
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA DUCA NOVAES 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDES DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAIS A PARTIR DE REDES 
DE FREQUÊNCIA ÚNICA (SFN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
Fevereiro � 2010 

id106633078 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 

 CAROLINA DUCA NOVAES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDES DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAIS A PARTIR DE REDES DE 
FREQUÊNCIA ÚNICA (SFN) 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica  da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie,  
como requisito para obtenção do título de 

Mestre em Engenharia Elétrica.  
 

      Orientador: Prof. Dr. Fujio Yamada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
Fevereiro� 2010 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N935r   Novaes, Carolina Duca. 
                    Redes de redistribuição de sinais a partir de redes de freqüência 
               única (SFN). / Carolina Duca Novaes. � 2009. 
                    92 p. : il. + mapa foto ; 30 cm. 
 
                    Dissertação (Mestrado em  Engenharia Elétrica) � Escola de 
               Engenharia, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo,  
               2009. 
                      Orientação: Fujio Yamanda. 
                      Bibliografia: p. 91-92              
 

1. Distribuição de sinais digitais. 2. SBTVD.3. SFN. 4. MFM.   
                  II. Título. 
          
                                                                      CDD 621.3822 
 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus pais pelo suporte e compreensão, sem o qual seria impossível realizar esse trabalho.  
 
Ao meu orientador, prof. Dr. Fujio Yamada, pelo compartilhamento das experiências e auxílio 

em todos os momentos. 
 
Ao meu namorado, Hani, por estar sempre presente e me ajudar nos momentos em que mais 
precisei. 
 
Aos meus companheiros de trabalho da TV Globo SP, pelo companheirismo e pela 
oportunidade de participar dos estudos sobre o SBTVD e incentivo para o constante 
aperfeiçoamento técnico. 



 

RESUMO 
 
 

Este trabalho apresenta um detalhamento da estrutura necessária para se criar uma rede Single 

Frequency Network (SFN) utilizando transmissores de baixa potência, bem como um 

comparativo com uma rede composta por um transmissor único de alta potência. Dentre as 

dificuldades de se implementar as redes de redistribuição de sinais em SFN foi priorizada a 

questão do sincronismo e técnicas de equalização que permitam um melhor desempenho 

desse sistema. Para isso foi realizada uma pesquisa teórica comparativa entre os diferentes 

métodos de sincronismo de redes de frequência única e simulações de cobertura e 

desempenho, visando discutir a implementação desse tipo de rede no sistema Brasileiro de TV 

digital (SBTVD). 

Palavras-chave: distribuição de sinais digitais, SBTVD, SFN, MFM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation presents details of a structure needed to create a Single Frequency Network 

(SFN) using low-power transmitters, and a comparison with a network composed of a single 

transmitter with high power. Among the difficulties to implement networks which distribute 

signals in SFN, has prioritized the synchronization issue and equalization techniques to 

achieve better performance of this system. Thus, there was a theoretical research comparing 

the different methods of timing of single frequency networks and simulations of coverage and 

performance in order to discuss the implementation of such a network system in the Brazilian 

digital TV (SBTVD). 

Keywords: Digital signal distribution, SBTVD, SFN, MFM.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo, as redes de multifrequências foram utilizadas como única 

solução para distribuição de sinais analógicos voltados para serviços de radiodifusão. As 

redes de frequência única, não tiveram grande avanço nessa era, devido à incapacidade dos 

receptores analógicos corrigirem os erros provenientes de multipercursos, uma vez que no 

modelo analógico de Televisão, o sincronismo entre dois ou mais transmissores não é 

simples. Sendo assim a interferência por multipercurso é inevitável, gerando o fenômeno 

popularmente conhecido como imagem fantasma.  

Com o advento da TV digital, as Single Frequency Network (SFN), ou rede de 

frequência única, foram resgatadas e hoje compõe grande parte das estruturas de distribuição 

de sinais na Europa e Japão, tendendo a crescer ainda mais com a implantação do serviço de 

recepção móvel desenvolvida pelo grupo DVB, denominado DVB-H (LEE et al., 2007) e 

mais recentemente a padronização do ATSC-MH dos Estados Unidos e principalmente pelo 

aperfeiçoamento nos últimos anos da capacidade de equalização dos Set Top Boxes (MAY; 

UNGER, 2007). Essas evoluções da tecnologia tornaram possível a distribuição de sinais 

baseada em SFN. 

O Sistema de Televisão Digital Brasileiro (SBTVD), adotado pelo Brasil, utiliza o 

mesmo tipo de modulação adotado pelo sistema japonês, o Band Segmented Transmission- 

Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex (BST-COFDM), que por utilizar 

multiportadoras, apresenta uma grande imunidade ao multipercurso, o que favorece a 

implementação da rede SFN.  

Por outro lado, para que uma rede SFN seja bem sucedida é fundamental garantir que 

o conteúdo de dados seja exatamente idêntico em toda rede e que a diferença entre os tempos 

de propagação seja corrigida (LEE et al., 2007)(MATTSSON, 2006). Para que isso seja 

garantido, alguns fatores são importantes em rede SFN e foram estudados ao longo desse 

trabalho: correção de frequência, eficiente sistema de sincronismo entre as estações, diferentes 

fluxo de dados, ajuste do atraso (delay) e espaçamento entre transmissores.  

 

1.1  JUSTIFICATIVA 

 
Para viabilizar a implantação da televisão digital, uma vez que a mesma necessita 

conviver com o sistema analógico por 10 anos a partir do início da implantação, a Anatel 
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aprovou em maio de 2005 o Plano Básico para TV digital (PBTVD) definindo as frequências 

disponíveis para cada uma das regiões do Brasil. Visando manter compatibilidade entre os 

sistemas analógicos e o digital, todo o estudo do PBTVD foi baseado em redes Multi 

Frequency Network (MFN) e estabeleceu as seguintes premissas (MINASSIAAN, 2005): 

� assegurar canais digitais para as localidades:  

� com pelo menos uma geradora de TV; 

� com mais de 100.000 habitantes atendidos unicamente por retransmissoras; 

� atendidas por retransmissoras co-localizadas com estações incluídas nos dois casos 

anteriores. 

� harmonizar as coberturas digitais com as analógicas existentes nas localidades; 

� considerar que o SBTVD poderá ou não ter re-uso de frequência.  

 Dessa forma, cada transmissor existente atualmente, operando em uma determinada 

frequência no sistema analógico, recebeu da Anatel uma nova frequência, quando possível em 

um canal adjacente analógico, para operar com o sistema digital e deverá cobrir a mesma área 

atualmente servida pela televisão analógica. A diferença é que a maioria dos transmissores 

analógicos opera atualmente na faixa de VHF (56 MHz a 216 MHz), e os canais 

disponibilizados para o sistema digital, irão operar em sua grande maioria na faixa de UHF 

(470 MHz a 806 MHz).  Quanto maior a frequência, maior a atenuação por propagação, sendo 

assim, dependendo do interesse de uma geradora em manter a atual cobertura é necessário o 

re-uso de frequência. Outro cenário que demandará o re-uso de frequência é para regiões com 

menos de 100.000 habitantes que ficaram fora do plano básico (CARVALHO; IANO; 

ARTHUR, 2005) e para essas localidades a repetição de sinal de mesma frequência é uma 

solução.  

Atualmente, como herança do sistema analógico, a grande parte das emissoras adotou 

uma topologia, baseada na utilização de um transmissor único de alta potência, para atender a 

área de cobertura desejada. Entretanto em alguns países que utilizam o DVB, a utilização de 

uma rede SFN composta por múltiplos transmissores de baixa potência, já é uma realidade. 

Nesse caso, uso da rede SFN trás como benefício adicional a uniformização da 

intensidade de campo em toda a área de cobertura diminuindo eventuais áreas de sombra além 

do uso de transmissores de menor potência com menor possibilidade de interferências em 

outros canais de TV.  
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1.2 HIPÓTESE 

 

 As redes de distribuição de sinais baseadas em redes SFN para o Sistema Brasileiro de 

TV Digital são possíveis e serão de grande utilidade, em regiões do país mais afastadas dos 

grandes centros, ou em regiões com muitos acidentes geográficos que necessitem de reforço 

de sinal em determinadas áreas. Ou então, para geradoras que atendem uma área muito 

grande, e o custo para utilização de transmissores de alta potência se torna muito elevado.  

Contudo se faz necessário um estudo mais aprofundado sobre as técnicas possíveis de 

sincronismo que atendam às exigências teóricas e não apresentem um custo excessivo. 

 Para permitir a repetição do sinal digital dentro de uma mesma região utilizando uma 

rede SFN, a conexão entre as estações pode ser feita utilizando um enlace de microondas, 

fibra óptica ou ainda retransmitindo o sinal captado do ar. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E CONTRIBUIÇÕES 

 
 

No capítulo 2 deste trabalho serão detalhados: o Sistema Brasileiro de TV Digital, bem 

como os formatos de codificação de áudio e vídeo e os parâmetros de modulação. O capítulo 

3 irá abordar os formatos de distribuição de sinais utilizados atualmente no Brasil e as 

características básicas do plano básico de TV digital desenvolvido pela ANATEL. O capítulo 

4 traz os diferentes tipos de topologia de rede utilizada para repetição de sinais. O capítulo 5, 

por sua vez, mostra um estudo sobre atraso nas redes de frequência única e finalmente o 

capítulo 6 apresenta uma simulação, onde se compara o desempenho de uma rede composta 

por um único transmissor de alta potência e uma rede composta por sete transmissores de 

menor potência, considerando os ajustes necessários para permitir a completa sincronização 

da rede. 
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2 TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS NO PADRÃO SBTVD 

 
O sistema de televisão digital adotado no Brasil foi desenvolvido a partir do padrão 

Japonês, com o diferencial que a ele foi incorporado algumas evoluções tecnológicas como a 

substituição do compressor de áudio e vídeo MPEG-2 pelo MPEG-4 e o desenvolvimento do 

Middleware local denominado Ginga. 

 
  
2.1 SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL 

 
O decreto n° 5.820 de 29 de julho de 2006 (Brasília, 2006) estabeleceu que o sistema 

de televisão digital adotado pelo Brasil deveria ser baseado no ISDB-T (Integrated Services 

Digital Broadcasting Terrestrial), desenvolvido pelo Japão. O decreto também instituiu a 

criação do Fórum de TV Digital, composta pelas universidades, indústrias e radiodifusoras 

brasileiras para definir detalhes do padrão hoje conhecido como Sistema Brasileiro de TV 

Digital (SBTVD), bem como subsidiar indústrias, emissoras e usuários do sistema para 

dirimir dúvidas, estabelecer critérios e elaborar normas. A base do sistema continuou sendo o 

desenvolvido pelos japoneses, entretanto alguns parâmetros foram adequados à realidade 

brasileira. O início das transmissões se deu em 2 de dezembro de 2007 na cidade de São 

Paulo.  

 
2.2 INTRODUÇÃO AO SBTVD 

  
O sistema brasileiro de TV digital terrestre foi desenvolvido tendo como base o 

sistema integrated services digital broadcasting (ISDB-T) japonês. Entretanto, visando 

aperfeiçoar o padrão desenvolvido no Japão, alguns parâmetros foram modificados. No que se 

refere ao sistema de modulação, foram acrescentadas máscaras de transmissão mais rígidas 

(para melhorar a relação sinal ruído na saída do transmissor, veja seção 2.8), garantindo que, 

mesmo nas cidades que possuem o espectro de frequência interferido, seja possível utilizar 

repetição de sinais através de rede SFN, amenizando dessa forma, a poluição do espectro 

eletromagnético em algumas grandes cidades brasileiras, além de minimizar a interferência 

em canais adjacentes. 

Os formatos de codificação de áudio, vídeo e interatividade também sofreram 

mudanças importantes, de forma a prover para o SBTVD, modelos de codificação mais 

eficientes. Foi adotado como codificador de vídeo o padrão H.264 (ISO/IEC 14496-10:2005) 
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e para o codificador de áudio o padrão H.264 AAC LATM/LOAS (ISO/IEC 14496-3:2005). 

Para sistema de interatividade foi desenvolvido no Brasil, o middleware GINGA, que utiliza 

duas linguagens de programação distintas: uma procedural (NCL) e outra declarativa (Java), 

onde se pode escolher uma ou outra dependendo da aplicação a que se destina. A norma de 

multiplexação para o SBTVD foi mantida o MPEG-2 System, porém as tabelas SI (system 

information) foram alteradas para permitir as alterações propostas para os formatos de 

codificação de áudio e vídeo, interatividade e de forma a atender à realidade do cenário 

brasileiro. Para a canalização foram adotados os canais de 7 a 13 na banda de VHF e canais de 

14 a 69 da banda UHF. Por razões técnicas de compatibilidade, a frequência de FI (frequência 

intermediária) foi modificada para 44 MHz. 

 

2.3 MODULAÇÃO SBTVD 

 

O sistema de modulação do SBTVD se caracteriza por ser uma modulação com 

multiportadoras, conhecida como banda segmentada (BST- COFDM). Ou seja, o espectro de 

6 MHz  é segmentado em 13 partes de iguais de 428,57kHz, onde cada uma representa 1/14 da 

banda de transmissão de 6 MHz. Um dos segmentos não é utilizado para transportar taxa útil, 

tendo a funcionalidade de banda de guarda do sinal dos canais adjacentes. 

Por ser uma modulação segmentada é possível enviar no mesmo canal de 6 MHz, 

serviços destinados a aplicações distintas e moduladas de forma diferentes, essa 

funcionalidade é conhecida por transmissão hierárquica.  

Cada receptor reconhece o serviço a ele destinado, baseado nas informações 

transmitidas pelas subportadoras reservadas para esse fim, denominadas transmission and 

multiplexing configuration control (TMCC) e que fornece os parâmetros de configuração do 

transmissor. 

 

2.3.1 Transmissão hierárquica 

 
 

A possibilidade de se transmitir o mesmo conteúdo, ou conteúdos distintos com 

parâmetros de modulação diferentes é uma das principais características do sistema brasileiro. 

Sendo assim é possível, por exemplo, transmitir um conteúdo destinado à dispositivos 

móveis/portáteis denominado pelo SBTVD de one-seg (celulares, lap top, mini TVs), onde 

não é necessário o envio de alta taxa de áudio e vídeo. Nesse caso, se utiliza apenas o 
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segmento central (de número zero) com uma modulação bastante robusta às degradações 

sofridas pelo sinal durante a transmissão, e que permite melhor recepção em ambientes 

fechados.  

