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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a proposta de atribuir ao gap filler a capacidade 

cognitiva. Diferentemente dos repetidores encontrados no mercado, o gap filler 

adaptativo tem como função monitorar, de forma autônoma, os canais sintonizados 

para verificar se a relação de proteção descrita na Resolução nº 398 da Anatel está 

sendo respeitada. Como fundamentos dessa proposta são abordadas as técnicas de 

sensoriamento do espectro e os conceitos relacionados às áreas de cobertura. Em 

uma abordagem prática, os testes foram desenvolvidos no Matlab e no GNU Radio, 

em que se analisa a atuação do gap filler adaptativo em canais reais. 

 

Palavras-chave: Gap filler, rádio cognitivo, TV digital, Rádio Definido Por Software 

(RDS). 
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ABSTRACT 

 

This master thesis presents the proposal of assigning the cognitive ability to a 

gap filler. Differently from the usual repeaters found on the market, the adaptive gap 

filler is able to automatically monitor tuned channels with the intention of verifying if the 

protection ratio described in Resolution nº 398 from Anatel is being respected. 

Spectrum sensing techniques and the concepts related to coverage area will be 

addressed. Tests were carried out on the Matlab and GNU Radio Software with the 

purpose of analyzing the adaptive gap filler performance on real channels. 

 

Keywords: Gap filler, cognitive radio, digital TV, Software Defined Radio (SDR).  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Com novos horizontes, a tecnologia se desenvolve e se aprimora cada vez 

mais, com a história da TV não é diferente. Há poucos anos no Brasil foi instalada a 

TV digital, que, em geral, proporciona uma recepção de melhor qualidade do que o 

sistema analógico. Entretanto, ainda existem lugares em que o sinal de TV digital não 

possui uma boa recepção. 

Uma das características do sistema de TV digital Integrated Services Digital 

Broadcasting – Terrestrial (ISDB-T) é a possibilidade de utilização das redes Single 

Frequency Network (SFN), redes que retransmitem o sinal em uma única frequência. 

Uma de suas vantagens é a diminuição da utilização do espectro, evitando o uso de 

outras freqüências para o mesmo serviço. Dependendo dos parâmetros do sinal a ser 

transmitido, a rede SFN possui uma arquitetura diferente. Há duas formas de 

transmissão: distribuição e repetição. Na configuração por repetição, surge, muitas 

vezes, a necessidade de retransmitir o sinal para melhorar a recepção em pontos 

geográficos específicos (LIMA; MACHADO; BARCIA, 2013). 

A necessidade de retransmitir o sinal é muitas vezes ocasionada pela baixa 

intensidade do mesmo ou por interferências geradas pelo meio de transmissão. Um 

equipamento que soluciona essa adversidade é denominado de reforçador de sinal ou 

gap filler. Ele é alocado em pontos pré-determinados com o objetivo de retransmitir o 

sinal com um nível mais alto de potência. Todavia, usualmente, o uso do gap filler 

requer uma análise sofisticada para que sua localização e seu funcionamento 

realmente contribua para uma recepção melhor em toda a área de cobertura do sinal. 

Este trabalho vem apresentar a aplicação do princípio da cognição ao gap filler, 

formando um sistema autônomo, flexível que realiza o monitoramento dos sinais a fim 

de avaliar se eles estão de acordo com a relação de proteção descrita na Resolução 

nº 398 da Anatel (2005).  

 

1.1 OBJETIVO 

 

Este trabalho propõe um gap filler adaptativo que realiza o monitoramento de 

um canal principal e também dos canais adjacentes, a fim de verificar se a relação de 

proteção descrita na Resolução nº 398 da Anatel está sendo cumprida.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, os reforçadores de sinais existentes não possuem uma lógica de 

processamento que avalie os canais de TV adjacentes. Assim, o aumento da potência 

do canal de TV retransmitido poderá causar interferências nestes canais. A Portaria n° 

24 (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2009) institui que qualquer interferência 

provocada pela estação retransmissora que prejudique a área de cobertura acarreta 

na suspensão do seu uso até a solução do problema.  

Visando a otimização da cobertura dos canais de TV digital na sua área de 

atuação, o gap filler adaptativo avaliará o ambiente no qual está inserido, a fim de 

saber qual ação terá menor interferência no ambiente.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi iniciado por uma pesquisa bibliográfica com objetivo de obter 

embasamento teórico fundamental. Levantou-se, também, o estado da técnica para 

determinar as características de inovação desta proposta. 

O segundo passo foi a construção de um modelo matemático que servisse para 

testar a atuação do gap filler nos diferentes cenários. Neste modelo, foram 

implementadas as técnicas de sensoriamento de espectro, decisão cognitiva, ajuste de 

potência, etc. 

Para obter os resultados esperados, optou-se por testes que tomaram duas 

frentes: uma desenvolvida em um ambiente controlado (simulação) e a outra utilizando 

o SDR NI 2920. 

O código, portanto, foi desenvolvido inicialmente em Matlab e posteriormente 

em GNU Radio, o que o torna portável para as duas frentes mencionadas.  

Diversos cenários de testes foram utilizados a fim de garantir a eficiência do 

algoritmo, de forma a evitar que o gap filler adaptativo não interfira negativamente na 

área de cobertura. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

No capítulo 2 é apresentada a formação do sinal digital ISDB-TB, bem como as 

suas características e descrições do sistema como um todo.  

No capítulo 3 detalha-se a arquitetura e o funcionamento dos rádios cognitivos, 

os quais necessitam operar por uma plataforma que permita ser executada por 

software.   

No capítulo 4 são discutidas as características das redes SFN e sua aplicação 

junto aos gap fillers. Também é apresentada a proposta do gap filler adaptativo e suas 

diferenças com o convencional, como também a lógica implementada e suas técnicas.  

No capítulo 5 são mostrados os resultados e as tentativas de obter os 

resultados esperados.  
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2- SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO DIGITAL 

 

As transmissões de TV no Brasil tiveram início na década de 50 com imagens 

em preto e branco, nas quais foi adotado o mesmo padrão dos Estados Unidos, o M, 

existente desde 1941. Nessa mesma década, houve a implementação do sistema 

analógico a cores denominado National Television System Committee (NTSC), 

também originário nos Estados Unidos. Devido à ocorrência de alguns problemas, 

outros países realizaram estudos com intuito de saná-los, surgindo outros padrões 

pelo mundo, tais como: Séquentiel Couleur à Mémoire (SECAM) desenvolvido na 

França e Phase Alternating Line (PAL) sistema proveniente da Alemanha, (GROB, 

1989) (SENATORI e SUKYS, 1987) (Revista Mackenzie, 2004).  

O padrão PAL conseguiu eliminar as deficiências do sistema NTSC 

(SENATORI e SUKYS, 1987), relacionadas principalmente à reprodução da cor, 

proporcionando uma qualidade superior. No Brasil, em 1974 foi adotado o padrão 

PAL-M, cujo M refere-se ao sistema preto e branco, completamente disseminado. O 

principal motivo era favorecer uma compatibilidade entre os padrões, o antigo e o 

novo.  

Pode-se dizer que os avanços tecnológicos do cinema e da TV sempre 

ocorreram em conjunto, no qual ao longo da história, o cinema teve grande influência 

sobre o desenvolvimento da TV, e vice-versa. Devido ao formato de tela utilizado no 

cinema, a TV analógica adotou a relação de aspecto 4:3. Outra questão provocada 

pelo cinema foi o desenvolvimento das técnicas de alta definição, dando início ao 

desejo de se obter a mesma qualidade na TV (STOLFI, 2004). Dessa forma, nos anos 

80 surgiu o High Definition Television (HDTV), utilizando a relação de aspecto 16:9, 

constituído de 1080 ou 720 linhas horizontais.  

Os japoneses foram os primeiros a utilizarem o HDTV, com o sistema Multiple 

Sub-Nyquist Sampling Encoding (MUSE). Apesar de a imagem ser de alta definição, 

ainda se utilizava o padrão analógico. Essa tecnologia utiliza grande largura de banda, 

inviabilizando a sua aplicação junto à TV analógica. Porém, mais tarde percebeu-se 

que ela se adequava às características da TV digital, pois usando técnicas de 

compressão, o sinal de vídeo pode manter a mesma qualidade com menor taxa de 

transmissão. 

Posteriormente, outros países também aderiram a esse sistema. Como 

consequência, em 1987 surge o Advanced Television (ATV) com objetivo de criar 
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novas tecnologias para a TV. Em contrapartida, surge o Digital Television (DTV) na 

Europa, iniciando pesquisas com o intuito de criar um sistema utilizando somente 

tecnologia digital. Ao longo do tempo esses estudos foram tomando força, o que fez 

com que os Estados Unidos implementassem, no final da década de 90, o primeiro 

padrão de TV digital, denominado Advanced Television System Committee (ATSC).  

Na mesma época, foi a vez da Europa inaugurar o seu próprio padrão, 

conhecido como Digital Video Broadcasting (DVB), corrigindo alguns problemas do 

padrão americano. Muito embora os japoneses tenham tomado partido nas pesquisas, 

eles foram um dos últimos a estrearem o seu padrão, denominado ISDB-T, cuja 

primeira transmissão comercial ocorreu no ano de 2003 (AKAMINE, 2004). 

Com esses três padrões em desenvolvimento, a China também teve o desejo 

de obter o seu padrão de TV digital. Após uma pesquisa do governo, foram 

apresentadas algumas opções. O padrão escolhido foi uma junção de algumas 

propostas, denominado Digital Multimedia Broadcasting – Terrestrial (DMB-T). Esse 

padrão passou por uma fase de testes com a transmissão das Olimpíadas de Pequim 

(BEDICKS, 2008). 

No Brasil, o desejo de alcançar a implantação do sistema digital iniciou-se no 

governo de Fernando Collor, com o objetivo de implementar a Televisão de Alta 

Definição pela Comissão Assessora de Assuntos de Televisão (COM-TV). Porém, foi 

na transição do século XX para o século XXI que esse desejo começou a ser possível. 

Dada a criação do Grupo SET/ABERT/Mackenzie (Associação Brasileira de Emissoras 

de Rádio e Televisão/Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão), foram 

realizados testes comparativos dos três padrões vigentes na época, o americano, o 

europeu e posteriormente o japonês. 

O resultado desses testes expôs que o padrão que melhor se encaixava nas 

condições brasileiras era o japonês. Em 2003, diversas universidades realizaram 

pesquisas com o objetivo de criar o Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) 

(BEDICKS, 2008). Nele, foram executadas diversas pesquisas com o propósito de 

superar o padrão japonês. E também, de criar um sistema em que a tecnologia 

brasileira tivesse um papel de contribuição.  

Ao todo, foram 21 consórcios realizados. A partir desses fatos, em 2006, o 

então presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva assina o decreto 5.820/06 que 

autoriza a transmissão de TV digital no país, como também descreve as diretrizes que 
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deveriam ser adotadas para a transição do sistema analógico para o digital 

(DECRETO, 2006). 

Ainda citando o sistema europeu, atualmente, ele encontra-se na sua segunda 

geração, conhecido como Digital Video Broadcasting – Second Generation (DVB-T2), 

onde foram realizadas inúmeras inovações tecnológicas.  

 

2.1 PANORAMA DA TVD 

 

O ser humano sempre esteve à procura da comunicação e a TV é, dos meios 

de comunicação e entretenimento, o de maior persuasão, sendo uma formadora de 

opinião.   

Com a globalização, atualmente, não existe um setor ou serviço que não 

dependa ou esteja integrado a outro, pois o acesso à informação se tornou e se torna 

cada vez mais facilitado. Dessa forma, com o advento da TV digital, há expectativas 

de um crescimento ainda maior. Esse crescimento se deve à sua mobilidade e 

convergência tecnológica, permitindo atuar em diferentes plataformas, e por fornecer o 

seu conteúdo gratuitamente, ocasiona uma difusão do sinal digital. Ela também 

contribui para que haja a democratização das informações, com programas e 

conteúdos diversos, incentivo à cidadania, devido à produção de conteúdo regional ou 

local, e podendo exercer um papel importante também na educação, atuando como 

um conteúdo estendido.  

Além disso, há outras vantagens que a transmissão digital proporciona se 

comparada à analógica, como por exemplo, proporcionar a interatividade e o acesso a 

internet, alta qualidade na imagem e no som transmitidos devido à utilização de uma 

modulação digital (DIBEG, 2010). 

Indo mais longe, as interferências causadas principalmente pelo canal de 

comunicação, presentes em uma transmissão analógica são amenizadas, aferindo 

maior robustez ao sistema. Isso ocorre devido à digitalização do sinal e por meio do 

uso de técnicas de correção de erros, responsáveis por evitar essas interferências, 

comuns à TV analógica, além de utilizar a modulação Coded Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing (COFDM), que proporciona imunidade dentro do intervalo de 

guarda referente à interferência de multipercurso, apresentando melhores condições à 

recepção móvel e portátil, permitindo utilizar retransmissoras na mesma frequência do 
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sinal em áreas cujo sinal está deteriorado (STOLFI, 2004). Desse modo, apresenta um 

sistema flexível com diferentes configurações de serviços.  

