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REIVINDICAÇÕES 

1. Método de comunicações entre uma estação principal (BSPPi, 

CUi) e nós de processamento (AU1 - AU32) servidos pela estação principal e 

capazes de trocar informação entre eles via tal estação principal, caracterizado 

pelo fato de compreender as etapas de: 5 

- interconectar tal estação principal e tais nós num trajeto óptico 

(RNG1) definindo nós adjacentes e nós não adjacentes numa configuração em 

série de maneira a definir uma distribuição ordenada dos nós de processamento 

(AU1 - AU32) de acordo com uma direção de propagação óptica com relação 

à estação principal (BSPPi, CUi), 10 

- agrupar operativamente aqueles nós em diversos sub-grupos 

distintos (AU1, AU9, AU17, AU25; AU8, ..., AU32), cada qual formado por 

nós não adjacentes, pelo menos um de ditos sub-grupos incluindo pelo menos 

dois nós; 

- gerar, naquela estação principal, um sinal óptico multiplexado 15 

(SWDΜ) que se propaga ao longo de dito trajeto óptico para servir os nós, o dito 

sinal óptico multiplexado compreendendo diversos sinais de canal óptico (So1, 

..., So8) possuindo respectivos diversos comprimentos de onda de portadora 

distintos (λ1 - λ8), cada comprimento de onda de portadora sendo associado a 

um respectivo sub-grupo de nós,  20 

em que o sinal óptico (SWDΜ) sofre uma atenuação de potência 

óptica ao longo do trajeto óptico (RNG1) dependente de cada comprimento de 

onda de portadora (λ1 - λ8); 

- alocar tais comprimento de onda de portadora (λ1 - λ8) dentre 

cada sub-grupo de nós não adjacentes com base na atenuação sofrida pelo dito 25 

comprimento de onda de portadora ao longo do trajeto óptico (RNG1), de tal 

modo que os nós progressivamente mais distantes da estação principal sejam, 

respectivamente, associados com um comprimento de onda de portadora tendo 

atenuação progressivamente mais baixa; e 
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- servir cada nó de cada sub-grupo de nós com uma respectiva 

porção (S1−1) do sinal de canal óptico (So1) possuindo o comprimento de onda 

de portadora associado (λ1). 

2. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado por compreender adicionalmente, em cada nó (AU1 - AU32), 5 

regenerar o sinal de canal óptico (So1, ..., So8) recebido no comprimento de 

onda de portadora associado (λ1 - λ8), tal que o sinal óptico (SWDΜ) apresente 

uma quantidade de potência suficiente para a propagação ao longo da porção 

mais distante do trajeto óptico (RNG1) até o nó subsequente que pertence ao 

mesmo sub-grupo. 10 

3. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 1 ou 

2, caracterizado por compreender adicionalmente, em cada nó (AU1 - AU32), 

processar pelo menos uma potência óptica do sinal de canal óptico (So1, ..., 

So8) possuindo o comprimento de onda de portadora associado (λ1 - λ8). 

4. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 3, 15 

caracterizado pelo fato de que o processamento da potência óptica inclui: 

- converter opticamente para eletricamente o dito sinal de canal 

óptico (So1) para obter um sinal elétrico digital (Se1), 

- processar eletricamente o sinal elétrico digital, e 

- converter eletricamente para opticamente um sinal resultante 20 

do processamento elétrico. 

5. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 4, 

caracterizado pelo fato de que aquela etapa de processar eletricamente o sinal 

elétrico digital inclui amplificar eletricamente e re-conformar o sinal elétrico 

digital. 25 

6. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizado pelo fato de que aquela etapa de processar eletricamente e aquela 

etapa de converter eletricamente para opticamente são travados no tempo ao 

referido sinal elétrico digital. 
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7. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que aquele trajeto óptico inclui enlaces ópticos que 

acoplam pares de nós adjacentes, ditos enlaces ópticos sendo do tipo passivo. 

8. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 7, 

caracterizado pelo fato de que aqueles enlaces ópticos incluem fibras ópticas. 5 

9. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que tal estação principal e os nós de processamento 

são incluídos num sistema de comunicações por rádio móvel (1) e cada um de 

tais nós de processamento é adaptado para gerar e receber sinais de rádio que 

servem pelo menos um setor de um site de célula do sistema de comunicações 10 

por rádio móvel. 

10. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que cada sinal de canal óptico (So1, ..., So8) porta 

fluxos de sub-dados, cada um destinado a um correspondente nó do respectivo 

sub-grupo, os ditos fluxos de sub-dados sendo organizados de acordo com uma 15 

técnica de multiplexação por divisão no tempo. 

11. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 10, 

caracterizado pelo fato de que a propagação de dito sinal multiplexado inclui: 

- gerar um primeiro sinal de canal óptico (So1) possuindo um 

primeiro comprimento de onda de portadora (λ1) e associado a um primeiro 20 

sub-grupo de nós, o referido primeiro sinal de canal estando associado a um 

primeiro sinal elétrico digital (Se1) compreendendo diversos fluxos de sub-

dados (S1−1 - S1-4), cada nó (AU1, AU9, AU17, AU25) do primeiro sub-grupo 

sendo associado a pelo menos um fluxo de sub-dados correspondente, 

- enviar aquele primeiro sinal de canal (So1) juntamente com os 25 

outros sinais de canal sobre o dito trajeto óptico. 

12. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato de que o serviço de cada nó de cada sub-grupo de nós 

inclui: 
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- processar, num primeiro nó (AU1), incluído no primeiro sub-

grupo, o primeiro sinal de canal (So1) para extrair um primeiro fluxo de sub-

dados (S1−1), 

- gerar, a partir do referido primeiro fluxo de sub-dados extraído, 

um primeiro sinal de rádio de enlace descendente correspondente (Sr) para ser 5 

radiado, 

- radiar o referido primeiro sinal de rádio de enlace descendente 

correspondente. 

13. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 12, 

caracterizado pelo fato de que o referido processamento no primeiro nó inclui 10 

adicionalmente: 

- receber em uma entrada óptica (102) do referido primeiro nó 

(AU1) o sinal multiplexado (SWDΜ), 

- selecionar, a partir do sinal multiplexado, o primeiro sinal de 

canal óptico (So1), 15 

- converter o referido primeiro sinal de canal óptico (So1) no 

primeiro sinal elétrico (Se1), 

- extrair, do primeiro sinal elétrico (Se1), o primeiro fluxo de 

sub-dados (S1−1) a ser processado, de modo a gerar o primeiro sinal de rádio 

de enlace descendente. 20 

14. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 13, 

caracterizado pelo fato de compreender adicionalmente: 

- receber em uma entrada de antena (Rx1) do referido primeiro 

nó (AU1) um primeiro sinal de rádio de enlace ascendente (Srr), 

- processar o dito primeiro sinal de rádio de enlace ascendente 25 

para gerar um primeiro fluxo de sub-dados de enlace ascendente (S1−1’), 

- adicionar o primeiro fluxo de sub-dados de enlace ascendente 

(S1−1’) ao primeiro sinal elétrico (Se1) como resultante de tal etapa de extração 

para gerar um segundo sinal elétrico (Se1’), 
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- converter o segundo sinal elétrico (Se1’) num sinal óptico de 

saída (So1’) tendo o referido primeiro comprimento de onda de portadora (λ1), 

- enviar o sinal óptico de saída juntamente com os outros sinais 

de canal óptico ao longo do dito trajeto óptico. 

15. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 11, 5 

caracterizado pelo fato de cada fluxo de sub-dados incluir um respectivo dado 

de identificação para associar o fluxo de sub-dados a um nó correspondente. 

16. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizado pelo fato de ditos diversos fluxos de sub-dados serem organizados 

de acordo com um protocolo padrão transporte selecionado a partir do grupo: 10 

SDH (Hierarquia Digital Síncrona), SONET (Rede Óptica Síncrona), GbE 

(Gigabit Ethernet), CPRI (Interface de Rádio Pública Comum). 

17. Método de comunicações de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de o trajeto óptico compreender um anel óptico (RNG1). 

18. Rede de comunicações (1), incluindo: 15 

- diversos nós de processamento (AU1 - AU32) interconectados 

em um trajeto óptico (RNG1) definindo nós não adjacentes e nós adjacentes, 

- uma estação principal (BSPPi, CUi) conectada ao dito trajeto 

óptico e adaptada para a geração de um sinal óptico multiplexado (SWDΜ) a ser 

propagado ao longo do referido trajeto para servir aos nós, aquele sinal óptico 20 

compreendendo diversos sinais de canal óptico (So1 - So8) tendo respectivos 

diversos comprimentos de onda de portadora distintos (λ1 - λ8), 

em que o sinal óptico (SWDΜ) sofre uma atenuação de potência 

óptica ao longo do trajeto óptico (RNG1) dependente de cada comprimento de 

onda de portadora (λ1 - λ8); 25 

caracterizada pelo fato de que aqueles nós são capazes de trocar 

informação entre eles via a estação principal; 

aquela estação principal (BSPPi, CUi) e tais nós (AU1 - AU32) 

são interconectados numa configuração em série, de tal maneira a definir uma 
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distribuição ordenada dos nós de processamento (AU1 - AU32) de acordo com 

