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Resumo—Este artigo tem como objetivo apresentar uma 

visão geral sobre as formas de diversidade e os métodos de 

codificação e combinação de sinais que podem ser aplicados em 

sistemas de TV digital. A diversidade pode ser uma técnica 

alternativa ao uso de repetidores de sinais e redes de frequência 

única para melhorar a recepção do sinal de TV digital. A 

diversidade pode ser obtida, tanto na transmissão, quanto na 

recepção e dependendo da técnica adotada, pode ser utilizada a 

codificação e combinação de sinais. A comparação entre 

sistemas com e sem diversidade é apresentada neste artigo, a fim 

de se indicar um tipo de configuração que seja de simples 

implementação e que potencialize seu funcionamento. 
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I.  INTRODUÇÃO 

A busca por melhores condições de propagação, bem 
como de maiores taxas de transmissão em enlaces de 
comunicação sem fio, fez com que fossem realizados estudos 
mais aprofundados acerca dos ganhos obtidos com a utilização 
de múltiplas antenas de transmissão e recepção (MIMO) nos 
sistemas de comunicação, quando os mesmos estão sob o 
efeito do desvanecimento [1]. O primeiro padrão de 
transmissão de televisão a oferecer a possibilidade de uso da 
técnica com múltiplos elementos transmissores e um receptor 
(MISO) foi o DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second 
Generation Terrestrial) [2].  

A diversidade pode ser definida como sendo o conjunto de 
réplicas do sinal transmitido que sofrem diferentes atenuações 
pelo canal, mas que, no entanto, constituem um recurso 
importante de redundância para a recuperação do sinal 
transmitido no receptor [3]. Essa técnica consiste no manuseio 
de diversas versões independentes de um mesmo sinal com o 
objetivo de minimizar a atenuação causada pelos 
multipercursos (o sinal que chega a um determinado receptor 
constitui-se de uma soma de vários outros sinais oriundos de 
sucessivas reflexões, devido à presença de edificações e outros 
obstáculos), bem como reduzir os efeitos do desvanecimento 
do canal de transmissão [4], [5]. Podem ser utilizados diversos 
métodos de diversidade, como, por exemplo, diversidade no 
tempo, no espaço e na frequência, ou seja, as réplicas do sinal 

enviado podem ser transmitidas em diferentes instantes de 
tempo, frequências, antenas, polarizações ou campos 
eletromagnéticos [6].  

O padrão DVB-T2 (segunda geração da proposta DVB 
para TV digital terrestre), que foi proposto como uma 
evolução do antigo DVB-T no momento em que foi concluído 
o processo de desligamento do sinal analógico, previa apenas 
a utilização do esquema de Alamouti para um sistema MISO, 
para obter um ganho de diversidade [33]. Porém, atualmente 
existem muitos estudos que descrevem a utilização de técnicas 
como MIMO e diversidade de polarização para a transmissão 
de conteúdos em Ultra Alta Definição (UHD) fazendo uso do 
padrão DVB-T2, que podem ser vistos em [7]-[10]. 

Já o recém desenvolvido padrão ATSC (Advanced 
Television System Committee) 3.0, por meio de sua norma, 
propõe a utilização de múltiplas antenas para transmissão e 
recepção, já que o objetivo de sua criação é ser um sistema 
mais robusto que o antecessor, o ATSC, além de apresentar 
avanços na funcionalidade, desempenho, eficiência espectral 
e etc. Com isso, torna-se possível a transmissão de televisão 
utilizando UHD, tanto para equipamentos fixos, como, por 
exemplo, televisores residenciais, como para dispositivos 
móveis (celulares, Global Positioning System (GPSs) e etc) 
[11]. 

Fundamentado nesses conceitos, este artigo propõe um 
estudo sobre as técnicas de diversidade (transmissão e 
recepção), bem como os métodos de combinação de sinais, 
quando se faz uso de múltiplas antenas receptoras e também 
formas de codificação do sinal no processo de transmissão 
para o desenvolvimento de sistemas de TV digital. 

