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1. INTRODUÇÃO 

A tecnologia utilizada para transmissão de informação em sistemas de televisão 

evoluiu bastante com o passar dos anos, chegando à transição do modelo analógico para o 

modelo digital. Desta forma, diversos padrões de transmissão digital foram avaliados para 

se obter o modelo tecnológico adequado para o broadcast, para utilização no Brasil. Os 

estudos realizados envolveram todo o procedimento de digitalização e transmissão do sinal, 

compreendendo principalmente as etapas de formatação do sinal transmitido e a 

codificação de canal envolvida, onde, ambos buscam agregar robustez ao conteúdo de 

televisão (voz, vídeo e dados) para que este possa atingir longas distâncias com qualidade, 

quando transportados em ondas eletromagnéticas.  

A importância do presente projeto está no desenvolvimento de um estudo, em nível 

de simulação, que permite avaliar como variações de codificação de canal (inclusive novas 

propostas existentes na literatura) podem influenciar no broadcast do sinal de televisão para 

determinados meios de propagação. O estudo será baseado na utilização de programação 

em alto nível para obtenção de resultados, onde estes podem gerar produção científica, uma 

vez que, serão avaliadas possíveis modificações na tecnologia empregada no SBTVD. Os 

resultados obtidos podem gerar conteúdo para publicação em congressos, conferências e 

simpósios.  

 



2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Estudo das técnicas de codificação de canal envolvidas na transmissão do sinal de 

televisão, bem como o meio de propagação, através de simulação computacional. 

Objetivos Específicos 

 Estudar os mecanismos envolvidos na propagação de sinais. 

 Estudar as técnicas de codificação de canal existentes 

 Gerar simulações em linguagem de alto nível (C++, Java, Matlab ou Scilab). 

 Gerar produção científica (artigos, jornais ou revistas) com os resultados 

obtidos através da metodologia aplicada. 

 Propor melhorias no sistema atual de televisão digital, baseado nos 

resultados obtidos na pesquisa. 

    

3. METODOLOGIA 

A metodologia pode ser descrita pelos seguintes itens:  

A) Orientar bolsista de iniciação científica com foco voltado para os objetivos deste 

plano de trabalho.  

B) Realizar o levantamento de bibliografia especializada.  

C) Analisar qual linguagem de alto nível é mais adequada para as simulações 

envolvidas no estudo. 

 



D) Validação dos resultados através de análises comparativas com dados 

experimentais, possíveis simuladores e/ou produções científicas. 

E) Elaboração de artigos para divulgação em conferências nacionais e 

internacionais. 

F) Elaboração de relatórios parciais e finais. 

4.  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

A metodologia empregada neste projeto define um conjunto de ações a serem 

realizadas, baseadas nos itens descritos na metodologia. Isto posto, abaixo segue o 

cronograma. 

CRONOGRAMA 

 

Mês 4° 

bimestre 

2015 

5° 

bimestre 

2015 

6° 

bimestre 

2015 

1° 

bimestre 

2016 

2° 

bimestre 

2015 

3° 

bimestre 

2016 

Itens 

A X X X X X X 

B X X X X X  

C X      

D   X X X X 

E    X X X 

F   X   X 
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