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Padrões de Rádio Digital



Ibiquity Digital
• Formado pela Lucent e pela USA Digital 

Radio (CBS).
• Padrão Americano Rádio digital AM/FM
• Início de transmissões experimentais em 

2000-01 nos EUA

IBOC – In Band on Channel



• A idéia básica do IBOC (In-Band On-Channel) é a de 
transmitir o sinal digital dentro do mesmo canal do sinal 
analógico.

• Na visão dos autores, as estações de rádio poderiam migrar 
para a tecnologia digital quando fosse conveniente sem 
interromper ou prejudicar o modo analógico.

• Compressão de Áudio: HDC (proprietário) 
• Modulação: OFDM com 190 mini-portadoras de cada lado 

e capacidade de transporte total de até 96 Kbps com 
qualidade igual a de CD

Caracteríticas do Sistema IBOC



Funcionamento Sistema IBOC
• Largura do canal alocado FM 
analógico a cada estação de 200 
KHz ou seja 100 KHz por lado
• O motivo, as raias do sinal  não 
se limitam a 100 KHz, na máscara 
pode existir espúrios de 120 a 240 
KHz se a 25dB abaixo da 
portadora e 240 a 600 KHz se a 35 
dB abaixo da portadora.
• IBOC propõe transmitir entre 129 
a 198 KHz em potência bem baixa 
restrito na mascara de emissão 
modo híbrido.
• No modo híbrido estendido o 
sinal anal. é restrito a 100 KHz e a 
janela ocupada pelo sinal digital é 
de 101 a 198 KHz e a capacidade 
de transporte varia de 110 a 
150Kbps.



Funcionamento do Sistema IBOC
• Após a transição a porção 
analógica seria substituída por 
sinais digitais, tendo então o 
modo totalmente digital, onde a 
parte principal da info. Fosse 
concentrada na s portadoras 
centrais com potencia maior 
proposta da Lucent.
• A proposta da USA Digital que 
acabou vencendo, no modo 
totalmente digital a parte 
prinicipal da info. Continuaria a 
ser transmitida nas raias laterais 
com potência maior e na parte 
central seria destinada 
transmissão de info secundária.



• A capacidade de transporte varia de 200 a 300 Kbits dependendo dos 
parâmetros de configuração.

• Como na maioria dos sistemas, a capacidade pode ser utilizada por 
uma mistura de sinais de áudio (um ou mais canais) e fluxos de dados 
por  ex. no modo híbrido mais simples um fluxo de 74 Kbps e outro de 
25 Kbps, no modo estendido um fluxo adicional de 12, 25 ou 50 Kbps.

• No modo totalmente digital é possível ter até quatro fluxos 
independentes variando de 6 a 98Kbps.

• Em tese qualquer tipo de informação digital (áudio ou dados) poderia 
ser transmitido nesses fluxo, na versão original do IBOC empregava 
codificador PAC(Percentual Audio Coding) que permitia enviar dados 
(previsão de tempo, transito e etc.) juntamente como o sinal de áudio 
semelhante ao MPEG, resultados de testes foram insatisfatórios o que 
levou a iBiquity substitui-lo por um denominado HDC (também 
proprietários) que é escalonável e funciona em 18, 36, 64 e 96Kbps o 
que permite compor diferentes combinações.

Funcionamento do Sistema IBOC



•A saída deste modulador é acoplada (por meio de um acoplador  passivo) à
saída do modulador analógico, de modo que ambos os sinais, multiplexados, 
são enviados ao elemento irradiante (antena).
• Um último tópico a ser observado, as estações  transmitem de forma 
independente, o receptor leva alguns segundos para atracar à nova estação, 
nesse processo o receptor ficaria mudo durante alguns segundo, a forma 
proposta par evitar esse incômodo é o de que as estações fossem 
sincronizadas por meio do satélite GPS.

Modo simplificado de um sistema para 
transmitir um sinal IBOC juntamente com o analógico



Sistema DAB (Digital Audio Broadcast)
Eureka 147

• Padrão Europeu de Transmissão digital FM
• Projeto inicial do Programa Europeu de formação de rede de 
pesquisa Eureka que recebeu o número 147.
• Contítuido por radiodifusores europeus representados pela 
EBU (European Broadcasting Union), instituto 
Rundfunktechnik e Fraunhofer da Alemanha e o Centre
Commun d'Études en Télédiffusion et Télécommunications
(CCETT) da França.
• Primeiro protótipo pronto em 1988 e em 1997 o serviço foi 
lançado oficialmente de forma comercial.