Em contrapartida, um conteúdo destinado a receptores fixos denominado no SBTVD 

de full-seg (televisores de alta definição), onde se necessita de uma maior qualidade de áudio 

e vídeo, utiliza-se mais de um segmento com uma modulação de menor robustez a 

degradações e interferências, uma vez que normalmente esse conteúdo será recebido em 

condições fixas com antena externa e, ou de ganho elevado. Vale ressaltar que atualmente, 

com novos receptores que dispõe de recursos de diversidade de recepção, o serviço full-seg 

também pode ser utilizado para recepção móvel, uma vez que esse tipo de receptor utiliza da 

técnica de maximun ratio combiner (MRC).  

A Figura 1 mostra a segmentação da banda de transmissão e a possibilidade de se 

utilizar até três grupos de segmentos A, B e C, com configurações de modulação distintas. 

Cada um desses grupos é denominado camada.  

 

 
Figura 1 � Transmissão hierárquica e recepção parcial para o SBTVD (ABNT NBR 15601:2007) 

 
 

Dentre os 13 segmentos disponíveis, pode-se utilizar quantos segmentos forem 

necessários, ou seja, é possível utilizar 1, 2 ,3 ou os 13 segmentos para a transmissão do 

serviço, o que irá variar, obviamente, é a taxa disponível para envio dos dados. Também é 

possível enviar mais de um serviço full-seg, modulado de forma distinta.  As modulações e 

razão do código corretor de erros FEC (forward error correction) (veja seção 2.5.3) 

permitidas para esse tipo de serviço no sistema brasileiro são mostradas no Quadro 1. 
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 FEC 

Modulação 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 

QPSK Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 
16QAM Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 
64QAM Permitido Permitido Permitido Permitido Permitido 

Quadro 1 - Modulações permitidas para transmissão do serviço Full-Seg (autoria própria) 

 

A modulação utilizada para o one-seg utiliza sempre o segmento zero, ou segmento 

central, e utiliza uma modulação mais robusta, que permite que o sinal seja recebido sob 

condições mais críticas. O Quadro 2 mostra as configurações possíveis para o sinal one-seg.  

 

 FEC 

Modulação 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 

QPSK Permitido Permitido Não Permitido Não Permitido Não Permitido 
16QAM Permitido Não Permitido Não Permitido Não Permitido Não Permitido 
64QAM Não Permitido Não Permitido Não Permitido Não Permitido Não Permitido 

Quadro 2 - Modulações permitidas para transmissão do serviço one-seg (autoria própria) 

 

A Figura 2 mostra um exemplo típico de configuração, onde é possível observar que 

em 12 segmentos é enviado o serviço destinado a transmissão HDTV ou SDTV, enquanto no 

segmento central é enviado o serviço de one-seg. 

 
Figura 2 � Exemplo de transmissão Hierárquica (autoria própria) 

 
 

2.4 MODULAÇÃO OFDM 

 

A modulação OFDM se caracteriza por utilizar múltiplas portadoras com baixa taxa de 

bits em cada uma delas, que quando paralelamente combinadas resultam em uma alta taxa de 

transmissão [OFDM, 2007]. A modulação OFDM é uma evolução da modulação Frequency 

Division Multiplex (FDM), que utiliza a modulação com uma única portadora, conhecida por 

single carrier (SC)  

 

6 MHz 

             

Serviço portátil 

One-seg 

HDTV 
ou 

SDTV 
 

Full-seg 
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A modulação SC, conforme mostrado na Figura 3 se caracteriza por ter cada canal é 

alocado em uma única frequência. Nesse caso, a caracterização de um canal é dada pela sua 

frequência central e sua banda, o que garante que não haverá sobreposição dos sinais.  

 

 
Figura 3 � Adaptação da figura princípio do sistema FDM (OFDM, 2007) 

 

A modulação Orthogonal Frequency Division Multiplexer (OFDM), por sua vez, 

utiliza múltiplas subportadoras dentro de um mesmo canal, sendo que cada subportadora é 

uma frequência múltipla da uma frequência base fundamental. Essa sobreposição das 

portadoras poderia causar uma interferência entre portadoras (ICI � inter carrier 

interference). Entretanto, devido ao princípio da ortogonalidade entre as portadoras, é 

possível recuperá-las, mesmo que haja uma sobreposição das frequências, conforme pode ser 

visto na Figura 4.  

 

 
Figura 4 � Adaptação da figura princípio do sistema OFDM (OFDM, 2007) 

 

A sobreposição das portadoras permite uma maior eficiência espectral, isso porquê, a 

frequência onde ocorre o pico de potência de uma subportadora corresponde à mínima 

potência da portadora adjacente, conforme pode ser visto na Figura 5.  
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Figura 5 � Domínio da frequência de um sinal OFDM. (OFDM, 2007) 

 

Para a geração de um sinal OFDM podem ser utilizados dois métodos: Método da 

força bruta e a utilização da transformada rápida de Fourier (FFT). 

 

2.4.1 Método da força bruta 
 
 

O método para obtenção de um sinal OFDM através da força bruta pode ser dividido 

em três etapas: 

Na primeira etapa o sinal serial que se deseja modular é paralelizado, gerando-se N 

feixes, onde N é a quantidade de portadoras que serão utilizadas. Cada um desses feixes pode 

conter um sinal real, como quando se utiliza, por exemplo, a modulação (Binary Phase Shift 

Keying (BPSK), ou imaginário no caso de se transmitir Phase Shift Keying (M-PSK) ou 

Quadrature Amplitude Modulation (M-QAM). (OFDM, 2007) 

Na segunda etapa, os N feixes paralelos são modulados em N portadoras complexas, 

ortogonais (w1, w2, wp) e igualmente espaçadas. A parte real dessas portadoras é modulada 

por cos(wn), enquanto a parte imaginária é modulada por sen(wn) (OFDM, 2007). Por fim, na 

terceira etapa, o sinal OFDM é obtido a partir da somatória de todos os sinais modulados. 

 

2.4.2 Utilização da FFT 

 

O método para obtenção de um sinal OFDM através da fast Fourier transform (FFT) 

pode ser dividido em duas etapas, sendo que a primeira etapa é igual ao descrito para quando 

se utiliza o método da força bruta. Já na segunda etapa, ao invés de se utilizar múltiplos 
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moduladores, aplica-se a esse sinal, a inverse fast Fourier transform (IFFT) para se obter o 

sinal OFDM no domínio do tempo. 

Quando ocorre codificação de canal antecedendo ao processo de modulação, a 

modulação OFDM passa a ser chamada de Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing (COFDM) ou ainda coded OFDM. 

 

2.5 POSSÍVEIS CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA  

 

A quantidade de informação que pode ser enviada em cada segmento varia de acordo 

com a configuração dos parâmetros utilizados na transmissão. Os principais parâmetros 

utilizados no SBTVD são mostrados no Quadro 3 e suas definições são apresentadas a seguir. 

 

Modo Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Número de segmentos OFDM Ns 13 

Largura de banda 
3000/7 kHz x Ns + 

250 /63 kHz                          
= 5,575 MHz 

3000/7 kHz x Ns + 
125/63 kHz                   

= 5,573 MHz 

3000/7 kHz x Ns + 
125/126 kHz               
= 5,572 MHz 

Número de segmentos de 
modulação diferencial 

nd 

Número de segmentos de 
modulação síncrona 

ns (ns + nd = Ns) 

Espaçamento entre frequências 
portadoras 

250/63 = 3,968 kHz 125/63 = 1,984 kHz 
125/126 = 0.992 

kHz 

Total 108 x Ns + 1 = 1 405 216 x Ns + 1 = 2 809 432 x Ns + 1 = 5 617 

Dados 96 x Ns = 1 248 192 x Ns = 2 496 384 x Ns = 4 992 
SP (scattered 

pilot) 9 x ns 18 x ns 36 x ns 
CPa 

(continuo 

pilot ) nd +1 nd +1 nd +1 

TMCC 
(transmission 

and 

multiplexing 

configuration 

control) 

ns + 5 x nd 2 x ns + 10 x nd 2 x ns + 20 x nd 

AC1 (ancilliary 
channel 1) 2 x Ns = 26 4 x Ns = 52 8 x Ns = 104 

Número de     
portadoras 

AC2 (ancilliary 
channel 2) 4 x nd 9 x nd 19 x nd 

Esquema de modulação das 
portadoras 

QPSK, 16QAM, 64QAM, DQPSK 
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Símbolos por quadro 204 

Tamanho do símbolo efetivo 252 ìs 540 ìs 1008 ìs 

Intervalo de guarda 

63 ìs (1/4),             
31,5 ìs (1/8),       

15,75 ìs (1/16),         
7, 875 ìs (1/32) 

126 ìs (1/4),               
63 ìs (1/8),              

31,5 ìs (1/16),        
15,75 ìs (1/32) 

252 ìs (1/4),             
126 ìs (1/8),             
63  ìs (1/16),         
31,5 ìs (1/32) 

Comprimento do quadro 

64,26 ms (1/4),               
57,834 ms (1/8), 

54,621 ms (1/16), 
53,0145 ms (1/32) 

128, 52ms (1/4),               
115,668 ms (1/8), 

109,242 ms (1/16), 
106,029 ms (1/32) 

257,04 ms (1/4),               
231,336ms (1/8), 

218,484 ms (1/16), 
212,058 ms (1/32) 

Inner code (FEC) Código convolucional (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) 

Outer code RS (204, 188) 
a O número de CP representa a soma dos CP no segmento mais um CP adicionado à direita da banda total 

Quadro 3 - Características principais de SBTVD l (ABNT NBR 15601, 2007) 

 

2.5.1 Modo de transmissão 
 
 

O SBTVD prevê a utilização de 3 modos de espaçamentos entre as subportadoras, os 

quais são denominados modos de transmissão. São eles: modo 1, modo 2 e modo 3. No modo 

1, utiliza-se 1.405 portadoras, no modo 2 são utilizadas 2.809 portadoras e finalmente no 

modo 3 utiliza-se 5.617 portadoras. Permitindo um espaçamento entre subportadoras de 

3,968kHz  para o modo 1, 1,984 kHz no modo 2 e 0,992 kHz no modo 3.  

Dependendo do ambiente em que o sinal digital será propagado, pode-se selecionar 

um desses modos. Entretanto, quanto maior o espaçamento entre as subportadoras, melhor a 

imunidade a sinais refletidos. Nas condições testadas para o Brasil, normalmente se utiliza o 

modo 3, que se mostrou suficiente para as condições locais de propagação e que permite a 

transmissão de maior taxa de bits por canal. (BEDICKS, 2006) 

 

2.5.2  Intervalo de guarda 

 

Quando o sinal digital é transmitido através de um canal dispersivo, onde cada amostra 

do sinal recebido pelo receptor sofre interferências de ecos de outras amostras (TUTORIAL, 

2006), é possível observar dois tipos de interferências. No primeiro, a ortogonalidade entre as 
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portadoras pode ser destruída, o que faz com que uma portadora interfira em outra. Esse 

fenômeno também é conhecido como intercarrier interference (ICI). No segundo, o canal 

dispersivo pode causar uma interferência intersimbólica ou intersymbol interference (ISI).   

Inicialmente, como tentativa para solucionar esses problemas, foi inserido um 

intervalo de guarda entre sucessivos símbolos OFDM, onde nenhuma informação era enviada. 

Dessa forma, foi possível solucionar o problema referente à ISI, porém as portadoras 

perderiam a característica de ortogonalidade e a ICI continuava ocorrendo, uma vez que, 

quando o receptor tentar demodular a primeira subportadora, irá encontrar interferência da 

segunda subportadora e assim por diante. Isso ocorre devido à diferença entre o número de 

ciclos das duas subportadoras dentro do intervalo de cálculo da FFT não ser um número 

inteiro. (TUTORIAL, 2006). 

 A solução final, foi proposta pelos pesquisadores Peled e Ruiz que, nesses espaços 

vazios, replicaram o final do símbolo OFDM. Dessa forma, sempre haverá no início de cada 

símbolo, amostras da parte final de outra subportadora. Se o valor do retardo for um valor 

menor que o intervalo de guarda, garante-se que as réplicas retardadas do símbolo OFDM 

terão sempre um valor inteiro de ciclos dentro do intervalo de cálculo da FFT (TUTORIAL, 

2006).  Esse conceito conhecido por cyclic prefix ou prefixo cíclico é mostrado na Figura 6. 

 

 
Figura 6 � Cyclic Prefix (TUTORIAL, 2006).   

Para o SBTVD o valor do intervalo de guarda pode ser selecionado entre 1/4, 
1/8, 

1/16 ou 
1/32 do comprimento do símbolo. Quanto maior é o intervalo, mais robusto é o sistema, 

contudo menor é a taxa útil de bits que pode ser transmitida. Desta forma, o tamanho do 

intervalo de guarda deve ser escolhido de forma a se adequar ao maior atraso da rede, 

levando-se em consideração a taxa de bits que se deseja transmitir. 
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2.5.3 FEC 

 

A introdução da técnica conhecida por forward error correction (FEC) ou correção 

adiantada de erros foi feita em 1948, por Claude Shannon, que compensou por meio de 

códigos de correção de erro, problemas na transmissão causados pelas características do 

próprio meio de transmissão. A idéia de se utilizar códigos corretores de erros é melhorar a 

capacidade do canal, através da inserção cuidadosa de algumas informações adicionais aos 

dados que estão sendo transmitidos, informações essas, conhecidas por código corretores de 

erros (TELECO, 2006).  

Essas informações permitem ao receptor detectar e corrigir erros (dentro de um 

limite), sem a necessidade de pedir ao transmissor que reenvie dados. A vantagem da 

utilização dessa técnica é que não é necessário utilizar um canal de retorno, ou então de 

retransmitir a informação que foi perdida. Entretanto, quando se envia esses dados adicionais, 

há a necessidade de se utilizar maior banda para a transmissão. (SUKYS, 2005).  

O FEC utiliza na codificação dos dados um código convolucional, ou seja, opera com 

dados em série (um ou alguns dados por vez) e para decodificação o decodificador Viterbi.  

