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BENEFÍCIOS DO SISTEMA ATSC/VSB PARA O PLANEJAMENTO DO
CANAL DTV NO BRASIL
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A capacidade superior de interferência do co-canal Digital-a-Digital do sistema 8 VSB,
acoplado à menor interferência do 8 VSB nas atuais estações PAL-M, conforme demonstrado
pelos resultados dos testes da SET/ABERT, possibilita a designação de mais canais digitais de
televisão (DTV) do que quaisquer outros sistemas CODFM testados.

A situação do Brasil é diferente da situação encontrada nos Estados Unidos.

A disponibilidade de canais para o uso da DTV sem impacto negativo sobre os serviços de televisão
analógica existentes é um desafio difícil de ser enfrentado em qualquer país.  Tal como os Estados
Unidos, o Brasil tem centenas de radiodifusoras analógicas, todos as quais (do ponto de vista ideal)
gostariam de dispor de um segundo canal para transmissão digital durante o que provavelmente será um
longo processo de transição do serviço de televisão totalmente analógico para o serviço totalmente digital.
Nos Estados Unidos, o processo de planejamento da freqüência foi dominado pelo desejo de proporcionar
a toda radiodifusora analógica a oportunidade de prestar serviços digitais ao mesmo (ou maior, se
possível) número de espectadores que utilizam o serviço analógico.  Este requisito de amplo alcance foi
uma das principais razões por que a indústria de transmissão dos Estados Unidos e a FCC escolheram o  8
VSB como o seu padrão de modulação digital.

Embora certamente haja partes do Brasil – a maioria em regiões com menor densidade demográfica –
onde a máxima cobertura e o máximo serviço sejam desejáveis com uma potência mínima do transmissor
(sem interferência nos serviços analógicos existentes), a situação nas grandes áreas metropolitanas, como
São Paulo, pode ser muito diferente do que nos Estados Unidos ou das áreas de menor densidade
demográfica do Brasil.  Como é geralmente entendido e aceito que se dê preferência ao limiar superior
C/N (mais baixo) de um sistema de modulação digital em regiões de baixa densidade populacional, esta
discussão basear-se-á na forma como o memo benefício de limiar C/N, quando acoplado ao outros
atributos de desempenho do sistema ATSC/VSB, pode permitir o máximo número de canais digitais em
regiões como a cidade e o estado de São Paulo.  A isso chamamos Abordagem Celular.
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O que significa Abordagem Celular às designações de canais DTV?

A Abordagem Celular é semelhante à usada mundialmente para a prestação de serviços telefônicos a
telefones portáteis sem fio.  Se as preciosas freqüências VHF e UHF podem ser designadas e reutilizadas,
sem causar interferência mútua, mais 6 canais MHZ tornam-se disponíveis para serem usados numa
determinada área metropolitana.  Consegue-se a reutilização da mesma freqüência mediante o emprego de
um número relativamente elevado de transmissores de potência, em vez de serem estreitamente espaçados
(na ordem de 50-70 km) com áreas de cobertura relativamente pequenas (por exemplo, raios de 20 a 20
km).

Este tipo de espaçamento é coerente com a nossa forma de entender o modelo de radiodifusão sugerido
nas áreas de elevada densidade demográfica das grandes cidades brasileiras.  Esse modelo sugere que
cada região local, numa área metropolitana maior, disporia de materiais específicos para programas a fim
de atender melhor à população desta região local.   Embora certos programas proporcionados pelas redes
(filmes, esportes, etc.) sejam transmitidos por todas as radiodifusoras dentro de uma determinada rede, o
conteúdo local – como noticiários, boletins meteorológicos e comerciais – poderiam restringir-se a uma
região ou célula menor.1  Os sinais digitais, em virtude dos seu assim chamado “efeitos despenhadeiro”,
no qual se consegue uma recepção perfeita quando o coeficiente portadora-ruído do sinal estiver abaixo
do limiar C/N, adaptam-se de forma singular a este tipo de abordagem celular.

Como funciona o trabalho de planejamento de um sistema DTV celular?

No tocante à Figura 1, consideremos primeiro o acréscimo de um novo canal digital na freqüência F1.
Naturalmente, haverá um canal analógico PAL-M existente que opera a uma certa distância  (d1) do novo
transmissor digital.  Será de importância crítica o grau de proximidade em que poderá ser colocado o
novo sinal digital.  A resposta depende da potência transmitida e do padrão de radiação para prevenir a
interferência no sinal analógico.2  (Cumpre notar que nesta e nas figuras subseqüentes, cada círculo
representa a área de cobertura de um canal digital, salvo indicação específica em contrário.)

Figura 1.

