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1 Comentários Gerais sobre o Relatório SET/ABERT

Introdução

O Advanced Television Systems Committee (ATSC) oferece os comentários
a seguir sobre o relatório do Comitê de TV Digital SET/ABERT num esforço de
assistir a ANATEL a fazer a melhor opção, bem como a opção mais informada
possível, em sua seleção de um padrão de transmissão para a introdução de
serviços de Televisão Digital (DTV) no Brasil. Esses comentários refletem as
análises realizadas por diversos especialistas em sistemas de transmissão que têm
projetado, aperfeiçoado e avaliado os sistemas de transmissão de TV Digital por
mais de uma década. Esperamos que esses comentários ofereçam informações e
discernimento suplementares que venham a se provar úteis tanto para a ANATEL
quanto para o setor privado brasileiro quando da seleção do melhor padrão para o
Brasil.

Uma vez que esta primeira parte do relatório SET/ABERT limita-se à seleção
de um modo de modulação, os comentários centram-se basicamente nesta área.
Entretanto, acreditamos que considerações de mercado e de natureza econômica
também deveriam desempenhar um papel importante na decisão do Brasil, e
instamos enfaticamente a que a ANATEL considere todos esses fatores
conjuntamente em sua tomada de decisão. Em última instância, evidentemente, a
ANATEL deverá realizar sua própria avaliação, levando em conta a orientação de
emissoras, fabricantes, e outras partes interessadas no Brasil, das necessidades
específicas do país e do padrão de TV Digital que melhor poderá atendê-las.

A primeira seção deste documento resume os comentários gerais do ATSC
sobre o relatório SET/ABERT, inclusive nossas interpretações e conclusões
extraídas dos dados de testes. Uma segunda seção apresenta uma análise muito
mais pormenorizada dos dados de testes do SET/ABERT.

O ATSC/VSB não deveria ser eliminado de uma consideração
ulterior: ele teve desempenho superior ao DVB 2k nas partes
estatisticamente confiáveis do programa de testes.

Primeiramente, gostaríamos de dizer que ficamos impressionados pelo
profissionalismo e pelo nível de empenho e de recursos investidos no processo de
testes SET/ABERT. No entanto, com base em nosso estudo dos dados SET/ABERT,
discordamos da conclusão do relatório de que o sistema de transmissão ATSC/VSB
deveria ser eliminado de possíveis considerações suplementares como padrão de
transmissão para o Brasil. Nos testes de laboratório, os dados SET/ABERT
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mostram vantagens significativas do sistema de transmissão VSB, como fica
patente pela tabela-síntese abaixo. Com relação aos testes de campo, dados
extensiva e estatisticamente confiáveis só foram coletados para dois sistemas: o
sistema ATSC/VSB e o sistema DVB 2k. Tanto nas comparações de campo quanto
de laboratório, entendemos que os dados demonstram, de modo convincente, que
o VSB teve desempenho superior ao do sistema DVB 2k.

Resumo dos Resultados dos Testes de Laboratório SET/ABERT

Os Melhores Resultados aparecem indicados por n.

Teste
Númer

o
Parâmetro do Teste DVB-T 2k DVB-T 8k

ISDB-
T ATSC

2.1 Interferência Digital em PAL-M nn

2.2 Interferência PAL-M no Digital n

2.3 Interferência Digital no Digital (Co-
canal, Canais Adjacente e “Tabu”)

n

2.4 Interferência de Sinal Contínuo (CW)
(Observação 1)

n

2.5
Comportamento dos sistemas ATSC,
DVB-T e ISDB Com Interferência de
Ruído Impulsivo   (Observação 2)

n

2.6 Interferência Simultânea do Digital e
Ruído em Canal Analógico PAL-M

n

2.7
Interferência Simultânea do Canal
Analógico PAL-M e Ruído no Canal
Digital

n

2.8 Interferência Simultânea do Canal
Digital e Ruído no Canal Digital

n

3.1 Interferência Multipercurso (Eco ou
Fantasma) Sem Ruído Interferente

n

3.2 Interferência Multipercurso (Eco Ou
Fantasma) Com Ruído Interferente

n

3.3
Interferência Multipercurso –
Simulação para Canais com Ecos
Múltiplos

n

4.1 Limiar da Relação Portadora/Ruído n
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4.2 Nível de Sinal Mínimo n

4.3
Medição da Taxa BER (Taxa de Erro
de Bit) como Função da Variação do
Nível de Sinal

n

4.4 BER como Função de C/N n

4.5 Limiar C/N como Função do Nível do
Sinal

n

5.2 Relação “Nível de Potência Pico” /
“Nível de Potência Média”

n

5.3 Emissão de Sinais Espúrios Fora da
Faixa

n

6

Características do Sistema de TV
Digital na Presença de Reflexões
Causadas por Objetos em
Movimento (Efeito Doppler)

n

Observações:
1) Nenhuma significância em implementações reais.
2) O interleaver mais longo no ISDB pode resultar em um retardo excessivo quando da mudança de canais (“surfing” de

canais)

Os limitados dados disponíveis para ISDB e DVB 8k não são
suficientes para se formular uma conclusão confiável.

Diferentemente do que foi feito para os sistemas ATSC/VSB e ao DVB 2k,
foram coletados dados de campo muito mais limitados para o sistema ISDB e para
o sistema DVB 8k, o que disponibilizou uma carga útil de dados um pouco mais
baixa. Infelizmente, o número limitado de pontos em que esses dois sistemas
foram testados e a maneira pela qual esses pontos foram selecionados, significam
que os dados são insuficientes para se justificarem as conclusões alcançadas
sobre esses sistemas. Nossa preocupação é que a realização de testes desses dois
sistemas adicionais em apenas alguns pontos selecionados e que eram difíceis
para o VSB, supondo-se automaticamente que esses sistemas funcionariam
adequadamente em outros pontos, não gera uma base precisa ou confiável para a
comparação frente a outros sistemas. Além disso, a ampla variação nos resultados
para os resultados obtidos em um mesmo ponto em diferentes datas deixa claro
que tais suposições generalizantes não são válidas. Em síntese, não se pode
efetuar uma comparação confiável do desempenho geral dos diversos sistemas
usando-se os dados coletados nos testes de campo, os quais, para o ISDB e o
DVB 8k, foram provenientes de apenas alguns pontos selecionados.
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Tecnologia recém-disponibilizada aperfeiçoa o desempenho do VSB

Embora os dados limitados dos testes de campo sobre os sistemas ISDB e DVB
8k não sejam suficientes para se extraírem conclusões sobre o desempenho do
sistema de um modo geral, os dados nesses pontos oferecem um discernimento
sobre os tipos de problemas que fizeram com que o sistema VSB falhasse em
alguns desses pontos. Os dados mostram, por exemplo, que as falhas do VSB
foram devidas a fantasmas longos, e não a fantasmas fortes. Esse tipo de
distinção é muito importante porque sugere, de modo contundente, que os
aperfeiçoamentos introduzidos nos receptores VSB de última geração deverão
resultar em um desempenho substancialmente melhor do sistema VSB nesses
pontos. Um receptor VSB de terceira geração que incorpora muitos desses
aperfeiçoamentos encontra-se atualmente disponível e um receptor de quarta
geração que incluirá aperfeiçoamentos ainda maiores deverá estar disponível em
meados de abril. O ATSC está ansioso por disponibilizar receptores mais
avançados, como parte de um programa de testes contínuos e abrangentes no
Brasil. A disponibilidade desses novos receptores indica tanto as tendências
tecnológicas quanto o investimento de grande vulto realizado para se oferecer
suporte ao Padrão ATSC/VSB.1

Testes completos e simultâneos de todos os sistemas são
indispensáveis para se obter toda a informação necessária para se tomar
a importante decisão sobre um padrão de televisão digital para o Brasil.

