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Resumo—O Sistema de TV digital ATSC (Advanced Televisions 

Systems Committee) 3.0, foi aprovado e publicado em setembro de 

2016. Em sua concepção são utilizadas tecnologias que melhoram 

o desempenho do sistema em relação a eficiência espectral, 

robustez e flexibilidade. Entre suas inovações destacam-se o LDM 

(Layered Division Multiplexing), a QNUC (Quadrant-symmetric 
non-uniform Constellation) concatenadas com os códigos LDPC 

(Low Density Parity Check) e ao bootstrap. As diferentes 

configurações e a possibilidade de atualização no futuro tornam o 

sistema flexível para personalizar a operação de acordo com o 

interesse do radiodifusor. Este artigo investiga as tecnologias 

utilizadas na camada física e faz uma comparação entre eficiência 

espectral do ATSC 3.0 com sistema Brasileiro de TV digital. 

Palavras-chave—ATSC; LDM; LDPC; QNUC; eficiência 

espectral 

I.  INTRODUÇÃO 

A “Call for Proposals”, uma convocação de propostas 

realizada pelo ATSC (Advanced Televisions Systems 

Committee) em março de 2013 com o objetivo de desenvolver 

novas tecnologias para o padrão de TV norte-americano, uniu 

indústrias, universidades e demais organizações cujas sugestões 

resultaram, em setembro de 2015, na publicação da versão 

Candidate Standard do novo padrão para a camada física do 

sistema de transmissão de TV digital – nomeado ATSC 3.0. Um 

ano depois, este novo padrão foi aprovado e publicado sob o 

título de A/322:2016 “Physical Layer Protocol”. 

O ATSC 3.0 apresenta um aumento de 30% na capacidade de 

canal, mantendo a mesma relação sinal/ruído, maior 

flexibilidade e robustez quando comparado ao padrão antigo, o 

ATSC A/53 [1], [2].  

Grande parte dessa flexibilidade se dá pelo fato do ATSC 3.0 

oferecer aos radiodifusores a possibilidade de personalizar a 

operação do sistema, adaptando-se as necessidades de cada um. 

O seu método de multiplexação baseia-se no OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), além disso, ele 

permite vários parâmetros de modulação: (QPSK até 4096-

QNUC), QNUC do inglês quadrant-symmetric non-uniform 

constellation, taxas de codificação exclusivas (2/15, 3/15, 4/15, 

5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15 e 13/15), 

comprimentos de código LDPC (Low Density Parity Check) 

(16200 ou 64800 bits), intervalos de guarda, modos de 

multiplexação de sinais TDM (Time Division Multiplexing), 

FDM (Frequency Division Multiplexing), LDM (Layered 

Division Multiplexing), entre outros [2], [3]. 

Outra característica do novo padrão de transmissão é sua alta 

capacidade de transporte de dados com taxas que variam de 1 

Mbps até 57 Mbps, no modo de transmissão mais robusto ao 

modo menos robusto, respectivamente [1], [2], [3]. 

A Figura 1 ilustra a arquitetura utilizada. Este artigo está 

organizado em 6 seções. A organização de dados, codificação de 

canal e os métodos de modulação são apresentados na Seção II. 

Os entrelaçadores e a estrutura de quadro na Seção III. A geração 

da forma de onda e comparação com a eficiência espectral são 

detalhados nas Seções IV e V respectivamente. Finalmente as 

conclusões na Seção VI. 

II. ADAPTAÇÃO DE DADOS, CODIFICAÇÃO E MODULAÇÃO  

A. Adaptação de Dados 

O ATSC 3.0 utiliza canais lógicos para transportar um ou mais 

serviços com planos particulares de modulação e robustez, a 

partir do conceito de PLP (Physical Layer Pipes). Isso significa 

que é possível enviar mais de um modo de operação por serviço, 

considerando que o receptor recebe no máximo 4 PLPs em um 

frame. 