Os códigos convolucionais são normalmente descritos através de dois parâmetros: a 

taxa de codificação e a profundidade. A taxa de codificação, k/n, é expressa como sendo a 

relação entre o número de bits inseridos pelo codificador convolucional (k) e o número total 

de bits na sua saída (n). Por exemplo, para uma relação 1/2, tem-se que para cada 2 bits na 

saída do codificador convolucional, 1 foi inserido como correção de erros.  

O parâmetro profundidade, representa o �comprimento� do codificador convolucional, 

ou seja, quantos estágios de k-bits são permitidos para gerar a lógica combinacional que 

produz os símbolos de saída.  Diretamente relacionado ao k está o parâmetro m, que indica 

quantos ciclos de codificação um bit de entrada é mantido e utilizado na geração do código 

depois que ele aparece pela primeira vez na entrada do codificador. O parâmetro m representa 

o comprimento da memória do codificador.  (TELECO, 2006).   

A Figura 7 mostra em exemplo de codificador convolucional através de flip-flops e 

portas ou-exclusivos para a relação ½, k=3 e m=2.  
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Figura 7 � Exemplo de codificador convolucional (TELECO, 2006) 

 

 
2.6 CODIFICAÇÃO DO CANAL PARA O SBTVD 

 

A codificação do canal para o SBTVD utiliza diversos mecanismos que permitem a 

correção de erros causados pelo efeito doppler e ruídos impulsivos. Essas proteções são 

adicionadas ao sinal no momento da codificação do canal conforme mostrado na Figura 8. 

 

 
Figura 8 � Etapas para codificação do canal (ABNT NBR 15601: 2007) 

 

O sinal no formato especificado pelo MPEG-2 Systems (H.222.0, 2000), já com todas 

as informações de áudio, vídeo e dados multiplexados e com tamanho de pacote de 188 bytes, 

independente de serem destinados à recepção móvel/portátil ou fixa, é remultiplexado de 

forma a identificar a qual camada cada um dos conteúdos pertence. Esse processo é feito 

inserindo-se 8 bytes contendo informações conhecidas por dummy byte (veja seção 2.7). Esses 

dados são então encaminhados ao Outer Coded, também conhecido por Reed Solomon (RS) 
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que insere 16 bytes, com a finalidade de corrigir erros que chegam ao receptor (SUKYS, 

2005). 

 Após essa etapa, o modulador separa novamente as informações em pacotes 

destinados a cada uma das camadas e as trata separadamente, inserindo os corretores de erro 

convolucional e realizando o mapeamento (QPSK, 64QAM, etc.) do sinal de acordo com a 

aplicação a que se destina. Após esse tratamento, as informações são novamente reagrupadas 

e embaralhadas tanto no tempo quanto na frequência, protegendo o sinal contra ruídos em 

rajada. A partir daí, o sinal está pronto para ser modulado em multiportadoras e inserido o 

intervalo de guarda, responsável por proteger o sinal dos multipercursos.  

 
 
2.7 BROADCAST TRANSPORT STREAM (BTS) 

 
Uma das principais diferenças do sistema brasileiro e Japonês para os demais sistemas 

de transmissão digital terrestre, se dá do fato que o pacote de dados MPEG 2 gerado pelo 

multiplexador (com tamanho de 188 bytes), antes de ser transmitido, deve ser remultiplexado 

de forma a inserir informações adicionais.  

O mutliplexador é responsável por gerar um transport stream único contento todas as 

informações dos programas que serão transmitidos, estejam eles presentes em qualquer um 

das 3 camadas possíveis (A, B ou C). Cabe ao modulador separar os serviços (áudio/vídeo 

e/ou dados) correspondentes a cada segmento. Para que isso seja possível após a geração do 

transport stream o sinal é re-multiplexado (veja Figura 9) gerando assim o sinal BTS 

(broadcast transport stream).  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 9 � Remultiplexador para o SBTVD (autoria própria) 
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Além da detecção da camada o BTS, gerado pelo multiplexador, permite que o 

modulador se configure automaticamente e sinalize a existência de tabelas utilizadas para 

ajuste de atraso entre diferentes transmissores em uma mesma rede. Essa informação 

adicional é composta de 8 bytes inseridos após o pacote de MPEG2 conforme mostrado na 

Figura 10, e mais 8 bytes de corretores de erros (NOVAES; NISHIOKA, 2009).  

 
Figura 10 � Estrutura do BTS (ABNT 15601:2007) 

 
Após todo esse processo, sinal BTS é transmitido com taxa fixa de 32,5 Mbps e 

tamanho pacote com 204 bytes. 

 
 
2.8 MÁSCARA DE TRANSMISSÃO 

 
No Brasil, a faixa de frequência destinada às transmissões digitais, será compartilhada, 

na maioria dos casos, com os sinais de TV analógica. Dessa forma, para minimizar as 

possíveis interferências dos canais adjacentes, foram adotados 3 tipos de máscaras de 

transmissão, ou seja, dependendo da máscara adotada, o transmissor deverá ter na saída um 

patamar de ruído menor, de forma a permitir uma maior relação C/N (sinal ruído) do sinal a 

ser transmitido. Assim, o nível de sinal fora da banda estabelecida do canal deve estar de 

acordo com a Figura 11 e deve atender a um dos três níveis especificados pela Anatel, de 

acordo com a região onde se encontra o transmissor digital (ABNT NBR 15601, 2007): 

� Crítico: a relação C/N medido a ±3,15 MHz do centro do canal deve ser de 50 dB; 

� Subcrítico: a relação C/N medido a ±3,15 MHz do centro do canal deve ser de 43 

dB; 

� Não-crítico: a relação C/N medido a ±3,15 MHz do centro do canal deve ser de 36 

dB; 
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Figura 11 - Máscara do espectro de transmissão para radiodifusão de televisão digital terrestre (ABNT 

NBR 15601, 2007) 

 

A adoção de uma máscara mais rígida (crítica), principalmente em áreas onde o 

espectro é muito interferido, é um fator fundamental para a viabilização de repetição de sinais 

através de redes de frequência única (SFN).  

 

2.9 CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 

 
O modelo básico de configuração para a transmissão de um sinal no padrão SBTVD 

por um radiodifusor é mostrado na Figura 12. 
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Figura 12 � Configuração básica do sistema SBTVD (autoria própria) 

 

 

Para essa exemplificação da configuração de um sistema de transmissão SBTVD, 

deve-se considerar que o conteúdo a ser exibido está pronto para ser transmitido. Ele é então 

disponibilizado no centro exibidor (controle mestre) onde a comercialização (propagandas) é 

inserida.  A partir desse ponto, pode-se considerar que se inicia o sistema responsável por 

gerar e transmitir o sinal digital no padrão brasileiro.  

Na transmissão de TV analógica, apenas a informação de áudio (canal principal e 

SAP), vídeo e closed caption podem ser transmitidos. Isso devido à própria característica da 

modulação analógica. Atualmente em uma transmissão de TV digital, outros serviços podem 

ser agregados, como por exemplo, pode-se enviar um guia eletrônico de programação (EPG), 

interatividade, serviço para atualização dos receptores via ar, etc. Nesse exemplo, o sinal 

transmitido tem as características mostradas no Quadro 4. 

Como o sistema brasileiro permite o envio de um mesmo conteúdo, modulado de 

formas distintas, dependendo da sua aplicação, é necessário se utilizar um encoder para cada 

um desses serviços de acordo com o fim a que se destina.  

Os sinais provenientes de cada um dos codificadores são enviados para o 

multiplexador, que possui como principal função gerar um único stream contendo as 

informações de: áudio e vídeo provenientes dos codificadores, mais a informação de dados 

(EPG, closed caption, interatividade, atualização de receptores...), além das tabelas program 

service information (PSI/SI) responsáveis por sinalizar os conteúdos de forma que o receptor 

possa se auto configurar e decodificar corretamente cada um dos serviços. 

No multiplexador também são inseridas as informações de TMMC e ISDB information 

parameters (IIP), que são detalhados no capítulo 5.5, e são responsáveis por enviar os 

parâmetros de modulação que permitem ao modulador se configurar automaticamente. Após 
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esse estágio o sinal BTS está pronto para ser modulado e transmitido.  No caso de se utilizar 

uma rede SFN, pode-se enviar o BTS da saída do multiplexador para os demais transmissores 

da rede.  

O Quadro 4 mostra as normas que especificam os diversos parâmetros para a 

programação. 

 

Serviço Conteúdo 
Taxa 

(Kbps) 
Codificação utilizada 

Camada 

utilizada 
Modulação 

Vídeo HD (High definition) 15000 
De acordo com ABNT 

NBR 15602 

Áudio 5.1 96 
 De acordo com ABNT 

NBR 15602 

Áudio Stereo 48 
De acordo com ABNT 

NBR 15602 

Áudio Descrição 48 
De acordo com ABNT 

NBR 15602 

Closed Caption 150 
De acordo com ABNT 

NBR 15606-1 

Interatividade 500 
De acordo com ABNT 

NBR 15606 

EPG 200 
De acordo com ABNT 

NBR 15603 

HDTV 

Atualização de receptores 150 
De acordo com ABNT 

NBR 15608-3 

B 
64QAM, FEC 
3/4, IG 1/16 

video LD (low definition) 312 
De acordo com ABNT 

NBR 15602 

áudio stereo 48 
De acordo com ABNT 

NBR 15602 

closed Caption 30 
De acordo com ABNT 

NBR 15606-1 

one-seg 

EPG 30 
De acordo com ABNT 

NBR 15603 

A 
QPSK, FEC 
2/3, IG 1/16 

Quadro 4 � Exemplo das características dos conteúdos enviados em uma transmissão digital (autoria 

própria) 
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3 REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS 

 

A rede de distribuição de sinais pode ser dividida em três diferentes níveis 

(GONZALES, 2009). 

 

1. Rede de emissoras principais: 

- são as conhecidas por geradoras; 

- o sinal a ser transmitido é recebido da emissora, conhecida por cabeça de rede, 

seja via satélite, fibra, microondas, etc.; 

- há a inserção de programação e comercialização local; 

- cobrem grandes áreas; 

- as áreas cobertas possuem alta densidade populacional. 

 

2. Rede de retransmissores: 

- o retransmissor repete o sinal proveniente da rede principal; 

- não há a inserção de comercialização local; 

- cobrem superfícies médias; 

- as áreas cobertas possuem densidade populacional média.  

 

3. Rede de micro-repetidoras: 

- o micro-transmissor repete o sinal recebido da estação principal ou de 

retransmissor, com o intuito de cobrir pequenas áreas de sombras; 

- cobre áreas de baixa densidade populacional. 

 

 

A distribuição desses sinais é feita utilizando-se duas diferentes técnicas: MFN (Multi 

Frequency Network) ou redes que utilizam mais de uma frequência e redes SFN que são redes 

que utilizam apenas uma frequência para distribuir o sinal.  

 

3.1 SITUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS NO BRASIL 

 
 

No Brasil, por ser um país de dimensões continentais, ficaria muito complexo fazer 

uma rede SFN que atendesse a todo o território. Primeiramente devido à herança da 
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transmissão MFN utilizada para os sinais analógicos é muito difícil encontrar uma frequência 

para uma dada emissora que atenda todo o país. Além disto, é necessário garantir que todos os 

transmissores da rede transmitissem com transmissores cujas frequências tivessem um desvio 

de frequência de no máximo de 1Hz. Outro fator de grande relevância é a utilização de redes 

SFN não é permitida segmentação da programação, ou seja, a programação exibida deveria 

ser sempre a mesma, independente da região em que se encontra. 

Por esses motivos, o Plano Básico de TV digital (PBTVD) definiu a utilização de um 

modelo misto de retransmissão de sinal, onde um mesmo conteúdo pode ser distribuído ao 

longo de todo o território nacional, através de rede MFNs, como forma de distribuição de 

sinais entre as geradoras e rede SFNs para a redistribuição regional de sinais ou reforço em 

áreas de sombra.  A Figura 13 mostra essa distribuição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Modelo de distribuição de sinais no Brasil (autoria própria) 

 
 

   Dessa forma, é possível verificar que entre áreas de coberturas distintas, o 

modelo brasileiro prevê a utilização de frequências distintas, de forma que não haja 

interferência nas áreas onde existe sobreposição dos sinais provenientes de áreas de cobertura 

distintas. E dentro das áreas de cobertura, onde há regiões de sombras se utilizam 

retransmissores na mesma frequência de forma a reforçar o sinal. Esses retransmissores 

podem variar de acordo com a necessidade de potência a ser utilizada conforme será abordado 

na seção 4.2. 
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Frequência A
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3.1.1 Classificação das estações digitais e contornos protegidos 

 
 

Para que fosse possível iniciar as transmissões de TV digital no Brasil, a Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Ministério das Comunicações em conjunto com 

as emissoras e universidades, realizaram um estudo para a distribuição das frequências que 

seriam utilizadas em cada cidade brasileira. Esse estudo procurou evitar interferência co-

canal, ou seja, duas cidades vizinhas utilizando a mesma frequência para transmissão de 

serviços distintos de TV. Procurou-se também evitar interferência referente a canal adjacente, 

que em outras palavras significa uma mesma cidade utilizando dois canais consecutivos (ex. 

CH 18 e 19) com serviços distintos. 

Para que não haja problemas em relação à nomenclatura, seguem algumas definições 

estipuladas pela Anatel, que serão utilizadas ao longo deste documento. A explicação dada a 

seguir não está associada a nenhuma documentação oficial, mas como forma de esclarecer seu 

significado. 

� Área de outorga: cidade que recebe a outorga para instalação de um transmissor 

digital. (ex. cidade de São Paulo) 

� Área de prestação de serviços: cidades no contorno da área de outorga que estão 

dentro do contorno protegido do transmissor. (ex. região metropolitana de São 

Paulo) 

� Transmissor principal: transmissor instalado na área de outorga e tem sua potência 

definida conforme a Tabela 1, se operar em VHF e Tabela 2, se operar em UHF. 

 

Tabela 1 - Classificação das estações em função de suas características máximas para a faixa de VHF 

(ANATEL, 2006) 
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Tabela 2 - Classificação das estações em função de suas características máximas para a faixa de UHF 

(ANATEL, 2006) 

 

 

� Canais disponíveis para TV digital: VHF (7 ao 13) e UHF (14 ao 59). Entretanto 

cada localidade deve seguir a canalização igualmente definida de Anatel. 

