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Resumo 

 

A crescente demanda do mercado e da sociedade por novas e inovadoras formas de 

comunicação faz com que novos desafios sejam criados. Esses avanços e 

demandas colocam à prova a capacidade dos engenheiros de telecomunicações, de 

forma constante, para entregar ao consumidor melhores condições tecnológicas, 

mais conforto e qualidade, e atender as suas expectativas. 

No caso da televisão digital, embora seja esta uma tecnologia madura, as mudanças 

e desafios ainda são parte do cotidiano. Atualmente, com a ocupação da faixa de 

serviço de comunicações pessoal (dividendo digital) e o apagão analógico, alguns 

sinais de TV que se encontravam nessa faixa devem ser migrados para outras 

frequências incluindo a faixa do VHF alto, de modo que a cobertura de ambos os 

serviços não seja interrompida, pelo contrário, sejam mantidas ou até mesmo 

melhoradas. 

Neste trabalho, será apresentado um estudo sobre as medidas do sinal de televisão 

digital na cidade de Gama, que foram realizadas em 2014. A partir destas medições, 

será analisado o comportamento dos efeitos de propagação no que diz respeito ao 

decaimento de sinal no percurso. As perdas teóricas deste sinal serão comparadas à 

previsão de atenuação de acordo com o modelo de propagação mais adequado ao 

estudo, às condições físicas e às características da transmissão na cidade de 

interesse. Desta maneira, será possível analisar o uso de novas frequências para a 

transmissão da TV digital na faixa de VHF-Alto. 

 

Palavras-chave: televisão digital, VHF Alto, LTE. 
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Abstract 

 

Nowadays, with the growing need for technological advances to meet the demands 

of the market and society, we can see that there is no limit to where we can go. 

These advances make us see that the work for a telecommunications engineer is 

constant, to give the consumer better technological conditions, more comfort and 

quality, and to meet their expectations. 

In the case of digital television, it is not different, since with the occupation of the 

mobile personal communications service band, some TV signals that were in this 

range should be migrated to other frequencies, so that the coverage of both services 

is not interrupted, on the contrary, are maintained or even improved. 

This work will present a study on the measurements of the digital television signal in 

the city of Gama, which were carried out in 2014, and analyzed the losses of this 

signal in theory, according to the model of propagation most appropriate to the study, 

the physical conditions and characteristics of the transmission in the city of interest. 

This way it will be possible to analyze the use of new frequencies for the 

transmission of digital TV in the VHF-High. 

 

Keywords: digital television, VHF High, LTE. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Neste trabalho, foi realizada a análise de uma campanha de medições na 

cidade de Gama - Distrito Federal - que teve como finalidade estudar o 

comportamento do sinal de TV Digital operando na faixa de frequências de VHF-

Alto.  

Na análise, foi preciso utilizar um modelo de propagação que pudesse servir 

como base para compararmos com os dados obtidos nas medições, e, assim, avaliar 

qual o modelo que mais se aproxima da realidade, sendo ideal para ser utilizado em 

simulações.  

Este trabalho está dividido em sete capítulos. No primeiro capítulo é feita 

uma introdução ao tema abordando as motivações e objetivos do trabalho, como o 

objetivo e uma breve descrição sobre os demais capítulos.  

No segundo capítulo, será abordada uma visão geral do Estado da Arte, 

onde é contextualizado o tema, e apresentados os conceitos básicos dos 

mecanismos de propagação.  

No terceiro capítulo, serão vistos modelos e mecanismos de propagação, 

além dos modelos de predição estudados, como Okumura-Hata e ITU-R P.1546. 

No quarto capítulo, será feita a descrição dos padrões de TV digital no 

mundo, dando maior enfoque ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre 

(SBTVD-T). 

No quinto capítulo, serão apresentados os testes realizados em campo, as 

características do ambiente de medição e da transmissão do sinal, bem como as 

relevâncias referentes às medições e ao sistema. 

No sexto capítulo, abordaremos os resultados obtidos da pesquisa, dos 

testes feitos para a transmissão do sinal de TV Digital na cidade de Gama, e das 

simulações realizadas e, no sétimo, serão apresentadas as conclusões e trabalhos 

futuros. 
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1.1. Motivação e objetivos 

 

Com a previsão do desligamento da televisão analógica e a ocupação da 

faixa de 700 MHz pelo serviço de comunicação pessoal móvel, alguns sinais de TV 

que se encontravam nesta faixa foram migrados para outras frequências, entre elas 

a faixa de VHF alto. 

Para o projeto de cobertura de qualquer sistema de comunicação é 

necessário o cálculo de perda do sinal em diferentes cenários. Na literatura existem 

vários modelos para o cálculo de atenuação do sinal, porém em alguns casos estes 

não se ajustam de maneira adequada aos dados reais. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre os modelos de 

propagação existentes, bem como a análise da Recomendação ITU-R P. 1546 

aplicada à cidade de Gama (Brasília – DF), sendo este um ambiente suburbano. 

Será feita uma modelagem das medições, realizadas nesta cidade, do sinal de TV 

Digital na faixa de VHF. Além disso, será feita a simulação dos dados coletados 

sobre os modelos de propagação que se enquadraram aos termos em estudo, por 

meio do software MATLAB e, desta forma, será possível analisar quantitativamente 

e qualitativamente, o melhor modelo para a descrição da propagação do sinal de TV 

na cidade de Gama. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Análise da validade dos dados de medição. 

 Descrição do sistema de televisão digital. 
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 Descrição do modelo de Televisão Digital Terrestre Brasileiro (SBTVD - 

T). 

 Classificação do ambiente de medição. 

 Comparação dos modelos propostos na literatura com os dados 

medidos. 

 Análise dos dados e resultados. 

 

1.3. Estado da Arte 

 

Foi aprovada pela ANATEL, em 11 de Novembro de 2013, a atribuição da 

faixa de radiofrequências de 689 MHz a 806 MHz (canais 52 a 69) para as 

Telecomunicações Móveis Internacionais (International Mobile Telecommunications - 

IMT). Este processo é o chamado dividendo digital, onde a faixa de 700 MHz na 

maioria dos municípios seria destinada para o Long Term Evolution – LTE, ocupado 

até então pelo serviço de radiodifusão de sons e imagens (TV), de retransmissão de 

imagens (RTV) e de repetição de sons e imagens (RpTV) no Brasil. Com a mudança 

do serviço destinado à faixa, os serviços de radiodifusão mencionados devem ser 

realocados nas faixas de VHF e UHF. O uso da faixa de televisão em VHF é 

necessário, pois nos grandes centros urbanos a faixa UHF já contém outros canais 

de TV alocados.  

Desta maneira, surge a questão da utilização da faixa de VHF Alto (174 a 

216 MHz – canais 7 a 13 de televisão), onde é preciso levar em consideração os 

parâmetros de operação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre 

(SBTVD-T) nas condições de propagação oferecidas pelo território Brasileiro.  

O Ministério das Comunicações junto ao Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e demais parceiros, realizaram uma campanha 

de medições coletando medidas em pontos fixos e móveis e nos períodos diurno e 

noturno, através de um sistema de transmissão experimental na cidade de Gama – 

DF, que se encontra a 30 km de Brasília, com a transmissão de sinal de TV Digital 

na faixa de VHF Alto. Estes testes foram feitos para avaliar a recepção fixa e móvel, 

do sinal, no que diz respeito ao limiar de intensidade de campo elétrico e à relação 

sinal-ruído para uma recepção satisfatória. A Anatel autorizou tais testes e, dessa 

forma, a análise feita contribuiu para o desenvolvimento desta pesquisa com 
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fundamentação técnica sobre a viabilidade de operação do sistema da faixa de VHF 

Alto. [1] 
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Capítulo 2 

Modelos de propagação 

 

Com o objetivo de realizar um bom planejamento de cobertura e 

desempenho radioelétrico é preciso analisar o comportamento do sinal no ambiente 

de propagação. O canal rádio é o meio de propagação nos sistemas de 

comunicação sem fio, sendo este um meio complexo de ser analisado por depender 

de características e efeitos sobre a informação trafegada. Desta forma, são 

necessários dados experimentais que aprimorem a análise determinística. Através 

de medições, determina-se a variação da potência do sinal, por levar em 

consideração vários parâmetros, como o movimento de pessoas no ambiente e o 

atravessar de obstáculos fixos. São esses parâmetros que aproximam um modelo 

de propagação à realidade, já que quanto maior a precisão desejada, mais detalhes 

devem ser avaliados sobre o ambiente de propagação. [2] 

O problema da propagação de ondas eletromagnéticas consiste 

basicamente, na potência recebida - a qual normalmente é um dos parâmetros mais 

importantes na análise de modelos de previsão de cobertura – em um receptor 

localizado em um determinado ponto, a uma determinada distância do transmissor, 

conhecendo suas características e, também, as propriedades do meio pelo qual o 

sinal se propaga. Desta maneira, temos como mecanismos básicos de propagação 

que influenciam a propagação em um sistema de comunicação móvel a reflexão, a 

difração e o espalhamento. 
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2.1. Mecanismos básicos de propagação 

 

2.1.1. Reflexão 

 

Uma onda eletromagnética ao se propagar em um meio colide com objetos 

de diferentes tipos e dimensões. O fenômeno da reflexão ocorre quando essa onda 

incide sobre um objeto que comparado ao comprimento de onda do sinal incidente, 

possui grandes dimensões. Podemos então dizer que este objeto é a representação 

de qualquer meio que possua propriedades elétricas diferentes do meio pelo qual a 

onda está se propagando. Deste modo, no caso de esse meio ser um dielétrico 

perfeito o sinal tem sua energia parcialmente transmitida e parcialmente refletida 

sem que haja perda de energia por absorção. Caso o meio em que se colide seja um 

condutor perfeito toda a energia que incide no mesmo será refletida sem perda. Isso 

se dá pelo fato de a intensidade do campo elétrico das ondas transmitidas e 

refletidas, se relacionam com a onda incidente por meio de um coeficiente, chamado 

coeficiente de reflexão (Г), que é uma função das propriedades do material. [2] [3] 

 

2.1.2. Difração 

 

Quando a onda propagante se depara com uma superfície com 

irregularidades afiadas ou com a extremidade de um obstáculo, são geradas ondas 

secundárias pelo espaço, incluindo atrás do obstáculo, dando origem a uma espécie 

de frente de ondas curvas provenientes da característica do objeto colidido. Este 

mecanismo permite que sinais alcancem locais atrás de obstruções, além de todas 

as outras demais consequências como a propagação em torno da superfície da 

Terra, por exemplo. 