Os dados de entrada são comprimidos de acordo com o padrão 

HEVC (H.265) e encapsulados em pacotes com tamanho final 

de 16200 ou 64800 bits, dependendo do comprimento do código 

LDPC. Cada pacote na saída é formado por um payload, 

composto pelos dados dos PLPs e pelos respectivos cabeçalhos 

incluídos no encapsulamento dos dados. 

A adaptação de dados está ilustrada na Figura 1 pelo bloco 

input formatting. [1], [2], [3], [4]. 
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B. Codificação de canal 

Três códigos corretores de erro concatenados são utilizados 

no ATSC 3.0, bem como três combinações de configuração 

diferentes para o uso desses códigos, que estão ilustrados na 

Figura 1 pelo bloco codificação. O CRC (Cyclic Redundancy 

Check) é o primeiro código detector de erro; o segundo BCH 

(Bose, Chaudhuri, Hocquenghem), é utilizado para codificação 

externa e, por fim, o LDPC para codificação interna. Já as 

diferentes combinações de configuração permitem que se use 

apenas o LDPC, ou o LDPC concatenado com o BCH ou o 

LDPC concatenado com o BCH e o CRC. 

Existem dois comprimentos Ninner para os códigos LDPC: 

16200 bits, que possui desempenho pior porém, mas com menor 

latência, e 64800 bits, que apresenta desempenho superior. 

No que diz respeito a estrutura, há dois tipos para a utilização 

dos códigos LDPC no sistema ATSC 3.0. Cada uma delas possui 

taxas de codificação específicas que estão listadas na Tabela I. 

A estrutura A apresenta melhor desempenho para taxas de 

codificação baixas e a B para taxas mais altas [2], [3], [5]. 
TABELA I 

TAXAS DO CODIFICAÇÃO ATSC 3.0. ADAPTADO DE [3] 
 

Taxa 

Comprimento 

do código (Ninner 

= 16200) 

Comprimento 

do código (Ninner 

= 64800) 

2/15 A A 

3/15 A A 

4/15 A A 

5/15 A A 

6/15 B B 

7/15 B A 

8/15 B B 

9/15 B B 

10/15 B B 

11/15 B B 

12/15 B B 

13/15 B B 

 

Alguns estudos comprovam que os códigos LDPC 

apresentam desempenhos próximos ao limite teórico de Shannon 

– a 0,43 dB do limite –, o que justifica seu uso nesta nova versão 

do padrão de transmissão de TV [2], [3], [6].  

A utilização de três códigos corretores de erro também é 

justificada pela necessidade de diminuição de ruídos e 

aprimoramento no recebimento e na leitura das mensagens. 

Sendo assim, os códigos BCH, com capacidade de correção de 

12 bits, são gerados por polinômios g(x) padrões do sistema, de 

grau Mouter – que é o número de bits de paridade da codificação 

externa, dado como 
𝑔(𝑥) = 𝑔1(𝑥)𝑔2(𝑥) … 𝑔12(𝑥). Quando o LDPC possui 

comprimento de 16200 bits, a mensagem recebe 168 bits de 

paridade; quando o LDPC de comprimento 64800 é utilizado, 

são adicionados à mensagem 192 bits de paridade, ou seja, é 

possível controlar e diminuir o piso de ruído inerente aos códigos 

LDPC a partir da utilização dos códigos BCH, que adicionam 

capacidade de correção e detecção de erro. Um exemplo dos 

polinômios padrões está demonstrado na Tabela II.  
TABELA II 

POLINÔMIOS BCH. ADAPTADO DE [3] 

