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1. RESUMO 

 

O projeto consiste em realizar uma análise do sistema de transmissão de TV 

Digital, na região de Curitiba, avaliando nível de recepção de sinal, conforme os 

parâmetros de transmissão da emissora, tais como frequência, potência, ganho da 

antena e qualidade de imagem. Por meio de um software a engenharia da emissora 

plotou diagramas de irradiação de sinal. O trabalho irá comprovar as informações, 

através de análise de sinal in loco, utilizando antenas UHF e analisador de espectro 

capaz de mostrar níveis de sinal em dBmv, constelação da modulação em 64QAM, 

BER, MER e ainda demodular o sinal captado. Seguindo a linha de pesquisa 

aplicada, o trabalho apresentará os resultados, as conclusões e recomendações a 

respeito da qualidade do sinal da TV Digital na região alvo. 

Palavras chave: Recepção de Sinal. Modulação. Analisador de Espectro. 

Telecomunicações. Televisão Digital. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

Na atualidade, a fase de transição da TV Analógica para a TV Digital, 

fornece uma visão moderna do sistema e a necessidade de atualização do corpo de 

profissionais técnicos das emissoras de TV, fundamental para implantação e 

manutenção desta recente tecnologia. 

Após a implantação do sistema de TV Digital, torna-se importante analisar e 

garantir a qualidade de entrega do sinal digital, conforme as recomendações da 

ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), garantindo que estará dentro 

dos padrões e atendendo a demanda previamente planejada. 

O trabalho se justifica, pois se trata de parte importante da implantação do 

sistema de TV Digital e avalia/comprova informações planejadas pela engenharia, 

por meio de análise do sinal em campo, uso de equipamentos, ferramentas e 

diagramas que exigem um conhecimento técnico importante. Além disso, permitirá 

efetuar os ajustes para melhorar a qualidade, garantindo que a frequência do sinal a 

ser transmitido esteja dentro das normas estabelecidas pelo órgão regulamentador. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral é fazer uma análise do sistema de transmissão de TV 



Digital, na região de Curitiba, com foco na avaliação do nível de recepção de sinal, 

conforme parâmetros de transmissão da emissora, tais como frequência, potência, 

ganho da antena e qualidade da imagem. 

Os objetivos específicos incluem: elaboração e uso de diagramas de blocos, 

para as fases da transmissão do sinal, desde uma fonte de sinal digital até sua 

recepção, utilizando analisador de espectros com capacidade de demodular o sinal 

captado, bem como analisar e comparar os resultados das medições, estabelecendo 

os pontos e aspectos a serem ajustados no sistema. 

 

4. METODOLOGIA 

  

Seguindo o preconizado na metodologia científica, o trabalho está sendo 

desenvolvido como uma pesquisa aplicada, com as seguintes fases/etapas: 

a) Seleção e o estudo da bibliografia; 

b) Elaboração / Análise de diagramas de irradiação de sinal, para estudo de 

pontos a serem visitados; 

c) Estudo e aprendizado das funcionalidades do analisador de espectro; 

d) Medições e análise in loco do sinal da TV Digital; 

e) Comparação dos sinais previamente plotado com o analisado; 

f) Análise e comparação com dados das normas e manuais aplicados; 

g) Elaboração do relatório final com as conclusões e recomendações. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para que seja feita a análise em campo do sinal de TV Digital, é preciso 

levar em considerados que na TV Analógica, dependendo a região em que se 

encontrava a torre de transmissão, lugares mais afastados sofriam com a queda da 

qualidade de imagem ou com chuviscos e fantasmas que apareciam na tela. No 

sistema de TV Digital, mesmo com um mínimo de intensidade de sinal para 

recepção, a qualidade de imagem é a mesma que está sendo gerada no estúdio. 

Em um sistema analógico o vídeo utilizava definições de 720 x 480 com 525 

linhas entrelaçado em um aspecto de 4x3, também conhecido como SD (Standard 

Definition), utilizando banda de 6Mhz no espectro, suportando uma portadora de 

vídeo, uma portadora de áudio e portadora de croma ou cor. No sistema de TV 



Digital o tamanho do vídeo foi aumentado para 1920 x 1080 e aspecto de 16x9, ou 

seja, parecido com a imagem de cinema. Esta imagem é transmitida no mesmo 

espaço espectral de 6Mhz, porém pode contar com até 8 mil portadoras no processo 

de transmissão. 

Utilizando um equipamento específico, o analisador de espectro, é possível 

fazer medições em campo com eficiência e precisão, e se pode analisamos o nível 

do sinal que esta sendo recebido e os parâmetros da transmissão. Desta forma, 

podem-se analisar os dados e comparar com precisão se os parâmetros estão 

dentro dos padrões observados e concluir como podem ser melhorados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados preliminares do projeto até o momento incluem: a) identificada 

e estudada a bibliografia pertinente; b) Adquirido o diagrama de irradiação do 

sistema de TV Digital da emissora alvo; c) Estudo de manuais técnicos, aprendizado 

e testes das funcionalidades do analisador de espectro; d) Aquisição do material 

para a medição em campo. O término previsto para o projeto é dezembro de 2013. 
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