Este artigo está organizado em cinco seções. A Seção II 
apresenta uma visão geral dos tipos de diversidade mais 
utilizados em enlaces sem fio. Os métodos aplicados para 
realizar a combinação dos sinais no receptor são expostos na 
Seção III. Uma introdução teórica sobre códigos espaço-
temporais, bem como a especificação do Esquema de 
Alamouti são apresentados na Seção IV e a conclusão é 
exposta na Seção V. 
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II. DIVERSIDADE 

A. Diversidade no tempo 

A diversidade de tempo pode ser obtida por meio da 
transmissão de mensagens idênticas em diferentes intervalos 
de tempo, o que resulta em sinais de desvanecimento não 
correlacionados no receptor, onde o tempo necessário de 
separação é de, pelo menos, o tempo de coerência do canal 
(medida estatística do período de tempo, durante o qual o 
processo de desvanecimento do canal é correlacionado) [6]. 

A codificação de controle de erros proporciona um ganho 
de código em relação aos sistemas não codificados e então é 
combinada com um entrelaçamento para adquirir diversidade 
no tempo, ou seja, as réplicas dos sinais transmitidos são 
normalmente fornecidas ao receptor sob a forma de 
redundância no domínio do tempo introduzida pela 
codificação. Porém o entrelaçador gera atrasos, que afetam o 
processo de decodificação do sinal, o que não é aceitável, por 
exemplo, em sistemas de transmissão de voz. Assim, como 
desvantagem, pode-se dizer que, devido à redundância 
introduzida no domínio do tempo, há uma perda de eficiência 
da largura de banda [6]. 

B. Diversidade em frequência 

Na diversidade de frequência, pode-se transmitir uma 
mensagem utilizando diferentes frequências. Elas devem estar 
suficientemente separadas, a fim de garantir um 
desvanecimento independente associado a cada uma delas. A 
separação entre as frequências deve ser da ordem de várias 
vezes a largura de coerência do canal, o que faz com que o 
desvanecimento seja descorrelacionado nas diferentes 
frequências. 

As cópias do sinal transmitido normalmente são fornecidas 
para o receptor na forma de redundância no domínio da 
frequência introduzida pelo spread-spectrum (método por 
onde um sinal em uma determinada largura de banda é 
deliberadamente espalhado no domínio da frequência, 
resultando num sinal com uma maior largura de banda).  

Assim como na diversidade de tempo, a diversidade de 
frequência gera uma perda de eficiência da largura de banda, 
devido à redundância introduzida no domínio da frequência 
[6]. 

C. Diversidade no espaço 

O terceiro tipo de diversidade, a diversidade espacial, 
também chamada de diversidade de antena, é o método mais 
eficiente e efetivo para combater os efeitos do desvanecimento 
multipercurso [3], [12], [13]. 

Neste método podem ser utilizadas diversas configurações 
de transmissão e recepção. Quando são utilizadas várias 
antenas para transmissão e apenas uma para recepção (MISO), 
é explorada em partes a diversidade espacial, obtendo-se 
apenas a diversidade de transmissão. Pode-se também utilizar 
a configuração com várias antenas na recepção e apenas uma 
antena na transmissão (SIMO), onde também é explorada 
parcialmente a diversidade espacial, obtendo-se, para este 
caso, apenas diversidade de recepção. Já quando se faz o uso 
de várias antenas tanto para transmissão como para recepção 
(MIMO), tem-se uma exploração total do domínio espacial 
[14]. 

Na diversidade no espaço, duas ou mais antenas, separadas 
fisicamente por múltiplos do comprimento de onda utilizado 
na transmissão, são utilizadas em um mesmo transmissor e/ou 

receptor [15]. Desta forma, não é necessário um acréscimo na 
largura de banda e nem no tempo de transmissão. A única 
necessidade é a adição de mais antenas no receptor [16]. 

