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Resumo—Este artigo consiste na apresentação do bloco BICM
(Bit Interleaved Coding And Modulation) do sistema de TV
digital ATSC 3.0 e de algoritmos para a decodificação LDPC
(Low Density Parity Check) e BCH (Bose, Ray-Chaudhuri e
Hocquenghem) presentes neste bloco.
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I. INTRODUÇÃO

Na área de radiodifusão, assim como em todas as outras
áreas da engenharia, há uma evolução rápida e constante.
Neste contexto, cada vez mais há a necessidade de transmitir
uma maior quantidade de informação em uma largura de
banda restrita, e em canais de comunicação com diversas
interferências.

No Brasil, o padrão de TV digital ISDB-T (Integrated
Services Digital Broadcasting-Terrestrial) já mostra sinais
de que está se tornando obsoleto, uma vez que ele não é
compatı́vel com o conteúdo 4K UHD (Ultra High Definition)
e HDR (High Dynamic Range), principalmente com relação ao
fluxo de dados. Portanto, o ISDB-T não será capaz de atender
a crescente demanda pelo aumento da qualidade de imagem
das próximas gerações de televisores.

Além disso, este sistema utiliza tecnologias de codificação,
entrelaçamento e multiplexação que não são as mais eficientes
disponı́veis hoje em dia. Com a tendência de diminuição do
espectro para radiodifusão, a aplicação de novas tecnologias
se faz necessária para otimizar sua utilização, principalmente
com novas formas de multiplexação, que aumentam significa-
tivamente a quantidade de dados que podem ser transmitidos
numa mesma largura de banda [1].

Outro ponto importante é a crescente inserção de ruı́do
no canal de comunicação. Como não há controle sobre o
canal, que no caso da radiodifusão é o ar, deve-se contornar
o problema causado pelo ruı́do de diversas fontes com codifi-
cadores de canal que sejam capazes de corrigir uma quantidade
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significativa de erro comprometendo o mı́nimo possı́vel a taxa
de dados.

O padrão de TV digital ATSC (Advanced Television Systems
Committee) 3.0 lançado em 2016 reúne as tecnologias mais
avançadas em codificação de canal, modulação, multiplexação
de sinais e muitas outras [2].

Neste contexto, para dar o primeiro passo para desenvolver
um padrão que venha a substituir o ISDB-T é necessário
estudar as tecnologias do estado da arte que hoje em dia estão
presentes no padrão ATSC 3.0 e verificar como elas podem
integrar este novo padrão.

Deste modo, este artigo tem como objetivo geral apresentar
algoritmos para a decodificação LDPC e BCH presentes neste
sistema.

O projeto encontra-se organizado em seis seções. A Seção
II dará uma visão geral sobre o sistema ATSC 3.0. A Seção
III contém uma breve explicação sobre o bloco BICM do
sistema ATSC 3.0. Na Seção IV o algoritmo de decodificação
LDPC é apresentado. A Seção V apresenta o algoritmo de
decodificação BCH. Por fim, a Seção VI apresenta a conclusão
deste artigo.

II. ADVANCED TELEVISION SYSTEMS COMMITTEE 3.0

Em março de 2013 o ATSC deu a partida para o desen-
volvimento do novo padrão de TV digital realizando o Call
for Proposals, que consistiu em organizações da indústria e
universidades submetendo propostas de tecnologias a serem
utilizadas no novo padrão de TV digital, chamado de “ATSC
3.0”. Das propostas enviadas, os membros da ATSC sele-
cionaram as melhores tecnologias e as combinaram para criar
o sistema ATSC 3.0 [2].

Este sistema não é compatı́vel com o padrão ATSC 1.0
e 2.0, entretanto ele traz inúmeras melhorias técnicas e de
acordo com Fay et al. [2], oferece um aumento de pelo
menos 30% de capacidade para uma mesma relação sinal-
ruı́do em relação ao padrão anterior, além de permitir uma
evolução de algumas tecnologias sem a necessidade de criar
um novo padrão. Também, o sistema foi concebido para ser
flexı́vel, oferecendo alta capacidade de transmissão (até 57
Mbps) em um sinal com baixa robustez, ou baixa capacidade
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de transmissão (no mı́nimo 1 Mbps) com sinal de alta robustez
[3].