(Anatel,2006). 

� Contorno protegido: os valores definidos pela Anatel para as emissoras que 

trabalham em VHF e UHF são mostradas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 � Contorno protegido (ANATEL, 2006) 

 

 

 

3.2 PARÂMETROS PARA REUSO DE FREQUÊNCIA 

 

O documento que regulariza e estipula os parâmetros para as retransmissoras 

auxiliares, bem como as estações reforçadoras de sinais, está sendo desenvolvido pela Anatel, 

com perspectiva de ser publicado ainda em 2009. Entretanto, algumas definições são 

mencionadas a seguir: 

 

�  Retransmissora auxiliar: retransmissor auxiliar instalado dentro da área de 

prestação de serviço de uma geradora ou retransmissora. 
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� Estação reforçadora de sinais: conhecida pelo termo comercial de gap filler é 

responsável por melhorar a cobertura em pequenas áreas de sombra tanto na área 

de outorga, quanto na área de prestação de sinais. 
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4 TIPO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS 

 

4.1 REDES MFN 

 

As redes Multi Frequency Network (MFN) são a base para distribuição de sinais de TV 

analógicos atualmente no Brasil, utilizando-se da estrutura de acesso por células. Onde cada 

célula, contempla toda uma área de cobertura, e possui um transmissor em uma frequência 

que não é utilizada em nenhuma das áreas adjacentes. Entretanto, para a utilização de um 

dispositivo portátil/novel, se um usuário optar por cruzar de uma região para outra que esteja 

transmitindo o mesmo conteúdo, será necessário que esse dispositivo tenha uma alta 

complexidade para garantir que o sinal não sofra perda de dados (MAY; UNGER) além de 

consumir diversas frequências, no já saturado espectro eletromagnético. (CARVALHO; 

IANO; ARTHUR, 2005). 

 

 
Figura 14 � Exemplo de uma estação geradora A e as suas retransmissoras (autoria própria) 

 
 

A Figura 14 mostra que para a distribuição de uma mesma programação, em uma 

determinada região, é necessário utilizar uma geradora principal (A) e seis retransmissoras 

menores, cada uma trabalhando com frequências diferentes. A desvantagem principal desse 

tipo de topologia é a necessidade de se utilizar distintas frequências, entretanto nesse modelo, 

é possível ter inserção de conteúdo local em cada um dos retransmissores. Uma vez que não 

haverá interferência os sinais. 

Dessa forma, as principais características das redes MFN são: 

� utilizam transmissores com frequências de transmissão diferentes; 
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� a distribuição da área de cobertura é similar a da TV analógica, mas com valores 

de campo e margem de recepção diferente; 

� os programas transmitidos podem ser iguais ou diferentes, podendo-se inserir 

conteúdo local; 

� os sinais de dois transmissores podem se sobrepor sem que haja interferência entre 

eles; 

� na região de cada transmissor é possível instalar estações reforçadoras de sinais 

para cobrir possíveis áreas de sombra. 

 

 

4.2 REDES DE FREQUÊNCIA ÚNICA (SFN) 

 

As redes SFN que são utilizadas em várias partes do mundo para aplicações digitais 

(MAY; UNGER) apresentam uma alternativa aos atuais métodos de cobertura, pois propõe 

redes descentralizadas, composta por diversos retransmissores complementares entre si, o que 

gera uma maior flexibilidade em termos de área de cobertura, menor interferência por uso de 

canais adjacentes e maior confiabilidade (MATTSSON, 2006). O mais importante aspecto das 

redes SFN é a sua eficiência espectral, além de permitir que os serviços móveis sejam 

efetivamente viáveis mesmo em regiões mais afastadas do transmissor principal (LEE, 2007). 

Diante desse cenário, a utilização de SFN vem sendo muito difundida visando 

viabilizar os serviços móveis/portáteis tanto no ATSC-MH quanto no DVB-H e ISDB-T, uma 

vez que os novos receptores são capazes de compensar atrasos longos e de alta intensidade.  

As principais características das redes SFN podem ser resumidas como: 

� aumento da eficiência espectral; 

� maior relação sinal ruído (SNR) ao longo da rede; 

� a programação não pode ser segmentada; 

� os transmissores em rede de SFN possuem potência total menor do que quando 

utilizadas redes MFN para coberturas equivalentes; 

� é possível utilizar estações reforçadoras de sinais para cobrir zonas de sombra. 

� é fundamental que todos os transmissores irradiem na mesma frequência. A 

diferença máxima permitida é ± 1 Hz. 

 

Entretanto, para o que a rede funcione corretamente é necessário garantir que: 
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� todos os transmissores da rede devem transmitir ao mesmo tempo com retardo 

máximo permitido ± 1ìs; 

� é necessário que todos os transmissores da rede possuam um adaptador SFN (veja 

seção 5.3) e devem ser referenciados por um sinal de 1pps e 10 MHz. 

�  é necessário garantir que a diferença de tempo dos sinais recebidos não supere o 

intervalo de guarda. Quando esse atraso for maior é necessário utilizar os métodos 

de ajuste de atraso mostrados nas próximas seções.  

 

4.2.1 Tipos de redes de frequência única 

 
 

Para a operação das redes de SFN são previstos três tipos de topologia de rede:  

� através do envio do sinal BTS , para os diversos transmissores da rede; 

� envio do sinal de IF, para os demais transmissores; 

� reforçadores com captação de sinais no local. 

 

Para os dois primeiros casos é necessário dispor de uma forma específica de 

sincronismo, seja transportando o sinal de referencia (clock) ou gerando-o localmente. As 

próximas seções detalham cada uma das topologias possíveis. 

 

4.2.1.1 Redes com distribuição de BTS  
 

 

Quando se utiliza de uma rede SFN transmitindo o sinal BTS da saída do 

multiplexador para os demais transmissores da rede, é fundamental que todos os 

transmissores e moduladores da rede estejam sincronizados, no que se refere a variação de 

frequência do transmissor, como diferença entre tempos de propagação. Caso contrário, um 

transmissor poderá interferir o sinal de outro.  

Para permitir esse sincronismo é possível utilizar dois métodos: sincronização escrava 

ou sincronização de referência (ABNT 15601, 2007). A Figura 15 mostra o primeiro método 

onde o sinal de referência mestre (10 MHz) gerado pela estação principal é enviado 

juntamente com o sinal BTS para todos os transmissores da rede, onde o sinal é entãp 

modulado e retransmitido. 
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Figura 15 � Adaptação da figura sincronização escrava (ABNT 15601, 2007) 

 

O segundo método é feito utilizando-se como sinal de referência mestre um GPS 

(Global Positioning System), que é utilizado em cada uma das estações retransmissoras para 

sincronizar localmente o sinal BTS, não sendo necessário nesse modelo enviar o sinal de 10 

MHz utilizado pela estação principal. Contudo nesse caso, é necessário que cada localidade 

possua um gerador de 10 MHz de alta qualidade para ser referenciado pelo GPS. A Figura 16 

mostra esse modelo. 

 

 
Figura 16 � Adaptação da figura sincronização escrava (ABNT 15601, 2007) 

 

No envio do BTS é necessário tomar um cuidado adicional, no que se refere ao enlace 

que interligará a estação principal às repetidoras. Isso porque, uma vez que se utiliza mais de 

um enlace ou equipamentos com baixa estabilidade, é possível que tanto o sinal BTS quanto o 

de sincronismo sejam recebidos com jitter alto, o que inviabilizaria a utilização desses 

métodos. 

Quando se faz necessário a utilização de técnicas para ajuste de atraso da rede, 

conforme mostrado na seção 5.3, um desses dois métodos deve utilizado.  
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4.2.1.2 Redes com distribuição de FI 
 

Outra possibilidade para a distribuição do sinal para os diversos repetidores da rede é 

através do transporte do sinal de FI (Frequência Intermediaria) de 44 MHz. Para isso não é 

necessário o transporte do sinal de referência (10MHz), nem a sua geração local.  

A única referência necessária é entre o multiplexador e o modulador da estação 

principal. O sinal FI é então distribuído para os demais transmissores da rede, seja através de 

transmissores de microondas ou fibra óptica, e em cada uma das localidades se fará necessário 

um upconverter de FI para o canal utilizado pela emissora.  

A Figura 17 mostra esse modelo que, se por um lado não necessita de sincronismo, por 

outro, não permite o ajuste de atraso. 

 
 

Figura 17 � Adaptação da figura transmissão a partir da FI (ABNT 15601, 2007) 

 

4.2.1.3 Reforçadores de sinais  

 
 

Outro método para retransmissão na mesma frequência é a partir da retransmissão do 

sinal do ar. Os retransmissores da rede captam o sinal do ar, amplificam e o retransmitem na 

mesma frequência. Para esse modelo a interferência causada pela realimentação do sinal 

recebido no transmitido, precisa ser reduzido ao máximo possível. A Figura 18 mostra o 

modelo de SFN onde se retransmite o sinal do ar.  

 

 
Figura 18 � Adaptação da figura transmissão a partir da FI (ABNT 15601, 2007) 
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Figura 19 � Cenário de distribuição de sinais em uma rede SFN (MASPRO, 2009) 

 

A Figura 19 apresenta um cenário de distribuição de sinal através de uma topologia 

SFN. O transmissor principal possui alta potência e é o responsável por cobrir a maior parte 

de uma determinada região. Em alguns pontos dessa área, o sinal transmitido chega com baixa 

intensidade devido a barreiras naturais ou artificiais, e ainda em ambientes internos, nesses 

casos se utiliza reforçadores de sinais.  

Para a topologia de cobertura adotada no Brasil, os reforçadores de sinais devem ser 

amplamente utilizados, seja para cobertura de ambientes internos, ou para cobrir áreas de 

sobra. Entretanto para viabilizar a sua utilização, deve-se levar em consideração que quando 

se utiliza reforçadores de sinais, não é possível realizar nenhum ajuste de atraso. Dessa forma, 

o intervalo de guarda adotado na rede, deve ser verificado, de forma a evitar interferências.  

Quando se usa a repetição de sinal a partir da captação do sinal do ar, existe a 

possibilidade de ocorrer uma realimentação entre o sinal re-transmitido e o sinal que está 

sendo captado. Para isso é necessário um cuidadoso estudo para minimizar esse fenômeno por 

meio de isolação da antena de captação e retransmissão, bem como utilizar um circuito 

cancelador de eco. 
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5 ESTUDO DO ATRASO EM REDES DE FREQUÊNCIA ÚNICA  

 
 

Para que uma rede SFN seja bem sucedida é fundamental garantir que o conteúdo de 

dados seja exatamente idêntico em toda rede e que a diferença entre os tempos de propagação 

seja corrigida (LEE et al., 2007)-(MATTSSON, 2006). Para que isso seja garantido, alguns 

fatores são importantes em uma rede de frequência única: correção de frequência e 

sincronismo, diferentes fluxo de dados, ajuste do delay e espaçamento entre transmissores. 

 
 
5.1 VARIAÇÕES DE FREQUÊNCIA  

 
 

 Quando um dos transmissores da rede SFN trabalha com uma referência de 

tempo diferente aos demais, uma mesma sequência de dados chega ao receptor modulada com 

frequências ligeiramente diferentes. Essa variação também é conhecida por efeito doppler, 

que é o mesmo efeito observado quando se deseja receber sinais em veículos que estão com 

alta velocidade. A capacidade de regeneração do sinal dependerá de quão robusto, o receptor 

é a esse tipo de interferência (MATTSSON, 2006). A normatização do SBTVD prevê esse 

sincronismo de duas formas: enviando-se uma referencia de sincronismo de 10 MHz através 

de um meio físico, ou utilizando-se de um receptor GPS. O importante é que a variação na 

frequência em toda a rede seja igual ou menor que 1Hz (ABNT NBR 15601:2007). 

 No caso de se utilizar sistemas que trabalham com múltiplos moduladores 

OFDM, para gerar as portadoras OFDM, é necessário garantir também que todas as 

frequências de referência para a amostragem da IFFT sejam idênticas. Caso elas sejam 

diferentes, o período do símbolo OFDM será afetado. Conseqüentemente, os símbolos podem 

ser transmitidos durante o intervalo de guarda, o que causa interferência inter-simbólica. 

(ABNT NBR 15601:2007) 

 
5.2 DIFERENÇA NO FLUXO DE DADOS 

 

Uma das maiores dificuldades em se utilizar as redes SFN é garantir que o fluxo de 

dados seja exatamente igual em toda a rede. Quando um sinal é transmitido de uma estação 

para outra, o enlace que distribui o sinal não deve introduzir nenhum erro, pois um único bit 

errado pode fazer com que o receptor não funcione (MAY; UNGER). O sinal pode ser 
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distribuído de duas formas: através de uma conexão física, seja ela baseada em microondas ou 

fibra óptica, ou através da própria captação do sinal do ar. Essa última é a opção mais barata e 

também é a mais utilizada em redes SFN, porém é a solução que necessita de mais 

processamento para tentar minimizar problemas de diferença de sinal. Para isso são estudadas 

várias técnicas de equalização para garantir que o sinal retransmitido não irá inserir erros na 

rede (MATTSSON, 2006). 

 

5.3 AJUSTE DE ATRASO 

 
 

O sinal digital recebido pelo receptor é uma composição de diversas versões atrasadas 

do sinal principal, resultantes dos múltiplos caminhos que ele faz antes de chegar ao receptor. 

Quando se utiliza uma rede de frequência única, a quantidade de multipercursos é maior do 

que quando comparado a uma topologia com transmissor único, uma vez que, além dos 

múltiplos caminhos, o atraso entre os sinais recebidos também é resultado dos diferentes 

tempos de propagação resultante das diferentes distâncias entre os transmissores que compõe 

a rede e o receptor. Como pode ser visto na Figura 20, o sinal recebido do transmissor 2 pode 

ser encarado com sendo o sinal do transmissor 1 adicionado de um atraso. O delay 

interpretado pelo receptor corresponde então: D2-D1 + D2�-D1�. 

