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Visão Geral

O relatório SET/ABERT contém os resultados de novos testes com receptores testados
previamente e os resultados de testes de laboratório e de campo realizados com implementações
adicionais dos receptores para os sistemas ATSC, DVB-T e ISDB-T. Além destes dados, o
relatório inclui resultados parciais de testes de campo realizados em condições de recepção em
ambiente fechado e resultados de testes realizados usando-se uma estação transmissora “gap
filler” à parte.

O relatório baseia-se em alguns dados atualizados de 25 dos 130 pontos testados
anteriormente, somados a um conjunto de dados de todos os pontos relatados anteriormente. O
relatório inclui um subconjunto de novos dados sobre as unidades “A”, “U”, “S”, e “T” para o
sistema ATSC. Muitos dos dados referentes ao ATSC provêm da unidade “Z” relatada
anteriormente. A  “Unidade “J” foi testada novamente para o ISDB. Novos dados de testes de
laboratório foram relatados para os chips DVB “N”, “M”, “K”, e “L”.  Não houve uma completa
duplicação dos testes de campo estatisticamente válidos que foram realizados para o primeiro
relatório no qual foram comparados os sistemas ATSC e DVB 2k.

Lamentavelmente, os dados coletados e a análise realizada para o terceiro Relatório
Parcial contêm vícios em vários aspectos, inclusive o modo como os pontos foram selecionados
e como resultados específicos foram ou incluídos ou excluídos.
• Muitas valores medidos e pontos de dados não foram relatados. (As medições de margem,

por exemplo, não são relatadas quando são freqüentes os erros causados por ruído
impulsivo).

• Ao contrário do relatório anterior, não foram relatados outros dados que servem para
confirmar medições ou para ajudar a avaliar resultados (potência recebida e ajustes do
atenuador). Estes valores devem ser registrados a fim de se verificar a intensidade de campo,
que é um forte determinante do êxito da recepção.

• Muitas vezes foi feita a pressuposição incorreta de que somente os resultados positivos eram
significativos. Isto significa que os casos de aprovação em testes anteriores foram contados,
bem como as atuais aprovações. Não se deu qualquer consideração à possibilidade de novas
falhas ocorrerem nos pontos testados e aprovados anteriormente mas que não foram testados
novamente. Esta pressuposição é inadequada, uma vez que os dados mostraram claramente
que a variação de condições em um determinado ponto pode ser bastante significativa.

A exemplo do relatório anterior, os poucos dados relatados para os sistemas DVB 8k e
ISDB não podem respaldar comparações dos sistemas, uma vez que, no caso do DVB 8k e do
ISD, o procedimento é tendencioso no sentido de que os novos testes melhoram os testes
anteriores. Isto é particularmente o que acontece na pressuposição que o terceiro Relatório
Parcial faz de que o sistema DVB 8k sempre terá desempenho tão bom quanto o sistema DVB
2k, testado anteriormente numa comparação ponto por ponto. Este tipo de extrapolação nunca é
sustentável. Um sistema deve, pelo menos, ser testado em uma variedade de pontos semelhante à
do sistema anterior, e os casos tanto de falhas quanto de êxito devem ser registrados sem
tendenciosidade ou seleção.
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Os testes em ambiente fechado (indoor) são relatados em um gráfico que parece estar
vagamente calcado em comentários registrados nos dados, e não em medições efetivas. O
pequeno número de pontos e a natureza subjetiva do relatório formam uma base inadequada para
quaisquer conclusões significativas.

O sistema ATSC demonstrou êxito impressionante nos testes com gap filler, uma vez que
praticamente todos os pontos de sombra (gap sites) passaram a ter recepção e nenhum ponto de
sobreposição apresentou um desempenho de recepção inferior.

Testes de Laboratório

Para os testes de laboratório, os melhores resultados de testes foram obtidos de vários
receptores diferentes. Este procedimento é inadequado porque ele oculta quaisquer
compensações entre parâmetros interrelacionados e dependentes; por exemplo, entre o melhor
limiar portadora/ruído (C/N) e a adaptação mais rápida.