No caso de a diversidade ser aplicada na transmissão, são 
utilizadas várias antenas no local do transmissor. Com isso, as 
mensagens são processadas e posteriormente enviadas por 
meio das diversas antenas. Já quando se utilizam múltiplas 
antenas no receptor, torna-se possível captar as cópias 
independentes do sinal transmitido e, consequentemente, 
combiná-las adequadamente a fim de atenuar os efeitos do 
desvanecimento causado pelo multipercurso e melhorar a 
relação sinal-ruído recebida [17]. 

Existem alguns tipos de diversidade no espaço, como, por 
exemplo, a de Polarização e a Angular. No primeiro caso, os 
sinais são transmitidos e recebidos nas polarizações vertical e 
horizontal, o que assegura que os dois sinais sejam 
descorrelacionados sem a necessidade de se distanciar as 
antenas [18], [19]. 

Essa melhoria trazida pela utilização de antenas com dupla 
polarização, fez com que este tipo de diversidade fosse 
escolhido para os testes de transmissão de TV digital com 
resolução 8K, por exemplo, no Japão, onde duas estações 
experimentais foram instaladas na área de Hitoyoshi em 
Kumamoto, utilizando antenas com tecnologia MIMO, dupla 
polarização e modulações OFDM de ordem superior (por 
exemplo, 1024 QAM ou 4096 QAM), sistema este que é uma 
extensão do sistema convencional utilizado no país, o 
Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-
T) [20]. A primeira transmissão 8K terrestre do mundo foi 
realizada em 2014, onde se alcançou uma taxa de 91 Mbps a 
uma distância de 27 km, ao longo de um canal de banda única 
Ultra High Frequency (6 MHz de largura de banda) com um 
sistema MIMO 2x2. Em 2015, testes de campo com um 
sistema MIMO 4x2 foram realizados em duas estações 
experimentais que compunham uma rede avançada de 
frequência única ou Single Frequency Network (SFN) usando 
a codificação de tempo e espaço [20]. 

O sistema anteriormente descrito é a nova geração do 
ISDB-T, conhecida como ISDB-Tn. Este novo modelo 
considera o uso do sistema de transmissão por radiodifusão 
simultaneamente com a Internet. Para tanto, necessita de 
características como, por exemplo, alta densidade de 
portadoras e uso eficiente do espectro. Com esse propósito, 
este padrão faz uso de FFTs (Fast Fourier Transform), 
duração do símbolo e número de subportadoras quatro vezes 
maiores, quando comparados à geração anterior, também 
utiliza modulações de ordem superior (4096 QAM) e maiores 
ganhos por diversidade obtidos pela utilização de MIMO [21], 
[22]. 

No caso da diversidade angular é feito o uso de antenas 
diretivas. Nesta técnica os sinais são transmitidos com 
diferentes ângulos, de modo que no receptor sejam recebidos 
também em ângulos diferentes, a fim de proporcionar réplicas 
descorrelacionadas dos sinais transmitidos [23], [24]. 

III. MÉTODOS DE COMBINAÇÃO DOS SINAIS 

Com a utilização da diversidade na recepção, tem-se a 
presença de várias réplicas do sinal transmitido no receptor. 
Portanto, existe a necessidade de combinar todos estes sinais 
com o propósito de obter uma maior SNR no receptor e, 
consequentemente, atingir uma menor taxa de erro após a 
decodificação do sinal. Os métodos de combinação de sinais 
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mais utilizados são: Combinação por Seleção, a Combinação 
em máxima razão e a Combinação em ganho igual [25].  

A. Combinação por Seleção 

A combinação por seleção é o método mais simples. 
Considera-se um sistema de diversidade com n antenas 
receptoras. O diagrama de blocos deste sistema é mostrado na 
Figura 1. Nele, o sinal com a maior SNR instantânea em cada 
intervalo de símbolo é selecionado como o de saída, ou seja, a 
SNR de saída é igual ao do melhor sinal de entrada [6].  

 

Figura 1: Método de Combinação por seleção.  Fonte: Modificado e 
trad. de [6].  

Foi definido por [26], que o sinal resultante r(t) pode ser 
representado pela combinação linear entre os diversos sinais 
de entrada rn(t) multiplicados por um ganho gn (t), como pode 
ser visto na Equação 1 [26]. 