Pode-se dizer que os maiores responsáveis por este grande
salto de capacidade se encontram no bloco BICM descrito na
norma A/322 [3], e destacado na Figura 1.

Fig. 1. Bloco BICM.

Traduzido da norma A/322[3], pág 31.

Observando a Figura 1, pode-se notar que o bloco BICM
tem como entrada pacotes PLP (Physical Layer Pipe) em
banda base, que é o nome dado à estrutura de dados do ATSC
3.0, e a saı́da do bloco é o sinal mapeado em um constelação.
Contido nele, estão os sub-blocos: FEC (Forward Error Cor-
rection), BIL (Bit Interleaver) e Mapper. O bloco FEC é o
objeto de estudo deste artigo. Note também que a Figura
1, retirada da norma A/322 o fluxo de bits corresponde à
transmissão. Neste artigo os algoritmos apresentados referem-
se à recepção.

III. BIT-INTERLEAVED AND CODED MODULATION

O primeiro bloco contido no BICM é o bloco Forward
Error Correction. Este bloco no ATSC 3.0 consiste em um ou
dois codificadores de canal concatenados, chamados de inner
code e outer code. O inner code deve ser obrigatoriamente
um codificador LDPC (Low Density Parity Check), com um
tamanho Ninner de 64800 bits (normal frame) ou 16200 bits
(short frame) [3]. Para ambos os tamanhos de frame, o sistema
prevê a utilização de taxas de codificação de 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. O
FEC Frame, que é a concatenação do PLP, inner code e outer
code pode ser visto na Figura 2.

Fig. 2. Estrutura do FEC Frame.

Traduzido da norma A/322 [3], pág 32.

O outer code pode ser escolhido entre BCH (Bose, Ray-
Chaudhuri e Hocquenghem) que é complexo de implementar
mas oferece correção de erros de 12 bits, CRC (Cyclic
Redundancy Check) que é simples de implementar mas oferece
apenas detecção de erros, ou pode-se também não utilizar
codificador para o outer code. Caso seja escolhido BCH
ou CRC, serão adicionados 192 ou 168 bits de paridade

(Mouter, na Figura 2) para Ninner de 64800 bits ou 16200 bits
respectivamente. Se for optado por não utilizar um codificador
para o outer code, Mouter será zero. Neste projeto, o BCH será
utilizado no outer code, portanto apenas ele será detalhado.

Como mostrado no livro de Lin e Costello[4], a codificação
BCH é uma codificação de canal que utiliza um polinômio
gerador para criar a palavra-código a ser transmitida. Para o
ATSC 3.0, o polinômio gerador se dá a partir da multiplicação
g(x) = g1(x)g2(x)...g12(x) dos polinômios mı́nimos descritos
na Tabela I.

TABELA I
POLINÔMIOS MÍNIMOS BCH

Comprimento do código Ninner=64800 Comprimento do código Ninner=16200
g1(x) x16+x5+x3+x2+1 x14+x5+x3+x +1
g2(x) x16+x8+x6+x5+x4+x+1 x14+x11+x8+x6+1
g3(x) x16+x11+x10+x9+x8+x7+x5+x4+x3+x2+1 x14+x10+x9+x6+x2+x+1
g4(x) x16+x14+x12+x11+x9+x6+x4+x2+1 x14+x12+x10+x8+x7+x4+1
g5(x) x16+x12+x11+x10+x9+x8+x5+x3+x2+x+1 x14+x13+x11+x9+x8+x6+x4+x2+1
g6(x) x16+x15+x14+x13+x12+x10+x9+x8+x7+x5+x4+x2+1 x14+x13+x9+x8+x7+x3+1
g7(x) x16+x15+x13+x11+x10+x9+x8+x6+x5+x2+1 x14+x13+x11+x10+x7+x6+x5+x2+1
g8(x) x16+x14+x13+x12+x9+x8+x6+x5+x2+x+1 x14+x11+x10+x9+x8+x5+1
g9(x) x16+x11+x10+x9+x7+x5+1 x14+x10+x9+x3+x2+x+1
g10(x) x16+x14+x13+x12+x10+x8+x7+x5+x2+x+1 x14+x12+x11+x9+x6+x3+1
g11(x) x16+x13+x12+x11+x9+x5+x3+x2+1 x14+x12+x11+x4+1
g12(x) x16+x12+x11+x9+x7+x6+x5+x+1 x14+x13+x10+x8+x7+x6+x5+x3+x2+x+1

Traduzido da norma A/322 [3].