Muitos dos parâmetros destacados no terceiro Relatório Parcial são resultado de
características do sintonizador, e não de características do sistema de TV Digital. As melhorias
observadas no desempenho em canais tabu para o chip DVB “L” e o chip ISDB “J” poderiam ser
facilmente incorporadas ao equipamento ATSC usando-se os mesmos sintonizadores. Entretanto,
ainda assim é verdade que a obtenção deste nível de desempenho é mais fácil e menos cara no
sistema ATSC, devido aos requisitos menos exigentes em outras áreas, principalmente ruído de
fase do sintonizador. É importante quantificar as “compensações” entre os custos e os benefícios
de se alcançar um determinado nível de desempenho do sintonizador em um aspecto ou outro,
por um lado, e a probabilidade de se obter o desempenho demonstrado em um sintonizador que
seja acessível ao consumidor em um produto de uso comercial, por outro.

Os chips ATSC adicionais têm um melhor desempenho na presença de ruído impulsivo,
em comparação com o receptor “Z” testado anteriormente, e são superiores a todos os modos do
DVB para gráficos tanto de largura de pulso quanto de taxas de erro. (Vide Figura e Tabela -
Testes de Laboratório, Seção B.4 e Figuras - Testes de Laboratório, Seção A.4.)

O chip DVB M apresenta o melhor liminar C/N dos receptores COFDM, porém não há
quaisquer dados para se documentar as “compensações” que se esperaria em outros aspectos do
desempenho, tal como a capacidade de superar problemas de multipercurso dinâmico. Ainda
assim, há uma vantagem significativa no limiar C/N para o sistema ATSC em comparação a
qualquer dos sistemas concorrentes. (Vide Testes de Laboratório, Seções A.11, B.8, C.12)

Testes de Campo

Os dados dos testes de campo apresentados no terceiro Relatório Parcial consistem
unicamente de resultados escolhidos a dedo. A primeira apresentação de dados em fevereiro
continha muito mais dados para os mesmos locais. Como exemplo da seleção de dados, o local
18 foi declarado inválido no relatório anterior. Apesar disso, desta vez os dados anteriores são
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incluídos: como ponto reprovado para o sistema ATSC e ponto aprovado para os sistemas DVB
2k e ISDB. A justificativa para se incluir essa informação no terceiro Relatório Parcial - muito
embora ela tenha sido excluída anteriormente - não nos é clara.

O terceiro Relatório Parcial reincide no mesmo problema encontrado anteriormente ao
usar dados que foram obtidos em diferentes datas, em vez de obtidos mediante testes simultâneos
dos sistemas a serem comparados. Isto significa que diferentes sistemas encontraram diferentes
ambientes em todos os aspectos, inclusive intensidade de sinal, fantasmas, ruído impulsivo,
interferência etc. Em muitos casos estas diferenças foram muito marcantes e os resultados
refletem o mero acaso”, muito mais do que quaisquer diferenças efetivas entre os sistemas.

Os 34 pontos em que os três sistemas (ISDB, DVB 8k e ATSC) foram testados eram
todos sabidamente críticos para o sistema DVB 2k. O Relatório pressupõe, de modo infundado,
que os sistemas DVB 8k e ISDB funcionarão melhor do que o DVB 2k em todos os outros
locais. Entretanto, esta pressuposição não pode ser feita, uma vez que condições particulares
(Doppler, C/N, interferência, por exemplo) podem ser de natureza diferente nesses outros locais
e, portanto, favorecer o sistema DVB 2k frente aos outros sistemas COFDM em alguns desses
locais. Logo, o Relatório introduz uma tendenciosidade inadequada e injustificada a favor dos
sistemas DVB 8k e ISDB, ao pressupor que eles sempre terão desempenho superior ao do
sistema DVB 2k.

