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N- 04/79 

NORMA- PARA. CANALIZAÇÃO DA FAIXA DE 10, 7 A 11, 7GZiz 

1. INTRODUÇÃO 

A presente Norma estabelece a distribuição de canais e as condições gerais 

e especificas para sistemas que utilizem a faixa de radio.fr egüência compreen 

elida entre 10, 7 a 11, 7 Glxz, no Serviço Fixo. 

1, 1 De acordo com o Regulamento do Radiocomuni.cações da DIT, para a Re 

giáo 2 que abrange o Brasil, a faixa. entre 10, 7 a 11, 7GHz ë atribui' 

da aos Serviços Fixo, Móvel, Fixo por Satélite (Espaço-Terra).. A I os 

ma Geral de Radiocornunicações mantém esta mesma atribuição e desci 

na a faiada de 10, 7 a. 11,7 GI-Hz ti Correspondência Pública. 

1, 2 A canalização estabelecida pela presente Norma atende s Recomenda 

çóes n9s. 337--2 o 389-2 do CCIR. 	 - 

X_.3 As definiçóes lios termos utilizados nesta Norma são aquelas estabeleci 

-das em Lei, na Norma Geral de F.a,WocomL\:n.icaç~es e no Regulamento 

de Radiocoiïmunicações da UIT. 

CONJ)IÇÕES GERAIS   

2. 1 	Potência 	. 

A. potérí.cia efetiva radiada (ERP) em cada transmissor deve ser ].íïíita 

da ao ini.nimo necessririo ã rea]i.zaç io do Serviço com qualidade sati.ti:fa 

t.õr. 

2.2 Antenas 

)~evlem ser usadas <antenas direcionais com abertura dos !oSbuirs de ra 

di.aç~io no plano }iorizonial, a menor possível. 
y d  	 , 

 Projeto Técnico 

2. 5„ 	 Projetos' tccr icc:, de cem-cio com {_  normas rr i ;71 c:, 	devem 

 

ser ap:tesenÍl7_ÚDS r1. T] LL'1 R,'..S, nos ,t.(• I1 nf-C.s casos: 



a) sempre que for solicitada uma consignação de freqüência; 

b) nas alterações das caracter. isticas dos equipamentos r£ïdío 

já licenciados; 
f 

e) nas alterações quanto a localização de estações; 

d) nas modificações de altura, ganho ou tipo de antenas; 

e} em outros casos particulares, quando a pedido da TELE 

13RAS ou do DENTEL. 

2. 3, 2 	Os projetos técnicos devem levar em. consideração as fregt n. 

cias j£ã consignadas pis es ações localizadas em áreas adjacerl 

tes, Para tanto, as informações relativas a essas estaçFes de 

vem ser obtidas diretamente na área cio serviço projetado e/ou 

nos registros da 'TELEBRAS ou do :DENTEL, sendo, portanto, 

de responsabilidade do projetista evitar in.ter°ferëncias prejudi 

ciais sobre outros sistemas de rádio. 

2.4 Reserva de Canais 

A reserva de canais serí feita pelo DENTEL, at.:Lavés da U_2?1X33 A ;, 

por prazo 11áx-irnQ de 2 (dois) anos. 

3. CONDIÇÕES E SPECI' I:C AS 

A faixa de 10, 7 a 11, 7 GHs pode ser utilizada por sistemas de . transmiss6es 

arla).6E;ica e digital. 

3, 1 Sistema Analõgi_co 

A distribuição dos canais de radiofreca'dcncia, destinados a sistemas 

nel6 icos com capacidade de at5 2 700 canais telr_-fónico .; ou eglaiva —cri 

ie,.,obcdece o que se segue 

S,, . ï 	l r eqt` ências 

A 	n e,~F 	 t d 	bti i~C o 	O 	r. 5 .tA  (~ _..=11 . _Jb 17.r~IiìÀI1f11S ' .3.o p'jr d .0J. aS U 	}_. d c... 

k6irInulas citadas nos suÌ , tens 3.. 1. 1. 1 e 3. 1, 1. 2, enco't."ltrai  se 

discriminadas na tabela 1, Conformo a :+stl.'ii~ui; 1i: ilustraC1~l. 7',-:r 

1 , . ` 
 

,~,. 	E'",11LLï)~) das .i'A'i'í~'_i('Y1ClF1s ! O).'"l dores dos Cenas. de 



. (wiFiz) = fo (MHz )! ... 525 + 4On 

onde: 

f = fregticncia portadora de urgi canal c c r adiofr e-

güéneia da metade inferior da faixa. 