Ao aplicar avançadas técnicas de compressão, como o H.264, há uma 

expressiva diminuição na taxa de transmissão dos sinais em HDTV, uma vez que 

consegue uma redução de 1 Gbps para aproximadamente 20 Mbps, o tornando viável 

aos sistemas digitais (REVISTA MACKENZIE, 2004). 

Ao se trabalhar com os sinais de vídeo, áudio e dados da mesma forma, 

permite que haja uma convergência tecnológica, possibilitando a transmissão do sinal 

digital em diferentes plataformas, como consequência se têm a mobilidade e a 

portabilidade, impraticáveis no sistema analógico. 

Outro ponto positivo é não ocorrer o desperdício do espectro, pois para o 

sistema analógico são usadas redes de múltiplas frequências, denominadas Multiple 

Frequency Network (MFN), nas quais são transmitidos o mesmo sinal em frequências 

diferentes, com objetivo de aumentar a cobertura. Por outro lado, o sistema digital 

utiliza as redes SFN, ou redes de frequência única. Com essa tecnologia há um 

melhor aproveitamento do espectro. Além disso, o sistema digital não necessita que 

intercale os canais devido às interferências. Podendo assim, transmitir sinais de 

emissoras diferentes nos seus canais adjacentes. 

A TV digital já é uma realidade no Brasil. Com dados mais recentes (Fórum 

SBTVD), a cobertura já chegou a todos os estados, de modo que o governo brasileiro 

publicou o calendário do switch-off, iniciando em 1º de janeiro de 2015 e finalizando 

em 31 de dezembro de 2018 (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2014). Porém, há 

outro fator relevante, a ocorrência da disputa do espectro que será deixado pela TV 

analógica, denominado dividendo digital. 

Em comparação, no Japão o desligamento da TV analógica foi gradual, 

priorizando as suas principais áreas metropolitanas, para posteriormente atingir o 

interior do país (DIBEG, 2010). Para agilizar esse processo, o governo japonês 

distribuiu os Set Top Boxes (STB) para toda a população, e não apenas parte dela, 

encerrando assim, em 2011 a transmissão analógica (BRASIL, 2011). 

Para que se consiga atender a todas as regiões da nação, é necessário ter 

uma recepção de qualidade, dando atenção às condições que favorecem o surgimento 

de interferências, causadoras de buracos ou áreas de sombra que impossibilitam uma 

cobertura uniforme. Essas interferências serão discutidas mais detalhadamente na 

subseção 2.2. 
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2.2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

 

O sistema de TV digital pode ser dividido em duas partes: a primeira é a 

transmissão ou difusão e a segunda é a recepção ou terminal de acesso. A Figura 1 

demonstra resumidamente as etapas da transmissão de um sinal digital.  

 

 

Figura 1: Visão geral do sistema de transmissão. 

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 15601. 

 

Primeiro há a geração de conteúdo, formado por sinais de áudio e vídeo 

digitalizados, seja por programação gravada ou realizada ao vivo. Logo, esses sinais 

são codificados no padrão H264/AVC@L4.0 para o vídeo em recepção fixa, e H264 

BP@L1.3 para recepção móvel. Para o áudio em recepção fixa é utilizado o MPEG-4 

HE-AAC@L4 e MPEG-4 HE-AAC@L3 para a recepção móvel (BEDICKS, 2008).  

O processo de codificação é realizado em três etapas: a primeira é a 

compressão individual do sinal, formando o Elementary Stream (ES) de vídeo e de 

áudio. A segunda é o acréscimo de um cabeçalho em cada ES, formando o 

Packetized Elementary Stream (PES) e, por último, ocorre a formação do Transport 

Stream (TS), contendo 4 bytes de cabeçalho e 184 bytes de informação útil, 

totalizando 188 bytes. 

O método de junção de vários programas é conhecido como multiplexação, que 

utiliza o padrão MPEG-2 Systems. Nele, são inseridas tabelas específicas que contém 

as informações da programação. Um exemplo é a Program Map Table (PMT), tabela 

que mapeia o programa por meio dos campos Packet Identifier (PID), responsáveis 

por identificar os pacotes de vídeo e áudio. Além disso, também são inseridas as 

tabelas System Information (SI), importantes para que os receptores identifiquem as 

parametrizações do sistema. 

No estágio da codificação fonte pode ocorrer a implementação de diferentes 

resoluções. Como uma codificação que utilize uma resolução do tipo Standard 

Definition Television (SDTV), outro codificador usando uma resolução do tipo HDTV, e 

outro aplicando uma codificação para recepção móvel empregando uma resolução do 

Codificador
MUX/REMUX

Vídeo

Áudio Modulador Up-Converter Amplificador Filtro

TS BTS FI RF RF RF

Dados
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tipo Low Definition Television (LDTV), a qual possui uma definição inferior comparada 

às resoluções citadas.  

Logo, o TS de cada codificador é enviado ao re-multiplexador, cuja função é 

formar um fluxo contínuo de dados e inserir 16 bytes a cada pacote de 188 bytes, 

formando fluxos do tipo Broadcast Transport Stream (BTS) de 204 bytes e uma taxa 

de bits de saída fixa de aproximadamente 32,5 Mbps para 6 MHz de largura de banda. 

Esse acréscimo corresponde às informações dos parâmetros dos pacotes Transport 

Stream Packet (TSP) referentes às camadas segmentadas (classificadas em A, B e 

C), como também são inseridos os pacotes ISDB-T Information Packet (IIP), onde 

estão contidas as informações de modulação e de rede, como as redes SFN, que 

serão configuradas no modulador. 

Uma das flexibilidades oferecidas pelo padrão ISDB-T é a possibilidade de 

ajustar configurações diferentes, a fim de abranger distintas plataformas, como a 

recepção fixa, móvel e portátil em uma mesma banda de 6 MHz, no qual, cada tipo de 

recepção está contida em uma camada. A camada A é geralmente destinada à 

transmissão móvel ou one-seg. A transmissão desta é opcional, cabendo a emissora 

decidir se a transmite ou não. 

Na sequência, o BTS é enviado ao modulador. A modulação compreende as 

subetapas descritas a seguir, conforme a Figura 2. O primeiro estágio é o detector IIP, 

gerado no re-multiplexador. Após a sua identificação, o modulador consegue identificar 

os parâmetros configurados pelo usuário para dar prosseguimento ao sistema, como o 

processo de codificação de canal e modulação. 

 

 

Figura 2: Diagrama resumido do modulador para ISDB-T. 

 

A próxima etapa é caracterizada pelo separador de camadas, onde cada TSP 

pertencente ao fluxo BTS, formado pelo re-multiplexador, é direcionado à sua 

respectiva camada. Vale ressaltar que após essa identificação, a saída desse 

separador será um MPEG-2 TS de 188 bytes (AKAMINE, 2011). 

Detector 

IIP

Separador 

de 

Camadas

Codificador 

de 

Canal

Modulação

BST-OFDM

BTS FI

Modulador
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A seguir, aplica-se o codificador de canal com o objetivo de aumentar a 

robustez no canal de comunicação, apresentado na Figura 3. Para cada tipo de 

plataforma, o sistema oferece uma robustez distinta (AKAMINE, 2011). Os parâmetros 

a serem configurados no sistema dependem do raio da área de cobertura que se 

deseja atingir, assim como quais são as características dessas áreas, da potência 

irradiada, dentre outros. 

 

 

Figura 3: Diagrama da codificação de canal. 

 

A robustez não depende exclusivamente dos corretores de erros, como 

também de vários outros fatores, tais como o tipo de modulação utilizada, a 

configuração do intervalo de guarda e do modo (número de portadoras Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing (OFDM)). 

O primeiro bloco é o Reed Solomon (RS), um tipo de codificação de bloco não 

binária. Ele aplica as operações matemáticas do campo de Galois (GF – Galois Field) 

para realizar a sua correção em bloco. O sistema ISDB-T utiliza uma versão do RS 

encurtado, no qual em sua entrada adiciona 51 bytes e os exclui em sua saída (ABNT, 

2007).  

Já o dispersor de energia espalha as sequências de uns e zeros normalmente 

geradas pelo compressor, através de uma sequência binária pseudo-aleatória Pseudo 

Random Binary Sequence (PRBS) (REVISTA MACKENZIE, 2004). Na sequência, é 

necessário ajustar o atraso de cada camada, de acordo com a taxa de bits de 

transmissão de cada uma (ABNT, 2007).  

O entrelaçador de bytes é responsável por entrelaçar a sequência dos bytes, 

aumentando a robustez do Reed Solomon, permanecendo a mesma taxa de bits. O 
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codificador convolucional, conhecido também como codificador interno, um tipo de 

Forward Error Correction (FEC), pode ser ajustado para 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ou 7/8, e 

insere bits conforme a fração escolhida. Quanto menor o FEC maior é a robustez do 

sinal. Em contrapartida, menor será a taxa útil de transmissão permitida. 

Dando continuidade, aplica-se outro tipo de entrelaçamento, conhecido por 

entrelaçador de bits. Ele converte os dados seriais em paralelo, de acordo com o tipo 

de modulação escolhida. Ao se tratar de dois bits/símbolo, como na modulação 

Differential Quadrature Phase Shift Keying (DQPSK) e Quadrature Phase Shift Keying 

(QPSK), por exemplo, o segundo bit sofre um atraso. Esse processo é importante para 

evitar a interferência entre portadoras, conhecida como Inter-Carrier Interference (ICI) 

(AKAMINE, 2011). No sistema ISDB-T pode-se modular também em 16 - Quadrature 

Amplitude Modulation (16-QAM) e 64-QAM, dependendo das condições encontradas 

na recepção. 

Na sequência, é utilizada a modulação Band Segmented Transmission-

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (BST-OFDM), apresentada na Figura 4. 

Essa modulação é caracterizada por dividir a banda de 6MHz em 14 segmentos, 

utilizando como banda de guarda 1/2 segmento no início do canal e a outra metade no 

final do canal, a fim de evitar interferências de canal adjacente, de acordo com a 

Figura 5. 

 

 

Figura 4: Diagrama da modulação BST-OFDM. 
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Figura 5: Segmentação de banda do ISDB-TB. 

Fonte: (BEDICKS, 2008). 

 

Na primeira fase ocorre um mapeamento pelo modulador In-phase/Quadrature 

(I/Q) de acordo com o entrelaçamento descrito. As constelações obtidas da modulação 

DQPSK, QPSK, 16-QAM e 64-QAM são apresentadas nas Figuras 6 e 7, 

respectivamente. 

 

 

Figura 6: Constelação das modulações: (a) DQPSK. (b) QPSK. 

 

(a) (b)
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Figura 7: Constelação das modulações: (a) 16-QAM. (b) 64-QAM. 

 

Os símbolos gerados pelo mapeamento são encadeados pelo combinador de 

camadas, tendo como alvo agrupar os segmentos de acordo com as suas camadas de 

destino. A próxima etapa consiste do entrelaçador temporal, que possui a função de 

embaralhar os símbolos OFDM dentro de cada segmento, programável até 427,5 ms 

(BEDICKS, 2008). 

No sinal aplica-se outro entrelaçamento, gerido pelo entrelaçador de 

frequência, onde há um “embaralhamento” nos segmentos e entre os segmentos, de 

acordo com a camada a ser transmitida. 

Adiante é formada a estrutura do quadro OFDM, ocorrendo a inserção de 

pilotos, dependendo do tipo de modulação do sinal, tais como Continual Pilot (CP), 

Scattered Pilot (SP), referentes a sincronização e demodulação. São inseridas 

também as portadoras Auxiliary Chanel (AC), responsáveis por enviar informações 

adicionais e a Transmission and Multiplexing Configuration Control (TMCC), destinada 

as informações de controle (ABNT, 2007). Essas configurações são apresentadas na 

Tabela 1. 

Supondo que o sistema foi configurado para se trabalhar no modo 3, o número 

total de portadoras em cada segmento será de 432, sendo que nos 13 segmentos tem-

se 5616 portadoras, mais uma portadora contínua, estruturando assim, o quadro 

OFDM. 

Após a estruturação do quadro, ajusta-se o espectro para a transmissão. Com 

isso, é gerada uma nova ordem dos segmentos, colocando o segmento zero, 

destinado à recepção móvel, no centro do canal. 

