
1

&20(17É5,26��&2168/7$

3Ô%/,&$�1��������

DiBEG – Digital Broadcasting Experts Group



2

1. INTRODUÇÃO

Inicialmente gostaríamos de cumprimentar a ANATEL por sua competente liderança
neste processo que pretende mudar a face da radiodifusão no Brasil com a
introdução da televisão digital, tornando assim possível a modernização de um
serviço que é de grande importância para a maioria da população brasileira.

Gostaríamos também de agradecer à ANATEL por esta oportunidade de
apresentarmos nossos comentários sobre o relatório elaborado pelo CPqD relativo
aos testes de laboratório e de campo realizados no Brasil com os três padrões
internacionais de televisão digital, bem como sobre o relatório relativo à análise
integrada dos aspectos técnicos e mercadológicos  concernentes aos três padrões.

Embora pudesse ser apropriado tecer alguns comentários acerca do relatório do
CPqD sobre os testes de laboratório e de campo,  decidimos não fazê-lo, uma vez
que consideramos que ao longo do  presente processo de seleção do padrão de
televisão digital a ser adotado no Brasil, um relatório completo e conclusivo, com o
qual concordamos inteiramente, já havia sido produzido pelo Grupo ABERT/SET no
primeiro semestre do ano passado.

Entretanto, como um comentário genérico, que também é aplicável ao relatório
integrador, gostaríamos de expressar a opinião de que os relatórios elaborados pelo
CpqD minimizaram as vantagens do ISDB-T em relação aos outros dois padrões.
Embora em alguns casos as vantagens tenham sido indicadas pelo CPqD,
consideramos que a relevância das vantagens não tenha sido adequadamente
ponderada.

A nossa contribuição à presente Consulta Pública consiste num comentário ponto a
ponto dos itens que consideramos relevantes no Relatório Integrador dos Aspectos
Técnicos e Mercadológicos da Televisão Digital, acrescido de cinco anexos, onde
procuramos discutir com mais detalhes, assuntos como HDTV, Flexibilidade,
Recepção Móvel, Situação da Televisão Digital no Japão e Novos Desenvolvimentos
na Televisão Digital.

Os comentários e os anexos aqui apresentados pretendem cobrir os temas
apresentados pela ANATEL na Consulta Pública 291, de 12 de abril de 2001,
compreendidos nos itens 3.1 Avaliação técnica dos padrões de televisão digital
terrestre, 3.2 Situação da televisão digital em outras partes do mundo, 3.3 Evolução
tecnológica dos sistemas de televisão digital e possibilidades de novas aplicações e
3.8 Modelo de negócio adequado às condições brasileiras.

2. COMENTÁRIOS SOBRE O RELATÓRIO INTEGRADOR

2.1. Página 25 – Item 3.1

Nesse item são apresentados  os resultados de três pesquisas de mercado
realizadas pela ANATEL, bem como os comentários referentes a esses resultados.
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Os resultados são apresentados como Expectativa dos Usuários Brasileiros para a
Televisão do Futuro.
Entretanto, normalmente, usuários leigos não tem suficiente informação sobre as
novas tecnologias que lhes permita distinguir adequadamente, quais as aplicações e
serviços podem ser providos por essas novas tecnologias. Os usuários necessitam
ser orientados a respeito de todas as possibilidades oferecidas pela nova tecnologia.
No caso das pesquisas de mercado realizadas pela ANATEL, os usuários foram
apresentados a uma lista de atributos da Televisão do Futuro mas, se olharmos para
essa lista, podemos concluir que os usuários não foram confrontados com alguns
atributos como a mobilidade e a portabilidade, consideradas atualmente entre as
mais importantes aplicações da Televisão do Futuro.
Esta deficiência torna os resultados das pesquisas de mercado de limitada utilidade
para avaliar que  serviços  um sistema de televisão digital deveria prover, do ponto
de vista dos usuários.

Informações mais detalhadas sobre mobilidade e portabilidade podem ser obtidas no
ANEXO 3 – RECEPÇÃO MÓVEL .

2.2. Página 27 – Item 3.1.1

Nesse item o conceito de HDTV está associado de uma maneira limitada apenas
aos atributos de melhor imagem e melhor som.
Apresentar a HDTV aos usuários com esta definição restrita, foi provavelmente o
que conduziu o resultado  a uma sub avaliação da HDTV na preferência dos
usuários.
Na pesquisa em que os usuários tiveram a oportunidade de experimentar na prática
os atributos da HDTV – o senso de proximidade, a experiência de “estar presente”, a
possibilidade de assistir à televisão de uma distância menor e o senso de
envolvimento pessoal propiciado pelo maior angulo de visão (30 graus), esta
aplicação se situou em primeiro lugar na preferência dos usuários.
Este resultado apenas confirma as expectativas resultantes dos estudos sobre o
assunto de que a HDTV é sem dúvida o grande fator de atração do usuário para a
televisão digital e a grande alavanca para a decolagem da televisão digital na fase
inicial do processo de introdução, embora restrita nessa fase inicial aos usuários de
maior poder aquisitivo.

Informações mais detalhadas sobre HDTV podem ser obtidas no ANEXO 1 - HDTV

2.3. PágIna 37 – Figura 4.4

No lado superior direito da Fig. 4.4, o termo “Radiodifusão” deveria ser substituído
por  “Terrestre”.

2.4. Página 39 – Figura 4.6

No lado superior direito da Fig. 4.6, o termo “Radiodifusão” deveria ser substituído
por “Terrestre”.
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2.5. Página 44 – Item 4.4

A informação de que “O padrão ISDB-T (Integrated Sevices Digital Broadcasting) foi
criado no Japão pelo consórcio DiBEG (Digital Broadcasting Experts Group”), não
está correta.
O ISDB-T foi criado pela ARIB (Association of Radio Industries and Businesses),
após estudos iniciais realizados pela NHK (Nippon Broadcasting Corporation).
Além disso, o DiBEG não é um consórcio, mas sim um grupo criado em 1997,
atualmente integrado por 35 associados, entre radiodifusores e fabricantes, cujo
objetivo é promover o ISDB em todo o mundo.

2.6. Página 45 – Figura 4.9

No lado superior direito da Fig. 4.9, o termo “Radiodifusão” deveria ser substituído
por “Terrestre”.

No retângulo azul no lado direito da figura está faltando uma das versões do ISDB, a
versão Cabo.

O retângulo azul deve ser como abaixo.

2.7. Página 46 – 1 o parágrafo

Modulação COFDM

Modulação 8-PSK

Modulação 64-QAM

Camada deTransmissão

Terrestre

Satélite

Cabo
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Ao descrever as características técnicas do ISDB-T, o relatório do CPqD explica que
“O ISDB utiliza adicionalmente um segundo embaralhamento, a transposição
temporal – ou seja, grupos de bits têm a sua posição temporal permutadas segundo
uma dada seqüência”.
Esta frase faz referência à nota (21) no rodapé, que diz: “A transposição temporal
seria possível no DVB, mas não é utilizada por ter sido considerada desnecessária”.
Esta é uma avaliação incorreta  sobre os benefícios da transposição temporal. O fato
do DVB-T não utilizar a transposição temporal é uma das razões pelas quais o DVB-
T é tão ineficiente na recepção móvel, como ficou comprovado no relatório do Grupo
ABERT/SET emitido no primeiro semestre do ano passado. A transposição temporal
é não só necessária, como é fundamental para recepção móvel.
Ainda sobre a transposição temporal é dito que “Aparentemente ela pode melhorar a
recepção sob condições adversas (recepção portátil e móvel), e por tal motivo é
utilizado no DAB – Digital Audio Broadcasting, que também é baseado no COFDM”.
De novo, essa é uma consideração equivocada. A transposição temporal realmente
melhora a recepção sob condições adversas, não aparentemente.
O reconhecimento de que a transposição temporal é essencial para recepção móvel
foi a adoção a adoção dessa técnica no DAB – Digital Audio Broadcasting, que é
essencialmente usado para recepção móvel.
Quando o DVB foi especificado, a exemplo do que ocorreu com o ATSC, a recepção
móvel não era considerada um requisito para um sistema de televisão digital. Por
isso o DVB-T não foi equipado com as ferramentas necessárias para enfrentar o
desafio da recepção móvel.
A ausência da transposição temporal no DVB-T faz do ISDB-T o único sistema de
televisão digital capaz de oferecer a recepção móvel com suficiente robustez.
Informações mais detalhadas sobre a transposição temporal podem ser obtidas no
ANEXO 3 – RECEPÇÃO MÓVEL .

