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Parâmetros de transmissão

Finalidade do cabeamento estruturado: •
Fornecer uma via segura e adequada para os sinais das •
diversas aplicações usuárias do cabeamento.

Via adequada e segura:•
Via com parâmetros elétricos e/ou ópticos suficientes para •
atender a velocidade e a quantidade de informações 
enviadas pelos sistemas vinculados a ela.



Parâmetros de transmissão

Parâmetros importantes:

Atenuação•
Perda de potência que o sinal.•

Banda passante do canal (BW)•
Largura máxima no espectro de • frequência do sinal que 
trafegará na linha. 



Frequência



Frequência



Banda passante (BW)

Banda passante (BW) de um sinal:•
Largura do intervalo que contem todas as frequências do •
sinal



Exemplos de Banda passante (BW)

1. BW de um sinal formado por duas senoides 
20 MHz (Fundamental)•
60 MHz (3º harmônico)•

BW = 60• -20 = 40MHz
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2. Banda Passante x Velocidade de Transmissão

A finalidade do cabeamento estruturado é fornecer uma via segura e adequada para os sinais 
das diversas aplicações usuárias do cabeamento. Via adequada e segura, corresponde a uma via com 
parâmetros  elétricos  e/ou  ópticos  suficientes  para  atender  a  velocidade  e  a  quantidade  de 
informações que serão enviadas pelos sistemas vinculados a ela.

Dois parâmetros nos cabeamentos, sejam cabeamentos elétricos ou ópticos, são fundamentais 
a atenuação e a banda passante do canal. A atenuação determina a perda de potência que o sinal  
sofrerá e a banda passante indica a largura máxima no espectro de frequência do sinal que trafegará 
na linha.

Sobre a  atenuação comentaremos  mais  adiante  na seção 7.1.  e  nesta  seção trataremos  da 
banda passante.

2.1 - Banda passante (BW) de um sinal 

A banda  passante  de  um sinal  é  definida  pela  largura  do  intervalo  que contem todas  as 
frequências do sinal. Segue abaixo alguns exemplos:

1) Banda passante de um sinal formado por duas senoides

O sinal abaixo é formado pelas senoides com frequências de 20 MHz (fundamental)  e 60 
MHz (3o harmônico). 

A banda passante deste sinal será de BW = 60 – 20  = 40MHz, conforme indica o gráfico 
abaixo.

Figura 1: Sinal formado por duas senoides

Figura 2: BW de um sinal
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Exemplos de Banda passante (BW)

2. BW do sinal de voz utilizado em telefonia 

Voz humana: entre 100 e 8000 Hz•
Ouvido humano: entre 20 Hz e 20KHz•
Telefonia: entre 300 e 3400 Hz•

BW = 3400 • – 300 = 3100 Hz ou 3,1KHz
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2) Banda passante do sinal de voz utilizado em telefonia

A voz humana apresenta componentes frequências entre 100 e 8000 Hz e o ouvido humano 

distingui frequências entre 20 Hz e 20KHz aproximadamente. Por fatores econômicos na telefonia 

só são transmitidos as componentes frequências entre 300 e 3400 Hz, portanto a banda passante do 

sinal de áudio utilizado em telefonia é:

BW = 3400 – 300 = 3100 Hz ou 3,1KHz.

3) Banda passante do sinal de um canal de TV analógico

Um canal de TV deve transmitir sinal de áudio e sinal de vídeo. O sinal de vídeo ocupa uma 

banda de 5,25MHz, o sinal de áudio ocupa 0,05 MHz. Considerando a necessidade de bandas de 

guarda, espaçamento das frequências entre canais e entre sinais de vídeo e áudio, um canal de TV 

apresenta uma banda de 6MHz (5,25 do vídeo, 0,05 MHz do áudio e 0,70 MHz distribuído entre as 

bandas de guarda).

4) Banda passante de uma rede local ethernet 10 Mbps.

A rede  local  IEEE 802.3  (ethernet)  com velocidade  de  10  Mbps  utiliza  código  de  linha 

Manchester, que apresenta uma banda passante igual a 1,6 vezes a velocidade de transmissão para 

recepção sem distorções da forma de onda. Nas redes IEEE 802.3 as especificações determinam 

meios de transmissão com no mínimo 16 MHz de banda.