Não obstante alguns problemas com a análise dos dados dos testes feita pelo
SET/ABERT, um discernimento importante derivado dos dados é que a melhoria observada nos
sistemas DVB 8k e ISDB, em comparação com o sistema DVB 2k, pode indicar a presença de
fantasmas longos, e não fantasmas fortes, como nos testes dos pontos “críticos” do relatório
anterior. Isto sugere que a capacidade de superar fantasmas mais longos - que está sendo
implementada nos receptores ATSC/VSB de última geração -  provavelmente resultará numa
recepção significativamente melhor mesmo nesses pontos críticos.

O fato de o terceiro Relatório Parcial não conter dados de potência recebida e de ajustes
do atenuador significa que não há qualquer verificação das medidas das condições da intensidade
de campo. Nos dados anteriores, a comparação destas medições apresentou uma variação de +/-
3dB, que nunca foi explicada. (A variação devia ser desprezível). Seria muito útil saber se existe
a mesma variação nos dados novos.

Semelhantemente, as medições de margem não são relatadas para pontos que foram
reprovados no critério de 5 erros causados por ruído impulsivo. Isto impede qualquer análise
válida da margem, ao eliminar arbitrariamente os pontos que podem simplesmente ter sofrido de
uma condição transitória de ruído impulsivo.

Ao contrário do que foi feito anteriormente, não foram relatados quaisquer comentários
sobre os pontos, o que seria muito útil na interpretação das condições que afetam a recepção em
pontos marginais.

Como no relatório anterior, foram feitas pressuposições e extrapolações injustificadas a
partir de dados limitados para se prever o desempenho em uma ampla área. Esses resultados
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pressupostos são, então, apresentados como se tivessem sido efetivamente medidos. Os gráficos
na seção A8.3 são “dados” não-medidos e baseados na pressuposição incorreta de que, se o DVB
2k funcionou em um ponto em uma visita anterior, então o DVB 8k e o ISDB funcionariam
naquele local em qualquer momento. Os gráficos A8 (Porcentagem de Recepção por Distância) e
A9 (Porcentagem de Recepção – Função Cumulativa), por exemplo, utilizam apenas 62% de
dados efetivamente reais, sendo que se pressupõe que os demais pontos passam no teste para os
sistemas COFDM. A cobertura externa de 100% indicada para os sistemas DVB 8k e ISDB a
distâncias de menos de 10 km não é respaldada por dados efetivamente reais.

Os gráficos A8 e A9 são muito diferentes dos mesmos gráficos para os sistemas ATSC e
DVB 2k apresentados no relatório anterior, de fevereiro. O sistema ATSC foi apresentado
anteriormente como inferior ao sistema DVB-2k, porém agora é apresentado como superior. Em
ambos casos, os dados obtidos em todos os 130 pontos mostraram que o sistema ATSC é
superior ao sistema DVB-2k.

Existe uma diferença entre o texto (115 pontos usados com base na seleção por
intensidade de campo) e os títulos dos gráficos A10 e A11 (127 pontos usados); diferença esta
que não é explicada. Não está claro quais dados são representados nesses gráficos.

O gráfico A13 (Distribuição Cumulativa do Limiar da Razão Sinal-Ruído) apresenta
100% de cobertura para o ISDB, enquanto os dados e o gráfico A19 (Porcentagem de Recepção
por Distância) mostram pelo menos 2 casos de falha. Uma vez mais, o gráfico apresentado não
representa os dados.