2.8. Página 47 – Item 4.4.2

Nesse item, ao descrever as possibilidades de recepção em faixa estreita no ISDB-
T, é dito que: “Essa facilidade é prevista por exemplo para que receptores de rádio
(digital) possam reproduzir o áudio dos canais de televisão”.
Na verdade o ISDB-T é o único sistema de televisão digital que permite a recepção
parcial. Como a banda de 6 MHz é segmentada em 13 segmentos, é possível
separar um segmento na transmissão, o que torna viável a existência de receptores
de faixa estreita de custo e complexidade reduzidos. Por exemplo, para as
aplicações previstas não é necessário um codificador MPEG-2. Um codificador
MPEG-4 poderia ser usado.
Receptores de faixa estreita serão usados principalmente para aplicações de vídeo e
dados. O exemplo mostrado no relatório do CPqD é de menor importância entre as
várias possibilidades.
Mais informações sobre as possibilidades de receptores de faixa estreita podem ser
obtidas no ANEXO 2 – FLEXIBILIDADE .

2.9. Página 48 – Item 4.4.3

Nesse item é mostrado que no ISDB-T os sinais podem ser agrupados em três
diferentes níveis de robustez.
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Entretanto, as conseqüências dessa particularidade do ISDB-T e a superioridade,
em termos de flexibilidade, que a possibilidade de três camadas com parâmetros de
transmissão completamente diferentes, confere ao ISDB-T em comparação ao DVB-
T, não é explicada.
Por exemplo, esta característica faz do ISDB-T o único sistema de televisão digital
capaz de transmitir simultaneamente HDTV e móvel.

No ANEXO 2 – FLEXIBILIDADE, informações adicionais sobre a flexibilidade
podem ser obtidas.

Ainda nesse item, na última frase, há uma referência à seção A.9 do Apêndice A.
A referência correta é A.8.

2.10. Página 64 – Item 5.5

A maneira como a questão referente a modelo de negócios é apresentada nesse
item, pode levar à conclusão de que o CPqD sugere a adoção de um determinado e
único modelo de negócios para todos os radiodifusores.
Entretanto, o que parece ser a solução mais adequada para um ambiente
competitivo como o existente no Brasil na área de radiodifusão, é propiciar aos
radiodifusores a possibilidade de adotar, cada um, seu próprio modelo de negócios,
em função de suas necessidades e objetivos.
Naturalmente algumas regras básicas precisariam ser estabelecidas e
compulsoriamente observadas desde o início. Por exemplo, HDTV deveria ser parte
do conjunto de facilidades do padrão selecionado e os receptores deveriam ser
capazes de receber programas em HDTV.
O que parece ser importante na nossa avaliação é que o padrão selecionado
permita que os modelos de negócios sejam flexíveis e dinâmicos, ou seja, a adoção
de um determinado modelo de negócios em uma determinada época, não significa
que este modelo de negócios deva permanecer estático.
Por exemplo,  a HDTV será provavelmente a força propulsora para a introdução da
televisão digital. Entretanto, HDTV significa altos investimentos iniciais. Para alguns
radiodifusores pode ser inviável adotá-la de início e eles podem decidir introduzir a
HDTV em uma etapa posterior. Para outros radiodifusores a HDTV pode ser
considerada essencial desde o início. Portanto, o que nos parece importante é que a
HDTV faça parte do conjunto de facilidades desde a introdução da televisão digital,
embora isto não signifique que todos os radiodifusores venham a adotá-la
simultaneamente.
Este mesmo raciocínio é válido para as outras facilidades permitidas pela televisão
digital, como a mobilidade e a portabilidade. Elas devem necessariamente fazer
parte do leque de possibilidades colocado à disposição dos radiodifusores para
estabelecerem seus modelos de negócios.
Se a possibilidade de definir modelos de negócios que combinem os diferentes tipos
de serviços de uma maneira flexível é bastante conveniente do ponto de vista dos
radiodifusores, nos parece mais conveniente ainda do ponto de vista dos usuários,
porque  resultará em mais diversidade e possibilidades para estes.

2.11. Página 72 – Tabela 5.6
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A Tabela 5.6 deveria ser substituída pela tabela a seguir.

Tabela 5.6.��5HVROXoão de vídeo no Japão
Linhas Pixels/linha Relação de aspecto Freqüência de

quadro
Varredura

1920 16:9 30 i
1080

1440 16:9 30 i
720 1280 16:9 60 p

720 16:9 30 p
720 16:9 30 i
544 16:9 30 i

480

480 4:3 30 i
*MPEG-4 can also be used

2.12. Página 72 – Segundo parágrafo

A informação apresentada nesse parágrafo se refere a sistemas de energia, não a
freqüências de televisão.

2.13. Página 157 – Item 11.14, 4 o parágrafo

O relatório do CPqD diz que “De acordo com a pesquisa de mercado, há uma
pequena preferência das pessoas para que exista a possibilidade de recepção
móvel”.
Naturalmente esse é um resultado esperado. As pessoas, em geral não têm
qualquer informação sobre as possibilidades de recepção móvel na televisão digital.
A única experiência que as pessoas têm, hoje, é a péssima qualidade da recepção
móvel na televisão analógica.
Dessa maneira, os resultados da pesquisa de mercado não são válidos para levar à
conclusão de que há uma pequena preferência pela recepção móvel.

3. COMENTÁRIOS SOBRE OS APÊNDICES AO RELATÓRIO
INTEGRADOR

3.1. Página 41 – Testes de campo com recepção móvel

A conclusão apresentada no relatório do CPqD nesse item parece considerar o
sistema ISDB-T e o sistema DVB-T no mesmo nível, no que se refere à recepção
móvel.
Esta conclusão não reflete os resultados obtidos nos testes de campo realizados
pelo Grupo ABERT/SET e em cujos dados o CPqD se baseou para fazer sua
análise.
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As diferenças significativas entre o sistema ISDB-T e o sistema DVB-T no que se
refere à recepção móvel são mostradas no ANEXO 3 – RECEPÇÃO MÓVEL .

3.2. Página 56 – Figuras A.8.4 e A.8.5

As figuras A.8.4 e A.8.5 mostram o ISDB-T e o DVB-T com duas camadas de
diferente robustez, o que não é correto.
Embora o texto explique que no modo de transmissão hierárquica no sistema ISDB-
T é possível “o transporte com robustez diferenciada de até 3 seqüências de
informação”, as figuras não mostram essa fundamental vantagem do ISDB-T sobre o
DVB-T.
O ANEXO 2 – FLEXIBILIDADE  mostra  as diferenças em termos de flexibilidade na
composição da programação entre o ISDB-T e o DVB-T.

3.3. Página 66

A lista de documentos apresentada nesse item deve ser substituída pela da tabela a
seguir.