À luz desses comentários sobre a metodologia e o alcance dos testes de campo
para os sistemas ISDB e DVB 8k, acreditamos ser imperativo que sejam realizados
testes muito mais abrangentes desses dois sistemas, antes de ser tomada
qualquer decisão sobre o melhor modo de modulação e sobre o padrão geral de
                                                       
1 Os receptores de terça e quarta geração que se mencionam aqui não são iguais aos receptores prototipo VSB
mencionados no relatório da SET/ABERT.  No relatório, o Comité SET/ABERT disse que os receptores de
demodulação VSB desenvolvidos no segundo semestre do 1999, e disponiveis para os testes, não mostraram
melhorias reais em situações prácticas, apesar do uso do técnicos sofisticados de igualação.  É importante
entender que os tres demoduladores VSB adicionais que foram testados pela SET/ABERT são chips
prototipos em varias etapas de desenvolvimento e integração nos receptores comerciais.  Os testes de
laboratório mostram que eles oferecerem melhorias significativas, especialmente na sua abilidade de lidar
com situações severas de multipercurso (fantasmas), mas todos ainda estão sendo sobmetidos a processos de
afinamento de software, que realçarão seus capacidades mais efectivamente em situações verdadeiras de
multipercurso.  O ATSC aprecia a disponibilidade destos fabricantes de provedenciar seus novos chips para
ser testeados no Brasil, aun antes de terminarem os procedimentos de afinamento do algorithm e aun antes de
que terem sido integrados aos melhores disenhos gerais de receptores.  Achamos inapropriado condenar estos
novos produtos baseado numos poucos locais de testes difíceis, quando estos novos disenhos de chips
innovadores e prometedores ainda não tem sido integrados completamente aos mais efectivos disenhos gerais
de receptores.

É também importante notar que nenhum dado foi incluido para o terçer chip, tal vez porque se estava apenas
terminando com os testes desse chip quando se publicou o relatório da SET/ABERT.  Dos tres novos chips,
esse chip em particular tem tido o benéfico de muitos mais meses de afinamento de algorithm de software, e
acreditamos que o seu desempenho foi melhor que qualquer dos outros receptores VSB para os locais difíceis
seleccionados para os testes ao ar livre.  Por soposto, em qualquer evento, tal como nota-se acima, o número
pequeno de locais testeados não prove um base válido para pôr de lado estos novos chips.
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TV Digital para o Brasil. Além disso, devido à significativa variabilidade, em termos
de tempo, dos resultados dos testes de todos os sistemas, é indispensável que
esses sistemas sejam testados concomitantemente com o sistema VSB, a fim de
se assegurar a comparabilidade dos resultados.

A seleção de um sistema de transmissão de TV Digital deve incluir
avaliações da viabilidade do planejamento de canais de TV Digital como
parte integral do processo decisório.

Recomendamos enfaticamente que a ANATEL avalie a capacidade de cada
sistema de TV Digital proporcionar um plano adequado de alocação de canais para
TV Digital como parte integral de sua decisão sobre o sistema de transmissão.
Uma das lições aprendidas do longo e abrangente processo de planejamento de
TV Digital nos Estados Unidos foi que a seleção do melhor sistema de transmissão
de TV Digital e o desenvolvimento de um plano efetivo de alocação de canais para
TV Digital precisam ser duas partes estreitamente integradas de um mesmo
processo. Acreditamos que as vantagens observadas com relação ao sistema
digital em interferência nos canais adjacentes, co-canal e canais “tabu” terão um
impacto significativo na capacidade do país de oferecer um número adequado de
alocações de canais para TV Digital num espectro de televisão que já se encontra
ocupado com transmissões analógicas.

Entender que o planejamento de canais “limitado por interferência” é
fundamental, principalmente para a importante área de São Paulo, e
pode ser melhor alcançado com o VSB.

Um dos aspectos que mais se destacam nos resultados dos testes de campo
SET/ABERT é que a área de cobertura de TV Digital de interesse em São Paulo é
limitada basicamente a raios de 30 km ou menos; o que difere significativamente
da situação nos Estados Unidos, onde foi necessária uma cobertura até um raio de
85 km ou mais para se replicar a cobertura das estações de TV analógicas
existentes. Mesmo assim, dados os níveis de potência usados nos testes de campo
em São Paulo, a vantagem de cobertura bruta de aproximadamente 5 dB do VSB
frente a todos os sistemas COFDM ficou evidente no desempenho superior do VSB
em comparação ao sistema DVB 2k, mesmo nessas distâncias relativamente
curtas.

Duas conclusões importantes emanam dessa observação. Primeiramente, os
objetivos do planejamento de alocação de canais para a área metropolitana de
São Paulo propriamente dita - onde deverá ser implementada uma série de
transmissores de TV Digital de menor porte com conteúdo local único - significam
que deve ser elaborado um plano de alocação de canal “limitado por
interferência”. Isso significa que embora o desempenho na presença de
comprometimentos multipercurso continuará a ser um fator importante, ele não
mais será o principal direcionador da seleção do sistema de transmissão pela
ANATEL. Uma vez mais, o processo de alocação de canais deve tornar-se parte
integral do processo de seleção do sistema.
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Em segundo lugar, embora São Paulo certamente seja uma área importante de
se considerar, a ANATEL também deve considerar criteriosamente até que ponto
as conclusões alcançadas para São Paulo podem ser extrapoladas para outras
regiões do Brasil. A significativa vantagem de cobertura bruta do VSB pode muito
bem ser crucial em outras áreas do Brasil.

As redes de freqüência única (SFN — Single Frequency Network) não
são uma solução mágica que supera as desvantagens de cobertura dos
sistemas COFDM.

Uma conclusão do relatório SET/ABERT é que somente a modulação COFDM
permitirá recepção em áreas não-atendidas por qualquer sistema, mediante o uso
de redes de freqüência única (SFNs). Acreditamos que os dados de testes de
laboratório não respaldam essa conclusão. Os dados demonstram que o sistema
ISDB não conseguiu cancelar um sinal de 0 dB, conforme exigido para operação
da SFN, e que o sistema DVB 2k  conseguiu cancelar um fantasma de 0 dB, porém
com uma relação sinal/ruído de cerca de 30 dB. Níveis de sinal tão elevados em
todas as áreas de sobreposição não serão viáveis porque exigiriam um número
muito grande de transmissores.

Além disso, o relatório parece não considerar o fato de que são necessários
intervalos de guarda amplos para que as SFNs funcionem, e que as configurações
COFDM que oferecem esses amplos intervalos de guarda não podem produzir
taxas de dados em canais de 6 MHz que sejam suficientes para viabilizar o serviço
de TV de Alta Definição (HDTV). Acreditamos que o Brasil não pode disponibilizar
os serviços de HDTV e simultaneamente depender de SFNs para alcançar plena
cobertura. As SFNs não são uma solução mágica que supere as desvantagens de
cobertura dos sistemas COFDM.

A taxa de dados efetiva é crucial para aplicações HDTV e outras
aplicações de TV Digital e não deve ser sacrificada sem uma
consideração profunda de suas conseqüências.

Partindo da premissa que os objetivos da ANATEL consistem em replicar a
cobertura de TV Analógica e oferecer uma taxa de dados que seja suficiente para
viabilizar a prestação do serviço HDTV de alta qualidade e de outras aplicações em
TV Digital, a ANATEL deve ter muita cautela com relação a propostas para aceitar
modos COFDM que só podem produzir cerca de 18 Mbps. Para os programas em
HDTV mais intensos, tais como o Carnaval e esportes de ação rápida, como
futebol, a disponibilização de apenas 18,1 Mbps, em vez de 19,3 Mbps, poderá
causar uma degradação perceptível da qualidade dos programas em HDTV. Além
disso, à medida que as emissoras considerarem a gama praticamente ilimitada de
novos e possíveis serviços de informação que poderão prestar, elas não poderão,
com facilidade, dar-se ao luxo de abrir mão de mais de 6% de sua taxa de dados
(1,2 Mbps, ou seja, mais de vinte vezes a taxa dos modems padrão de hoje),
principalmente se tais serviços forem oferecidos em associação a programas de
HDTV ou de definição padrão (SDTV), que já absorvem a grande maioria da taxa
de dados disponível.
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A ANATEL não deve ignorar fatores econômicos significativos
quando da seleção de um modo de modulação

Além dos muitos fatores técnicos descritos acima, o ATSC acredita
enfaticamente que a ANATEL também deve considerar fatores econômicos e de
mercado na seleção de um sistema de transmissão para TV Digital. Devem ser
considerados fatores tais como o custo e a disponibilidade de equipamento para o
consumidor, bem como as oportunidades que se apresentam para fabricantes
brasileiros. No nosso entender, a adoção do padrão ATSC de TV Digital no Brasil
significaria que equipamentos de DTV para consumidores, principalmente
equipamentos HDTV, estariam mais prontamente disponíveis de um maior número
de fornecedores e a preços inferiores.

