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Sistemas de comunicação wireless coexistem ao longo do espectro de frequên-

cias de RF e de micro-ondas e são projetados para operar com uma quantidade 

limitada de interferência. Como sistemas wireless geralmente compartilham ou 

reutilizam espectros de frequências, interferências de outros usuários podem se 

tornar um problema. A interferência pode diminuir o desempenho do sistema em 

vários aspectos quando a amplitude do sinal interferente se torna relativamente 

grande, comparada à do sinal de interesse. 

 

Agências comerciais e governamentais que trabalham com as indústrias de 

telefonia celular, transmissão de rádio e de televisão, radares e satélites pre-

cisam monitorar constantemente o espectro de frequências em busca de inter-

ferências de sinais conhecidos e desconhecidos, para garantir o desempenho 

adequado do sistema e sua conformidade com as regulamentações. 

Problemas com interferência geralmente ocorrem quando um transmissor irradia 

energia impropriamente para os mesmos canais de frequência ou para canais 

adjacentes. Em alguns casos, o sinal wireless pode interferir em equipamentos 

sensíveis, como nas transmissões de celulares muito próximas a monitores de 

eletroencefalograma (EEG), podendo atrapalhar a operação do equipamento. 

Já que todos os sistemas wireless estão sujeitos a interferências, ser capaz 

de medir o espectro de frequências do sistema e dos arredores com rapidez e 

precisão é muito importante.

Esta nota de aplicação descreve processos e técnicas para a medição e 

localização de interferências wireless utilizando um analisador de espectro de 

mão (HSA). Como o teste de interferências pode incluir medições de portadoras, 

busca de espectros com ampla largura de banda, registro de dados e localização 

dos transmissores interferentes, o HSA precisar ter diversos recursos e fer-

ramentas. O instrumento de teste deve oferecer:

• ampla cobertura de frequência

• varreduras rápidas

• ampla faixa dinâmica 

• armazenamento de dados

• robustez

• portabilidade

Embora haja diversos equipamentos de teste disponíveis para a medição de 

amplitude e frequência de sinais wireless, os analisadores de espectros de mão 

da série N934xC e o N9340B da Agilent são ideais quando velocidade, precisão 

e portabilidade são essenciais para as aplicações de campo.

Introdução
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As comunicações wireless, conhecidas tradicionalmente como radiocomuni-

cações, empregam ondas de rádio que operam com frequências portadoras na 

faixa de 3 kHz a 300 GHz. Embora esse espectro pareça amplo, considerações 

práticas como desempenho, potência e custo com equipamentos geralmente 

limitam as portadoras entre 6 GHz e 20 GHz. Operadores, incluindo a maioria 

dos sistemas wireless comerciais, militares e de segurança pública, utilizam 

frequências portadoras menores que 6 GHz. Já os sistemas de radares e saté-

lites operam com portadoras a partir de 20 GHz.

Como o espectro de frequências é um recurso limitado, agências governamen-

tais locais regulamentam seu uso designando faixas de frequência ou “bandas” 

para diferentes tipos de sistemas, para equilibrar os interesses de organizações 

comerciais, militares e de segurança pública. 

Por exemplo, a tecnologia de comunicação de rede local wireless (WLAN) usada 

em laptops e em diversos dispositivos portáteis pode operar com frequências 

portadoras na banda de 2,4 a 2,4835 GHz, ou na banda de 5,15 a 5,825 GHz. 

Geralmente, cada uma dessas bandas é subdividida em canais de frequência 

que são compartilhados entre todos os usuários do sistema. O espaçamento de 

canais de sistemas WLAN varia entre 5 e 20 MHz. Uma rádio AM que opera na 

banda de 520 a 1.710 kHz é subdividida em canais individuais espaçados por 9 

ou 10 kHz, dependendo da região. 

O espaçamento de canais tem distância suficiente para que os canais adjacen-

tes em ambos os lados do canal desejado sejam filtrados pelo filtro de canais do 

receptor. Sinais próximos ao canal desejado podem passar pelo filtro e interferir 

na operação do receptor. 

Se um sistema wireless apresentar problemas de desempenho, um analisador 

de espectro pode ser usado para examinar o espectro de radiofrequências em 

torno do canal desejado e verificar se a performance reduzida é resultado de 

interferência vinda do próprio canal operacional ou dos canais adjacentes.

A figura 1 mostra o espectro de um sinal wireless de um sistema WLAN que 

está com o desempenho abaixo do esperado. Para essa medição, o HSA N9342C 

da Agilent foi conectado a uma antena externa e posicionado perto do transcep-

tor WLAN. Inicialmente, o espectro pareceu estar livre de interferência, embora, 

ocasionalmente, uma pequena mudança de amplitude tenha sido vista em um 

dos lados, a aproximadamente 1 MHz da frequência central. Quando o sistema 

transmissor foi desligado, descobriu-se que um sinal de banda estreita estava 

transmitindo no mesmo canal. 

Sistemas wireless e interferências
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Figura 2: descoberta de uma interferência 

dentro da banda quando o transmissor 

principal foi desligado.

Figura 1: Descoberta de uma interferência 

dentro da banda quando o transmissor 

principal foi ligado.

A figura 2 mostra o espectro dessa interferência dentro da banda com o trans-

missor WLAN desligado. Agora que uma possível causa para os problemas de 

desempenho foi descoberta, o próximo passo seria localizar a interferência e 

trabalhar para diminuir ou eliminar seu efeito no sistema.

Sistemas wireless e interferências (continuação)

Sinal principal Possível interferência 

Interferência dentro da banda
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Sabendo que o espectro de radiofrequências tem um número limitado de canais 
e que o número de usuários continua a crescer, muitos sistemas de rádio são 
projetados para compartilhar um único canal, dividindo o tempo de transmissão 
entre diversos usuários. Isto é chamado de duplexação. Por exemplo, uma estação 
móvel GSM, um assinante de telefonia móvel, transmitirá sinais para a estação 
transceptora base (BTS) usando um intervalo de tempo alocado no canal de 
frequência alocado. O sistema norte-americano GSM 850 divide um período de 
tempo de 4,615 ms em 8 intervalos de tempo para o compartilhamento do canal 
de frequência entre diversos usuários, para aumentar a capacidade do sistema. 
Esta técnica é chamada de acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA). Uma 
interferência dentro da banda poderia afetar inúmeros usuários que compartilham 
o mesmo intervalo de tempo de um canal de frequência com a tecnologia TDMA.