O gráfico 23 (Caracterização da Recepção em Pontos Críticos) parece conter vários erros.
Durante uma visita feita por um engenheiro representante do ATSC, observou-se que o chip
ATSC T funcionou no local 6 sem erros. O chip T também funcionou no local 76, onde os
sistemas DVB 8k e ISDB falharam. Além disso, o chip ATSC S nunca foi testado no local 76.
Portanto, os resultados de “reprovado” para os chips ATSC S e T são sabidamente incorretos.
Ademais, no relatório afirma-se que o local do caminhão no ponto 6 não poderia ser duplicado
adequadamente para o chip ATSC T (50 metros de distância) e, portanto, o resultado ’aprovado’
foi rejeitado. É nosso entendimento qualquer novo teste em dias diferentes resulta em uma
localização de antena significativamente diferente, mesmo em se tentando estacionar o caminhão
no mesmo local. (Observe-se que o comprimento de onda do canal 34, 593 MHz, é de apenas 0,5
metro). Portanto, os dois resultados devem, ambos, ser relatados e são igualmente válidos (ou
inválidos para fins de comparação, devido à ocorrência em dias diferentes dos testes dos outros
sistemas). Além disso, a reprovação do chip ATSC  T nesse único dia deveu-se a uma contagem
de erros, sendo que a margem não foi registrada. Trata-se, claramente, de um caso em que foram
ignorados dados válidos devido a condições transitórias irrelevantes. A situação nesse ponto
ilustra muitíssimo bem a insensatez de se revisitar os pontos e usar dados selecionados que são
ou os melhores ou os piores possíveis. Neste caso em particular, o resultado do pior dos casos foi
usado para o chip ATSC T, ao passo que, em muitos casos, foram extrapolados os melhores
resultados para se prever um bom desempenho para os sistemas DVB e ISDB.

O terceiro Relatório Parcial contém comentários sobre a precisão necessária quanto ao
posicionamento da antena em pontos selecionados. A antena utilizada (Rhode & Schwartz CBL
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6111) foi projetada para medições de intensidade de campo cuidadosamente calibradas e não é o
tipo de antena utilizado para aplicações típicas de recepção de TV Analógica ou Digital. A
antena CBL 6111 tem um ângulo de recepção de 120 graus, ao passo que as antenas externas
típicas de uso comercial (ou mesmo a antena interna “Silver Sensor”, de pequeno porte) têm
ângulos de recepção iguais à metade deste valor. Logo, a antena CBL 6111 não é propícia sequer
à mais simples otimização de antena, o que faria com que os pontos de multipercurso marginal se
enquadrassem na faixa dos chips VSB. Uma antena comum aumentaria o número total de pontos
com possibilidade real de recepção e diminuiria a dificuldade de apontamento da antena com o
sistema ATSC/VSB, ampliando, assim, sua vantagem frente ao DVB, conforme demonstrado na
comparação lado a lado de 130 pontos com o sistema DVB 2k. Além disso, uma antena de uso
comercial teria um ganho maior e reduziria os efeitos gerais do ruído impulsivo em todos os
sistemas.

Por oportuno, vale observar que os testes estatisticamente válidos dos 130 pontos
mostram que, de qualquer modo, uma maior potência de transmissor é desejável. Embora
certamente valha a pena estudar quais aperfeiçoamentos são possíveis na recepção VSB, é
preciso observar que o sistema ATSC/VSB já demonstrou superioridade frente ao sistema DVB
2k na única comparação estatisticamente significativa de 130 pontos de testes. Além disso, esta
última série de testes não prova a superioridade de qualquer sistema COFDM porque os testes
não foram feitos nas mesmas datas, nem cobriram todos os pontos de testes.

O gráfico A2 (Distribuição Cumulativa Função de Liminar C/N) mostra uma nítida
diferença nos dados referentes aos sistemas ATSC e DVB 2k; diferença obtida
predominantemente a partir dos dados usados no relatório de fevereiro e dos dados posteriores
obtidos para o sistemas DVB 8k e ISDB. A longa curva na parte inferior esquerda, referente aos
dados do DVB 8k e do ISDB, mostra que 10 a 15% dos pontos estão operando abaixo do limiar
medido em laboratório. Este resultado errôneo ocorre porque o nível do sinal é mais baixo
quando ele é medido do que quando o limiar C/N é medido. Isto sugere que as pessoas que
coletaram os dados podem ter esperado que as condições do sinal melhorassem até um nível
aceitável para fins de aprovação antes de registrarem os dados num local que, do contrário, teria
sido um ponto reprovado.

