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•ARS Eletrônica 
 Industria 100% Nacional

 Distribuímos para todos os estados Brasileiros

 Exportamos para 06 Pais da América

 Sede em SP-Capital



Com o aumento do número de estações de FM 
“broadcasting”, comunicações de dados e outras 
fontes de RF, todas competindo pelo mesmo espaço 
no espectro radioelétrico, a possibilidade de ocorrerem 
interferências, só deverá aumentar



VSWR elevado

• Conectores mal soldados / oxidados.

• Cabos coaxiais deformados / oxidados.

• Filtros / duplexadores desajustados.

• Antena desajustada.

• Falta de elementos na antena.

• Instalação fora do padrão. “Descargas eletrostáticas (raio) 
acarretam perda repentina de 
rendimento do sistema”



Interferências...



Categorias das Interferências-

• Banda Estreita 
• Banda Larga-



Ruído em Banda Larga

F
M

FM VHFOndas Curtas.. AIR

Rádio 
Amador

Faixa 
Cidadão PX

Portadora VHF 
desajustada

Análise espectral 
de 0 a 200MHz 



Antena Tx próxima da antena Rx: 

Efeito: Dessensibilização

Canal de Rx (mixer “saturado”)

Ruido de Fundo

6,25 KHz           6,25 KHz

Antena Tx próxima da Rx

Produtos de 
Intermodulação 
(internos) 

ERP = +50dBm

Sens. = -127dBm

5x10^17
(500 quatrilhões)



Antena Tx próxima da antena Rx: 

Efeito : Dessensibilização

Ruido de Fundo

Antena Tx próxima da antena Rx

VHF 4,6 MHz

Espaçamento Antenas.xlsx


Antena Tx próxima da antena Rx:

Ruido de Fundo

Rx

Tx

Para 1 antena
Duplexador  (passa / rejeita faixa)

FDV- 4



Antena Tx próxima da antena Rx:

Ruido de Fundo

Canal de Rx

Canal de Tx

Para 1 antena
Mini Duplexador  (rejeita faixa)

Tx de outra 
Rede

DVM- 6



Harmônicos de dispositivos digitais

Efeito: Dessensibilização, Ruídos (provedores de internet)
Canal de Rx

6,25 KHz           6,25 KHz

Ruido de Fundo
Limiar da sensibilidade



Harmônicos de dispositivos digitais

Ruido de Fundo

FV2-AC



Transmissões co-canal

Efeito: Dessensibilização, Ruídos

Canal de Rx

6,25 KHz           6,25 KHz

Ruido de Fundo
Limiar da sensibilidade

- Transmissor com portadora desviada 
da canalização ANATEL  
- Serviço de TV a cabo



Transmissões co-canal

Efeito: Dessensibilização, Ruídos

Canal de Rx

Ruido de Fundo

FV2-AC



Interferências em Banda Estreita: 

Ex.:  Transmissões em Canal Adjacente

Canal de Rx

6,25 KHz           6,25 KHz

Ruido de Fundo
Limiar da sensibilidade

Canal Adjacente de Tx  (desajustado)



Interferências em Banda Estreita: 

Ex.:  Transmissões em Canal Adjacente

Canal de Rx

Ruido de Fundo

Canal Adjacente de Tx  (desajustado)

FV2-AC



Interferências em Banda Estreita: 

Ex.: Produtos de Intermodulação (externos) 

Canal de Rx

Ruido de Fundo

6,25 KHz           6,25 KHz

Tx f1 Tx f2 Tx fn

Produtos de 
3ª e/ou 5ª ordem 



Interferências em Banda Estreita: 

Ex.: Produtos de Intermodulação 

Canal de Rx

Ruido de Fundo

Tx f1 Tx f2 Tx fn



Interferências em Banda Estreita: 

Ex.: Produtos de Intermodulação 

Ruido de Fundo

Tx f1 Tx f2

Duplexador para duas Repetidoras



Interferências em Banda Larga: 

Efeito.:  Aumento do patamar de ruído

Canal de Rx

6,25 KHz           6,25 KHz

Ruido de Fundo

Limiar da sensibilidade

Linhas de Alta Voltagem

Fonte chaveadas

Emissoras de TV 
(6 MHz)

Fonte chaveadas

Limiar da sensibilidade





Tecnolog ia  
Wireless Indoor  
Solutions.