Half-duplex

Um sistema de radiocomunicação wireless geralmente contém um transmissor 
e um receptor, porém, em alguns sistemas, apenas um pode ser ativado por vez. 
Este tipo de radiocomunicação é chamada de half-duplex ou de semi-duplex e 
possibilita configurações simples e de baixo custo. Um exemplo da modalidade 
half-duplex é o rádio PTT (Push to Talk) usado pelo pessoal de serviços emergenci-
ais e que está disponível em muitas redes celulares. Dispositivos de comunicação 
de dados, como redes WLAN, também usam a configuração half-duplex. Se o 
sistema de rádio half-duplex usa o mesmo canal de frequência para o transmissor 
e o receptor, então um sinal interferente poderia corromper ambos os enlaces do 
sistema de comunicação.

Full-duplex

Sistemas wireless que permitem a transmissão e a recepção de sinais simulta-
neamente, como os encontrados nos rádios ponto a ponto de telefonia celular 
e de agências militares de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), são 
chamados de full-duplex ou apenas de duplex. Os rádios full-duplex empregam 
canais de frequência diferentes para o transmissor e o receptor. Usando o exemplo 
do sistema de telefonia celular, a comunicação entre o transmissor móvel e a BTS, 
chamada de uplink ou enlace reverso, opera em canal com frequência diferente 
da comunicação entre a BTS o receptor móvel, chamada de downlink ou enlace 
direto. Os sinais de uplink e downlink são separados para evitar que o sinal de 
transmissão do dispositivo móvel vaze para o seu próprio receptor e apareça como 
uma interferência que não poderia ser filtrada se os dois operassem no mesmo 
canal.

Um filtro específico, chamado de filtro duplexador, pode separar duas frequências 
e, quando posicionado entre o transmissor, o receptor e a antena do dispositivo 
móvel, permite que os dois enlaces da comunicação aconteçam ao mesmo tempo. 
Um sistema de rádio full-duplex consiste de dois enlaces de comunicação sepa-
rados que ocorrem em canais de frequência independentes e que transmitem ao 
mesmo tempo. Quanto à interferência dentro da banda ou de cocanal, a separação 
de frequência entre os dois enlaces da comunicação poderia resultar em um sinal 
interferente que afetaria apenas um lado da comunicação, uma interferência no 
enlace reverso ou no enlace direto. 

Essa informação é útil na solução de problemas de performance em uma rede 
wireless. Por exemplo, o GSM 850 norte-americano tem canais de uplink na banda 
de frequência, que vai de 824,2 a 848,8 MHz, e canais de downlink de 869,2 a 893,8 
MHz. Se ocorrerem problemas no sistema apenas no dowlink, o primeiro lugar a se 

procurar interferências é na faixa de frequências de downlink.

Duplexação de radiofrequências
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Exemplo: o papel da duplexação na identificação de interferências

A figura 3 mostra uma medição através do ar (OTA – Over The Air) na banda 

de downlink do GSM 850. A medição foi feita com um HSA da Agilent e uma 

antena omnidirecional anexada ao analisador. A figura mostra vários dos 

conceitos já mencionados, incluindo a subdivisão da banda de frequência em 

múltiplos canais e o compartilhamento por tempo do espectro e da transmissão 

downlink. A figura 3 mostra dois canais GSM ativos alocados em 870,0 e 870,4 

MHz. A diferença entre os dois canais é que o canal da esquerda, alocado em 

870,0 MHz, está transmitindo dados apenas em alguns intervalos de tempo, 

enquanto o canal alocado em 870,4 MHz, à direita, está transmitindo dados 

continuamente em todos os intervalos de tempo, resultando numa distribuição 

sem problemas da potência medida.

Figura 3: medição através do ar (OTA) de 

uma transmissão downlink do GSM 850 

usando um HSA da Agilent com antena 

anexada.

Duplexação de radiofrequências (continuação)

Transmissor ligado Transmissor desligado

15,9 ms

Tempo de 
varredura

870,4 MHz
(canal 136)

870,0 MHz
(canal 134)

Direção da varredura
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A razão das interrupções na resposta medida do canal à esquerda, alocado em 

870,0 MHz, é que esse rádio não está transmitindo o tempo todo, e o analisador 

de espectro está medindo as mudanças rápidas na amplitude do sinal conforme 

o analisador faz a varredura na tela. Como o analisador está configurado com 

um tempo de varredura total de 159,32 milissegundos, cada segmento horizontal 

tem aproximadamente 15,9 ms de comprimento. Um sinal GSM 850 norte-amer-

icano tem um quadro de tempo de 4,615 ms que contém 8 intervalos de tempo; 

portanto, cada segmento na tela do analisador contém aproximadamente 3,5 

quadros de dados do usuário. Como nem sempre os intervalos de tempo contêm 

dados, o transmissor é desligado durante esses intervalos vazios, resultando em 

uma resposta desigual de espectros conforme o analisador faz a varredura. 

Mais tarde, descreveremos técnicas para confirmar se o sinal tem intervalos de 

tempos e não só uma série de sinais de banda estreita próximos entre si, o que 

pode ter sido a primeira impressão quando analisamos a tela da figura 3. 

Duplexação de radiofrequências (continuação)
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Fontes de interferência

Interferências se tornam um problema quando um sistema wireless para de 

operar conforme o esperado. Embora agências reguladoras e organizações 

normativas definam as operações e os protocolos wireless a serem adotados 

para cada banda de frequência, interferências de emissões intencionais ou não 

intencionais podem ser prejudiciais para o desempenho do sistema.

Interferências de emissões não intencionais incluem:

• equipamentos elétricos

• fontes de alimentação chaveadas

• relógios

• sinais de controle

• motores de ignição

• outros maquinários mecânicos

• fornos de micro-ondas

• outros eletrodomésticos

• fotocopiadoras

• impressoras

• lâmpadas fluorescentes e de plasma

• linhas de alimentação elétrica

Emissões não intencionais podem produzir ruído de banda larga ou modular 

sinais de rádio propagados no ambiente circundante. Fenômenos como relâm-

pagos e precipitação estática podem degradar o desempenho do sistema e 

potencialmente danificar componentes eletrônicos.

Interferências de emissões intencionais incluem transmissões de radiofrequên-

cia de outros sistemas wireless como:

• transmissão de rádio e de televisão

• celulares

• satélites

• radares

• rádios móveis

• telefones sem fio

A maioria das radiointerferências é gerada por outros sistemas wireless que 

operam com transmissores e repetidores defeituosos ou por sistemas que este-

jam tentando interromper a radiocomunicação intencionalmente, possivelmente 

em uma situação de combate militar.
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Figura 4: teclado com luz de fundo e 

tela com autoajuste que facilitam o 

trabalho em qualquer ambiente.

Fontes de interferência (continuação)

Exemplo: localizando a fonte de interferência

Citaremos o efeito das lâmpadas fluorescentes nas radiotransmissões para 

demonstrar o impacto de uma interferência não intencional. Um gerador de 

sinais de RF foi configurado para transmitir uma portadora não modulada. Um 

analisador de espectro foi usado para comparar o espectro de frequências 

medido sob duas condições: primeiro com as lâmpadas apagadas, depois com 

as lâmpadas acesas.

