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1 – Processo de transmissão 
 

Esse processo envolve 
dados e sinais. Um dado é uma 
informação que precisa trafegar 
da origem até o destino. 

 

Para ser transmitido o dado 
precisa ser codificado em um 
sinal que percorrerá o canal de 
comunicação até chegar ao 
destino. 
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1 – Processo de transmissão Processo de transmissão 
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1 – Processo de transmissão Sinais analógicos X digitais 

 

Tanto dados como sinais podem ser classificados como 
analógicos ou digitais. 

 

O termo analógico está associado a ideia de valores que variam 
continuamente no tempo dentro de um conjunto infinito de valores. 

 

O termo digital está associado a ideia de valores que variam de 
forma discreta em função do tempo dentro de um conjunto finito de 
valores. 
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1 – Processo de transmissão Sinais analógicos X sinais digitais 
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1 – Processo de transmissão Transmissão digital 

Camada
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A escolha do tipo de sinal na codificação depende de alguns fatores 
como, por exemplo, o meio de transmissão. 

As fibras ópticas e as redes sem fio, por exemplo só aceitam 
sinalização analógica. O sinal digital impõe algumas restrições. 
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2 – Características do sinal 
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Características 2 – Características do sinal 

No slide anterior observamos dois tipos de sinais: um analógico 
(onda senoidal) e um digital (onda quadrada). 

Ambos os sinais são periódicos, pois suas características se 
repetem em função do tempo. 

 

Existem 3 características fundamentais em um sinal tanto 
analógico quanto digital: 

Amplitude, frequência e fase. 
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Amplitude 2 – Características do sinal 

Está relacionada à potência do sinal e geralmente é medida em 
volts. 

A grande diferença do sinal digital para o analógico é COMO a 
amplitude varia em função do tempo. 

No sinal analógico a amplitude varia continuamente indo de zero a 
um valor máximo, depois retornando para zero e atingindo um valor 
mínimo em seguida voltando a zero. (Veja a figura) 

Já no digital a variação ocorre discretamente entre os valores 
zero, máximo e mínimo. 
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Frequência 2 – Características do sinal 

A frequência de um sinal é o número de vezes que o ciclo se 
repete no intervalo de 1 segundo e é medida em Hertz (Hz). 

 

A figura a seguir mostra a seguir mostra 3 sinais analógicos com 
mesma amplitude e frequências de 1 Hz, 2 Hz e 3 Hz respectivamente. 
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Frequência 2 – Características do sinal 
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Frequência 2 – Características do sinal 

Essas variações de frequência 
são extremamente importantes para 
audição e visão humana. E também 
torna a música possível. 

Nós podemos ouvir sons com 
frequência entre 100 Hz e 18 000 
Hz. As frequências mais baixas 
representam sons mais graves  
(contrabaixo) e as frequências mais 
altas sons mais agudos (guitarra, 
violino etc.) 
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Fase 2 – Características do sinal 

Diz respeito ao ângulo inicial do sinal e está relacionada também 
ao conceito de período. 

O período é o tempo que demora um ciclo do sinal. 

O slide a seguir mostra três sinais analógicos com período de 1, 
1/2 e 1/3 segundo respectivamente. 

Fase também pode ser definida como o deslocamento do sinal 
dentro do seu período de tempo e é medido em graus variando de 0º a 
360º. 

No slide seguinte os três sinais apresentam amplitudes de 
frequências constantes porém com deslocamento de fase de 0º, 90º e 
180º respectivamente 
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Fase 2 – Características do sinal 
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3 – Largura de banda e 
capacidade de transmissão 

A largura de banda define o número máximo de frequências que 
podem ser sinalizadas em um canal de comunicação. 

Com isso se determina a quantidade máxima de dados que o 
canal pode transportar. 

É medida em bits por segundo. Ex 5 Mbps. 