A HDTV é a aplicação central da TV Digital e está sendo implementada nos
Estados Unidos e em outros países que já adotaram o padrão ATSC/VSB. Uma
ampla variedade de produtos HDTV está prontamente disponível nos Estados
Unidos a preços que já estão caindo rapidamente. Contrastando com isso, ainda
não há, em absoluto, qualquer plano de se oferecer o serviço HDTV em qualquer
país europeu — nem por cabo, nem via satélite, nem em radiodifusão terrestre —
e o equipamento HDTV DVB para o consumidor não existe em qualquer parte do
mundo. Uma vez que a HDTV seja um requisito indispensável para o Brasil,
acreditamos que a ANATEL deve ponderar esse fator como de grande peso em
sua tomada de decisão.

Conclusão

Embora louvável o trabalho do SET/ABERT e da ANATEL por suas iniciativas
impressionantes até o momento, acreditamos que é prematuro concluir sobre o
modo de modulação a ser usado para transmissões de TV Digital no Brasil.
Embora as comparações de campo e de laboratório demonstrem claramente que o
VSB teve desempenho superior ao do sistema DVB 2k, as avaliações dos sistemas
DVB 8k e ISDB oferecem, na melhor das hipóteses, apenas uma conjectura
quanto ao desempenho desses sistemas no mundo real.

Os testes até o momento não apresentam qualquer base válida para se
excluir o ATSC/VSB de considerações suplementares. A ANATEL necessita de
informação plenamente confiável para tomar a melhor decisão para o Brasil e os
testes realizados até o momento não proporcionam informação adequada para
uma decisão técnica e economicamente válida que possa vir a satisfazer o público
brasileiro.

O ATSC recomenda que a ANATEL trabalhe em articulação com o Comitê
SET/ABERT a fim de ampliar seu programa de testes de modo a incluir o teste
completo e simultâneo dos últimos equipamentos disponíveis em todos os três
sistemas, usando todos os pontos de teste (aproximadamente 130), no mínimo. A
ampliação dos testes a um número maior de pontos seria ainda mais desejável.
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O ATSC está pronto a disponibilizar os receptores VSB de última geração e
todo e qualquer apoio necessário para assegurar que os testes sejam realizados
conforme os critérios mais profissionais e mais completos para todos os sistemas
no Brasil. Asseguramos igualmente nosso pleno apoio à ANATEL e ao Comitê
SET/ABERT no sentido de assistir, de qualquer maneira possível, na seleção de um
sistema de transmissão de TV Digital e no desenvolvimento de um plano efetivo
de alocação de canais para TV Digital, de modo a atender os requisitos específicos
do Brasil. Qualquer que seja a decisão que a ANATEL venha a tomar, desejamos
fazer tudo o que nos for possível para assegurar que ela seja fundamentada em
informações confiáveis e completas, e que haja o melhor entendimento possível
das questões de ordem técnica e econômica.
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2 Comentário Circunstanciado aos Testes de TV
Digital

Comentário sobre os Testes de TV Digital SET/ABERT 

Resumo

Os testes SET/ABERT de diversos sistemas de transmissão digital contêm
um conjunto estatístico completo de pontos de campo para dois sistemas, modo
VSB e DVB 2k, no qual observamos que o VSB apresenta-se claramente
superior. Dados de alcance muito limitados também foram obtidos em um
pequeno número de pontos de campos selecionados para sistemas adicionais
(DVB 8k e ISBD) e para receptores adicionais. Também foi realizada uma ampla
gama de testes de laboratório.

Os testes de campo, em particular, devem ser analisados de acordo com o
modo de teste (estatísticas completas ou pontos selecionados). Os testes
estatísticos completos do VSB e DVB 2k são de boa qualidade estatística e podem
ser analisados por métodos utilizados previamente em testes semelhantes nos
Estados Unidos e na Austrália. Essas técnicas podem não só ser indicativas de
aprovação/reprovação (pass-fail), mas também da gravidade da reação às
condições de campo — isto é, se um sistema foi aprovado com ampla margem ou
se foi aprovado com dificuldades. Essa análise dos testes estatísticos completos
claramente mostra a superioridade geral do VSB nas diversas condições de campo
encontradas. Embora esses ensaios de campo não tenham sido realizados em
grandes distâncias — o que é um ponto forte da capacidade de cobertura do VSB
—, o VSB claramente demonstrou uma margem de vantagem de 5 dB em toda a
área testada.

Por outro lado, os dados dos testes de campo coletados em poucos pontos
selecionados (particularmente os “seis pontos críticos”) e com sistemas e
receptores recém introduzidos não podem ser utilizados, de modo confiável, para
uma comparação dos sistemas entre si em termos de desempenho geral. Dados
dos pontos de teste limitados às vezes podem ser utilizados para se identificarem
condições de campo específicas que estiveram presentes e para indicar a
necessidade de testes suplementares. Isso exige a comparação simultânea de
receptores ou sistemas com diferenças específicas, prova de que as condições do
local são estáveis de uma data de teste para outra ou uma amostra razoavelmente
grande.
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Os dados dos “seis pontos críticos” foram muitas vezes produzidos em
datas diferentes para sistemas diferentes, e os poucos casos em que os sistemas
foram testados repetidas vezes mostram grande variação temporal, de modo que
esses dados, em si mesmos, não são confiáveis. Entretanto, os dados obtidos
posteriormente nesses e em outros pontos com sistemas capazes de corrigir
fantasmas mais longos oferecem uma indicação de que o traço distintivo em
pontos difíceis geralmente não foi a intensidade de fantasmas, mas sim a duração
dos fantasmas. Na maioria dos pontos em que tanto o DVB 2k quanto o VSB
falharam, os sistemas com capacidade para fantasmas mais longos funcionaram
muito melhor. Essa é uma conclusão importante, porque sugere que os
aperfeiçoamentos que agora estão sendo incorporados nos projetos técnicos de
receptores VSB deverão superar as deficiências e melhorar o desempenho do VSB
nos locais de teste identificados. Em contraste, as melhorias no desempenho dos
sistemas COFDM continuarão limitadas pelas difíceis escolhas que precisam ser
feitas entre o comprimento de fantasmas que pode ser tratado e a taxa de dados
efetiva.

Os testes de laboratório SET/ABERT também demonstram a
superioridade técnica dos sistemas de transmissão VSB em todas as
condições relevantes, conforme verificado pelos dados de campo,
particularmente no que diz respeito a fatores que são cruciais para a
alocação de freqüências para o novo serviço digital. Esses fatores, a saber,
por exemplo, interferência co-canal, determinam cabalmente se o serviço digital
pode ser instituído no mesmo espectro que já está congestionado com
transmissões de televisão analógica. O Brasil tem aproximadamente 16.000
transmissores analógicos de TV no ar. Os requisitos de potência mais baixa do
ATSC (e, portanto, menor interferência na TV Analógica) e sua resistência à
interferência das estações analógicas existentes, oferecem a possibilidade mais
prática de se resolver o difícil problema de alocação de canais em um plano de TV
Digital no Brasil.