O gerador vetorial de sinais MXG N5182A da Agilent foi configurado para gerar 

um sinal não modulado de 915 MHz com -10 dBm de amplitude. Uma antena 

omnidirecional foi anexada diretamente ao gerador. O analisador de espectro 

de mão N9342C da Agilent foi configurado para medir espectros em torno da 

frequência central de 915 MHz. Uma segunda antena foi anexada diretamente 

ao analisador e as lâmpadas fluorescentes estavam inicialmente apagadas.

Sob essas condições, o HSA N9342C tem um teclado com luz de fundo para o 

controle do instrumento, mesmo no escuro, e uma tela que se autoajusta a uma 

variedade de condições de iluminação, da escuridão total à plena luz do sol (veja 

a figura 4). A figura 5 exibe a medição feita pelo analisador de espectro N9342C 

da Agilent quando as luzes estavam apagadas.
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Dica:

Figura 5: medição através do ar (OTA) 

de um sinal de RF de 915 MHz em um 

ambiente com as luzes apagadas.

Fontes de interferência (continuação)

Frequência central
Faixa de frequência

Nível de referência Marcador

10 dB

A frequência central do analisador foi configurada em “915MHz” usando o 

botão [FREQ] e a faixa de frequência exibida em “500kHz”, pelo uso do botão 

[SPAN]. A linha no topo do gráfico é o nível de referência, que pode ser ajustado 

com o botão [AMPTD]. O nível de referência é ajustado para otimizar a exibição 

da medição. Nesse caso, o nível de referência foi configurado em “-40dBm”. 

Usando a escala padrão, cada segmento vertical representa uma diferença de 

amplitude de 10 dB, mostrada na tela como “10dB/”. Portanto, com um total de 

10 segmentos, a última linha na parte inferior do gráfico representa “-140dBm”.

O traço da medição da figura 5 mostra uma única portadora de RF sem modu-

lação. A amplitude e a frequência máximas do sinal foram medidas com um 

marcador posicionado no pico do sinal. As funções de marcação, inclusive a 

detecção de pico, são encontradas nos HSAs da Agilent, mas a maioria dos 

analisadores de espectros disponíveis no mercado tem funções semelhantes. 

Utilizando o marcador, a amplitude do pico foi medida em -49,84 dBm, na 

frequência esperada de 915 MHz. Nessa medição, sem lâmpadas fluorescentes, 

o espectro parece relativamente livre de espúrios ou modulações de banda 

lateral. 

A seguir, as lâmpadas foram ligadas e o espectro foi medido novamente. A 

figura 6 mostra a medição com as luzes fluorescentes e agora o espectro inclui 

bandas laterais indesejáveis moduladas na portadora de RF. Essa interferência 

foi introduzida no sinal de RF pelo reator eletrônico das lâmpadas fluorescentes.

É importante ajustar o nível de 

referência adequadamente, para 

que o sinal não apareça cortado 

no topo do gráfico.
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Figura 6: medição através do ar (OTA) 

de um sinal de RF de 915 MHz em um 

ambiente com iluminação fluorescente 

ligada. A modulação das bandas laterais 

da frequência operacional de 43 kHz do 

reator eletrônico das lâmpadas.

Fontes de interferência (continuação)

Marcador delta

 Interferências

Outra função de marcação foi usada para medir a diferença entre o pico do sinal 

e a interferência de banda lateral mais larga. O marcador delta, encontrado no 

menu [MARKER], relata uma diferença de -34,11 dB entre o pico do sinal e a 

maior interferência logo à direita do pico. A diferença de frequência é de 43 kHz, 

que é a frequência operacional do reator eletrônico das lâmpadas fluorescentes. 

As outras interferências de banda lateral são harmônicas da frequência de 43 

kHz.

Em muitos sistemas wireless, esses níveis relativamente baixos de 

interferência, quando comparados à amplitude do sinal, não afetam muito o 

desempenho do sistema. Porém, em alguns casos, como em um sistema de 

identificação por radiofrequência (RFID) que emprega etiquetas RFID UHF, esse 

nível de interferência pode ter um efeito negativo na performance do sistema. 
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Uma interferência afeta um sistema de rádio quando ela entra no receptor e cor-

rompe o detector do receptor. Se a amplitude da interferência for muito grande, 

ela pode sobrepor-se aos componentes eletrônicos do front-end do receptor e 

reduzir o desempenho do equipamento. São incorporados filtros ao receptor, 

para impedir que interferências e ruídos entrem no sistema, mas qualquer 

interferência que estiver dentro da banda passante desses filtros é combinada 

com o sinal desejado.

Estrutura de um receptor

A figura 7 mostra um diagrama de blocos simples, que representa as quatro 

principais funções de um receptor: amplificação, conversão, filtragem e 

detecção.

Receptores e analisadores de espectros

O filtro passa-faixa (BPF) da entrada é amplo o suficiente para permitir que o 

bloco inteiro de canais de frequência passe ao mesmo tempo em que rejeita 

interferências fora da faixa de frequência operacional. A amplificação em um 

receptor é necessária por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a potência 

que entra na antena do receptor pode ser muito baixa, de -100 a -120 dBm, e 

a amplificação aumenta a potência do sinal acima da sensibilidade exigida do 

detector. Em segundo lugar, os componentes eletrônicos do receptor adicionam 

ruído ao sinal quando ele passa pelo receptor. Adicionando um amplificador de 

baixo ruído próximo à entrada, a relação sinal-ruído (SNR) do receptor pode ser 

melhorada. A amplificação geralmente é feita ao longo de todo o receptor, mas 

é mostrada na figura 7 como um único componente para simplificar o diagrama.

A função do bloco conversor é a de sintonizar o sistema em uma frequência 

específica e, então, traduzir o sinal de alta frequência para uma frequência 

menor, para facilitar o processo de detecção.  A frequência menor que sai do 

conversor casa com a frequência central do filtro de canais.

O filtro de canais aprimora a seletividade do sistema, tentando rejeitar sinais 

nos canais adjacentes e além. O detector, frequentemente chamado de demodu-

lador, recupera os dados transmitidos, que podem incluir voz, vídeo ou outros 

formatos.

Figura 7: diagrama de blocos de um 

sistema receptor. A linha pontilhada 

representa os componentes dentro de um 

analisador de espectro comum.

Saída

Detector
Filtro de
CanaisConversãoAmpBPF

Entrada
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Dica:

Funcionalidade de um analisador de espectro

O diagrama de blocos de um analisador de espectro é similar ao do receptor 

mostrado na figura 7, exceto pelo fato de que um analisador de espectro comum 

não inclui o filtro passa-faixa (BPF) na entrada. Removendo o BPF, o analisador 

de espectro não fica limitado a uma banda específica de frequências de medição 

e pode ser configurado para sintonizar em uma ampla gama de frequências, 

continuamente.