Figura 3: BW do sinal de TV analógico
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Figura 4: BW do sinal transmitido na rede ethernet de 10 Mbps
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Exemplos de Banda passante (BW)

3. BW do sinal de um canal de TV analógico 
• Sinal de vídeo: BW de 5,25MHz
• Sinal de áudio: BW de 0,05 MHz
• Bandas de guarda: 0,7MHz
• Espaçamento das frequências entre canais e entre sinais de vídeo e áudio

• BW total do canal de TV analógico: 6MHz



Banda passante do meio de transmissão

O que define a BW de um meio de transmissão?•
Materiais do meio•
Forma geométrica como estes estão dispostos•
Comprimento•



Banda Passante x Velocidade de Transmissão

Diferença entre velocidade de transmissão e banda •
passante:

Velocidade de transmissão: quantos bits são transmitidos •
por segundo
Banda passante: tamanho do intervalo de frequência •
necessário para transmitir o sinal. 



Banda Passante x Velocidade de Transmissão

•Dependendo do código de linha a ser utilizado a banda 
passante poderá ser <, = ou > que a velocidade de 
transmissão.
•Banda passante tem alto custo à os códigos de linha 
tendem sempre a diminuir a banda passante do sinal a 
ser transmitido. 
•Especificações de cabeamento considerando a banda 
passante que o cabo suporta.



Meios de transmissão

Meios de transmissão•
Fios e cabos metálicos•
Espaço livre•
Fibras ópticas•
Elementos de conexão•

Conectores•
Tomadas •

Receptor
(Rx)

Transmissor
(Tx)

Meios de transmissão



Meios de transmissão

Informações transmitidas como sinais elétricos ou •
luminosos 

Variações de tensão e corrente•
Variações de ondas de radiotransmissão •
Variações de ondas luminosas•



Atenuação

•Perda de potência do sinal ao longo do caminho de 
transmissão (enlace).



Nível de atenuação máxima permitida 

Atenuação do meio dever• á ser menor que a diferença 
entre a máxima potência de saída do transmissor e a 
mínima potência de entrada no receptor

Valor especificado para uma ou mais frequências. •
Cabeamento estruturado:•

cada categoria especifica um valor diferente de atenuação. •



Atraso de propagação

•Tempo que os sinais elétricos e luminosos levam para 
percorrer um meio de transmissão.
•Tempo pode ser obtido a partir da sua velocidade e da 
distância do link. 
•Exemplos de velocidades (depende do meio):
•Vácuo: 3x108 m/s
• Fios de cobre: 30% menor



Diafonia

A diafonia • é a transferência de energia entre dois 
canais adjacentes provocada pelo acoplamento 
capacitivo ou indutivo (indução eletromagnética) entre 
duas linhas, normalmente de um mesmo cabo.
Esta transferência • de energia provoca ruído no canal 
interferido. 



Diafonia
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5.4.1 - Diafonia

A  diafonia  é  a  transferência  de  energia  entre  dois  canais  adjacentes  provocada  pelo 

acoplamento capacitivo ou indutivo (indução eletromagnética) entre duas linhas, normalmente de 

um mesmo cabo. Esta transferência de energia provoca ruído no canal interferido.

No cabeamento estruturado a diafonia é a principal fonte de ruído. Tal fato ocorre devido a 

constituição dos cabos de par trançado. Cada cabo tem no mínimo 4 pares, sendo cada par uma 

linha de transmissão independente, como estes pares estão muito próximos a ocorrência de diafonia 

torna-se mais fácil.

A diafonia pode ser inteligível ou não-inteligível. A diafonia inteligível ocorre quando a faixa 

de frequência dos canais se sobrepõe. Neste tipo de diafonia ocorre perda do sigilo e/ou distorções 

do sinal transmitido. A diafonia não inteligível pode ocorrer devido a produtos de intermodulação 

ou pela interferência de linhas de dados em linhas de voz.

Quando  a  diafonia  ocorre  entre  transmissores  e  receptores  de  um mesmo  terminal  ela  é 

designada por  diafonia  próxima,  paradiafonia  ou  NEXT.  A diafonia  distante,  a  telediafonia  ou 

FETX ocorre entre transmissores e receptores de terminais diferentes.

Figura 25: Acoplamentos eletromagnéticos entre linhas próximas

Acoplamento Elétrico
Acoplamento  Magnético

Figura 26: Paradiafonia e telediafonia
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