Este fenômeno está intimamente relacionado com a frequência da onda 

propagante, pois para frequências altas a difração depende da geometria do objeto, 

visto que suas dimensões passariam a ser relevantes, além de depender da 

amplitude, fase e polarização do sinal no ponto de incidência. [2] 

 

2.1.3. Dispersão ou espalhamento 
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No Espalhamento a onda eletromagnética incide sobre um objeto que, 

comparado ao comprimento de onda do sinal incidente, possui pequenas 

dimensões. O resultado desse efeito é a atenuação do sinal e a reflexão do mesmo 

para diferentes direções. A Figura 2.1.1 exemplifica os três fenômenos. [2] 

 

 
Figura 2.1.1: (a) Reflexão e Refração, (b) Difração, (c) Espalhamento [2] 

 

2.2. Modelo de reflexão no solo (Modelo de dois raios) 

 

Ao falarmos de comunicação em rádio frequência, a transmissão raramente 

ocorrerá em um único caminho direto entre a estação transmissora e receptora e, 

com isso, utilizar apenas a propagação no espaço livre é muitas vezes impreciso. 

O modelo de dois raios é baseado na ótica geométrica, e leva em 

consideração dois caminhos percorridos pelos raios (do sinal transmitido), sendo 

eles o raio direto e o raio que reflete no solo. No seu conceito, é considerado um 

ambiente externo (outdoor), sem obstáculos laterais que possam gerar efeitos 

relevantes de multipercurso. Para a sua análise, considerou-se o terreno como 

refletor de raios lançados por uma antena transmissora e, desta forma, considerando 

um caminho direto de propagação e um caminho de propagação refletido no solo 

entre transmissor e receptor [4]. 

A fim de calcular a intensidade do campo no receptor, considerando que o 

modelo é baseado em ótica geométrica, é apresentada na figura 2.2.1, a ilustração 

do modelo com os dois raios lançados pela antena transmissora e a recepção dos 

mesmos na antena receptora, onde são combinados em um único sinal. Este 

modelo é cabível de ser utilizado e preciso o suficiente para a predição de um sinal 
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de recepção em larga escala e com vários quilômetros de distância entre 

transmissor e receptor, considerando torres altas (alturas maiores que 50 m), e ainda 

para canais de microcélula com linha de visada em ambientes urbanos. 

 

 

Figura 2.2.1: Ilustração do modelo de dois raios [2] 

 

Nesta situação, podemos obter a perda de propagação do percurso, com a 

expressão da solução de Norton, através da seguinte aproximação [3]: 

 

L =
PR

PT
= (

λ

4. π. d
)

2

. GT. GR. |1 + R. ej.∆.φ + (1 − R). F(ω). ej.∆.φ|
2

 (1) 

 

Onde: 

 

L: Perda de propagação do percurso 

PR: Potência recebida 

PT: Potência transmitida 

λ: Comprimento de onda 

d: Distância entre antenas receptora e transmissora 

GT: Ganho da antena transmissora  

GR: Ganho da antena receptora 

R: Coeficiente de reflexão  

φ: Fase 

F(ω): Função de atenuação da onda de superfície. 

 

A mesma é válida quando: 

 A distância entre as antenas transmissora e receptora é muito maior do 

que o comprimento da onda transmitida: d >> λ. 
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 A constante de propagação do sinal no solo é muito maior do que no 

ar: K1 >> K0. 

O primeiro termo da expressão é referente ao raio direto, correspondendo à 

Fórmula de Friis da propagação em espaço livre, o que é previsível, já que a onda 

que chega ao receptor na propagação em espaço livre é de um raio direto. O 

segundo termo refere-se ao raio refletido em Terra Plana, onde E é dependente do 

ângulo θi e da relação entre K1 e K0, a fase Δφ é proporcional à diferença de 

percurso entre os raios direto e refletido. Já o terceiro termo representa a onda de 

superfície, onde F(ω) define sua intensidade. Conforme se aumenta a frequência e 

afasta-se do ponto de observação (recepção) em relação ao transmissor, essa 

função diminui. 

 

2.3. Okumura Hata  

 

Modelo de Okumura é um modelo empírico baseado em uma extensa 

campanha de medições realizada no Japão, cujo resultado foi apresentado na forma 

de curvas. Publicado em 1968, é um dos métodos mais utilizados cobrindo vários 

tipos de ambientes como áreas urbanas e suburbanas, áreas rurais e até terrenos 

com percurso inclinado, relevo irregular e trajetos mistos (terra-mar), nas frequências 

de 150 a 1920 MHz, e 3000 MHz em casos extremos, e leva em consideração todos 

os fatores que podem influenciar na propagação da onda eletromagnética. O modelo 

é aplicável para distâncias entre 1 km e 100 km e antenas de recepção de 3 m e de 

transmissão com alturas entre 30 m e 1000 m. [5] 

Para tornar o modelo de Okumura acessível ao ambiente computacional, 

Hata criou e ajustou fórmulas matemáticas que representam as curvas propostas por 

Okumura, criando forma o modelo Okumura - Hata. Assim, poderiam ser feitas 

análises e cálculos necessários para previsão de sinal em áreas urbanas, através da 

perda de propagação de redes celulares. Os parâmetros de validação das medições, 

através das equações, seguem os mesmos critérios do modelo original (Okumura) 

como as frequências de operação, na faixa de frequência de 150 MHz a 1500 MHz, 

distâncias entre 1 km e 100 km, terrenos quase planos, etc. [6] 
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Para representar as curvas mencionadas, usamos as seguintes expressões 

[4]: 

 

 Áreas Urbanas: 

 

LurbdB = 69,55 + 26,16 log(fc) − 13,82 log(ht) − a(hr) + (44,9 − 6,55 log(ht)) log(d) (2) 

  

Onde: 

fc: frequência (150-1500 MHz);  

ht:- altura da antena de transmissão (em metros);  

hr: altura da antena de recepção (em metros);  

d: distância entre as antenas (1 - 20 km). 

 

 Cidades grandes: 

 

a(hr) = 8,29(log(1,54hr))2 − 1,1 [dB]  → f ≤ 300 MHz (3) 

  

a(hr) = 3,2(log(11,754hr))2 − 4,97 [dB] → f ≥ 300 MHz (4) 

 

 Cidades médias e pequenas: 

 

a(hr) = (1,1 log(f) − 0,7)hr − (1,56 log(f) − 0,8) [dB] (5) 

 

 Áreas Suburbanas: 

L =  Lurb − 2 (log (
f

28
))

2

− 5,4 [dB] (6) 

 

a(hr) =  (1,1 log(f − 0,7) hr − (1,56 log f − 0,8) [dB] (7) 

 

 Áreas rurais: 

 

L[dB] =  Lurb  − 4,78(log(fc))2 + 18,33 log(fMHz) − 40,94 (8) 
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2.4. ITU-R P. 1546 

 

O modelo que mais se enquadrou e atendeu às necessidades do estudo 

realizado, bem como as especificações, as quais deveríamos considerar e possuíam 

total relevância foi o da Recomendação ITU-R P.1546 (Recomendação do Setor de 

Radiocomunicação da União Internacional de Telecomunicação). Este é um método 

de natureza empírica, para realizar predições ponto-área dos valores de campo 

elétrico em enlaces terrestres na faixa de frequência de 30 a 3000 MHz, e distâncias 

entre 1 e 1000 km usando interpolação ou extrapolação, através de um conjunto de 

curvas de propagação normalizadas.  

Baseado em curvas de propagação, o modelo é utilizado para prever a 

potência recebida do sinal em várias configurações de transmissão, como é 

exemplificado na Figura 2.4.1. [7] 
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Figura 2.4.1: Curvas de Previsão de Intensidade de Campo. REC ITU-R P.1546-5 
 

As curvas fornecem o valor da intensidade de campo para uma potência 

efetiva radiada (ERP) de 1 kW, nas frequências nominais de 100, 600 e 2000 MHz 

para o valor da intensidade do campo (excedendo 50%, 10% e 1% do tempo, 

respectivamente), em percursos terrestres e marítimos quentes e frios, para antenas 

da estação base com alturas de 10, 20, 37,5, 75, 150, 300, 600 e 1200 m e altura de 

10 m para a antena receptora. Para obter valores da intensidade do campo em 

faixas de frequência diferentes das citadas acima, é necessário utilizar o método 

fornecido pela recomendação através de interpolação ou extrapolação dos valores 

obtidos nas frequências. [8] 

Este modelo pode ser aplicado em diversos ambientes, principalmente para 

áreas urbanas, suburbanas, rurais e trajetos mistos. Para este último caso, a 

Recomendação fornece um método para obter a estimativa combinando a 
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intensidade do campo sobre áreas marítimas e terrestres. Devido à faixa de 

frequências que abrange o modelo, este pode ser utilizado para predizer a 

intensidade de campo para distintos tipos de serviços de comunicação, como 

telefonia móvel e radiodifusão. Sendo assim, é possível observar que existe uma 

variada aplicabilidade nesta recomendação e parâmetros a serem considerados, 

como o tipo de percurso, faixa de frequência, altura das antenas transmissora e 

receptora, e a distância entre elas, porcentagem de tempo, tipo de área, dentre 

outros. Para se obter os valores da intensidade do campo para configurações 

diferentes às apresentadas nos gráficos da recomendação, é preciso seguir o 

método fornecido pela mesma para realizar cálculos de interpolação ou extrapolação 

dos valores nominais obtidos. 