A figura 7 mostra um retângulo em linha pontilhada, em volta das funções 

contidas em um analisador de espectro de banda larga, como os HSAs da série 

N934xC e o N9340B da Agilent, que são capazes de medir radiofrequências 

de 9 kHz a 20 GHz. O detector em um analisador de espectro converte o sinal 

que passa através do filtro em um sinal que pode ser exibido no instrumento, 

conforme o analisador varre a faixa de frequência de interesse.

Um ponto importante sobre um analisador de espectro é que o filtro de canais 

equivalente no analisador é chamado de filtro de resolução de largura de banda 

(RBW), e a largura de banda do RBW pode ser facilmente ajustada no teclado 

do instrumento. Além disso, como o BPF do front-end não está presente na 

entrada do analisador, qualquer sinal de grande amplitude que entrar no instru-

mento pode sobrecarregá-lo ou danificá-lo. Portanto, mesmo se o instrumento 

estiver sintonizado para medir uma faixa estreita de frequências, sinais com 

grande amplitude que operam em outras frequências também entrarão no 

instrumento e podem danificar seus componentes eletrônicos. 

Essa precaução é especialmente importante quando medimos espectros de 

transmissores próximos com níveis de potência que excedem a classificação 

de entrada de potência do instrumento. É preciso tomar cuidado para garantir 

que todos os sinais estejam abaixo do nível de danos, antes de conectá-los ao 

instrumento. 

Receptores e analisadores de espectros (continuação)

É preciso tomar cuidado para 

garantir que todos os sinais estejam 

abaixo do nível de danos antes de 

conectá-los ao HSA. 
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Níveis de potência

Por exemplo, o nível de alta potência que pode causar danos ao HSA N9342C 

da Agilent é +33 dBm, ou 2 Watts, por 3 minutos. Sinais com níveis de potência 

acima de +33 dBm requerem o uso de um atenuador ou acoplador externo 

posicionado na entrada do analisador de espectro. Note que o limite da série de 

HSAs é menor do que ±50 VCC, o que geralmente não é um problema quando 

o HSA está conectado a uma antena, mas que poderia ser se conectado a um 

sistema que inclua potência CC ao longo da radiotransmissão. 

Uma alteração que seria comum no diagrama de blocos da figura 7, no caso de 

um analisador de espectro, é a adição de um atenuador variável posicionado 

antes do conversor. O atenuador variável pode ser ajustado para otimizar o 

nível de potência que entra no conversor. Isto pode parecer contraintuitivo, já 

que uma das funções do receptor é amplificar os sinais de entrada, ainda que 

o analisador de espectro também seja usado para medir transmissores de alta 

potência, o ganho no front-end geralmente não é necessário. O atenuador do 

analisador pode ser manualmente ajustado ou configurado em “automático”, 

para evitar uma sobrecarga. Essas funções são encontradas no menu [AMPTD] 

dos HSAs N934xC e do N9340B.

Ao medir sinais e interferências com amplitudes muito baixas, o atenuador 

variável deve ser configurado em 0 dB, para maximizar o nível do sinal que entra 

no conversor. Em alguns analisadores, como os HSAs N934xC e N9340B da 

Agilent, o amplificador no front-end, ou pré-amplificador, é uma opção que pode 

ser ativada ou desativada para aumentar a sensibilidade do instrumento. O pré-

amplificador pode ser manualmente ajustado ou selecionado automaticamente 

na escolha do recurso HiSensitivity (alta sensibilidade) no menu [AMPTD]. 

Receptores e analisadores de espectros (continuação)
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Sabendo que a escala vertical está configurada em 10 dB por segmento, fica 

fácil ver que a amplitude da interferência é aproximadamente 30 dB maior do 

que a do sinal principal. Como o sinal interferente é o maior dos dois sinais 

entrando no analisador, a potência da interferência poderia sobrecarregar o 

front-end do analisador de espectro.

A figura 9 mostra apenas o espectro do sinal principal, com o uso de uma faixa 

de frequência mais estreita de 20 MHz e um frequência central de 2,42 GHz. 

Embora a interferência não seja exibida na faixa de 20 MHz, ela ainda está 

atuando na entrada do analisador e pode sobrecarregar o front-end. Em algumas 

aplicações, talvez seja necessário posicionar o filtro na entrada do analisador 

de espectro para remover sinais de grande amplitude que não façam parte da 

medição, mas que podem sobrecarregar o conversor do analisador. É sempre 

o maior sinal na entrada do analisador que determina o limite superior da 

faixa dinâmica do instrumento, mesmo que o sinal não seja exibido na tela do 

instrumento.

Figura 8: medição de dois sinais de 

banda larga com uma interferência de 

canal adjacente com 30 dB a mais de 

potência do que o sinal desejado. Perceba 

que ambos os sinais são facilmente 

observados, usando a faixa de frequência 

de 60 MHz.

Exemplo: configurando os níveis de potência adequadamente

Para exemplificar como configurar os níveis de potência que entram em um 

analisador de espectro adequadamente, a figura 8 mostra um espectro de dois 

sinais de banda larga. O sinal principal está alocado em 2,42 GHz e a interferên-

cia do sinal adjacente, em 2,444 GHz. Para que ambas as formas de onda sejam 

observadas na mesma tela, a frequência central do HSA da Agilent foi configu-

rada no meio, em 2,432 GHz, usando o botão [FREQ], e a faixa de frequência foi 

configurada em 60 MHz, por meio do botão [SPAN].

Receptores e analisadores de espectros (continuação)

Sinal principal

30 dB

2,444 GHz2,42 GHz

 Interferência

Faixa de frequência 
60 MHz
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Figura 9: medição de um único sinal de 

banda larga. A interferência do canal 

adjacente ainda está presente na entrada 

do analisador de espectro, mas não é 

exibida na tela devido à estreita faixa de 

frequência de 20 MHz.

O limite inferior da faixa dinâmica é estabelecido pelo piso de ruído do analisa-

dor de espectro. Um sinal não será observado se sua amplitude estiver abaixo 

do piso de ruído do analisador de espectro. O piso de ruído é determinado por 

diversos fatores, incluindo a quantidade de ganho e atenuação do pré-amplifica-

dor e a configuração do filtro RBW. Os controles do pré-amplificador e do atenu-

ador podem ser configurados automaticamente com o recurso “HiSensitivity”, 

disponível nos HSAs da Agilent. O modo HiSensitivity (alta sensibilidade) con-

figura o atenuador em 0 dB, ativa o pré-amplificador interno do HSA e configura 

o nível de referência em -50 dBm. Esse modo é acessado em [AMPTD].