(a) (b)
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Modo Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Largura de Banda 3000/7 = 428,57 kHz 

Espaçamento entre 
frequências 
portadoras 

250/63 kHz 125/63 kHz 125/126 kHz 

Número 
de 

Portadoras 

Total 108 108 216 216 432 432 

Dados 96 96 192 192 384 384 

SPa 9 0 18 0 36 0 

CPa 0 1 0 1 0 1 

TMCCb 1 5 2 10 4 20 

AC1c 2 2 4 4 8 8 

AC2c 0 4 0 9 0 19 

Esquema de 
modulação das 

portadoras 

QPSK 
16QAM 
64QAM 

DQPSK 
QPSK 

16QAM 
64QAM 

DQPSK 
QPSK 

16QAM 
64QAM 

DQPSK 

Símbolos por 
quadro 

204 

Tamanho do 
símbolo efetivo 

252 µs 504 µs 1008 µs 

Intervalo de guarda 

63 µs (1/4), 
31,5 µs (1/8), 

15,75 µs (1/16), 
7,875 µs (1/32) 

126 µs (1/4), 
63 µs (1/8), 

31,5 µs (1/16), 
15,75 µs (1/32) 

252 µs (1/4), 
126 µs (1/8), 
63 µs (1/16), 

31,5 µs (1/32) 

Comprimento de 
quadro 

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

54,621 ms 
(1/16), 

53,0145 ms 
(1/32) 

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

(1/8), 
109,242 ms 

(1/16), 
106,029 ms 

(1/32) 

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

(1/8), 
218,484 ms 

(1/16), 
212,058 ms 

(1/32) 

Frequência de 
amostragem da 

IFFT 
512/63 = 8,12698 MHz 

Codificador interno Código convolucional (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) 

Codificador externo RS (204,188) 
a 
SP e CP são usados pelo receptor para fins de sincronização e demodulação. 

b 
TMCC é informação de controle. 

c 
AC é usado para transmitir informação adicional. AC1 é disponível em igual número em todos 

os segmentos, enquanto que AC2 é disponível somente em segmento de modulação 
diferencial.  

Tabela 1: Parâmetros do segmento OFDM. 

Fonte: (ABNT, 2007). 

 

Em direção à última etapa da modulação OFDM, é incorporada ao sistema a 

Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) a fim de converter o sinal no domínio da 

frequência para o domínio do tempo, ou seja, convertendo as portadoras em amostras. 

Como essa transformada trabalha na potência de 2, é necessário introduzir zeros para 
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garantir o tamanho correto da IFFT. Para isso, é exigida uma sequência específica, 

colocando os zeros acrescentados no meio das portadoras, de acordo com a Figura 8, 

onde Nc é o número total das portadoras e N é o tamanho da IFFT.  Segundo a norma 

ABNT NBR 15601, são três modos de operação, conforme a  

Tabela 2. Prosseguindo com o exemplo dado, o número de portadoras estruturadas no 

quadro OFDM foram 5617, portanto os zeros acrescentados deverão atingir o tamanho 

8192. 

 

 

Figura 8: Inserção dos zeros nas portadoras OFDM. 

Fonte: (AKAMINE, 2012). Notas de aula. 

 

Modos de operação Nc N 

1 1405 2048 

2 2809 4096 

3 5617 8192 
 

Tabela 2: Modos de operação do sistema ISDB-TB. 

Fonte: ABNT NBR 15601. 

 

Dessa forma, percebe-se com nitidez a preocupação do sistema contra as 

interferências. São diversas interferências que podem ser geradas no canal de 

transmissão. Em um ambiente urbano, por exemplo, o sinal transmitido pode sofrer 

reflexões, causando uma somatória do sinal principal com os seus atrasos, muito 

conhecido pelos “fantasmas” ou multipercurso da TV analógica. Pode ocorrer também 

a interferência entre símbolos – Inter Symbol Interference (ISI), e ainda, a interferência 

por desvanecimento ou fading.  

Existem também os ruídos, como o ruído impulsivo, gerado principalmente por 

agentes externos, como os equipamentos elétricos, tais como liquidificador, batedeira, 

entre outros. Há também o ruído branco, que possui essa denominação por atuar em 

todas as frequências. 

O modulador também emprega o intervalo de guarda, etapa seguinte da IFFT, 

para aumentar a resistência do sistema frente ao multipercurso. Conhecido também 

Zeros

+ 1 até N

Zeros

1 até

IFFT

Sinal

OFDM /2Nc

 /2Nc
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como prefixo cíclico, ele copia uma fração especificada do sinal (pode ser ajustado em 

1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32) e a insere no início do símbolo OFDM. Assim como ocorre com 

o FEC, quanto maior for o intervalo de guarda, maior é a robustez do sinal, porém há 

uma limitação na informação a ser transmitida, análise que deve ser considerada na 

parametrização do sistema.  

Então, ainda abordando as 8192 amostras, proveniente do estágio da 

modulação BST-OFDM, ao se utilizar um intervalo de guarda 1/16 significa que o valor 

acrescido será de 512, obtendo 8704. Consultando ainda a Tabela 1, o atraso 

provocado pelo multipercurso não poderá ultrapassar de 63 µs, caso o contrário, o 

sinal sofrerá interferência.  

Em seguida, usa-se o filtro passa-baixas para ajustar o sinal para a aplicação 

das máscaras de transmissão. Os parâmetros de ajuste da transmissão podem ser 

vistos na Tabela 3. 

Na transmissão implementa-se um up-converter, transladando o sinal da 

Frequência Intermediária (FI) para um sinal de Radiofrequência (RF) na faixa de Very 

High Frequency (VHF) ou Ultra High Frequency (UHF), conforme visto na Figura 1. 

Nesse estágio, ocorre a decalagem ou deslocamento da frequência central do canal 

digital de 1/7 MHz. Prevendo a possibilidade de haver um canal analógico como 

adjacente inferior, esse processo é necessário para minimizar o efeito produzido do 

sinal digital na portadora de áudio de um sinal PAL-M, mais susceptível às 

interferências do que a portadora de vídeo, devido às características da modulação 

VSB (MINASSIAN, 2007). Em seguida, amplifica o sinal RF de acordo com a área a 

ser atendida pela emissora, atentando-se também a relação de proteção, mostrados 

na  

Tabela 4. 

Aplica-se também o filtro de canal de acordo com a norma ABNT 15601, a fim 

de respeitar as máscaras de transmissões exigidas, para minimizar a interferência do 

canal digital nos canais analógicos adjacentes, conforme a Figura 9. Essas máscaras 

são importantes devido à possibilidade de ocorrerem transmissões fora da banda. 
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Parâmetros Valores 

1 Número de segmentos 13 

2 Largura do segmento 6000/14 = 428,57 kHz 

3 Banda ocupada 
5,575 MHz (modo 1) 
5,573 MHz (modo 2) 
5,572 MHz (modo 3) 

4 Número de portadoras 
1405 (modo 1) 
2809 (modo 2) 
5617 (modo 3) 

5 Método de modulação DQPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

6 
Duração dos símbolos 

ativos 

252 µs (modo 1) 
504 µs (modo 2) 

1008 µs (modo 3) 

7 
Espaçamento das 

portadoras 

Bws/108 = 3,968 kHz (modo 1) 
Bws/216 = 1,984 kHz (modo 2) 
Bws/432 = 0,992 kHz (modo 3) 

8 
Duração do intervalo de 

guarda 

1/4, 1/8, 1/16, 1/32 da duração dos símbolos 
ativos 

63; 31,5; 15,75; 7,875 µs (modo 1) 
126; 63; 31,5; 15,75 µs (modo 2) 
252; 126; 63; 31,5 µs (modo 3) 

9 
Duração total dos 

símbolos 

315; 283,5; 267,75; 259,875 µs (modo 1) 
628; 565; 533,5; 517,75 µs (modo 2) 

1260; 1134; 1071; 1039,5 µs (modo 3) 

10 
Duração do quadro de 

transmissão 
204 símbolos OFDM 

11 Codificação de canal 
Código convolucional, taxa = 1/2 com 64 

estados 
Puncionado para as taxas 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

12 Entrelaçamento interno 

Entrelaçamento intra e intersegmentos 
(entrelaçamento em frequência) 

Entrelaçamento convolucional com 
profundidade de interleaving 

0; 380; 760; 1520 símbolos (modo 1) 
0; 190; 380; 760 símbolos (modo 2) 
0; 95; 190; 380 símbolos (modo 3) 

Tabela 3: Parâmetros de transmissão do sistema ISDB-TB. 

Fonte: ABNT NBR 15601. 
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Classe da estação 
digital 

A, B e C Especial 

Distância em relação à 
estação de canal 

adjacente instalado na 
mesma localidade 

<400 m > 400 m Ausência 
de canal 

adjacente 
previsto ou 
instalado 

na mesma 
localidade 

Existência 
de canal 

adjacente 
previsto ou 
instalado na 

mesma 
localidade 

Ausência 
de canal 

adjacente 
previsto 

ou 
instalado 

na 
mesma 

localidade 

Tipo de modulação do 
canal adjacente 

previsto ou instalado na 
mesma localidade 

Anl Digital Anl Digital 

Pdigital < Padjacente + 3dB 
Crítica 

Subcrítica 
Crítica Não-Crítica Crítica 

Pdigital > Padjacente + 3dB Crítica 

Pdigital = Potência ERP da estação digital 
Padjacente = Potência ERP da estação em canal adjacente 

 

Tabela 4: Critérios aplicação das máscaras crítica, subcrítica e não-crítica. 

Fonte: ABNT NBR 15601. 

 

Para a aplicação dessas máscaras é importante considerar a Effective 

Radiated Power (ERP) que as estações digitais emitem, divididas em classe Especial, 

A, B e C, o tipo de modulação (analógico ou digital) e a distância da estação do canal 

adjacente, de acordo com a Tabela 4. De acordo com os seus dados, supondo que há 

um canal adjacente analógico (anl) de uma estação digital classe A, instalado a menos 

de 400 metros da antena do canal desejado, a máscara de transmissão desse sinal 

será crítica. 

Para a recepção ou terminal de acesso, é realizado o processo inverso da 

transmissão. Na primeira etapa ocorre a sintonização, identificando os sinais a serem 

recebidos. Por um down-converter, translada o sinal RF para FI e o filtra a fim de 

aplicar o processamento inverso realizado na difusão de acesso. Em seguida, ocorrem 

a demodulação, demultiplexação e decodificação dos sinais.  

Um fator importante na análise do receptor é a relação de proteção, contida na 

norma da ABNT 15604. Ela descreve a relação da potência entre o sinal desejado e o 

sinal interferente, formado pelos canais adjacentes, de acordo com a Tabela 5. 
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Figura 9: Espectro de frequência para aplicação das máscaras crítica, 

subcrítica e não-crítica. 

Fonte: ABNT NBR 15601. 

 

Supondo ter como canal principal um sinal digital em uma banda VHF, e como 

canal adjacente inferior um sinal digital na mesma banda, VHF, de acordo com a 

norma, a relação entre o canal desejado e o canal interferente, não poderá passar de -

24 dB. 

 

Sinal 
Interferente 

Item 
Relação de 
Proteção 

Transmissão 
analógica 

Co-canal +18dB ou menor 

Canal adjacente 
inferior 

UHF -33dB ou menor 

VHF -26dB ou menor 

Canal adjacente 
superior 

UHF -35dB ou menor 

VHF -26dB ou menor 

Transmissão 
digital 

Co-canal +24dB ou menor 

Canal adjacente 
inferior 

UHF -26dB ou menor 

VHF -24dB ou menor 

Canal adjacente 
superior 

UHF -29dB ou menor 

VHF -24dB ou menor 

 

Tabela 5: Relação de Proteção do Receptor Full-Seg. 

Fonte: ABNT NBR 15604. 
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Abordando um exemplo mais aprofundado, de acordo com a Figura 10, supõe-

se três canais ocupando parte de uma banda VHF, na qual tem-se como canal 

principal um sinal digital com -25 dB de potência, um canal adjacente inferior digital 

com -5 dB, e por último um canal adjacente superior analógico com 10 dB 

(considerando apenas a potência da portadora de vídeo). 

 

 

Figura 10: Espectro de três sinais de TV em banda base. 

Aplicando a relação de proteção pode-se perceber que o valor da relação entre 

canal principal e o canal adjacente superior atende a norma, uma vez que a diferença 

entre as potências é de -35 dB. No entanto, ao analisar o valor obtido entre a potência 

do canal principal com o canal adjacente inferior, percebe-se que este não está 

conforme a norma, uma vez que o valor obtido é de -20 dB, valor superior ao 

estipulado pela norma.  

Ao se desrespeitar as relações propostas pela norma, a interferência causada 

no sinal digital poderá interferir na recepção do canal no televisor, obtendo a “tela 

preta”. Por outro lado, a interferência provocada no sinal analógico poderá causar 

desconforto na visão do telespectador, embora o sinal não deixe de ser recebido. 