Características do Sistema DAB

• Taxa de transmissão de 1,5Mbps dependendo do parâmetro 
de configuração adotado pelo transmissor.
• Pode transmitir até 64 programas independentes com 
diferentes taxa cada um.
• Atualmente o mais usual é a transmissão de 6 a 8 prog. de 
áudio estéreo ou mono, com tx de 32 (dados e áudio baixa 
taxa) a 192K (áudio estéreo) cada.
•Os programas de áudio codificados em MPEG I ou MPEG-
II e modulação COFDM.
• No multiplexador os diversos programas são multiplexados 
usando um esquema de multiplexação especifico do DAB 
onde são acrescidos informações de controle e sinalização 
típicos dos sistemas digitais.



Funcionamento do Sistema DAB

• O sistema Eureka DAB é conceitualmente simples, diversos provedores de 
conteúdo (Service ou Service Componente Provider) geram programas de 
rádio, rádio+dados ou apenas dados.
• Esses programas são transportados até um operados da rede (Ensembler 
Provider e Tranmission Network Provider) que providencia o empacotamento 
dos diversos programas em um único fluxo de bits, sendo então transmitido 
para os usuários.



Funcionamento do Sistema DAB

• Os sinais são reunidos e transmitidos através de um canal de 
1,5MHz, que podem estar em qualquer posição do espectro 
entre 30 MHz e 3GHz.
• Foram estabelecidas posições no espectro para 
Europa, Canada e Ásia nas faixas de banda I (VHF baixo, de 
47,9 a 67 MHz), banda II (VHF médio 87-108 MHz), banda 
III (VHF alto, de 174,9 a 239,2 MHz) e banda L (1,45 a 1,49
GHz).



Sistema DRM 
(Digital Radio Mundiale)

• Padrão Europeu de Transmissão digital AM
• Administrado por um consórcio constituído pelas emissoras 
estatais européias para transmissão AM.
• Surgiu em 1996 numa reunião da  qual participaram alguns 
dos maiores radiodifusores internacionais e fabricantes de 
equipamentos com objetivo de salvar o AM.
• Em 1998 na China estando presente radiodifusores, centros de 
pesquisa e fabricantes de transmissores e receptores foi 
assinado memorando que fundamentou o DRM.



Características do DRM

• Único sistema digital padrão aberto do mundo para ondas AM 
(curtas, médias e longas) que cobre atualmente transmissões para
bandas abaixo de 30MHz também conhecido como AM Digital.
• Fornece qualidade de áudio próximo a FM
• Pode operar com 3 codificadores de áudio dependendo da 
preferência da emissora:
- MPEG-4 AAC (Advanced Audio Coding) para alta qualidade (som estéreo)
- MPEG-4 CELP (Code Excited Linear Prediction) menor qualidade de voz
- MPEG-4 HVXC (Harmonic Vector Excitation Coding) para voz em taxas      
muito baixa
• Usa modulação OFDM 
• Taxa de transmissão até 72 Kbps



O Sistema DRM

• Ao contrário dos sistemas que requerem uma alocação nova de freq, o 
DRM usa faixas de freqüências existentes do transmissor AM.
• O sinal DRM é projetado para caber dentro de uma faixa de transmissão 
AM existente, baseada em sinais de largura de faixa de 9 ou 10 KHz, esse 
método requer pouca largura de banda 4,5 ou 5 KHz, mas pode tirar 
vantagem de faixas mais largas
• O sistema é projetado de modo que o número de portadoras possa ser 
variado, dependendo da largura de banda e da robustez requerida.

• A codificação de áudio e 
dependerá do n° de serviço sol. 
simultâneo na mesma freq (info
de transito, nome e letra de 
música) no visor do receptor.
• As aplicações incluirão rádio
fixos e portáteis, PDA´s e 
receptores de software. 



• Muitos transmissores podem ser 
facilmente modificados para 
carregar sinais DRM

• Como usa modulação OFDM 
significa que todos os dados 
produzidos digitalmente pelo 
codificador de áudio associado ao 
sinal de dados é compartilhado 
para a transmissão através de um 
grande número de portadoras 
próximas espaçadas, todas 
contidas dentro do canal de 
transmissão distribuída

O Sistema DRM

• Membros do consórcio DRM e a 
Word DAB Fórum iniciaram processo 
para expansão do sistema para bandas 
superiores a 120MHz, espera-se 
projeto seja concluído entre 2007 e 09.



Sistema ISDB-T (Integrated Services Digital 
Broadcasting - Terrestrial )

• Padrão Japonês de Transmissão digital AM e FM
• Esse serviço teve início em 2003 quando a DRP (Digital 
Radio Promotion Association) obteve licença para iniciar as 
transmissões em Tóquio e Osaka.
• A DRP surgiu de um consórcio de consórcios e atua no 
sentido de promover o rádio digital no Japão
• Em fase experimental no Japão