O codificador BCH(n, k, t) tem como entrada k bits, n
bits de saı́da e corrige t bits e neste sistema, ele se dá na
forma sistemática, o que significa que a mensagem original
está presente na palavra-código. Portanto, para codificar a
mensagem, esta é tratada com um polinômio no qual cada bit
multiplica xi, onde i é a posição do bit na mensagem, e assim
é obtida m(x). Então, a mensagem na forma polinomial é
multiplicada por xn-k e depois é realizado s(x) = m(x)/g(x),
onde s(x) é a palavra-código a ser transmitida. O resto desta
divisão serão os bits de paridade, e estes são somados à s(x)
para completar a palavra-código.

Deve-se notar, porém, que no sistema ATSC 3.0 utilizam-
se códigos BCH encurtados. Isto significa que n não obedece
à regra 2m − 1, onde m é um número inteiro positivo que é
escolhido de acordo com o tamanho desejado da mensagem.
Neste sistema, m = 14 para Ninner = 16200 e m = 16 para
Ninner = 64800 [3].

Após a codificação BCH, os bits a serem transmitidos
devem passar por um codificador LDPC sistemático que
adicionará mais bits de paridade para aumentar a robustez do
sinal.

A norma A/322 [3], como apresentado na Tabela II, detalha
duas estruturas para gerar a matriz de paridade de acordo com
a taxa de código e o tamanho do frame. Ambas as estruturas
podem ser encontradas na seção 6.1.3 da norma A/322 [3].

O bloco Bit Interleaver tem como função proteger o sinal
de ruı́dos de rajada “embaralhando” o sinal e possui três etapas
como mostrado na Figura 3.

A primeira etapa, chamada de Parity Interleaver
(Entrelaçador de Paridade) é utilizada apenas quando há
a codificação LDPC com a estrutura B, e tem como função
converter a matriz de verificação de paridade LDPC que tem
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TABELA II
ESTRUTURA DOS CÓDIGOS LDPC PARA CADA TAXA DE CÓDIGO E

TAMANHO

Taxa do código Estrutura do código LDPC
Ninner=64800 Ninner=16200

2/15 A A
3/15 A A
4/15 A A
5/15 A A
6/15 B B
7/15 A B
8/15 B B
9/15 B B
10/15 B B
11/15 B B
12/15 B B
13/15 B B

Traduzido da norma A/322 [3].

Fig. 3. Estrutura do Bit Interleaver.

Traduzido da norma A/322 [3].

uma estrutura em escada para uma estrutura quase cı́clica
similar a parte da informação da matriz [3].

A segunda etapa, o Group-Wise Interleaver (Entrelaçador
de Grupo) é um processo relativamente simples, e consiste
em dividir os bits em grupos de 360 e permutar estes grupos
de acordo com as Tabelas B.1 e B.2 para Ninner=64800 e
Ninner=16200 respectivamente do Anexo B da norma A/322
[3]. Note que as permutações são diferentes dependendo da
taxa de código e modulação escolhida.

A terceira etapa, denominada de Block Interleaver
(Entrelaçador de Bloco) tem dois tipos, A e B, que não tem
relação nenhuma com o tipo de codificação LDPC escolhido,
ou seja: uma codificação LDPC tipo A não será necessa-
riamente utilizada com um entrelaçador de bloco tipo A. O
entrelaçador de bloco varia de acordo com a taxa do código,
a modulação e o tamanho de Ninner [3].

O entrelaçador de bloco tipo A faz a escrita em colunas e
a leitura em linhas, como apresentado na Figura 4.

O entrelaçador de bloco tipo B faz a escrita em linhas
e a leitura em colunas, como apresentado na Figura 5, que
exemplifica o processo para uma modulação 256-QAM.

Após passar pelo entrelaçador de bloco, o próximo passo é
gerar a constelação através do Mapper. Este bloco transforma
os bits a serem transmitidos em sı́mbolos. Um sı́mbolo,
neste contexto, é um conjunto de bits definido pela ordem
da modulação. De acordo com a norma A/322 [3] pode-se
utilizar seis tipos de modulação diferentes: QPSK (constelação
uniforme) e 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM and
4096-QAM (constelações não-uniformes).