Por outro lado, é importante destacar que a Resolução nº 398 da Anatel (2005) 

descreve os valores da relação de proteção entre os canais adjacentes na transmissão 

do sinal desejado, Tabela 6.  

 

Frequência (MHz)
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Canal 

Interferente 

Canal desejado = N 

Digital sobre 
analógico 

Analógico sobre 
digital 

Digital sobre 
digital 

N (co-canal) +34 +7 +19 

N-1 (adjacente 
inferior) 

-11 -26 -24 

N+1 (adjacente 
superior) 

-11 -26 -24 

Tabela 6: Relações de proteção (dB) para canais em VHF e UHF.  

Fonte: (ANATEL, 2005). 
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3- RÁDIO COGNITIVO 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

A maioria das tecnologias de telecomunicações desenvolvidas, principalmente 

no século 20, explora o uso do espectro – conjunto de ondas eletromagnéticas 

distribuídas em baixas e altas frequências. Serviços que o utilizam, por exemplo, são a 

radiodifusão (TV e rádio), internet, celulares, radares, sistemas de comunicação com 

fibras ópticas, entre outras. No caso das tecnologias que utilizam o ar como canal de 

comunicação, exploram a faixa 3 KHz a 300 GHz, devido às características do meio de 

transmissão (BEDICKS, 2008). 

A International Telecommunication Union (ITU) é uma agência 

supragovernamental, que tem como função criar critérios e padrões para os países na 

área das telecomunicações. Por meio da Recomendação ITU-R V.431-7 (2000), 

ocorre a distribuição e uso do espectro. Entretanto, ela dá liberdade para que cada 

país desenvolva a sua política de gerenciamento e alocação. No caso dos Estados 

Unidos a Federal Communication Commission (FCC) é responsável por promover a 

regulamentação, administração e licenciamento do espectro. O mesmo ocorre com o 

Brasil, sendo dedicada à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a função de 

gerenciar, distribuir e conceder alocação de bandas aos serviços de telecomunicações 

(CUNHA, 2011).  

Nota-se que o espectro é um bem da natureza precioso, mas limitado. 

Atualmente existem diversas tecnologias que o utilizam. Todavia com os avanços 

tecnológicos, acirra-se cada vez mais a disputa por bandas disponíveis. Outro fator 

importante é o aumento do consumo de banda larga em todo o mundo. Em uma 

geração que está cada vez mais voltada à internet, os dispositivos que permitem o seu 

acesso, tais como smartphones, tablets, TV's e videogames, provocam uma 

necessidade de se obter espectro disponível para essa demanda.  

As dificuldades do uso do espectro não acontecem apenas no Brasil. Em todo 

o mundo se encontram problemas ao lidar com a sua escassez, uma vez que surgem 

novas tecnologias que necessitam dele. Quanto mais ocupado esse meio se torna, 

menor é a sua capacidade de compartilhamento de uso. Uma das opções seria alterar 

o canal de comunicação: ao invés do ar, os serviços seriam transmitidos por fibra 

óptica ou links de satélite, por exemplo. Entretanto, algumas tecnologias não possuem 

essa alternativa, sendo, muitas vezes, inviabilizadas pelo custo.  
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No momento são utilizadas redes estacionárias ou Fixed Spectrum Allocation 

(FSA), ou seja, as faixas de frequência que são alocadas para determinado usuário só 

poderão ser usufruídas pelo mesmo, não podendo outro tipo de usuário acessá-la. 

Com o objetivo de conquistar novas alternativas para o seu uso, a FCC juntamente 

com a Defense Advance Researsh Projects Agency (DARPA), realizam 

frequentemente estudos analisando as condições para um melhor gerenciamento do 

espectro. Uma das propostas propõe a implantação do uso dinâmico (DSA - Dynamic 

Spectrum Access) das tecnologias através dos rádios cognitivos.   

O rádio cognitivo, proposto na década de 90 (MITOLA III, 1999), é um 

dispositivo que permite o uso oportunista do espectro. Por meio dele são aplicadas as 

redes cognitivas, cuja função é monitorar o espectro de frequências, verificando o uso 

dos usuários, classificados como primários, que detêm a concessão da faixa, e 

secundários, usuários oportunistas que aproveitam as bandas ociosas para transmitir 

o seu serviço.  

O objetivo é promover o compartilhamento do espectro entre esses usuários, 

sem que haja interferência entre eles, conforme exposto na Figura 11.  Dessa forma, 

coloca-se em prática o uso dinâmico do mesmo, obtendo um melhor aproveitamento 

do mesmo e diminuindo as constantes disputas.  

 

Figura 11: Acesso oportunista do espectro. 

Fonte: (TAO, JIANJUN, GUANGXIN, 2009). 

 

No entanto, é importante ter cautela, pois este compartilhamento ainda é 

motivo de desconfiança. Em certos casos fica difícil identificar se o usuário primário 

está tentando voltar a utilizar a sua banda, uma vez que pode estar alocado o usuário 

secundário com uma potência muito superior, podendo se tornar em usucapião. O 

Brasil, por exemplo, ainda não apresenta nenhuma alternativa para esse tipo de 

aplicação. Conforme estudo efetuado por Cunha (2011), em que apresenta uma 
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comparação entre as políticas públicas do mundo para a gestão do espectro, a Anatel 

não explicita sua posição em relação à política de compartilhamento deste recurso. 

Como resultado, diversos estudos foram e estão sendo realizados com o rádio 

cognitivo. Atualmente, ele não tem apenas a finalidade de implementar o 

compartilhamento entre os usuários primários e secundários. Com essa premissa, ao 

longo desse capítulo serão abordadas as suas características, funcionalidades e 

vantagens. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS 

 

Os rádios cognitivos são dispositivos que utilizam como base de funcionamento 

o princípio da cognição, capaz de atuar em algum meio através de suas 

características, aplicando a reconfiguração e análise para o seu aprimoramento. 

Os rádios cognitivos incorporam o ciclo cognitivo para aplicar a sua linha de 

“raciocínio”. Ele está dividido em algumas etapas, apresentadas na Figura 12. No 

período em que o rádio está consciente, a primeira etapa consiste em observar o 

ambiente. O processo de observação está atrelado ao conhecimento do ambiente 

através das informações coletadas, tais como modulação, potência, etc. Desse modo, 

o dispositivo consegue obter parâmetros do meio. Em seguida, inicia-se o processo de 

orientação, divido em: imediato, urgente e normal.  

 

 

Figura 12: Ciclo cognitivo. 

Fonte: Adaptado de (MITOLA III, 1999). 
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Ações que necessitam ser executadas com fugacidade são encaminhadas para 

a etapa imediata. Para atuações de prioridade, mas que necessitam de algumas 

configurações, é realizado o encaminhamento para a etapa urgente. Em contrapartida, 

caso seja identificada uma situação corriqueira, não é preciso uma interferência brusca 

no sistema, portanto ela é direcionada a etapa normal. 

Imaginando que a análise do rádio fora encaminhada para a etapa normal, 

realiza-se um estudo mais rebuscado da situação, onde há o planejamento de como 

os parâmetros serão melhor executados. Na última fase estabelece-se uma decisão 

definitiva da atitude a ser tomada. Na etapa de ação o rádio opera conforme foi 

analisado e decidido. Uma vez que essas etapas não são cumpridas, o rádio se 

encontra no estado adormecido ou inativo. 

Devido ao caráter dinâmico, ocorre uma adequação da rede a partir da 

consulta ao histórico de procedimentos anteriores, uma vez que as ações executadas 

são de certa forma gravadas para futuras intervenções no sistema. Nesse sentido, os 

rádios cognitivos proporcionam um sistema autônomo.  

Para que essas análises consigam ser executadas, é preciso que o rádio 

possua uma avançada plataforma de hardware e software. Para a aplicação desse 

trabalho, é dada uma atenção ao Software Defined Radio (SDR) ou em português 

Rádio Definido Por Software (RDS), rádios operados por software, podendo 

reconfigurar diversos parâmetros, como o tipo de modulação, frequência, entre outros, 

descritos na subseção 3.3.  

 

3.3 RÁDIO DEFINIDO POR SOFTWARE  

  

O SDR é um transceptor operado por software. De forma ideal sua atuação 

seria 100% por software. Todavia, em um sistema real, o mesmo é operado em 

grande parte pelo software, dependendo em alguns momentos do hardware. Para que 

isso ocorra, é necessário que o hardware se adeque à programação e configurações 

do software. Dessa forma, o sistema se torna flexível e reconfigurável, principalmente 

em sistemas dinâmicos não lineares, cuja característica é não ter previsibilidade, ou 

seja, não causal (MITOLA III, 2000).  

Ele pode ser utilizado em diversos setores, tais como, rádio propriamente dito, 

telefonia, televisão, entre outros. Lima (2004), narra que o SDR surgiu com os militares 

e da necessidade da comunicação entre diversos tipos de protocolos e linguagens.  
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Mitola (2000) descreveu algumas funções específicas dos SDR’s. Uma 

determinante para o seu funcionamento é proveniente da função Joint Control. Através 

dela se adquire uma autonomia do sistema, uma vez que ela emprega a técnica de 

multithread, em que consiste na utilização de diferentes caminhos para a configuração 

dos parâmetros atribuídos e da tomada de decisão, provindas do princípio da 

cognição. 

Com isso, o SDR tem a capacidade de realizar diversas tarefas ao mesmo 

tempo, como monitorar as bandas que estão sendo utilizadas e como também trafegar 

dados.  

Ao examinar os sinais, existem três classes possíveis: análise de um único 

sinal, diversos sinais em bandas distintas como também, a ausência ou buracos no 

espectro, muito importante em aplicações em redes dinâmicas.  

As análises realizadas concomitantemente só são possíveis devido à utilização 

de antenas inteligentes ou smart antenas. Aliadas à tecnologia beamforming, elas 

permitem enviar e/ou receber o sinal na direção desejada, obtendo um melhor 

desempenho na comunicação. Dessa forma, há uma contribuição para a credibilidade 

e precisão do sistema. Estas antenas possibilitam que o rádio tenha acesso multimodo 

(compatibilidade com diversos serviços, proveniente de uma necessidade militar) e 

multifaixa (detecção de uma banda larga especificada).  

A fim de depreciar as intervenções do meio, assim como a TV digital, o SDR 

possui algumas técnicas. Como por exemplo, o filtro roofing, responsável por 

minimizar a interferência no próprio canal em que se deseja analisar. Os níveis mais 

altos são descartados, identificados como interferência, e os níveis menores são 

filtrados para serem usufruídos na análise. Dessa forma, na subseção 3.3.1 apresenta 

a sua arquitetura.  

 

3.3.1 ARQUITETURA DO HARDWARE 

 

Tanto em um rádio comum como em um SDR, a arquitetura é dividida 

basicamente em dois componentes. O primeiro, denominado front end, destinado a 

recepção e transmissão do sinal e o back end, dedicado ao processamento dos sinais 

monitorados. Nos SDR's o software está ligado ao processamento, ou seja, ao back 

end. Assim sendo, o hardware compõe o front end, demonstrados na Figura 13.  
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Figura 13: Arquitetura de um SDR ideal. 

 

Como não é possível implementar um SDR ideal, os módulos do mesmo 

passam por algumas modificações. Dentre elas, o front end prepara o sinal captado 

pela antena para transladá-lo a uma frequência intermediária. Em seguida, inicia-se o 

processamento, onde o sinal passa pelos conversores analógico/digital e down/up 

converter. 

Algumas literaturas abordam a arquitetura do SDR real denominando o front 

end como front end RF, assim como o módulo dos conversores em front end digital, 

além do módulo de processamento, exposta na Figura 14.  

 

 

Figura 14: Arquitetura de um RDS real. 

 

O front end encarrega-se da fase inicial da recepção e da fase final da 

transmissão do sinal. Ele é responsável por amplificar o sinal, transladá-lo para uma 

frequência intermediária, filtrá-lo e controlar o seu ganho. Em vista disso, na subseção 

3.3.1.1 são descritos com mais detalhes os receptores.  

 

3.3.1.1 RECEPTORES 

 

A priori, os receptores são caracterizados por apresentarem os seguintes 

parâmetros: sensibilidade, faixa dinâmica, seletividade e fidelidade. 

A sensibilidade é a capacidade que o receptor tem de conseguir sintonizar 

sinais com baixos níveis de potência. Outro parâmetro importante é a faixa de 

operação do receptor, denominada faixa dinâmica. Por outro lado, a seletividade é 

definida pela largura de banda que o receptor pode analisar, a fim de conseguir 

detectar o sinal desejado dos seus canais adjacentes. Em contrapartida, a fidelidade é 

Hardware Software

Front End Back End

Front End RF Conversores

Front End Digital

Processamento
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a aptidão que o receptor tem de não distorcer ou degradar o sinal, o deixando o mais 

próximo possível do original.  