 

g(x) Comprimento do código (Ninner = 64800) 

g1(x) x14 + x5 + x3 + x2 + x 

g2(x) x16 + x8 + x6 + x5 + x4 + x + 1 

g3(x) x16 + x11 + x10 + x9 + x8 + x7 + x5 + x4 + x3 + x2 + 1 

g4(x) x16 + x14 + x12 + x11 + x9 + x6 + x4 + x2 + 1 

g5(x) x16 + x12 + x11 + x10 + x9 + x8 + x5 + x3 + x2 + x1 + 1 

g6(x) x16 + x15 + x14 + x13 + x12 + x10 + x9 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + 1 

g7(x) x16 + x15 + x13 + x11 + x10 + x9 + x8 + x6 + x5 + x2 + 1 

g8(x) x16 + x14 + x13 + x12 + x9 + x8 + x6 + x5 + x2 + x + 1 

g9(x) x16 + x11 + x10 + x9 + x7 + x5 + 1 

g10(x) x16 + x14 + x13 + x12 + x10 + x8 + x7 + x5 + x2 + x + 1 

 

Fig. 1. Arquitetura ATSC 3.0. Adaptado de [3]. 
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g11(x) x16 + x13 + x12 + x11 + x9 + x5
 + x3 + x2 + x + 1 

g12(x) x16 + x12 + x11 + x9 + x7 + x6 + x5 + x + 1 

 

Já a utilização dos CRC, códigos de bloco gerados a partir de 

polinômios que adicionam 32 bits de paridade à mensagem, tem 

apenas o objetivo de aumentar a capacidade de detecção de erro 

[1], [2], [3], [5], [7]. 

C. Entrelaçadores 

Diferentemente dos códigos corretores de erros, os 

entrelaçadores não adicionam informações de paridade às 

mensagens, e sim compõem etapas do novo sistema com o 

objetivo de embaralhar os bits para diminuir a probabilidade de 

erros em rajada em um mesmo bloco de bits. 

O ATSC 3.0 se difere da versão anterior por possuir apenas 

um entrelaçador de bit composto por três partes: o entrelaçador 

de paridade, o entrelaçador de grupo e o entrelaçador de blocos, 

ilustrados na Figura 1 pelo bloco entrelaçadores. 

Na primeira etapa, o entrelaçador de paridade busca equiparar 

as informações, entrelaçando os bits de paridade de acordo com 

um algoritmo padrão do sistema, fazendo com que a parte da 

paridade da matriz de verificação de paridade LDPC, que possui 

uma estrutura de escada e então é transformada em uma estrutura 

quase cíclica, assemelhe-se a parte de informação da matriz [2], 

[3]. 

A palavra-código, depois do entrelaçamento dos bits de 

paridade, é dividida em grupos de 360 bits; esses grupos são, 

então, entrelaçados pelo entrelaçador de grupo. 

Assim como na anterior, a terceira e última parte também 

depende da modulação e da taxa de codificação escolhidas. 

Nessa etapa encontra-se o entrelaçador de blocos, com dois tipos 

(A e B) que utilizam de maneira distinta os métodos de escrita e 

de leitura para entrelaçar a informação [2], [3].  

No entrelaçador de bloco tipo A, a sequência de escrita dos 

bits é feita de maneira serial e em colunas – que dependem dos 

números de bits de cada grupo e da ordem da modulação –, já a 

sequência de leitura é feita em linhas, como ilustra a Figura 2, e 

ambas as sequências prosseguem da parte 1 para a parte 2. 

No tipo B, o entrelaçamento se dá em duas partes, a partir da 

utilização do parâmetro NQCB_IG da Tabela III – que depende 

da ordem da modulação e da taxa de codificação. Na primeira 

parte, os dados são escritos em 360 colunas e NQCB_IG linhas 

e na segunda acontece o mapeamento dos bits de forma 

sequencial, como está ilustrado nas Figuras 3 e 4 [2], [3]. 

 
TABELA III 

VALORES NQCB_IG. ADAPTADO DE [3] 
 

Modulação NQCB_IG 

QPSK 2 

16-QAM 4 

64-QAM 6 
256-QAM 8 

1024-QAM 10 

4096-QAM 12 

 

D. Mapeadores 

A saída do entrelaçador de grupo, que compõe a última etapa 

da fase de entrelaçamento, serve também de entrada para o 

mapeador, ilustrado na Figura 1 pelo bloco mapeador, entrada 

essa que é associada à uma tabela para gerar os símbolos da 

constelação. Tanto as tabelas quanto o formato das constelações 

variam devido a existência de diversos parâmetros de 

modulação. 