𝑟(𝑡) = 𝑔1𝑟1(𝑡) + 𝑔2𝑟2(𝑡) + 𝑔𝑛𝑟𝑛(𝑡)          (1) 

Assim, quando utiliza-se a combinação seletiva, o sinal 
recebido com maior relação sinal ruído terá ganho gn(t)=1, 
enquanto que os demais sinais terão ganho gn(t)=0. 

Este método deve ser aplicado apenas em sistemas que 
operem dentro do tempo de coerência, para que a fase dos 
sinais seja preservada tanto no espaço como no tempo. 
Portanto, torna-se impraticável em sistemas que utilizem uma 
transmissão contínua, já que seria necessário um 
monitoramento contínuo em cada canal de diversidade. Outra 
desvantagem é o fato de este método não apresentar ganho de 
agregado, uma vez que apenas é utilizada uma antena no 
processo, ou seja, consegue-se uma baixa eficiência, já que 
não são utilizados todos os sinais presentes no receptor [27]. 

B. Combinação em Máxima Razão 

Na MRC, o receptor atribui um ganho, proporcional à 
relação sinal ruído, a cada um dos sinais o receptor atribui um 
ganho, proporcional à relação sinal ruído, a cada um dos sinais 
de cada antena disponível e então os combina linearmente [6]. 

 O ganho atribuído a cada sinal é dado pela Equação 2 [28]: 

𝑔 =
𝑟

𝜎2          (2) 

 
onde, r é o envelope do sinal em questão e σ2  a variância do 
ruído em questão.  

A relação sinal-ruído após a combinação é dada pela 
Equação 3 [28]:  

𝑆𝑁𝑅 =
√𝑟1+⋯+𝑟𝑛

√𝜎2
            (3) 

Para calcular o ganho de cada antena, utiliza-se a Equação 
4 [28]. 

𝑔
𝑥

= 10
𝑆𝑁𝑅𝑥

10⁄
             (4) 

onde, SNRx é a relação sinal-ruído da antena em questão.  

A combinação linear é então realizada, por meio da 
Equação 5 [28]: 

𝑀𝑅𝐶 =
𝑅𝐺′

∑ 𝑔𝑥
𝑁𝑎𝑛𝑡
𝑥=1

             (5) 

onde, R é uma matriz linha composta pelo símbolo recebido 
por cada antena, G é a matriz linha composta pelos ganhos de 
cada antena e Nant é o número total de antenas no sistema. 

 A informação sobre todos os canais é usada com esta 
técnica para obter um sinal recebido mais confiável. A 
desvantagem deste método é que ele é mais complicado e 
exige estimativas precisas do nível de sinal instantâneo e 
potência média de ruído para obter um melhor desempenho. A 
vantagem é que a melhoria pode ser conseguida, mesmo 
quando ambos os ramos são completamente correlacionados 
[29]. 

 A Figura 2 mostra parte de um receptor com essa 
configuração. 

 

Figura 2: Método de Combinação por Máxima Razão. Fonte: 
Modificado e trad. de [29]. 

Este método já foi utilizado em diversos estudos sobre 
formas de melhorar a recepção em padrões de televisão digital 
como, por exemplo, a realização de testes de campo do padrão 
brasileiro ou ISDB-TB com o emprego de MRC efetuados por 
[30]. 

C. Combinação em Ganho Igual 

Esta técnica pode ser descrita como um caso especial da 
técnica de MRC, uma vez que esta também atribui pesos aos 
diferentes sinais presentes no receptor. Porém, os ganhos dos 
ramos são todos definidos para um valor pré-determinado e 
não são alterados. Obtendo, assim, uma implementação mais 
simplificada, mas, ao mesmo tempo, perde-se a maximização 
da SNR do sistema [14].  

Os dois sinais recebidos são multiplicados pelo mesmo 
ganho gn=1 e os sinais resultantes são co-faseados, somados e, 
em seguida, são enviados ao demodulador, o que faz com que 
esta técnica apresente um desempenho inferior à de MRC, 
embora continue a apresentar um ganho de agregado, assim 
como ganho de diversidade de recepção, o que não acontece 
na diversidade seletiva [29]. 