 

 

 

Figura 20 � Recepção de múltiplos sinais no receptor (autoria própria) 
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O receptor que estiver em uma região onde o sinal de mais de um transmissor é 

recebido, corresponde a uma região com potencial propensão a ter problemas de recepção, 

dessa forma inicialmente deve-se verificar qual a relação entre os sinais recebidos. Essa 

relação varia conforme a modulação utilizada e é chamada de relação sinal � ruído (Carrier 

noise ratio) (C/N). O valor teórico para a mínima relação SI, depende do modelo de 

propagação que se utiliza. A Tabela 4 mostra os valores mínimos de SI. O modelo mais 

utilizado para simulações e que melhor se aproxima aos valores práticos obtidos em campo é 

o modelo de propagação de Rice. 

 

Tabela 4 � Valores de C/N mínimo dependendo do modelo de propagação utilizado (PROGIRA, 2009) 

  Relação C/N 

Modulação FEC Gauss Rice Rayleigh 

1/2 4,9 5,5 7,7 
QPSK 

2/3 6,6 7,2 9,4 
1/2 16,5 17,1 19,3 
2/3 18,7 19,4 21,5 
3/4 20,1 20,7 22,9 
5/6 21,3 21,9 24,1 

64-QAM 

7/8 22 22,6 24,8 
 

 Caso essa relação seja atendida, o receptor poderá tratar o sinal proveniente do 

receptor com menor potência como sendo ruído. Assim o problema estará praticamente 

resolvido e não será necessária a preocupação com o atraso existente entre os sinais. Essa 

relação, caso não exista, naturalmente pode ser obtida através da utilização de antenas 

diretivas. Entretanto, caso essa relação não consiga ser obtida, a rede deverá atender ao 

máximo atraso permitido dependendo do intervalo de guarda utilizado. 

 

5.3.1 Máximo atraso permitido 
 
 

Para que uma rede SFN funcione, a diferença de tempo entre os sinais que chegam ao 

receptor proveniente de transmissores distintos deve estar dentro do intervalo de guarda que o 

receptor é capaz de processar. A diferença de tempo entre os sinais que chegam ao receptor 

depende de dois fatores: 

� a diferença de tempo entre os transmissores, que está relacionada com a distância e 

o enlace (para transporte do sinal a ser retransmitido) existente entre eles; 

� a posição relativa do receptor em relação aos transmissores. 
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Assume-se que dois transmissores têm as coordenadas (+c,0) e (-c,0), sendo dessa 

forma separados pela distância de 2c Km e que a velocidade de propagação do sinal é a 

mesma da luz, ou seja 3.108 m/s. Então um receptor que esteja localizado em qualquer ponto 

da curva mostrada na equação a seguir, enxergará um atraso constante ente os dois 

transmissores da rede igual a 2a. (MATTSSON, 2006). 

 

                                               Eq. 1 

 
A equação acima representa uma hipérbole com foco nos transmissores, conforme 

mostrado na Figura 21. 

 

 
Figura 21 � linhas de atraso constante (MATTSSON, 2006) 

 
 

Segundo (MATTSSON, 2006). a mesma equação pode ser escrita conforme equação 

abaixo: 

 

                                                 Eq. 2 

 
 

Desde que 0 < a < c, a distância máxima entre os transmissores será 2c a o máximo 

atraso é mostrado na equação 3: 

 

                                                                      Eq. 3 
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Onde: 

2c = Distância entre os transmissores em quilômetros.  

 

Se os sinais provenientes de cada transmissor têm uma diferença de tempo de ô us, 

proveniente do enlace existente entre os dois transmissores e responsável por levar o sinal a 

ser retransmitido, o máximo atraso nesse caso será dado por:  

 

                                                       Eq. 4 

 

O máximo atraso que o receptor pode enxergar é dado na linha que corta os dois 

transmissores conforme mostrado na Figura 21 como sendo a = c. Note então que o máximo 

atraso ocorrerá logo atrás de um ou dois transmissores da rede. Isso se diferencia de um 

multipercurso convencional por dois motivos: (MATTSSON, 2006). 

 

� existe um limite para o máximo atraso de uma rede SFN, em um multipercurso 

normal. Todos os objetos que causam atrasos constantes seguem uma elipse tendo 

o transmissor e receptor como foco, não uma hipérbole com o transmissor como 

foco, como mostrado na Figura 21. 

� o atraso de uma rede SFN, não depende do formato da antena, nem do terreno.  

 

Para o ajuste da rede SFN o atraso artificial a ser introduzido é delimitado e 

determinado pela distância entre os dois transmissores. O atraso do sistema existe para envio 

do sinal de um transmissor até o outro.  

O máximo atraso permitido em uma rede, sem que haja a necessidade de sincronismo 

está diretamente ligado ao intervalo de guarda utilizado. A Tabela 5 mostra o maior atraso 

permitido em função do modo de operação adotado: 
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Tabela 5 � Adaptação da tabela máximo atraso permitido no SBTVD (ABNT 15601:2007) 

 Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Quantidade de 

portadoras 1405 2809 5617 

Largura de banda 6 MHz 
Tamanho do 

Símbolo (Tu) 252us 504us 1008us 
Intervalo de Guarda 

(1/Tu) 1/4 1/8 1/16 1/32 1/4 1/8 1/16 1/32 1/4 1/8 1/16 1/32 
Atraso Máximo 

Permitido (us) 63 31,5 15,75 7,875 126 63 31,5 15,75 252 126 63 31,5 
Duração do símbolo 

(Ts) (us) 64,26 57,83 54,62 53,01 128,52 115,67 109,24 106,03 257,04 231,34 218,48 212,06 

 

5.3.1.1 Máxima distância entre transmissores 
 

Uma forma simplificada para se determinar a distância máxima entre os transmissores 

é dada em (MATTSSON, 2006). Assumindo ainda que a distância entre os transmissores é 

dada por 2c e que a atenuação do sinal com a distância é dada por á (nesse caso a 

aproximação é pessimista, uma vez que não levará em consideração modelos como Langley 

Rice para determinação de atenuação, a distância máxima entre dois transmissores pode ser 

dada por:  

       

                                 Eq. 5 

    

Onde:   yìs = atraso máximo (us) 
  x = relação S/I (sinal principal / sinal interferente)  
  a = constante de atenuação 
 

 

5.4 ADAPTADOR SFN 

 
Quando numa rede SFN chega mais de um sinal ao mesmo tempo no receptor (veja 

Figura 22), porém com um atraso maior do que a janela de sincronização é capaz de 

processar, então é necessário instalar nos transmissores da rede um �adaptador SFN�. Todos 

os transmissores devem ser referenciados através de um GPS que fornecerá os sinais de 1pps 

e 10 MHz necessários para o sincronismo de rede, conforme visto nas seções anteriores. O 

adaptador SFN tem como objetivo permitir que um dos sinais da rede seja atrasado de forma 
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que todos os sinais recebidos pelo receptor cheguem dentro o intervalo de sincronização 

determinado pelo intervalo de guarda utilizado na rede. A seção 5.5 mostra como isso é 

possível. 

 

 
Figura 22 �Múltipos sinais sendo recebidos pelo receptor (GONZÁLEZ, 2009) 

 
 
5.5 AJUSTE DE ATRASO EM REDES SFN 

 

Visando permitir que dentro de uma rede de frequência única, cada transmissor irradie 

o mesmo símbolo BST-OFDM no mesmo momento, o sistema SBTVD dispõe de uma 

ferramenta para ajuste de atraso entre os transmissores.  

O BTS gerado na saída do multiplexador (veja seção 2.7) é composto por pacotes de 

188 bytes, gerados pela multiplexação de áudio, vídeo e dados. A esse sinal é adicionado 8 

bytes que carregam a ISDB_information, responsáveis entre outras coisas, de �carimbar� cada 

pacote com a informação da camada a que ele pertence, e sinalizar o envio da informação IIP 

onde estão contidos os dados que permitem ajustar o atraso nos transmissores de uma mesma 

rede. 

O pacote IIP carrega as características de modulação (FEC, IG, modo, time interleave 

e camada) e o valor do atraso para cada transmissor. A Figura 23 mostra a distribuição de bits 

no pacote IIP, onde a informação de sincronização de rede 

(network_syncronization_information) deve ser inserida, individualmente para cada 

transmissor que opera na rede. 
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Figura 23 � Distribuição de bits do pacote IIP (autoria própria) 

 

A informação para sincronização da rede (network_syncronization_information) 

consiste em informar para cada transmissor, o intervalo de tempo referente à propagação do 

sinal entre a saída do estúdio (saída do multiplexer) até o momento em que ele será 

transmitido em cada estação de radiodifusão na rede SFN (ABNT 15601, 2007). As principais 

informações que devem ser enviadas são mostradas no Quadro 5. 

 

Campo Função

static_delay
Sinaliza a utilização de atraso fixo nos 

transmissores.

time_offset
Favor fixo de atraso a ser inserido no 

transmissor 

maximun_delay
Valor de atraso máximo existente na rede. 
(Atraso existente entre os transmissores 

mais distantes)

synchronization
_time_stamp

Valor para sincronismo do sinal de 
referência utilizado na rede.

 
Quadro 5 - Principais campos da Tabela IIP (autoria própria) 

 

A partir das informações enviadas pela IIP é possível trabalhar de duas formas: 

 utilização de atraso estático;  

 utilização de atraso dinâmico. 

 

5.5.1 Utilização de atraso estático 

 

Quando se utiliza a funcionalidade do ajuste de atraso, e o campo static_delay é setado 

em zero (0), e o multiplexador envia a informação de time_offset para cada transmissor da 

rede. Para que esse formato de transmissão funcione corretamente, é fundamental que a 

referencia (clock) de 10 MHz (ou 100ns na escala de tempo), seja enviado, ou esteja presente 

em todas as localidades. Entretanto, não se faz necessária a utilização de um pulso de 

sincronismo (1pps) em cada transmissor da rede.   



                                        49 

O tempo de atraso total, em cada transmissor, é dado conforme mostrado na equação 

6. Os atrasos inerentes ao sistema (∆s) estão relacionados a atrasos de processamento nos 

equipamentos presentes no sistema.  

 

                                                    Eq. 6 

 

Onde:       ∆Txn= Atraso total do Tx (us) 
∆prop = Atraso de propagação (Conforme eq. 3) (us) 
∆s = Atrasos inerentes ao sistema (us) 
 

 

Após determinar o atraso de todos os transmissores da rede, deve-se verificar qual o 

maior atraso e ajustar todos os transmissores, inserido um atraso adicional, de forma que 

todos os transmissores iniciem a transmissão do sinal simultaneamente. Dessa forma o atraso 

a ser inserido em cada transmissor, deve seguir a equação 7. 

 

                                Eq. 7 

 
Onde:              ∆offset Txn = time_offset do transmissor (us) 

∆max = Atraso máximo da rede (us) 
∆Txn= Atraso total do Tx (us) 

 
 

A Figura 24 mostra um exemplo desse sincronismo, com os pacotes de dados da saída 

do multiplexador, na chegada dos transmissores e o pacote modulado já com as correções de 

tempo efetuadas.   

   

 

Pacote n Pacote n+1 Pacote n+2

Pacote n Pacote n+1 Pacote n+2

Pacote n Pacote n+1 Pacote n+2

Pacote n-1 Pacote n Pacote n+1

Pacote n-1 Pacote n Pacote n+1

Chegada TX1

Chegada TX2

Time offset TX1

Time offset TX2
Saída Antena 

TX1

Saída Antena 
TX2

tempo
 

Figura 24 - Ajuste de atraso fixo (autoria própria) 
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5.5.2 Sem a utilização de atraso estático 

 

A utilização do atraso dinâmico é método indicado para redes compostas por um 

grande número de transmissores, uma vez que, se houver alguma alteração no atraso do 

enlace do transmissor, não é necessário recalcular os atrasos e reajustar os tempos no 

modulador.  

Para esse formato, o campo static_delay deve ser setado em 1, a tabela IIP enviará a 

informação de maximun delay e syncronization_time_stamp, além da informação de 

time_offset para cada transmissor.  

Nesse formato de transmissão, além da necessidade da referência de 10 MHz (ou 

100ns na escala de tempo), faz-se necessária a utilização de um pulso de sincronismo (1pps), 

geralmente gerado por um GPS, em todos os transmissores. Como essas informações, os 

moduladores instalados em cada uma das localidades, devem ser capazes de iniciar a 

transmissão do sinal, apenas quando o pulso de sincronismo for recebido. Dessa forma, se 

houver alguma variação no atraso do enlace, para qualquer um dos transmissores, não será 

necessário realizar nenhum novo cálculo de atraso, pois a rede será sempre sincronizada pelo 

pulso de referência.    

A Figura 25 mostra os pacotes de dados da saída do multiplexador que são 

�carimbados� com a informação de sincronismo STS (syncronization time stamp), enviada 

pelo campo syncronization_time_stamp, permitindo que o modulador saiba o momento exato 

em que o pacote foi enviado. A partir daí, quando cada modulador receber o pulso de 

sincronismo (1pps) ele deverá somar o tempo de máximo atraso (maximun_delay) da rede e o 

time_offset, enviado pela IIP. Dessa forma, é possível que os todos os sinais transmitidos na 

rede seja emitidos ao mesmo tempo.  
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Pacote n Pacote n+1 Pacote n+2

Pacote n Pacote n+1 Pacote n+2

Pacote n Pacote n+1 Pacote n+2

Pacote n-1 Pacote n Pacote n+1

Pacote n-1 Pacote n Pacote n+1

Saída do 
multiplexer

Chegada TX1

Chegada TX2

time_offset

time_offset

Saída Antena 
TX1

Saída Antena 
TX2

tempomaximo delay

maximo delay

Syncronization_time_stamp(STS)

STS

Pulso de sincronismo 
(1pps) 

 
Figura 25 � Ajuste de atraso (autoria própria) 
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6 SIMULAÇÃO DE COBERTURA 

 

Como experimentação para este trabalho, foi realizada uma simulação com o intuito 

de comparar a cobertura da cidade de São Paulo e região metropolitana, quando se utiliza um 

sistema com um único transmissor de alta potência, com quando se utiliza uma rede contendo 

n transmissores de menor potência.   

A área escolhida para realização da simulação compreende as cidades que estão na 

região contratual das geradoras de TV aberta, sediadas na cidade de São Paulo.  As cidades a 

serem cobertas são mostradas na Tabela 6.  