As QNUC são otimizadas para cada taxa de codificação 

combinada com o código LDPC. Os diferentes formatos que 

cada constelação pode ter, somados a relação sinal/ruído que o 

sinal chega no receptor, geram um ganho na recepção e fazem 

com que a distância entre o limite de Shannon e o sinal 

diminuam. Em [8] é exemplificado que para uma constelação 

16-QAM convencional e para uma 16-QNUC em uma mesma 

relação sinal/ruído gera um ganho de 0.2 dB, e que para ordens 

maiores como 256-QNUC o ganho é em torno de 1dB e para 

constelações de 1024 pontos e maiores até 1.8dB de ganho é 

possível [2], [3], [8], [9]. 

As tabelas que originam as constelações não-uniformes 

possuem apenas os sinais em amplitude e quadratura do primeiro 

quadrante; o restante é feito pelo complexo conjugado. As 

constelações de maior ordem, como 1024 e 4096, são compostas 

por constelações PAM, tanto para componentes em fase quanto 

em quadratura com o objetivo de diminuir a complexidade 

durante a demodulação no receptor. A constelação 16-QNUC 

está ilustrada na Figura 5 [2], [3].  

 

Fig. 2. Entrelaçador tipo A: (a) escrita; (b) leitura Adaptado de [3].  

 

 

 

Fig. 3. Escrita entrelaçador tipo B. Adaptado de [3]. 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Leitura entrelaçador tipo B. Adaptado de [3]. 
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E. Multiplexação de Physical Layer Pipes 

A etapa de multiplexação no ATSC 3.0, ilustrada na Figura 1 

pelo bloco LDM, utiliza o sistema LDM, que surgiu a partir de 

um conceito de reuso hierárquico de espectro do sistema Cloud 

Transmission [10] – que possibilita que dois sinais distintos 

sejam transmitidos em um mesmo canal. Os sinais ocupam o 

espectro inteiro durante todo o tempo, separados apenas por uma 

diferença de potência chamada Injection Level, como ilustra a 

Figura 6. 

Ao fazer uso dessa técnica, a nova versão do sistema tornou o 

espectro mais eficiente, mais robusto à interferência de co-canal 

e imune a distorção de multi-percurso. A interferência co-canal 

gera um impacto semelhante ao do ruído gaussiano AWGN 

(Additive White Gaussian Noise) na mensagem, mas o LDM 

permite a demodulação desse sinal sem erros, mesmo que seu 

threshold de funcionamento para essa situação seja de -2 a -3 dB, 

tendo em vista que a numeração negativa significa apenas que o 

ruído apresenta potência superior à do sinal em um cenário muito 

ruim para recepção da mensagem.  

No LDM, os layers estão divididos em dois, CL (Core Layer) 

e EL (Enhanced Layer). O CL é utilizado para enviar sinais mais 

robustos para serviços móveis, dispositivos indoor, de mão e 

portáteis e durante a recepção ele é recuperado normalmente. Já 

o EL é utilizado para o transporte de sinais de HDTV e UHDTV 

e na recepção ele é lido como ruído adicional, sendo recuperado 

através de técnicas de realimentação e cancelamento do sinal do 

CL [2], [3], [10], [11], [12]. 

III. ENTRELAÇAMENTO E QUADRO 

O bloco de entrelaçamento e formação do quadro é dividido 

em três partes: TI (time interleaver), estrutura de quadro e FI 

(frequency interleaver). 

A. TI 

O TI, ilustrado na Figura 1 pelo bloco entrelaçador temporal, 

pode operar em dois modos diferentes: CI (convolutional 

interleaver) ou HTI (hybrid time interleaver). O primeiro é 

usado em configurações com single PLP (S-PLP) – quando o 

LDM combina dois PLPs, um em cada layer –, ou em 

configuração com múltiplos PLPs com mesma taxa de células. 