O texto do relatório afirma que 125 pontos foram propostos para uso (153 menos 28
pontos previstos pelo programa de computador como tendo nível de sinal insuficiente); porém,
nos gráficos, aparecem 127 pontos. Isto se deve ao acréscimo do ponto 18 (localizado atrás da
antena diretiva do transmissor) e do ponto 69 de volta aos dados. No ponto 69, o sinal foi medido
como sendo 25 dB mais forte do que o previsto pelo programa de computador de
“geoprocessamento”, o que indica que o programa pode não ter sido suficientemente preciso em
sua previsão da variação de pontos para decidir quais pontos incluir ou excluir.

Testes em Ambiente Fechado (Indooor)

Os resultados de aprovação/reprovação (pass/fail) dos testes em ambiente fechado são
relatados em um gráfico que parece estar vagamente calcado em comentários registrados nos
dados, e não em medições. Não é possível correlacionar o gráfico com os comentários. De um
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modo geral, o número reduzido de pontos e a natureza subjetiva do relatório são inadequados
para fins de conclusão. Não existe qualquer informação sobre o grau de efeito do ruído
impulsivo do liqüidificador e do movimento próximo à antena. Assim, os resultados relatados
são extremamente subjetivos e abertos a interpretação. Alguns dados em determinados pontos
são contraditórios; no ponto 23, por exemplo, os ajustes do atenuador de ruído observados são no
sentido contrário ao limiar e à margem de ruído registrados. Isto coloca em questão a
confiabilidade dos comentários enquanto dados efetivos.

Os gráficos B1 (Análise do Limiar Sinal/ Ruído nos Pontos) e B2 (Distribuição de
Margem) parecem estar plotados incorretamente. As posições verticais de muitos pontos não são
iguais aos valores constantes da tabela. Não fica claro se trata-se de um erro no programa que
gerou o gráfico ou algum outro tipo de erro.

O gráfico B3 (Resultados da Recepção Indoor) baseia-se unicamente em 11 dos 13 locais
em que os três sistemas foram testados. Nenhuma explicação é dada para a omissão de dois
desses locais.

Testes com Gap Filler

Os dados do terceiro Relatório Parcial mostram que o sistema ATSC teve desempenho
extremamente bom nos testes com gap filler, apesar dos problemas com o nível do sinal
comentados no parágrafo seguinte. Somente um ponto na área coberta (fill-area) registrou um
ligeiro aumento na taxa de erros. (Isto provavelmente devido ao tráfego de veículos no local no
momento da medição, uma vez que o sinal com o transmissor gap filler foi 11 dB mais forte).
Ignorando-se o critério de cinco erros causados por ruído impulsivo, o sistema ATSC funcionou
em todos os locais, exceto um com o gap filler. Nenhum ponto na área de sobreposição ou fora
da área de cobertura apresentou um desempenho inferior em termos de recepção.

Não se informa quais medições de sistemas correspondem aos gráficos E1 e E2 (que
apresentam intensidades de campo para os testes com gap filler), o que sugere que elas são as
mesmas para todos os sistemas. Entretanto, os dados mostram grandes diferenças entre os níveis
de sinal usados para os vários sistemas (5 a 12 dB), sendo que o ATSC quase sempre apresenta o
nível mais baixo. (Para exemplos, consulte pontos 2, 5, 12, 37, 38 e 46). Certamente a
equalização dos níveis para fins de teste dos sistemas resultaria num melhor desempenho do
sistema ATSC/VSB.

Os resultados referentes ao ISDB são uma mistura de medições de 4k e 8k, sem qualquer
teste consistente de ambos modos em um dado ponto com ou sem o gap filler acionado, o que
sugere que muitas falhas não foram registradas ou relatadas.

