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Objetivo: Apresentar as técnicas utilizadas no desenvolvimento do sistema de TV
Digital, englobando os processos que melhorarão a imagem e o áudio. Metodologia: O
trabalho se baseia no livro Televisão Digital do autor Marcelo Sampaio de Alencar,
que realiza um estudo completo sobre o tema, bem como artigos, teses e sites que
ajudam a compreender melhor o assunto. Resultados: A transmissão digital se
diferencia por transmitir sinais de áudio e vídeo em sequência de bits, que identifica
somente os estados, verdadeiro e falso, enquanto a analógica transmite sinais por ondas
eletromagnéticas, mas a mudança primordial é embasada em quatro fundamentos:
mobilidade, portabilidade, conectividade e interatividade.
Os componentes básicos do sistema digital são os sinais audiovisuais e o middleware,
que anexa os serviços interativos, faz a interface entre as aplicações e a rede e sustenta
a interatividade. 
A transmissão digital pode ser via cabo, satélite ou radiodifusão.
Os principais sistemas de televisão são SDTV e HDTV.
Na faixa que o sinal analógico é transmitido, é possível transmitir um canal de HDTV
ou quatro de SDTV.
Mas toda essa percepção de serviço só é possibilitada com o uso do equipamento
próprio que faz a recepção e decodificação do sinal, esse aparelho pode ser externo ou
embutido, caso o televisor pertença aos modelos modernos, esse equipamento é o
set-top box.
Atualmente o sinal gerado pelas emissoras já é digital, mas ele é convertido para
analógico devido a maioria dos televisores da população ser neste formato.
 Conclusão: No mundo há três sistemas digitais, ATSC, padrão americano, DVB,
padrão europeu, e o ISDB, padrão japonês. O SBDTV, Sistema Brasileiro de TV
Digital, foi inspirado no ISDB por este ser um sistema melhorado e combinado dos
outros dois.
Essas modificações, tornarão a TV muito mais dinâmica e interativa.
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