O segundo, HTI, é dividido em três partes: entrelaçador de 

células, um TBI (twited block interleaver) e, por fim, o CDL 

(convolutional delay line). Ele é utilizado com múltiplos PLPs 

com taxa de células variáveis e opera nos PLPs 

individualmente[1], [3]. 

B. Estrutura do Quadro 

Os PLPs que saem do TI na forma de data cells entram no 

bloco framing, como ilustra a Figura 1, que gera símbolos frame 

na saída. Cada símbolo representa uma sequência no domínio da 

frequência que antecede o entrelaçador de frequência. O 

tamanho de um frame pode variar de 5 ms a 50 ms [1], [3]. 

A estrutura do frame é dividida em três partes: bootstrap, 

preâmbulo e subframes, como ilustra a Figura 7. O bootstrap é 

composto por símbolos que habilitam a recuperação do sinal no 

receptor. 

Os símbolos preâmbulo carregam a sinalização L1, referindo-

se a Layer-1 – camada mais baixa do modelo ISO 7. Tal 

sinalização é composta de três partes: composição do bootstrap, 

L1-Basic e L1-Detail. L1-Basic carrega a sinalização 

fundamental do sistema e os parâmetros necessários para 

decodificar o L1-Detail, enquanto esse carrega o contexto dos 

dados úteis e a informação necessária para decodificá-los[1], 

[3]. 
Por último, os subframes são as partes do frame que 

carregam os dados úteis. Um frame pode conter mais de um 
subframe e esses podem conter dois tipos de símbolo: símbolo 
de limite (boundary symbol) ou símbolo de dados. A diferença 
entre eles está na densidade de pilotos, que nos símbolos de 
limite é maior. Um subframe tem duração mínima de 
4 × 𝐷𝑦, sendo Dy o número de símbolos que forma uma 

sequência de pilotos espalhada na direção do tempo, devendo 
começar ou terminar com um símbolo de borda. Ele pode conter 
apenas símbolos de dados, porém essa configuração deve ser 
explicitamente sinalizada[1], [3].  

 

Fig. 6. Alocação de sinais LDM. Adaptado de [11]. 

 

 

 

Fig. 5. Constelação 16-QNUC. Adaptado de [9]. 
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C. FI 

O FI, ilustrado na Figura 1 pelo bloco entrelaçador de 

frequência, deve operar nas data cells de um símbolo frame para 

separar erros em rajada no domínio da frequência. O uso do FI 

para os símbolos de dados ou de borda é opcional e sinalizado 

pelo L1-Detail, porém, para os símbolos preâmbulo, seu uso é 

obrigatório[1], [3]. 

IV. GERAÇÃO DA FORMA DE ONDA 

A geração da forma de onda consiste em cinco passos: 

inserção de pilotos, aplicação da técnica para pré-distorção 

MISO (opcional), IFFT, aplicação de PAPR (Peak-to-Averege 

Power Ratio) (opcional) e inserção do intervalo de guarda. 

Finalmente o bootstrap é anexado ao início do frame[1], [3]. 

A. Inserção de pilotos 

As pilotos são moduladas por uma sequência que é carregada 

no começo de cada símbolo e aplicada em cada portadora 

transmitida. Elas podem ser dos tipos espalhadas, contínuas, de 

borda (edge pilots), preâmbulo ou de limite de subframe 

(subframe boundary). O polinômio gerador da sequência é dado 

por (1). O bloco inserção de pilotos é ilustrado na Figura 1 [1], 

[3]. 

𝑔(𝑥) =  𝑥13 + 𝑥12 + 𝑥10 + 𝑥9 + 1(

B. Pré-Distorção MISO 

A técnica para pré-distorção MISO, ilustrada pelo bloco pré-

distorção MISO, utilizada é a Transmit Diversity Code Filter Set, 

que descorrelaciona os sinais de múltiplos transmissores em uma 

SFN artificialmente, para minimizar interferências destrutivas. 