A figura 10 mostra uma sobreposição de duas medições, com e sem o controle 

HiSensitivity. O piso de ruído do analisador é aumentado em aproximadamente 

20 dB quando o pré-amplificador é incluso na medição e o atenuador da entrada 

está configurado em 0 dB.

Receptores e analisadores de espectros (continuação)

Sinal principal

2,42 GHz

Interferência

Faixa de frequência
20 MHz
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Mesmo sem um pré-amplificador, o piso de ruído do analisador pode ser 

otimizado com o filtro RBW. Este filtro é ajustado na configuração {RBW} 

no menu [BW] dos HSAs N934xC da Agilent. Muitas vezes, a configuração 

automática do RBW fornecerá piso de ruído suficiente para o instrumento, e 

reduzi-lo manualmente poderá, consequentemente, reduzir o piso de ruído que 

pode ser observado. 

A figura 11 mostra o aumento no piso de ruído quando o filtro RBW foi reduzido 

por um fator de dez. Nessa medição, o RBW foi alterado de 100 kHz para 10 kHz 

manualmente e o piso de ruído aumentou 10 dB. Nesse exemplo, o pico medido 

foi o mesmo em ambos os casos, como aconteceria com qualquer sinal com 

largura de banda menor do que a configuração do RBW. Por isso, o SNR medido 

aumentou devido à mudança no piso de ruído.

Figura 11: aumento no piso de ruído 

do analisador com a diminuição da 

configuração do filtro RBW por 10. 

Quando se trata de sinais de banda 

estreita, o SNR aumenta quando o RBW 

é reduzido.

RBW = 
100 kHz

RBW = 
10 kHz

Pico

10 dB

Figura 10: medição mostrando um 

aumento no piso de ruído com o modo 

HiSensitivity dos HSAs da série H934xC 

da Agilent.

Hi 
Sensitivity 

Ativado

Hi 
Sensitivity 
Desativado

20 dB

Receptores e analisadores de espectros (continuação)
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A figura 12 mostra uma medição similar, mas com um sinal com largura de 

banda bem maior. O piso de ruído diminuiu 10 dB, já que o RBW foi alterado de 

100 kHz para 10 kHz, mas como a largura de banda do sinal é mais ampla do que 

o RBW e, portanto, aparece com ruído no filtro RBW, a amplitude de pico do 

sinal também caiu 10 dB. Por isso, o SNR não aumentou na medição de sinais 

de banda larga.

Figura 12: aumento no piso de ruído 

do analisador com a diminuição da 

configuração do filtro RBW por 10. 

Quando se trata de sinais de banda larga, 

o SNR não aumenta quando o RBW é 

reduzido.

Receptores e analisadores de espectros (continuação)

10 dB

10 dB

RBW = 
100 kHz

RBW = 
10 kHz
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Uma vez descoberto que o sistema não está operando conforme o esperado e 

que a causa do problema é interferência no receptor do sistema, um analisador 

de espectro deve ser usado para confirmar a existência de sinais wireless no 

canal da frequência operacional.

O processo pode envolver a descoberta do tipo de sinal, incluindo a duração 

da transmissão, o número de ocorrências, a frequência e a largura de banda da 

portadora e, por fim, a localização física do transmissor interferente. 

Se o sistema opera em modo full-duplex, talvez seja necessário examinar ambos 

os canais de frequência do enlace direto e reverso em busca da interferência. 

Para que o analisador de espectro meça os mesmos sinais e interferências que 

o receptor do sistema está capturando, ele deve ser conectado no caminho da 

recepção ou diretamente à antena.

A figura 13A mostra um diagrama de blocos de um sistema wireless com o 

analisador de espectro conectado a um acoplador direcional posicionado entre a 

antena e o transceptor. Muitos sistemas wireless, inclusive estações-base celu-

lares e estações de radares, têm acopladores direcionais instalados ao longo 

dos cabos que conectam o transceptor à antena. Na figura 13A, alguns acopla-

dores direcionais têm dois pontos de amostragem para monitorar sinais vindos 

do transmissor ou chegando ao receptor. Depois de conectar o analisador de 

espectro ao acoplador, os sinais e as interferências podem ser observados 

durante a operação normal do sistema.

Figura 13: configurações do analisador de 

espectro para medir interferência wireless 

com um acoplador direcional (A) e com 

conexão direta com a antena (B).

Procedimentos para medir interferências

Procedimentos para 
medir interferências

Abaixo temos uma lista dos 

passos que podem ser usados 

para determinar a existência 

e localização de um sinal 

interferente.

1. Relate que foi observada 

uma redução no desem-

penho do sistema.

2. Confirme a existência da 

interferência wireless 

empregando um analisador 

de espectro.

3. Determine o tipo de 

interferência conhecendo 

os outros sinais wireless do 

ambiente.

4. Localize a interferência 

usando um analisador de 

espectro com uma antena 

direcional.

5. Corrija ou remova a fonte 

de interferência.

Antena 
do sistema

Acoplador direcional

Monitoramento
 da recepção

HSA N9342C

HSA N9342C

Monitoramento 
da transmissão

Antena do
 sistema

 ou externa

(A)

(B)

Transceptor 
de rádio
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Figura 14: medição através do ar (OTA) de 

uma transmissão downlink do sinal GSM 

850, utilizando o HSA N934xC da Agilent 

com o modo “maximum hold” ativado.

Para rádios que não oferecem acesso entre o transceptor e a antena, o analisa-

dor de espectro pode ser diretamente conectado à antena do sistema ou a uma 

antena externa com o analisador posicionado na área próxima ao transceptor, 

como mostrado na figura 13B. Durante o processo de localização, uma antena 

omnidirecional é uma boa escolha para que sinais de todas as direções sejam 

medidos no ambiente circundante. Antenas omnidirecionais incluem os tipos 

borracha (rubber duck) e chicote.

Se possível, desligar o transmissor permitirá que o analisador de espectro meça 

interferências dentro da banda e de cocanal com as configurações mínimas do piso de 

ruído, como já discutimos. Nesse caso, pressupõe-se que quaisquer transmissores fora 

da banda e de canais adjacentes têm sinais baixos o suficiente para não sobrecarregar o 

front-end do analisador de espectro.

Capturando sinais intermitentes

Sinais intermitentes são os mais difíceis de medir. O funcionamento do rádio 

ocasionalmente sofre interferência em horários aparentemente aleatórios 

durante o dia. Nos casos em que a interferência é pulsada ou intermitente, o 

analisador de espectro pode ser configurado para armazenar o máximo possível 

de valores captados em cada varredura. Retomando a medição OTA da figura 

3, o menor canal do sinal GSM 850 só transmitia durante alguns períodos de 

tempo, resultando em uma forma de onda com interrupções no envelope.

