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7.2

Meio de transmissão e a camada física



7.3

Classes de meios de transmissão



7.4

Meios de transmissão guiadosMeios de transmissão guiados

Entre os meios de transmissão guiados, que são Entre os meios de transmissão guiados, que são 
aqueles que requerem um condutor físico para aqueles que requerem um condutor físico para 
interligar um dispositivo a outro temos: cabo de par interligar um dispositivo a outro temos: cabo de par 
trançado, cabo coaxial e cabo de fibra.trançado, cabo coaxial e cabo de fibra.
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Cabo de par trançado
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Cabos UTP e STP

UTP (cabo de par trançado não blindado)
STP (cabo de par trançado blindado)
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Categorias de cabos de par trançado



7.8

Conectores UTP

RJ-45 é um conector chavetado, só pode ser inserido de 
uma única forma.
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Desempenho UTP (Atenuação X Frequência)



7.10

Cabo Coaxial



7.11

Categorias de cabos coaxiais

Índices RG (radio government) representa um 
conjunto de especificações físicas, incluindo a 
bitola do fio condutor interno, a espessura e o tipo 
do isolante interno, a construção da blindagem e o 
tamanho e tipo do revestimento externo.



7.12

Conectores BNC

Conectores de cabos coaxiais: o tipo mais comum é o 
BNC (Bayone-Neil-Concelman)



7.13

Desempenho de cabos coaxiais

A atenuação é maior em coaxial do que em par trançado



7.14

Desvio da luz

As fibras óticas usam reflexão para guiar a luz por um 
canal. Um núcleo é revestido por uma casca menos 
densa. A luz desloca-se no núcleo pela reflexão na casca.
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Fiba ótica
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Modos de propagação
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Modos
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Tipos de fibra
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Construção da fibra
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Conectores de fibra ótica
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Desempenho de fibras óticas

O desempenho é 
tão bom que 
precisa de dez 
vezes menos 
repetidores.



7.22

Meios de transmissão não guiadosMeios de transmissão não guiados

Os meios de transmissão não guiados transportam Os meios de transmissão não guiados transportam 
ondas eletromagnéticas sem o uso de um condutor ondas eletromagnéticas sem o uso de um condutor 
físico. Esse tipo de comunicação é, muitas vezes, físico. Esse tipo de comunicação é, muitas vezes, 
conhecido como comunicação sem fio.conhecido como comunicação sem fio.
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Espectro eletromagnético para a comunicação sem fio
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Métodos de propagação



7.25

Bandas



7.26

Ondas para transmissão sem fio



7.27

Antena omnidirecional

As ondas de rádio são usadas para comunicação em 
broadcast, como rádio, televisão e sistemas de pager.



7.28

Antenas unidirecionais



7.29

Micro ondas são usadas para 
comunicação unicast, como telefonia 
celular, redes via satélite e LANs sem 

fio.

Nota



7.30

Sinais infravermelhos podem ser 
usados para comunicação em curta 

distância em uma área fechada usando 
propagação em linha de visada.

Nota
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