                                               
1 É este requisito de um conteúdo regional específico que torna impossível usar as Redes de Freqüência Simples
(SFNs).  As SFNs baseiam-se na premissa de que cada programa no mesmo canal é idêntico a todos os outros
programas.  Se os programas e seus respectivos bit streams são de fato indênticos, então nas áreas de sinais
sobrepostos aparecerá um sinal como fantasma ou eco do sinal desejado.   Se o sinal fantasma puder ser cancelado,
as SFNs funcionariam.  Entretanto, no caso de programas e bit streams diferentes, o sinal de interferência não
aparece como fantasma e deve estar substancialmente abaixo do limiar de portadora-ruído do sinal desejado para um
serviço confiável.
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Consideremos agora o acréscimo de outros transmissores na mesma freqüência F1.  Conforme indica a
Figura 2, os transmissores secundários, que também operam na freqüência F1, estão colocados ao redor
do transmissor F1 principal (com a maior potência).  (Por questão de simplicidade da figura, foi
desenhado um único transmissor secundário, F1’.)  O segundo fator crítico no desenho de um sistema
DTV celular é o grau de proximidade em que o F1’ pode ser colocado com relação ao F1 – chamaremos a
isso a distância  d2.  Esta distância também depende da potência do transmissor, do padrão de radiação e
do desempenho do sinal de DTB usado.  Este conjunto de transmissores utilizando a freqüência F1 recebe
o nome de Célula F1. Essa distância é dependente também da energia do transmissor, o padrão de
radiação e o desempenho do sinal do DTV utilizado.  Este grupo de transmissores usando freqüência F1 é
o que chamaremos de Célula F1.

Figura 2.

É claro que outros transmissores operando em outras freqüências podem ser colocados na mesma Célula
F1, como mostrado pela inclusão de 2 (por exemplo) transmissores adicionais operando em freqüências
F2 e F3 como mostrado na Figura 3.

Figura 3.

                                                                                                                                                      
2 A interferência analógica no co-canal digital também deveria ser considerada, mas o parâmetro crítico do desenho
é a interferência do co-canal digital no canal analógico.

F1

F1 Analog

F1’

d1

d2

F1 F3

F2 F1 Analog

F1’F2’

d1

d2

[Thi



4

Como o uso do ATSC/VSB otimiza o Sistema Celular DTV?

O enfoque DTV Celular requer engenharia adequada de cada local do transmissor.  Como é feito nos
sistemas de telefones celulares, é necessário para bons sinais (aqueles com margem suficiente sobre o
limite) que eles se encontrem disponíveis até o fim da área de cobertura de cada transmissor.  Mas além
deste limite, é desejável que a força do sinal diminua rapidamente para prevenir interferência em uma
região de mesma freqüência, adjacente, servida por um membro diferente da célula.  O “efeito penhasco”
dos sinais digitais ajuda isso, mas é também necessário o uso de antenas transmissoras razoavelmente
altas que estejam apontadas para o final da área de cobertura desejada. (os chamados projetos “raio-
inclinado”.33 )  Torres altas com raios inclinados produzem gradientes intensos nas fronteiras da célula.

Voltando à Figura 1, como mostrado pelos testes de laboratório SET/ABERT, a interferência do sinal
digital F1 no sinal F1 analógico é menor com 8 VSB do que com qualquer dos sistemas COFDM.  A
diferença encontrada foi 3dB nos testes de laboratório SET/ABERT (Seção 2.6).4 4  Já que há menos
interferência do VSB no sistema analógico, o resultado seria benéfico para ambos.

(1) F1 e F1 Analógico podendo ser espaçados de maneira mais próxima (menor d1), o que
possibilitaria um maior número de canais DTV na área; ou

(2) F1 poderia transmitir 3 dB mais energia para alcançar cobertura melhor.

Voltando novamente à Figura 2, o limite C/N superior (mais baixo) do ATSC/VSB permite que menos
energia seja utilizada para F1 para a mesma área de cobertura.  O limite C/N foi medido por SET/ABERT
em 4dB (duas vezes e meia) melhor (mais baixo) do que qualquer dos sistemas COFDM.

Olhando de novo para a Figura 2, a rejeição superior da interferência digital num sinal digital de co-canal
foi bem documentada nos testes de laboratório.  A diferença é 5dB.  Isso permite que a distância entre os
transmissores F1 e F1’ seja minimizada, o que significa que mais canais digitais com conteúdo diferente
possam ser incluídos.

Em referência à Figura 3. Com o sistema ATSC/VSB, mais canais com maior energia podem ser
registrados em outras freqüências, por causa do poder superior de rejeição do canal adjacente e a
interferência tabu do canal, como provado nos testes pela SET/ABERT.

Graças ao digital, tais Enfoques Celulares são uma realidade para os sistemas DTV.

Sugerimos que simulações computadorizadas sejam iniciadas para o enfoque acima descrito do DTV
Celular, para maximizar o número de diferentes transmissoras que poderão obter licenças DTV.  É
provável que algumas simulações de cunho mais genérico devem ser consideradas primeiro.  Consultores
capacitados estão disponíveis tanto nos EUA quanto no Brasil.  Se pudermos ajudar, a Zenith e os outros
membros da ATSC estão prontos a auxiliar nos estudos e simulações.

                                               
3 Os projetos “raio-inclinado” estão sendo utilizados de maneira comum nos EUA, para possibilitar às transmissoras
um aumento significativo na energia irradiada sem causar interferência fora de suas áreas de serviço apropriadas.

4 Essa diferença é o resultado da média de energia superior (mais baixa) de pico/média de 8VSB e a natureza
granular do barulho nos sistemas COFDM causada pelos transportadores piloto de banda interna CODFM.  (O único
transportador piloto nos sistemas VSB localiza-se bem abaixo da encosta Nyquist, portanto não produzindo o
mesmo efeito).


