será necessário um maior número de simulações para obter mais resultados sobre
os possíveis cenários de convivência. A seguir, são dadas sugestões para futuras
pesquisas:
•

Estudo sobre filtros e características que possibilitem a redução da interferência
em ambos os sistemas;

•

Repetir os estudos existentes em diferentes ferramentas de simulação, que
podem trazer novos parâmetros e resultados a fim de se obter uma análise mais
aprofundada sobre a interferência, assim como a análise de parâmetros como
taxa de erro de bit (BER - Bit Error Rate) e PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio);

•

Testes e simulações em cenários reais e em diferentes regiões, a fim de se
conhecer as particularidades de transmissão de cada tipo de região, assim como
o uso de especificações de releases mais atuais do LTE, como o LTE-Advanced,
para uma maior proximidade com os cenários reais e futuros.
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ANEXO A - Parâmetros de simulação
de interferência do LTE na DTV
(a) Cenário 1: LTE eNodeB e DTV RX localizados a uma mesma
altura
Tabela A.1: Parâmetros de simulação para o LTE UE

Parâmetros do Sistema Receptor LTE UE (uplink)
Altura do UE
1,5 m
Padrão da Antena
DEFAULT_ANT
Ganho da Antena
0 dBi

Diagrama de Radiação
Horizontal

Diagrama de Radiação
Vertical

Frequência de Operação
(Canal 54)

703 a 748 MHz
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Frequência Central
(Canal 54)
Potência de Transmissão
Larguras de Banda

713 MHz
23 dBm
5 MHz
10 MHz

Máscara de emissão para
5 MHz

Máscara de emissão para
10 MHz

C/I
C/(N+I)
(N+I)/N
I/N
Modelo de Propagação
Raio de cobertura

19 dB
16 dB
3,02 dB
0,02 dB
Hata Estendido
2 km

Tabela A.2: Parâmetros de simulação para o LTE eNodeB na mesma altura que o DTV RX

Parâmetros do Sistema Transmissor LTE eNodeB (downlink)
Altura da BS
40 m
Padrão da Antena
Omnidirecional
Ganho da Antena
0 dBi
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Diagrama de Radiação
Horizontal

Diagrama de Radiação
Vertical

Frequência de Operação
(Canal 54)
Frequência Central
(Canal 54)
Potência de Transmissão

758 à 803 MHz
768 MHz
46 dBm
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Máscara de Emissão para
5 MHz

Máscara de Emissão para
10 MHz

Modelo de Propagação
Raio de cobertura
Ângulo de elevação

Hata Estendido
2 km
-6,5 º

Tabela A.3: Parâmetros de simulação para o DTV RX na mesma altura que o LTE eNodeB

Parâmetros do Sistema Receptor de DTV
Altura da Antena
40 m
Padrão da Antena
DVB-T ITU-R BT.419
Ganho da Antena
9,15 dBi
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Diagrama de Radiação Horizontal

Diagrama de Radiação Vertical

Frequência de Operação
Piso de Ruído

695,142857 MHz
-96,42 dBm

Máscara de Bloqueio

Sensibilidade
Largura de Banda de Recepção

-77,42 dBm
5,7 MHz

82

C/I
C/(N+I)
(N+I)/N
I/N
Modelo de Propagação
Classe de DTV
Raio de Cobertura

19 dB
16 dB
3,02 dB
0,02 dB
ITU-R P.1546-5 land
C
18 km

Tabela A.4: Parâmetros de simulação para o DTV TX

Parâmetros do Sistema Transmissor de DTV
Altura da Antena
150 m
Padrão da Antena
Omnidirecional
Ganho da Antena
0 dBi

Diagrama de Radiação Horizontal

Diagrama de Radiação Vertical

Frequência de Operação
Potência de Transmissão

695,142857 MHz
49 dBm
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Máscara de Emissão

Modelo de Propagação
Classe de DTV
Raio de Cobertura

ITU-R P.1546-5 land
C
18 km

(b) Cenário 2: LTE eNodeB e DTV RX localizados em alturas
diferentes
Neste cenário, apenas o seguinte parâmetro sofreu alteração:

Tabela A.6: Parâmetros de simulação para o DTV RX abaixo do LTE eNodeB

Parâmetros do Sistema Receptor de DTV
Altura da Antena
10 m
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ANEXO B - Gráficos de simulação de
interferência do LTE na DTV
Cenário 1: LTE eNodeB e DTV RX localizados a uma
mesma altura de 40 m
a) Largura de banda de 5 MHz
A seguir serão mostrados os resultados encontrados ao variar a distância entre
os sistemas LTE e DTV
Tabela B.1: Valores de raio e suas respectivas probabilidades para 5 MHz

Raio (km)
1
2
3
4
5
6
7
7,6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

IP
56,46%
35,28%
23,93%
16,63%
12,08%
8,47%
6,25%
5,09%
4,63%
3,24%
2,40%
1,92%
1,37%
1,22%
0,81%
0,69%
0,58%
0,42%
0,31%
0,27%
0,16%
0,10%
0,10%
0,06%
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24
25

0,06%
0,03%

Probabilidade de Interferência do LTE na DTV para 5 MHz
60%
55%

Probabilidade de Interferência

50%
45%
40%
35%
30%
IP

25%
20%

Distância = 7,6km
Probabilidade = 5,09%

15%
10%
5%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Distância de Separação (km)

Figura B.1: Probabilidade de interferência provocada pelo sistema LTE no sistema DTV no primeiro
cenário para 5 MHz

Pior caso: Separação de 1 km entre os sistemas LTE e DTV, com
Probabilidade de Interferência de 56,46%.

Figura B.2: Esboço do cenário 1 no pior caso, para largura de banda de 5 MHz
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Figura B.3: Gráfico da potência dos sinais dRSS, iRSS unwanted e iRSS blocking em relação ao
número de eventos, no pior caso para 5 MHz

Figura B.4: Função de Distribuição Cumulativa dos sinais iRSS unwanted e iRSS blocking, no pior caso
para 5 MHz

Caso Limiar: Separação de 7,6 Km entre os sistemas LTE e DTV, com
Probabilidade de Interferência de 5,09%.
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Figura B.5: Esboço do cenário 1 no melhor caso, para largura de banda de 5 MHz

Figura B.6: Gráfico da potência dos sinais dRSS, iRSS unwanted e iRSS blocking em relação ao
número de eventos, no caso limiar para 5 MHz
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Figura B.7: Função de Distribuição Cumulativa dos sinais iRSS e iRSS blocking, no caso limiar para 5
MHz

b) Largura de banda de 10 MHz
A seguir serão mostrados os resultados encontrados ao variar a distância entre
os sistemas LTE e DTV
Tabela B.2: Valores de raio e suas respectivas probabilidades para 10 MHz

Raio (km)
IP
1
39,57%
2
20,76%
3
11,91%
4
6,52%
4,5
5,01%
5
3,68%
6
2,51%
7
1,48%
8
0,89%
9
0,60%
10
0,45%
11
0,29%
12
0,16%
13
0,12%
14
0,08%
15
0,06%
16
0,03%
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17

0,01%

Probabilidade de Interferência do LTE na DTV para 10 MHz
40%

Probabilidade de Interferência

35%
30%
25%
20%
IP

Distância = 4,5km
Probabilidade = 5,01%

15%
10%
5%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Distância de Separação (km)

Figura B.8: Probabilidade de interferência provocada pelo sistema LTE no sistema DTV no primeiro
cenário para 10 MHz

Pior caso: Separação de 1 km entre os sistemas LTE e DTV, com Probabilidade
de Interferência de 39,57%.

Figura B.9: Esboço do cenário 1 no pior caso, para largura de banda de 10 MHz
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Figura B.10: Gráfico da potência dos sinais dRSS, iRSS unwanted e iRSS blocking em relação
ao número de eventos, no pior caso para 10 MHz

Figura B.11: Função de Distribuição Cumulativa dos sinais iRSS unwanted e iRSS blocking, no pior caso
e para 10 MHz

Caso Limiar: Separação de 4,5 Km entre os sistemas LTE e DTV, com
Probabilidade de Interferência de 5,01%.
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Figura B.12: Esboço do cenário 1 no melhor caso, para largura de banda de 10 MHz