Ao colocar o analisador de espectro no modo “maximum hold” (espera máxima), 

o instrumento preencherá os espaços após diversas varreduras. A opção {Max 

Hold} é encontrada no menu [TRACE] nos HSAs da Agilent, e os resultados do 

sinal GSM 850 com o modo “maximum hold” ativado estão exibidos na figura 

14. Nesta imagem, ficou claro que os sinais nos dois canais têm distribuições 

similares de espectro e potência.

Procedimentos para medir interferências (continuação)

Espera máxima

870,4 MHz 
(canal 136)

870,0 MHz 
(canal 134)
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Os HSAs da Agilent possibilitam a exibição de até quatro traços diferentes. 

Os traços múltiplos incluem combinações, de espera máxima, espera mínima, 

memória armazenada e medições ativas com diferentes opções de detecção, 

incluindo a opção padrão de pico positivo. Informações adicionais sobre os 

modos de detecção podem ser encontradas na nota de aplicação da Agilent “8 

dicas para melhor análise de espectros“ (literatura de número 5965-7009EN).

Outra ferramenta útil de visualização dos HSAs da Agilent é o espectrograma. 

Um espectrograma é uma maneira única de analisar frequência, tempo e ampli-

tude ao mesmo tempo. Ele exibe a progressão do espectro de frequências como 

uma função de tempo na qual uma escala de cores representa a amplitude do 

sinal. Em um espectrograma, cada traço de frequência ocupa uma única linha 

horizontal (um píxel de altura) na tela. O tempo transcorrido é mostrado no eixo 

vertical, resultando em uma tela que pode ser rolada para cima conforme o 

tempo passa. 

A figura 15 mostra o espectrograma de um sinal com um transmissor que 

funciona intermitentemente. Na figura, a cor vermelha representa o conteúdo 

da frequência com a maior amplitude do sinal. O espectrograma pode ser um 

indicativo da duração da interferência e de como a largura de banda do sinal 

pode mudar com o tempo. Ele também pode ser armazenado na memória interna 

do HSA da Agilent ou em um dispositivo USB externo.

Figura 15: opção de tela dupla mostrando 

um espectrograma e a frequência de um 

sinal com transmissão intermitente.

Procedimentos para medir interferências (continuação)

Espectrograma

 Tempo

Transmissor ligado

Transmissor desligado

Transmissor ligado

Escala de cores
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O espectrograma pode gravar até 1.500 conjuntos de dados de espectros em 

um único arquivo de traços com um intervalo de atualização configurado pelo 

usuário. O HSA criará outro arquivo de traços automaticamente, para continuar 

a salvar dados até atingir 1.500 conjuntos. Por exemplo, com o HSA N9344C 

varrendo toda a faixa de frequência de 20 MHz, o tempo de varredura seria de 

0,95 segundos. Neste caso, em um único arquivo de traços, o usuário pode 

configurar o espectrograma para armazenar dados em torno de 48 minutos, 

usando um intervalo de atualização de 1 segundo, ou por até 5 dias, com um 

intervalo de 300 segundos. O espectrograma é ativado em {SPECTROGRAM} no 

menu [MEAS].

Estimando a localização da interferência

Uma vez que a interferência tenha sido detectada com um analisador de 

espectro, conhecer o tipo de sinal, como, por exemplo, WIFI, celular ou outro, 

pode ser útil para estimar a localização da fonte interferente. Por exemplo, um 

operador de um equipamento wireless em uma rede celular pode observar uma 

transmissão fora do espectro vinda de um canal adjacente. Saber que a inter-

ferência é oriunda de outro sistema celular pode indicar que um repetidor nas 

proximidades pode estar transmitindo energia inadequadamente para as bandas 

adjacentes.

O último passo no processo de descoberta é a localização da fonte de 

interferência. A essa altura, é preferível que uma antena direcional seja 

conectada ao analisador de espectro, já que esse tipo de antena tem alto ganho 

e tem capacidade para apontar a fonte dentro do ambiente wireless. Antenas 

direcionais incluem os tipos yagi e patch. É recomendável uma antena com 

ganho de 5 dBi ou mais para essa aplicação. Por exemplo, a antena direcional 

N9311X-508 da Agilent tem ganho de 5 dBi e faixa de frequência de 700 MHz a 

8 GHz.

Observando a amplitude do sinal no analisador de espectro conforme a antena 

direcional é movida pelo ambiente, podemos obter a localização física da 

interferência quando a amplitude do sinal for máxima. Infelizmente, reflexões 

de multipercurso no ambiente circundante poderiam reduzir a precisão da 

localização, portanto, é importante fazer a medição do ponto mais alto possível, 

como no telhado ou em prédios altos. Antenas de estações BTS geralmente são 

projetadas com antenas setoriais que têm larguras de feixe estreitas. Utilizando 

a configuração mostrada na figura 13A, podemos obter uma direção aproximada 

(setor) da interferência. 

É possível triangular uma posição aproximada do transmissor interferente com-

binando medições direcionais feitas em diversos locais do ambiente. A 

localização exata da fonte requer que você caminhe ou dirija por uma área 

menor, com o analisador de espectro de mão e com a antena direcional, buscan-

do a amplitude máxima do sinal. Quando a fonte da interferência for localizada, 

o passo final é consertar ou remover o transmissor interferente.

Procedimentos para medir interferências (continuação)

Para localizar a fonte de 

interferência mais facilmente, 

conecte uma antena direcional, do 

tipo yagi ou patch, com alto ganho 

ao HSA.

Dica:
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Interferências em sinais de rádio podem surgir de várias fontes, inclusive 

do próprio sistema de radiocomunicação, ou de outros sistemas e emissões 

não intencionais como equipamentos elétricos e maquinário mecânico nas 

proximidades. Já mencionamos que uma radiointerferência pode se encaixar em 

diferentes categorias, as quais serão explicadas neste tópico, juntamente com 

alguns exemplos de medição.

Interferência dentro da banda 

Interferência dentro da banda é uma transmissão indesejada vinda de um 

sistema de comunicação diferente ou de um radiador não intencional que opera 

dentro da largura de banda do sistema de interesse. Esse tipo de interferência 

passa através do filtro do receptor e, se sua amplitude for grande quando com-

parada à do sinal desejado, este último será corrompido.

Conforme mostrado na figura 1, um sistema de radiocomunicação distinto 

estava transmitindo diretamente no canal operacional do sistema em questão. 

Essa figura mostrou uma possível interferência localizada em uma frequência 

central um pouco maior do que o desejado. A figura 6 mostrou outra forma de 

interferência dentro da banda criada por um radiador não intencional. Nesse 

caso, o sinal de RF foi modulado por luzes fluorescentes. Quando o dispositivo 

interferente está tentando atrapalhar intencionalmente a radiocomunicação, a 

interferência dentro da banda é chamada de jamming.