A seguir, serão apresentados os fatores que foram levados em consideração 

para esta pesquisa e os procedimentos mais importantes da recomendação para 

calcular o valor da intensidade de campo em cada caso. 

 

2.4.1. Determinação da altura da antena 

transmissora (h1) 

 

Para definir a altura da antena transmissora h1 a ser usada no cálculo da 

intensidade de campo, é necessário realizar algumas avaliações antes de iniciar a 

modelagem.  

A recomendação permite o uso de mapas que forneçam o perfil do terreno, 

mas caso não seja possível contar com a ajuda destes mapas, a altura da antena 

transmissora (h1) deve ser calculada em função da altura efetiva. 

A altura da antena transmissora efetiva heff (m) é definida através do nível 

médio do solo entre as distâncias de 3 e 15 km desde a antena transmissora na 

direção da receptora. Caso o valor de heff não esteja disponível, o mesmo deve ser 

estimado pela informação geográfica geral. [7] 

 

 Distâncias menores do que 15 km  

 

Deve ser usado um dos dois métodos para distâncias menores do que 15 

km: 
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 Informações do terreno indisponíveis 

 

O valor de h1 é calculado de acordo com a distância d, como mostrado [7]: 

 

ℎ1 = ℎ𝑎  [𝑚], 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑 ≤ 3 𝑘𝑚 (9) 

  

ℎ1 = ℎ𝑎 +
(ℎ𝑒𝑓𝑓 − ℎ𝑎)(𝑑 − 3)

12
 [𝑚], 𝑝𝑎𝑟𝑎 3 𝑘𝑚 < 𝑑 < 15 𝑘𝑚 (10) 

 

Onde ha refere-se à altura da antena acima do solo (altura do mastro). 

 

 Informações do terreno disponíveis 

 

ℎ1 = ℎ𝑏 [𝑚] (11) 

  

Onde hb refere-se à altura acima da média da altura do terreno entre 0.2d e 

d km [7]. 

 

 Distâncias de 15 km ou mais 

 

ℎ1 = ℎ𝑒𝑓𝑓 [𝑚] (12) 

 

Aplicação da altura da antena transmissora (h1) 

 

O valor de h1 é o responsável por indicar qual curva será selecionada para 

obter os valores da intensidade do campo, e a interpolação ou extrapolação que for 

necessária. 

 

 Altura da antena transmissora entre 10 e 3000 m 

 

Caso o valor de altura da antena transmissora (h1) a ser avaliada seja o 

mesmo valor de uma das oito curvas (veja figura 3 - referentes a 10, 20, 37.5, 75, 

150, 300, 600 ou 1200 m), o campo pode ser obtido diretamente destas curvas. 
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Caso contrário, sendo a altura entre 10 e 3000 m, o campo será obtido através da 

seguinte equação [7]: 

 

𝐸 = 𝐸𝑖𝑛𝑓 + (𝐸𝑠𝑢𝑝 − 𝐸𝑖𝑛𝑓) 𝑙𝑜𝑔 (ℎ1 ℎ𝑖𝑛𝑓⁄ ) 𝑙𝑜𝑔⁄ (ℎ𝑠𝑢𝑝 ℎ𝑖𝑛𝑓⁄ ) [𝑑𝐵(𝜇𝑉/𝑚)] (13) 

  

Onde: 

hinf: 600 m se h1 > 1200 m, ou altura efetiva nominal mais próxima inferior a h1. 

hsup: 1200 m se h1 > 1200 m, ou a altura efetiva nominal mais próxima superior a h1. 

Einf: valor da intensidade do campo pra hinf na distância requerida. 

Esup: valor da intensidade do campo pra hsup na distância requerida. 

 

 Altura da antena transmissora entre 0 e 10 m 

 

Esta etapa da análise é usada quando h1 é menor do que 10 m, dependendo 

do tipo de caminho: terrestre ou marítimo. Porém, usaremos apenas o caminho por 

terra neste relatório. 

Neste caso, a intensidade de campo para uma distância d km, onde h1 varia 

de 0 a 10 m, é calculada através da equação [7]: 

 

𝐸 = 𝐸𝑧𝑒𝑟𝑜 + 0.1ℎ1(𝐸10 − 𝐸𝑧𝑒𝑟𝑜) [𝑑𝐵(𝜇𝑉/𝑚)] (14) 

  

Onde: 

 

𝐸𝑧𝑒𝑟𝑜 = 𝐸10 + 0.5(𝐶1020 + 𝐶ℎ1𝑛𝑒𝑔10) [𝑑𝐵(𝜇𝑉/𝑚)] (14a) 

  

𝐶1020 = 𝐸10 − 𝐸20 (14b) 

  

  

E10 e E20: Intensidade de campo dB (µV/m), dados pelas curvas para h1=10 e h1=20. 

Ch1neg10: Correção Ch1 em dB, na distância requerida para h1=-10. 

Ch1: Correção por difração. 

 

 Valores negativos da altura da antena transmissora 
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É possível que a altura efetiva da antena transmissora heff, para caminhos 

terrestres, tenha um valor negativo, já que o valor é obtido através do cálculo da 

altura média do terreno com distâncias de 3 a 15 km. Neste caso, o efeito da 

difração por obstáculos terrestres próximos devem ser levados em consideração. 

O procedimento para valores negativos de h1 é obter a intensidade de 

campo para h1 = 0 como descrito no tópico anterior, e adicionar uma correção Ch1 

(correção por difração), calculada da seguinte maneira:  

O efeito da perda por difração é levado em consideração pela correção Ch1, 

dado pelos casos a e b: 

 

a) Caso os dados do terreno estejam disponíveis, o ângulo de visada do 

terreno θeff1, da antena transmissora deve ser calculado como o ângulo de elevação 

da linha que já elimina toda a obstrução do terreno em até 15 km da antena 

transmissora na direção (mas não além) da antena receptora. Esse ângulo de visada 

terá um valor positivo.  

b) Caso os dados do terreno não estejam disponíveis ou estejam 

disponíveis, θeff2 pode ser estimado assumindo uma obstrução de altura h1 em uma 

distância de 9 km da antena transmissora. Nota-se que é usado para todos os 

comprimentos de caminho, até menores do que 9 km. Sendo assim, o solo é 

considerado como, aproximadamente, uma cunha irregular no intervalo de 3 km a 15 

km da antena transmissora, com o seu valor médio a 9 km, conforme indicado na 

Figura 2.4.2. Este método leva menos em consideração as variações do terreno, 

mas também garante que não tenha descontinuidade no campo na transição em 

torno de h1 = 0. A correção a ser adicionada ao campo, neste caso, é calculada 

através da equação [7]: 

 

𝐶ℎ1 = 6.03 − 𝐽(𝑣) [𝑑𝐵] (15) 

 

Onde: 

 

𝐽(𝑣) = [6.9 + 20 log (√(𝑣 − 0.1)2 + 1 + 𝑣 − 0.1)]  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣 > −0.7806 (15a) 

 

𝐽(𝑣) = 0 para outros casos (15b) 
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𝑣 = 𝐾𝑣𝜃𝑒𝑓𝑓2 (15c) 

  

e 

 

𝜃𝑒𝑓𝑓2 = arctan (−ℎ1/9000)[°] (15d) 

        

Kv = 1.35, para 100 MHz 

Kv = 3.31, para 600 MHz         

Kv = 6.00, para 2000 MHz. 

 

 

Figura 2.4.2: Ângulo de visada efetiva para h1<0 [7] 

 

Onde: 

θeff = Ângulo de visada do terreno efetivo (positivo). 

h1 = altura da antena transmissora usada no cálculo. 

A correção acima, que é sempre menor do que zero, é adicionada ao campo 

elétrico obtido por h1 = 0. 

 

2.4.2. Interpolação da intensidade de campo 

elétrico em função da distância 

 

Na recomendação [7] existem 24 gráficos de intensidade de campo versus 

distância d, de 1 km a 1000 km. Não é preciso realizar interpolação para distância se 

a intensidade do campo for lida diretamente nestes gráficos. Para maior precisão, e 

para implementação computacional, o campo E dB(µV/m), deve ser interpolado 

linearmente para o logaritmo da distância usando [7]: 
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𝐸 = 𝐸𝑖𝑛𝑓 + (𝐸𝑠𝑢𝑝 − 𝐸𝑖𝑛𝑓) log(𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑓⁄ ) / log(𝑑𝑠𝑢𝑝 𝑑𝑖𝑛𝑓⁄ ) [𝑑𝐵(𝜇𝑉/𝑚) (16) 

  

Onde: 

d: distância para predição requerida (MHz). 

dinf: distância mais próxima inferior a d. 

dsup: distância mais próxima superior a d. 

Einf: valor da intensidade do campo para dinf. 

Esup: valor da intensidade do campo para dsup. 

 

2.4.3. Interpolação e extrapolação da intensidade 

de campo em função da frequência 

 

É necessário determinar o valor da frequência. Caso este valor seja 

diferente, os valores da intensidade do campo para a frequência requerida devem 

ser obtidos por interpolação entre os valores para valores nominais da frequência de 

100, 600 e 2000 MHz. Para isso, buscam-se as curvas que possuem a frequência 

próxima a que se deseja calcular, ou seja, uma curva com valor da frequência 

imediatamente superior e outra curva com frequência imediatamente inferior. Se a 

frequência for menor do que 100 MHz ou maior do que 2000 MHz, a interpolação 

deve ser substituída pela extrapolação dos dois valores nominais de frequência. 