Figura B.13: Gráfico da potência dos sinais dRSS, iRSS unwanted e iRSS blocking em relação
ao número de eventos, no caso limiar para 10 MHz
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Figura B.14: Função de Distribuição Cumulativa dos sinais iRSS unwanted e iRSS blocking, no caso
limiar para 10 MHz
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ANEXO C - Gráficos de simulação de
interferência do LTE na DTV
Cenário 2: LTE eNodeB e DTV RX localizados em
diferentes alturas
a) Largura de banda de 5 MHz
A seguir serão mostrados os resultados encontrados ao variar a distância entre
os sistemas LTE e DTV
Tabela C.1: Valores de raio e suas respectivas probabilidades para 5 MHz

Raio (km)
IP
1
31,39%
2
14,45%
3
6,66%
3,4
5,00%
4
3,29%
5
1,74%
6
0,98%
7
0,65%
8
0,30%
9
0,20%
10
0,11%
11
0,08%
12
0,06%
13
0,06%
14
0,03%
15
0,00%
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35%

Probabilidade de Interferência do LTE na DTV para 5 MHz
(DTV RX a 10 metros de altura)

Probabilidade de Interferência

30%
25%
20%
IP
15%

Distância = 3,4km
Probabilidade = 5,00%

10%
5%
0%
1

2

3
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8

9

10

11

12
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14

15

Distância de Separação (km)

Figura C.1: Probabilidade de interferência provocada pelo sistema LTE no sistema DTV no primeiro
cenário para 5 MHz

Pior caso: Separação de 1 Km entre os sistemas LTE e DTV, com
Probabilidade de Interferência de 31,39%.

Figura C.2: Esboço do cenário 2 no pior caso, para largura de banda de 5 MHz
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Figura C.3: Gráfico da potência dos sinais dRSS, iRSS unwanted e iRSS blocking em relação ao
número de eventos, no pior caso para 5 MHz

Figura C.4: Função de Distribuição Cumulativa dos sinais iRSS unwanted e iRSS blocking, no pior caso
para 5 MHz

Caso Limiar: Separação de 3,4 Km entre os sistemas LTE e DTV, com
Probabilidade de Interferência de 5,00%.
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Figura C.5: Esboço do cenário 2 no melhor caso, para largura de banda de 5 MHz

Figura C.6: Gráfico da potência dos sinais dRSS, iRSS unwanted e iRSS blocking em relação ao
número de eventos, no caso limiar para 5 MHz
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Figura C.7: Função de Distribuição Cumulativa dos sinais iRSS unwanted e iRSS blocking, no caso
limiar para 5 MHz

b) Largura de banda de 10 MHz
A seguir serão mostrados os resultados encontrados ao variar a distância entre
os sistemas LTE e DTV
Tabela C.2: Valores de raio e suas respectivas probabilidades para 10 MHz

Raio (km)
IP
1
17,68%
2
5,08%
3
1,34%
4
0,72%
5
0,30%
6
0,13%
7
0,06%
8
0,03%
9
0,00%
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Probabilidade de Interferência do LTE na DTV para 10 MHz
(DTV RX a 10 metros de altura)

Probabilidade de Interferência

20%

15%

Distância = 2km
Probabilidade = 5,08%

10%

IP
5%

0%
1

2

3

4

5

6

7
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9

Distância de Separação (km)

Figura C.8: Probabilidade de interferência provocada pelo sistema LTE no sistema DTV no primeiro
cenário para 5 MHz

Pior caso: Separação de 1 Km entre os sistemas LTE e DTV, com
Probabilidade de Interferência de 17,68%.

Figura C.9: Esboço do cenário 2 no pior caso, para largura de banda de 10 MHz
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Figura C.10: Gráfico da potência dos sinais dRSS, iRSS unwanted e iRSS blocking em relação
ao número de eventos, no pior caso para 10 MHz

Figura C.11: Função de Distribuição Cumulativa dos sinais iRSS unwanted e iRSS blocking, no pior caso
para 10 MHz

Caso Limiar: Separação de 2,0 Km entre os sistemas LTE e DTV, com
Probabilidade de Interferência de 5,08%.
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Figura C.12: Esboço do cenário 2 no melhor caso, para largura de banda de 10 MHz

Figura C.13: Gráfico da potência dos sinais dRSS, iRSS unwanted e iRSS blocking em relação
ao número de eventos, no caso limiar para 10 MHz
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Figura C.14: Função de Distribuição Cumulativa dos sinais iRSS unwanted e iRSS blocking, no caso
limiar para 10 MHz