O jeito mais fácil de detectar radiointerferências dentro da banda é desligando o 

transmissor do rádio em questão e usar um analisador de espectro sintonizado 

na frequência do canal para procurar outros sinais operando no canal de 

interesse. Quando se trata de emissões não intencionais modulando o sinal 

desejado, desligue o radiador interferente, como a iluminação fluorescente 

na figura 6. Talvez seja necessário ativar o modo HiSensitivity do analisador 

de espectro e usar a opção Max Hold, ou um espectrograma, para registrar 

quaisquer sinais intermitentes. O modo HiSensitivity configura o atenuador de 

entrada em 0 dB, o nível de referência em -50 dBm e ativa o pré-amplificador 

interno do HSA. Esse modo é acessado no menu [AMPTD], em {More (1 of 2)}.

Interferência de cocanal 

Esse tipo de interferência cria condições parecidas com as da interferência 

dentro da banda, exceto pelo fato que a interferência de cocanal é oriunda de 

outro rádio operando no mesmo sistema wireless. Nesse caso, dois ou mais 

sinais estão competindo pelo mesmo espectro de frequências.

Por exemplo, estações-base celulares reutilizam o mesmo canal de frequência 

quando as estações estão fisicamente distanciadas entre si, porém, 

ocasionalmente, os sinais de uma estação-base alcançam uma área vizinha e 

podem corromper a radiocomunicação. Redes WLAN também sofrem 

interferência de cocanal. Isto acontece porque os rádios WLAN esperam por um 

canal aberto antes de transmitir e há a possibilidade de dois rádios transmitirem 

simultaneamente e colidirem na mesma frequência.

Tipos de interferência

• Interferência dentro da 

banda

• Interferência de cocanal

• Interferência fora da banda

• Interferência de canal 

adjacente

• Interferência no uplink

• Interferência no downlink

Classificação das interferências e exemplos de 
medição
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Figura 16: medição de um transmissor 

de 500 MHz não filtrado exibindo uma 

segunda harmônica gerada na saída.

Classificação das interferências e exemplos de medição 

(continuação)

Sinal principal

2ª harmônica

1000 MHz500 MHz

A interferência de cocanal é um dos tipos mais comuns de radiointerferência, 

pois designers de sistemas tentam suportar um grande número de usuários 

wireless em um pequeno número de canais de frequência.

O jeito mais fácil de observar a interferência de cocanal é desligando o trans-

missor do rádio em questão e usando um analisador de espectro sintonizado no 

canal de frequência para identificar outros sinais do sistema de interesse. Talvez 

seja preciso ativar o modo HiSensitivity do analisador e usar o modo Max Hold, 

ou um espectrograma, para gravar sinais intermitentes.

Interferência fora da banda 

Interferências fora da banda originam-se de sistemas wireless projetados para 

transmitir em uma banda de frequência diferente ao mesmo tempo em que 

emitem sinais para a banda do sistema de interesse. Tal é o caso quando um 

transmissor mal projetado ou defeituoso cria harmônicas em uma banda maior. 

Harmônicas são frequências múltiplas (2x, 3x, 4x, etc.) da frequência portadora 

fundamental.  

Por exemplo, a figura 16 traz o espectro de um transmissor feito para operar 

em 500 MHz. A medição, feita com um HSA da Agilent, mostra a componente 

fundamental em 500 MHz e uma segunda harmônica transmitindo em 1000 

MHz. O sinal da segunda harmônica pode interferir em outros sistemas wireless 

próximos que operam à frequência de 1000 MHz.
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É importante, e muitas vezes exigido por regulamentação, que as harmônicas de 

um transmissor sejam adequadamente filtradas para que um sistema wireless 

não afete outro sistema operando em uma banda de frequência maior. Para 

analisar as harmônicas de um transmissor wireless, é necessário utilizar um 

analisador de espectro com uma faixa de frequência, pelo menos, três vezes 

do maior que a frequência fundamental em que o sistema opera. Por exemplo, 

para verificar o desempenho de um transmissor que opera em 6 GHz, talvez 

seja necessário medir a segunda e a terceira harmônicas em 12 GHz e 18 GHz, 

respectivamente. Neste caso, a série N934xC da Agilent inclui modelos com 

faixas de frequência que vão até 7; 13,6 e 20 GHz.

Nem todas as interferências fora de banda estão relacionadas a harmônicas 

da portadora fundamental. Espúrios entram na mesma categoria. Espúrios são 

sinais tipicamente gerados por blindagem inapropriada de sinais de fontes de 

alimentação chaveadas e de sinais de relógios, ou por osciladores de frequência 

mal projetados. Interferências causadas por espúrios que passam pelo filtro 

passa-faixa do sistema em questão podem ter efeitos indesejados na perfor-

mance do sistema.

Interferências fora da banda também podem ocorrer quando dois ou mais 

serviços wireless estiverem operando na mesma área geográfica e acontecer 

um fenômeno chamado de efeito perto-distante. Uma situação comum na qual 

essa interferência ocorre num ambiente celular é quando um rádio móvel está 

distante de sua BTS e muito próximo de uma BTS de um provedor de serviços 

diferente. Embora os sistemas operem em bandas de frequência diferentes, o 

dispositivo móvel recebe sinais da BTS mais próxima, que são mais fortes do 

que os de sua própria BTS. O filtro passa-faixa do front-end do dispositivo móvel 

rejeitará a maior parte desses sinais vindos da estação-base mais próxima, 

mas alguns vazarão através do filtro e para o pré-amplificador e o conversor, 

podendo corromper o sinal desejado devido a não linearidades no receptor. 

O modo mais fácil de observar a interferência fora da banda é desligando o 

transmissor do sistema de radiocomunicação de interesse e, em seguida, verifi-

car os níveis de amplitude de qualquer sinal em uma ampla faixa de frequência. 

Depois, se todos os sinais estiverem abaixo do sinal de interesse, sintonize o 

analisador de espectro na frequência do canal e procure por outros sinais dentro 

do canal. Talvez seja necessário ativar os modos HiSensitivity e usar a opção 

Max Hold, ou um espectrograma, para gravar sinais intermitentes.

Classificação das interferências e exemplos de medição 

(continuação)

Dica:

Ao analisar harmônicas, utilize um 

analisador de espectro com uma 

faixa de frequência pelo menos três 

vezes maior do que a frequência 

fundamental operacional.
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Interferência de canal adjacente 

Esse tipo de interferência ocorre quando o sinal em questão emite energia 

indesejável para outros canais. Ela é criada principalmente por sinais que vazam 

do canal de frequência alocado para canais adjacentes acima e abaixo. Esse 

vazamento de sinais, também chamado de distorção por intermodulação ou de 

regeneração espectral, é criado nos amplificadores de alta potência do radio-

transmissor devido aos efeitos não lineares nos componentes eletrônicos.