D. Combinação em Pré-detecção ou Pós-detecção 

Após a obtenção das versões do sinal, os sinais são 
processados para obter os melhores resultados, usando um 
sistema que faz uso da diversidade por combinação, como é o 
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caso da MRC ou em ganho igual. Existem várias 
possibilidades, mas a melhor realmente equivale a decidir o 
método oferece o melhor benefício, tendo em conta a 
complexidade e os custos envolvidos [31]. 

Se esta combinação ocorre antes da demodulação, leva o 
nome de combinação em pré-detecção. Já, caso a combinação 
ocorra após a demodulação, é chamada de combinação em 
pós-detecção. 

Em sistemas com modulação digital, com o uso da 
combinação em pré-detecção, os sinais utilizados são 
analógicos, ou seja, é necessário um controle de fase entre os 
sinais recebidos, já que, se os mesmos estiverem fora de fase, 
ocorrerá cancelamento de fase no momento da soma, o que 
atenuará o sinal resultante. Já na combinação em pós-
detecção, este controle de fase não é necessário, pois os sinais 
trabalhados são digitais [26]. 

E.  Comparação entre os métodos de combinação 

Um gráfico comparativo entre as diferentes técnicas 
abordadas é mostrado na Figura 3, onde se verifica que a 
técnica MRC é a que apresenta melhor desempenho, seguida 
da EGC e, com pior desempenho, aparece a técnica SC [14]. 

 

Figura 3: Gráfico comparativo dos tipos de combinação. Fonte: 
Modificado e trad. de [32]. 

Os valores de M mostrados no gráfico representam o 

número de ramos de recepção [14]. 

IV. CÓDIGOS ESPAÇO-TEMPORAIS 

Com a utilização da diversidade na transmissão, tem-se a 
necessidade de realizar o processamento do sinal no espaço e 
no tempo, no qual o tempo (a dimensão natural dos sistemas 
de comunicações digitais) é complementado com a dimensão 
espacial inerente à utilização de múltiplas antenas distribuídas 
espacialmente no Sistema [33]. 

Neste esquema, é gerado um número de símbolos igual ao 
número de antenas de transmissão, que posteriormente são 
transmitidos simultaneamente, um símbolo por cada antena. 
Eles são gerados pelo codificador espaço-temporal de modo 
que, utilizando o processamento de sinal e decodificação 
apropriados no receptor, maximize o ganho de diversidade, 
também conhecido como ganho de codificação [33]. 

Existem dois tipos principais de STC, a saber: o código 
espaço-temporal de treliça ou Space-Time Trellis Code 
(STTC) e o código de bloco espaço-temporal ou Space-Time 
Block Coding (STBC). O STTC é uma adaptação do código 
de treliça para múltiplas antenas, na qual é possível obter a 
máxima ordem de diversidade e ganho de codificação. Porém, 
o sistema fica restrito à alta complexidade de decodificação, a 
qual cresce exponencialmente com o número de antenas [34].  

Alamouti então reduziu a complexidade de decodificação 
do STTC, propondo um simples esquema de codificação 
espaço-temporal, utilizando duas antenas transmissoras. Mais 
tarde, foi proposto o STBC, que generaliza o esquema de 
transmissão de Alamouti para um número arbitrário de antenas 
transmissoras [3], [34], [35]. 

A. Esquema de Alamouti 

O esquema, utilizando diversidade na transmissão e uma 
única antena receptora, sugere uma viabilidade comercial 
importante, dada a necessidade de portabilidade e de baixo 
consumo de energia dos dispositivos de recepção, como no 
caso dos telefones celulares [36]. 

A Figura 4 ilustra a representação em banda base do 
esquema de Alamouti para uma antena receptora. 

 

Figura 4: Esquema de Alamouti para 2 antenas de transmissão e 1 de 
recepção. Fonte: Modificado e trad. de [35]. 