Não foi registrada qualquer informação relativa ao apontamento da antena com ou sem a
ativação do gap filler.
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Resumo

1. No único conjunto de medições de campo estatisticamente confiáveis, e nos casos em que
os sistemas em comparação ofereceram uma taxa de carga útil de dados praticamente
equivalente e uma capacidade de cancelamento de fantasmas de duração
aproximadamente equivalente, o sistema ATSC mostrou ser superior ao sistema DVB.

2. Os poucos dados de campo referentes ao sistemas DVB 8k e ISDB, somados à maneira
incoerente e inadequada em que os dados foram seletivamente combinados com um
subconjunto de dados originais escolhido a dedo, não justificam as amplas conclusões
implícitas nas representações gráficas infundadas contidas no 3º Relatório Parcial
SET/ABERT.

3. A antena utilizada para os testes de campo SET/ABERT foi particularmente favorável
aos sistemas COFDM devido a seu baixo ganho e a seu ângulo de aceitação muito amplo.
Uma antena de uso comercial mais convencional tem um ganho muito melhor e um
ângulo de recepção mais estreito, e seu uso teria melhorado o desempenho da recepção
do sistema ATSC/VSB .

4. Dados adicionais obtidos com referência aos sistemas DVB 8k e ISDB sugerem que é
muito possível obter-se uma melhoria adicional nos receptores ATSC/VSB que possuam
equalizadores mais longos, que já estão sendo prontamente incorporados.

5. Os testes em ambiente fechado foram muito subjetivos e não parecem oferecer qualquer
base confiável para conclusões gerais sobre o desempenho dos vários sistemas.

6. O teste com o gap filler demonstrou que o sistema ATSC/VSB pode ser utilizado desta
forma com muito êxito. A melhoria substancial na recepção em pontos “críticos”
demonstra a viabilidade do uso de gap fillers de baixa potência com o sistema ATSC para
se alcançar cobertura praticamente universal.

Conclusão

A avaliação dos receptores de última geração para cada um dos três sistemas pode ser útil
para demonstrar os aperfeiçoamentos tanto nos receptores ATSC quanto nos receptores DVB 2k,
para fins de comparação frente aos dados anteriores. Além disso, o primeiro estudo
genuinamente científico do desempenho dos sistemas DVB 8k e ISDB em canais de 6 MHz
agora é possível, dado que estes novos receptores já estão disponíveis. O ATSC reconhece que o
SET/ABERT não tem disposto de tempo para realizar um tal estudo científico com o novo
equipamento. Recomendamos, portanto, que seja realizado um estudo estatisticamente válido
destes novos receptores para todos os três sistemas, no nível de detalhamento e de abrangência
evidenciado pelos primeiros testes SET/ABERT de 130 pontos, de modo que a ANATEL
disponha de dados significativos com base nos quais possa fundamentar sua avaliação técnica
dos três sistemas. Caso tais testes suplementares não sejam possíveis, o ATSC recomenda que a
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ANATEL considere unicamente os dados que foram coletados mediante metodologia de teste
estatisticamente significativa e cientificamente válida.
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Sr. Renato Guerreiro
Presidente
ANATEL
SAS-Q. 6-Bl. H – 6° Andar
70313-900  Brasília, DF
Brasil

Prezado Sr. Guerreiro,

Em nome do Advanced Television Systems Committee (ATSC),  gostaria de expressar-
lhe nosso agradecimento pela oportunidade de tecer comentários sobre o “3º Relatório Parcial”
apresentados pelo COMITÊ SET/ABERT de TV Digital e aberto pela ANATEL para
comentários públicos em 10 de abril de 2000. Este último relatório dá continuidade ao relatório
anterior do SET/ABERT, emitido em fevereiro. O relatório inclui resultados de testes adicionais
realizados desde então, bem como tentativas de se consolidarem os resultados de ambos
conjuntos de testes. Assim sendo, nossos comentários aqui se relacionam a ambos relatórios do
SET/ABERT.