uma direção de propagação óptica com relação à estação principal; 

tais nós são operativamente agrupados em diversos sub-grupos 

distintos (AU1, AU9, AU17, AU25; AU8, ..., AU32), cada qual formado por 

nós não adjacentes, pelo menos um de ditos sub-grupos incluindo pelo menos 5 

dois nós, a rede sendo configurada de maneira a servir cada sub-grupo de nós 

com uma respectiva porção (S1−1) do sinal de canal óptico tendo o comprimento 

de onda de portadora associado (λ1); e 

cada sub-grupo de nós não adjacentes tem um comprimento de 

onda de portadora associado (λ1 - λ8) com base na atenuação sofrida pelo dito 10 

comprimento de onda de portadora ao longo do trajeto óptico (RNG1), de tal 

modo que os nós progressivamente mais distantes da estação principal sejam, 

respectivamente, associados com um comprimento de onda de portadora tendo 

atenuação progressivamente mais baixa. 

19. Rede (1) de acordo com a reivindicação 18, caracterizada 15 

pelo fato de que cada nó (AU1 - AU32) é adaptado para regenerar o sinal de 

canal óptico (So1, ..., So8) recebido no comprimento de onda de portadora 

associado (λ1 - λ8), tal que o sinal óptico (SWDΜ) apresente uma quantidade de 

potência suficiente para a propagação ao longo da porção mais distante do 

trajeto óptico (RNG1) até o nó subsequente pertencente ao mesmo sub-grupo. 20 

20. Rede (1) de acordo com a reivindicação 18 ou reivindicação 

19, caracterizada pelo fato de que cada nó inclui um primeiro aparelho (O/E1, 

S/P1-P/S1, E/O1) adaptado para processar a potência óptica do sinal de canal 

óptico correspondente que serve o respectivo nó (AU1). 

21. Rede (1) de acordo com a reivindicação 20, caracterizada 25 

pelo fato de que o dito primeiro aparelho inclui: 

- um conversor óptico para elétrico (O/E1) que é adaptado para 

converter o referido sinal de canal óptico para obter um sinal elétrico digital 

(Se1), 
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- um aparelho de processamento elétrico (S/P1-P/S1) adaptado 

para processar o sinal elétrico digital, e 

- um conversor elétrico para óptico (E/O1) que é adaptado para 

converter na forma óptica o sinal resultante de dito aparelho de processamento 

elétrico. 5 

22. Rede (1) de acordo com a reivindicação 21, caracterizada 

pelo fato de que o conversor óptico para elétrico (O/E1) inclui um amplificador 

elétrico e um dispositivo de re-conformação do sinal elétrico digital. 

23. Rede (1) de acordo com a reivindicação 21, caracterizada 

pelo fato de que o aparelho de processamento elétrico e o conversor elétrico 10 

para óptico (E/O1) são travados no tempo ao referido sinal elétrico digital. 

24. Rede (1) de acordo com a reivindicação 18, caracterizada 

pelo fato de que o trajeto óptico inclui enlaces ópticos que acoplam cada par de 

nós adjacentes, ditos enlaces ópticos sendo do tipo passivo. 

25. Rede (1) de acordo com a reivindicação 24, caracterizada 15 

pelo fato de que os ditos enlaces ópticos incluem fibras ópticas. 

26. Rede (1) de acordo com a reivindicação 18, caracterizada 

pelo fato de que tal estação principal e os nós de processamento são incluídos 

em um sistema de comunicações por rádio móvel e cada um daqueles nós de 

processamento é adaptado para gerar e receber sinais de rádio que servem pelo 20 

menos um setor de um site de célula de tal sistema de comunicações por rádio 

móvel. 

27. Rede (1) de acordo com a reivindicação 18, caracterizada 

pelo fato de que cada sinal de canal óptico (So1, ..., So8) porta fluxos de sub-

dados, cada um destinado a um nó correspondente do respectivo sub-grupo, os 25 

ditos fluxos de sub-dados sendo organizados de acordo com uma técnica de 

multiplexação por divisão no tempo. 