Testes de Laboratório

Observação: A numeração das seções e os títulos foram extraídos do
“Relatório Final sobre Testes Comparativos dos Sistemas de Televisão Digital,
Primeira Parte”, do SET/ABERT, conforme publicado na versão em língua inglesa
constante do CDROM produzido pela ANATEL. Nos comentários a seguir, fazemos
referência aos gráficos contidos no relatório, os quais não são reproduzidos aqui.

2.1  Interferência Digital em PAL-M

Esses testes devem ser estudados em conjunto com os testes da Seção 2.6,
“Interferência Simultânea do Digital e Ruído no Canal Analógico PAL-M”. Esta
seção (2.1) contém um teste de comparação de um único ponto de interferência
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versus um nível especificado de ruído branco para UITR grau 3 ou UITR grau 4,
além de um teste de limite de perceptibilidade (LOP). As figuras de grau 3 e grau
4 devem ser consistentes com as curvas que se apresentam na seção 2.6, porém
são observadas algumas discrepâncias que exigem explicação. De um modo geral,
a progressão de grau 3 para grau 4 para LOP está conforme o esperado, isto é, os
sistemas que têm relações pico/média mais altas (DVB ou ISDB) têm resultados
perceptivelmente inferiores ao ATSC para grau 4 e LOP, uma vez que os valores
pico dominam a perceptibilidade nesses casos. O ATSC também tem um melhor
desempenho em grau 3. A seção 2.6 apresenta uma discussão mais completa.

Relações de proteção (dB) em decalagem (offset) zero, extraídas das
tabelas 2.1.8.4 et.seq.

UITR Grau 4 LOP

ATSC 36.89 dB 44.63 dB
DVB* 38.05 dB 48.11 dB

ISDB-T 37.28 dB 48.04 dB
*Os parâmetros do modo não foram informados no relatório SET/ABERT.
 Observação: Os números mais baixos indicam melhor desempenho.

2.2  Interferência PAL-M no Digital

As medições contidas nesta seção demonstram a superioridade do
ATSC/VSB, conforme esperado a partir dos testes anteriores, o que demonstra
uma superioridade de pelo menos 2.3 dB em relação ao DVB COFDM em
interferência co-canal. A escolha da fonte de vídeo PAL afetará os números
obtidos neste teste; logo, é indicada uma imagem de teste específica. Os testes
realizados em outros países incluíram barras de cor e imagens específicas com um
grande conteúdo de texto de alto contraste. O zone plate utilizado nesse caso não
é claramente relacionado ao vídeo comum, porém exerce a capacidade de
correção de erro dos sistemas digitais.

No teste de canal adjacente, o sistema ATSC é superior (pelo menos 5.5 dB
no adjacente inferior e 8.6 dB no adjacente superior), devido, em grande medida,
ao uso de um sintonizador de dupla conversão. O uso de um sintonizador de dupla
conversão em uma implementação acessível aos consumidores é possível no
sistema ATSC devido ao fato de sua resistência a ruído de fase ser altamente
superior, o que não foi medido nesta série de testes. A vantagem de 11dB do
ATSC é importante para alocação de freqüência dos canais adjacentes digital e
analógico. O sintonizador de dupla conversão elimina restrições “tabu” quanto à
alocação de determinados canais não alocáveis com sintonizadores de conversão
única. Entre as restrições eliminadas incluem-se a sensibilidade à “half FI” no
canal N+4, além de outros, tais como N+/-8, N+14, e N+15.  A grande
sensibilidade a ruído de fase do DVB impede o uso de um sintonizador de dupla
conversão que seja acessível em termos financeiros e até mesmo dificulta a
cobertura tanto da faixa UHF quanto da VHF. Uma vez que o ruído de fase do
sintonizador afetará a margem de recepção medida do DVB, quaisquer
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comparações entre os sistemas devem exigir que todos os receptores possam
sintonizar todas as faixas.2

2.3  Interferência Digital no Digital (Co-canal, Canais Adjacente e
“Tabu”)

Como em outras medições de interferência, a figura de maior importância
nesta seção é a da interferência co-canal. Existe uma clara (e esperada) vantagem
de 5 dB por parte do VSB. Esta figura afeta significativamente a distribuição
geográfica das localidades dos transmissores DTV. Conforme indicado na seção
2.2 “Interferência PAL-M no Digital”, o desempenho adjacente e tabu é altamente
afetado pela qualidade do sintonizador de custo acessível, o que depende da
tolerância a ruído de fase desses sistemas. O ATSC permite a utilização de um
sintonizador de dupla conversão de baixo custo, acessível aos consumidores,
proporcionando a melhor proteção contra interferência dos canais adjacente e
tabu.

2.4  Interferência de Sinal Contínuo (CW)

Esta medição é de interesse predominantemente técnico por sua ocorrência
ser rara e desprezível em condições reais. As fontes de CW normalmente são excluídas
de operação intra-faixa na faixa de radiodifusão. O espectro de TV é alocado e as
freqüências destinadas com base no uso exclusivo do serviço de radiodifusão em
uma dada faixa. Assim sendo, é razoável fazer uma concessão a este parâmetro
em troca das muitas outras vantagens do sistema ATSC. De um modo geral, os
resultados deste teste não deveriam receber qualquer peso em termos de seleção,
planejamento ou implementação do sistema.

2.5  Comportamento dos Sistemas ATSC, DVB-T e ISDB
com Interferência de Ruído Impulsivo

Os testes nesta seção utilizam um interessante “simulador de ignição”, que
não foi utilizado para testar o sistema de TV Digital anteriormente. A interpretação
dos resultados e a comparação com técnicas anteriores apresentam um
interessante trabalho para o futuro, porém é possível tecer alguns comentários
gerais. Primeiramente, o simulador de ignição produz uma seqüência fixa e
repetitiva de pulsos de ruído. A largura e a amplitude dos pulsos de ruído são os
dois parâmetros de teste de variáveis usados na produção dos gráficos
bidimensionais. Para se entender a forma dessas curvas, é preciso observar que o

                                                       
2 Os sintonizadores DVB cobrem apenas UHF. Essa deficiência também inibe a observação de ruído impulsivo
nos canais VHF – nos quais a interferência de ruído impulsivo é máxima.
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ruído que é gerado pelo simulador de ignição tem uma distribuição gaussiana, de
modo que nem todos os símbolos de dados são destruídos durante um
determinado pulso. Isso difere dos métodos habituais, nos quais o pulso é de alta
amplitude e somente a largura é variável. O resultado esperado é um
arredondamento das curvas de limiar em comparação à natureza intermitente do
teste de pulso de alta amplitude mais típico. Além disso, o teste de pulso de alta
amplitude é mais diretamente relacionado à dimensão de interleaving do sistema.
O segundo aspecto atípico do teste usado pelo SET/ABERT é a seqüência
específica de pulsos, que simula apenas um tipo específico de fontes de ruídos. Os
testes com motores domésticos de pequeno porte mostram uma vantagem de 10
a 20 dB para o VSB frente ao modo DVB 2k e uma vantagem de até 14 dB frente
ao modo DVB 8k. Isso varia, evidentemente, segundo a natureza exata do ruído.
O resultado ISDB mostra a inclusão de um interleaver extremamente longo, que
pode não ser prático devido a retardos na mudança de canal. Um interleaver tão
longo também é hipoteticamente aplicável ao DVB COFDM, mas um tal sistema seria
não-padrão e incompatível com o equipamento fabricado para utilização fora do
Brasil. Além disso, acrescentaria um retardo de mudança de canal de 0,1 a 1
segundo, dependendo do aperfeiçoamento necessário. (Nos sistemas analógicos,
o atraso por mudança de canal geralmente é inferior a 0,1 segundo, de modo a
permitir um rápido “surfing” por canais) .