Os principais tipos de receptores foram estudados e serão detalhados, dentre 

eles está o receptor do tipo super heteródino, apresentado na Figura 15. O sinal 

proveniente da antena é filtrado e amplificado para ser selecionado pelo misturador 

através do oscilador local. Em seguida, o mesmo é filtrado de acordo com a FI 

(PINHEIRO, 2006).  

 

 

Figura 15: Etapas de um conversor heteródino. 

Fonte: Adaptado de (PINHEIRO, 2006). 

 

Outro importante tipo de receptor é a conversão direta. Conforme o diagrama 

exposto na Figura 16, o sinal recebido é transladado para banda base, conforme os 

blocos de filtro passa-faixa (FPF) e amplificador de baixo ruído (LNA – do inglês Low 

Noise Amplifier). Na sequência, o sinal é amostrado em quadratura e pré-filtrado 

utilizando um filtro passa-baixa (FPB) visando não ocorrer o efeito de sobreposição, 

em seguida é ajustado o controle automático de ganho (CAG) do sinal e convertido de 

analógico para digital (A/D) para iniciar o processamento necessário do sistema. É 

importante o oscilador local garantir a estabilidade do receptor, uma vez que pode 

ocorrer interferência na fase do sinal, conhecida como ruído de fase. 

 

~~~
~

~~~
Demodulador

Oscilador

Local

Sinal em

Banda Base
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Figura 16: Diagrama do receptor do tipo conversão direta. 

Fonte: Adaptado de (ISOMÄKI; AVESSTA, 2004). 

 

Além desses tipos, há também o receptor do tipo tuned. Conforme a Figura 17, 

o sinal recebido é filtrado por um filtro passa faixa, amplificado, ajustado o seu ganho e 

convertido para sinal digital. Uma desvantagem dessa arquitetura é a necessidade do 

conversor de atuar com frequências de amostragem muito elevadas, além de consumir 

alta potência. 

 

 

Figura 17: Diagrama do receptor tipo Tuned. 

Fonte: Adaptado de (ISOMÄKI; AVESSTA, 2004). 

 

 

3.3.1.2 CONVERSORES A/D e D/A 

 

Ao entrar o sinal analógico no conversor A/D, que converte o sinal analógico 

em digital, realizam-se a amostragem, quantização e codificação, obtendo em sua 

saída os bits equivalentes à tensão do sinal de entrada.   

 Como é sabida, a amostragem é a discretização no tempo de um sinal contínuo 

em que na maioria das vezes segue ao Critério de Nyquist, onde a frequência de 

amostragem tem que ser no mínimo duas vezes maior que a frequência máxima do 

FPF LNA 90 

FPB CAG A/D

FPB CAG A/D

~

FPF LNA CAG A/D
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sinal para obter a sua recepção sem a ocorrência do efeito de sobreposição ou 

aliasing. 

 A quantização é a discretização da amplitude do sinal. Basicamente, a 

quantização é dividida em dois tipos: linear e não linear. Intitula-se linear quando o 

valor do intervalo é constante. Em contrapartida, quando os intervalos possuem 

larguras diferentes, nomeia-se não linear, podendo ser caracterizada pelas curvas das 

leis µ ou A, por exemplo, definidas pela ITU (BEDICKS, 2012). Nessa etapa podem 

ocorrer erros de quantização, ou seja, é a diferença entre o valor da entrada (tensão) 

com a saída (valor digitalizado). 

No último estágio ocorre a codificação, processo de conversão dos valores de 

tensão do sinal quantizado para valores em bits. Quanto maior a quantidade de bits 

maior é a precisão do conversor.  

 Um importante critério a ser analisado é o tempo de conversão, tempo gasto 

pelo conversor em passar o sinal analógico para o digital ou vice-versa. Devido a 

rapidez exigida nos processamentos dos sistemas, como por exemplo, os USRP’s, 

consequentemente os conversores tem que ter um tempo rápido de resposta.  

Os conversores D/A transformam o sinal digital em um sinal discreto, como os 

conversores binários, por exemplo, com amplitudes em função da potência de 2, ou 

seja, 2N níveis, realizando o processo inverso dos conversores A/D, obtendo na saída 

um sinal analógico com erro de quantização. 

 

3.3.1.3 PROCESSAMENTO DIGITAL 

 

Os SDR's podem usar os Processadores Digitais de Sinais (PDS's), Field 

Programmable Gate Array (FPGA's) e Application Specific Integrated Circuits (ASIC's). 

Outra opção é a utilização das Universal Software Radio Peripheral (USRP's) e do 

software aberto GNU Radio.  

Os PDS’s são geralmente constituídos por processadores integrados em silício 

que operam em tempo real, embora também possam ter microcontroladores em sua 

composição. Eles possuem bom desempenho, porém perdem no alto consumo de 

potência. Suas principais aplicações são em telefones celulares, modens, televisores, 

entre outros.  
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Em sentido mais complexo, a FPGA faz parte da categoria de dispositivos 

reprogramáveis que permitem executar diferentes lógicas para diferentes aplicações 

com o mesmo hardware. A vantagem da FPGA em relação aos outros está em 

apresentar uma maior flexibilidade e permitir configurar lógicas mais complexas. Ela 

obtém uma resposta em tempo real, utilizando a compilação dinâmica e o alto 

processamento. 

Ela também permite o desenvolvimento de lógicas que minimizam a 

dependência do sistema ao hardware, eliminando a limitação que os hardwares 

provocam em uma mudança de comportamento do sistema. Desse modo, a FPGA é 

totalmente favorável à aplicação dos SDR's, uma vez que é minimizada a utilização do 

hardware, tornando o sistema flexível.  

A sua performance é desenvolvida por circuitos lógicos reprogramáveis, no 

qual são limitados pela localização e memória disponíveis. A linguagem que a FPGA 

utiliza é denominada como Very High Speed Integrated Circuits (VHDL) ou Verilog.  

Iniciada na década de 80, a FPGA é dividida em três partes: blocos lógicos ou 

Configurable Logic Block (CLB), blocos de conexão e blocos I/O (HORTA, 2013). Os 

blocos CLB possibilitam uma lógica funcional com flip-flops e lógica combinacional. Os 

Input/Output Blocks (IOB) são responsáveis pela interface dos CLB's com o mundo 

exterior. Por último, a comunicação ou conexões programáveis entre os blocos CLB's 

e IOB's são promovidas pelo Switch Matrix ou blocos de conexão.  

O CLB é constituído de Look Up Tables (LUTs) - ou tabelas de consulta que 

agem como memória, - circuitos aritméticos e multiplexadores destinados a funções 

mais complexas. Os blocos de conexão realizam a comunicação entre os CLB's e os 

blocos I/O. Os blocos I/O são responsáveis por entrar e sair com os dados e variáveis 

com os periféricos externos, como o computador, por exemplo.   

 

3.3.1.3.1 USRP 

 

A arquitetura generalizada do USRP é composta pela antena, placas filhas e 

placa mãe. A respeito das antenas pode ser aplicada uma tecnologia moderna, 

denominada Multiple-input and Multiple-output (MIMO), consequentemente o periférico 

se torna mais flexível, na medida em que são incorporadas diversas estruturas de 

análise. Uma delas é a avaliação de dois ou três sinais distintos para aplicações 
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distintas, como também na transmissão dos sinais, permitindo a formação de redes 

cognitivas (SELVA; REIS, 2012). 

Sucessivamente, as placas filhas são responsáveis por realizar a conversão 

dos sinais recebidos para banda base, bem como a conversão inversa, ou seja, atuam 

como o front-end do USRP. 

Por outro lado, a arquitetura também é constituída pela placa mãe, que possui 

conversores D/A e A/D, FPGA, interface para o computador e interfaces que permitem 

a comunicação da mesma com os outros periféricos. 

Neste trabalho são abordados dois modelos de USRP, o NI 2920 e o B210. A 

Figura 18 apresenta o diagrama do NI 2920, constituído de uma extensão para as 

antenas MIMO, interface Ethernet, responsável em estabelecer uma comunicação 

entre o USRP e o computador, comunicação full duplex, amostragem com range de 

50M a 2.2G amostras por segundo. Ele também possui um clock externo referenciado 

pelo Global Positioning System (GPS).   

 

 

Figura 18: Arquitetura do USRP NI 2920. 

Fonte: Adaptado de (ETTUS RESEARCHTM A NATIONAL INSTRUMENTS 

COMPANY, 2013). 
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Dentre as plataformas de software disponíveis está o Linux trabalhando com o 

GNU Radio, Mac OSX e Windows, no qual se pode utilizar o Lab View e o MATLAB. 

Na Figura 19 é exposto o equipamento com as configurações citadas. 

 

 

Figura 19: Foto do equipamento NI USRP 2920. 

 

Em contrapartida, a Figura 20 apresenta a arquitetura do USRP B210. 

Basicamente, suas características são: range de 70MHz – 6GHz, frequência de 

amostragem de 56MHz, utilização da porta USB 3.0 para a comunicação entre a placa 

com o USRP, cujo modelo é uma Spartan 6 XC6SLX150 FPGA. Também é full duplex 

e possui extensão MIMO (2 Tx e 2 Rx). Porém, opera somente com o GNU Radio e 

OpenBTS. A Figura 21 ilustra o equipamento mencionado.  
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Figura 20: Arquitetura do USRP B210. 

Fonte: Adaptado de (ETTUS RESEARCHTM A NATIONAL INSTRUMENTS 

COMPANY, 2013). 

 

 

Figura 21: Foto do equipamento USRP B210. 

 

3.3.2 ARQUITETURA DO SOFTWARE 

 

Além da arquitetura de hardware, descrita até o momento, aborda-se também a 

arquitetura do software. A sua implementação é feita por camadas, de acordo com a 

Tabela 7. 
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Aplicação 

Arquitetura de Software 
SDR 

Middleware 

Sistema Operacional 
 

Tabela 7: Camadas do SDR. 

Fonte: (PORTELINHA, 2007). 

 

A primeira camada a ser executada é o sistema operacional, podendo ser 

aplicado, por exemplo, o USRP. É importante trabalhar com um sistema que opere em 

tempo real, para conseguir obter dados atualizados do espectro, dessa forma, o sinal 

detectado é analisado pelo sistema sem a ocorrência de atrasos. A camada dedicada 

ao middleware está direcionada a identificar, prever a segurança dessa identificação, 

entre outros. Na arquitetura de software são desenvolvidas as funções do SDR, 

trabalhando em conjunto com a camada de aplicação, ou seja, através da interface 

disponível ao usuário é possível reprogramar e reconfigurar o SDR. 

Existem algumas possibilidades de utilização da arquitetura de software, 

apresentadas na Tabela 8. Elas se classificam em aplicação militar e comercial: Joint 

Tactical Radio System (JTRS), Distributed Object Computing Software Radio 

Archicteture (DOCSRA), Common Public Radio Interface (CPRI), WWRF SDR e GNU. 

Dentre essas apresentadas, serão abordadas com mais detalhes as 

arquiteturas do GNU Radio, LabVIEW e MATLAB. 

O GNU Radio Companion é um software livre e sem custo, o qual permite o 

desenvolvimento da lógica por meio de blocos dispostos por ele, que são 

desenvolvidos na linguagem Python. Também permite a construção do próprio bloco 

de acordo com a necessidade do programador, por meio da linguagem C++. Sua 

principal aplicação está voltada aos USRP’s. 

O LabView é outra linguagem de programação desenvolvida pela National 

Instruments, cujo acrônimo é Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. 

Ela é uma linguagem gráfica destinada a diversos setores da engenharia que utilizam 

sistemas embarcados, tais como automação e controle, medição, entre outros 

(NATIONAL INSTRUMENTS, 2013). 
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 Ela opera em sistema Windows, Linux e Solaris. Sua praticidade é proveniente 

de sua interface que utiliza um diagrama de blocos com fluxo de dados, no qual não 

há a necessidade de conhecimento prévio de outras linguagens para manipulá-lo. 

Todavia, o usuário pode ter dificuldades em lidar com projetos mais complexos sem 

conhecimento mais avançado. 

O Matlab (Matrix Laboratory), como o seu próprio nome diz, realiza os seus 

cálculos através de matrizes. Ele foi desenvolvido por Cleve Moler na década de 70 na 

Universidade do Novo México. Na década seguinte Moler se juntou a Jack Little e 

Steve Bangert fundando a MathWorks, transformando assim o Matlab em um software 

comercial. 

 

Nome do 
Padrão 

Patrocinador Arquitetura 

JTRS 
Departamento de Defesa 

dos EUA (DoD) 

Especificação completa 
disponível ao público em 
geral. SCA – Software 

Communications 
Archicteture. 

DOCSRA SDR Forum 
Arquitetura recomendada 

pelo IEEE. 

CPRI 

Ericsson AB, Hauwei 
Technologies Co. NEC 
Corporation, Nortel 
Networks SA and 

Siemens AG. 