Nº TÍTULO
DOCUMENTO

Nº

1

TERRESTRIAL INTEGRATED SERVICES DIGITAL
BROADCASTING (ISDB-T)
SPECIFICATION OF CHANNEL CODING, FRAMING
STRUCTURE AND MODULATION(ISDB-T)

2

NARROW BAND ISDB-T FOR DIGITAL SOUND
BROADCASTING
SPECIFICATION OF CHANNEL CODING, FRAMING
STRUCTURE AND MODULATION (ISDB-T)

3 TECHNICAL TERM AND ABBREVIATION

4
PROTECTION RATIO EXPERIMENTS AND RESULTS
FOR ISDB-T

5

PROPOSED DRAFT NEW RECOMMENDATION
CHANNEL CODING, FRAME STRUCTURE AND
MODULATION SCHEME FOR TERRESTRIAL
INTEGRATED SERVICES DIGITAL
BROADCASTING(ISDB-T)

ITU
Documento
11A/Jxx-E
30 Mar/1999

6 TRANSMISSION PERFORMANCE OF ISDB-T

ITU
Documento
1A/Jyy-E
14 Mar/1999
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7

DRAFT REVISION OF RECOMMENDATION ITU-R
BT.1306
ERROR CORRECTION, DATA FRAMING,
MODULATION AND EMISSION METHODS FOR
DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION
BROADCASTING

ITU
Documento
1/193-E
9 Fev/2000

3.4. Página 78

Nesse item não é apresentada qualquer informação sobre o mercado japonês no
que se refere a receptores para televisão digital, embora os receptores ISDB-S
usados para Broadcasting Satellite sejam muito mais parecidos com os receptores
ISDB-T do que os receptores DVBT 8 MHz sem facilidade de HDTV utilizados
atualmente na Europa, quando comparados a receptores DVB-T que poderiam
eventualmente vir a ser utilizados no Brasil.

Informações sobre o tamanho e a diversidade do mercado japonês de receptores de
televisão digital podem ser obtidas no ANEXO 4 – SITUAÇÃO DA TELEVISÃO
DIGITAL NO JAPÃO .

___________________
ATSUMI SUGIMOTO
    Chaiman do DiBEG
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ANEXO 1

HDTV

A HDTV (Televisão de Alta Definição) é uma forma essencial de manifestação áudio
visual. Foi desenvolvida para acomodar a evolução dos serviços de televisão com
uma maneira mais fluente e aprimorada de apresentação da imagem.

A HDTV tem como característica principal a alta definição, definida como formato de
imagem 1920 x 1080. Ela dá aos telespectadores não somente a percepção de
melhor qualidade das imagens de alta definição, como também ume forte sensação
de beleza, realidade, profundidade e presença. Isto se deve ao fato de que a HDTV
foi desenvolvida baseada em estudos de longo prazo das características da
percepção humana.

Além disso, o áudio multi canal de alta qualidade associado à imagem em HDTV,
cria para os telespectadores um clima de proximidade e presença.

Historicamente os estudos sobre a HDTV foram iniciados pela NHK nos anos 60,
com a criação do conceito de televisão de alta definição e pelo início do
desenvolvimento das tecnologias correlatas.

O objetivo básico era criar um sistema que desse a sensação de “estar lá” – o
telespectador se sentiria como se estivesse realmente presente ao estádio, por
exemplo, para assistia a um evento esportivo. Para alcançar este objetivo, por meio
de uma série de testes visuais e psicológicos, foram investigadas questões como
“qual o tamanho de tela necessário?”, “qual é a relação de aspecto ótima para a
tela?” e “qual é a melhor distância da tela para se assistir televisão?”.

O resultado desses estudos mostraram que a HDTV necessitaria de um ângulo de
visada vertical de 20 graus, de um ângulo de visada horizontal de 30 graus, de uma
distância da tela de 3 vezes a altura da tela e de cerca de 1000 linhas. Os estudos
mostraram ainda que uma freqüência de campo de 60 Hz permitiria que as imagens
fossem reproduzidas suavemente e sem cintilação

HDTV
Ângulo de visada: 30 graus

TV convencional
Ângulo de visada: 10 graus

Um breve histórico do desenvolvimento da HDTV é apresentado abaixo e mostra
como o Japão é, de longe, o país de maior experiência no mundo em transmissão e
produção de programas em HDTV.
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1964
O Laboratório da NHK (STRL) iniciam os estudos da próxima geração de sistemas
de televisão.

1970
Começa o desenvolvimento da HDTV.

1984
Desenvolvimento do sistema MUSE (Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding) para
transmissão de HDTV.

Março de 1985
Transmissão experimental com o sistema MUSE na Exposição de Ciências de
Tsukuba.

4 de dezembro de 1986
Transmissão experimental por satélite com o sistema MUSE utilizando o satélite BS-
2 (Satélite de Radiodifusão).

Setembro de 1988
Transmissão com o sistema MUSE dos Jogos Olímpicos de Seul.

3 de Junho de 1989
Transmissão regular da NHK durante 1 hora por dia no canal BS 11.

25 de novembro de1991
A Associação de Promoção da HDTV começa a transmissão durante 8 horas por
dia.

25 de novembro de 1994
Começa a transmissão durante 10 horas por dia com uma licença compartilhada
entre a NHK e outros 8 radiodifusores privados.

10 de abril de 1995
A transmissão é estendida para 11 horas por dia.

8 de abril de 1996
A transmissão é estendida para 13 horas por dia (14 horas aos sábados e
domingos).

Julho de 1996
Cobertura ao vivo dos Jogos Olímpicos de Atlanta.

7 de abril de 1997
A transmissão é estendida para 14 horas por dia.

6 de outubro de 1997
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A transmissão é estendida para 17 horas por dia.

Fevereiro de 1998
272 horas de transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de Nagano.

Junho-julho de 1998
Cobertura ao vivo da Copa do Mundo de Futebol da França.

Outubro-novembro de 1998
O Ônibus Espacial “Discovery” capta imagens da Terra em HDTV.

Fevereiro de 2000
Imagens da Terra são captadas em HDTV pelo Ônibus Espacial “Endeavor”.

Julho de 2000
Transmissão em HDTV da Reunião de Cúpula de Okinawa.

Julho-Agosto de 2000
Cobertura em HDTV da Convenção do Partido Republicano antes das eleições
presidenciais nos Estados Unidos.

Setembro de 2000
Transmissão dos Jogos Olímpicos de Sydney em HDTV.

Dezembro de 2000
Início da transmissão digital HDTV,

Já é tempo de começar a transmissão de novos serviços de radiodifusão digital em
HDTV.

A HDTV  aumenta significativamente as vantagens da radiodifusão digital e os
telespectadores serão fortemente atraídos pelos serviços de radiodifusão digital com
imagens em HDTV.

Na verdade, a HDTV se constituirá no principal motivo para fazer com que as
pessoas se disponham a pagar os preços relativamente altos que os receptores
terão quando a televisão digital for introduzida.

O Japão iniciou a transmissão de seu sistema de televisão digital por satélite (BS)
em dezembro de 2000. O sistema transmite programas em HDTV e dados
multimídia. Sete programas em HDTV estão no ar. 605.000 receptores foram
vendidos até 30 de maio de 2001. De acordo com uma enquete feita entre os
telespectadores, há um alto grau de satisfação com a qualidade da imagem em
HDTV.

O sistema BS também permite a transmissão de dados multimídia, que se utiliza da
tecnologia derivada da Internet. Os receptores dispõem do software do navegador
para o conteúdo de dados multimídia e apresentam a informação multimídia na tela
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HDTV. Texto e gráficos podem ser apresentados com melhor qualidade graças à
tela em alta definição.