Nossos comentários específicos e circunstanciados a respeito do último relatório
SET/ABERT encontram-se anexos a esta carta na forma de um documento à parte, e nos levam a
oferecer as seguintes observações principais:

• O poucos dados referentes aos sistemas DVB 8k e ISDB, bem como a forma inconsistente e
inadequada como os dados foram seletivamente combinados com os outros dados, não
respaldam muitas das conclusões apresentadas no 3o. Relatório SET/ABERT, inclusive a
recomendação de se eliminar o sistema de transmissão ATSC/VSB de considerações
subsequentes.

• Dados adicionais obtidos para os sistemas DVB 8k e ISDB reforçam nossa observação
anterior no sentido de que a implementação de equalizadores mais longos nos receptores
ATSC/VSB pode resultar em melhorias substanciais em sua capacidade de superar o tipo de
condições críticas de multipercurso encontradas em muitos dos pontos de teste em São Paulo.
Tais aperfeiçoamentos já estão sendo incorporados aos receptores ATSC mais recentes.

• A antena especializada utilizada para os testes de campo SET/ABERT foi particularmente
favorável aos sistemas COFDM, ao passo que a utilização de uma antena de uso comercial
mais convencional teria melhorado o desempenho de recepção do sistema ATSC/VSB.
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• Os testes em ambiente fechado (indoor) foram muito subjetivos e não proporcionam uma
base confiável para se formarem conclusões generalizadas quanto ao desempenho em
recepção indoor dos vários sistemas de um modo geral.

• O teste com o gap filler demonstrou que o sistema ATSC/VSB pode ser utilizado desta forma
com grande êxito. A melhoria substancial na recepção em pontos “críticos” demonstra a
viabilidade do uso de gap fillers de baixa potência com o sistema ATSC para se alcançar
cobertura praticamente universal.

Após a consideração cuidadosa dos dados e das informações adicionais contidos no 3o.
Relatório SET/ABERT, acreditamos que estas últimas informações consolidam ainda mais as
conclusões de nossos comentários anteriores, inclusive os seguintes pontos principais:

• O sistema ATSC/VSB certamente merece consideração adicional como padrão de TV Digital
para o Brasil.
• O sistema ATSC/VSB registrou desempenho superior ao sistema DVB 2k nas únicas

partesestatisticamente confiáveis do programa de testes de campo SET/ABERT.
• O sistema ATSC/VSB registrou desempenho superior a TODOS os demais sistemas nos

testes de laboratório, principalmente nos parâmetros cruciais que permitem alocações de
canais para o novo serviço de TV Digital (Vide os gráficos-síntese anexados à presente
carta).

• Avanços recentes e avanços que em breve estarão incorporados aos receptores VSB
proporcionarão melhorias adicionais significativas quanto à capacidade do sistema
ATSC/VSB de superar situações de fantasmas graves, tais como as encontradas em São
Paulo.

• Os poucos dados de testes acumulados para o sistema ISDB e o sistema DVB 8k não são
suficientes para fundamentar a seleção de qualquer um deles frente aos sistemas
concorrentes.  São indispensáveis testes completos e simultâneos de todos os sistemas para a
plena obtenção de todas as informações necessárias para se tomar a importante decisão sobre
o padrão de TV Digital para o país.

• A seleção de um sistema de transmissão para TV Digital deve incluir avaliações da
viabilidade do planejamento de canais para TV Digital como parte integral do processo
decisório.
• Entender que o planejamento de canais é “limitado por interferência” é fundamental,

principalmente para a importante área de São Paulo, e acreditamos que a consecução
desse objetivo de planejamento será melhor alcançada utilizando-se o sistema
ATSC/VSB.

• A taxa de dados efetivamente disponibilizada é indispensável para Televisão de Alta
Definição (HDTV) e outras aplicações de vídeo e dados e não deveria ser sacrificada
desnecessariamente ou sem uma consideração profunda de suas conseqüências .

