
Portaria nº 247, de 23 de setembro de 1986

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições e,

CONSIDERANDO a necessidade de permanente atualização das tecnologias
usadas nas telecomunicações, estimulando a indústria, o comércio e o lazer
social nacionais;

CONSIDERANDO  ponto de vista, já manifestado pelas emissoras,
entidades de classe, indústrias do setor  órgãos técnicos deste Ministério,
acerca das opções possíveis  de adoção, a nível nacional, da estereofonia em
televisão e que, dentre essas, as opiniões convergem maioritariamente à
Adoção de um único sistema;

CONSIDERANDO a conveniência de adotar um sistema, sem aumentar a
largura de banda da canalização  usada ou reduzir a área de cobertura já
obtida pelo canal de vídeo, apresente um bom  compromisso entra
flexibilidade, compatibilidade com os  receptores existentes, qualidade,
disponibilidade e baixo custo;

CONSIDERANDO, finalmente,  a elevada conveniência de desburocratizar
procedimentos administrativos, com eliminação das ingerências  inúteis  do
Governo sobre as empresas em assuntos normalizados e fiscalizados em
inúmeros pormenores, resolve:

I - Aprovar a adoção do Sistema de Transmissão Multiplexado de Áudio
para o Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, na forma e condições
seguir descritas.

I.1 - Tipo de emissão: 73K0F9WWF

I.2 - Além do canal principal na freqüência portadora, a 4,5 MHz da
portadora de vídeo, contendo modulação FM monofônica ou áudio (E+D), o
sistema deverá permitir a transmissão simultânea dos seguintes canais, cuja
ocupação do espectro é identificável na figura anexa.



a) um canal de áudio (E-D) para efeito de estereofonia, com modulação AM-
DSB-SC, cuja subportadora fique situada em 2FH (freqüência de
sincronismo horizontal do sinal de imagem);
b) um sinal piloto da estereofonia na freqüência de FH;

c) um segundo Canal de Áudio para Programa monofônico (SCAP) com
modulação FM, cuja subportadora fique localizada em 5 FH;

d) um canal de dados ou voz com modulação FM, cuja subportadora se situe
em 6,5 FH.

I.3 - Especificações de desempenho:

I.3.1 - Canal principal monofônico (ou e+d)
Máxima freqüência modulante: 15 kHz

Desvio máximo da portadora principal: ± 25 kHz

Pré-ênfase: 75 mS

I.3.2 - Canal de estereofônico (ou e-d)
Desvio de pico da portadora principal para o piloto: ±5 kHz

Máxima freqüência modulante: 15 kHz

Pré-ênfase: sistema DBX

I.3.3 - Segundo canal de áudio para programa (scap)
Máxima freqüência modulante: 10 kHz

Desvio máximo da portadora principal: ± 15 kHz

Desvio máximo da subportadora: ± 10 kHz

Pré-ênfase: sistema DBX

I.3.4 - Canal de dados ou voz

a) Dados

Máxima freqüência modulante: 1,5 kHz

Desvio máximo da portadora principal:  ± 3 kHz

Desvio máximo da subportadora: ± 3 kHz

Tipo de modulação da subportadora: FSK

Pré-ênfase: 250 mS

b) Voz

Máxima freqüência modulada: 3,4 kHz

Desvio máximo da portadora principal: ± 3 kHz

Desvio máximo da subportadora: ± 3 kHz



Tipo de modulação da subportadora: FM

Pré-ênfase: 150 mS

I.3.5 - A separação entre canais na transmissão estereofônica deve ser maior
do que 20 dB, e a relação sinal/ruído por modulação em freqüência, no
Contorno Primário, quando se injeta 400 Hz apenas no canal esquerdo (E),
provocando um desvio de 16,7 kHz no modo estéreo e 10 kHz no modo
SCAP, deve ser de, pelo menos, + 65 dB.
I.3.6 - A distorção harmônica total das freqüências de áudio do sistema de
transmissão, a 100% de modulação, deve ser menor do que 0,5% e 1%,
respectivamente, para o modo estéreo e SCAP.

I.3.7 - A diafonia no canal estereofônico causada pelo sinal de 1 kHz a 100%
de modulação no canal de SCAP, e vice-versa, deve ficar menor que 45 dB.

I.4 - O emprego do sistema DBX no modo estereofônico e SCAP deve,
permitir a redução de ruído, fornecendo uma pré-ênfase variável, e um
aumento de domínio da dinâmica do sinal de áudio através de 2
compressores/expansores, que ajam não só no ganho de sinal mas também
no espectro de freqüência por ele ocupado.

II - Independerá de qualquer autorização específica a transmissão no modo
estereofônico pelas concessionárias e permissionárias do Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens.

II.1 - Os equipamentos excitadores a serem usados para os fins aqui
previstos serão homologados ou registrados na forma das normas em vigor.
II.2 - Tão logo estejam instalados os equipamentos aludidos no item anterior,
as concessionárias/permissionárias deverão comunicar o fato ao DENTEL
para efeito de registro.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
Ministro de Estado das Comunicações