Especificação das 
interfaces internas de 

estação rádio base entre 
REC – Radio Equipment 
Control e RE – Radio 

Equipment disponível ao 
público em geral. 

WWRF SDR 
WWRF WG3 SDR Group 
associado ao Wireless 
Word Research Forum 

Modelo de referência para 
SDR. 

GNU Radio GNU Arquitetura aberta 

LabVIEW National Instruments Arquitetura proprietária 

Matlab MathWorks Arquitetura proprietária 

Outros 
Fabricantes: Pentek, 

Vanu, etc. 
Arquitetura proprietária 

 

Tabela 8: Possibilidades de arquiteturas. 

Fonte: Adaptado de (PORTELINHA, 2007). 

 

O mesmo possui uma otimização no desenvolvimento do seu código em 

relação às outras programações como Fortran e C/C++. Outra vantagem é a 

semelhança entre as operações matemáticas com suas funções, o que faz com que o 

usuário se adapte rapidamente. Ele é muito aplicado em álgebra linear, cálculo 
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numérico, entre outros. Além disso, ele possui uma vertente muito grande em projetos 

de engenharia.  

As diferentes opções de trabalho permitem a diversidade de se trabalhar em 

um ambiente controlado, apenas simulação, como também em um ambiente real, 

estando conectado ao SDR. 

 

3.4 SENSORIAMENTO DO ESPECTRO 

 

Uma das premissas dos rádios cognitivos para conseguir implementar as redes 

cognitivas é o sensoriamento do espectro. Existem diversas técnicas para diferentes 

aplicações. 

Há duas formas de gerar um sinal espalhado no espectro: Frequency Hopping 

Spread Spectrum (FHSS) que de tempos em tempos modificam a frequência de 

transmissão e Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) que espalham os bits 

ultrapassando sua banda original (Almeida, 2010). 

São duas etapas de sensoriamento, a grosseira e a refinada. Na etapa 

grosseira o rádio cognitivo fará de tempos em tempos, a análise do sinal presente no 

espectro. Nesse momento, não há a preocupação em saber qual é o tipo de sinal 

encontrado, o que permite utilizar uma técnica de detecção mais simples. Na etapa 

refinada pode-se usar uma técnica mais eficiente para obter as características dos 

sinais em questão. 

Além disso, o sensoriamento possui três classes de aplicação: detecção de 

transmissor, cooperativa e detecção baseada em interferência. Elas estão destinadas 

a diferentes situações.  

A sua análise contém a premissa de duas hipóteses: ou somente o ruído está 

presente, o que significa que a banda está desocupada ou o sinal está presente, 

porém junto com o ruído, conforme as equações (1) e (2) (ALMEIDA, 2010). 

 

    nznyH 0  (1) 

 

      nznxnyH 1  (2) 
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No qual,  ( ) é o sinal identificado,  ( ) é o sinal desejado e  ( ) representa o 

ruído.  

A detecção do transmissor permite identificar apenas o usuário principal, ou 

seja, somente a transmissão da antena da banda de interesse. Por outro lado, a 

detecção cooperativa atribui dois tipos de informações, a do usuário primário (antena 

do canal outorgado) juntamente com o usuário secundário (rádio cognitivo instalado 

em um determinado local). Dessa forma, constrói-se uma lógica que desenvolve duas 

sub-redes de análise, formando a rede cognitiva. 

Para tal, existem diversas técnicas de implementação, a começar pela 

detecção do transmissor, representada por diversas técnicas, tais como a detecção de 

energia, cicloestacionária, filtro casado, entre outras. Para esse trabalho, foram 

destacadas essas três técnicas de sensoriamento, bem como a técnica Máximo 

Correlador Normalizado (MCN) que utiliza a periodicidade do símbolo OFDM para a 

identificação dos sinais e a demodulação da portadora de vídeo do sinal analógico. 

 

3.4.1 DETECÇÃO DE ENERGIA 

 

A detecção de energia é a mais utilizada, por ter uma aplicação menos 

complexa. Todavia, sua desvantagem se resume em não detalhar as informações 

enviadas do transmissor. Essa técnica pode ser aplicada a dois eventos, utilizando o 

filtro casado, geralmente implementado quando se conhece as características do sinal 

em questão quando o ruído é gaussiano ou através de processos estocásticos, ou 

seja, quando não se consegue prever qual é o tipo de sinal. 

Para isso existem duas possibilidades, conforme a Figura 22. Na primeira 

opção (22a), o sinal passa por um filtro de varredura, dedicado a bandas estreitas, e 

pela conversão A/D para em seguida ser medida a sua energia média. Finalizando o 

processo, são tiradas médias de suas amostras com o intuito de realizar as análises 

necessárias. Essa técnica é destinada a sinais com banda estreita.  
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Figura 22: Diagrama de blocos do detector de energia: (a) no tempo e (b) na 

frequência. 

Fonte: (Almeida, 2010). 

 

A segunda possibilidade (22b) permite avaliar diversos sinais simultaneamente 

e com bandas maiores, uma vez que não é utilizado o filtro de seleção do canal, e sim, 

inicia-se diretamente com um conversor A/D, para aplicar a Fast Fourier Transform 

(FFT) e com o objetivo de aprimorar a análise, eleva-se o valor absoluto ao quadrado, 

ou seja, a magnitude do espectro ao quadrado. A estatística obtida por estas duas 

alternativas, FFT ou a média das amostras, é comparada a um limiar que está em 

função da relação sinal/ruído (SNR – Signal-to-Noise Ratio), pois esta técnica não 

possui um bom desempenho quando se depara com ruído variando bruscamente 

(ALMEIDA, 2010).  

 

3.4.2 DETECÇÃO CICLOESTACIONÁRIA 

 

Enquanto a detecção de energia identifica se há ou não sinal na banda 

analisada, através do cálculo da potência e média do sinal, a cicloestacionária calcula 

a ausência e presença do sinal pela média e função de autocorrelação, análise no 

tempo, e pela transformada de Fourier, análise na frequência (ALMEIDA, 2010). 

Esse tipo de detecção verifica a periodicidade de certos parâmetros conforme o 

tempo, a fim de comparar os resultados entre os sinais. Esses parâmetros, em geral, 

são dados estatísticos que promovem um modelamento, facilitando a identificação.  

No caso de um sinal de TV digital que apresente a modulação OFDM, uma 

característica a ser avaliada é o prefixo cíclico, citado no capítulo 2. Leva-se também 

em consideração as frequências pilotos e preâmbulos gerados pelo processo de 

modulação e/ou sincronização. 
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A função de autocorrelação é a Transformada de Fourier da Densidade 

Espectral de Potência, apresentada na equação (3) (PROAKIS; SALEHI, 2000). 

 

     xx RFfS   (3) 

 

Em seguida, a equação (4) (PROAKIS; SALEHI, 2000) mostra a função de 

autocorrelação no domínio do tempo, onde T é o deslocamento temporal e x(t) é o 

sinal em análise. 

   
 

     





2/

2/

1
lim

T

T
T

x dttxtx
T

R   (4) 

 
 

A detecção cicloestacionária consegue identificar o tipo de sinal por meio 

dessas funções, pois cada um deles possui uma autocorrelação e densidade 

espectrais distintas. 

 

3.4.3 DETECÇÃO MCN E DEMODULAÇÃO PAL-M 

 

A técnica MCN, também conhecida como Normalized Maximum Correlation 

(NMC) tem como intuito encontrar o início da janela OFDM utilizando a correlação 

entre o símbolo OFDM e o intervalo de guarda do sinal (AKAMINE, 2011). 

A mesma é muito aplicada para evitar que ocorram problemas com o 

sincronismo entre o receptor e o transmissor, responsável por provocar interferência 

entre símbolos ISI.  

A equação (5) (AKAMINE, 2011) mostra a correlação (cn) entre o símbolo 

OFDM e o intervalo de guarda.  

 








1

0

* .
g

FFT

N

i

inNinn rrC  (5) 

 

Onde rn é o sinal analisado e Ng e NFFT são o tamanho do intervalo de guarda e 

da FFT, respectivamente.  
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A fim de encontrar o início da janela OFDM, calcula-se o máximo argumento da 

métrica mn, responsável pela normalização do sinal, descrito na equação (6) 

(AKAMINE, 2011), cuja razão depende do valor da correlação do sinal pelo valor da 

sua potência, pn.  

 

 

 2

2

n

n

n
p

c
M   (6) 

 

Em contrapartida, a fim de conseguir identificar o sinal analógico, a solução 

encontrada foi aplicar um detector de envoltória centrado na frequência da portadora 

de vídeo. Dessa forma, o sinal vídeo composto é detectado. Porém, o fator 

determinante nesta detecção é encontrar a frequência de 15.734 KHz referente ao 

sincronismo horizontal.  
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4- GAP-FILLER 

 

No âmbito da recepção do sinal digital de TV as emissoras especificam a sua 

área de cobertura de acordo com as arquiteturas de rede SFN, ou seja, utiliza-se uma 

única frequência para transmitir o conteúdo, de acordo com a Figura 23. 

 

 

Figura 23: Exemplo de uma rede SFN. 

Fonte: Adaptado de (CARVALHO, 2006). 

 

Em contrapartida, no sistema analógico são distribuídas redes MFN, 

apresentada na Figura 24, as quais retransmitem o sinal em diferentes frequências, 

demandando ainda mais o espectro. No Brasil, cerca de 92% dos canais utilizados 

para o sistema PAL-M são de antenas retransmissoras e não geradoras de conteúdo 

(ARTHUR, 2007).  

Nessas redes, são utilizados retransmissores para aumentar o número de 

telespectadores a serem atingidos. Uma rede é descrita por conter uma antena 

transmitindo o conteúdo gerado e as antenas retransmissoras, as quais retransmitem 

o conteúdo da antena principal.  

As redes SFN necessitam do sincronismo na frequência e no tempo. Pois é 

comum ocorrerem atrasos gerados por reflexões no meio (multipercurso) e também ao 

retransmitir o sinal. Esses atrasos geram interferência intersimbólica, minimizada pelo 

intervalo de guarda, conforme visto no capítulo 2. Como essas redes retransmitem o 
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sinal na mesma frequência, há a demanda de se obter um sincronismo na frequência 

entre todas as retransmissoras. 

 

 

Figura 24: Exemplo de uma rede MFN. 

Fonte: (CARVALHO, 2006). 

 

Ao enviar o sinal digital via ar, além da interferência intersimbólica, a rede 

também deve prever o desvanecimento ocasionado pela distância e localização dos 

receptores digitais. Dessa forma, utilizam-se funções determinísticas para solucionar 

esse tipo de problema.  

Assim sendo, um parâmetro importante é o atraso que o sinal sofre entre a 

antena principal e a antena retransmissora, bem como a distância entre elas. A Tabela 

9, expõe os valores máximos para que o sinal não sofra interferência. 

GI 

Modo 1 (2K) Modo 2 (4K) Modo 3 (8K) 

Máx. 

Atraso 

(µs) 

Máx. 

Distância 

(km) 

Máx. 

Atraso 

(µs) 

Máx. 

Distânci

a (km) 

Máx. 

Atraso 

(µs) 

Máx. 

Distância 

(km) 

1/4 63 18,9 126 37,8 252 75,6 

1/8 31,5 9,45 63 18,9 126 37,8 

1/16 15,75 4,725 31,5 9,45 63 18,9 

1/32 7,875 2,36 15,75 4,725 31,5 9,45 
 

Tabela 9: Máximos valores de atraso e distância para redes SFN. 

Fonte: (AKAMINE, 2011). 
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Existem três tipos de arquiteturas para redes SFN: distribuição de FI, realizada 

por fibra óptica ou micro-ondas, distribuição de TS e cancelador de eco, em que utiliza 

o ar como canal de comunicação (AKAMINE, 2011).  

A primeira arquitetura envia às antenas retransmissoras o sinal em FI, ou seja, 

ao invés do sinal ser convertido em RF descrito no capítulo 2, a distribuição ocorre em 

FI, apresentada na Figura 25. A distribuição de TS é realizada ao introduzir no sistema 

um adaptador SFN, no qual é inserido o descritor Network Synchronization Information 

(NSI), responsável por conter informações do sincronismo no tempo, na tabela IIP, 

mostrada na Figura 26.  

Outra opção é isolar as antenas de transmissão e recepção a fim de evitar 

interferência por realimentação ou loop. Caso não se consiga realizar esse isolamento, 

utiliza-se a arquitetura com o cancelador de eco, conforme a Figura 27. 

 

 

Figura 25: Arquitetura de rede SFN utilizando a distribuição de FI. 

Fonte: Adaptado de (AKAMINE, 2011). 
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Figura 26: Arquitetura de rede SFN utilizando a distribuição de TS. 

Fonte: Adaptado de (AKAMINE, 2011). 

 

 

Figura 27: Arquitetura de rede SFN utilizando cancelador de eco. 