Em um dado instante, dois sinais são simultaneamente 
transmitidos pelas duas antenas. O sinal transmitido pela 
antena zero é denotado por s0 e pela antena um por s1. No 
próximo período de símbolo o sinal -s1

* é transmitido pela 
antena zero e o sinal s0

*é transmitido pela antena um, onde * 
representa o conjugado de um número complexo, que se faz 
necessário para não ocorrer o cancelamento dos sinais, como 
pode ser visto na Tabela I [35]. 

TABELA I. SEQUÊNCIA DE CODIFICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ALAMOUTI. 

 Antena 0 Antena 1 

Tempo t s0 s1 

Tempo t + Ts - s1
* s0

* 

Fonte: Modificado e trad. de [35]. 

Considerando um canal cujas variações temporais sejam 
suficientemente lentas durante dois períodos de símbolo, 
como é mostrado nas Equações 6 e 7 [35]. 

ℎ0(𝑡) = ℎ0(𝑡 + 𝑇𝑠) = ℎ0 = 𝛼0 ∗ 𝑒𝑗𝜃0    (6) 
ℎ1(𝑡) = ℎ1(𝑡 + 𝑇𝑠) = ℎ1 = 𝛼1 ∗ 𝑒𝑗𝜃1   (7) 

 
Os símbolos h0(t) e h1(t) representam a resposta ao impulso 

do canal para as antenas transmissoras 0 e 1, respectivamente, 
Ts é a duração do símbolo, θ0 e θ1 correspondem à fase do 
respectivo canal e α0 e α1 representam | h0(t)|2 e | h1(t)|2, 
respectivamente. Os sinais recebidos podem ser expressos 
como as Equações 8 e 9 [35]. 
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𝑟0 = 𝑟(𝑡) = ℎ0 ∗ 𝑠0 +  ℎ1 ∗ 𝑠1 + 𝑛0      (8) 

𝑟1 = 𝑟(𝑡 + 𝑇𝑠) = −ℎ0 ∗ 𝑠1
∗ +  ℎ1 ∗ 𝑠0

∗ + 𝑛1   (9) 

 
Os símbolos r0 e r1 são os sinais recebidos nos instantes t 

e t + Ts e n0 e n1 são variáveis aleatórias complexas gaussianas, 
estatisticamente independentes, representando o ruído branco 
aditivo (AWGN) no receptor. Assim, segundo Alamouti, por 
meio de um processamento linear, realizado no combinador, 
os sinais são estimados pelas Equações 10 e 11 [35]. 

𝑠0̃ = ℎ0
∗ ∗ 𝑟0 + ℎ1 ∗ 𝑟1

∗    (10) 

𝑠1̃ = ℎ1
∗ ∗ 𝑟0 − ℎ0 ∗ 𝑟1

∗    (11) 

 
Substituindo (6), (7), (8) e (9) em (10) e (11) temos que: 

𝑠0̃ = (𝛼0
2 + 𝛼1

2) ∗ 𝑠0 + ℎ0
∗ ∗ 𝑛0 + ℎ1 ∗ 𝑛1

∗    (12) 

𝑠1̃ = (𝛼0
2 + 𝛼1

2) ∗ 𝑠1 − ℎ0 ∗ 𝑛1
∗ + ℎ1

∗ ∗ 𝑛0    (13) 

 
No detector de máxima verossimilhança (MLD), será 

utilizada a distância euclidiana quadrática, que pode ser 
calculada por meio da Equação 14. 

𝑑2(𝑥, 𝑦) = (𝑥 − 𝑦) ∗ (𝑥∗ − 𝑦∗)    (14) 

 
Como cada um dos sinais 𝑠0̃ e 𝑠1̃ é enviado ao detector de 

máxima verossimilhança (MLD), existem dois a serem 
verificados. 