Para caminhos terrestres, a intensidade do campo, E, deve ser calculado por 

[7]: 

 

𝐸 = 𝐸𝑖𝑛𝑓 + (𝐸𝑠𝑢𝑝 − 𝐸𝑖𝑛𝑓) log(𝑓 𝑓𝑖𝑛𝑓⁄ ) / log (𝑓𝑠𝑢𝑝 𝑓𝑖𝑛𝑓⁄ ) [𝑑𝐵(𝜇𝑉/𝑚)] (17) 

  

Onde: 

f: frequência para a predição requerida (MHz). 

finf: frequência nominal inferior (100 MHz se f < 600 MHz, se não 600 MHz). 

fsup: frequência nominal superior (600 MHz se f < 600 MHz, se não 2000 MHz). 

Einf: valor da intensidade do campo para finf. 

Esup: valor da intensidade do campo para fsup. 
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2.4.4. Interpolação da intensidade de campo em 

função da porcentagem de tempo 

 

O parâmetro porcentagem de tempo como o nome diz determina a 

porcentagem de tempo em que a intensidade de campo está acima de determinado 

valor. Caso este valor seja diferente de 1%, 10% ou 50%, deverá ser feita a 

interpolação. Para isso, buscam-se as curvas que possuem variabilidade temporal 

(VT) próxima as que se deseja calcular, ou seja, uma curva com valor VT 

imediatamente superior e outra curva com VT imediatamente inferior. 

Os valores de intensidade de campo para uma determinada porcentagem de 

tempo entre 1% e 50% devem ser calculados por interpolação entre os valores 

nominais de 1% e 10% ou valores nominais entre 10% e 50% do tempo utilizando a 

seguinte equação [7]: 

 

𝐸 = 𝐸𝑠𝑢𝑝

(𝑄𝑖𝑛𝑓 − 𝑄𝑡)

(𝑄𝑖𝑛𝑓 − 𝑄𝑠𝑢𝑝)
+ 𝐸𝑖𝑛𝑓

(𝑄𝑡 − 𝑄𝑠𝑢𝑝)

(𝑄𝑖𝑛𝑓 − 𝑄𝑠𝑢𝑝)
 [𝑑𝐵(𝜇𝑉/𝑚)] (18) 

 

Onde: 

t: porcentagem de tempo para a predição requerida. 

tinf: porcentagem de tempo nominal inferior. 

tsup: porcentagem de tempo nominal superior. 

Qt: 𝑄𝑡 (𝑡 100)⁄  

Qinf: 𝑄𝑡 (𝑡𝑖𝑛𝑓 100)⁄  

Qsup: 𝑄𝑡 (𝑡𝑠𝑢𝑝 100)⁄  

Einf: valor da intensidade do campo para porcentagem de tempo tinf. 

Esup: valor da intensidade do campo para porcentagem de tempo tsup. 

 

2.4.5. Correção da altura da antena transmissora 

 

Esta correção permite adicionar as contribuições à intensidade de campo 

recebido ocasionadas pelo entorno do receptor. Os valores de intensidade de campo 

elétrico são dados pelas curvas de caminho terrestre, para uma dada antena 

receptora de referencia, de altura igual ou maior do que a representada altura do 
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solo ao redor da antena receptora R2 e 10 m. As referências utilizadas nesta 

Recomendação são: 20 m para áreas urbanas, 30 m para densa urbana e 10 m para 

área suburbana. 

 

O ângulo de elevação do raio incidente é considerado no cálculo da altura 

representativa dos obstáculos ao redor da antena, R’2 [7]: 

 

𝑅′2 = (1000𝑑𝑅2 − 15ℎ1)/(1000𝑑 − 15) [𝑚] (19) 

 

Onde h1 e R’2 são expressos em metros e a distância horizontal d em Km. 

 

Nota-se que ℎ1 < 6,5𝑑 + 𝑅2, 𝑅2 ≈ 𝑅′2. Sendo o valor de R’2 > 1m. 

 

A correção para a antena receptora em torno de um ambiente urbano é: 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜 = 6,03 − 𝐽(𝑣) [𝑑𝐵], 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ2 < 𝑅′2 (19a) 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜 = 𝐾ℎ2log (ℎ2/𝑅′2) [𝑑𝐵], 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ2 ≥ 𝑅′2 (19b) 

  

Onde J(v) é dado pela equação (18a), e 

 

𝑣 = 𝐾𝑛𝑢√ℎ𝑑𝑖𝑓𝑓𝜃𝑐𝑙𝑢𝑡  (19c) 

  

ℎ𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝑅′ − ℎ2 [𝑚] (19d) 

  

𝜃𝑐𝑙𝑢𝑡 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(ℎ𝑑𝑖𝑓𝑓/27)[°] (19e) 

  

𝐾ℎ2 = 3,2 + 6,2 log(𝑓) (19f) 

  

𝐾𝑛𝑢 = 0,0108√𝑓 (19g) 

  

f: frequência (MHz) 
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Se a antena receptora estiver em um terreno rural ou aberto, a correção é 

realizada através da equação (19b) para todos os valores de h2 com R’2 fixa em 10 

m. 

 

2.4.6. Correção do ângulo de visada do terreno 

 

Em caminhos terrestres, caso seja necessária maior precisão para 

determinar o campo elétrico, a correção pode ser realizada baseando-se em um 

terreno com ângulo de visada direta. O ângulo de visada do terreno θtca é dado por 

[7]: 

 

𝜃𝑡𝑐𝑎 = 𝜃 (20) 

 

Sendo θ o ângulo de elevação da linha desde a antena receptora, que não leva em 

consideração os obstáculos, na direção da antena receptora, sob uma distância de 

16 km, não indo além da antena transmissora. 

Quando θ é calculado, a curvatura da Terra não é considerada. O valor de 

θtca não deve ser inferior a + 0,5 graus ou superior à + 40,0 graus. Onde a 

informação do ângulo de visada do terreno estiver disponível, a correção é calculada 

através da equação [7]: 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜 = 𝐽(𝑣′) − 𝐽(𝑣) [𝑑𝐵] (21) 

 

Onde J(v) é dado: 

 

𝑣′ = 0.036√𝑓 (22a) 

 

𝑣 = 0.065𝜃𝑡𝑐𝑎√𝑓 (22b) 

  

θtca: ângulo de visada do terreno (graus). 

f: frequência requerida (MHz). 

 

Nota-se que as curvas de campo elétrico para caminho terrestre levam em 

consideração perdas devido à cobertura típica da antena receptora por um terreno 
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de rugosidades suaves, logo, as correções do ângulo de visada do terreno são nulas 

para ângulos pequenos e positivos, típicos da posição da antena receptora. 

 

2.4.7. Diferença de altura da antena 

 

É preciso realizar uma correção quando há uma diferença de altura entre 

duas antenas. Esta é calculada através da seguinte equação [7]: 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒çã𝑜 = 20 log(𝑑 𝑑𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒⁄ ) [𝑑𝐵] (23) 

 

Onde d é a distância horizontal e dslope é a distância de declive, dado abaixo. 

 Se a informação do terreno estiver disponível: 

 

𝑑𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 = √𝑑2 + 10−6[(ℎ𝑎 + ℎ𝑡𝑡𝑒𝑟) − (ℎ2 + ℎ𝑟𝑡𝑒𝑟)]2 [𝑘𝑚] (24) 

 

 Se a informação do terreno não estiver disponível: 

 

𝑑𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 = √𝑑2 + 10−6(ℎ𝑎 − ℎ2)2 [𝑘𝑚] (25) 

  

 Os parâmetros htter e hrter são as alturas do terreno, em metros, acima do 

nível do mar nos terminais de transmissão e recepção, respectivamente. 

 

2.4.8. Distâncias menores que 1 km 

 

A distância entre as antenas pode ser menor do que 1 km, e, neste caso, o 

modelo é estendido para uma distância horizontal arbitrariamente curta.  

Sendo menor ou igual a 0,04 km, o cálculo do campo para esta distância 

será [7]: 

𝐸 = 106.9 − 20 log(𝑑𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒) [𝑑𝐵] (26) 

 

Em caso contrário: 

𝐸 = 𝐸𝑖𝑛𝑓 + (𝐸𝑠𝑢𝑝 − 𝐸𝑖𝑛𝑓)log (𝑑𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒/𝑑𝑖𝑛𝑓)/log (𝑑𝑠𝑢𝑝/𝑑𝑖𝑛𝑓) [𝑑𝐵(𝜇𝑉/𝑚)] (27) 
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Onde: 

dslope: distância do declive dados pelas equações (24) e (25) para a distância 

horizontal requerida. 

dinf: distância de declive dados pelas equações (24) e (25) para 𝑑 = 0.04 𝑘𝑚 . 

dsup: distância de declive dados pelas equações (24) e (25) para 𝑑 = 1 𝑘𝑚. 

Einf: 106.9 − 20log(𝑑𝑖𝑛𝑓). 

Esup: campo dado para 𝑑 = 1 𝑘𝑚. 

 

 

 

 

  



 

38 
 

Capítulo 3 

Sistema de televisão digital 

 

Neste capítulo é feita uma breve descrição dos padrões de televisão digital 

no mundo, dando maior enfoque ao sistema brasileiro de televisão digital terrestre 

(SBTVD-T). Deste modo, será tratada a evolução de TV digital e sobre sua estrutura, 

como as especificações do canal de transmissão, frequências de operação nas 

faixas VHF e UHF e os modelos de transmissão existentes hoje. 

 

3.1. Padrões de televisão digital 

 

No mundo existem vários padrões de TV digital, entre os quais os mais 

relevantes são: o padrão norte-americano (Padrão ATSC), o padrão europeu 

(Padrão DVB-T), padrão japonês (Padrão ISDB), e o modelo de televisão digital 

terrestre brasileiro (SBTVD-T), que é uma evolução do padrão japonês. 

 

 

3.1.1. Padrão Norte-Americano (ATSC) 

 

O padrão de TV Digital norte-americano foi desenvolvido no início dos anos 

de 1990, pelo Advanced Television System Committee (ATSC), onde um grupo de 

quase 60 indústrias de equipamentos eletrônicos propôs um sistema totalmente 

digital, com um conteúdo audiovisual em alta definição (HDTV), relativamente fácil 

de ser implementado, para substituir o sistema analógico NTSC (National Television 

System Committee), utilizando a mesma largura de banda de um canal NTSC. 