Fig. 4. Estrutura do Entrelaçador de Bloco Tipo A.

Traduzido da norma A/322 [3].

Fig. 5. Estrutura do Entrelaçador de Bloco Tipo B.

Traduzido da norma A/322 [3].

Como mostrado por Loghin et al.[6], as constelações não-
uniformes possuem uma maior robustez em relação às uni-
formes, por esse motivo elas são utilizadas para taxas de dados
mais altas. Também, no padrão ATSC 3.0, as constelações não
mudam apenas com a ordem de modulação, mas mudam com
a taxa de codificação utilizada [3]. Na Figira 6 é apresen-
tada a constelação não-uniforme 16-QAM para uma taxa de
codificação 6/15.

Antes da transmissão, o sinal passa por um processo de
multiplexação chamado de Layered Division Multiplexing
(LDM), mostrado na Figura 7, que permite que mais de um
PLP seja transmitido de uma vez. Esta multiplexação consiste
em uma combinação de constelações com diferentes nı́veis de
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Fig. 6. Constelação 16-QAM não-uniforme.

Norma A/322 [3].

potência, geralmente com modulações e codificações de canais
diferentes [3].

O Injection Level do Enhanced Layer em relação ao
Core Layer é um parâmetro de transmissão que permite a
distribuição de potência entre os dois layers. Variando o
Injection Level, a robustez do sinal de cada layer é alterada.
Isto é um método adicional para variar a robustez, além dos
parâmetros de modulação e codificação para os PLPs.

O valor do fator de escala do Injection Level α e de
normalização de potência β depende do Injection Level do
Enhanced Layer.

Fig. 7. Bloco LDM do padrão ATSC 3.0.

Traduzido da norma A/322 [3].

No caso do padrão ATSC 3.0, como mostrado pela norma
A/322 [3], existem duas camadas LDM definidas: o Core
Layer e o Enhanced Layer. Também, a norma define que o
Core Layer deve ser mais robusto que o Enhanced Layer,
tanto em relação a modulação quanto em relação a taxa de
codificação.

As constelações multiplexadas pelo bloco LDM se compor-
tam como mostradas no exemplo da Figura 8 As constelações
representadas são QPSK 4/15 para o Enhanced Layer, e 64-
QAM 10/15 para o Core Layer, com α = 0.6309573 e β =
0.8457262. A relação de potência entre o Core Layer relativo
ao total é 71.5%, enquanto o do Enhanced Layer é de 28.5%.

IV. DECODIFICAÇÃO LDPC
A norma A/322 [3] define na seção 6.1.3 as estruturas para

a criação da matriz de paridade LDPC. Ao utilizar a taxa de
codificação 10/15, é possı́vel ver através da Tabela II que a
estrutura LDPC utilizada é do tipo B, tanto para o normal
frame como para o short frame. A estrutura do tipo B para

Fig. 8. Constelação do Core Layer (a), constelação do Enhanced Layer (b)
e constelações multiplexadas pelo bloco LDM com com α = 0.6309573 e β
= 0.8457262(c).

Adaptado da norma A/322 [3].

a criação de matriz de paridade do ATSC 3.0 é realizada da
maneira mostrada a seguir.

O Anexo A da norma A/322 [3] descreve as tabelas para
gerar as matrizes de paridade, para ambos os tamanhos de
frame. A Tabela III é um exemplo deste tipo de tabela.

TABELA III
TABELA PARA GERAR A MATRIZ DE PARIDADE (TAXA DE CÓDIGO = 10/15

(Ninner = 16200)

Taxa de código = 3/15 (Ninner = 16200)
8 372 841 4522 5253 7430 8542 9822 10550 11896 11988
80 255 667 1511 3549 5239 5422 5497 7157 7854 11267
257 406 792 2916 3072 3214 3638 4090 8175 8892 9003
80 150 346 1883 6838 7818 9482 10366 10514 11468 12341
32 100 978 3493 6751 7787 8496 10170 10318 10451 12561
504 803 856 2048 6775 7631 8110 8221 8371 9443 10990
152 283 696 1164 4514 4649 7260 7370 11925 11986 12092
127 1034 1044 1842 3184 3397 5931 7577 11898 12339 12689
107 513 979 3934 4374 4658 7286 7809 8830 10804 10893
2045 2499 7197 8887 9420 9922 10132 10540 10816 11876
2932 6241 7136 7835 8541 9403 9817 11679 12377 12810
2211 2288 3937 4310 5952 6597 9692 10445 11064 11272

Traduzido da norma A/322 [3].