• Cabo RADIAFLEX – Indoor

• ARS Eletrônica é distribuidor autorizado RFS











Muito

Obrigado!

Nelson Bartochevis 

E-mail : relacionamento@arseletronica.com.br



“A Estação Repetidora será tão eficiente 
quanto for sua Etapa de Recepção”



Interferências em Banda Estreita: Este tipo de interferência inclui portadoras contínuas ou moduladas. 
Como exemplo, podemos incluir os harmônicos de dispositivos digitais, transmissões co-canal, transmissão 
em canais adjacentes, produtos de intermodulação etc . No analisador de espectro elas irão parecer como 
linhas verticais estreitas ou um pouco mais largas qdo moduladas em suas frequências específicas.

Interferências em Banda Larga:  Principalmente causadas por 
harmônicos gerados em fontes de alimentação chaveadas, 
arcos de alta-tensão gerados por linhas da alta tensão, sistemas 
de comunicação por modulação digital (comunicação de dados 
como Wi-Fi e Bluetooth) ou emissoras de TV digital.
No analisador de espectro, elas irão aparecer como uma faixa 
delimitada onde, existe uma aumento abrupto  no nível de 
ruído.    



Tipos de Interferências:

Interferência co-canal : acontece quando mais de um transmissor  (ou harmônicas digitais) compartilham ou 
caem no mesmo canal de recepção

Interferência do canal adjacente: ocorre quando um transmissor, operando numa frequência adjacente, espalha 
energia sobre um canal de recepção

Interferência por Intermodulação: Ocorre quando a energia de dois ou mais transmissores se combinam para 
produzir frequências espúrias que recaem em um determinado canal de recepção. Os Produtos de 3ª ordem são
mais comuns e usualmente, decorrem de transmissores instalados nas proximidades. Um exemplo de potencial 
intermodulação pode ocorrer em uma área de forte sinal de uma emissora de FM broadcasting



Sobrecarga do Receptor: Normalmente ocasionada por uma forte portadora gerada por um transmissor nas 
proximidades acarretando a sobrecarga da entrada do receptor ou outros circuitos internos, causando 
interferências ou mesmo a supressão do sinal normal de recepção.  

Ruídos de Linhas de Alta Tensão : Este é um problema de interferência de banda larga relativamente comum 
e causado por centelhamentos em linhas de transmissão elétricas e dispositivos associados. A interferência 
normalmente soa como um zumbido áspero em um receptor AM. O ruído se estende desde a região das 
emissoras de broadcasting AM até, dependendo da distância, a região do espectro de UHF

Fontes de alimentação Chaveadas: Fontes chaveadas são comuns e utilizadas para uma variedade de 
produtos e equipamentos comerciais e representam uma fonte comum de interferência de banda larga. 
Sistemas de iluminação por leds são uma fonte comum de interferências



Televisão a cabo - o vazamento de sinal dos sistemas de televisão a cabo geralmente ocorre 
nas atribuições de canal prescritas. Muitos desses canais se sobrepõem aos canais de rádio via 
rádio existentes. Se o sinal de vazamento for um canal digital, a interferência será semelhante 
ao ruído de banda larga (um canal de cabo digital tem quase 6 MHz de largura).
Interferência de rede sem fio - A interferência em redes sem fio (Wi-Fi, Bluetooth etc.) é cada 
vez mais comum e, com a proliferação de dispositivos móveis, domésticos (IoT) e médicos que 
incorporam Wi-Fi e outros modos sem fio, esse problema provavelmente ficar pior. Mais 
detalhes sobre interferência sem fio serão encontrados no artigo complementar, Interferência 
e otimização de rede sem fio.



Cobertura 

em função 

do ganho



Atenuação de Espaço Livre

Uma OEM propagando-se 

no espaço sofre uma 

atenuação contínua. 

Ao nos afastarmos da 

fonte a mesma quantidade 

de energia é distribuída em 

uma área maior, 

diminuindo a densidade de  

potência na região.

A ATENUAÇÃO DE 

ESPAÇO LIVRE = 

D – Distância do (m)

l - Comprimento de onda (m)

Ao: Atenuação em espaço livre (dB)



Diagrama 3D 



Irradiação Vertical



Irradiação Horizontal 

(“Omni”)



Referência de Ganho: dBd ou dBi

dBi - Define-se como a referência de ganho de um irradiador isotrópico e é 

mais utilizado nas especificações de fabricantes Europeus.

dBd - Define-se como referência de ganho de um dipolo de ½ onda e é 

mais usada nas especificações de fabricantes Americanos.