Além disso, informações mais detalhadas podem ser mostradas na tela e assim as
pessoas podem ter acesso a uma diversidade de conteúdos, tais como noticias,
informações sobre o tempo e catálogos.
ANEXO 2

FLEXIBILIDADE

A flexibilidade do sistema é essencial para o futuro do negócio de radiodifusão

Numa fase de rápido avanço da revolução da Tecnologia da Informação, uma
quantidade crescente de produtos com novas funções, aplicáveis à mídia digital, tais
como terminais portáteis, Internet, servidores domésticos e outros similares, estão
sendo introduzidos no mercado.

Um aspecto fundamental da radiodifusão em termos da exploração do vasto
potencial dessas tecnologias, é o grau de flexibilidade com que a televisão digital
terrestre poderá se adaptar à mídia digital, que necessidades precisam ser
atendidas e que modelos de negócio podem ser criados para atender a essas
necessidades.

Como os sistemas ISDB-T e DVB-T adotam  a tecnologia MPEG-2 para multiplexar
os sinais digitais, pretendemos focar a discussão da questão flexibilidade nos
sistemas de transmissão de ambos os padrões e ilustrar as diferenças entre os dois,
numa tentativa de procurar antever as possibilidades futuras da radiodifusão.

1. A flexibilidade e as características da transmissão hierárquica

ISDB-T

A faixa de transmissão do canal de televisão consiste de 13 segmentos OFDM. Os

parâmetros de transmissão podem ser definidos independentemente para cada

segmento, utilizando-se integralmente as propriedades da modulação OFDM, na

qual as portadoras são configuradas para serem ortogonais umas às outras.

Portanto, na transmissão hierárquica em que os programas são transmitidos com
níveis de robustez diferentes, a possibilidade  de estabelecer parâmetros de
transmissão específicos para os respectivos níveis hierárquicos, ou seja definir
esquema de modulação/correção de erro/transposição temporal específicos, é
extremamente importante. No ISDB-T um canal pode ter até três níveis hierárquicos.

DVB-T
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A transmissão hierárquica no DVB-T, com modulação 64QAM ou 16QAM, os dois

 bits mais significativos são alocados para um nível hierárquico mais robusto,

correspondente ao da modulação QPSK e o restante, para um nível hierárquico

menos robusto.

Como este esquema divide somente os pontos do sinal  da modulação QAM de
múltiplos valores em 2 níveis hierárquicos, as distâncias entre os pontos do sinal  no
nível hierárquico superior e aqueles no nível hierárquico inferior inevitavelmente se
tornam menores do que aquelas do QPSK e do 64QAM/16QAM não hierárquico.
Portanto, a capacidade de modulação/correção de erro em cada camada não é tão
grande quanto esperada para um parâmetro específico.

Com constelação não uniforme, *1 como o coeficiente aumenta para 2, 4, os pontos
do sinal tendem a se agrupar próximo ao nível de potência média, e as distâncias
entre os pontos do sinal  no nível hierárquico inferior diminuem ainda mais,
degradando, assim, as características de transmissão.

*1 - ETSI EN 300 744 - Digital Video Broadcasting; Estrutura de quadro, codificação
do canal e modulação para televisão digital terrestre, ETSI,1999.

2. Largura de Faixa de Recepção

Para a avaliação da flexibilidade de cada sistema, é necessário um exame da
largura de faixa da recepção. O sistema ISDB-T provê uma largura de faixa de
recepção mínima de 430 kHz (um segmento), além da largura de faixa de
transmissão normal de 5,6 MHz. Como o consumo de energia é proporcional à
largura de faixa de recepção, a função de receber um segmento é extremamente
importante na concepção de um receptor portátil com suficiente capacidade de
bateria.

A aplicação de um segmento, realizado em uma porção do sinal transmitido de TV,
pode ser uma ferramenta poderosa na construção de um novo modelo de negócio
para provimento de vídeo, orientado para recepção portátil, por si só ou quando
integrado a outra mídia tal como o IMT2000.

3. Outros

3.1. Modo 4K

O sistema  ISDB-T  possui o modo 4K adicionalmente aos modos 2K e 8K.  O modo
4K suporta as  características de transmissão requeridas tanto para recepção fixa
quanto para recepção móvel e é, portanto mais adequado para  uma programação
combinando recepção fixa/móvel/portátil.

3.2. Receptor comum

O ISDB-TSB (ISDB para rádio digital) é um sistema de radiodifusão que utiliza um
segmento da  mesma  estrutura que o ISDB-T.  Um receptor portátil de um
segmento é capaz de receber  as transmissões tanto das estações de rádio  quanto
das estações de TV, devido à compatibilidade  dos sistemas.  Esta característica do
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ISDB não só possibilita uma extensa gama de serviços, como também confere
significativos benefícios aos radiodifusores e fabricantes de receptores, em termos
da popularização da radiodifusão  digital e do cultivo de um novo mercado..

4. Questões  relativas ao modelo de negócios

4.1. Flexibilidade na composição da programação

Sistema Exemplo típico da composição de um programa por canal

ISDB-T

-    Um programa HDTV  usando 12 segmentos e um programa usando um
segmento dirigido à recepção portátil

- Programa SDTV  #1 dirigido à recepção fixa,  programa SDTV  #2 dirigido
à  recepção móvel ( alocação arbitrária de 12 segmentos), e um
programa usando um segmento dirigido à  recepção portátil

- Múltiplos programas multiplexados  em MPEG-2 , com os  parâmetros de
transmissão definidos uniformemente dentro do canal (para 13
segmentos)

DVB-T

- Uma pluralidade de programas multiplexados em MPEG-2, com os
parâmetros de transmissão definidos uniformemente dentro do canal

- Composição do programa dividido em dois níveis hierárquicos .
(Considera-se que  é difícil assegurar as  características de transmissão
requeridas para   recepção fixa e móvel recepção simultaneamente.)

4.2 Adaptabilidade à  recepção portátil
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Sistema
Largura de

faixa na
transmissão

Consumo de
energia

Viabilidade de
terminais portáteis e
compatibilidade com

outras mídias

Exemplo de
conteúdo  que pode

ser transmitido

ISDB-T

Estreita

430 kHz

(Um
segmento do

canal de
 6 MHz TV)

Pequeno

- 256-512-
sample FFT

- decoder
MPEG-4

- Clock de
baixa
freqüência

Grande (Breve)

A escala de integração
é pequena e a
miniaturização é fácil.
Além disso a
integração com vários
terminais de
comunicações e
terminais móveis é
factível

Completamente
compatível com
receptores DSB (ISDB-
TSB)

No caso de 16QAM
com codificação
convolucional 1/2,
um programa de som
estereofônico  com
qualidade CD em
AAC  e um programa
de vídeo simplificado
com codificação
MPEG-4 podem ser
transmitidos
simultaneamente.

DVB-T

Larga

6 MHz

Grande

-2k-8k
sample- FFT

-decoder
MPEG-2

- Clock de
alta
freqüência

Pequena

A escala de integração
é a mesma dos
receptores de TV,
impedindo a sua
realização prática.

Não há
compatibilidade com
os receptores do DAB
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ANEXO 3

RECEPÇÃO MÓVEL

Do ponto de vista técnico, a maioria dos esquemas de correção de erro, que foram
imaginados para aumentar a confiabilidade na transmissão de dados, são eficientes
quando os erros são causados aleatoriamente. Entretanto, na recepção móvel, há
canais com características de erros em rajada (burst). Um método eficiente de lidar
com canais com erros burst é fazer a transposição do feixe de dados codificado de
maneira a transformar um canal bursty em um canal que tenha erros aleatórios.