 

Tabela 6 � Cidades a serem cobertas (IBGE, 2008) 

Cidade População  
Densidade 

demográfica hab./km
2
 

Área km
2
 

JUQUITIBA 29.090,00 59,90 521,60 
IBIUNA 67.166,00 71,40 1059,69 

SAO LOURENCO DA SERRA 17.763,00 83,90 186,71 
PIRAPORA DO BOM JESUS 15.410,00 144,80 108,26 

MAIRIPORA 77.443,00 233,40 321,48 
EMBU-GUACU 61.701,00 465,50 155,04 

CAJAMAR 62.522,00 493,50 128,40 
COTIA 179.109,00 533,60 323,89 

SANTANA DE PARNAIBA 110.730,00 556,10 183,82 
FRANCO DA ROCHA 129.304,00 931,90 133,93 

CAIEIRAS 94.985,00 990,56 95,90 
ITAPECERICA DA SERRA 159.102,00 1.071,20 171,46 
RIO GRANDE DA SERRA 41.215,00 1.123,90 36,67 

RIBEIRAO PIRES 111.402,00 1.198,50 99,18 
VARGEM GRANDE PAULISTA 43.664,00 1.346,10 33,51 
SAO BERNARDO DO CAMPO 801.580,00 1.962,50 408,45 

ITAPEVI 201.995,00 2.211,00 91,35 
FRANCISCO MORATO 155.224,00 3.469,70 49,16 

EMBU 245.093,00 3.508,30 70,08 
SANTO ANDRE 671.696,00 3.850,60 174,84 
GUARULHOS 1.279.202,00 4.022,47 318,01 

BARUERI 274.201,00 4.271,00 64,20 
MAUA 412.753,00 6.295,03 62,29 

JANDIRA 110.352,00 6.467,10 17,53 
SAO PAULO 10.990.249,00 7.216,30 1522,99 

SAO CAETANO DO SUL 151.103,00 9.430,80 15,36 
TABOAO DA SERRA 224.757,00 10.704,20 20,48 

OSASCO 713.066,00 10.981,20 64,94 
CARAPICUIBA 388.532,00 11.111,30 34,97 

DIADEMA 394.266,00 12.619,20 30,65 
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A Figura 26 mostra a as cidades a serem cobertas e na seguência a Figura 27 mostra o 

relevo dessa região. 

 

 

 
Figura 26 � Região a ser coberta pelo sinal digital (autoria própria) 
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Figura 27 � Relevo da região a ser coberta pelo sinal digital (autoria própria) 

 
 

6.1 CARACTERÍSTICAS DAS REDES 

 

As características de modulação da rede com transmissor único e da rede SFN foram 

definidas de forma a permitir uma taxa de transmissão de 19 Mbps, de forma a tornar viável o 

envio dos principais serviços enviado pela TV Digital de acordo com os testes realizados pela 

Universidade Mackenzie (BEDICKS, 2006). O Quadro 6 mostra as configurações utilizadas 

para simulação. 
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Quadro 6 � Características de modulação das redes 

Serviço Modulação  FEC 
Intervalo de 

guarda 
Modo 

Time 

interleaving 

Taxa útil 

(Kbps) 

Full-seg 64-QAM 3/4 1/8 3 2 16.851,48 
One-seg QPSK 2/3 1/8 3 4 468,09 

 

6.1.1 Características da rede com transmissor único 

 
 

As características de transmissão da rede composta por um único transmissor foram 

definidas de forma a atender toda a área contratual, para o serviço full-seg e grande parte 

dessa mesma região para recepção com antenas internas e para o serviço one-seg. As 

características de potência da rede com transmissor único são mostradas na 

Tabela 7.  

 

Tabela 7 � Características da rede com transmissor único (autoria própria) 

Antena 
Transmissor Potência (W) Latitude  Longitude 

Tipo Ganho Polarização  

TX 1 15K  23° 34' 4,0" S 46° 39' 1,0" O Omni 13 dBi Horizontal 

 

6.1.2 Características da rede SFN 

 

As características dos transmissores que compõe a rede SFN foram escolhidas de 

forma a atender a mesma região coberta pela rede com transmissor único. As características 

de cada transmissor são mostradas Tabela 8. 

 

Tabela 8 � Característica da rede com múltiplos transmissores (autoria própria) 

Antena 
Transmissor Potência (W) Latitude  Longitude 

Tipo Ganho Polarização  

TX 1 250 23° 34' 4,0" S 46° 39' 1,0" O Omni 13 dBi Horizontal 

TX 2 100  23° 44' 58,0" S 46° 51' 6,2" O Omni 7 dBi Horizontal 

TX 3 100 23° 29' 16,2" S 46° 55' 50,3" O Omni 7 dBi Horizontal 

TX 4 100 23° 43' 43,1" S 46° 24' 48,7" O Omni 7 dBi Horizontal 

TX 5 100 23° 21' 16,6" S 46° 46' 37,5" O Omni 7 dBi Horizontal 

TX 6 100 23° 18' 46,4" S 46° 36' 51,0" O Omni 7 dBi Horizontal 

TX 7 100 23° 22' 30" S 46° 58' 43,0" O Omni 7 dBi Horizontal 

 

A localização dos transmissores foi definida de forma obter a melhor distribuição de potência na rede. As 

distâncias entre os transmissores da rede podem é mostrado na  

 
Tabela 9. 
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Tabela 9 - Distância entre transmissores 

  TX1 TX2 TX3 TX4 TX5 TX6 TX7 
TX1 0 40,38599 30,17617 30,26541 27,22304 28,83089 40,09202 
TX2 40,38599 0 37,90751 53,56252 54,95221 65,78391 50,84973 
TX3 30,17617 37,90751 0 59,57904 21,71199 38,01143 13,5767 
TX4 30,26541 53,56252 59,57904 0 56,16224 50,97866 70,31412 
TX5 27,22304 54,95221 21,71199 56,16224 0 17,43288 20,85244 
TX6 28,83089 65,78391 38,01143 50,97866 17,43288 0 38,15981 
TX7 40,09202 50,84973 13,5767 70,31412 20,85244 38,15981 0 

 

 

6.2 SOFTWARE PARA SIMULAÇÃO 

 

Para simulação da cobertura foi utilizado o software livre Radio Móbile, que é um 

software livre, e permite a simulação de cobertura, cálculo de enlace e determinação de 

interferências entre diferentes transmissores. Esse software pode ser obtido através do site 

http://www.cplus.org/rmw/english1.html e é bem simples de ser manuseado. Os mapas 

utilizados são no formato GIS e podem ser obtidos através do endereço: 

http://ftp.ecc.utokyo.ac.jp/GIS/e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/South_America/. 

Para simulação da cobertura da rede para recepção fixa, móvel e com antena interna, e 

cálculo de interferência, foi utilizado uma versão demo do software Giraplan, da empresa 

Progira radio comunication. Esse é um software pago, mas que apresenta um desempenho 

muito bom para simulação de redes SFN, principalmente no que se refere a cálculo de 

interferência. Para mais informações, veja o site: http://www.progira.com/page.aspx?sid=3. 

 

 

6.3 MAPA DE COBERTURA 

 

As seções a seguir mostram a projeção de cobertura para as duas topologias de redes 

propostas. 

 

6.4 TRANSMISSOR ÚNICO 

 

Para permitir a cobertura de toda a região definida com um único transmissor, foi 

utilizada uma potência de transmissão de 15KW e EIRP (effective isotropically radiated 

power) igual a 274,81 KW. O transmissor foi localizado na Avenida Paulista, por ser a região 

http://www.cplus.org/rmw/english1.html
http://ftp.ecc.utokyo.ac.jp/GIS/e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/South_America/
http://www.progira.com/page.aspx?sid=3
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mais alta da cidade, a uma altura de 180 metros. A mostra a distribuição de potência simulada 

para esse transmissor. 

 

 
Figura 28 � Cobertura com rede de transmissor único (autoria própria) 

 

 
Para verificar a cobertura, foram distribuídos 33 pontos de medidas de forma a 

verificar qual o campo, em dBìV/m, existente em cada uma dessas localidades. A Figura 29 

mostra a distribuição desses pontos. A informação de campo em cada uma dessas localidades 

será utilizada posteriormente como base para comparação com o desempenho da rede SFN. 
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Figura 29 � Distribuição dos pontos em radiais (autoria própria) 

 
 

A Tabela 10 mostra o valor de campo medido em cada um desses pontos. Para a 

verificação da cobertura, foi feita simulação do campo a uma altura 10 metros, tendo o ganho 

da antena de recepção conhecida de forma a verificar o real valor de campo nos pontos 

analisados. O apontamento da antena foi feito sempre na direção da torre de transmissão.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        59 

Tabela 10 � Campo medido em cada um dos pontos (autoria própria) 

Latitude (S) Longitude (O) 
Ponto 

Graus Min. Seg. Graus Min. Seg. 
Elevação 

Distância do 

transmissor 

Potência 

dBuV/m 

TX 1 23 34 4 46 39 1 837,9m - - 

Ponto 1 23 31 19 46 39 1 729,0m 5,14 114,8 
Ponto 2 23 34 2 46 36 4 742,0m 5,05 109,5 
Ponto 3 23 36 49 46 38 58 799,0m 5,14 107,0 
Ponto 4 23 34 6 46 41 59 733,0m 5,08 113,9 
Ponto 5 23 42 11 46 39 5 756,0m 15,17 91,6 
Ponto 6 23 39 57 46 45 21 807,0m 15,44 106,3 
Ponto 7 23 34 6 46 47 47 800,0m 15,02 78,2 
Ponto 8 23 28 21 46 45 13 746,0m 15,07 78,9 
Ponto 9 23 26 7 46 39 1 918,0m 14,86 98,8 

Ponto 10 23 28 25 46 32 46 778,0m 15,04 101,1 
Ponto 11 23 34 6 46 30 12 750,0m 15,10 87,3 
Ponto 12 23 39 57 46 32 42 800,0m 15,42 106,0 
Ponto 13 23 20 41 46 39 1 758,0m 25,01 51,5 
Ponto 14 23 24 26 46 28 45 789,9m 25,17 102,2 
Ponto 15 23 33 58 46 24 12 779,0m 25,38 81,4 
Ponto 16 23 43 38 46 28 25 812,0m 25,47 73,2 
Ponto 17 23 47 33 46 39 5 752,0m 25,20 82,0 
Ponto 18 23 43 38 46 49 30 773,0m 25,33 85,2 
Ponto 19 23 34 6 46 53 35 766,1m 24,95 84,1 
Ponto 20 23 24 22 46 49 22 764,0m 25,36 64,5 
Ponto A 23 15 8 46 38 58 931,0m 35,38 55,9 
Ponto B 23 20 45 46 24 24 868,1m 35,31 85,7 
Ponto C 23 47 30 46 24 20 759,0m 35,52 72,3 
Ponto D 23 47 26 46 53 39 796,0m 35,37 51,8 
Ponto E 23 33 58 46 59 30 806,0m 35,08 61,4 
Ponto F 23 20 45 46 53 39 833,9m 35,33 72,1 
Ponto G 23 51 25 46 57 59 731,0m 45,87 39,5 
Ponto H 23 16 57 46 57 40 1072,1m 45,23 56,2 
Ponto I 23 49 7 46 45 45 805,0m 30,39 79,0 
Ponto J 23 40 19 46 55 21 916,0m 30,31 100,3 
Ponto K 23 27 56 46 55 17 744,1m 30,14 65,5 
Ponto L 23 25 46 47 0 49 964,1m 40,45 30,9 
Ponto M 23 19 7 46 45 45 796,9m 30,23 68,4 

 

 

A partir da simulação é possível verificar que a Serra da Cantareira é uma barreira 

natural para a propagação do sinal digital nas cidades de Mairiporã, Francisco Mourato, 

Franco da Rocha e Caieiras, bem como algumas cidades a Oeste de São Paulo. Dessa forma, 

com apenas um único transmissor não é possível cobrir essa área. Será necessário a instalação 

de um transmissor adicional para cobrir essa região. A Tabela 11 mostra os pontos onde a 

potência do sinal é inferior a 65 dBìV/m o que já é uma condição crítica para recepção do 

sinal digital. 

 



                                        60 

Tabela 11 � Pontos com recepção crítica (autoria própria) 

Latitude (S) Longitude (O) 
Ponto 

Graus Min. Seg. Graus Min. Seg. 
Elevação 

Distância do 

transmissor 

Potência 

dBìV/m 

ponto 13 23 20 41 46 39 1 758,0m 25,01 51,5 
ponto 20 23 24 22 46 49 22 764,0m 25,36 64,5 
Ponto A 23 15 8 46 38 58 931,0m 35,38 55,9 
ponto D 23 47 26 46 53 39 796,0m 35,37 51,8 
ponto E 23 33 58 46 59 30 806,0m 35,08 61,4 
ponto G 23 51 25 46 57 59 731,0m 45,87 39,5 
ponto H 23 16 57 46 57 40 1072,1m 45,23 56,2 
Ponto L 23 25 46 47 0 49 964,1m 40,45 30,9 

 

6.4.1 Probabilidade de recepção 

 
A partir da cobertura simulada é possível determinar, de acordo com o tipo de 

recepção utilizada (receptor fixo, móvel ou com antena indoor). Para isso foi utilizado o demo 

do software Giraplan de forma a determinar a probabilidade de recepção em cada um dos 

pontos da área de cobertura. 

A Figura 30 mostra a probabilidade de recepção para o serviço full-seg a partir de uma 

antena externa e a com antena interna, com as características de modulação apresentadas no 

Quadro 6. 

 

 
Figura 30 � Probabilidade de cobertura para rede com transmissor único para recepção full-seg com 

antena externa (autoria própria) 
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ITU

SAO PAULO

SAO ROQUE
MOJI DAS CRUZES

TX1

 
Figura 31 - Probabilidade de cobertura para rede com transmissor único para recepção full-seg com 

antena interna (autoria própria) 

 

 
A Figura 32 mostra a probabilidade de recepção do sinal digital para o serviço one-

seg, com as características mostradas no Quadro 6. 
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Figura 32 - Probabilidade de cobertura para rede com transmissor único para recepção one-seg (autoria 

própria) 

 

 

A partir da Figura 30 e Figura 32 acima, é possível verificar que grande parte da área 

de cobertura possui probabilidade de receber o sinal digital superior a 95 %, quando se utiliza 

antena externa para o serviço full-seg. Entretanto quando o receptor se afasta da região mais 

central, indo para as cidades da grande SP, é possível verificar vários pontos de falha na 

recepção. É possível observar também que, a recepção do serviço full-seg com antena interna 

fica limitada a aproximadamente 15 km do transmissor principal. Com o intuito de minimizar 

esses pontos de falha, nas próximas seções é apresentada a simulação utilizando redes SFN. 