2.6  Interferência Simultânea do Digital e Ruído em Canal Analógico
PAL-M

Nestes testes, a interferência do sistema digital no PAL-M é combinada a
vários níveis de ruído branco de modo a produzir-se uma imagem UITR grau 3 ou
grau 4, produzindo, assim, uma curva bidimensional de limiar vs. as duas
interferências. Espera-se que as assíntotas das curvas geradas a uma alta relação
sinal-ruído igualem os níveis de sinal-interferência gerados nos testes em ponto
único da Seção 2.1. Entretanto, não é este o caso e os dados devem ser
analisados mais detidamente para se entender a razão.

Os dados de importância primordial para o planejamento das alocações de
canais de TV Digital são os relativos à interferência co-canal, uma vez que isso
determina o espaçamento mínimo das estações digitais em relação às estações
analógicas existentes. Na seção 2.1, os resultados de ponto único para o UITR
grau 4 são 38.05 dB para DVB COFDM, e 36.89 dB para o VSB. Nesta seção (2.6),
as assíntotas são aproximadamente 39.5 dB para DVB COFDM e 36 dB para o VSB.3

Devido à auto-consistência das curvas bidimensionais, entendemos que a
abordagem mais conservadora e melhor consiste em usar as assíntotas dessas
curvas como os fatores de planejamento para a interferência do digital no

                                                       
3 A curva para o ISDB termina em 38 dB, embora não esteja claro que ela tenha se nivelado. Observamos que
o Limite de Perceptibilidade LOP para o ISDB é relativamente alto e, portanto, antecipamos que seus efeitos a
graus UITR mais altos sejam mais graves.
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analógico.4 Isso resulta num número de 3.5 dB a favor do ATSC para o
importante fator interferência digital em PAL-M, o qual deve ser incluído
entre os fatores do planejamento para alocações de canais de TV Digital.

2.7  Interferência Simultânea do Canal Analógico PAL-M
e Ruído no Canal Digital

O gráfico de maior relevância nesta seção é o de número 2.7.8.20, que
mostra as plotagens bidimensionais da C/I do co-canal (portadora digital
/interferência PAL) vs. C/N (portadora digital/ ruído). Esta plotagem mostra a
região incluída de operação bem sucedida acima e à direita de uma dada curva. A
superioridade do ATSC fica imediatamente patente, uma vez que sua região de
operação inclui as de todos os demais sistemas. Isso demonstra a combinação do
filtro de pente do receptor ATSC com seu excelente limiar de ruído. O limiar de
ruído é tão superior que 3dB de ruído branco podem ser trocados por um
aumento de 11dB em rejeição PAL quando necessário, ao mesmo tempo em que
ainda mantém um desempenho melhor do que os outros sistemas. Esta
combinação de interferência co-canal e ruído é importante para o
planejamento das alocações de canais de TV Digital, inclusive para se
definir a proximidade máxima possível entre estações analógica e
digital.

2.8  Interferência Simultânea do Canal Digital e Ruído no Canal Digital

O gráfico síntese 2.8.8.14 apresenta o resultado esperado, no qual a
relação C/I é quase exatamente intercambiável pela relação C/N. Nesse caso, o
sistema ATSC é pelo menos 4 dB superior aos outros sistemas em ambos
aspectos. Essas curvas confirmam as medições dos comprometimentos individuais
apresentados nas seções 2.3 e 4.1.

3.1  Interferência Multipercurso (Eco ou Fantasmas)
sem Ruído de Interferência

                                                       
4 A diferença entre os testes de ponto único e as curvas bidimensionais poderia ser simplesmente atribuída a
erro experimental. Entretanto, observa-se que os pontos múltiplos nas curvas bidimensionais da seção 2.6
não apresentam qualquer variação que pudesse permitir essa interpretação; apresentam, ao contrário, curvas
monotônicas. As possíveis explicações para as diferenças entre as seções 2.1 e 2.6 são diferenças de distância
de visionamento e ajustes de receptores, inclusive precisão de brilho, contraste ou, particularmente, ajustes
de controle de “peaking” ou nitidez. A exatidão dos resultados dependerá também da localização do
telespectador em relação ao monitor. Pelo fato de serem visionados três receptores, quanto mais fisicamente
próximo se estiver, tanto mais crítico isso será para a visibilidade do ruído e interferência. Uma vez que essas
mesmas variáveis estão presentes no visionamento domiciliar, usamos as curvas, que apresentam a pior
situação de todos os testes, em vez das medições de ponto único.
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As medições da interferência multipercurso parecem ter sido realizadas
cuidadosamente. Entretanto, deve-se observar que existe uma limitação do
equipamento de teste, o que pode ter tido um impacto significativo sobre os
resultados. O simulador de eco utilizado, Tektronix TAS-4500, não tem a
capacidade de gerar um fantasma “semi-estático”, isto é, um fantasma de fase de
mutação lenta. Assim sendo, os fantasmas foram testados a uma taxa fixa e os
sistemas não foram submetidos à fase mais crítica do eco. Uma vez que tais
fantasmas críticos aparecerão em situações de campo, pelo menos
ocasionalmente, o procedimento de teste mais conservador e significativo
consistiria na realização de testes de laboratório com a fase do fantasma de
mutação lenta.

Mesmo tendo isso presente, o fato é que o gráfico 3.1.8.1 demonstra que
os sistemas DVB e ISDB COFDM testados não oferecem suporte para operação em
rede de freqüência única, tendo ou menos de 0 dB de capacidade de
cancelamento de fantasma ou uma capacidade de tempo de retardo
extremamente pequena. O sistema DVB 2k COFDM tem uma capacidade medida
de duração de fantasmas de +/- 15.5 microssegundos. Isso restringiria os
transmissores SFN para que fossem espaçados a uma distância de mais de 4,6 km
um do outro, o que exigiria um grande número de transmissores. Os sistemas
DVB 8k e ISDB COFDM não demonstraram a capacidade de cancelar os fantasmas
de zero dB que são deliberadamente introduzidos por uma SFN. As mesmas
considerações são válidas para gap-fillers em canal (on-channel gap-fillers) que
não são completamente protegidos de áreas que se sobrepõem à cobertura do
transmissor principal. O equipamento ATSC, embora tenha desempenho bastante
respeitável, apresenta as limitações de um chip decodificador VSB específico, que
está em vias de aperfeiçoamento tanto em amplitude quanto em extensão de
fantasmas, em projetos desenvolvidos recentemente. É muito importante destacar
que a importância prática desses resultados deve ser determinada por uma
demonstração estatisticamente válida da freqüência com que os fantasmas
extremos ocorrem no campo.

3.2  Interferência Multipercurso (Eco ou Fantasmas)
com Ruído de Interferência

Os resultados constantes da presente seção demonstram claramente a
necessidade de se considerarem impedimentos múltiplos durante os testes dos
sistemas. Os sistemas DVB e ISDB ou não alcançam fantasmas de 0 dB, ou
alcançam unicamente a uma relação C/N muito alta de 25 a 30 dB. A dependência
desses altos níveis de C/N é inviável, uma vez que qualquer transtorno adicional,
ainda que ligeiro, causará uma falha. Diversos tipos de ruídos sempre estão
presentes nas condições reais, desde ruído térmico e impulsivo até ruído de fase
de sintonizador e assim por diante. O receptor ATSC testado apresenta uma
assíntota com um eco de cerca de 2 dB (D/E, relação desejada — eco) e operação
útil até cerca de 2.5 dB.
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3.3  
Interferência Multipercurso – Simulação para Canais com Ecos
Múltiplos

Estes testes usaram uma série de conjuntos de fantasmas (ghost
ensembles), a maioria dos quais era de amplitude total muito grande, acima da
faixa do equipamento VSB que foi testada. Para os conjuntos que representam um
canal Rayleigh (com fantasmas efetivamente de zero dB), não se esperaria que o
equipamento VSB testado cancelasse os fantasmas. Como em outros testes, deve-
se levar em consideração a probabilidade de esses conjuntos específicos
ocorrerem no campo, bem como o aperfeiçoamento esperado na capacidade de
cancelamento de fantasmas dos receptores VSB.

