
From:                              
Sent:                               sexta-feira, 1 de Fevereiro de 2013 19:44
To:                                   evolucao.tdt@anacom.pt
Subject:                          Re: Consulta Publica TDT

 

 
Boa tarde,

Na nossa opinião, acerca da vossa consulta publica sobre a evolução da rede TDT em Portugal, a 
solução apresentada no ponto 5.1.5 é a que se enquadra melhor para a resolução dos vários 
problema que têm existido na TDT e para se poder ter uma rede de futuro mais estável e eficaz.
 
?5.1.5 Alteração da configuração para uma rede MFN (MFN de SFN?s)
Esta alternativa altera por completo a topologia da rede de TDT associada ao MUX A,
pois todo o território continental é subdividido em várias áreas, sendo que em cada
uma das áreas é utilizado apenas um canal radioelétrico (SFN), mas distinto do
utilizado nas áreas adjacentes (MFN). A rede será assim uma rede MFN, mas
composta por redes SFN de dimensão reduzida, ou seja corresponde a uma extensão
para todo o território continental, do cenário apresentado anteriormente (5.1.4.) apenas
para a zona da Lousã e do Porto (Monte da Virgem), havendo desde já e como
referido redes planeadas e disponíveis para implementação imediata, com canais
radioelétricos abaixo dos 694 MHz, ou seja, que não integram o dividendo digital 2, o
que torna esta solução totalmente compatível com o que se perspetiva nesse âmbito
para o futuro.
Esta solução potencia a inexistência de autointerferências, uma vez que as áreas
definidas para as redes SFN permitem que todos os emissores dessa área se
encontrem dentro do intervalo de guarda, oferecendo assim um potencial de elevada
qualidade ao longo de todo o ano, evitando assim as questões apontadas pela PTC
associadas à imprevisibilidade das condições de propagação.
De relevar que a mesma é eficiente em termos espectrais, porque em cada área é
utilizado apenas um canal radioeléctrico, havendo sobreposição de coberturas apenas
na fronteira de cada uma das áreas.
A desvantagem desta solução é que a mesma causará um impacto negativo e
significativo na população provocando uma disrupção significativa, pois não só
obrigará a uma nova sintonia dos equipamentos recetores, mas igualmente à
reorientação das antenas de receção exteriores na maioria das situações.
20
Esta solução terá custos bastante elevados ao nível das infraestruturas, de apoio ao
utilizador e de comunicação.
Uma forma de tentar obviar ou mitigar estas desvantagens, seria programar esta



solução de forma faseada e ao longo de um período de tempo relativamente longo.?
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Carlos Alves
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