 

Não entraremos em detalhes sobre as faixas de frequências e os 
tipos de modulação, mas recomendo uma leitura complementar. 
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4 – Meios de transmissão 
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Tabela 4 – Meios de transmissão 

O meio de transmissão serve para transportar fisicamente os 
sinais codificados entre o transmissor e o receptor. 
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Par trançado 4 – Meios de transmissão 

Suporta sinalização tanto analógica 
como digital. 

Os fios são enrolados em forma de 
espiral para reduzir o efeito de ruídos e 
manter constantes suas propriedades 
elétricas. 

Se dividem em basicamente dois 
tipos, os blindados e os não-blindados. 

Os cabos não-blindados (UTP – 
Unshielded Twisted Pair) são 
padronizados em categorias. 
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Categorias do UTP 4 – Meios de transmissão 

O Cat. 5e é o mais utilizados em redes locais Ethernet 
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Par trançado STP 4 – Meios de transmissão 

O cabo STP (Shielded Twisted Pair) é recomendado para lugares 
que sofrem fortes interferências eletromagnéticas. 
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Cabo coaxial 4 – Meios de transmissão 

É menos susceptível 
a interferências do que o 
par trançado. 

Porém o custo é mais 
elevado e a instalação 
mais dispendiosa. 

É utilizado nas redes 
de TV a cabo, 
transmitindo áudio, vídeo 
e dados (Internet). 
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Fibra óptica 4 – Meios de transmissão 

A fibra óptica utiliza luz para transmissão os dados diferente do par 
trançado e do coaxial que utilizam sinais elétricos. 

O núcleo possui a espessura aproximada de um fio de cabelo. 

A presença de luz indica o bit 1 e a ausência bit 0. 

 

 

 

Proteção plástica Revestimento Núcleo
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Fibra óptica 4 – Meios de transmissão 

As fibras oferecem grande largura de 
banda, são imunes a ruídos e 
interferências, possuem baixa atenuação 
e são leves e finas. 

A desvantagem é o custo mais 
elevado e a difícil reparação em caso de 
rompimento da fibra. 

 

Possivelmente no futuro elas 
substituirão o cabo de par trançado e o 
coaxial. 
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Rádio 4 – Meios de transmissão 

Ionosfera



Prof. Wesley Folly – Introdução a Redes 

 

26/55 

 
 

Rádio 4 – Meios de transmissão 

O espectro de frequências de rádio inclui faixas de rádio AM, FM, 
TV aberta e telefonia móvel. 

Nesse espectro as ondas passam facilmente por obstáculos e 
podem chegar a longas distâncias quando são refratadas na ionosfera. 

Os sinais são transmitidos por difusão, ou seja, para todas as 
direções, sendo que o espectro é controlado pelo governo. (ANATEL. 
Ou para os mais próximos: Tia Ana) 

Existem faixas livres, chamadas de ISM (Industrial, Scientific, 
Medical) que podem ser utilizadas por exemplo nas redes locais sem 
fio, porém há limite de potência. 
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Satélite 4 – Meios de transmissão 

Estação B

Satélite

Estação A Estação D

Satélite

Estação AEstação C Estação B

(a) (b)

UplinkDownlink
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Satélite 4 – Meios de transmissão 

Os satélites funcionam como repetidores recebendo sinais 
amplificando e enviando novamente para todas as estações terrestres. 

Os que acompanham a rotação da terra são chamados de 
geoestacionários e ficam a mais ou menos 36 000 km de altura. 

A grande vantagem é a cobertura geográfica. Com poucos satélites 
pode-se cobrir toda a superfície do planeta. É a saída em casos de 
localidades afastadas onde seria inviável a instalação de cabos. 

Devido a distância existe um tempo de propagação do sinal de 
aproximadamente 250 ms. 
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5 – Tipos de sinalização 

A sinalização é a forma como os bits 
irão trafegar pelo canal de comunicação. 

Existem 3 tipos de sinalização: 

– Digital 

– Analógica 

– Multinível (digital ou analógica) 
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Sinalização digital 5 – Tipos de sinalização 

Transmite os dados de forma digital, tendo como fonte dado 
analógico ou digital. Se o dado já estiver em forma digital, basta 
somente codificar para o sinal, caso não deve haver uma digitalização. 