A importância da transposição temporal

Na recepção móvel, a intensidade de campo do sinal recebido pode ser alterada
com o deslocamento do receptor móvel. Em baixas velocidades, o desvanecimento
e a flutuação (flutter) causam reduções de sinal de longa duração que resultam em
erros burst sem possibilidade de correção.

sem  ocorrência
de erros

erros corrigíveis
com  FEC

erros não
corrigíveis 
com FEC

Fig.1 Alteração na intensidade de campo com o deslocamento

Antes da transmissão, elementos de dados adjacentes são afastados em até 0,5
seg. através da transposição temporal. Assim, no receptor, um erro burst é
convertido para erro aleatório após a operação inversa à transposição temporal e se
torna corrigível pelo sistema de correção de erros (como mostrado na Fig. 2).
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sinal recebido

após a eliminação 
da transposição
temporal

0.5 Seg.

erro burst

erro aleatório

O exemplo mostrado a seguir se refere a medições feitas em 3000km de estradas
na área de Tokyo. A Fig. 3 mostra as taxas de recepção correta. Ela mostra que a
intensidade de campo necessária para 99% do tempo de recepção correta, é de
cerca de 50 dBuV/m, para ocaso de uma transposição temporal de 427,5 ms.

Na figura é mostrada a comparação das taxas de recepção correta para transmissão

com e
sem transposição temporal. Se a transposição temporal não for utilizada, a taxa de
99% não é atingida.

Não é surpreendente que o ISDB-T tenha apresentado os melhores resultados nos
testes comparativos realizados no Brasil, porque resultados similares foram obtidos
em Singapura e Hong Kong. A transposição temporal é muito eficiente para
recepção móvel e também para fazer face à degradação por ruído impulsivo.

Fig. 2  Um erro burst é convertido para erro aleatório
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Figure 3  Taxa de recepção correta
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A transposição temporal não é usada no DVB-T e por essa razão o ISDB-T
apresenta uma performance significativamente melhor na recepção temporal.
Embora a transposição temporal introduza um retardo de 0 a 1 seg., o que não
agrada aos radiodifusores, esta desvantagem é desprezível em relação aos
benefícios trazidos para a recepção móvel.

No Japão já é uma realidade a discussão sobre serviços móveis utilizando o sistema
ISDB-T. Um exemplo é o desenvolvimento de um receptor tipo PDA, aplicação IPv6,
estrutura de dados escaláveis para vários receptores, serviço de dados de
posicionamento, etc.

PPrriimmeeii rraa  eexxppeerriiêênncciiaa  mmuunnddiiaall   ddee  rreecceeppççããoo  mmóóvveell   nnuumm  tt rreemm  ddee  aall ttaa  vveelloocciiddaaddee   

Uma experiência extremamente interessante foi feita no Japão recentemente,
demonstrando a excelência da recepção móvel no ISDB-T.
Um resumo das informações sobre essa experiência é apresentado a seguir.



20

A bordo do Trem Bala  Tokaido Shinkansen, a 270 km/h

Em 17 de abril, o Tokai
Ground-Based Digital
Broadcasting Experiment
Council (TODEC) realizou
uma experiência para
testar a recepção móvel
em alta velocidade
utilizando o trem bala
Shinkansen. Essa foi a
primeira experiência
mundial concebida para
testar a recepção num
trem de alta velocidade e
foi realizada com base no
sistema de transmissão
hierárquica para telefones
portáteis móveis.
O sistema de modulação
utilizado na experiência foi
o “DQPSK” com relação
2/3, e a experiência foi
realizada no modo 2. O
trem seguia de Toyohashi
para Oogaki, recebendo
sequencialmente sinais no
mesmo canal (canal 15)
da Estação Transmissora
de Honousan (Toyobashi )
(Toki City), e da Estação
Transmissora de
Higashiyama (Gifu City). A
imagem recebida foi
sufficientemente  clara e
precisa, mesmo com o
trem correndo a 270 km/h
através de cada uma das
áreas cobertas pela
respectiva estação

transmissora.. As empresas patrocinadoras da experiência foram a Japan Railway,
Matsushita Electric Industrial, Maspro Antenna, TAO, e Nagoya TV.

A televisão digital terrestre  permitirá a recepção de sinais de TV por navegadores
de automóveis e terminais portáteis. Esta experiência demonstrou que sinais de
video podem ser recebidos por um objeto móvel correndo a uma velocidade tão
alta quanto 270 km/h.

Experiência realizada pelo TODEC no trem bala Shinkansen.. A foto
superior mostra uma cena no interior do trem e a foto inferior mostra a
alta qualidade da imagem recebida ao longo da experiência.
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ANEXO 4

SITUAÇÃO DA TELEVISÃO DIGITAL NO
JAPÃO

1. Padrão de televisão digital adotado

A discussão sobre o sistema de televisão digital terrestre no Japão foi conduzida
pelo Telecommunications Technology Council (TTC) do Ministério dos Correios e
Telecomunicações – MPT e as questões técnicas foram delegadas à ARIB –
Association of Radio Industries and Businesses.

Com base nos resultados de testes de campo, onde se constatou uma
performance de excelência em termos de características de recepção, o ISDB-T
foi adotado como padrão japonês para televisão digital terrestre e rádio digital
terrestre, em 1999.

O ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) é um novo conceito em
plataformas de serviços para radiodifusão digital. Três tipos de sistema foram
desenvolvidos no Japão para compor a plataforma ISDB – ISDB-S (Satélite),
ISDB-T (Terrestre) and ISDB-C (Cabo).

O sistema ISDB-T  foi desenvolvido para permitir flexibilidade, expandabilidade e
comunalidade para serviços multimídia utilizando redes terrestres.
O sistema ISDB-T adotou o esquema Band Segmented Transmission –
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (BST-OFDM), que consiste em uma
série de blocos de freqüências chamados segmentos OFDM. O ISDB-T pode
prover serviços  para receptores fixos e móveis simultaneamente, porque o
esquema BST-OFDM utiliza um conjunto de segmentos OFDM  com diferentes
parametros de transmissão para que seja possível a transmissão hierárquica.

Para confirmar a factibilidade  do ISDB-T em situações reais, um sistema piloto
com várias estações em 11 das principais áreas do Japão, foi implantado  e está
em operação desde 1998.
Os objetivos mais específicos do sistema piloto são o desenvolvimento da rede
mais adequada e econômica, o desenvolvimento de aplicações de difusão de
dados e aplicações multimídia e o desenvolvimento de novos serviços adequados
às necessidades regionais.

A figura a seguir mostra a configuração do sistema piloto, que está previsto para
ser mantido em operação até 2003.
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2. Cronograma de introdução

A figura abaixo apresenta o cronograma para a Radiodifusão Digital no Japão.
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Deve-se observar que a televisão digital terrestre está programada para ser
introduzida no Japão somente em 2003, pela única razão de que não há
freqüências disponíveis para serem alocadas à televisão digital

O Governo Japonês está empreendendo um vasto programa, que custará cerca
de 800 milhões de dólares norte americanos, para deslocar uma quantidade
significativa de estações de televisão analógica para outra parte do espectro, de
maneira a liberar freqüências para a televisão digital.

A figura abaixi ilustra, de forma simplificada, como se fará a liberação de
freqüências para a televisão digital.
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Entretanto, é muito importante que se tenha em mente que, embora a televisão
digital terrestre esteja programada para ser introduzida no Japão em 2003, os
receptores atualmente usados  para o ISDB-S (BS), são basicamente os mesmos
que serão utilizados para o ISDB-T. A única diferença entre eles é o chip
demodulador, que no caso do ISDB-S é um chip para demodulação 8-PSK e no
caso do ISDB-T é um chip para modulação OFDM.