Dessa forma, foi preciso realizar um estudo para a utilização de modulações digitais 

adequadas à transmissão e técnicas de multiplexação e compressão de vídeo e 

áudio. O ATSC realizou compressão de vídeo e multiplexação dos fluxos 

elementares através do padrão MPEG-2 (Moving Picture Expert Group 2); Dolby AC-

3 (Audio Coding 3) foi o padrão utilizado na compressão de áudio; Modulação 8-VSB 

(8-Level Vestigial Sideband) foi a usada. A Figura 3.1.1 mostra o padrão ASTC. [9] 
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Figura 3.1.1: Características do padrão ATSC [10] 

 

O multiplexador MPEG-2 Sistemas utiliza uma banda de 6 MHz e, na sua 

saída, a taxa de dados útil máxima garantida pelo sistema é de 19,39 Mbps. O 

ATSC, por outro lado, pode operar com uma banda de 7 ou 8 MHz [5]. 

Alguns fatores são levados em conta para a aplicação de técnicas de 

modulações sobre esse feixe de dados, como o tipo ou o meio de transmissão. O 

padrão ATSC recomenda que seja utilizada a Modulação 8-VSB para rádiodifusão 

terrestre, onde se opera com canais de 6, 7 e 8 MHz e taxa de transmissão de 19,8 

Mbit/s [9]. A mais utilizada é a Modulação 64-QAM em relação à transmissão por 

cabo, e a QPSK para a transmissão via satélite.    

A seguir, é mostrada na Figura 3.1.2 a codificação do canal para 

radiodifusão terrestre, realizada em blocos onde, inicialmente ocorre o 

embaralhamento dos dados para evitar a concentração de energia em pontos 

específicos do espectro. O sinal segue para um gerador de código corretor de erro 

chamado Reed Solomon (RS), onde passa por um processo de correção de erro, 

FEC (Forward Error Correction), que insere 20 bytes de paridade para cada bloco de 

187 bytes. Esse conjunto de 207 bytes (20 de paridade mais 187 do bloco) forma um 

segmento. Posteriormente, com o objetivo de distribuir de maneira uniforme as 

rajadas de erro, ocorre o entrelaçamento temporal, em que os bytes são espalhados 

ao longo de 52 segmentos. Há, então, um segundo código de erros (treliça ou 

convolucional) que opera em nível de bits, onde um bit de redundância de 

informação é acrescentado a cada dois bits originais, sendo assim um código 2/3. 
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Totaliza-se, então, 828 símbolos de oito níveis, que é a composição da carga útil de 

cada segmento. O próximo passo é adicionar alguns símbolos a cada segmento, 

que servem como elemento de sincronismo de segmento (no caso, 312 segmentos) 

mais um de sincronismo, formando um quadrado. Ao ser modulado, esse conjunto 

que teoricamente é um sinal AC, recebe um pequeno nível DC, e aparecerá com um 

ressalto no espectro formando o sinal piloto do canal. Introduz-se o conjunto num 

modulador VSB, podendo ser analógico ou um circuito que sintetize digitalmente a 

forma de onda já em rádio-frequência, a frequência intermediária (FI). [5] 

Finalmente, o sinal VSB se encontra pronto para ser transladado para a 

frequência de operação da emissora, amplificado e transmitido. 

 

 

Figura 3.1.2: Diagrama de blocos do Padrão ATSC [5] 

 

Através de 18 formatos de vídeos diferentes (SDTV, HDTV ou qualidade 

intermediária atingida através de diferentes taxas de quadro), o sistema torna 

possível o alcance de várias qualidades de imagem 

 

3.1.2. Padrão Europeu 

 

O padrão de TV Digital europeu (DVB – Digital Video Broadcasting) foi 

criado por cerca de 300 empresas europeias, com o objetivo de atender diversas 

necessidades de vários países. Por esta razão, é um projeto que se caracteriza por 

ser muito flexível em relação a modos de configuração, possui a função de 

especificar uma série de normas para um sistema de televisão digital interativa, e 

permite transmitir diversas qualidades de vídeo em uma banda de 8 MHz, desde 

SDTV (Standard-Definition Television) a HDTV (High Definition Television). [5] 
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O sinal de vídeo e áudio são baseados na codificação e multiplexação 

MPEG-2 neste Padrão DVB, o que o diferencia do Padrão ASTC, em que a 

codificação de áudio é feita através do padrão Dolby AC-3.  

A modulação COFDM (coded OFDM) é a utilizada na transmissão por 

radiodifusão terrestre em VHF ou UHF (DVB-T) no sistema DVB. Esta modulação é 

uma variação da OFDM, com taxas de transmissão entre 5 e 31,7 Mbit/s 

dependendo dos parâmetros utilizados na codificação e modulação do sinal, onde é 

feita uma codificação anterior que inclui uma troca pseudo-aleatória da carga útil 

entre as diversas portadoras. O objetivo desta codificação é diminuir o efeito do 

canal sobre o sinal transmitido. [5] 

Com relação à transmissão via satélite, o Padrão DVB utiliza a modulação 

QPSK e, na transmissão via cabo, é recomendada a 64-QAM. A transmissão via 

micro-ondas pode utilizar a modulação 16, 32 ou 64-QAM com frequências abaixo 

de 10 GHz, enquanto para frequências acima de 10 GHz utiliza-se a modulação 

QPSK. A Figura 3.1.3 representa as características do padrão DVB. 

 

 

Figura 3.1.3: Características do Padrão DVB [10] 

 

Abaixo é mostrado o diagrama de blocos para DVB-T, onde pode ser visto 

um codificador externo RS (Reed Solomon), gerando uma assinatura digital de cada 

bloco MPEG, ao acrescentar 16 bytes de paridade. Além disso, os bytes de cada 12 

blocos são entrelaçados entre si, pelo entrelaçador externo, para aumentar a 

robustez do sistema. A codificação interna é feita, em seguida, por um código 

convolucional (Forward Error Correction), que aumenta a redundância gerando bits 
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adicionais. Ocorre, então, o entrelaçamento interno e depois os bits são mapeados 

para compor os símbolos e quadros de transmissão. O diagrama em blocos é 

mostrado na Figura 3.1.4. 

 

 

Figura 3.1.4: Diagrama em blocos do Padrão DVB [5] 

 

Como dito anteriormente, este padrão é caracterizado pela flexibilidade, 

fornecendo aplicações interativas e acesso à internet. Além disso, privilegia a 

multiprogramação através dos canais 6, 7 ou 8 MHz, logo, por ter sido desenvolvido 

para operar numa banda de 8 MHz, o DVB-T precisa reduzir a taxa de bits para que 

este sistema possa ser utilizado na faixa de 6 MHz. A máxima taxa alcançada neste 

último caso é de 23,75 Mbps [5], permitindo ainda a transmissão de HDTV. [9] 

 

3.1.3. Padrão Japonês (ISDB) 

 

O padrão de TV Digital japonês, ISDB (Integrated Services Digital 

Broadcasting), foi criado por um grupo chamado DIBEG (Digital Broadcasting 

Experts Group), que especificou o sistema para radiodifusão japonês. Como esse 

padrão provê serviços de vídeo, som, dados ou uma combinação dos três com muita 

facilidade, sua característica principal é a grande flexibilidade de configuração na 

transmissão. 

O ISDB foi desenvolvido para operar tanto em SDTV quanto HDTV, e é 

conhecido por proporcionar televisão de alta definição, transmissão de dados e 

recepção móvel e portátil. Nele, recomenda-se a utilização do MPEG-2 para a 

codificação do sinal-fonte de vídeo e multiplexação e, para áudio o sistema adotado 

é o MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding), que por sua vez é uma variante do 

MPEG-2. A Figura 3.1.5 representa as características do Padrão ISDB. 
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Figura 3.1.5: Características do Padrão ISDB [10] 

 

A camada de transmissão deste sistema pode ser vista como um 

aperfeiçoamento do sistema europeu, em que a diferença está na banda 

fragmentada do ISDB, usando o método de transmissão BST-OFDM (Band 

Segmented Transmission - OFDM). Este possui 13 segmentos diferentes que podem 

ser configurados de 3 maneiras, sendo cada uma delas uma camada do sistema, 

que pode ser modulada independentemente, através de esquemas de modulação 

multiníveis e transmitidas por um sistema OFDM. 

Justamente por sua flexibilidade, este padrão foi eleito no Brasil como o 

melhor nos testes comparativos conduzidos por um grupo de trabalho da SET – 

Sociedade Brasileira de Engenharia e Televisão, e da ABERT – Associação 

Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, ratificados pela Fundação CPqD – 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. [5] [9] 

 

3.2. Modelo de televisão digital terrestre brasileiro 

(SBTVD-T) 

 

A Televisão Digital surgiu no Brasil quando foram pesquisados sobre os 

sistemas de transmissão de sinais de TV que mais se adequavam às necessidades 

do país. Em 2003, então, foi criado o Sistema Brasileiro de Televisão Digital 

(SBTVD) com o objetivo de desenvolver uma recomendação padrão na qual o 

sistema de TV Digital pudesse se basear e contou com um comitê formado pela 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), pelo Centro de Pesquisa e 
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Desenvolvimento de Telecomunicações (CPqD) e por empresas de 

telecomunicações.  

Após vários testes realizados com os padrões já existentes, como o 

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. Alguns fatores que 

influenciaram nessa decisão foram motivos técnicos como estabilidade para 

dispositivos móveis e maior recepção em ambiente fechado, e a isenção do governo 

brasileiro no pagamento de royalties para o Japão. Adaptado para as necessidades 

brasileiras surgiu, assim, o padrão ISDB-Tb, sendo adotado também em outros 

países como Argentina e Peru.  