Fonte: Adaptado de (AKAMINE, 2011). 
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Diferentemente do sinal analógico, de acordo com a Figura 28, percebe-se que 

a qualidade do sinal digital varia abruptamente quando chega ao limite da sua área de 

serviço. Esse efeito é conhecido por efeito cliff ou knee, o qual provoca a chamada 

“tela preta”, formando as áreas de sombra já comentadas. 

 

 

Figura 28: Transmissão analógica versus digital.  

Fonte: (BEDICKS, 2008). 

 

Conforme a Figura 29, áreas de sombra são geradas devido ao relevo 

montanhoso do local, impedindo que ocorra uma visada direta da antena transmissora. 

Note que apenas a antena 1, transmissora do canal N, possui esse tipo de problema, 

uma vez que a antena 2, transmissora do canal N+1, atinge toda a área sem 

dificuldades.  

Para sanar esse tipo de adversidade, a Figura 30 exibe um gap filler com a 

função de repetir o sinal transmitido pela antena 1, a fim de proporcionar uma 

recepção de qualidade para toda à região.  

Para solucionar esse problema são usados os gap fillers. Isto é, recebem o 

canal principal identificado e o retransmitem. Essa aplicação torna-se possível na 

arquitetura de rede SFN que inclui o cancelador de eco. 
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Há três situações que podem ocorrer referentes à potência do canal N. Ela 

pode estar abaixo, acima ou igual ao canal adjacente N+1. Em nível de demonstração, 

a Figura 31 mostra o sinal de interesse, medindo -42,5 dBm está abaixo do canal N+1, 

medindo -12,5 dBm.  

O embargo do gap filler convencional é a ausência de análise, pois dentre as 

situações já mencionadas pode-se observar que haverá casos que a relação de 

proteção não é respeitada. Desse modo, o sinal é retransmitido sem a verificação da 

potência, favorecendo que uma interferência nos canais seja gerada. 

 

 

Figura 29: Exemplo de área de cobertura com áreas de sombra. 

 

 

Figura 30: Exemplo de área de cobertura com um gap filler.  
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Figura 31: Sinais identificados na região da antena repetidora, N menor que N+1. 

 

A seguir, serão descritos o gap filler convencional e o gap filler proposto para 

este trabalho nas subseções 4.1 e 4.2, respectivamente.  

 

4.1 GAP FILLER CONVENCIONAL 

 

A arquitetura de um gap filler convencional, especificada na Figura 32, se inicia 

com a passagem do sinal para banda base e a conversão de analógico para digital. 

Com o intuito de evitar uma possível realimentação do sistema, opta-se por utilizar um 

cancelador de eco, uma vez que não há isolação entre as antenas (transmissão e 

recepção). 

Para o processo de retransmissão há a conversão D/A e a passagem do sinal 

de banda base para banda passante. Dessa forma, como último estágio, ele é 

amplificado e filtrado. Um fator a ser considerado é o tempo de processamento do gap 

filler. Quanto maior for esse processamento, maior será o atraso no sinal retransmitido. 

 

Frequência (MHz)
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Figura 32: Diagrama do gap filler convencional. 

Fonte: Adaptado de (CARVALHO; IANO; ARTHUR, 2011). 

 

4.1.2 CANCELADOR DE ECO 

 

Antigamente, o cancelador de eco utilizava um filtro adaptativo para a sua 

implementação. Ele possui coeficientes que variam com o tempo, adaptando-se aos 

sinais da entrada. Suas aplicações são em diversos setores da engenharia, não 

somente em canceladores de eco, mas também em antenas inteligentes, em 

receptores de comunicações digitais, modelamento de sistemas, entre outros (INGLE; 

PROAKIS, 2007). 

O cancelador de eco tem como função estimar e eliminar a interferência 

ocasionada pela realimentação do sinal. Na maior parte de suas aplicações são 

utilizados filtros do tipo FIR, por serem mais simples e estáveis ao sistema. 

Nos repetidores modernos, para que o cancelador de eco tenha um bom 

desempenho é necessário ter precisão no momento da estimação do canal (WANG, 

2013). A solução encontrada foi utilizar um sinal de referência que não tenha 

correlação com o sinal a ser transmitido, com potência inferior a pelo menos 15dB, 

inserido ao sinal principal.  

Dessa forma, pode-se recriar a interferência por realimentação, uma vez que o 

canal de retorno é estimado utilizando o sinal de referência com o sinal recebido. 

Todavia, outra aproximação pode ser feita considerando o sinal de referência igual ao 

sinal transmitido. Esta opção obtém um melhor desempenho, pois não são 

introduzidos outros tipos de interferências.  
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4.2 GAP FILLER ADAPTATIVO 

 

Com a apresentação do gap filler convencional, pode-se perceber que não 

ocorre um monitoramento entre o canal principal N, que será amplificado, e os canais 

adjacentes, N+1 e N-1. 

Com isso, esse trabalho vem apresentar uma arquitetura de um gap filler 

adaptativo, conforme a Figura 33 (ROCHA et al., 2014). As suas etapas se dividem 

basicamente em duas partes: a primeira é a utilização do USRP B210 operando como 

um gap filler convencional, embora não tenha sido considerada a implementação do 

cancelador de eco. A segunda etapa é a utilização do USRP NI 2920 para realizar 

todo o processamento necessário. 

O estágio do processamento é responsável por promover o monitoramento do 

sinal para verificar se a relação de proteção, comentada no capítulo 2, está sendo 

respeitada. 

 

 

Figura 33: Operação do gap filler adaptativo. 

Fonte: (ROCHA et al., 2014). 

 

Dentre os procedimentos realizados, que serão discutidos mais 

detalhadamente no capítulo 5, encontra-se o detector ou sensor, dedicado a identificar 

o tipo do canal adjacente, analógico, digital ou ruído. Para esse processo foram 

realizadas algumas tentativas até a obtenção do resultado almejado.  
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O processamento é dividido em duas partes: sensor/detecção e a cognição, 

Figura 34. O sensor consiste em aplicar a técnica MCN para o sinal digital e a 

demodulação da portadora de vídeo para o sinal analógico, para em seguida, realizar 

a medição da potência. Em contrapartida, a cognição ficou responsável por calcular o 

ganho do sinal a ser retransmitido.  

 

 

Figura 34: Diagrama do sensor/cognição. 

Fonte: (ROCHA et al., 2014). 

 

O sensor realiza primeiro a identificação dos canais adjacentes. Esta análise 

não é realizada de forma simultânea, pois ora identifica o canal N+1, ora identifica o 

canal N-1. Dessa forma, a Figura 35 mostra o espectro de um canal adjacente digital 

(N+1) em uma banda de 2 MHz. Para a detecção, o canal analógico foi sintonizado na 

frequência da portadora de vídeo e o digital na frequência central. Neste estágio, o gap 

filler adaptativo ainda não sabe identificar o tipo de canal (ROCHA et al., 2014). 
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Figura 35: Espectro de 2 MHz do canal digital. 

 

Em seguida este sinal é filtrado por um filtro passa-baixas com uma frequência 

de corte igual a 500 kHz e reamostrado para 1 MHz, como pode ser visto na Figura 36. 

Dando prosseguimento, aplica-se a técnica MCN onde a variação da posição da janela 

OFDM é analisada para o IG de 1/16. Se o desvio padrão da janela OFDM for inferior 

a 50% do intervalo de guarda em um frame OFDM o sinal é detectado como digital. 

Caso contrário o IG de 1/8 é analisado e o processo se repete. Caso a correlação não 

for obtida, o sensor é chaveado para o modo analógico.   

 

Figura 36: Espectro do sinal digital depois do filtro com fc=500 kHz e fs=1000 kHz. 

 

Após estas análises, em um tempo pré-determinado o sensor irá identificar o 

canal N-1, também passando pelo filtro passa-baixas, de acordo com as Figuras 37 e 

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x 10
6

-10

-5

0

5

10

15

20

Frequência (MHz)

P
o

tê
n

c
ia

 (
d

B
)

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

x 10
5

-10

-5

0

5

10

15

20

Frequência (MHz)

P
o

tê
n

c
ia

 (
d

B
)



53 
 

38. O mesmo procedimento foi realizado. Todavia, a técnica mencionada não foi 

satisfatória, portanto foi necessário aplicar a técnica de reconhecimento do sinal 

analógico. A detecção da envoltória é utilizada e o sinal de vídeo é demodulado.  

Como o objetivo é detectar o sincronismo horizontal, o sinal é filtrado por um filtro 

passa-faixas de 10 a 20 kHz e reamostrado para a fs=500 kHz. 

Após passar por um detector de pico e calcular a média, identifica-se o 

sincronismo horizontal. Após a detecção, o segundo passo do sensor é medir a 

potência média do sinal. Deste modo, as informações coletadas são enviadas ao bloco 

da cognição para que as decisões sejam tomadas. 

 

Figura 37: Espectro do sinal analógico. 

 

 

Figura 38: Espectro do sinal analógico depois do filtro com fc=500 kHz e fs=1000 kHz. 
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Identificando o tipo dos canais adjacentes, implementa-se a medição da 

potência. Para o sinal analógico a mesma é medida em uma banda de 2 MHz, tendo 

como frequência central a portadora de vídeo. Portanto, o valor obtido é referente à 

potência de pico com um fator de correção, pois através de uma análise empírica 

observou-se que há uma diferença de 4 dB entre a potência de pico e a potência 

média do sinal analógico do tipo Color Bar 75%. 

Por outro lado, para esta medição o canal digital é particionado em bandas de 

1 MHz, obtendo a energia total referente à largura de banda de 5 MHz. Desse modo, 

700 kHz de banda é desprezada, adquirindo assim, um valor aproximado. 

Como a análise destes canais não é realizada simultaneamente, a informação 

é gravada pelo bloco cognitivo e atualizada a cada três segundos. A fim de obter uma 

avaliação mais precisa, monta-se um histórico com todas as medições realizadas, 

minimizando a ocorrência de interferência na área de cobertura. Dessa forma, o gap 

filler adaptativo aprende com o meio, aplicando uma das premissas do princípio da 

cognição. 

O sistema é projetado para adaptar o ganho conforme a relação de proteção, 

porém o usuário estabelece uma faixa contendo o valor mínimo e máximo desse 

ganho. Consequentemente, não serão em todas as situações que a relação de 

proteção será aferida. 

Portanto, a equação (7) (ROCHA et al., 2014) mostra os cálculos realizados 

para que o ganho seja aplicado, onde PN-1, PN e PN+1 são as potências medidas do 

canal adjacente inferior, principal e adjacente superior, respectivamente. Dessa forma, 

o sistema pondera entre os valores obtidos, verificando se o valor calculado está de 

acordo com a relação de proteção, PR (ANATEL, 2005) e se está dentro do range 

estabelecido pelo usuário, usando o mínimo ganho G. 
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Assim como no reforçador de sinal convencional, o reforçador adaptativo 

também tem que se preocupar com o tempo de processamento do sistema. Conforme 

o exemplo dado no capítulo 2, onde dentre as configurações do sinal digital a duração 

do intervalo de guarda para 1/16 são de 63 µs, indica que a análise do gap filler 
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adaptativo no momento de identificação do sinal até a sua retransmissão deverá ser 

menor que esse valor. Caso contrário, o sistema apresentará uma interferência no 

canal inspecionado e não contribuirá com a melhoria da recepção digital nas áreas de 

sombra.  

Como um exemplo de aplicação, utilizando o software Radio Mobile, na região 

de São Paulo, tem-se a antena do canal 12 VHF do Mackenzie no Campus 

Higienópolis. A antena instalada é fabricada pela Kathrein do tipo Superturstile, com 

ganho máximo de 1,7 dBd a uma altura de 49,5 m. Sua área de cobertura está 

representada na Figura 39. A circunferência demonstra o limite da área atingida. 

Devido ao relevo e à grande concentração de edifícios, percebe-se que em alguns 

locais há problemas na recepção deste canal. 
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Figura 39: Simulação da área de cobertura do canal 12 VHF. 
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Todavia, nas proximidades há outra antena transmitindo o canal N+1, 

denominado canal 11, com as mesmas características da antena citada anteriormente. 

Sua área de cobertura é mostrada na Figura 40. A Figura 41 exibe a comparação das 

áreas de coberturas do canal 12 e 11. 

Observa-se que há regiões que são áreas de sombra para o canal 12, mas 

para o canal 11 não. Desse modo, o gap filler adaptativo tem a função de calcular a 

relação de proteção entre os canais para que não ocorram interferências. Com sua 

lógica cognitiva, a análise é realizada em uma banda de 2 MHz. Neste exemplo, não 

está sendo cogitado o canal adjacente N+1. 