A Figura 9 indica os passos a serem seguidos na
decodificação LDPC.

O objetivo na primeira etapa é descobrir quais bits de
informação (i0, i1, ..., iKldpc-1) se relacionam com quais bits
de paridade (p0, p1, ..., pNldpc-Kldpc-1). Para isto, é necessário
descobrir a matriz geradora, que será no formato G = [IP ],
onde I é uma matriz identidade e P é a matriz de paridade.

A primeira linha da matriz de paridade é referente a i0, a
segunda referente a i1, e assim por diante. Inicialmente, p = 0
para todas as posições.
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Fig. 9. Fluxograma dos passos da decodificação LDPC

Adaptado da norma A/322 [3].

TABELA IV
VALORES DE QLDPC

Taxa de código Qldpc (Ninner=64800) Qldpc (Ninner=16200)
6/15 108 27
7/15 N/A 24
8/15 84 21
9/15 72 18
10/15 60 15
11/15 48 12
12/15 36 9
13/15 24 6

Traduzido da norma A/322 [3].

A primeira linha da Tabela III será utilizada para i0 a i359.
A segunda linha para i360 a i719 e assim por diante. Então, é
aplicada a equação 1 para cada elemento da linha e cada i, e
é realizado os bits p(j) = 1.

j = [x+ [m]mod(360) ×Qldpc]mod(N ldpc −K ldpc) (1)

Na equação, j é a posição de p, x são os valores da tabela,
m são as posições de i Qldpc, tem seu valor diferente para
cada taxa de código e tamanho do frame, como mostrado na
Tabela IV, N ldpc = N inner e K ldpc = N inner × R, onde R é a
taxa de código.

Ao final deste processo, para cada linha de matriz de
paridade, é aplicada a equação 2.

pj = pj ⊕ pj-1 (2)

Com isto, é obtida a matriz G. Para a decodificação, é
preciso obter a matriz de verificação de paridade H = [P TI].

Como esta matriz é muito grande para ser utilizada na
prática, esta matriz é condensada em outra, chamada de matriz
de Check Nodes (C), na qual ao invés de haver 1s e 0s, há,
para cada linha, as posições das colunas que o valor é 1 na
matriz H . Note que cada linha terá um número diferente de
1s.

Para a decodificação, a entrada é no formato LLR, como já
dito anteriormente, e portanto está na forma LLR0, LLR1,

..., LLRNldpc-1. Para saber se a mensagem está correta, é
necessário calcular a sı́ndrome. A sı́ndrome LDPC necessita da
mensagem na forma binária, portanto, são consideradas LLRs
positivas como bit 1 e LLRs negativas como bit 0, e assim r é
obtido. A sı́ndrome S, com Nldpc-Kldpc elementos inicialmente
é zero e é calculada através da equação 3.

N ldpc−Kldpc∑
i=0

(UltimoV alor)∑
j=0

Si = Si ⊕ rCi,j (3)

Se Si = 0 para cada i, a mensagem não possui erro. Caso o
contrário, o decodificador irá tentar corrigir os erros. Existem
diversos algoritmos para tentar corrigir os erros, entretanto,
neste trabalho, é apresentado o algoritmo SPA (Sum-Product
Algorithm), pois como mostrado por [5], este algoritmo tem
maior eficiência.

As equações 4, 5 e 6 apresentam como é realizada a
decodificação. Elas são repetidas para cada iteração. Para a
primeira iteração, os valores da mensagem LLR são utilizadas
ao invés da matriz Q na equação 4.