No caso de 𝑠0̃, será decidido sinal si se, e somente se, 

𝑑2(𝑟0, ℎ0 ∗ 𝑠𝑖) ≤ 𝑑2(𝑟0, ℎ0 ∗ 𝑠𝑘), ∀𝑖 ≠ 𝑘    (15) 
Ou, de forma equivalente, opta-se por si se e somente se, 

(𝛼0
2 + 𝛼1

2 − 1) ∗ |𝑠𝑖|2 + 𝑑2(𝑠0̃, 𝑠𝑖) ≤ (𝛼0
2 + 𝛼1

2 − 1) ∗
|𝑠𝑘|2 + 𝑑2(𝑠0̃, 𝑠𝑘), ∀𝑖 ≠ 𝑘    (16) 

 
No caso de 𝑠1̃, será decidido sinal si se e somente se 

(𝛼0
2 + 𝛼1

2 − 1) ∗ |𝑠𝑖|2 + 𝑑2(𝑠1̃, 𝑠𝑖) ≤ (𝛼0
2 + 𝛼1

2 − 1) ∗
|𝑠𝑘|2 + 𝑑2(𝑠1̃, 𝑠𝑘), ∀𝑖 ≠ 𝑘     (17) 

 
Para sinais com constelações de igual energia, como PSK 

(Phase Shift Keying), as equações anteriores podem ser 
simplificadas para: 

𝑑2(𝑠0̃, 𝑠𝑖) ≤ 𝑑2(𝑠0̃, 𝑠𝑘), ∀𝑖 ≠ 𝑘   (18) 

     𝑑2(𝑠1̃, 𝑠𝑖) ≤ 𝑑2(𝑠1̃, 𝑠𝑘), ∀𝑖 ≠ 𝑘    (19) 

B. Generalização da codificação de Alamouti para N 

receptores 

Quando se faz necessário um aumento na ordem de 
diversidade, pode-se continuar utilizando do algoritmo de 
Alamouti, porém fazendo uso de um esquema com múltiplas 
antenas na recepção do sinal. Num sistema com duas antenas 
transmissoras e N receptoras, consegue-se garantir uma 
diversidade de ordem 2 x N [36].  

A forma mais trivial do uso da generalização para N 
antenas receptoras é a adoção de um sistema com N=2, ou seja, 
com duas antenas transmissoras e duas receptoras, também 
conhecido como sistema MIMO 2x2. A Figura 5 mostra o 
esquema de Alamouti neste sistema MIMO 2x2 numa 
representação em banda base [35].  

 

Figura 5: Esquema de Alamouti para 2 antenas de transmissão e 2 de 
recepção. Fonte: Modificado e trad. de [35]. 

Com relação à sequência de codificação e transmissão dos 
símbolos de informação, não há alteração, quando comparado 
ao sistema MISO 2x1 mostrado anteriormente. 

A Tabela II define os canais entre as antenas transmissoras 
tx e as antenas receptoras rx, e a Tabela III define a notação do 
sinal recebido nas duas antenas [35]. 

TABELA II. REPRESENTAÇÃO DOS CANAIS ENTRE AS ANTENAS 

TRANSMISSORAS E RECEPTORAS. 

 Antena rx0 Antena rx1 

Antena tx0 h0 h2 

Antena tx1 h1 h3 

Fonte: Modificado e trad. de [35]. 

TABELA III. SEQUÊNCIA DE CODIFICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ALAMOUTI. 

 Antena rx0 Antena rx1 

Tempo t r0 r2 

Tempo t + Ts r1 r3 

Fonte: Modificado e trad. de [35]. 

Desta maneira, os sinais que chegam às antenas receptoras 
podem ser expressos pelas equações: 

𝑟0 = ℎ0 ∗ 𝑠0 +  ℎ1 ∗ 𝑠1 + 𝑛0             (20) 

𝑟1 = −ℎ0 ∗ 𝑠1
∗ + ℎ1 ∗ 𝑠0

∗ + 𝑛1          (21) 

𝑟2 = ℎ2 ∗ 𝑠0 +  ℎ3 ∗ 𝑠1 + 𝑛2             (22) 

𝑟3 = −ℎ2 ∗ 𝑠1
∗ + ℎ3 ∗ 𝑠0

∗ + 𝑛3          (23) 

 
Nessas equações, n0, n1, n2, n3 são variáveis aleatórias 

complexas gaussianas, representando o ruído branco aditivo. 

