
1

From: Jorge Rego 
Sent: domingo, 20 de Janeiro de 2013 22:19
To: evolucao.tdt@anacom.pt
Subject: Cenários de evolução da rede de TDT

Resposta á Consulta pública sobre os cenários de evolução da rede de Televisão Digital Terrestre 
 
 
1 - Eliminação da rede em overlay e operação exclusiva da rede SFN no canal 56 
 
Concordo com as considerações efectuadas. 
 
A manter-se exclusivamente em SFN só se poderá obter bons resultados de resistência a condições de boa 
propagação troposférica com uma Rede de Emissores bastante densa (mais do que a actual), de modo a existir 
sempre um por perto, pelos meus cálculos menos de 10 Km. Para manter suficiente relação sinal/ruido com os sinais 
interferentes que chegam (ou podem chegar) fora do intervalo de guarda. 
 
2- Manutenção da rede em overlay 
 
Não é a solução completa. 
 
3 - Eliminação dos três emissores do canal 56 co-localizados com os emissores da rede em overlay 
 
Acho que na propagação troposférica a altura dos Emissores não conta muito... 
 
4 - Alteração do canal de emissão dos emissores da rede SFN, localizados no interior das zonas de cobertura 
dos emissores da rede overlay do Monte da Virgem e da Lousã 
 
Não é a solução completa. 
 
5 - Alteração da configuração para uma rede MFN (MFN de SFN’s) 
  
Considero esta a solução. 
  
Actualmente ainda são muitas as zonas mal servidas, nomedamente Alentejo e Argarve. 
  
Sim, para mitigar os inconvenientes com as alterações, implementação faseada: Começar pela instalação dos 
Emissores principais, ou seja alargar a todo o país o que foi feito no Montejunto, Lousã e Monte da Vigem. Mais 
tarde a mudança dos restantes em cada zona SFN. 
  
Divulgação ao publico também nos Canais de Televisão. O que não aconteceu com esta rede temporária. Muitos 
estão a se servir mal porque não tiveram conhecimento dela "era quase um segredo". 
  
  
Cumprimentos, 
Jorge Rego 


