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Espectro de frequências

• Para uma mensagem se propagar pelo espaço, ela necessita estar 
adequadamente combinada com uma outra onda de frequência bem 
mais alta, ou onda de radiofrequência (RF), mediante um processo 
denominado modulação. Essas ondas de RF uma vez combinadas com 
os sinais da informação são denominadas ondas portadoras. 

• Os valores práticos das frequências destas ondas radioelétricas estão 
distribuídas em faixas internacionalmente conhecidas e recomendadas 
pela UIT (União Internacional de Telecomunicações), que é um órgão 
da ONU, responsável pela regulamentação dos serviços de 
Telecomunicações. 



Espectro de frequências



Sistemas de comunicações

• Sistemas de comunicação por rádio móvel podem permitir a 
um usuário viajar e se comunicar com qualquer telefone, 
celular, e-mail, em qualquer parte do mundo. 

• Pode permitir verificar uma posição geográfica. Acompanhar 
uma carga em transporte. Melhorar o sistema de transporte. 
Verificar tráfego. Facilitar sistemas de busca e resgate, etc. 



Sistemas de comunicações

• São possíveis porque o sistema de transmissão é feito com a 
propagação de ondas eletromagnéticas pelo ar/espaço, e para isto 
o equipamento deve dispor de uma antena, que permite a 
transmissão e a recepção. 
• rádio fixo é usado quando o sistema permanece estacionário por tempo 

prolongado. 

• rádio portátil é usado para o sistema que pode ser movimentado, mas 
que permanece estacionário quando em operação. 

• rádio móvel é aplicado para o equipamento que pode ser movimentado e 
usado simultaneamente, num carro ou pelo próprio usuário. Os 
aparelhos de telefonia celular são exemplos de rádios móveis. 



Sistemas de comunicações

• Equipamentos de rádio podem se comunicar diretamente entre si, 
ou através de “intermediários”, como por exemplo repetidores 
passivos, estações rádio-base e switches. 

• Quando todos os intermediários estão situados na terra, usa-se a 
expressão Sistema de Comunicação de Rádio (ou Sistema 
Terrestre). 

• Quando pelo menos um componente é um satélite, usa-se a 
expressão Sistema de Comunicação por Satélite.

• Porém os dois sistemas usam um único e mesmo meio de 
transmissão: ondas eletromagnéticas propagando-se pelo ar e 
espaço. 



Sistema terrestre

• Num sistema terrestre para uma rede de rádios móveis, uma estação 
repetidora é colocada num ponto elevado para permitir a maior área 
possível de cobertura. 

• Conforme aumenta o número de usuários, o espectro de frequência 
disponível começa a ficar saturado, e passa a ser necessária a 
reutilização da frequência.

• Além disso a área de cobertura original pode ser dividida em várias 
subáreas, chamadas células (de onde provém o nome da telefonia 
celular). 



Sistema terrestre

• A reutilização da frequência aumenta a capacidade do sistema, 
enquanto a área menor de cada célula aumenta a qualidade de 
transmissão e recepção. 

• Porém essas duas coisas significam também um aumento da 
complexidade do sistema e dos custos de infraestrutura. 

• O projeto de um conjunto de células dependerá então dos custos 
de cada estação rádio-base, preço dos equipamentos, 
complexidade da rede e dinâmica de sua implantação e operação. 



Gerenciamento do espectro 

• Internacionalmente as políticas relacionadas ao rádio, telegrafia e 
telefonia, estão sob os cuidados da ITU, agência especializada em 
telecomunicações das Nações Unidas, com mais de 150 membros 
governamentais. 



Gerenciamento do espectro

• O mundo está dividido em seis regiões, de acordo com a ITU: 
• África; 

• Américas; 

• Países Árabes;

• Ásia e Região do Pacífico;

• Estados independentes;

• Europa



Gerenciamento do espectro

• O impacto recente das comunicações móveis (celulares), seu 
acréscimo e rápido desenvolvimento, fizeram o gerenciamento do 
espectro de frequências muito importante. 