Deve ser aplicada apenas para os símbolos dos subframes [1], 

[3].  

C. IFFT 

Existem três valores de IFFT para serem utilizados no sistema 

ATSC 3.0: 8K, 16K e 32K. O número de portadoras úteis em 

cada um são, respectivamente, 6913, 13825 e 27649, podendo 

haver diminuição do número quando o fator de redução for 

aplicado. Tal fator depende da largura de banda do sistema, que 

pode ser de 6, 7 ou 8 MHz, sendo o bootstrap quem determina 

esses valores. O bloco IFFT está ilustrado na Figura 1 [1], [3]. 

D. PAPR 

As técnicas de PAPR utilizadas no sistema ATSC 3.0 são: TR 

(Tone Reservation) e ACE (Active Constellation Extension) e 

estão ilustradas na Figura 1 pelo bloco PAPR. 

A TR é utilizada em algumas portadoras do símbolo OFDM 

que são reservadas para inserção de células que reduzem a PAPR 

geral da saída; sendo assim, elas não carregam dados úteis. 

O técnica ACE reduz o PAPR modificando a constelação dos 

pontos transmitidos. Ela não é utilizada em conjunto com o 

LDM, MISO e MIMO e não é aplicada em portadoras pilotos 

[1], [3]. 

E. Intervalo de Guarda 

O intervalo de guarda no sistema, ilustrado na Figura 1 pelo 

bloco intervalo de guarda, é expressado pelo valor de amostras 

do valor total da IFFT. Existem doze valores para seleção e, em 

termos de tempo, eles variam de 28 µs a 700 µs para um sinal 

em banda de 6 MHz.  

O sistema ainda inclui a possibilidade de inserir algumas 

amostras extras para que o tempo total do intervalo de guarda 

seja um número inteiro em ms – esse modo é chamado de time-

aligned. Quando essas amostras extras não são utilizadas, o 

modo é chamado de symbol-aligned [1], [3]. 

F. Bootstrap 

O bootstrap é composto por quatro símbolos com 

configuração fixa (taxa de amostragem, largura de banda do 

sinal, espaçamento entre subportadoras, estrutura no domínio 

do tempo) que é conhecida por todos os receptores. A 

informação contida nos símbolos vem de uma sequência ZC 

(Zadoff-Chu) modulada por uma sequência PN (pseudo-noise) 

no domínio da frequência. 

Tais símbolos habilitam a recuperação do sinal, o 

sincronismo, a estimação de offset de frequência e de canal e a 

informação de sinalização que permite a correta decodificação 

do restante do sinal. O bloco bootstrap é ilustrado na Figura 1. 

O bootstrap precisa ser recebido por todos os receptores e 

para isso ele é extremamente robusto, podendo ser recebido em 

condições com relação sinal/ruído de -6 dB em condições 

urbanas [1], [3], [13]. 

V. EFICIÊNCIA ESPECTRAL 

A Tabela VI mostra uma comparação entre os sistemas ATSC 

3.0 e ISDB-TB em termos de eficiência espectral. As 

configurações escolhidas são semelhantes para que a 

comparação seja justa.  

O cálculo da taxa de bits do ATSC 3.0 é dado por (2) e a do 

ISDB-TB por (3). Para os dois sistemas foi considerado largura 

de banda do canal de 6 MHz [14], [15], [16]. 

𝑅𝑏 =  log2 𝑀 × 𝐶𝑅 × 𝐴𝑂𝐹𝐷𝑀 × (1 − 𝑃𝑃𝑂𝐻) × 𝑆𝐵𝑊 (

Em (2) M a ordem de modulação e CR a taxa total de 

codificação combinando LDPC e BCH (CR = CRLDPC × CRBCH; 

CRBCH = 133/135 para LDPC longo). AOFDM  é calculado a partir 

do tamanho da IFFT e do intervalo de guarda (AOFDM = IFFTSIZE 

/ (IFFTSIZE + GISIZE)) e PPOH é o overhead do padrão de pilotos 

calculado por (1/ Dx × Dy). SBW é a banda ocupada pelo sinal [15]. 