A figura a seguir mostra que a diferença entre os receptores ISDB-S e ISDB-T
está no front end do receptor e se refere apenas ao chip demodulador.
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3. Transmissão digital  por satélite

Um novo satélite de radiodifusão começou a operar no Japão em 1º de dezembro
de 2000. O padrão para o sistema de transmissão é o ISDB, desenvolvido para
transmitir não só vídeo e áudio, mas também novos serviços multimídia. O sistema
pode acomodar múltiplos MPEG2-TSs (transport streams). Cada radiodifusor tem
seu próprio MPEG2-TS no qual podem integrar seus serviços independentemente
um do outro, mesmo quando compartilham um transponder do satélite. O sistema
provê uma grande capacidade, suficiente para transmitir dois programas HDTV em
um transponder, robustez contra intensa atenuação por chuva e grande
flexibilidade operacional. Uma característica chave do sistema é a modulação
hierárquica, em que múltiplos esquemas de modulação são aplicados
simultaneamente. Uma taxa de bits de 52 Mbps em um transponder é obtida
utilizando-se TC8PSK  (Trellis-Coded 8PSK) e uma baixa relação sinal-ruído em
2dB é obtida utilizando-se BPSK. A recomendação da ITU-R que descreve o
sistema de transmissão do ISDB-S foi aprovada como BO.1408, em 1999.

Doze canais para DBS (Direct Broadcasting Service) foram designados para o
Japão na faixa de 12 GHz. Oito canais foram designados na WARC-77 (BS) e
quatro canais adicionais na WARC-2000.
Atualmente três canais analógicos NTSC e um analógico MUSE-HDTV estão em
serviço. O número de residências que recebem transmissões analógicas por
satélite, incluindo MUSE-HDTV, é superior a 14 milhões (cerca de um terço de
todas as residências no Japão).
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Atualmente, o sistema BS de radiodifusão digital, oferece vários serviços em
quatro transponders. Um dos transponders é usado para simulcast digital com
serviços analógicos, isto é, os programas transmitidos nos canais analógicos sáo
codificados digitalmente, multiplexados e simultaneamente transmitidos neste
transponder, de maneira a promover uma transição suave do analógico para o
digital. os outros três transponders são usados para transmissão digital, onde a
HDTV tem um papel central, e cada canal é compartilhado por dois ou mais
radiodifusores.

“10 milhões de residências nos primeiros 1000 dias” é a meta para a taxa de
penetração. O MPT (Ministry of Post and Telecommunications), a indústria de
radiodifusão e a indústria de consumo, estão todos comprometidos com este
objetivo.

4. Histórico da HDTV

Começando em outubro de 1997, os programas em HDTV eram geralmente
transmitidos de 7 horas da manhã a meia noite. Esse esquema totalizava 119
horas por semana.

Os testes de transmissão da HDTV começaram em 25 de novembro de 1994. À
NHK e aos radiodifusores comerciais (privados) era permitido compartilhar o único
transponder disponível no satélite BS-3b, sendo designados dias específicos  para
cada radiodifusor.

Em agôsto de 1997, o BSAT-1a, o primeiro satélite BS-4, que foi lançado para
substituir o BS-3b, começou a operar. A partir daí as transmissões em HDTV
passaram a ser recebidas nacionalmente.

Figura 1: Plano para BS (Broadcasting Satellite) digital   
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Desde então, a gama de programas em HDTV se expandiu continuamente e hoje
compreende uma grande variedade de programas de esportes, entretenimento,
novelas, cultura e educação. Entre os programas transmitidos em HDTV e mais
apreciados pelos telespectadores, estão filmes, concertos e óperas do Japão e
outros países, apresentações ao vivo de musicais e peças e sumo, baseball, tênis,
futebol, futebol americano, e outros esportes, tanto do Japão quanto de outros
países. Em 1998, entre os programas premium, a transmissão dos Jogos
Olímpicos de Inverno de Nagano foi particularmente popular entre os
telespectadores. Todos os eventos em Nagano foram transmitidos pela NHK
através de 8 vans e cerca de 100 cameras HDTV. O tempo total de transmissão
foi de 272 horas.

Caracterizada pela largura da tela e pela alta definição, além de sua alta
qualidade, a HDTV pode captar a plenitude do desempenho do homem,
particularmente em eventos esportivos e foi utilizada para a transmissão ao vivo
da Copa do Mundo de futebol em 19998 na França.

Co-produções com empresas estrangeiras são também parte da nova
programação em HDTV. Mais de dez companhias na Europa e nos Estados
Unidos já estão usando a tecnologia HDTV e as emissoras japonesas estão num
processo de cooperação com emissoras de outros países em áreas comp novelas,
documentários, música e esportes. Este tipo de produção conjunta permite uma
programação de alta qualidade e contribui para a internacionalização da HDTV.

Atualmente, através do BS (Broadcasting Satellite), a programação em HDTV é
transmitida no Japão pelas várias emissoras da seguinte maneira:

NHK – h              HDTV                                 24 hs

BS – n                 HDTV                                 24 hs

BS – i                  HDTV                                 24 hs

BS Japan            HDTV                                 24 hs

BS Fuji                HDTV                                 24 hs

BS Asahi             HDTV                                24 hs

WOWOW            HDTV/SDTV (Pay TV)      24 hs
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5. Mercado de  transmissores,  receptores integrados e
            STBs

5.1. Transmissores para televisão terrestre

A planta instalada de transmissores no Japão compreende cerca de 15.000
unidades, distribuídas da seguinte maneira:

> 1kW                            220 estações

� ��: � �N: ���� HVWDoões

� ���: � ��: ���� HVWDoões

� ���: ���� HVWDoões

Como pode ser visto no item 2 deste Anexo, a televisão analógica deixará de ser
transmitida em 2011. Assim, é possível se ter uma idéia do potencial de mercado,
considerando que todos os transmissores analógicos devem ser substituídos até 3
ou 4 anos antes do término das transmissões analógicas.

5.2. Receptores e STB’s

Quanto a receptores integrados e STBs, o Japão se tornou em um prazo
extremamente curto (a televisão digital foi introduzida em dezembro de 2000),
no maior mercado para esses produtos, no mundo.

Até 1º de maio de 2001, ou seja, 5 meses após o lançamento da televisão digital,
605.000 receptores e STBs tinham sido vendidos no mercado japonês.

Isto significa 6 vezes mais do que foi vendido de receptores e STBs ATSC, em
dois anos e meio.

Significa, também, cerca da metade dos receptores e STBs DVB-T vendidos no
mesmo período (dois anos e meio).

Nas duas figuras a seguir é mostrada a diversidade do mercado japonês para os
seguintes produtos:

� receptores integrados

� STBs

� displays



28

‚ c‚ ‰‚ a‚ d‚ f
Digital Broadcasting Experts Group

50” 1 model

36" 6 models
32" 8 models
28" 2 models

Fully Integrated TV Sets: 
17 models by 8 manufacturers

STBs :
16 models by 13 manufacturers

As of May 31 st, 2001 Source: JEITA

ReceReceptoresptores parapara BSBS (1)(1)

2
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GroupReceReceptores ptores parapara BS BS (2)(2)

z Plasma TVs and Displays (PDPs) 
– 8 models by 6 manufacturers

• 50" HDTV   2 models
• 42" HDTV   2 models
• 42" SDTV   3 models
• 32” HDTV  1 model

As of May 31st, 2001 Source: JEITA

É importante verificar que a escala de produção do mercado japonês beneficiará
outros mercados que venham a adotar o ISDB-T  porque, como mostrado no item
2 deste Anexo, os receptores ISDB-S diferem dos receptores ISDB-T apenas pelo
chip modulador.