O ganho de uma 

antena está ligado às 

características de 

irradiação da antena. 

O ganho é medido dentro 

dos ângulos de meia 

potência nos planos 

vertical e horizontal.

O ângulo de abertura é

inversamente proporcional 

ao ganho. 



dBi = dBd + 2,15
LEMBRE-SE



Diagrama de Irradiação 
de uma Antena WHIP ¼ 
de Onda Ganho Unitário



Difração das ondas 

eletromagnéticas

Quando uma onda eletromagnética é limitada em seu 

avanço por um objeto opaco que deixa passar apenas 

uma fração das frentes de onda, estas sofrem uma 

deflexão denominada difração.



Dimensionamento de um 

Enlace Ponto a Ponto

A partir do nível mínimo de 

sinal exigido pelo receptor  

faz-se o somatório das demais  

variáveis, corrigindo-as 

sempre que for necessário.

Equação Geral

TX - Potência de saída do rádio (dBm)

Pt - Perda por atenuação no cabo coaxial (dB)

Gt - Ganho da antena do transmissor (dBi)

Gr - Ganho da antena do receptor (dBi)

Pr - Perda por atenuação no cabo coaxial (dB)

RX - Sensibilidade do receptor (dBm)

Ao - Atenuação por espaço livre (dB)



Elevação Terrestre e

Radiovisibilidade
Uma portadora pode tomar vários caminhos entre 

as antenas que  compõe um rádio-enlace

Dependendo das características

do meio, a OEM pode sofre desvios:

• A – Sinal Refratado

• B – Sinal Refletido

• C – Sinal Difratado



Radiohorizonte

Define-se como radiohorizonte, a linha de 

horizonte com radiovisibilidade para um 

transmissor ou receptor. 

Leva-se em conta a curvatura terrestre e a 

refração atmosférica.

d = distância entre as antenas (km)

h1 = altura da antena 1 (m)

h2 – altura da antena 2 (m)



Impedância 

• É a carga que um circuito de RF apresenta na sua saída.

• É representada pela letra “Z” e o valor é expresso em Ω Ex: Z = 50Ω.

• A máxima transferência de RF somente ocorre quando a impedância do 
transmissor, da antena e demais elementos são iguais entre si.

• O cabo coaxial, o centelhador, os conectores e a antena precisam ter 

a mesma impedância.

• Em sistemas de radiocomunicações a impedância típica é de 50 Ohms

• Variação de impedância, em qualquer componente do sistema acarreta 

perda do sinal transmitido / recebido.



Ressonância da antena



Eficiência da antena



VSWR

“Também chamada de onda estacionária, é a 

combinação de duas ondas se movendo em direções 

opostas, tendo ambas a mesma amplitude e freqüência. 

Este fenômeno é resultante da interferência mútua das 

ondas, provocada pelo descasamento das impedância do 

gerador (transmissor)  e da carga (antena)”.



Medindo o VSWR

• Refletida: Valor máximo = 4% da potência de saída do rádio

• 45W – 4% = 43,2W

• Valor máximo típico = “VSWR 1,5: 1” = 4% 

• Bird “Modelo 43”



VSWR x Potência %



VSWR x Potência W



VSWR elevado

• Conectores mal soldados / oxidados.

• Cabos coaxiais deformados / oxidados.

• Filtros / duplexadores desajustados.

• Antena desajustada.

• Falta de elementos na antena.

• Instalação fora do padrão. “Descargas eletrostáticas (raio) 
acarretam perda repentina de 
rendimento do sistema”



Supressor de transientes 

(centelhador a gás)

NA-95 CÓDIGO – 508092 



Cálculo da potência

efetivamente irradiada (ERP)

A Potência ERP é a potência 

realmente irradiada pela antena.

• PT(dB): Potência em dB do transmissor.

• GT(dB): Ganho em dBi da antena.

• P(dB): perda por atenuação do cabo coaxial.



Distância entre antenas e torre

• Distância da torre = λ/4 ou (300/Freq.) / 4

• Suporte(m) = (300/150)/4 = 0,5m 

• Se necessário, use múltiplos ímpares de λ/4 ( 3/4λ , 5/4λ, etc)



Separação 

entre 

antenas



Muito 

Obrigado!