©~ 11, 2 GT-íz, fregtência do centro da faixa. 

ri 	1,2,",4,5,6,7,8,9,10,11 ou 12. 

3.:E. 1, 2 	Cãictu10 das FregíUiÔncias Portadoras dos Canais de 

Volta 

f°1.1 (MHz) - fo (MHz) + 5 + 40n 

onde: 

Ft = fl'•ecftïenaia portadora de um canal de radihfre 
r güercia da metade superioìr ds faixa. 

li % GJ-Iz, freei ucia do centro da faixa. 

n = 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ou 12, 

3. 1. 1. 3 	Cariais Intersticiais 

A presente ?norma faculta, quando o projaso assim 

o exigir, a utílízaç .o de canais . de radio r.°egt4c ncia 

intercalados (inter stíciais) com a di.str ibui çao prin-

cipai. As portadoras desses canais serão 20 MHz in 

feria? es s dos canais principais correspondentes, 

• encontram-se discriminados na tabela TI, conforme 

a ciistribu.i.ç io ilustrada na figura 2. 

N  i1d: 	I. 	0 primeiro a,,un l de suhfaixa- infe 

nor cia disiri_bniç o intercalada ul 

i:rapassa o limite inferior da faixa 

no devendo, portanto, ser udii.za 

íic). 

¡, 	-Não (Icv'.r.`Ï?.O ser utilizados os cana 

s intC'.raticia1.s para sistemas 	do 

2 700 canais telefônicos. 

, ei, i. 4 	Canais cio 1 .idiofregtCncia Auxiliares 



As fregt ências cendrais para os canais de radiofro 

cltlências auxiliares, cuja distribuição ë ilustrada na 
4 
	

figura 2, deverão ser: 

Fregi~ência 	Central 

Metade inferior da faixa 

Metade superior ,ia faixa 

(1\Illz) 

Distribui,io Distribuição 

Principal - Intercalada. 

10715 10705 

11185 I1175 

112.15 11202, 5 

11685 11665 

Em consegtkneia quando forem utilizados canais de 

radi!)frecjü ne-ia .auxiliares tanto a distribuição ?urin 

cipal como a. intercalada contarão com 11 canais de 

ida e 1:1 canais de volta. As freq'i.~ncias 	centrais 

desses canais derem ser obtidas a partir das i'c rmu 

ias apresentadas rios subitens 3. 1. 1 e. 3. 1. 1. 2, fa 

zendo--se: 

n 	G, 3 .. , . p 1-2 para os canais de ida 

il 	1, Ì < . 	tl para os canais de volta 

L 1.5 Agrupamento de Canais 

Quando forem agrupados três canais de. :ida e, três 

de volta numa mesma antena de -írans:niss-1ío e i°ecetp 

çào f os canais d.c radiofreq ^nci.a devem ser seleci.o 

nados, p"•efe °enc almente, fazendo: 

Ei  

2, G, 10 ou. 	 r 
em -ambas aS %11e{aCiÜS Cia. ía-ixa 

3.Ë =. 3,. 7, 1.P, 	ou 

4, 8, 11 

L. 1, (i 	1~Jh):x'i.;!1 ,̀ 

uma li i.t2:i.se da faixa íÌ(vC:)''£'O l.Sl i: l:;t?l.`, e . tem11 	.\ 05)0 ') 



te, polarizações , distintas. Por exemplo: para os ca 

geais ímpares, nos bois sentidos de transmissão de 

uma determinada seção,. polarização 1-1(V) e para os 

canais pares, polarização V (I-1). 

3, 1, 2 	Características Tëcnicas 

No caso de equipamentos que utilizem modulação de fregn 

cia, o desvio eficaz (it'iS) deverá estar de acordo com as Re 

comendações n9s 404-2 e 276-2 do CCIR. 

3, 2 	Sistema Digital 

15. distribuição dos canais de racliofreqt3ôncia, destinados a sistemas di 

pitais de baixa ou m.óclia capacidade, devendo ter consignaçôes de 

co-canais em. ambas as polarizações, obedece o que - se segue: 

3, 2. j 	Fregi.4ência_s 

As frequências nominais das portadoras obtidas a partir das 

fórmulas citadas nos subiten.s 3. 2. 1. 1 e 3, 2. 1. 2, encontram» 

se discriminadas na tabela III. 