4.1  Limiar da Relação Portadora - Ruído

Estes testes demonstram uma vantagem de 4.5 dB a 5 dB para o VSB
frente a sistemas de TV Digital de 6 MHz comparáveis, conforme verificado nos
outros testes que usam ruído como uma entre várias interferências.

4.2  Nível de Sinal Mínimo

Nesse teste, o VSB teve desempenho ligeiramente melhor do que o DVB
COFDM e cerca de 3 dB melhor do que o ISDB COFDM. Esse teste é
essencialmente uma medida da qualidade do sintonizador que se obteve e da
sensibilidade dos sistemas a possível ruído impulsivo (bursty). O ruído gerado pelo
sintonizador tende a não ser estatisticamente estacionário, porém muitas vezes
tem um componente de pulso. É importante observar que a capacidade de
sintonizar todas as faixas (VHF superior e inferior e UHF) terá impacto sobre o
desempenho do sintonizador em termos de ruído de fase, o que, por sua vez,
afeta o limiar do nível de sinal mínimo do DVB COFDM e do ISDB COFDM muito
mais do que o VSB. Todos e quaisquer testes de sistemas devem ser realizados
com um sintonizador que cubra toda a faixa de freqüência na qual o sistema de
TV Digital será implementado.

4.3  Medição da BER como Função da Variável do Nível de Sinal

Estas medições confirmam os resultados constantes da seção 4.2.
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4.4  BER em Função da C/N

Estas medições confirmam a vantagem significativa do VSB em termos da
relação C/N que se apresenta em outras seções do relatório. As figuras obtidas
são uma fração de um dB abaixo do esperado para todos os sistemas, porém as
comparações relativas coincidem com os resultados de outros testes.

4.5  Limiar da C/N como Função do Nível de Sinal

Essas medições confirmam o tradeoff de ruído de receptor externo vs.
interno implícito em medições anteriores do limiar C/N e do nível de sinal mínimo.
As curvas se apresentam sem flutuações, das condições limitadas por C/N (ruído
externo) no lado direito até condições limitadas pelo nível de sinal (ruído interno)
no lado esquerdo. A vantagem do VSB pode ser vista em todo o gráfico na forma
de C/N necessária mais baixa ou nível de sinal necessário mais baixo, ou ainda
combinações de ambos.

5.2  Relação “Nível de Potência Pico”/ “Nível de Potência Média”

Estes testes demonstram uma vantagem do VSB de 1.6 dB frente ao DVB
COFDM e de 1.9 dB frente ao ISDB COFDM para o nível 0,01% de relação
pico/média. Isso tem conseqüências tanto para o dimensionamento do
transmissor quanto para a interferência digital no analógico, conforme
demonstrado nas medições constantes das seções 2.1 e 2.6.  A vantagem do VSB
é ainda maior em níveis de probabilidade mais altos, 0,001%, por exemplo. A
ocorrência mais freqüente de sinais de pico de nível alto com o COFDM significa
que o transmissor deve ser maior, de modo a tratar esses níveis, uma vez que se
causa splatter de interferência fora de faixa se os picos forem clipados ou
comprimidos.

5.3  Emissão de Sinais Espúrios Fora de Faixa

Este teste parece não ser conclusivo, uma vez que os níveis de sinal
parecem ter mudado entre as medições das faixas laterais superior e inferior do
sistema DVB COFDM. Além disso, não fica claro quais parâmetros do transmissor
foram ajustados para haver  compatibilidade com o modelo da FCC. Um teste mais
interessante consistiria em ajustar a potência do transmissor até satisfazer o
modelo da FCC e medir a potência do sinal nesse ponto exato para cada sistema.

6  Características dos Sistemas de TV Digital na Presença de
Reflexões Causadas por Objetos em Movimento (Efeito Doppler)
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O receptor VSB apresenta o desempenho de um chip específico, que tem
velocidade suficiente para aplicações portáteis e aplicações fixas com trepidação
de aeronave. Os resultados nesta seção parecem ser razoáveis, exceto uma curva
(VSB em retardo de 1 microssegundo, na Figura 6.8.1). Isso demonstra um
comportamento anômalo para o deslocamento de freqüência (frequency offset)
negativa que exigiria pesquisas adicionais. As curvas para os outros retardos são
tão simétricas quanto se esperava.

Testes de Campo

Observação: Nesta seção, realizamos uma análise cabal dos testes de
campo. Mais particularmente, a comparação estatisticamente confiável de
sistemas semelhantes (VSB e DVB 2k COFDM), efetuada em 130 pontos, é
analisada de diversas maneiras, sendo que todas elas confirmaram a
superioridade do sistema ATSC/VSB no ambiente de campo.

Além disso, os dados provenientes dos testes de alcance muito limitado
realizados com o sistema DVB 8k COFDM e com o ISDB COFDM em pontos
selecionados são analisados com a finalidade de se inferir o tipo de problema
encontrado nesses pontos. A presença de fantasmas longos, em vez de
fantasmas intensos, está implícita nesses dados.

Os dados usados para análise consistem do que segue abaixo, com as poucas
exceções listadas a seguir:

• Dados do primeiro dia dos 130 pontos de testes do VSB e do DVB 2k;
• Testes DVB 8k e ISDB, visitas iniciais aos pontos;
• Seis pontos selecionados, todos os dados.

Exceções aos dados do primeiro dia:

Os dados do primeiro dia dos pontos 119 e 136 mostraram problemas óbvios
de equipamento ou de calibração; foram usados os dados da segunda visita.

Os erros conhecidos foram corrigidos:

Ponto 28: o DVB 2k foi marcado erroneamente como ISDB;
Ponto 18B: a segunda entrada é ATSC, não DVB;
Ponto 111: a primeira entrada é DVB 2k, não 8k;
Ponto 151: faltam os dados para o ATSC.
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Testes Estatisticamente Válidos: VSB vs. DVB 2k

Comentários Gerais: Nos testes de campo, foi dada alguma margem para
todos os sistemas de modo a acomodar o ruído impulsivo, intenso e esporádico
proveniente do tráfego passante ou de outras fontes não-identificadas, tais como
linhas de transmissão elétrica. Também foi permitida uma contagem4 de erros
máximos de cinco. A elevação desse limiar em alguma medida resultaria em
números de cobertura mais favoráveis para todos os sistemas e permitiria uma
maior análise de margem dos locais críticos. Esta técnica é utilizada em algumas
das seções abaixo, nas quais ela é especificamente mencionada. Os gráficos com
base na análise de dados de aprovação/reprovação (pass-fail), principalmente os
dados obtidos em um número limitado de pontos, exageram as variações de ponto
e geram uma caracterização não-confiável do sistema. Os dados são analisados
aqui de modo a evitar esse problema.

Cobertura vs. Distância

Este é um tipo de gráfico amplamente utilizado, semelhante ao gráfico incluído
no relatório SET/ABERT. Na versão que apresentamos aqui, utilizamos unicamente
dados de campo efetivos (sem extrapolação de dados) e, portanto, limitamos o
gráfico aos dois sistemas que foram medidos em todos os pontos de campo. Este
gráfico apresenta a cobertura percentual em cada distância (não a porcentagem
cumulativa para todas as distâncias menores). Este gráfico ultra-simplifica os
resultados dos testes, uma vez que ele não indica a fonte das condições de
aprovação/ reprovação (sistema ou variações do local).

                                                       
4 Os dados não indicam o período de tempo em que a contagem foi feita. Um procedimento fixo e o uso da
taxa de erro de bits segundo a decodificação de Reed Solomon, com um critério específico para a observação,
porém desconsideração do ruído impulsivo esporádico proveniente de tráfego, eliminaria a possível
variabilidade subjetiva. Além disso, ela pode ser útil para se analisar a contagem de erro de pulsos
separadamente a fim de se realizar uma análise da margem de todos os pontos em que a margem pode ser
medido.
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Este gráfico é utilizado aqui para ilustrar um erro facilmente cometido na
interpretação dos dados de campo. É fácil supor que este gráfico relaciona-se à
intensidade do sinal, quando na verdade existe pouquíssima correlação entre
distância e intensidade de sinal, conforme demonstrado no gráfico Margem vs.
Localização na seção seguinte. A má correlação com o comportamento do sistema
deve-se a que são muito grandes as variações de ponto para ponto a uma
determinada distância, devido às irregularidades do terreno. Dessa forma, os
gráficos de cobertura vs. distância não podem ser usados para se inferir que um
sistema teve um bom desempenho em locais de forte sinal e fantasmas intensos
ou que outro sistema teve um bom desempenho em níveis de sinal baixos. Os
gráficos abaixo que incluem a margem do ponto e o limiar de campo do ponto
revelam os fatos nesses casos.