Neste sistema, existe a interação entre o usuário e um programa de TV por 

meio de aplicações através da internet, realizado pelo suporte para o software 

“Ginga”. Uma camada de software, middleware, capaz de se comunicar com vários 

softwares de aplicações localizados entre o Kernel e o usuário, transportando 

informações e dados entre programas de diferentes protocolos de comunicação, 

plataformas e dependências do sistema operacional, é responsável pela parte de 

interatividade, comércio eletrônico e acesso à internet.  

No padrão ISDB-Tb, apenas as emissoras de TV do governo brasileiro 

podem enviar diferentes conteúdos, simultaneamente, em 4 canais paralelos ao 

canal principal, o que é chamado de transmissão multicast. TV Cultura e TV Senado 

são exemplos dessas emissoras, e esta restrição é feita para evitar o mau uso de 

canais com conteúdos pagos de cunho religioso e com vendas de produtos.  

Atualmente, estamos na etapa final de transição do sistema de televisão 

analógico para o digital, o switch-off, ou seja, o desligamento total da TV analógica. 

Com o intuito de se adaptar a esta realidade, 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.  

A digitalização da TV trouxe novas facilidades para emissoras e 

programadoras, como possibilidade de ganho de robustez quando atingido por 

qualquer tipo de degradação do sinal no percurso de propagação até o receptor. 

Mecanismos tais como compressão de informação, códigos corretores de erros e 

diversos esquemas de modulação permitem que o sistema de TV digital possa ser 
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utilizado em diversos ambientes e condições de propagação. Os usuários também 

foram beneficiados, já que também existe 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. Outra vantagem é a do espectro de frequência 

e a transmissão de mais canais, onde 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 3.2.1: Utilização da banda de 6 MHz na DTV [5] 

 

Interferência no vídeo foi a primeira motivação para essa migração, já que é 

um problema mais fácil de ser solucionado no sistema PAL-M. Dessa forma, seria 

preciso converter os padrões de transmissão NTSC, com 525 linhas, para PAL, com 

625 linhas, sendo um processo bem complexo de ser realizado no domínio 

analógico.  

Existem quatro classes para classificar as estações digitais de televisão, 

cada uma com suas características referentes 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), na faixa de UHF. São elas: 

Classe Especial, Classe A, Classe B e Classe C, veja tabela 3.2.1. Utiliza-se a 

Classe Especial para Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens (TV). As Classes 

A, B e C, por outro lado, são utilizadas para a função de RTV, que realiza a 

retransmissão de forma simultânea dos sinais de estação geradora de TV para 

recepção livre e gratuita pelo público geral. A Tabela 3.2.1 fornece as características 

das classes das estações digitais de televisão. 
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Tabela 3.2.1: Características das classes das estações digitais de televisão [5] 

 

 

Com relação ao espectro eletromagnético, sua divisão é realizada por tipos 

de serviços, tendo o espectro da televisão duas faixas: VHF (Very High Frequency) e 

UHF (Ultra High Frequency). A faixa VHF varia de 30 MHz a 300 MHz, transmitindo 

de 54 MHz a 216 MHz, que corresponde aos canais 2 ao 13, e existe ainda a 

transmissão de rádio FM na faixa de 88 MHz a 108 MHz. Já a faixa UHF varia de 

300 MHz a 3 GHz, transmitindo de 470 MHz a 698 MHz, que corresponde aos 

canais 14 ao 51, e há 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. A Tabela 3.2.2 fornece a canalização do sistema de TV 

nas faixas de VHF e UHF. [5] 
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Tabela 3.2.2: Canalização do Sistema de TV nas faixas de VHF e UHF [5] 

 

 

A transmissão dos sinais é realizada pela técnica de multiplexação por 

banda segmentada BST-OFDM (Band-Segmented Transmission Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing), uma especificação das normas definidas para o 

sistema de transmissão terrestre de TV Digital SBTVD-T. O uso do BST-OFDM, 

possibilita diferentes tipos de configuração de transmissão permitindo, assim, 

adequar o sinal aos diversos ambientes de propagação e taxas de dados.  

Sendo, então, o BST-OFDM o esquema de modulação escolhido e 

desenvolvido para o broadcast do sinal digital, ele apresenta algumas 

características, como por exemplo, uma modulação flexível, dividindo em 13 

segmentos de 429 kHz a banda de 6 MHz de canal. O uso desta segmentação 

proporciona robustez e possibilita a transmissão simultânea de diferentes programas 

com diferentes técnicas de modulação, como a transmissão do serviço de áudio, 

serviço de dados e de televisão, visto que cada um se encontra em um segmento e, 
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ao mesmo tempo, todos estão presentes do mesmo canal de 6 MHz. A Figura 3.2.2 

ilustra a segmentação do canal de 6MHz no BST-OFDM. Outra característica seria 

possibilitar a modulação de cada segmento com diferentes parâmetros, com 

serviços otimizados de áudio e dados, para a recepção móvel, e de televisão, para 

recepção estacionária de um ambiente de multipercurso. [5] 

 

 

Figura 3.2.2: Segmentação do canal de 6 MHz no BST-OFDM [5] 

 

A multiplexação OFDM é uma técnica de modulação que divide a banda do 

canal em múltiplas sub-portadoras ortogonais, ou seja, não interferindo umas com as 

outras. A modulação OFDM permite a inserção do chamado intervalo de guarda no 

início de cada símbolo, que aumenta a imunidade a ecos (multipercurso) 

possibilitando a recepção em ambientes com mobilidade.  

Há diferentes tipos de modulação para cada sub-portadora, como, por 

exemplo, QAM ou PSK, em baixa taxa de símbolo, sendo possível modular 

simultaneamente até três tipos diferentes. As modulações que são mais robustas e 

permitem menor carga útil são QPSK (Quaternary Phase Shift Keying) e DQPSK 

(Differential Quaternary Phase Shift Keying), e por este motivo são utilizadas em 

aplicações móveis, sendo a QPSK utilizada no OneSeg, que é um serviço de 

transmissão terrestre de áudio e vídeo para dispositivos móveis presente no Brasil. 

Por outro lado, a modulação menos robusta e que permite maior carga útil é 64QAM 

(64 Quadrature Amplitude Modulation), sendo utilizada para transmissão HDTV.  

O compartilhamento de espectro baseado em OFDM visa a coexistência 

espectral com baixa interferência. Isto é possível ao fazer com que a largura de uma 

sub-banda do sistema licenciado seja um múltiplo inteiro do espaço Δf usado por 

cada subportadora do sistema não licenciado. Com essa alteração, o sistema não 

licenciado poderia utilizar apenas as subportadoras em sub-bandas que estivessem, 
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temporariamente, sem uso pelo sistema licenciado, e ambos os sistemas poderiam 

coexistir.  

Uma grande vantagem na utilização de OFDM em relação a técnicas que 

utilizam uma única portadora é poder obter a mesma taxa de transferência. Isso 

ocorre por causa do paralelismo de subportadoras de taxas baixas, que possuem 

maior resistência a condições diversas do meio, como atenuação de altas 

frequências, e interferências intersimbólica e multipercurso, comuns em rede sem fio 

devido à reflexão.  

Em relação às condições severas de transmissão, como atenuação de altas 

frequências e desvanecimento seletivo em frequência por multipercurso, é possível 

utilizar a modulação BST-OFDM, sem a necessidade de filtros equalizadores 

complexos. Com ela, há a possibilidade de eliminar a interferência intersimbólica 

devido à baixa taxa de símbolo, além de obter uma melhoria da relação sinal-ruído 

por utilizar problemas de imagem como eco, que resulta em fantasmas, e 

espalhamento no tempo, que causa borrões na imagem. Sendo assim, facilita o uso 

de redes de única frequência (SNF – Single Frequency Network), onde os mesmos 

sinais vindos de diferentes caminhos podem ser combinados construtivamente. A 

Figura 3.2.3 ilustra o diagrama de alocação de canal. [5] 
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Figura 3.2.3: Diagrama esquemático do SBTVD/ISDB-T e diagrama de modulação BST-OFDM [5] 
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Capítulo 4 

Campanha de medições 

 

Como já exposto incialmente, a faixa de frequências de 700 MHz (698 a 806 

MHz, canais 52 a 69) [1] será utilizada para a transmissão de serviços móveis 

(especificamente o LTE) e, desta forma, a faixa de frequências destinada à 

transmissão de televisão digital ficará mais estreita e imprópria. Mediante este fato e 

esta realidade, entendeu-se que havia a necessidade de estudar o comportamento 

do Serviço Integrado de Televisão Digital Terrestre na faixa de VHF Alto para que, 

nas condições adequadas, possa haver a utilização dessa faixa de frequências para 

este destino, de modo que não haja interferência entre ambos os serviços. 

Neste capítulo, serão apresentados os testes realizados em campo do 

sistema de TV Digital, na faixa de VHF Alto, conforme citado anteriormente, na 

cidade de Gama – DF [1]. Os valores medidos trouxeram a possibilidade de realizar 

uma análise da área de cobertura e, também, uma análise para se obter a 

decodificação do sinal de forma satisfatória e que garantisse o serviço. 

Além disso, serão ainda apresentadas as características do ambiente de 

medição, da transmissão do sinal de televisão digital utilizado nos testes, bem como 

as relevâncias referentes às medições e ao sistema elaborado e utilizado para a 

transmissão e coleta de dados, os quais serviram de fundamento e de base para o 

estudo feito neste trabalho.  

 

4.1. Ambiente de Medições 

 

Para a realização das medições, foi escolhida a cidade de Gama, localizada 

no Distrito Federal, próxima à cidade de Brasília. A cidade de Gama é um ambiente 

suburbano, o que nos remete aos desafios dos mecanismos básicos de propagação 

e, possivelmente, agrega fatores que colaboram para a distorção do sinal, bem 

como sua atenuação, o que é inevitável. 
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As análises feitas sobre os testes dizem a respeito das recepções fixa e 

móvel a partir da transmissão de sinais de televisão digital operando na faixa de 

VHF-Alto (174 a 216 MHz) especificamente na frequência de 213 MHz [1]. Para os 

pontos fixos foram determinados locais planejados, dentro e fora do contorno de 

serviço para transmissões de Classe A, Classe B e Classe C (veja figura 13), e as 

medições em mobilidade foram realizadas no contorno protegido de serviço para 

transmissão de Classe A.  