• Em função do progresso e dinamismo das telecomunicações, a partir 
de 1993 os comitês anteriores, com suas siglas muito conhecidas: 
CCITT e CCIR são agora UTI-T e UTI-R 

1. UTI-T = assuntos em telecomunicações (network); 

2. UTI-R = assuntos em radiocomunicação;

3. UTI-D = assuntos de desenvolvimento. 



Gerenciamento do espectro

• Além do órgão máximo representado pela ITU, há órgãos regionais 
que procuram ordenar os assuntos de telecomunicações nas suas áreas 
de competências. Os principais são: 

• CEPT (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des 
Télécommunications), congrega operadoras do continente Europeu & 
ETSI (European Telecommunication Standard Institute), órgão que 
assume todas as discussões de caráter técnico e de desenvolvimento e 
administração das padronizações. 



Gerenciamento do espectro

• ANSI (American National Standards) entidade normalizadora dos EUA, 
equivalente a ABNT, edita normas oficiais & FCC (Federal Communication 
Commission), nos EUA, os assuntos de telecomunicações são coordenados 
pela FCC. As associações dos ramos industriais são mais ativas, destacam-
se:

a) TIA (Telecommunication Industries Association);

b) EIA (Electronics industries Association).

• Essas duas associações desenvolveram os Interins Standards (IS) que 
regulam as interfaces do D-AMPS e do CDMA.

• ARIB (Association of Radio Industries and Businesses), essa associação 
elaborou as especificações do celular japonês (PDH) e também do PHS.

• O Japão utiliza o modelo norte-americano da TIA e EIA através da ARIB



Gerenciamento do espectro

• CITEL (Conferência Interamericana de Telecomunicações), 

• É uma entidade subordinada à Organização dos Estados Americanos 
(OEA) que se encarrega em discutir assuntos de telecomunicações. 
São objetivos da CITEL: 

a) Transformar-se num órgão unificado na UTI; 

b) Estabelecer padrões comum de rádio; 

c) Impulsionar a modernização e integração das infraestruturas de 
telecomunicações nas Américas. 



Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel)

• A Lei Geral das Telecomunicações Brasileiras aprovada em votação na 
Câmara dos Deputados em 18/06/97, no Senado Federal em 10/07/97 e 
sancionada no dia 16 de julho de 1997 pelo Presidente da República 
determina a criação da Agencia Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

• A ANATEL é então criada como autarquia especial, administrativamente 
independente, financeiramente autônoma e não se subordina 
hierarquicamente a nenhum órgão de governo. Nestes termos suas decisões 
só podem ser contestadas judicialmente. 

• Assim, a Agência possui poderes de outorga, regulamentação e fiscalização. 
A autonomia financeira da agência é assegurada pelos recursos do Fundo de 
Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL). 



Anatel

• deve implementar a política nacional de telecomunicações; 

• propor a instituição ou eliminação da prestação de modalidade de 
serviço no regime público; propor o Plano Geral de Outorgas; 

• propor o plano geral de metas para universalização dos serviços de 
telecomunicações, administrar o espectro de radiofrequências e o uso 
de órbitas; 

• compor administrativamente conflitos de interesses entre prestadoras 
de serviços de telecomunicações; 



Anatel

• atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários; 

• atuar no controle, prevenção e repressão das infrações de ordem 
econômica; 

• estabelecer restrições, limites ou condições a grupos empresariais para 
obtenção e transferência de concessões, permissões e autorizações, de 
forma a garantir a competição e impedir a concentração econômica no 
mercado; 

• estabelecer a estrutura tarifária de cada modalidade de serviço; dentre 
outras atribuições. 



Questões técnicas e problemas no ambiente

• Um usuário de aparelho celular, ao se deslocar, percebe 
variações na qualidade do seu sinal. Tais variações acontecem 
devido a: 
• movimentação em relação à estação base; 

• múltiplos caminhos de propagação; 

• jamming (interferência) não intencional, que ocorre por exemplo 
devido a ruídos produzidos por equipamentos eletroeletrônicos, 
interferência de canais adjacentes, interferência no próprio canal. 