• Fatores econômicos significativos não devem ser ignorados na seleção de um Sistema de TV
Digital para o Brasil. Continuamos a acreditar, por exemplo, que tanto o equipamento de TV
Digital profissional quanto o destinado aos consumidores, principalmente o equipamento de
TV de Alta Definição para uso do consumidor, estará mais prontamente disponível de um
maior número de fornecedores e a preços inferiores se o Brasil adotar o Padrão de TV Digital
ATSC para seus serviços de televisão digital.
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A avaliação dos receptores de última geração para cada um dos três sistemas pode ser útil
para demonstrar os aperfeiçoamentos tanto nos receptores ATSC quanto nos receptores DVB 2k,
para fins de comparação frente aos dados anteriores. Além disso, o primeiro estudo
genuinamente científico do desempenho dos sistemas DVB 8k e ISDB em canais de 6 MHz
agora é possível, dado que estes novos receptores já estão disponíveis. O ATSC reconhece que o
SET/ABERT não tem disposto de tempo para realizar um tal estudo científico com o novo
equipamento. Recomendamos, portanto, que seja realizado um estudo estatisticamente válido
destes novos receptores para todos os três sistemas, no nível de detalhamento e de abrangência
evidenciado pelos primeiros testes SET/ABERT de 130 pontos, de modo que a ANATEL
disponha de dados significativos com base nos quais possa fundamentar sua avaliação técnica
dos três sistemas. Caso tais testes suplementares não sejam possíveis, o ATSC recomenda que a
ANATEL considere unicamente os dados que foram coletados mediante metodologia de teste
estatisticamente significativa e cientificamente válida.       

   
Assim sendo, instamos, com empenho, a que se realize uma nova série de testes

estatisticamente significativos, em que sejam obtidos dados em cada ponto, para cada sistema de
TV Digital, simultaneamente. Estamos elaborando uma lista de sugestões para tais testes e
incentivamos Vossa Senhoria a que igualmente obtenha subsídios da parte dos demais
proponentes de sistema. Deste modo, a ANATEL poderá assegurar que suas decisões estarão
fundamentadas nas informações mais completas, relevantes e precisas.

Por fim, uma vez mais chamamos a atenção de Vossa Senhoria para a importância de se
incluírem avaliações da capacidade de cada sistema de oferecer um número adequado de
alocações de canais para TV Digital como parte integral do processo decisório. A preocupação
acerca de um ou dois pontos em que a recepção possa ser problemática logo perderá relevância
se as emissoras existentes não puderem receber a alocação de um canal com o qual possam
concorrer no milênio digital. Acreditamos firmemente que o sistema ATSC/VSB potencializará a
oportunidade de cada uma das atuais emissoras analógicas brasileiras obter um canal para
serviços de Televisão de Alta Definição e outras aplicações em TV Digital; e os dados de
interferência obtidos no programa de testes do Brasil respaldam este argumento.

Estamos prontos a trabalhar com os especialistas de vossa instituição a fim de assegurar
tal êxito e permanecemos comprometidos a fazer tudo que estiver ao nosso alcance para brindar
nosso apoio ao processo decisório sobre TV Digital e à rápida implantação dos serviços de TV
Digital no Brasil.

Muito atenciosamente,

Robert K. Graves
Presidente

Anexos



Testes de Laboratório SET/ABERT

      Número de Testes
Sistema       (Taxa de Dados)  c/ Melhores Resultados

DVB 2k         (19.7 Mbps)    2
DVB 8k         (18.1 Mbps)     1
ISDB      (19.3 Mbps)     2
ATSC/VSB   (19.3 Mbps) 14



Resultados dos
Testes de Laboratório SET/ABERT
que Afetam a Alocação de Canais

Tipo de Teste      Melhores Resultados

Int. Digital no PAL-M ATSC/VSB
Int. PAL-M no Digital* ATSC/VSB
Int. Digital no Digital*

-- Co-canal ATSC/VSB
-- Canal Adjacente ATSC/VSB
-- Canais Tabu ATSC/VSB

Limiar C/N ATSC/VSB
Razão Potência Pico-Média ATSC/VSB

         *  Com e sem a presença de ruído