 

6.5 MÚLTIPLOS TRANSMISSORES 

 

Para a cobertura da mesma região utilizando uma rede SFN, foram escolhidos 7 pontos 

levando-se em consideração as características de relevo da região a ser coberta.  A região da 

Serra da Cantareira que não pode ser coberta utilizando apenas um único transmissor, 

conforme mostrado na seção 6.4 terá um transmissor dedicado para a região. Outras áreas 

mais afastadas do transmissor central (Tx1), como cidades mais a oeste (Itapevi, Cotia, 

Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, São Lourenço) também haverá um transmissor 
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para reforçar o sinal nessa região.  A Figura 33 mostra destacadas em marrom as regiões com 

mais de 800 metros de altitude. 

 

 
Figura 33 � Áreas com mais de 800 m de altitude (autoria própria) 

 

 
As seções a seguir mostram as características de cada transmissor da rede e a sua área 

de cobertura.  

 
6.6 CARACTERÍSTICAS DOS TRANSMISSORES QUE COMPÕE A REDE. 

6.6.1 Características do transmissor 1 (Tx 1) 

 

O transmissor 1, da mesma forma que na rede com transmissor único, está localizado 

na Avenida Paulista na cidade de São Paulo, por ser a região mais alta da cidade e onde estão 

concentradas a grande maioria das antenas de radio e televisão sediados na cidade. 
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O Tx1 conforme mostrado na Tabela 8 possui potência de 250 W e EIRP de 4,19 KW. 

A Figura 34 mostra a cobertura individual desse transmissor. 

 

 
Figura 34 � Cobertura TX 1 (autoria própria) 

 

O transmissor 1 tem como objetivo priorizar a cidade de São Paulo. As cidades 

localizadas atrás da Serra da Mantiqueira não são cobertas, bem como as cidades situadas a 

oeste da cidade e na região do ABCD Paulista e cidades próximas a serra do Mar, conforme 

pode ser visto na Figura 35. Dessa forma, os demais transmissores da rede serão distribuídos 

para suprir essa deficiência. 
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Figura 35 � Áreas não cobertas pelo transmissor 1 (autoria própria) 

 

6.6.2 Características do transmissor 2 (Tx 2) 

 

O transmissor 2 está localizado na cidade de Itapecerica da Serra. Como se trata de 

uma região montanhosa o transmissor está localizado a 971 metros a cima do nível do mar. O 

Tx2 conforme mostrado na Tabela 8 possui potência de 100 W e EIRP de 399,48 KW. A 

Figura 36 mostra a cobertura individual desse transmissor que tem como objetivo cobrir a 

região sudoeste do transmissor principal (TX1). 
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Figura 36 � Cobertura do transmissor 2 (autoria própria) 

 

6.6.3 Características do transmissor 3 (Tx 3) 

 

O transmissor 3 está localizado entre as cidade de Barueri e Santana do Parnaíba a 

uma altitude de 1075 metros a cima do nível do mar. O Tx3 conforme mostrado na Tabela 8 

possui potência de 100 W e EIRP de 399,48 W. A Figura 37 mostra a cobertura individual 

desse transmissor que tem como objetivo cobrir a região oeste do transmissor principal (Tx1). 
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Figura 37 � Cobertura do transmissor 3 (autoria própria) 

 

 

6.6.4 Características do transmissor 4 (TX 4) 

 

O transmissor 4, está localizado ao sul da cidade de Ribeirão Pires a uma altitude de 

865 metros a cima do nível do mar. O Tx4 conforme mostrado na Tabela 8 possui potência de 

100 W e EIRP de 399,48 W. A Figura 38 mostra a cobertura individual desse transmissor que 

tem como objetivo cobrir a região sudeste do transmissor principal (Tx1). 
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Figura 38 � Cobertura do transmissor 4 (autoria própria) 

 

6.6.5 Características do transmissor 5 (Tx 5) 

 

O transmissor 5 está localizado na cidade de Caieiras com altitude de 978 metros 

acima do nível do mar. O Tx5 conforme mostrado na Tabela 8 possui potência de 100 W e 

EIRP de 399,48 W. A Figura 39 mostra a cobertura individual desse transmissor que tem 

como objetivo cobrir a região noroeste do transmissor principal (Tx1), que possui a serra da 

Mantiqueira como barreira natural. 
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Figura 39 � Cobertura do transmissor 5 (autoria própria) 

 

6.6.6 Características do transmissor 6 (TX 6) 

 

O transmissor 6  está localizado na cidade de Mairiporã com altitude de 1055 metros 

acima do nível do mar. O Tx6 conforme mostrado na Tabela 8 possui potência de 100 W e 

EIRP de 399,48 W. A Figura 40 mostra a cobertura individual desse transmissor que tem 

como objetivo cobrir que fica atrás da serra da Mantiqueira e é uma barreira natural para o 

sinal do transmissor principal (Tx1). 
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Figura 40 � Cobertura do transmissor 6 (autoria própria) 

 

6.6.7 Características do transmissor 7 (Tx 7) 

 

O transmissor 7 está localizado na cidade de Pirapora do bom Jesus com altitude de 

904 metros acima do nível do mar. O Tx 7 conforme mostrado na Tabela 8 possui potência de 

100 W e EIRP de 399,48 W. A Figura 41 mostra a cobertura individual desse transmissor que 

tem como objetivo cobrir que fica atrás da serra da Mantiqueira e é uma barreira natural para 

o sinal do transmissor principal (Tx1). 
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Figura 41 � Cobertura do transmissor 7 (autoria própria) 

 

 

6.7 COBERTURA TOTAL DA REDE SFN 

 

A cobertura total da rede, composta pelos 7 transmissores pode ser observada na 

Figura 42.  
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Figura 42 � Cobertura com rede de múltiplos transmissores (autoria própria) 

 

 
A Figura 43 mostra a área de cobertura referente a cada um dos transmissores. Cada 

cor corresponde à área de atual de um transmissor.  
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Figura 43 � Área de cobertura referente a cada transmissor (autoria própria) 

 
A Figura 44 mostra a área de cobertura com os transmissores e os pontos de medida. 
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Figura 44 � Mapa da cobertura SFN os pontos de medida (autoria própria) 

 

A Tabela 12 mostra a potência, EIRP e altura da antena de cada transmissor da rede.  

 

Tabela 12 � Potência irradiada de cada transmissor (autoria própria) 

Transmissor Watts EIRP (Watts) Altura da antena (m) 

TX 1 250 4,19 k 180 
TX 2 100 399,48 100 
TX 3 100 399,48 100 
TX 4 100 399,48 100 
TX 5 100 399,48 100 
TX 6 100 399,48 100 
TX 7 100 399,48 100 

 

 

A Tabela 13 e Tabela 14 mostram o campo do sinal medido em cada um dos pontos.  
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Tabela 13 � Campo medido em cada um dos pontos por TX (autoria própria) 

Transmissor 1   Transmissor 2   Transmissor 3   Transmissor 4 

Ponto Distância 

do 

transmissor 

Potência 

dBuV/m 
 

Distância 

do 

transmissor 

Potência 

dBuV/m 
 

Distância 

do 

transmissor 

Potência 

dBuV/m 
 

Distância 

do 

transmissor 

Potência 

dBuV/m 

  - -   - -   -     -   

Ponto 1 5,14 96,6   44,22 27,7   29,07 75,4   33,58 53,4 
Ponto 2 5,05 91,4   44,10 39,0   35,02 56,1   26,42 49,4 
ponto 3 5,14 88,7   36,94 52,4   32,15 74,2   27,44 52,9 
ponto 4 5,08 95,6   36,97 32,2   25,39 72,5   34,44 49,9 
ponto 5 15,17 73,2   31,24 46,4   37,49 53,8   24,58 35,3 
ponto 6 15,44 88,2   24,94 47,6   26,85 75,7   35,83 53,5 
ponto 7 15,02 59,6   31,74 40,3   16,49 80,0   43,23 13,5 
ponto 8 15,07 60,8   43,34 19,6   18,28 43,3   45,22 10,2 
ponto 9 14,86 80,2   52,08 19,9   29,42 28,6   40,90 43,6 

ponto 10 15,04 82,6   55,42 39,3   39,57 69,9   31,67 55,5 
ponto 11 15,10 69,1   52,01 24,5   44,84 55,1   20,20 42,2 
ponto 12 15,42 87,8   42,90 43,8   44,37 71,3   15,22 62,9 
ponto 13 25,01 33,1   60,87 4,3   33,00 34,3   49,44 13,9 
ponto 14 25,17 83,8   65,56 35,4   47,30 38,5   36,66 45,7 
ponto 15 25,38 62,4   60,94 2,8   54,91 51,9   18,25 35,1 
ponto 16 25,47 55,1   47,59 38,2   54,08 36,2   6,16 81,3 
ponto 17 25,20 63,7   28,29 36,6   44,60 56,3   25,43 40,3 
ponto 18 25,33 67,1   15,06 34,6   28,95 46,7   42,23 12,4 
ponto 19 24,95 65,9   29,05 12,5   9,82 53,4   52,42 28,3 
ponto 20 25,36 46,3   48,21 33,3   14,38 62,6   55,46 25,8 
Ponto A 35,38 37,8   70,26 26,7   39,17 46,6   58,66 0,0 
ponto B 35,31 67,5   75,70 27,9   56,20 17,4   42,92 50,3 
ponto C 35,52 54,1   53,39 37,8   63,79 40,2   7,12 70,3 
ponto D 35,37 33,8   5,05 83,5   34,15 26,6   49,80 16,8 
ponto E 35,08 41,6   29,92 25,1   10,80 77,9   62,10 27,9 
ponto F 35,33 53,9   53,91 12,9   16,35 62,7   65,44 38,9 
ponto G 45,87 21,5   5,52 60,0   41,55 17,7   58,51 28,2 
ponto H 45,23 38,1   61,03 37,0   23,23 68,4   75,30 61,6 
Ponto I 30,39 60,8   16,66 53,1   40,91 67,5   37,19 31,4 
Ponto J 30,31 82,0   17,26 54,2   20,67 65,8   52,63 58,6 
Ponto K 30,14 47,3   40,40 1,0   2,66 90,7   59,93 1,5 
Ponto L 40,45 12,6   45,37 0,0   10,76 15,4   70,19 0,0 
Ponto M 30,23 50,0   59,26 13,1   25,67 57,6   58,31 20,6 
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Tabela 14 � Campo medido em cada um dos pontos por TX (continuação) 

Transmissor 5   Transmissor 6   Transmissor 7 

Ponto Distância 

do 

transmissor 

Potência 

dBuV/m 
  Distância do 

transmissor 

Potência 

dBuV/m 
  Distância do 

transmissor 

Potência 

dBuV/m 

  -     - -   - - 

Ponto 1 5719,18 50,5   44,22 35,9   29,07 41,0 
Ponto 2 5719,18 50,2   44,10 41,4   35,02 49,1 
ponto 3 5719,18 52,9   36,94 41,0   32,15 60,1 
ponto 4 5719,18 51,4   36,97 43,5   25,39 53,7 
ponto 5 5719,18 42,6   31,24 32,4   37,49 46,6 
ponto 6 5719,18 48,0   24,94 55,7   26,85 59,6 
ponto 7 5719,18 53,7   31,74 41,1   16,49 54,1 
ponto 8 5719,18 42,3   43,34 20,0   18,28 31,6 
ponto 9 5719,18 20,3   52,08 23,8   29,42 14,7 

ponto 10 5719,18 28,1   55,42 68,8   39,57 46,0 
ponto 11 5719,18 26,3   52,01 52,7   44,84 38,9 
ponto 12 5719,18 58,1   42,90 63,0   44,37 52,3 
ponto 13 5719,18 40,8   60,87 67,4   33,00 27,6 
ponto 14 5719,18 32,9   65,56 29,1   47,30 20,7 
ponto 15 5719,18 33,3   60,94 43,7   54,91 40,1 
ponto 16 5719,18 23,3   47,59 29,6   54,08 24,6 
ponto 17 5719,18 48,4   28,29 32,2   44,60 43,7 
ponto 18 5719,18 40,5   15,06 45,2   28,95 25,0 
ponto 19 5719,18 39.9   29,05 27,8   9,82 28,6 
ponto 20 5719,18 56,8   48,21 64,3   14,38 76,7 
Ponto A 5719,18 47,8   70,26 41,6   39,17 52,1 
ponto B 5719,18 17,4   75,70 22,0   56,20 17,6 
ponto C 5719,18 26,4   53,39 37,4   63,79 28,4 
ponto D 5719,18 2,7   5,05 1,1   34,15 0,0 
ponto E 5719,18 35,9   29,92 49,2   10,80 42,7 
ponto F 5719,18 65,9   53,91 54,8   16,35 30,0 
ponto G 5719,18 7,4   5,52 16,7   41,55 0,0 
ponto H 5719,18 16,1   61,03 7,4   23,23 44,2 
Ponto I 5719,18 42,8   16,66 46,8   40,91 41,8 
Ponto J 5719,18 45,7   17,26 41,6   20,67 48,0 
Ponto K 5719,18 49,2   40,40 49,4   2,66 54,0 
Ponto L 5719,18 4,3   45,37 2,2   10,76 82,1 
Ponto M 5719,18 84,9   59,26 63,8   25,67 49,6 

 

Selecionando-se a melhor potência de sinal para cada ponto, se obtêm os campos 

mostrados na Tabela 15. 