28. Rede (1) de acordo com a reivindicação 27, caracterizada 

pelo fato de que a estação principal inclui: 
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- um equipamento (DL-S) adaptado para gerar um primeiro 

sinal de canal óptico (So1) possuindo um primeiro comprimento de onda de 

portadora (λ1) e associado a um primeiro sub-grupo de nós não adjacentes, o 

dito primeiro sinal óptico portando informação associada a um primeiro sinal 

elétrico digital (Se1) compreendendo diversos fluxos de sub-dados (S1−1 - S1-4), 5 

cada qual associado a um nó correspondente (AU1, AU9, AU17, AU25) do 

primeiro sub-grupo, 

- um multiplexador óptico (OM) adaptado para enviar o referido 

primeiro sinal de canal óptico (So1) juntamente com os outros sinais de canal 

óptico sobre o dito trajeto óptico (RNG1). 10 

29. Rede (1) de acordo com a reivindicação 28, caracterizada 

pelo fato de que o mencionado primeiro sub-grupo inclui um primeiro nó (AU1) 

compreendendo: 

- um segundo aparelho (O/E1, S/P1, R-FR-1, DEM1) adaptado 

para processar dito primeiro sinal de canal óptico (So1) e extrair um primeiro 15 

fluxo de sub-dados (S1−1), 

- um radiotransmissor (R-Tx1) adaptado para gerar, a partir do 

dito primeiro fluxo de sub-dados (S1−1), um primeiro sinal de rádio de enlace 

descendente (Sr) correspondente para ser radiado, 

- uma antena (Tx1) para radiar o referido primeiro sinal de rádio 20 

de enlace descendente (Sr). 

30. Rede (1) de acordo com a reivindicação 29, caracterizada 

pelo fato de que o primeiro nó (AU1) inclui adicionalmente: 

- uma porta de entrada óptica (102) adaptada para receber o 

sinal multiplexado (SWDΜ), 25 

- um dispositivo óptico de “inserção e extração” (101) adaptado 

para selecionar, a partir do sinal multiplexado, o primeiro sinal óptico (So1), 

- um primeiro dispositivo conversor (O/E1) que é adaptado para 

converter o referido primeiro sinal óptico (So1) no primeiro sinal elétrico (Se1), 
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- um dispositivo elétrico de “inserção e extração” (ADM) que é 

adaptado para extrair, a partir do primeiro sinal elétrico (Se1), o primeiro fluxo 

de sub-dados (S1−1) a ser processado de modo a gerar o primeiro sinal de rádio 

de enlace descendente (Sr). 

31. Rede (1) de acordo com a reivindicação 30, caracterizada 5 

pelo fato de que o referido primeiro nó (AU1) compreende: 

- um dispositivo receptor (R-Rx1) tendo uma entrada de antena 

(Rx1) adaptada para receber um primeiro sinal de rádio de enlace ascendente 

(Srr) e processar o dito primeiro sinal de rádio de enlace ascendente de modo a 

gerar um primeiro fluxo de sub-dados de enlace ascendente (S1−1’), o dispositivo 10 

elétrico de “inserção e extração” (ADM) sendo adaptado para inserir o primeiro 

fluxo de sub-dados de enlace ascendente (S1−1’) ao primeiro sinal elétrico (Se1) 

de modo a gerar um segundo sinal elétrico (Se1’), 

- um segundo dispositivo conversor (E/O1) sendo adaptado para 

converter o segundo sinal elétrico (Se1’) num sinal óptico de saída possuindo 15 

o dito primeiro comprimento de onda de portadora (λ1), o dispositivo óptico de 

“inserção e extração” (OADM) sendo adaptado para inserir o sinal óptico de 

saída ao sinal multiplexado (SWDΜ) e enviar o sinal multiplexado ao longo do 

dito trajeto óptico. 

32. Rede (1) de acordo com a reivindicação 31, caracterizada 20 

pelo fato de cada fluxo de sub-dados incluir um respectivo dado de identificação 

para associar o fluxo de sub-dados a um nó de processamento correspondente. 

33. Rede (1) de acordo com a reivindicação 32, caracterizada 

pelo fato de que ditos diversos fluxos de sub-dados são organizados de acordo 

com um protocolo padrão de transporte selecionado a partir do grupo: SDH 25 

(Hierarquia Digital Síncrona), SONET (Rede Óptica Síncrona), GbE (Gigabit 

Ethernet), CPRI (Interface de Rádio Pública Comum). 

34. Rede (1) de acordo com a reivindicação 29, caracterizada 

pelo fato de que: 
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- o dito primeiro nó (AU1) é conectado a uma porta de saída da 

estação principal por um intervalo de fibra óptica que apresenta um primeiro 

comprimento, o primeiro comprimento de onda de portadora associado ao dito 

primeiro nó (AU1) que tem um primeiro valor de coeficiente de atenuação de 

fibra, 5 

- a dita rede compreende pelo menos um segundo nó (AU2) 

associado a um comprimento de onda de portadora adicional (λ2) e conectado 

à porta de saída da estação principal por uma conexão de fibra óptica que inclui 

o primeiro intervalo e que apresenta um segundo comprimento maior do que o 

primeiro comprimento, o comprimento de onda de portadora adicional tendo 10 

um segundo valor de coeficiente de atenuação de fibra mais baixo do que dito 

primeiro valor. 
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