Informações muito mais úteis e reveladoras podem ser obtidas mediante
análises das margens do ponto e dos limiares de campo do ponto, que são
estudados de diversas formas nas seções subseqüentes.

Margem do Ponto vs. Localização

Este gráfico (abaixo) mostra que as localizações de margem baixa não se
limitam a uma determinada distância do transmissor para cada sistema, além de
demonstrar porque o gráfico de cobertura vs. distância não pode ser utilizado para
se inferir porque um sistema ou outro tem excelente desempenho em condições
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específicas. É óbvio que as condições variam grandemente segundo o local
específico, e com a distância só se pode entrever uma tendência geral
relativamente pequena.
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Margem vs. Intensidade de Campo

Esta análise demonstra uma forte correlação geral entre margem
operacional e intensidade de campo. Existe alguma variação local (dispersão dos
pontos), que é analisada adicionalmente mediante a exclusão do fator ruído de
fundo e a plotagem da razão C/N vs. margem na seção seguinte. A aleatoriedade
dos gráficos nesta seção pode ser devida ao ruído não-explicado, tal como, de
modo geral, ruído impulsivo de fundo do tráfego de veículos ou de linhas de
transmissão elétricas a várias distâncias.

O primeiro gráfico abaixo mostra os dados plotados com os pontos de falha
separados na parte inferior do gráfico. O gráfico apresenta três regiões claramente
visíveis. A região à direita (intensidade de campo inferior a 55 dBuV/m) contém
falhas para ambos sistemas devido à baixa intensidade de campo. A região à
esquerda, de intensidade de campo alta (maior do que 65-70 dBuV/m), mostra
somente algumas falhas e uma forte correlação entre margem e intensidade de
campo. A região central mostra condições de sinal complexas, com uma possível
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mistura de ruído, fantasmas e outras interferências, além de, possivelmente,
grande variação de ponto (site).
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No segundo gráfico, todos os pontos foram plotados independentemente da
contagem de  erros de impulso. Isto mostra que os locais com alta intensidade de
campo (acima de 85 dBuV/m) tiveram uma margem alta, o que é compatível com
os outros dados. Esses pontos falharam porque tiveram uma alta contagem de
erros de impulso, mesmo com uma ampla margem. Somado à margem normal
esperada, isto indica que não ocorreram fantasmas excessivamente fortes.
Fantasmas fortes produziriam uma margem significativamente mais baixa.
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Estes gráficos claramente demonstram que a cobertura para ambos os
sistemas foi limitada pela intensidade de campo, mesmo dentro do limitado raio
de 30 km da área de teste.
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Margem vs. C/N

A plotagem de margem vs. C/N (relação portadora – ruído) é semelhante
aos gráficos  acima para intensidade de campo vs. margem, mas demonstra, com
maior clareza ainda, a vantagem do VSB na grande maioria dos pontos, uma vez
que o fator ruído de fundo é eliminado desses dados. A correlação entre margem
e C/N é quase perfeita e demonstra a vantagem do VSB frente ao DVB em todos
os tipos de pontos.

Os gráficos mostram três regiões, a exemplo dos gráficos de margem vs.
intensidade de campo: uma região de bom desempenho à esquerda, uma região
de condições de ponto complexas no centro e uma região de falha para todos os
sistemas à direita.

No primeiro gráfico abaixo, os pontos que foram classificados como “falhas”
— por qualquer razão, inclusive erros de ruído impulsivo — aparecem plotados na
parte inferior. O segundo gráfico mostra todos os pontos que tiveram uma
margem mensurável, independentemente do impulso ou dos erros de pulso
encontrados. Mediante a comparação dos dois gráficos, podemos ver, uma vez
mais, que não há quaisquer pontos que tenham tanto sinais de nível alto quanto
fantasmas longos (porque não há falhas em níveis de C/N altos). Os pontos que
falharam tanto para o COFDM 2k quanto para o VSB estão em níveis de C/N mais
baixos. A diferença entre os gráficos também ilustra como critérios de aprovação
/reprovação (pass/fail) podem ocultar ou distorcer dados.
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Esta análise demonstra claramente que a cobertura de todos os sistemas foi
limitada pela C/N do sinal, mesmo no limitado raio de 30 km dos testes. Isto
confirma que a cobertura e a resistência a ruído impulsivo aumentaria
grandemente com o uso de mais potência do transmissor, uma torre mais alta
e/ou uma inclinação do feixe de antena de modo a aumentar a intensidade do
campo e a relação C/N nos pontos desejados.
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Histograma de Margem

O histograma de margem cumulativo é mais uma forma de se analisar o
desempenho do sistema. Ele mostra a vantagem sistemática de 4 dB a 5 dB do
sistema VSB frente ao DVB, na forma do espaçamento horizontal entre as curvas.
Além disso, uma vez que as curvas não se cruzam, o histograma mostra que
existe uma vantagem geral para todos os pontos.
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Limiar de Campo vs. Localização

Neste gráfico de Limiar de Campo vs. Localização, a relação sinal–ruído
medida em cada local foi subtraída da margem do ponto para obter-se o limiar.
Isso demonstra o desempenho dos dois sistemas muito mais claramente e indica
que o VSB mantém uma boa margem em pontos difíceis.

A grande maioria dos limiares de ponto para o VSB é inferior aos do
(melhor do que o) DVB COFDM. Mesmo os altos limiares VSB em pontos críticos
estão dentro da faixa típica do DVB em pontos bons. Isto demonstra que o VSB
continuou a funcionar de modo mais confiável do que o DVB em toda a gama de
condições encontradas em campo.
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Esta análise também permite a fácil determinação de quaisquer pontos
muito atípicos, dos quais houve dois. Para cada sistema, um ponto mostra um
limiar altamente elevado. O ponto 56 teve margem zero para o VSB e facilmente
poderia ter sido um ponto falho em outra visita. O ponto 67 teve um limiar alto
para o DVB. Os dados mostram que houve grandes variações de sinais que
poderiam causar falha de tempos em tempos.
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Estatísticas Cumulativas

O gráfico da função distribuição cumulativa (cumulative distribution
function-CDF) do limiar mostra que a margem VSB é sistematicamente 5 dB
melhor do que a do DVB COFDM. Isto se evidencia pela distância horizontal entre
as duas curvas, além do fato de que as curvas nunca se cruzam. Essas curvas
demonstram o mesmo resultado positivo para o VSB obtido em outros testes de
campo que compararam diretamente o VSB e o DVB COFDM.
Este gráfico é particularmente útil para fins de planejamento, uma vez que ele
demonstra com precisão a porcentagem de pontos acima ou abaixo de um limiar
específico. Lendo-se verticalmente o limiar de 20 dB, por exemplo, vemos que um
transmissor de potência idêntica atenderia mais de 60% dos pontos usando-se o
VSB, mas apenas 25% usando-se o DVB.