A figura a seguir mostra a expectativa de evolução das vendas de receptores e
STBs num período de 5 anos.
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Previsões para vendas de receptores e
STBs

6. Competição no Mercado de radiodifusão no Japão

A radiodifusão no Japão é operada pela NHK (Nippon Hoso Kyokai), uma pessoa
jurídica especial cuja receita provem da cobrança de uma taxa associada a cada
receptor, e radiodifusores comerciais cuja receita provem da publicidade.

O mercado de radiodifusão no Japão é plenamente competitivo. Embora uma das
empresas do mercado seja uma Empresa Pública – a NHK, a disputa pela
audiência é bastante acirrada.

Com a introdução da televisão digital no Japão a competição tende a se
intensificar,  pois as imensas possibilidades que essa nova tecnologia permite,
fará com que os radiodifusores busquem cada vez mais, modelos de exploração
dos serviços  que os tornem cada vez mais competitivos.

Esta busca por modelos competitivos se torna mais interessante ainda, porque o
sistema adotado no Japão é o ISDB-T. Além de permitir o maior conjunto de
aplicações dentre os sistemas de televisão digital, o ISDB-T é também o mais
flexível. Isto possibilitará aos radiodifusores japoneses, na luta permanente por
atingir seu público alvo, construir modelos de negócios dinâmicos, isto é, que
possam ser alterados de acordo com as circunstâncias, usando toda a flexibilidade
do ISDB-T.
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6.1.   Panorama da radiodifusão no Japão

6.1.1. Mercado de radiodifusão (Ano Fiscal  1999)

\ - Yen

    \3.5 trilhões

[ Detalhes ]
cabeças de rede (5 estações)     \1.12 trilhões
(45.4 %)
outros (191 estações)            \1.35 trilhões
(54.6 %)

* FM Comunitárias : 139  estações
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 (Nota)
Exclui a Fundação Universidade
do  Ar

Radiodifusores Comerciais
 (satélite: 107 empresas)
\16.1 bilhões (5%)

(terrestre:•196 estações)
\ 2.47 trilhões (71%)

\ 3.49 trillion
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6.1.2. NHK (Nippon Hoso Kyokai)

Fundada  em 1950 para prover programas abundantes e de alta qualidade em
todo o Japão.

Número de canais:          2 canais de TV; 4 canais de rádio [AM (2), FM (1),
                                        ondas curtas (1)]; 3 canais de BS (analógico -3 canais,
                                        digital – 3 canais (simulcasting)

Número de assinaturas:  37,28 milhões de residências (inclui 10,59 milhões de
                                        residências recebendo BS
                                                                                   [final de fevereiro de 2001]

Montante mensal de taxas recebidas:
                                         TV a cores (somente terrestre) \ 1,345
                                         Tv a cores por satélite (terrestre e satélite) \ 2,290

6.1.3. Fundação Universidade do Ar

Estabelecida em 1981 para prover educação universitária através da radiodifusão,
etc.

Número de canais:            2 canais de radiodifusão terrestre [TV, rádio (FM)]
                                          2 canais do satélite de comunicações (CS) para TV e
                                          rádio
                                                [começou a transmissão em 21 de janeiro de 1998]

6.1.4. Radiodifusão comercial

� Terrestre

Número de radiodifusores: 127  de TV;  5  de TV especializados em TV multiplex;
    234 de rádio  [AM (47), FM (49), FM comunitária (139)
     FM em língua estrangeira (4); ondas curtas (1);
    1 especializado em multiplex teletexto em VHF
     (Vehicle Information and CommunicationSystem –
      VICS)
                                                  [final de março de 2001]

� Satélite

- Analógicos via BS:            2 radiodifusores (1 de TV para 1 canal, 1 de rádio

                                             para 1 canal)

- Digitais via BS:                  19 radiodifusores (6 de HDTV para 6 canais, 7 de
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                                             SDTV para 19 canais, 10 de rádio para 23 canais,

                                             9 de dados para 9 canais)

     - Digitais via CS:             117 radiodifusores (114 de TV para 192 canais, 7 de
                                             rádio para 105 canais, 1 de dados para 37 canais)
                                             * fora digitais via 110ºE CS

- Digitais via 110ºE CS:  18 radiodifusores (1 de HDTV para 2 canais, 15 de
                                        SDTV para 61 canais, 1 de rádio para 20 canais,
                                        8 de dados para 10 canais)
                                       (Início do serviço previsto para final de 2001)
                                                                                  [final de março de 2001]

6.1.5. TV a cabo

Número de operadoras:       686
                                              [final de março de 2000]
Nota: Operadoras de TV a cabo com fins lucrativos: 311
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ANEXO 5

NOVAS APLICAÇÕES DO ISDB-T

Uma das vantagens mais marcantes do ISDB-T é a sua flexibilidade para
acomodar uma grande variedade de aplicações. Aproveitando esta característica
única do ISDB-T, vários estudos e desenvolvimentos de novas aplicações estão
sendo empreendidos pelo Science & Technical  Research  Laboratory – STRL, da
NHK.

1. Transmissão de dados

Além dos televisores domésticos, os sinais da televisão digital terrestre serão
também recebidos em receptores de automóveis e em outros receptores móveis.
Uma forma de visualização e um serviço de transmissão de dados que se
aproveita das características da televisão digital terrestre, são apresentados a
seguir.

Os receptores portáteis tornarão possível para os telespectadores tanto
receberem diretamente os programas transmitidos, quanto assistir a programas a
partir de cartões de memória ou outros meios de armazenamento. O
armazenamento de dados permitirá que os telespectadores assistam os
programas quando assim o desejarem. Além disso, os receptores móveis
permitirão aos telespectadores acessar a Internet, obter informações detalhadas
sobre os programas que estejam assistindo e fazer uso dos serviços interativos.

Os receptores portáteis para televisão digital terrestre serão de tamanhos
variados, desde PDAs relativamente grandes, passando por telefones
celulares, até ultra mini receptores acoplados a óculos.

A NHK está atualmente propondo os seguintes serviços de dados para os
receptores digitais terrestres:

� Serviços de dados escaláveis para vários tipos de receptores –
receptores fixos, receptores em automóveis e outros receptores
portáteis

� Serviços de visualização para motoristas

� Serviços baseados em posicionamento que fornecem informação
específica para um posicionamento recente

A NHK está, no momento, estudando serviços e receptores para avaliar os
vários usos que se pode dar à difusão de dados e vários métodos de
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visualização para esses dados.

Nas figuras a seguir estão apresentadas várias possibilidades de serviço e
visualização associados à difusão de dados.

2. Receptor para recepção parcial em um PDA e em um telefone celular

No ISDB-T um canal de transmissão é dividido em 13 segmentos, nos quais os
parâmetros de transmissão e a quantidade de informação transmitida podem ser
definidos separadamente para cada segmento. No ISDB-T o chamado receptor
para recepção parcial pode receber seletivamente somente o segmento central.
Para este segmento central podem ser definidos parâmetros de transmissão tais
que lhe dão robustez contra interferências de maneira a possibilitar a recepção
móvel em automóveis e aparelhos portáteis.

O desenvolvimento de um chip LSI que pode ser utilizado em PDAs e na próxima
geração de telefones celulares, está em andamento no Japão.

ISDB-T  receiver Cellu lar te lephone

In tegra ted receiver

Broadcasting
Studio

ISDB-T  Transm itter

Broadcast (dow n link) Com m unication
(up and down  link)

Figura 2: Serviços escaláveis para
vàrios tipos de receptores

Figura 1: Métodos de recepção para
transmissões terrestres em um
receptor portátil
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3. Recepção com a utilização de servidor doméstico

O servidor doméstico é um sistema doméstico de armazenamento de grande
capacidade que pode armazenar programas e dados recebidos via radiodifusão
digital ou via Internet, de maneira a possibilitar aos telespectadores recuperá-los a
qualquer tempo, de acordo com sua conveniência.