𝑅𝑏 =
1

𝑇𝑈
× 𝑁𝐶𝑆 × 𝑁𝑏 × 𝑅𝐶𝐶 × 𝑅𝑅𝑆 ×

1

𝑔+1
            ( 

Em (3) TU é o tempo útil do símbolo, NCS é o número de 

portadoras por segmento, Nb o número de bits por símbolo, RCC 

a taxa do codificador convolucional, RRS a taxa do codificador 

Reed Solomon, NS o número de segmentos e g a razão do 

intervalo de guarda [16]. 

Como pode ser observado, para configurações Mobile e 

HDTV a diferença na eficiência espectral não é significativa, 

porém a vantagem do sistema ATSC 3.0 é a de que o range de 

 

Fig. 7. Estrutura do Quadro. Adaptado de [3]. 
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SNR para operação do sistema vai de -6.2 dB até 32 dB fazendo 

com que o sistema seja mais robusto. Observamos também que 

o EL é capaz de operar com configuração para UHDTV, por 

conta da flexibilidade que o sistema oferece na hora de escolher 

a configuração [1]. 
TABELA VI 

EFICIÊNCIA ESPECTRAL. 

Configuração 

ISDB-TB ATSC 3.0 ATSC 3.0 

Mobile  HD CL EL EL 

Modulação QPSK 
64-

QAM 
QPSK 

64-
QNUC 

4096-
QNUC 

FEC 2/3 3/4 10/15 11/15 13/15 

Segmentos 1 13 - - - 

IFFT 8k 8k 8k 8k 32k 

IG 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 

Rb (Mbps) 0,45 19,32 6,6 21,8 53,9 

Eficiência 

espectral 
(bits/s/Hz) 

1,05 3,47 1,13 3,74 9,24 

 

VI. CONCLUSÃO 

Este artigo buscou apresentar as características do novo 

sistema de TV digital norte-americano, o ATSC 3.0, que inclui 

em suas configurações tecnologias que melhoram o 

desempenho em termos de uso eficiente de espectro e 

capacidade de canal.  

Dentre essas tecnologias, o LDM permite que mais 

informação seja enviada usando dois layers. Com eles, é 

possível a recepção de sinal móvel no sistema com a 

decodificação do CL e, ainda a recepção de conteúdo HD ou 

UHD com a decodificação do EL, que foi desenvolvido com 

esse propósito. 

A introdução das constelações QNUC concatenadas com a 

codificação LDPC permite que o range da taxa de bits e range 

de relação sinal/ruído em que o sistema possa operar seja 

grande. As constelações têm formato variado de acordo com a 

taxa de codificação e com a relação sinal/ruído desejada na 

recepção, e tais formatos são otimizados para determinada 

configuração para que o desempenho do sistema seja melhor. 

A primeira parte do frame, o bootstrap, também é um fator 

chave para o sistema ter um desempenho bom, pois as 

informações contidas nestes símbolos precisam ser recebidas 

por todos os receptores. E ele foi desenvolvido para que em 

condições de relação sinal/ruído negativas, os receptores 

conseguissem decodificar essas informações. 

Em termos de eficiência espectral, quando comparado ao 

sistema ISDB-TB (Integrated Services Digital Broadcasting 

Terrestrial), aplicado no Brasil, o ATSC 3.0 apresenta um 

pequeno aumento quando utilizadas configurações 

semelhantes, porém o range de configurações disponíveis nesse 

novo sistema faz com que sua eficiência espectral aumente 

consideravelmente. 

Finalmente, o sistema ATSC 3.0 é um sistema desenvolvido 

pensando no futuro. Além de todas as tecnologias que hoje são 

consideradas state-of-the-art, ele abre a possibilidade para que 

futuras tecnologias sejam implementadas a medida que são 

lançadas. Isso faz com que o sistema permaneça robusto, 

eficiente com o uso do espectro e flexível, tonando-se 

referência.  
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