 

A conversão analógico-digital-analógico é realizada por um 
programa denominado genericamente de CODEC. 
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Sinalização digital 5 – Tipos de sinalização 

A sinalização digital é apenas suportada no cabo de par trançado e 
no coaxial. Devido a atenuação do sinal é uma técnica utilizada 
somente em pequenas distâncias como as redes locais Ethernet. 

 

Abaixo temos a forma mais simples de codificação digital 
conhecida como NRZ-L. O bit 1 possui valor de -3 volts e o 0 +3 volts. 
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Sinalização analógica 5 – Tipos de sinalização 

A sinalização digital oferece muitas limitações e em muitos casos 
não há possibilidade de implementação. A sinalização analógica é 
utilizada em larga escala em dispositivos que acessam a Internet 
através de linhas telefônicas, e em dispositivos wireless. 

 

São utilizados Modems (Moduladores e Demoduladores) para 
transformar o sinal. 
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Sinalização analógica 5 – Tipos de sinalização 

O processo de modulação utiliza o conceito de onda portadora. 

Essa onda é um sinal contínuo de frequência constante que serve 
para transportar o dado. 

A onda em si não pode carregar o dado, mas é através da 
alteração de algumas propriedades da onda que adicionamos dados a 
ela. 

Essas propriedades que podem ser alteradas são a amplitude, 
frequência e fase. (Já vistos antes!!!) 
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Sinalização analógica 5 – Tipos de sinalização 

Temos o exemplo abaixo de chaveamento por deslocamento de 
frequência. É muito utilizada em transmissões sem fio. 
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Sinalização analógica 5 – Tipos de sinalização 

Este exemplo é o de chaveamento por deslocamento de 
amplitude. 

O bit 0 é representado pela ausência de amplitude, e o bit 1 pela 
própria amplitude da onda portadora. 

É utilizada na maioria dos modems e em fibra óptica. 
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Sinalização multinível 5 – Tipos de sinalização 

Até agora os tipos de 
sinalização só transmitem 1 bit por 
sinal (monobit). Porém com esta 
técnica é possível transmitir 2 bits 
ou mais aumentando a taxa de 
transmissão. 

 

Para isso, basta comente 
utilizar sinais distintos para 
diferenciar os conjuntos de bits 
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Sinalização multinível 5 – Tipos de sinalização 

Sinalização analógica dibit implementando 4 variações de amplitude 
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Sinalização multinível 5 – Tipos de sinalização 

Também pode-se combinar variação de amplitude e fase. Temos 
o exemplo da modulação QAM-16 (Quadrature Amplitude Modulation) 
que combina 4 variações de amplitude com 4 variações de fase 
totalizando 16 combinações diferentes proporcionando 4 bits por 
sinal. 
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6 – Multiplexação 
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Multiplexação 6 – Multiplexação 

Permite que diversas transmissões independentes sejam 
realizadas utilizando o mesmo meio de transmissão. 

O principal motivo é maximizar a utilização do meio, e assim 
reduzir os custos. 

A técnica é possível por dois motivos: 

1 – A largura de banda geralmente é maior do que necessária, 
deixando parte da banda ociosa. 

2 – O meio pode até ser utilizado em sua capacidade máxima, 
mas não o tempo todo, ficando subutilizado em alguns momentos. 

Esses dois motivos proporcionam dois tipos de multiplexação. 
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Multiplexação por divisão de frequência 6 – Multiplexação 

Também conhecida por FDM 
(Frequency Division Multiplexing) 
essa técnica divide o meio em 
canais ou faixas de transmissões 
que podem ser utilizadas de forma 
independente. 

Os canais não precisam 
necessariamente ter o mesmo 
tamanho. 
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Multiplexação por divisão de frequência 6 – Multiplexação 

A tecnologia de banda larga ADSL utiliza a técnica de FDM 
permitindo que as pessoas possam falar ao telefone ao mesmo tempo 
que estão conectadas a Internet. 