A NHK desenvolveu um servidor doméstico que permite aos telespectadores
assistir a um programa já armazenado ou conteúdo da Internet, juntamente com o
programa que está sendo mostrado na tela da televisão. As seguintes
possibilidades estão disponíveis:

� O usuário pode rapidamente achar o programa checando a tela do EPG, ou
pode assistir programas armazenados no servidor.

� Se o programa não estiver armazenado no servidor, o usuário ainda assim
pode assisti-lo fazendo o seu download do servidor da emissora de
televisão, via Internet.

� O sistema seleciona automaticamente para o usuário o programa preferido
dentre os recebidos pelo ar ou os armazenados no servidor, de acordo com
as preferências pré estabelecidas pelo usuário.

O usuário pode visualizar dados ou conteúdo relacionados ao programa que está
sendo assistido, a partir das informações armazenadas no servidor ou via Internet.

4. Navegação rápida às homepages dos programas de televisão

As emissoras de televisão colocam muitas webpages de seus programas, na
Internet. Entretanto, freqüentemente, não é fácil acessar a webpage de um
determinado programa. Inicialmente o telespectador tem que acessar a página
principal da emissora de televisão, a seguir selecionar o gênero do programa e
depois o título e a data de transmissão do programa. Para eliminar a
inconveniência de ter que realizar uma série de procedimentos antes de
finalmente chegar às informações sobre o programa, a NHK desenvolveu o
ch@NET,* um serviço de navegação nas webpages que permite acesso
instantâneo à webpage do programa desejado enquanto ele estiver no ar. Com
esse serviço o usuário precisa clicar somente o botão do canal em seu
computador. A NHK está realizando atualmente uma demonstração na INPAKU
(Feira da Internet 2001, no Japão).

*ch@NET: canais na Internet

As características desse novo serviço são as seguintes:
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� Acesso instantâneo às webpages dos programas de televisão. Navegador
de fácil utilização como se fosse o controle remoto da televisão.

� Nenhuma programação especial é necessária. O serviço está disponível  no
computador pessoal.

� As emissoras de televisão não necessitam alterar suas webpages.

� Uma nova gama de possibilidades de utilização da radiodifusão com a
Internet. Por exemplo, um usuário pode assistir a um programa de televisão
enquanto acessa a Internet ao mesmo tempo.

5. Serviços avançados por download

A introdução de novos serviços de radiodifusão geralmente obrigavam os
consumidores a comprar novos receptores ou adaptadores. No futuro próximo,
entretanto, espera-se que a televisão digital elimine a necessidade dessas
compras, permitindo aos consumidores fazer o download de software que
atualizará seus receptores para novos serviços, sempre que necessário. Somente
a mídia digital permite esses downloads.

As características básicas do processo de atualização por download são
apresentadas a seguir.

� Facilidade do downloading

Os radiodifusores estabelecerão com antecedência data, hora e canal para a
transmissão para os receptores.
Os receptores farão o download do software automaticamente com base
nessas instruções.
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• Seleção do software pelos telespectadores

A televisão digital permitirá aos telespectadores escolher o software do qual
desejam fazer o download.

• Esquema de transmissão e recepção confiáveis
Os radiodifusores transmitirão o mesmo software repetidamente por um
período longo o suficiente para garantir downloads bem sucedidos.

6. Sistema multimídia para serviços voltados para a educação

A NHK está pesquisando serviços multimídia para a educação, adequados à era
da radiodifusão digital e das redes de alta velocidade, utilizando seus arquivos de
vídeo de alta qualidade.
Estes serviços fornecerão tópicos ou temas que se supõe motivarão o
aprendizado através da difusão de programas, e propiciarão um processo de
aprendizagem pelo qual os estudantes primeiramente procurarão por vários tipos
de informação na rede e depois coletarão os resultados de suas buscas. Outro
importante objetivo é ajudar aos estudantes desenvolverem capacitação de estudo
individual, poder de análise e a habilidade de “ler” e “escrever” no mundo da mídia
de informação eletrônica, o que é essencial na era da tecnologia da informação.
A NHK está desenvolvendo ferramentas para construir um ambiente que permita
serviços de educação bidirecional através de uma rede de alta velocidade que
conectará escolas e emissoras de televisão.
A NHK está também realizando vários estudos e testes relacionados ao suporte
ao ensino.
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Na Open House 2001 do STRL, a NHK demonstrou dois  sistemas protótipo que
permitem se ter uma idéia dos serviços multimídia para educação.

• Sistema de recuperação da informação baseado em um agente

Este sistema ajuda um estudante a procurar na rede por informações em vídeo
ou texto através de uma funcionalidade de diálogo simplificado com um agente.

• Sistema DTPP (Desk-Top Program Production)  para fins de aprendizagem

Este sistema permite a um estudante  consolidar em um “relatório multimídia”
vídeo e informações por ele recuperados e editados. O “relatório multimídia”
sumariza o que foi aprendido. O relatório pode ser armazenado em uma base
de dados para permitir suporte adicional ao estudo e pesquisa.

7. Tecnologias de redes de radiodifusão para televisão digital terrestre

No campo da televisão digital terrestre, estamos desenvolvendo uma rede de
freqüência única (SFN) na qual as estações repetidoras transmitem na mesma
freqüência da estação principal. Quando se configura uma SFN utilizando-se uma
estação repetidora, o sinal transmitido pela antena transmissora da estação
repetidora, retorna à antena que está recebendo o sinal da estação principal. Isso
causa uma degradação do sinal e, no pior caso, oscilação na estação repetidora.
Especificamente, a ocorrência de interferência de acoplamento(CLI – coupling
loop interference) nessas antenas causam a degradação e a oscilação. Existem
vários métodos para combater a CLI. Entre esses, cancelar a realimentação
eletricamente, utilizar uma antena com um diagrama de irradiação adequado e
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isolar a antena receptora da antena transmissora. Redes estáveis podem ser
obtidas combinando apropriadamente essas medidas.

• Cancelador de interferência de acoplamento

Esse equipamento cancela a realimentação do sinal através da geração de um
sinal similar ao da realimentação e subtraindo-o do sinal recebido. Isto é
realizado medindo-se a desordem da característica de freqüência no sinal
OFDM transmitido pela estação repetidora e gerando um sinal similar por meio
de um filtro transversal. Dessa maneira, a estação repetidora pode ser
operada de uma maneira estável, mesmo no caso da ocorrência de um sinal
de realimentação (CLI) de grande intensidade capaz de causar uma oscilação
imediata.

• Antena receptora planar

Esta antena receptora é utilizada em uma estação repetidora integrada, onde
a antena receptora é instalada diretamente abaixo da antena transmissora. A
antena planar pode suprimir a realimentação (CLI) desde que o ganho vertical
em relação à superfície da antena seja suficientemente reduzido.

• Sistema de transmissão utilizando um modulador óptico.

No caso do sinal da estação principal não poder ser recebido no ponto de
transmissão, conforme a Figura 2 abaixo, a antena receptora deverá ser
isolada da antena transmissora. Isto tem o efeito adicional de eliminar a
realimentação (CLI). O sinal recebido modula diretamente um sinal óptico e
transmite este sinal ao ponto de transmissão utilizando uma linha de fibra
óptica. como o ponto de recepção não requer alimentação, este sistema é
altamente resistente a descargas elétricas.

Figura 1: Cancelador de
interferência de acoplamento e
antena receptora planar

Figura 2: Sistema transmissor de rádio
utilizando um modulador óptico


