
Resumo 

O objectivo principal desta dissertação é a avaliação dos métodos de codificação de canal para o 

sistema de difusão terrestre de televisão digital proposto pelo ETSI (European Telecommunications 

Standards Institute), sob a designação ETS 300 744. Para tal, apresenta-se a teoria que suporta a 

codificação de fonte e a codificação de canal para que o leitor fique com um conhecimento de todos 

os componentes do sistema. 

A avaliação dos métodos de codificação de canal foi feita com base na simulação do sistema descrito 

pela referida norma. Simulou-se uma versão simplificada do sistema recorrendo ao ambiente 

MATLAB e SIMULINK com particular ênfase para a Communications Toolbox. Deste modo tentou-se 

avaliar o desempenho dos blocos mais importantes do subsistema de codificação de canal 

(codificador Reed-Solomon e codificador convolucional) e das modulações M-QAM e OFDM. No 

entanto, devido à multiplicidade de configurações permitidas pela norma e ao tempo que demora 

cada simulação do sistema de codificação de canal completo, apenas se apresentam os resultados 

possíveis de acordo com o tempo e com os recursos computacionais disponíveis. 

Abstract  

This dissertation's main objective is to evaluate the channel coding methods, used in the digital 

television terrestrial broadcasting system proposed by the ETSI (European Telecommunications 

Standards Institute), under the designation of ETS 300 744. For that, the source and channel coding 

supporting theory is described in order to provide a basic knowledge of the whole system to the 

reader. 

The evaluation of the channel coding methods has been done by simulating the system described in 

the referred standard. A simplified version of the system has been simulated using the 

MATLAB/SIMULINK software package thoroughly using its Communications Toolbox. It has been tried 

to evaluate the performance of the most important channel coding subsystem blocks (the Reed-

Solomon encoder and the convolutional encoder), as well as the used modulations (M-QAM and 

OFDNI). Unfortunately, due to the multiplicity of configurations allowed by the standard and the time 

taken by each simulation of the complete channel coding system, the presented results are only the 

ones which has been possible to obtain according. to the available time and the computing resources. 