A Figura 42 apresenta a área de cobertura da antena do canal 13 com as 

mesmas características dos outros canais. Na sequência, a Figura 43 expõe as áreas 

de cobertura dos canais 12 e 13 e a Figura 44 exibe todas as áreas, referentes aos 

canais 11, 12 e 13. 

Tomando uma região para a implementação do gap filler adaptativo, a Figura 

45 exibe a instalação do mesmo, cuja área de implementação está na cor marrom. A 

potência estabelecida foi de 10 W com antena do tipo yagi, com o objetivo de cobrir 

uma área específica. 

Os exemplos citados são simulações, nas quais estão sendo considerados os 

canais 11 e 13 como canais digitais, diferentemente do que ocorre na prática. 
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Figura 40: Área de cobertura do canal adjacente 11. 
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Figura 41: Áreas de cobertura dos canais 12 e 11 simultaneamente. 
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Figura 42: Área de cobertura do canal 13. 
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Figura 43: Área de cobertura dos canais 12 e 13. 
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Figura 44: Área de cobertura dos canais 11, 12 e 13. 
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Figura 45: Áreas de cobertura do canal 12 e com a instalação do gap filler adaptativo. 
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5- RESULTADOS DA PESQUISA 

 

5.1 RESUMO 

 

O rádio cognitivo identifica qualquer tipo de sinal no espectro, porém para a 

aplicação desse trabalho, o gap filler adaptativo inicialmente se limitou em analisar os 

sinais de TV em uma banda de 18MHz. Dessa forma, há três possibilidades de 

análise: identificar o sinal analógico, digital ou sua ausência, ou seja, quando não há a 

presença do sinal. 

Assim, a etapa da recepção foi realizada somente pelo USRP NI 2920, 

efetuando a fase do processamento, ou seja, a identificação dos canais e a aplicação 

da lógica cognitiva, por meio da interface Ethernet entre o USRP e o computador. 

Com essa premissa, foram desenvolvidos os possíveis arranjos que poderiam 

ocorrer na prática. A priori, optou-se em desenvolver o código equivalente, não 

utilizando assim, o equipamento.  

Dessa forma, o procedimento de testes foi dividido em duas partes: simulação 

(teórico) e prática. Iniciando o procedimento teórico, o simulador ISDB-TB (AKAMINE, 

2009) gerou um sinal digital de TV, cujas características são: modo 3, intervalo de 

guarda 1/16, FEC de 3/4 com uma modulação 64-QAM. Através das configurações 

dos blocos no Simulink, pode-se criar a partir de um único sinal três sinais em uma 

banda de 18 MHz, obtendo o canal principal junto com os seus canais adjacentes N+1 

e N-1.  

Após este procedimento, iniciou-se o processamento do gap filler adaptativo, 

composto pelo monitoramento/identificação destes canais e pela análise cognitiva, 

sempre realizada em banda base, com frequência central igual a zero.  

Em seguida, os três canais foram individualmente filtrados para ocorrer a 

medição de potência. Efetuado esse procedimento, o código colocava em prática a 

cognição. Dessa forma, o gap filler adaptativo comparava os dados obtidos com os 

requisitos da norma.  

 Os testes realizados foram divididos em duas frentes. A primeira era formada 

por uma análise que assinalava todos os cenários possíveis de se encontrar em um 
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ambiente real. Para a segunda etapa decidiu-se limitar o ganho em 20 dB e observar o 

comportamento do algoritmo desenvolvido.  

Visando a sensibilidade dos receptores, descrita na norma NBR 15604, cujos 

valores de mínimo e máximo são -77 e -20 dBm, à priori foi considerado um valor 

mínimo de -87 dBm para identificar que o sinal analisado está presente, abaixo desse 

valor era considerado sinal ausente. Foi cogitado esse valor na análise devido à 

sensibilidade apresentada pela maioria dos receptores que atuam no mercado.  

De acordo com testes feitos pelo Laboratório de TV Digital do Mackenzie 

(REVISTA MACKENZIE, 2004), há alguns casos em que o valor tolerado do sinal 

recebido pode chegar ao valor que compreende entre -10 e 0 dBm. Portanto, o valor 

máximo estabelecido para os cálculos é de 0 dB, visto que valores acima são 

dificilmente encontrados na prática. 

Preliminarmente, o gap filler adaptativo desempenhou o seu papel 

corretamente. No entanto, conforme mencionado no capítulo 3, para o rádio identificar 

as características do meio, necessita-se do sensoriamento do espectro. A primeira 

técnica a ser testada foi o filtro casado, porém ela apresentou dificuldade em 

conseguir configurar os exatos parâmetros do sinal. A análise dos sinais se baseou na 

potência e na média dos mesmos, tendo como base a técnica de detecção de energia. 

Para o reforçador identificar se o canal é digital, analógico ou está ausente 

decidiu-se realizar uma comparação entre as médias dos sinais, referenciando a 

potência da portadora de vídeo e áudio do sinal PAL-M, uma vez que a diferença entre 

elas pode variar de 9 a 10 dB, enquanto o sinal digital possui uma ligeira diferença, 

visto que o sinal ideal é uniformemente distribuído. Aplicando os sinais ideais, ou seja, 

sem interferências, este procedimento foi satisfatório. 

Após realizar os testes somente utilizando os códigos equivalentes, a etapa 

seguinte foi estabelecida pela introdução do USRP NI 2920. A proposta era substituir o 

código desenvolvido com o arquivo gravado diretamente pelo USRP. Ao se utilizar 

sinais reais neste sistema, observou-se que os sinais que foram gravados 

apresentaram diversos tipos de interferências, principalmente por multipercurso. Essas 

interferências foram responsáveis pela ineficiência do código, pois o sinal que era 

identificado como digital passou a ser reconhecido como analógico, devido à 

significativa diferença entre as médias das portadoras, anteriormente comentadas.  
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5.2 RESULTADOS 

 

Por não obter o equipamento presente no mercado, decidiu-se utilizar dois 

tipos de USRP’s, onde o modelo B210 desempenhou o papel do gap filler 

convencional e o modelo NI 2920 realizou o processamento do sistema. Na qual, 

foram implementas as técnicas de detecção MCN e a demodulação da portadora de 

vídeo com o objetivo de viabilizar e ter mais precisão nas medições efetuadas.  

Com o intuito de avaliar o desempenho do gap filler adaptativo, três canais de 

TV foram gerados na Gaiola de Faraday, não tendo assim, interferências do meio 

externo. 

Ao aplicar a técnica MCN para o sinal digital, conforme a Figura 46, nota-se 

que foi obtida a correlação entre dois símbolos OFDM. Deste modo, a fim de verificar 

se esta técnica realmente apresenta um bom desempenho, a Figura 47 exibe a 

correlação média adquirida aplicando esta técnica primeiramente em um sinal digital, 

depois em um sinal analógico e depois em um ruído, presente em uma banda ociosa. 

É importante observar que a correlação só foi alcançada com o sinal digital. 

 

Figura 46: Correlação do sinal OFDM. 

Fonte: (ROCHA et al., 2014). 

 Avaliando outro canal adjacente verificou-se que a técnica MCN não identificou 

a correlação deste sinal. Portanto, o gap filler adaptativo empregou a técnica referente 

ao canal analógico, obtendo assim, a demodulação do sinal de vídeo, como pode ser 

visualizado na Figura 48.  
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Figura 47: Correlação média do sinal digital. 

Fonte: (ROCHA et al., 2014). 

 

Com intuito de testar a técnica, assim como, no sinal digital, a Figura 49 mostra 

o resultado aplicando o sinal analógico, digital e ruído, no qual o gap filler adaptativo 

concluiu que o sinal em análise é analógico. 

 

 

Figura 48: Sinal gravado do vídeo composto. 

Fonte: (ROCHA et al., 2014). 
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Figura 49: Detecção da frequência média. 

Fonte: (ROCHA et al., 2014). 

 

Foram criados alguns cenários, conforme a Tabela 10, para verificar se o 

ganho é aplicado corretamente ao sinal a ser retransmitido. Nesta análise, considerou-

se que a faixa do ganho estabelecida pelo usuário variou de 10 a 30 dB (ROCHA et 

al., 2014).  

Dessa forma, foram criadas quatro configurações, utilizando ora o sinal 

digital/analógico como canal adjacente inferior, ora como canal adjacente superior. 

Somente as linhas 2 e 4 mostram os resultados obtidos com os valores ajustados 

conforme a análise do gap filler adaptativo, concluindo que a relação de proteção 

descrita em (ANATEL, 2005) está sendo cumprida.  

  

Conf. 
PN-1/Mod. 

(dBm) 
PN/Mod. 
(dBm) 

PN+1/Mod. 
(dBm) 

PRN-1 

(dB) 
PRN+1 

(dB) 

1 -51.9 A -57.7 D -66.3 D 5.8 -8.6 

2 -51.9 A -37.0 D -65.5 D -14.9 -28.5 

3 -65.4 D -57.1 D -70.1 A -8.3 -13.0 

4 -65.3 D -39.9 D -70.1 A -25.4 -30.2 

 

Tabela 10: Resultados dos testes aplicados. 

Fonte: (ROCHA et al., 2014). 
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Entetanto, observou-se uma instabilidade no sistema, provocada pela variação 

do eco. A Figura 50 apresenta o delay profile de 24,73 µs, medido na saída do gap 

filler adaptativo (ROCHA et al., 2014).  

Por substituir o gap filler convencional pelo SDR notou-se que o valor do eco 

não foi constante nos testes realizados. Desta forma, o gap filler adaptativo poderia 

causar interferência no meio, pois se o eco for maior que o intervalo de guarda do sinal 

analisado, no caso de 63 µs, o reforçador iria interferir negativamente no sistema. 

A fim de evitar que essa variação no processamento prejudicasse o 

desempenho do sistema, decidiu-se apenas monitorar o ganho a ser aplicado sem 

retransmitir o canal principal. 

 

  

Figura 50: Delay profile na saída do gap filler. 

Fonte: (ROCHA et al., 2014). 
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa propôs a implementação de um gap filler que monitora e avalia a 

área de cobertura de forma que não interfira nela negativamente, denominado gap 

filler adaptativo.  

Desta forma, a fim de apresentar o panorama da TV digital, o capítulo 2 

mostrou o histórico da TV até chegar à adoção do sistema atual, bem como todas as 

etapas que constituem o padrão ISDB-TB. Todavia, para esta pesquisa a fase da 

recepção foi tratada de forma relevante, abrangendo os problemas sofridos nas áreas 

de cobertura. 

O capítulo 3 abrangeu o princípio da cognição, necessário para criar sistemas 

autônomos e reconfiguráveis, ou seja, flexíveis, sendo utilizado como alicerce para o 

desenvolvimento deste trabalho. Deste modo, destacaram-se os SDR’s, que utilizam o 

software como meio de atuação, minimizando assim, a dependência do sistema ao 

hardware, podendo se adequar as situações sem a necessidade de alterar a placa ou 

os componentes eletrônicos.  

Abordou-se também a arquitetura do hardware, no qual foram acentuados os 

USRP’s, sendo que dois modelos foram utilizados, o NI 2920 dedicado ao 

processamento e análise do sistema e o modelo B210, operando como o gap filler 

convencional. Outra arquitetura comentada foi a do software, em que nesta pesquisa 

foram usados o Matlab/Simulink e o GNU Radio devido à especificação dos próprios 

equipamentos, como também ao tempo de processamento dedicado a cada aplicação.  

Outro ponto de destaque são as técnicas implementadas para a realização do 

sensoriamento do espectro, importantes para a identificação dos canais adjacentes. 

No capítulo 4 foi exposta uma comparação entre as redes SFN com as redes MFN, 

bem como com o gap filler convencional e o gap filler adaptativo, explorando mais 

detalhadamente a sua arquitetura.  

Finalizando, o capítulo 5 apresentou um resumo das tentativas de 

implementação das técnicas filtro casado e detecção de energia, verificando que não 

obteve os resultados esperados. Tendo isso em vista, a solução encontrada foi a 

utilização das técnicas MCN e a demodulação da portadora de vídeo do sinal 

analógico. Cabe destacar que os sensores desenvolvidos utilizam banda estreita, 
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diminuindo a complexidade do sistema e tornando-o viável devido ao baixo custo do 

hardware. 

 Portanto, observou-se que o reforçador atingiu satisfatoriamente a proposta 

inicial, adaptando o ganho do canal desejado conforme os cálculos da relação de 

proteção e da faixa especificada pelo usuário. 

 Como trabalhos futuros é importante destacar a implementação dos White 

Spaces ou “Espaços em Branco” que serão adquiridos com o desligamento da TV 

analógica, como também bandas ociosas deixadas entre dois canais digitais devido ao 

intervalo de guarda. Em lugares mais reservados poderão ser usados os rádios 

cognitivos ou os SDR’s para transmitir o seu serviço ou até mesmo proporcionar 

acesso à banda larga sem fio, por exemplo.   
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