Características do Sistema ISDB-T

• Sua concepção tecnológica faz parte do ISDB (TV Digital Japão)
• Modulação COFDM, codificador MPEG-2 ACC e multiplex MPEG-2
• Fluxo transmitido por milhares de portadoras pequenas 1400 modo 2K, 2800 
modo 4k e 5600 modo 8K agrupadas em 13 segmentos.
• Diferentes parâmetros de transmissão em segmentos diferentes por Ex. em um 
segmento mini-portadora modulada em 64-QAM e no segmento adjacente QPSM.
• Para TV digital especificamente HDTV usa os 13 segmentos para  transportar os 
bits para o fluxo do programa (cerca de 19 Mbps)
• ISDB era conhecido como N-ISDB 
(Narrowband), não seria exatamente 
sistema de rádio, seria um sistema 
multimídia operando c/banda mais estreita 
que a TV, a largura de banda seria usar 1 
ou 3 segmentos o que corresponde a uma 
taxa de transmissão de 200 a 430 Kbps (1 
segmento) 1.3 Mbps (3 segmentos).



Funcionamento do Sistema ISDB-T

• Como o ISDB-Tsb novo nome do ISDB-N é uma fração do ISDB-T pleno, o 
sistema pode desenhado para que ambos os modos sejam compatíveis.
• Significa que se uma estação de TV quer transmitir o seu áudio em um 
segmento específico, um receptor ISDB de faixa larga reproduziria a 
informação de televisão (áudio + vídeo) enquanto o receptor de faixa estreita 
reproduziria somente o áudio.

• Da mesma forma 
uma estação ISDB de 
faixa estreita que 
transmita programas 
de rádio poderia ser 
diretamente captada 
por um receptor de 
rádio ou por um 
receptor de TV 
conforme figura



Funcionamento do Sistema ISDB-T

• O ISDB-Tsb não serve somente para 
transmissão de áudio, como nos outros, 
o áudio é digitalizado e compactado por 
meio de um codificador (MPEG-2 ACC) 
depois é multiplexado a outros fluxos 
(áudio digital, dados ou vídeo) num 
multiplexador MPEG-2, depois o 
conjunto é multiplexado e transmitido 
por  portadoras do COFDM.

• No Planejamento do espectro do Japão, a longo prazo a TV digital deverão 
ocupar a faixa UHF e estações de faixa estreita a VHF
• Durante a transição (simulcasting de 2003 a 2011) a faixa VHF será 
compartilhada com as TV analógicas e as novas ISDB-Tsb, enquanto que a 
UHF teria o convívio entre as estações analógicas e digitais de televisão.
• Após o simulcasting, VHF teria o serviço ISDB-Tsb e comunicações 
móveis, rádio AM e FM analógicos persistiam os mesmo após 2011.



Comparação entre os Padrões

Padrões Codificação de 
Áudio

Tec. de 
Modulação Faixa de Freqüência Interatividade Utilização 

atual

IBOC HDC (Proprietário) OFDM

AM – 530 - 1.600 
kHz

FM - 87.5 - 108.0 
MHz

Suporta Estados Unidos

DAB MPEG-1 e MPEG-2 COFDM 30MHz a 3GHz
Banda (I,II,III e L)

Suporta Europa, Ásia,
Canada

DRM
Mpeg4 CELP

Mpeg4 ACC[ e 
HVXC

OFDM abaixo de 30 MHz
Suporta Europa

África

ISDB-T MPEG-2 ACC COFDM 189-192MHz e 2,535 
a 2,655 GHz

Suporta Japão



Suporte a Interatividade

• Os padrões de rádios digitais suportam transmissão de dados (fotos, info. 
sobre os cantores, letras de músicas, previsão do tempo e etc.) junto com o 
de áudio.
• A exemplo do BWS(Broadcast web site) que transmitem trechos de 
páginas HTML e outros objetos através do DAB, onde os pacotes 
recebidos nos receptores formando um pequeno site local, desse modo o 
usuário interage com o sistema navegando através de Hiperlinks locais.
• Para o canal de retorno pode-se utilizar a rede telefônica.



• O documento transmitido é segmentado em pacotes de 500 a 1000 bytes cada, 
retransmitidos periodicamente de forma cíclica (carrossel) de modo que o usuário 
pode ligar o aparelho a qualquer instante e após alguns segundos, toda informação 
estaria carregada no receptor.
• Outra proposta, jornal inteiro transmitido, um filtro baseado na pref. do usuário 
armazena apenas notícias relativas ao perfil desejado na limitada mem. do aparelho, 
possibilitando navegação imediata. Se o usuário clicasse num link fora do perfil, o 
aparelho carregaria a notícia solicitada assim que ela viesse no carrossel transmitido.

Receptor digital portátil

- O BWS estabelece nos portáteis área 
de renderização de 320X2400.
- Desejável que as pág. HTML, fotos 
ou qualquer outro objeto seja 
formatado com esse objetivo.
- Display de exibição padrão é 320x240
ou seja ¼ de uma janela VGA de modo
que possa correr para cima e para baixo 
para exibir o documento.
- Memória de 256K mínima no receptor

Suporte a Interatividade