Ri,j = 2 × atanh(
∏

k∈Cj\k

tanh(0.5 ×Qk,j)) (4)

Qi,j = LLRi +
∑

k∈Cj\k

Rk,j (5)

LLRouti = LLRouti +
∑

k∈Ci,j

Ri,k (6)

Ao final, LLRout será a LLR corrigida para esta iteração.
A próxima etapa é transformar LLRout em r e calcular
a sı́ndrome de acordo com a equação 3. Se esta for zero,
a mensagem está corrigida. Caso o contrário, o processo é
repetido novamente desde a equação 4.

Também, pode acontecer de a sı́ndrome nunca ser zero,
dependendo da “certeza” da LLR. Para este caso, há um
número máximo de iterações. Caso seja atingido este número
de iterações, a LLR é transformada em r e o decodificador
BCH será responsável por tentar corrigir os erros restantes.

V. DECODIFICAÇÃO BCH

Ao final do decodificador LDPC a mensagem ri é encami-
nhada para o decodificador BCH.

Na decodificação BCH todas as operações são realizadas em
Campo de Galois GF(2m), onde m = 14 para o short frame e
m = 16 para o normal frame.

Portanto, é necessário criar uma tabela relacionando os
valores de αi com os valores decimais. No algoritmo utilizado,
será considerado o vetor GF i = Dec. A aritmética em campo
e a criação de um Campo de Galois não serão descritos, mas
isto pode ser encontrado no Capı́tulo 2 do livro de Lin e
Costello[4].

Também, é necessário ter uma tabela inversa de valores de
αi e seus respectivos valores decimais. A tabela inversa se dá
pela seguinte propriedade descrita pela equação 7.
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a× b = 1 (7)

Ou seja, um número é inverso do outro quando sua
multiplicação é igual a 1. Assim é obtida a tabela Deci =
InvDec. A tabela que relaciona α com seu inverso também
é obtida neste processo, e a tabela αi = αInv é gerada.

A Figura 10 indica os passos a serem seguidos na
decodificação LDPC.

Fig. 10. Fluxograma dos passos da decodificação BCH

Adaptado da norma A/322 [3].

Com estas tabelas é possı́vel fazer a decodificação BCH,
que assim como o LDPC, tem inı́cio pelo cálculo da sı́ndrome.
Neste artigo, é utilizado o método de Horner para o cálculo da
sı́ndrome, que gera uma sı́ndrome na forma polinomial com
2t elementos, que são armazenados no vetor SINi, que será
zero no inı́cio. Seu cálculo é descrito pela equação 8.

SINi =

Nbch∑
j=0

GF [i*j]mod(Nbch) (8)

Se SINi = 0 para todo i, não há erro detectável. Caso o
contrário, o decodificador irá buscar e corrigir o erro. Existem
diversos algoritmos para esta tarefa, mas aqui é utilizado o
método de Peterson, que utiliza o polinômio localizador de
erros Λ, devido à facilidade de implementação.

O primeiro passo então é criar uma matriz S com t + 1
linhas e t colunas, de acordo com a equação 9.

Si,j = SIN i+j (9)

Depois, utilizando o método da eliminação Gaussiana, será
obtida uma matriz triangular superior. Uma propriedade in-
teressante que é possı́vel se observar na matriz S após este
processo, é que o número de linhas não-nulas da matriz será
igual ao número de erros (nErr) da palavra-código recebida.

As linhas não-nulas formam um conjunto de equações que,
quando resolvidas, geram o vetor Λ. Infelizmente, o polinômio
Λ é um polinômio que sempre tem t raı́zes. Isto significa que
caso existam menos de t erros, o algoritmo irá indicar posições
que na verdade não contém erros. Isto não é um problema,

pois como já é conhecido o número real de erros (nErr),
basta permutar os erros nas posições indicadas pelas raı́zes do
polinômio Λ e calcular a sı́ndrome até a mesma ser zero.

Caso todas as combinações sejam feitas e a sı́ndrome ainda
não for igual a zero, significa que o sinal possui mais de t
erros. Neste caso, não é possı́vel corrigı́-los. Ao final deste
processo, os Kbch bits da mensagem são encaminhados ao
próximo bloco.

VI. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou o bloco BICM utilizado no sis-
tema de TV digital ATSC 3.0, no qual estão contidas duas
das grandes evoluções tecnológicas presentes no sistema.
Também, sugeriu um método de decodificação LDPC e um
método de decodificação BCH que podem ser utilizados na
implementação de simulações deste bloco.
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