A localização da área de serviço competente a cada classe é delimitada pelo 

contorno de 43 dBμV/m, e estas áreas de serviços das emissoras para a TV Digital 

estão ilustradas na figura a seguir [1]: 

 

 

Figura 4.1.1: Centro de transmissão e limiares de contorno para as emissoras experimentais (43 
dBμV/m) [1] 

 

Onde:  

 Classe A: linha amarela 

 Classe B: linha azul 

 Classe C: linha ciano 
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Figura 4.1.2: Região dos testes e localização dos pontos fixos [1] 

 

A Recomendação ITU-R BT.2035-2 define a metodologia de medição 

empregada na campanha de medições [1] cujo detalhamento se encontra na 

referencia e não será descrita neste trabalho, pois não é o objetivo deste. Esta 

recomendação foi utilizada para a escolha da localidade dos pontos para medições, 

assim como a quantidade de pontos necessários. Foram, então, 69 pontos fixos no 

total, espaçados com uma distância média de 2,5 km. Como pode ser observado, os 

pontos foram concentrados em uma região específica, e não em radiais espaçadas, 

e isso se deve à utilização de uma antena diretiva. Além disso, causada pelas 

limitações de acesso ao terreno em alguns locais, a campanha de medição 

concentrou-se nas regiões nordeste e sudeste. 

Pode-se observar que dentre as classes de emissoras, a Classe A possui o 

maior contorno de área de serviço, e isso se deve ao fato de que esta classe 

possuía o valor de maior potência – ERP (Potência Efetiva Irradiada). Por este 

motivo, somente serão utilizados os dados referentes a esta classe para a 

comparação das medições com os dados preditos. 

Para que este experimento fosse realizado, foram instalados dois 

transmissores e um receptor de TV digital no centro de transmissão. A função do 

receptor foi monitorar os conteúdos transmitidos, para auxiliar o operador que, com 

estas informações, poderia verificar a ocorrência de erros. Os dois transmissores 

possuíam as mesmas características, com a finalidade de gerar o sinal digital nos 
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canais 12 e 13 (adjacentes entre si), onde a utilização de cada canal se relacionava 

com o tipo de teste a ser realizado. [1] 

  

4.2. Setup de Medições 

 

A seguir, serão apresentados os componentes utilizados na estrutura e 

setup das medições. 

 

4.2.1. Descrição dos elementos do transmissor 

 

Dois sistemas de transmissão experimental foram instalados. Um deles com 

um sistema irradiante a, aproximadamente, 41,5 m (canal 13 – 213 MHz) de altitude 

em relação ao nível do terreno e o segundo a 32 m (canal 13 – 207 MHz) de altitude, 

este último utilizado para análise de interferência co-canal, porém neste trabalho 

esta análise não será abordada. [1] 

A Figura 4.2.1 apresenta os componentes do sistema transmissor, e estes 

foram: dois transmissores, gerador de sinal e dois filtros passa faixa. 

 

 

Figura 4.2.1: Diagrama esquemáticos do centro de transmissão [1] 

 

Os transmissores possuem entradas ASI (Asynchronous Serial Interface), 

que seguem o padrão MPEG-TS (MPEG Transport Stream). Esta característica 
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permite que a inserção de dados, vídeos e áudios ocorram de forma direta em 

formato de Transport Stream na placa de controle de cada transmissor, onde 

encontra-se o modulador, através do equipamento ISDB-T and ISDTV-T Signal 

Generator (RTX100B). Após ser realizado o processamento dos dados, a placa de 

controle fornecia, em cada um dos transmissores, as informações moduladas em 

fase e quadratura. Estas informações, já no formato adequado, eram enviadas para 

um circuito conversor digital/analógico, e em seguida, transladadas para a 

frequência intermediária (IF). Os dados eram, então, enviados para o módulo 

amplificador, que consiste em excitador VHF e amplificador de potência RF. 

Finalmente, na saída de cada transmissor, havia um filtro passa-faixa de seis polos, 

incorporado para eliminar emissões ilegítimas fora da banda do canal. 

 A Tabela 4.2.1, apresenta os parâmetros do sistema de transmissão 

utilizado. 

 

Tabela 4.2.1: Características da estação transmissora [1] 

 

 

As antenas transmissoras, que geravam o sinal digital nos dois canais 

adjacentes 12 e 13 (canal 12, na faixa de 204 a 210 MHz, e canal 13, de 210 a 216 

MHz), eram da empresa Teletronix, diretivas, sendo o modelo MT-LP-7 ao 13, com 
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ganho de 10 dBi, polarização horizontal, e foi instalada em uma torre de 40 m de 

altura. 

A Figura 4.2.2 mostra o ponto de instalação e o diagrama de irradiação 

horizontal das antenas de transmissão usadas nos testes e uma ilustração da 

disposição das antenas. [1] 

 

 

Figura 4.2.2: Antenas de transmissão e diagrama de irradiação horizontal [1] 

 

4.2.2. Descrição dos elementos do receptor 

 

Com relação às medições do sinal de recepção, foi utilizado um laboratório 

móvel de telecomunicações do Inmetro, com uma antena de recepção instalada no 

topo de um mastro extensível, que permitiu a elevação da antena até uma altura de 

10 m. A Figura 4.2.3 apresenta a unidade móvel e a disposição dos equipamentos 

de medição no interior do veículo. Este veículo possibilitou a realização de diversos 

tipos de experimentos, com sistemas de comunicações e frequências diferentes, por 

causa de sua estrutura, onde havia o compartilhamento de equipamentos e recursos 

do laboratório de comunicações sem fio do Inmetro. Com ele, foram realizadas as 

medições em pontos fixos, já que foi preparado e configurado para trabalhos em 

campo. 
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Figura 4.2.3: Laboratório móvel de telecomunicações do Inmetro [1] 

 

Nos pontos B, C e E da Figura 4.2.4 a conexão entre os dispositivos foi 

realizada diretamente, sem uso de cabos. 

 

 

Figura 4.2.4: Setup de recepção dos dispositivos e equipamentos de recepção nas medições fixas [1] 

 

 

Para os equipamentos mostrados na Figura 4.2.4, a Tabela 4.2.2 descreve 

os principais parâmetros de cada um dos elementos do setup de recepção. 
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Tabela 4.2.2: Características técnicas dos dispositivos e equipamentos de recepção nas medições 
fixas [1] 

 

 

A Figura 4.2.5, apresenta o diagrama de irradiação da antena de recepção 

do sinal ISDB-T, assim como sua curva de ganho em função da frequência de 

operação. [1]. 

 

 

Figura 4.2.5: Diagramas de irradiação da antena utilizada na recepção em pontos fixos [1] 

 

Uma análise de cada componente foi realizada para avaliar sua influência no 

setup de recepção. Nesta etapa, é feita uma medição sob cada ponto de interseção 

e/ou ligação dos equipamentos, analisando os valores de atenuações ou 
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amplificações de intensidade do campo elétrico, ruído interno originado pelo gerador, 

entre outros elementos e interferências da viatura. A isso é dado o nome de 

caracterização, feita por um analisador de rede e comparada com um analisador de 

espectro. Os valores medidos serviram de parâmetro para serem checados 

diariamente antes das medições, sempre no mesmo ponto de caracterização. 
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Capítulo 5 

Análise dos resultados 

 

Neste capítulo serão abordados os resultados obtidos com a pesquisa assim 

como os resultados referentes aos testes feitos para a transmissão do sinal de TV 

Digital na cidade de Gama e trazer, junto ao contexto, os resultados encontrados 

pelas autoras nas simulações realizadas. 

 

5.1. Resultados das simulações 

 

Nesta seção, prosseguimos analisando os resultados obtidos com a 

pesquisa e com os métodos utilizados neste trabalho, comparando os resultados e 

análises existentes sobre o tema, como foi descrito até aqui. 

Foram realizadas simulações por meio do software MATLAB, no qual foram 

implementados os três modelos de propagação descritos no capítulo 3 (Anexo), para 

os tipos de ambiente especificados, que são eles: urbano, suburbano e rural. Esta 

simulação teve o objetivo de permitir analisar os dados previstos e compará-los aos 

dados reais, através dos resultados gráficos e valores de atenuação gerados por 

cada modelo e, com isso, poder concluir qual deles melhor ajusta aos dados. 

Os modelos de propagação existentes têm tido como foco prever 

intensidade de sinal recebido a uma determinada distância do transmissor, em 

determinadas condições ambientais e de acordo com determinados parâmetros. Se 

considerarmos uma estação móvel receptora que se desloca e se afasta da antena 

transmissora em uma distância muito maior, a intensidade do sinal diminuirá 

gradativamente. Para a análise e comparação da predição teórica e os valores de 

sinal medidos, a intensidade de campo elétrico na antena receptora é comparada 

com a predição teórica. 

Os resultados encontrados com as simulações para os valores de perda por 

percurso encontrados referentes aos ambientes urbano, suburbano e rural, para os 

três modelos implementados encontram-se a seguir: 
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Tabela 5.1.1: Erros obtidos para as modelagens para ambiente urbano 

URBANO 

  FSL Okumura-Hata ITU  

Erro Absoluto 82,995 52,361 40,178 

RMS 84,883 55,779 44,004 

 

 

Tabela 5.1.2: Erros obtidos nas modelagens para ambiente suburbano 

SUBURBANO 

  FSL Okumura-Hata ITU  

Erro Absoluto 82,995 54,663 31,855 

RMS 84,883 57,944 36,393 

 

 

Tabela 5.1.3: Erros obtidos nas modelagens para ambiente rural 

RURAL 

  FSL Okumura-Hata ITU  

Erro Absoluto 82,995 18,232 28,753 

RMS 84,883 22,538 33,556 

 

 
Tabela 5.1.4: Erro total obtido para cada modelo de propagação 

  FSL Okumura-Hata RURAL ITU RURAL 

Erro Absoluto 82,995 18,232 28,753 

RMS 84,883 22,538 33,556 
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Figura 5.1.1: Predição para ambiente rural 

 

 

Figura 5.1.2: Predição para ambiente suburbano 
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Figura 5.1.3: Predição para ambiente urbano 

 

O modelo de propagação no espaço livre é utilizado para os casos em que o 

receptor possui uma linha de visada com o transmissor, e prevê a diminuição da 

potência de sinal recebido com o quadrado da distância. Desta forma, foi utilizado na 

simulação o modelo de propagação no espaço livre como base para análise da 

predição. 