De um modo geral, o efeito da potência de sinal baixa nos testes é
demonstrado pelos valores máximos de ambas curvas, da ordem de 70%. Os



30

demais pontos são os de baixa intensidade de campo e baixa relação C/N. Para
melhorar esta situação, sugere-se uma torre mais alta com inclinação do feixe da
antena de modo a preencher os pontos e/ou potência mais alta.
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Testes de Pontos de Alcance Limitado

Estes testes, particularmente aqueles nos seis pontos “críticos”, têm pouca
validade em termos de comparação de sistemas por diversas razões:

• Os sistemas foram testados separadamente em diferentes datas. O
ponto nº 6, por exemplo, foi testado em uma data com o modo ATSC e DVB
2k; em uma outra data com o modo DVB 8k; e em uma terceira data com o
ISDB. Além da variação temporal efetiva em um dado ponto, a variabilidade
espacial, sobretudo nos pontos críticos, impossibilitará que se obtenha o
mesmo resultado em ocasiões sucessivas (é impossível colocar o caminhão e a
antena dentro de uma fração de comprimento de onda, a condição do sinal em
um ponto específico varia segundo a hora do dia devido ao desvanecimento, e
mais rapidamente devido à inclinação da antena do transmissor etc., etc.). O
ponto nº 6 mostrou uma variação de potência de sinal de 9 dB. Em várias
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datas nesse ponto, o sistema DVB 8k foi aprovado com uma margem de 9 dB e
o sistema ISDB foi aprovado com uma margem de 0,3 dB. Claramente, esses
resultados poderiam mudar em visitas subseqüentes a esse ponto.

• Os testes repetidos apresentaram grandes variações. Nos casos em que
testes com um determinado sistema foram repetidos em diferentes datas,
alguns pontos apresentaram uma enorme variação na C/N, maior do que a
margem do sistema obtido com alguns dos outros sistemas no dia em que
foram aprovados. O sistema ATSC no ponto 4 apresentou uma variação de
margem (range of margin) de 24 dB em duas datas diferentes. O sistema DVB
2k apresentou uma variação de margem de 9 dB quando testado
simultaneamente com o ATSC nas mesmas duas datas.

A partir dos dois parágrafos acima, que indicam variações descontroladas, fica
evidente que somente testes simultâneos dos sistemas é que são válidos para
comparações entre os sistemas nesses pontos críticos. Uma variabilidade
semelhante foi obtida entre todos os seis pontos “críticos” (nº 4, 6, 8, 27, 44, e
76).

• Múltiplos testes, somente com os “melhores” dados usados no juízo
de  aprovação/reprovação (pass/fail). Em alguns casos, os dados
utilizados para se chegar às conclusões foram os melhores de diferentes
ensaios. Na ausência de uma explicação, tal como defeito de funcionamento do
equipamento, isso constitui um procedimento inválido para a comparação dos
sistemas. Os dados comparativos só podem ser obtidos mediante o teste
simultâneo dos sistemas e todos os dados devem ser relatados, não somente
os melhores resultados. Os dados do ISDB, por exemplo, apresentam muitos
casos de resultados conflitivos em datas diferentes no mesmo ponto. Há
variações semelhantes nos testes do DVB e VSB em visitas repetidas aos
pontos. Vários grupos de sistemas e sistemas individuais foram testados em
várias datas, de modo que a localização do ponto e a variação temporal não
podem ser dissociadas das diferenças dos sistemas. A seleção do melhor
resultado em qualquer desses casos obviamente introduz um viés nos dados
estatísticos.

• Dados extrapolados para o relatório – não medidos. Extrapolar uma
pequena amostra de dados (sem medição efetiva) para se prever o grau de
êxito é errôneo a menos que todas as condições dos pontos extrapolados
tenham uma relação conhecida com os pontos medidos. No caso de pontos
difíceis ou críticos, a enorme variação do ponto e a natureza dos pontos como
extremos da distribuição total torna acientífica uma tal extrapolação,
desprovendo-a de significado. O único estudo isolado e válido desses pontos se
faz em termos da medição das condições para se determinar o que, em
particular, faz com que eles sejam difíceis, ou em termos da variabilidade
temporal com uma antena fisicamente fixa.
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Testes DVB 8k e ISDB

O gráfico abaixo mostra a margem vs. C/N dos sistemas DVB 8k COFDM e
ISDB COFDM, que foram testados após o estudo completo e em um número
limitado de pontos. Os dados são plotados como símbolos grandes, com uma
parte dos resultados VSB e DVB 2k COFDM no segundo plano. Duas observações
devem ser destacadas:

1) Os testes acrescentados foram feitos em uma variedade de pontos limitada em
termos de margem e C/N, concentrados em torno da região de pontos
complexos no centro do gráfico, onde a falha é mais provável com base em
testes anteriores;

2) Os pontos com C/N moderada que falharam com outros sistemas foram
aprovados com os sistemas que têm capacidade de cancelamento de
fantasmas mais longos. Isto, aliado aos resultados de limiar de todos os 130
pontos de teste, indica que foram encontrados fantasmas longos, e não
fantasmas fortes (intensos).
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Não há dados suficientes, nem dados obtidos simultaneamente, disponíveis
para se realizar uma análise estatística. Entretanto, o SET/ABERT revisitou seis
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pontos específicos repetidas vezes, possibilitando, assim, alguma análise ponto
por ponto.

Intensidade de Campo vs. Número do Ponto para Seis Pontos

Este gráfico apresenta os resultados de todos os testes realizados nos seis
pontos em diferentes datas. A característica comum desses pontos é a grande
variação de intensidade de campo, isto é, 20 dB para o ponto nº 44.

O resultado observável é que o principal fator correlacionado com a
aprovação no teste é a intensidade de campo máxima na data do teste. O tipo de
sistema e outros parâmetros não parecem ter influência significativa.

Intensidade do Campo para 6  Locais
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Relação C/N vs. Número do Ponto para Seis Pontos

Este gráfico apresenta uma variação ligeiramente maior do que o gráfico de
intensidade de campo. Isto muito provavelmente se deve à presença de ruído
impulsivo de fundo proveniente de várias fontes. As grandes variações
demonstram que os sistemas foram testados em condições difíceis e diferentes. O
principal fator de aprovação/reprovação foi a relação C/N na data do teste.
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C/N para 6 Locais
(Realçados para 5 ou menos erros)
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Margem vs. C/N para Seis Pontos

Duas regiões podem ser vistas neste gráfico.

À direita, a uma relação C/N mais baixa, os testes repetidos mostram que
quando um sistema foi aprovado, ele apresentou uma margem muito pequena em
comparação a variações de ponto. Os resultados ISDB apresentaram este
comportamento. A aprovação ou reprovação podia ser facilmente influenciada por
mudanças no ruído de fundo ou outras condições variáveis no ponto. A aprovação
nos testes nessa região não pode ser considerada confiável. Isto também ilustra
que a simples aprovação/reprovação nesses pontos mostra principalmente
variações no ponto, e não variação do sistema.

A região à esquerda apresenta diferenças maiores entre os testes repetidos.
Elas se devem, com alta probabilidade, às mudanças nas condições de
multipercurso. O melhor desempenho é demonstrado predominantemente pelos
sistemas com maior capacidade de cancelamento de fantasmas mais longos, a
saber, o DVB 8k e o ISDB. Este fato é uma indicação adicional de que foram
encontrados fantasmas longos, e não fantasmas fortes. As margens, quando os
sistemas foram aprovados, são, ainda assim, apenas comparáveis às variações dos
pontos. Portanto, a comparação dos sistemas em pontos como esses deve ser
fundamentada em testes simultâneos; do contrário, as variações dos pontos
sobrepor-se-ão às diferenças entre os sistemas.
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Margem  x C/N para 6 Locais
(Realçados para 5 our menos erros)
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Conclusões

1) Não foram realizados testes simultâneos dos sistemas, exceto para o VSB e o
DVB 2k, e tais testes são necessários para se determinar o desempenho
relativo de todos os sistemas.

2) Os fantasmas encontrados foram longos, não extremamente fortes.
3) A potência do transmissor, a altura da torre e/ou o diagrama  da antena

(antenna pattern)  foram inadequados para se obter a porcentagem de
cobertura desejada. A intensidade de sinal adequada também reduziria em
grande medida o efeito do ruído impulsivo. Isso vale para todos os sistemas e
tanto para pontos próximos quanto distantes.