 

 

 

 

 



                                        77 

Tabela 15 � Campo em cada um dos pontos na rede SFN (autoria própria) 

Latitude (S) Longitude (O) 
Ponto 

Graus Min. Seg. Graus Min. Seg. 
Elevação Potência dBuV/m 

Ponto 1 23 31 19 46 39 1 729,0m 96,6 
Ponto 2 23 34 2 46 36 4 742,0m 91,4 
ponto 3 23 36 49 46 38 58 799,0m 88,7 
ponto 4 23 34 6 46 41 59 733,0m 95,6 
ponto 5 23 42 11 46 39 5 756,0m 73,2 
ponto 6 23 39 57 46 45 21 807,0m 88,2 
ponto 7 23 34 6 46 47 47 800,0m 80,0 
ponto 8 23 28 21 46 45 13 746,0m 60,8 
ponto 9 23 26 7 46 39 1 918,0m 80,2 
ponto 10 23 28 25 46 32 46 778,0m 82,6 
ponto 11 23 34 6 46 30 12 750,0m 69,1 
ponto 12 23 39 57 46 32 42 800,0m 87,8 
ponto 13 23 20 41 46 39 1 758,0m 67,4 
ponto 14 23 24 26 46 28 45 789,9m 83,8 
ponto 15 23 33 58 46 24 12 779,0m 62,4 
ponto 16 23 43 38 46 28 25 812,0m 81,3 
ponto 17 23 47 33 46 39 5 752,0m 63,7 
ponto 18 23 43 38 46 49 30 773,0m 67,1 
ponto 19 23 34 6 46 53 35 766,1m 65,9 
ponto 20 23 24 22 46 49 22 764,0m 76,7 
Ponto A 23 15 8 46 38 58 931,0m 52,1 
ponto B 23 20 45 46 24 24 868,1m 67,5 
ponto C 23 47 30 46 24 20 759,0m 70,3 
ponto D 23 47 26 46 53 39 796,0m 83,5 
ponto E 23 33 58 46 59 30 806,0m 77,9 
ponto F 23 20 45 46 53 39 833,9m 65,9 
ponto G 23 51 25 46 57 59 731,0m 60,0 
ponto H 23 16 57 46 57 40 1072,1m 68,4 
Ponto I 23 49 7 46 45 45 805,0m 67,5 
Ponto J 23 40 19 46 55 21 916,0m 82,0 
Ponto K 23 27 56 46 55 17 744,1m 90,7 
Ponto L 23 25 46 47 0 49 964,1m 82,1 
Ponto M 23 19 7 46 45 45 796,9m 84,9 

 
Pode-se verificar que nessa configuração apenas 3 pontos ficaram com nível de sinal inferior 

a 65 dBìV/m. 
 
 
6.8 INTERLIGAÇÃO ENTRE TRANSMISSORES 

 
A interligação entre os transmissores de forma a permitir a distribuição do sinal BTS 

pela rede foi feita utilizando-se transmissores de microondas na faixa de 7,5 GHz. A Figura 

45 mostra a ligação entre os transmissores. 
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Figura 45 � Enlaces de microondas entre os transmissores (autoria própria) 

 
 

Por não possuir visada direta entre os transmissores 1 e 7, 1 e 5 e 1 e 6, foi criada uma 

rede de microondas a partir do transmissor 1, passando pelo transmissor 3, depois pelo 5 e 

posteriormente 6. O enlace entre os transmissores 1 e 2 também não é possível de forma 

direta, uma vez que existe um morro impedindo o enlace. Dessa forma foi inserido um 

transmissor adicional. O enlace entre os transmissores 1 e 4 foi feito de forma direta. 

O limiar de recepção das microondas que estão atualmente no mercado para transporte 

dos sinais com 204 bytes do sinal BTS é de aproximadamente -75 dBm. A configuração de 

cada um dos enlaces é mostrada na Tabela 16. 
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Tabela 16 � Configuração dos enlaces (autoria própria) 

Enlace Origem Destino Watts EIRP (W) Sinal Recebido 
Distância 

(km) 

Atraso 

(us) 

Link 1 TX 1 TX 3 3 267,38 -70,5 29,06 96,87 
Link 2 TX 3 TX 7 3 267,38 -67,7 13,58 45,27 
Link 3 TX 7 TX 5 3 267,38 -67,9 20,85 69,50 
Link 4 TX 5 TX 6 3 267,38 -65,5 17,43 58,10 

TX 1 Repetidor 3 267,38 -70,3 35,14 117,13 Link 5 
Repetidor TX 2 3 267,38 -63,8 5,38 17,93 

Link 6 TX 1 TX 4 3 267,38 -76,5 30,27 100,90 
 
 
6.9 CÁLCULO DA INTERFERÊNCIA 

 

Conforme mostrado no capítulo 5, o receptor pode receber diversos sinais, 

provenientes de transmissores diferentes, desde que:  

� A relação de potência entre os sinais recebidos pelos transmissores distintos seja 

superior á mínima relação sinal � ruído exigido para a modulação utilizada. Nesse 

caso deve ser superior a 22,9 dB (pior caso) para o full-seg e 9,7 dB (pior caso) 

para one-seg (veja Tabela 4); 

� Se a relação C/N não atender os valores mostrados acima, entretanto os sinais 

refletidos estejam dentro do intervalo de guarda que o sistema consegue processar. 

� Se a relação C/N não for atendida e o sinal refletido estiver fora do intervalo de 

guarda, a sincronização da rede será mandatória.  

 

Por se tratar de uma rede SFN, onde o BTS é distribuído através de microondas, além 

do atraso devido ao tempo de propagação, deve-se considerar também, o atraso devido ao 

enlace entre os transmissores. A Tabela 17 mostra o atraso total do sistema em relação ao 

transmissor 1, onde o sinal é gerado, e pode ser calculado conforme a Equação 8. O atraso 

inerente aos sistemas de microondas com transporte de BTS é em torno de 10 us.  

 

                                                                   Eq. 8 
 
Onde:  ∆te = Atrasos total do enlace (us) 

Denlace = Distância do enlace (km) 
∆s = Atrasos inerentes ao sistema (us) 
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Tabela 17 � Atraso total entre os transmissores (autoria própria) 

Atraso em relação ao 

transmissor 1 
Atraso total do 

enlace 

TX2 145,07 
TX3 106,87 
TX4 110,90 
TX5 221,63 
TX6 279,73 
TX7 152,13 

 

Dessa forma é fundamental que a rede esteja totalmente sincronizada, caso contrário, 

haverá interferência entre os transmissores da rede. A Figura 46 mostra a simulação da 

interferência gerada na rede, caso não haja essa sincronização. Essa simulação foi feita 

utilizando-se intervalo de guarda de 1/8. 

 

 
Figura 46 � Interferência total sem ajuste de atraso para IG de 1/8 (autoria própria) 

 

 

As áreas em vermelho mostram as regiões onde as condições de mínima relação C/N e 

atraso máximo (de acordo com o intervalo de guarda utilizado), não foram atendidos e não 

será possível decodificar corretamente o sinal. 

 Para solucionar esse problema, antes de ajustar os atrasos, deve-se levar em 

consideração a possibilidade de se alterar o intervalo de guarda da rede, quanto maior o 

intervalo, maior o atraso admitido.  

A Figura 47 e Figura 48 mostram as simulações realizadas para os intervalos de 

guarda ¼ e 
1/16 respectivamente, onde é possível verificar que para o intervalo de ¼ a 
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interferência diminui significativamente, entretanto não é suficiente para solucionar o 

problema. Já para o intervalo de 
1/16 a interferência praticamente cobre toda a área de 

cobertura. 

 

 
Figura 47 - Interferência total sem ajuste de atraso para IG de ¼  (autoria própria) 

 

            

 
Figura 48 - Interferência total sem ajuste de atraso para IG de 1/16 (autoria própria) 
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A partir da análise de interferência variando-se o intervalo de guarda, concluí-se que, 

nesse caso o sincronismo na rede é fundamental. Dessa forma deve-se inserir um atraso 

adicional a cada transmissor, como forma a compensar o atraso gerado devido aos enlaces de 

microondas. Permitindo assim, que o sinal em todos os transmissores, seja transmitido ao 

mesmo tempo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 � Atrasos inseridos na rede devido aos enlaces (autoria própria) 

 
 

Para isso deve-se considerar o maior atraso da rede, que nesse caso, acontece para o 

transmissor 6 (279 us), como pode ser visto na Figura 49. Deve-se então atrasar os demais 

transmissores da rede, de forma que todos eles  possuam o mesmo atraso de 279 us. A Tabela 

18 mostra os atrasos adicionais que deve ser inserido a cada transmissor, de forma que o 

sincronismo na rede seja possível. 

 

 

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5

Link 6

Link 2

279,73 us

221,6 us
152,13 us

106,8 us

110.9 us

145,1 us

0 us

Maior 
atraso



                                        83 

Tabela 18 � Atraso adicional a cada transmissor (autoria própria) 

Transmissor 

Atraso 

referente ao 

enlace 

Atraso 

Adicional 

Atraso 

Total 

Tx1 0,00 279,73 279,73 
Tx2 145,07 134,66 279,73 
Tx3 106,87 172,86 279,73 
Tx4 110,90 168,83 279,73 
Tx5 221,63 58,10 279,73 
Tx6 279,73 0 279,73 
Tx7 152,13 127,60 279,73 

 

Após a inserção desses atrasos a cada um transmissores, foi simulada novamente a 

interferência na rede. Na é possível verificar que não há mais problemas se interferências 

entre os transmissores. 

 

 
Figura 50 � Simulação de interferência após o sincronismo da rede. (autoria própria) 

 

6.9.1 Probabilidade de recepção 

 

Com a rede sincronizada, é possível verificar a probabilidade de recepção para o 

serviço one-seg e full-seg (para antena externa e interna). A Figura 51 mostra a probabilidade 

de recepção para o serviço full-seg a partir de uma antena externa e a Figura 52 para antena 

interna, com as características de modulação apresentadas no Quadro 6. 
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Figura 51 � Probabilidade de cobertura utilizando SFN para recepção full-seg com antena externa 

(autoria própria) 
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Figura 52 - Probabilidade de cobertura utilizando SFN para recepção full-seg com antena interna (autoria 

própria) 
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A Figura 53 mostra a probabilidade de recepção do sinal digital para o serviço one-

seg, com as características mostradas no Quadro 6. 

 

 
Figura 53 - Probabilidade de cobertura com SFN para serviço one-seg (autoria própria) 

 

Para comparar os dados obtidos pela rede composta por um transmissor único de 15 

KW e a rede SFN composta por transmissores de baixa potência, foi simulada a diferença 

ponto a ponto, para a probabilidade de recepção para o serviço full-seg e one-seg. Esses dados 

podem ser observados na Figura 54 e Figura 55 respectivamente.   
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Figura 54 � Ganho de cobertura com SFN para o serviço full-seg (autoria própria) 

 

 

 
Figura 55 � Ganho de cobertura com rede SFN para o serviço one-seg (autoria própria) 
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7 CONCLUSÃO 

 

A partir dos estudos e simulações realizadas, foi possível verificar que a utilização de 

redes de frequência única composta por transmissores de baixa potência, apresenta um 

desempenho equivalente ao de uma rede de transmissor único de alta potência, apresentando 

uma melhora da cobertura em áreas da periferia, tanto para o serviço full-seg, como para o 

one-seg.  

Outro ponto importante que foi observado nessa comparação é que, quando se utiliza 

rede SFN, se obtém uma melhor distribuição das potências, permitindo um funcionamento 

mais efetivo do serviço de one-seg em toda a rede, como pode ser visto no Gráfico 1, onde é 

possível verificar que na rede SFN, 100 % dos pontos medidos, ficaram entre 60 e 100 

dBuV/m.  

 

 
Gráfico 1 - histograma com a distribuição de potência. (autoria própria) 

 
 

Essa melhor distribuição do sinal, também pode ser observada no Quadro 7, de forma 

que média de potência (dBm) ao longo da rede diminuiu, entretanto se tem uma melhor 

distribuição da potência, com desvio padrão de aproximadamente 11 dB. 
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Quadro 7 � Comparativo entre as redes (autoria própria) 

 

No que se refere à probabilidade de recepção do sinal digital, seja para os serviços full-

seg ou one-seg, é possível verificar que o ganho em cobertura utilizando-se redes SFN, se dá 

nas regiões mais afastadas ao transmissor principal (Tx1). A Figura 56 mostra os pontos onde 

a probabilidade de recepção do sinal é superior a 95 %, para os serviços full-seg e one-seg. 
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Figura 56 � Ganho de cobertura na rede SFN para o serviço one-seg e full-seg (autoria própria) 
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Contudo a sincronização se torna um fator crítico para o perfeito funcionamento da 

rede SFN, isso devido aos diferentes tempos de propagação dos diferentes transmissores e 

pelo atraso gerado no enlace para transmissão do sinal BTS. Nesse caso se torna fundamental, 

que quando se decide pela instalação de uma rede de frequência única, seja realizado um 

estudo aprofundado do máximo atraso permitido na rede, de acordo com o intervalo de guarda 

utilizado.  

Durante esse estudo, deve-se levar em consideração o método que será utilizado para 

sincronizar a rede e verificar se os moduladores que compõe a rede estão preparados para ler e 

interpretar a tabela IIP enviada junto ao BTS. Deve-se considerar também o tamanho e a 

dinâmica da rede SFN a ser construída, isso porque, caso se utilize uma rede com muitos 

transmissores, que possuem redundância no enlace para transporte do BTS, que possuem 

tempos de propagação distintos (ex. transmissores de microondas e fibra óptica), fica muito 

complicado definir os atrasos estáticos, por isso deve-se utilizar o método de sincronismo 

dinâmico, através da utilização de um pulso de sincronismo (1pps).  

A cobertura do serviço full-seg utilizando-se antena indoor, quando utilizado uma rede 

SFN com transmissores de baixa potência, passa a ficar concentrado nas regiões em torno dos 

transmissores. A Figura 57 mostra uma simulação feita para esse cenário, admitindo-se uma 

perda de 8 dB devido a penetração em prédios. Nela é possível observar o ganho obtido com a 

utilização da rede SFN (roxo) e a perda de recepção em relação ao transmissor de alta 

potência (verde). 

ITU

SAO PAULO

SAO ROQUE
MOJI DAS CRUZES

TX7

TX6

TX5

TX4

TX3

TX2

TX1

 
Figura 57 � Comparativo para cobertura com antena interna (autoria própria) 
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Para trabalhos futuros, seria interessante a possibilidade de se criar uma rede SFN real, 

com a capacidade de sincronização dinâmica, de forma a verificar o desempenho e 

sincronização automática da rede, quando se há alterações nos atrasos de um determinado 

transmissor. 
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