Detalhes sobre distorção por intermodulação não estão inclusos nesta nota de 

aplicação. Saiba mais na nota “Otimizando a faixa dinâmica para medir distor-

ções“ (literatura de número 5980-3079EN).

Para exemplificar a distorção por intermodulação, a figura 17 mostra a medição 

de um sinal modulado digitalmente transmitindo no canal 2. Os canais 1 (infe-

rior) e 3 (superior) representam os canais adjacentes ao sinal principal.

Figura 17: medição de potência em canais 

adjacentes e teste de limites 

Classificação das interferências e exemplos de medição 

(continuação)
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O HSA da Agilent foi configurado para medir a potência do canal principal e dos 

adjacentes usando a opção de medição de razão de potência do canal adjacente 

(ACPR) encontrada no menu [MEAS]. Os dados abaixo do espectro exibido 

revelam a potência total do canal principal e dos canais adjacentes superior e 

inferior em dBm. A medição de {ACPR} também informa a relação de potência 

entre o canal principal e cada um dos canais adjacentes em dB. As linhas de 

limites podem ser posicionadas na tela do HSA da Agilent para uma rápida 

verificação de conformidade com as especificações. Essas linhas podem ser 

definidas no menu [LIMIT]. A figura 17 mostra que o espectro medido nesse 

transmissor “passou” nos requisitos de potência e frequência para os três 

canais. 

A figura 18 mostra uma medição similar. Entretanto, esse transmissor teve um 

aumento na potência do canal adjacente e excedeu as especificações dos

limites, resultando na exibição do indicativo “FAIL” (falhou) na tela do instru-

mento. Como geralmente as medições de potência dos canais adjacentes são 

feitas na saída do transmissor, não é necessário usar o modo HiSensitivity do 

HSA da Agilent. É importante que o nível do sinal do transmissor seja reduzido 

até um ponto em que o HSA não fique sobrecarregado.

Figura 18: medição de potência de canal 

adjacente e teste de limites mostrando 

uma condição fora dos limites.

Classificação das interferências e exemplos de medição 

(continuação)
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Interferência no downlink 

Esse tipo de interferência corrompe a transmissão downlink, ou enlace direto, 

entre a BTS e o dispositivo móvel. Por causa da distribuição amplamente espa-

çada dos dispositivos móveis, a interferência no downlink só afeta uma minoria 

de usuários e tem impacto mínimo na qualidade de comunicação do sistema 

como um todo.

Interferência no uplink 

Também chamada de interferência no enlace reverso, a interferência no uplink 

afeta o receptor da BTS e a comunicação entre os dispositivos móveis e a 

BTS. Quando a BTS fica comprometida, toda a área de serviço pode sofrer uma 

diminuição na performance. 

Conclusão

Esta nota de aplicação descreveu técnicas e procedimentos para o teste de 

interferências em ambientes wireless. Discutimos a classificação de diferentes 

tipos de interferência: dentro da banda, de cocanal, fora da banda e de canal 

adjacente. Medimos espectros em uma variedade de sinais wireless para 

mostrar a eficiência dos analisadores de espectros de mão na identificação e 

localização da fonte de radiointerferência, tais como os da série N934xC e o 

N9340B da Agilent.

Classificação das interferências e exemplos de medição 

(continuação)



Canal de parceria da Agilent

www.agilent.com/find/channelpartners

Tenha o melhor dos dois mundos: o 

conhecimento em medição e a extensa 

linha de produtos da Agilent com a 

conveniência do canal de parceria.

www.agilent.com/find/emailupdates

Receba as informações mais recentes 

sobre os produtos e aplicativos que 

escolher.  

Os serviços de vantagens da Agilent têm 

um compromisso com o seu sucesso por 

toda a vida útil do seu equipamento. Para 

mantê-lo competitivo, investimos continu-

amente em ferramentas e processos que 

aceleram a calibração e o reparo e redu-

zem o seu custo de propriedade. Você 

também pode usar os serviços online para 

gerenciar equipamentos e serviços com 

mais eficiência. Compartilhamos nossos 

conhecimentos técnicos e serviços de 

medição para ajudá-lo a criar os produtos 

que mudam nosso mundo. 

www.agilent.com/quality

www.agilent.com/find/advantageservices

www.agilent.com
www.agilent.com/find/hsa 
www.agilent.com/find/hsa-videos

Para mais informações:

Visite as páginas dos analisadores de 

espectros de mão da Agilent e clique 

na aba “Document Library” para 

acessar outras notas de aplicação.

• www.agilent.com/find/n9344c

• www.agilent.com/find/n9343c

• www.agilent.com/find/n9342c

• www.agilent.com/find/n9340b

Para mais informações sobre os produtos, 
aplicações ou serviços da Agilent 
Technologies, entre em contato com a Agilent 
mais próxima de você. A lista completa está 

disponível em:

www.agilent.com/find/contactus

Américas
Canadá (877) 894 4414 
Brasil  (11) 4197 3600
México                  01800 5064 800 
Estados Unidos (800) 829 4444

Ásia e Pacífico
Austrália  1 800 629 485
China 800 810 0189
Hong Kong  800 938 693
India  1 800 112 929
Japão 0120 (421) 345
Coreia 080 769 0800
Malásia  1 800 888 848
Cingapura  1 800 375 8100
Taiwan 0800 047 866
Outros países 
nessas localidades  (65) 375 8100  

Europa & Oriente Médio
Bélgica  32 (0) 2 404 93 40 
Dinamarca 45 70 13 15 15
Finlândia 358 (0) 10 855 2100
França 0825 010 700
 (0.125 €/minuto)

Alemanha 49 (0) 7031 464 6333 
Irlanda 1890 924 204
Israel 972-3-9288-504/544
Itália 39 02 92 60 8484
Países Baixos 31 (0) 20 547 2111
Espanha 34 (91) 631 3300
Suécia 0200-88 22 55
Reino Unido 44 (0) 131 452 0200

Para outros países, acesse: 
www.agilent.com/find/contactus
Revisado em 6 de janeiro de 2012

As especificações e descrições neste 
documento estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2012
Publicado no Brasil, 11 de outubro de 2012
5990-9074PTBR

Serviços
de Vantagem

Agilent

Atualizações por email da Agilent

Agilent Technologies Brasil Ltda.

Avenida Marcos Penteado de

Ulhoa Rodrigues, 939 - 6° andar

Castelo Branco Office Park

Torre Jacarandá - Tamboré

Barueri , São Paulo

CEP: 06460-040 • SP

Tel.: (11) 4197-3600

Fax.: (11) 4197-3800

e-mail: tmobrasil@agilent.com

www.agilent.com.br