3. 2. 1:, 1 . 'Cãlculo das fregtiéncias Portadoras dos Canais 	de 

IDA 

f 0H z) 	f Qïlz) - 545 + 40n 

onde: 

fxl  M frequência 11orttadora de um canal de radiofre 

güéncia da metade inferior da faixa 

t - 11, 2 Ct-iz, fregRência do centro da: faixa 

	

- 	 o 

n 	2,3,4 ` 5 6,79,10,11 ou 12, 

2. 1. 2 	C:.iculo das 1 eq tcnein.s Portadoras dos Car)ryis 	cl.e 

fira. (i\blz - f 	,1\liiz; -- 	40n 

onde: 

- 	 f 	

}X 

 _ )'cci1'Cnç;.,i poiledora de um c£tmlal dC r C?lt)fl'e 

	

"

1

• 	 gi4C;ncde da nfclode s ipari.or cia faixa. 



f~ = 11, 2 Gt1Z, fregücnzcia do centro da faixa 

• ii M 2,3,4,5,6,7,8,9,10,19 ou 12 

3. 2. 1.3 	Distribuição de Canais em Relação a Sistemas Analô 

gicos 

Quando for necessária a inclusão de canais digitais 

eìn um sistema analógico já existente, não completa 

mente desenvolvido, deverá- ser feita, referencial-

mente, pela utilização dos canais cda distribuição in 

tercalado. citada no subite n 3. 1. 1. 3, se os caiais a 

naiógicos estão usando os canais da distribuição 

principal citada nos sub .tens 3, 1. 1. 1 e 3. 1, 1. 2 	e 

vice-Versa, conforme ilustra o exemplo da fi; ura 3, 

• Entretanto, ê admissf:vel que em alguns casos seja 

possível a inclusão de canais digitais numa porção 

do sistema analógico existente, 

4. HOMOLOGAÇÃO 

Os equipamentos utilizados nesta faixa deverão ser homologados ou registra 

• 
r dos de acordo cora as normas espec7 ficas. 



TABELA 1 

DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL 

IDA VOLTA 

N9 	DO J?cï QUE? CIA. N9 	DO 	1?REQ-1 :ÊNCIA 

CANAL  CEN.\TTRAL 	(IdJiz) CANAL 	CENTRAL (MHz) 

2 10755 2 	 11.285 

3 10795 3` 	 11325 

4 10835 4' 	11365 

5 10875. 5' 	 11.405 

6 10915 6` 	 1.1445 

7 10955 7` 	 11.485 

8 10995 8! 	 11525 

9 11035 ;3` 	 11505 

10 11075 101 	 1-1605 

_ 

.~_ 

 

11115 Ï. ` 	 11645  
C 

12 11155 12 	 11525 



TABELA II 

DISTRII3U1ÇÃO IJ. TER.CALADA 

IDA VOLTA 

N9 DO FR QL7 I\CiA 1`N9 	DO FPL 	Qt`I}1I\CIA. 

CAI~?AL CENTRAL (IiiIIz) CANAL CENTRAL (MHz) 

1 fora de faixa 1 11125 

2 1o73ti ;2P 	' 11265 

3 1.0775 3' 11305 

`i 10815 11345 

5 10855 5' 11385 

G 10895 C' 11425 

7 70935 `l` 11465 

8 10975 8' 11505 

9 11015 9' 11545 

10 11.055 10' '11585 



t 

TABELA III 

DISTRIBUIÇÃO DIGITAL 

IDA .._ VOLTA 

N9 	DO FRE Q1 	NCIA M9 	DO EREQDÊNC1A 

CANAL CENTEAL (MHz) C.AE15iz1

...  

CENTRAL (MHz) 

2 10735 2' 11265 

3 10771,5 "' :1.1305 

r} 10815 `t.'  11345 

5 .1855 5' 11385 

6 10895 6 :.1425 

7 x.0935 7' J_11.05 

3 10975 3' 11505 

9 11015 9' 11545 

10 11055 10'  11585 

li 71055 11'  11615 

2 11135 12'  1 665 
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Figura 1 	leis i:rí.hui o dá canais de rac _o regHnicia 	DÍ,st,ribtt.;_ç o 
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t'iU,i-.,.-,-.i- 2 a Distribuição de canais de r•ad of7_eqü nc.± a ° 
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(b) DistCibu.i4.~ o intercalada 

ç1 odëc i as rrCC UE.'.1':G:12.S e,S'L O cm 



•NLMERO DO CZ NAL 
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Lxe:w,c? o de uma mista distrihu:i-çao do canais de F; ' 

ZA.nalUg cos e Digitais para sistemas de re t ransmissa.o operando n 

faixa de 11 CUz 

(To3as eis f reqüéi:tcias estão eirc MHz). 

Ia -'  A  Anaibqico B = Digital 	C = Distribuição D •- Distribuicáo 
I tei_ c„ 7_ada 	P :i _naipe L 
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