Foi utilizado, também, o modelo de Okumura-Hata por se tratar de um 

modelo capaz de cobrir diversos tipos de ambientes, incluindo os de interesse neste 

estudo (urbano, suburbano e rural), atendendo às limitações do sistema de medição 

como a frequência, altura das antenas, e distância entre transmissor e receptor. Este 

trouxe um resultado mais próximo dos valores medidos se comparado ao modelo de 

Espaço Livre que, como já dito anteriormente, é um modelo simples que só 

considera a distância e a frequência utilizada. 

Ao simular o modelo da Recomendação ITU-R P.1546, observou-se uma 

maior proximidade aos dados colhidos na campanha de medição para o sinal de TV 

Digital operando na faixa de VHF. Para este modelo os dados se aproximam melhor 

da realidade, se observado o comportamento do modelo de Okumura-Hata e Espaço 

Livre. 
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5.2. Análise de erro médio e RMS 

 

Em qualquer medição realizada existem erros gerados por uma série de 

fatores como o equipamento, o usuário que está o manuseando, objetos utilizados 

na medição, entre outros.  

Para realizar uma análise completa é importante a quantificação dos erros 

que ocorrem durante um dado experimento. Desta forma, são definidas medidas de 

erros, ou medidas de exatidão, sendo as mais utilizadas o Erro absoluto e o Erro 

relativo. Dentre eles, usaremos o Erro absoluto, que é dado pelo módulo da 

diferença entre um número real e sua aproximação. Para o nosso caso, utilizaremos 

a fórmula como vista abaixo [11]: 

 

Erro Absoluto: |𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑥𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜| (28) 

  

Onde xmedido foi o valor medido na cidade de Gama e xcalculado foi o valor 

calculado através da fórmula de cada modelo de propagação. 

A fim de realizar uma comparação quantitativa entre os dados calculados por 

um modelo de predição e os medidos, podem-se analisar as estatísticas do erro 

entre eles. Sendo assim, foi utilizada, então, a estimativa do desvio padrão, σ, 

encontrado a partir desta equação [12]: 

 

σ = √
1

N
 ∑(𝐸𝑟𝑟𝑜 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜)2

N

i=1

 (29) 

 

O desvio padrão é uma medida de dispersão dos dados em torno da média 

amostral, e costuma ser usado para medir a confiança dos cálculos realizados em 

uma experiência repetida várias vezes, permitindo a sintetização dos resultados. 

Sendo assim, é preciso analisá-lo levando em consideração que um valor baixo de 

desvio padrão indica que os pontos tendem a estar próximos da média do valor 

esperado e um valor alto do mesmo indica que os pontos estão espalhados por uma 

faixa de valores mais distantes. 
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Deste modo, foi realizada uma análise comparando os valores medidos e os 

previstos pelo método apresentado na recomendação da ITU-R P.1546, sendo 

possível obter o valor do campo pontual em função da frequência, distância, 

percentagem de tempo e perfil do enlace. Assim, os resultados apresentaram um 

erro médio absoluto de 18,23 dB e rms de 22,54 dB. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

 

A televisão digital trouxe vários benefícios, não somente na qualidade da 

imagem, mas também na robustez do sinal perante às interferências características 

oferecidas pela digitalização. Uma das características da TV Digital é a possibilidade 

de operar tanto em SDTV quanto HDTV, proporcionando vários tipos de qualidade 

de imagem, além de transmissão de dados e recepção móvel e portátil, tudo num 

mesmo canal. 

O modelo de televisão digital terrestre brasileiro surgiu a partir do padrão 

japonês, justamente por sua flexibilidade, que mais se adequava às necessidades 

do país. A digitalização da TV trouxe novas facilidades tanto para emissoras e 

programadoras quanto aos usuários, pela interatividade devido à facilidade de 

integração com outras mídias, como a internet, além de uma imagem e som muito 

superiores aos analógicos. 

Com a chegada do apagão digital viu-se a possibilidade de otimizar o uso do 

espectro permitindo o uso de uma determinada parte do espectro de frequências da 

transmissão do sinal de TV para o serviço de comunicação pessoal móvel. Neste 

âmbito, surgiu a necessidade de realizar estudos da transmissão de sinal de TV 

Digital operando na faixa de VHF, o que motivou a realização desta pesquisa. 

Neste trabalho foi apresentada uma pesquisa referente à transmissão de 

sinal de TV Digital na cidade de Gama, onde foi utilizado um sinal de teste na 

frequência central de 213 MHz para a transmissão. O estudo se baseou em modelar 

as perdas ocorridas no sinal transmitido e poder compará-lo à modelagem de dados 

previstos na recepção, por modelos de propagação já existentes. 

No capítulo 5 foram estudados os resultados obtidos por meio da análise dos 

dados reais e teóricos com a campanha de medições realizada. Com as premissas 

adotadas para a medição, foi possível avaliar a qualidade da recepção do sinal, para 

a classe estudada (Classe A). 

De acordo com as simulações dos modelos de propagação, o menor valor 

geral para o erro médio absoluto foi de 18,23 dB e para o rms foi de 22,54 dB, 
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valores que se referem ao modelo Okumura-Hata para ambiente rural. Analisando 

os erros entre os diferentes tipos de ambiente considerados, este modelo aplicado 

para o ambiente citado é o que mais se aproxima dos dados reais medidos na 

cidade de Gama. Este resultado não é inesperado, visto que alguns pontos medidos 

se encontravam distantes da aglomeração da cidade. Considerando, então, que a 

cidade de Gama é um ambiente suburbano, e para este tipo de perfil, os menores 

valores de erros referem-se ao modelo da Recomendação ITU-R. P 1546, com valor 

de erro absoluto de 31,855 e valor de rms 36,393. O modelo fornecido pela ITU 

possibilita adicionar correções dos valores de campo recebido calculado, porém 

seriam necessárias as informações do perfil de terreno para cada ponto de 

recepção.  

 Ao observar os gráficos, pode-se analisar que a curva do Espeço Livre foi a 

que mais se distanciou dos três modelos projetados em relação aos dados medidos, 

seguido do modelo Okumura Hata e a Recomendação ITU-R P. 1546, que obteve a 

curva mais próxima.  

Conclui-se, então, que em função dos parâmetros e do nível de 

detalhamento analisado no modelo, o mais adequado para realizar simulações é o 

Okumura Hata em ambiente rural, porém conforme observado na literatura, o 

modelo descrito pela Recomendação ITU-R P.1546, incluindo as correções dadas 

pelo perfil do terreno, fornece melhores aproximações já que quanto mais próximo à 

realidade, mais eficiente será o modelo de propagação. 
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ANEXO A – Código do software MATLAB 

utilizado para simular os modelos de predição. 

function s=calcula_hata_n() 

  

dados=xlsread('dist.xlsx'); 

[a,b]=size(dados); 

for i=1:a 

    dados(i,3) = hata(213,dados(i,1),30,10,3,1); %Hata 

    dados(i,4) = 32.44+(20*log(213))+(20*log(dados(i,1))); %Espaço livre 

    [campoech2,plb,arqinffi,arqsupfs,indh1,h1]=  

rec1546_core(dados(i,1),213,30,15,10,[cd '\'],50,'RURAL',1,0); 

    dados(i,5) = plb;  

%     

[campoech2,plb,arqinffi,arqsupfs,indh1,h1]=rec1546_core(d,f,ha,heff,h2,patht,perc,tip

oamb,perf,ang) 

    %dados(i,5) é referente a ITU    

    % inserir recomendação 

     

end 

  

dados1=xlswrite('dist.xlsx',dados(:,3),'C2:C70'); 

dados2=xlswrite('dist.xlsx',dados(:,4),'D2:D70'); 

dados3=xlswrite('dist.xlsx',dados(:,5),'E2:E70'); 

  

% dados1=xlswrite('dist_saida.xlsx',dados); 

  

plot(dados(:,1),abs(dados(:,2))); 

hold on 

plot(dados(:,1),dados(:,3),'k'); 

plot(dados(:,1),dados(:,4),'g'); 

plot(dados(:,1),dados(:,5),'r'); 

disp('ok'); 
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function L=hata(f,d,ht,hr,x,y) 

  

% disp('Modelo Okumura Hata') 

  

%cidades pequenas e médias 

if y == 1 

    a_hr = (1.11*log(f) - 0.7)*hr - (1.56*log(f) - 0.8); 

     

%cidades grandes 

elseif y == 2 

    if (f<=300) 

        a_hr = 8.29*(log(1.54*hr))^2 - 1.10; 

    elseif (f>=300) 

        a_hr = 3.2*(log(11.75*hr))^2 - 4.97; 

    end 

end 

     

% areas urbanas 

Lurb = 69.55 + (26.16*log(f)) - (13.82*log(ht)) - a_hr + ((44.9-6.55*log(ht))*log(d)); 

  

% areas suburbanas 

if x == 2 

    L = Lurb - 2*((log(f/28))^2) - 5.4; 

     

% areas ruais 

elseif x == 3 

    L = Lurb - 4.78*((log(f))^2) + 18.33*log(f) - 40.94; 

end  

  

%areas urbanas 

if x == 1  
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    L=Lurb; 

end 

 


