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SAS-Q. 6-Bl. H – 6° Andar
70313-900  Brasília, DF
Brasil

Prezado Senhor Guerreiro,

A Association for Maximum Service Television, Inc. (MSTV) é uma associação técnica nacional
de estações locais de televisão dedicada à preservação e melhoramento da qualidade técnica do
serviço de televisão comunitário, gratuito e universal ao público dos Estados Unidos.

Em fins de 2000, a MSTV, juntamente com o pessoal técnico da Associação Nacional de
Radiodifusores (NAB) e representantes técnicos de 30 grandes organizações de radiodifusão e
redes de televisão, realizou um programa de testes de larga escala com o objetivo de comparar o
desempenho da recepção do sistema de transmissão de TV Digital ATSC/8-VSB dos Estados
Unidos com o sistema DVB-T europeu usando o enfoque de modulação do COFDM. O teste
envolveu transmissão quase simultânea de sinais 8-VSB e COFDM a partir de quatro locais
diferentes de transmissão em UHF na área de Washington, D.C. e Baltimore.  Foi feito um teste
comparativo adicional usando freqüências de VHF na cidade de Cleveland, Ohio.  Foram
estudadas as recepções interna e externa em mais de 5000 pontos.  O relatório do teste completo
pode ser encontrado no site da ATSC: www.atsc.org. Esta carta tem por objetivo relatar a
metodologia usada nesse relatório.

Foi suscitada uma questão a respeito da escolha do equipamento DVB-T (Comentários do DVB,
páginas 2 e 3). Conforme se encontra descrito na página oito de nossa relatório completo, no
começo da primavera do ano 2000, nosso Grupo Técnico enviou cartas a todos os fabricantes
conhecidos de equipamento  COFDM e 8VSB solicitando o equipamento de melhor desempenho
para avaliação e teste. O acompanhamento dessas cartas foi feito mediante contatos individuais
de membros do Grupo, a fim de assegurar a obtenção do equipamento necessário. Uma vez que o
equipamento COFDM é desenvolvido basicamente para os mercados europeu e japonês, o Grupo
Técnico foi forçado a confiar em fabricantes estrangeiros para a aquisição do equipamento de
que se necessitava. O Grupo se empenhou com afinco em buscar todos os fabricantes
interessados em desenvolver ou modificar os produtos COFDM de que já dispunham para que os
mesmos se ajustassem à atual canalização de 6 MHz dos Estados Unidos e para que fossem
testados no ambiente de radiodifusão dos Estados Unidos. Uma vez que o programa de medição
foi concebido para distribuir várias instalações e veículos de recepção, o Grupo Técnico devia se
certificar de que os fabricantes interessados eram capazes de fornecer múltiplas unidades de cada
produto (ou seja, pelo menos quatro modulares e receptores). O esforço teve como resultado três



diferentes fabricantes de modulares e receptores COFDM dispostos a submeter seus produtos a
avaliação de laboratório e, caso fossem selecionados, a experimentos de campo.

O objetivo do teste de laboratório era documentar o desempenho do equipamento recebido e
assistir na escolha do melhor equipamento disponível para testes de campo em face da atual
implementação de ambas as tecnologias. O Programa de Testes de Campo exigia a verificação
do equipamento usado no campo. A avaliação de laboratório incluía testes de desempenho do
sistema em condições sem perturbações, teste de interferência limitada em RF e teste de
perturbações por multipercurso. Três diferentes demoduladores/receptores foram fornecidos e
subseqüentemente testados nos laboratórios do Centro Canadense de Pesquisas (CRC), em
Ottawa.  Nosso Grupo de Projeto escolheu por unanimidade o receptor de melhor desempenho
geral para o teste de campo. Figura como Anexo B do nosso relatório completo uma cópia do
plano de testes do CRC.  Os resultados dos testes do CRC podem ser encontrados no Anexo C.

Estou a sua disposição, caso necessite mais detalhes ou informações.

Atenciosamente,

Victor Tawil
Vice-Presidente Sênior