Agora você intende o porquê!! 
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Multiplexação por divisão de tempo 6 – Multiplexação 

Também conhecida por TDM (Time 
Division Multiplexing) é parecida com a 
FDM porém ao invés de ser dividida 
por frequência é dividida pelo tempo. 

Então a cada unidade de tempo 
um dispositivo pode utilizar toda a 
banda disponível. Encerrado o tempo, 
o próximo dispositivo poderá transmitir. 

A foto do trânsito mostrada 
anteriormente faz relação a qual tipo 
de multiplexação? 
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7 – Topologias de rede 

A topologia de rede define como os dispositivos estão fisicamente 
conectados. De maneira geral as topologias podem ser classificadas como 
ponto a ponto ou multiponto. 

Veremos as principais topologias utilizadas. 
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Topologia totalmente ligada 6 – Topologias de rede 

Todos os dispositivos estão ligados 
aos demais através de uma conexão 
ponto a ponto. 

Ela oferece excelente desempenho e 
alta disponibilidade, já que existem vários 
caminhos para um mesmo destino. 

Porém o custo é elevado e não é 
escalável. Devido a isso é pouco utilizado 
na prática servindo apenas como 
referência comparativa. 

Por que não é escalável? 

E

A

BF

C

D
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Topologia em estrela 6 – Topologias de rede 

Os dispositivos estão ligados a um 
dispositivo central. Toda comunicação 
entre qualquer dispositivo deve passar 
pelo concentrador. 

As vantagens dessa topologia é sua 
simplicidade e baixo custo. Porém caso o 
concentrador para de funcionar, todos os 
dispositivos perderão a comunicação. 

É a topologia mais utilizada nas redes 
locais Ethernet e os dispositivos 
concentradores geralmente são hubs ou 
switches. 

A

C

B

DE

F
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Topologia hierárquica 6 – Topologias de rede 

Também conhecida como 
árvore e semelhante à topologia em 
estrela. 

Para um dispositivo se 
comunicar com o outro deve passar 
por concentradores intermediários 
obedecendo a hierarquia. 

A vantagem é a escalabilidade 
e a divisão do tráfego entre os 
concentradores. 

As desvantagens são as 
mesmas da topologia em estrela. 
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B
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Topologia hierárquica 6 – Topologias de rede 

Um exemplo prático: 
Hub ou switch
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Topologia distribuída 6 – Topologias de rede 

Nas topologias em estrela  e hierárquica qualquer problema com o 
concentrador impossibilita que os demais dispositivos se comuniquem. 
Na topologia totalmente ligada não existe esse problema, porém o 
custo é inviável. 

Nesta topologia existem alguns caminhos alternativos entre os 
vários dispositivos possibilitando maior disponibilidade. 

F

B

A

D E
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Topologia distribuída 6 – Topologias de rede 

Podemos perceber que de A até E existem dois caminhos 
diferentes podendo alternar caso haja falha. 

O principal exemplo dessa topologia é a própria Internet. 

F

B

A

D E
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Topologia em barra 6 – Topologias de rede 

Todos os dispositivos são conectados ao mesmo meio de transmissão 
e compartilham o mesmo barramento. As vantagens são sua simplicidade 
e baixo custo porém há muitas desvantagens. 

Oferece baixa disponibilidade e pouco escalabilidade. É necessário 
que os dispositivos implementem o controle de acesso. 

Essa topologia estava presente nas primeiras redes locais Ethernet 

F

BA D

E
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Topologia em anel 6 – Topologias de rede 

Também compartilham o mesmo canal de 
comunicação, que tem a forma de um anel. 

Possui mas mesmas desvantagens da 
topologia em barra. Elas são usadas em redes 
locais no padrão Token Ring, e em redes 
metropolitanas no padrão FDDI. 

Também precisa de um controle de acesso 
ao meio e o protocolo é conhecido como 
passagem de token. 

A

C

D

E

F B



 
 

Exercício 3 

A lista de exercício será enviada para o e-mail da turma 



 
 

Dúvidas??? 
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