Questões técnicas e problemas no ambiente

• Este ambiente pertence à classe dos campos não-estacionários randômicos, 
dos quais é difícil obter dados experimentais, e também é difícil prever ou 
modelar seu comportamento satisfatoriamente. 

• Problemas de interferência eletromagnética são estudados pela Engenharia 
de Compatibilidade Eletromagnética. 

• Frequency selective fading – quando componentes de sinais refletidos 
tornam-se comparáveis em amplitude ao do componente atenuado do 
próprio sinal direto, e o atraso relativo dos sinais dá origem a uma 
defasagem no sinal capaz de enfraquecê-lo. O problema aumenta com o 
deslocamento do receptor, variando os pontos de reflexão do sinal. Este 
modelo ambiental é chamado de Doppler multipath Rayleigh channel.



Questões técnicas e problemas no ambiente

• Projetar células, prever áreas de cobertura e qualidade de 
serviço, num ambiente de canais de rádio sempre em mutação 
é uma tarefa complexa e difícil. Muitos modelos 
computacionais existem para ajudar nessa tarefa (prevendo os 
caminhos de perda e atenuação de sinais), porém são 
específicos e não aplicáveis nos casos gerais. 

• A solução adotada é a transmissão de potências excessivas, 
para tentar garantir uma performance adequada. 



Qualidade de serviço

• O principal, primeiro e mais importante índice de medida da 
qualidade de serviço é a satisfação do cliente. As 
necessidades do cliente devem orientar tanto os conceitos 
gerais do sistema quanto o desenvolvimento dos produtos. 

• Mas há algumas medidas técnicas de qualidade, tanto para 
serviços de voz como de dados. 
• qualidade de serviço de dados;

• qualidade de voz.



Qualidade de serviço de dados

• taxa de erros de bits (Bit Error Rate – BER), por exemplo 
BER<10-5;

• atraso do processamento do sinal (1 – 10 ms); 

• probabilidade de colisão em acesso múltiplo (<20%); 

• probabilidade de chamada falsa; 

• probabilidade de chamada perdida; 

• perda de sincronização; etc. 



Qualidade de voz

• Geralmente expressa por uma avaliação/opinião subjetiva (MOS –
mean opinion score), que varia de 0 (ruim), 1 (fraco), 2 (médio), 3 
(bom) até 4 (excelente). 

• Em serviços de telefonia fixa (PSTN) o valor 1 para MOS equivale a 
uma relação sinal/ruído (signal-to-noise ratio S/N ) próxima de 35 dB, 
enquanto o nível excelente corresponde a S/N > 45 dB. 

• Porém os mesmos valores de MOS na telefonia móvel, por exemplo, 
correspondem a S/N ~15 dB para o fraco e S/N > 25 dB para o 
excelente. 



Codificação da voz

• Para permitir a transmissão de sinais de voz, é necessário realizar uma 
codificação e compressão do sinal. Pode ser feita de modo analógico e 
digital. 

• No processo analógico a voz é limitada em 4 kHz, feita compressão 
em amplitude (2:1), e modulada em frequência ou fase (phase 
modulation – PM / frequency modulation – FM). 

• No receptor as operações inversas são realizadas. Devido a essas 
conversões e características do uso do canal, o resultado é de baixa 
qualidade e o ouvido humano é responsável por estimar e entender 
como inteligível o sinal. 



Codificação da voz

• Em esquemas digitais a fonte de voz analógica é primeiramente 
modelada e digitalizada, e codificada para uso em taxas de transmissão 
de 64 kbps, 56 kbps, conforme recomendações da ITU para total 
qualidade. 

• Porém em sistemas de rádios móveis um taxa de 8-16 kbps é aplicada, 
permitindo um sinal de qualidade satisfatória, eficiência espectral, 
robustez e um aceitável retardo de processamento. 

• Geralmente os sistemas convivem de forma híbrida (celular – fixo, 
celular – celular, digital – analógico, digital – digital). 