O combinador então realiza a estimação dos sinais de 
acordo com as equações: 

𝑠0̃ = ℎ0
∗ ∗ 𝑟0 + ℎ1 ∗ 𝑟1

∗ + ℎ2 ∗ 𝑟2
∗ + ℎ3 ∗ 𝑟3

∗     (24) 

𝑠1̃ = ℎ1
∗ ∗ 𝑟0 − ℎ0 ∗ 𝑟1

∗ + ℎ3
∗ ∗ 𝑟2 − ℎ2 ∗ 𝑟3

∗     (25) 
A partir daí, de maneira análoga ao caso anterior, o 

detector de máxima verossimilhança decide por 𝑠0̃ ou 𝑠1̃ pelos 
seguintes critérios: 

Para ∀𝑖 ≠ 𝑘, escolha 𝑠𝑖 se e somente se, 

(𝛼0
2 + 𝛼1

2+𝛼2
2 + 𝛼3

2 − 1) ∗ |𝑠𝑖|
2 + 𝑑2(𝑠0̃, 𝑠𝑖) ≤ (𝛼0

2 +
𝛼1

2+𝛼2
2 + 𝛼3

2 − 1) ∗ |𝑠𝑘|2 + 𝑑2(𝑠0̃, 𝑠𝑘)  (26) 
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(𝛼0
2 + 𝛼1

2+𝛼2
2 + 𝛼3

2 − 1) ∗ |𝑠𝑖|
2 + 𝑑2(𝑠1̃, 𝑠𝑖) ≤ (𝛼0

2 +
𝛼1

2+𝛼2
2 + 𝛼3

2 − 1) ∗ |𝑠𝑘|2 + 𝑑2(𝑠1̃, 𝑠𝑘)  (27) 

 
A Figura 6 [36] mostra a taxa de erro de bit (BER) em 

função da relação sinal-ruído para o esquema de Alamouti 
com uma e duas antenas receptoras e a curva para o caso em 
que não há diversidade alguma, ou seja, as curvas representam 
os sistemas (MISO), (MIMO) 2x2 e (SISO), respectivamente. 
Foi considerada uma transmissão BPSK num canal com 
desvanecimento Rayleigh plano quase-estático. A potência 
total transmitida em todos os casos é a mesma para que fosse 
feita uma comparação justa. 

 
Figura 6: Análise do BER x SNR para os esquemas MISO 2x1, MIMO 

2x2 e o caso sem diversidade. Fonte: [36]. 

V. CONCLUSÃO 

Os atuais sistemas de TV digital (ATSC 3.0, DVB-T2 e 
ISDB-Tn) utilizam técnicas de diversidade, codificação e 
combinação de sinais. Desta forma, a definição entre quais 
tipos devem ser utilizados depende da qualidade que se deseja 
alcançar e do nível de complexidade desejado.  

Com este estudo, pode-se concluir que a escolha pelo tipo 
de diversidade é baseada no sistema de comunicação e nas 
condições do canal. Já entre os métodos de combinação dos 
sinais, testes realizados por [14] mostram uma superioridade 
no método de combinação em máxima razão (MRC), mas, por 
outro lado, sua implementação é mais complicada. 

Quando se analisa a parte de codificação, que é inerente 
aos métodos de diversidade de transmissão, a escolha também 
é baseada na capacidade que o sistema deve possuir, bem 
como no nível de complexidade de execução que se pretende 
alcançar. 

Considerando os fatores citados, pode-se dizer que o 
esquema de Alamouti é a forma mais prática e simples de 
obter-se o ganho por meio de diversidade. Porém, a 
simplicidade deste procedimento é limitada com relação ao 
número de antenas transmissoras, já que, acima de duas 
antenas na transmissão e apesar de serem atingidos melhores 
resultados, a implementação passa a ser mais difícil e onerosa, 
o que inviabiliza sua utilização para algumas aplicações [3] 
[35].  
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