
 O Digital Radio Mondiale tem o prazer de anunciar que o grupo de 
mídia 21st Venture AS está investindo em um teste completo com o DRM+ 
(FM) em Trondheim/Noruega, no período de Maio e junho de 2013. A 
empresa comanda a Rádio Metro, além de outras emissoras locais, e recebeu 

financiamento do governo para o projeto. O teste coincidirá com a Conferência 
Anual da Associação Norueguêsa de Rádios Locais, de 24 a 26 de maio. Os 
participantes da Conferência receberão informações sobre o padrão e poderão 
experimentar a qualidade superior do DRM+, no estande. Membros do 

Consórcio DRM como Fraunhofer IIS, Digidia, RFmondial e Nautel ofereceram 
seus conhecimentos, experiência e apoio. Após os excelentes testes 
recentes em Nova Deli, Edimburgo e Cidade do Vaticano, o Consórcio 
 O DRM comemora o primeiro teste em DRM+ envolvendo uma rede 
de rádios comerciais, além de apresentar várias soluções de receptor. 

 A presidente do Consórcio DRM, Ruxandra Obreja, disse: "Em 
Trondheim esperamos demonstrar que existe uma solução barata e eficaz 
para digitalização de pequenas estações de rádio, comerciais e 
comunitárias.  

 Eivind Engberg, gerente técnico da Rádio Metro está entusiasmado: 
"um dos principais benefícios do DRM+ é que você usa a sua infra-estrutura 
existente e assim obtém rádio digital quase gratuitamente. DRM+ também 
demanda pouca capacidade que você pode alimentar a transmissão do site via 

ICE (Net1), 3G ou ADSL". O teste DRM+ transmitirá 50W DRM+, em 94,0 
MHz, em Trondheim, durante o final de maio e junho de 2013. 

Mais informações 

sobre o sistema DRM 
de rádio digital:  

 www.drm.org 

 www.drm-brasil.org 

 Grupo DRM no 
Facebook http://

www.facebook.com/
groups/1205207647151
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Livro: ”O dilema do rádio digital” - John Anderson  

Transmissões em DRM+ (FM) na Noruega 
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Ouça a palestra apresentada por John Anderson no evento  What is Radio? Exploring the 

past, present and future, Oregon, EUA, 25 a 27 de abril. A apresentação é uma prévia do 

seu livro, com o mesmo título, que será lançado em breve. Anderson aponta os 

problemas na tecnologia americana e mostra que a implantação do rádio digital em 

seu país está “empacando”. Apresenta alternativas, e pede soluções urgentes. Ouça em 

https://soundcloud.com/lucy-ohlsen/john-anderson-radios-digital  

Assembleia Legislativa de Santa Catarina promove 

audiência pública sobre rádio digital 

A Assembleia Catarinense realizou no dia 29 de abril uma 

audiência pública, comandada pela Deputada Ângela Albino, 

para discussão sobre o sistema de radio digital a ser 

adotado no Brasil. Estiveram presentes representantes do 

Minicom, Abratel, Anatel, rádios comunitárias, acadêmicos, 

Consórcio DRM, deputados do Rio Grande do Sul, além de 

mais de 100 pessoas na plateia. 

Boletim produzido por Marcelo Goedert — representacaodrmbrasil@gmail.com 

Testes de Rede de Frequência Única (SFN) em 
Moscou 

A Universidade Técnica de Comunicações e Informática de 

Moscou em parceria com a Rede de Rádio & TV Russa 
(RTRN) irão realizar testes em SFN na faixa de Ondas 

Curtas (HF). 

Transmissões acontecerão de 21 de maio, 6UTC, até 22 de 
maio 6UTC nas frequências de 9740kHz e 23 de maio, 6 
UTC, até 24 de maio, 6UTC nas frequências de 7370kHz. 
Também 28 de maio, 6 UTC, até 29 de maio, 6UTC em 
diferentes frequências (9740, 9820, 7370, 7430kHz). 

Dois transmissores serão usados: Bolshakovo, 15 kW, 
direção 40 (9.7 MHz, 7.4 MHz);  e Krasnodar, 30 kW, 
direção 347 (9.7 MHz) e direção 337 (7.4 MHz). 

O propósito do estudo – de detecção de ganho da operação 

em SFN. O ponto de sincronismo/recepção será Moscou. A 
Rede de Rádio & TV Russa (RTRN) financiou a maior parte 
dos trabalhos de pesquisa sobre o DRM na Rússia. 

TECHDAYS — Os melhores da radiodifusão 
brasileira. Não perca este evento!  

Campo Grande/MS—17 e 18 de junho;  

Goiânia/GO—22 e 23 de julho;  

Porto Seguro/BA—03 e 04 de setembro. 

Inscrições: www.radioenegocios.com 
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