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INTRODUÇÃO 

o valor de KTBF é usado nos cálculos de interferência e implica para uma dada 

interferência do tipo single-entry (interferência singela) em quanto esta interferência irá 

degradar a margem de fading (que é também chamada margem de desvanecimento) do 

radioenlace. 

No caso de termos presente um certo conjunto finito de sinais interferentes, nomeados 

I]> 12> 13, ... , In' este raciocínio será válido para o valor da interferência total daí resultante 

(=1101 ). 

onde somat [ ... ] simboliza o somatório das n parcelas do argumento [ ... ]. 

(1) 
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As interferências presentes no somatório (11 

até In) são potências e, desta forma, o somatório 

em questão é um somatório de potências. 

Se as interferências individuais estiverem 

expressas em unidades lineares (miliwatts, por 

exemplo) basta que adicionemos todas elas. Se, 

entretanto, as interferências individuais estiverem 

expressas em unidades logarítmicas a soma não 

é assim tão imediata. 

O não imediatismo decorre do fato de que 

as unidades absolutas logarítmicas não podem 

ser adicionadas sob a forma logarítmica 

diretamente. Vide o seguinte exemplo de se 

somar dois níveis de potência de O dBm cada 

um (zero decibéis em relação ao miliwatt). 

P 1 = 1 miliwatt (= zero dBm) 

P2 = 1 miliwatt (= zero dBm) 

P3 = P 1 + P2 = 1 m W + 1 m W = 2 m W 

ou P3 = 3,01 dBm (zero dBm + zero dBm = 
3,01 dBm) 

hllcialmente será preciso deslogaritmizarmos 

cada um dos valores individuais (ou seja, 

passarmos de unidades logarítmicas para 

unidades lineares). Só então poderemos 

adicionar os valores já deslogaritmizados e, 

finalmente, encontrarmos o valor logarítmico da 

soma. 

Ver a seqüência de cálculo mostrada a seguir. 

12 (log) ~ 12 (lin) 

1/10 
11 (lin) = 10 

1/10 
12 (lin) = 10 

1,/10 
In (lin) = 10 

onde os valores I]> h, ... , In estão expressos 

sob a forma logarítmica. 

. 1/10 12/10 1,,110 
I tot (Im) = 10 + 10 + ... + 10 

1101 (lin) = II (lin) + h (lin) + ... + In (lin) 

I tot (log) = 10 log10 [Itot (lin)] 

I lOt está agora, finalmente, expressa em 

unidades logarítmicas (onde a mais comum 

delas em telecomunicações é o dBm -

decibel em relação ao miliwatt). 

O KTBF pode ser obtido através da figura 

de ruído NF, da largura de banda B para 99% 

da energia, da constante física de Boltzmann 

(k = 1,38 x 10-23 joules/kelvin) e da tempe

ratura T ambiente anual média expressa na 

escala termométrica absolutakelvin. 

A figura de ruído NF (= Noise Figure) em 

decibéis (dB) e a temperatura ambiente T são 

dadas respectivamente por: 

NF (dB) = 10 log10 [F] (2) 

T = 300 K = 27 °C (3) 

onde o logaritmo é na base dez (dito decimal, 

vulgar ou de Briggs) e F é o fator de ruído. A 

temperatura ambiente anual média T foi suposta 

em 27 graus Celsius (ou 300 kelvins). 
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A equação termométrica aproximada de 

conversão entre as escalas kelvin e Celsius é 

dada por: 

Por dispositivo quadripolar entendemos um 

quadripólo (ou tetrapólo), ou seja, um 

dispositivo de quatro terminais ou quatro pólos, 

ativo ou passivo. Sendo um quadripólo (4 - P 

(4) ou four-pole) este dispositivo possui duas 

onde te simboliza uma temperatura expressa na 

escala Celsius e tk simboliza uma temperatura 

expressa na escala absoluta kelvin. Da relação 

(4) vemos facilmente que se te = 27 graus 

Celsius teremos tk valendo 300 kelvins. 

O fator de ruído F (que é uma medida da 

qualidade de um sistema) é definido por: 

SNR in 
F=---- (5) 

SNR out 

onde SNR in é a relação sinal-ruído linear na 

porta de entrada de um certo dispositivo 

quadripolar e SNR out é a relação sinal-ruído 

linear na porta de saída desse mesmo dispositivo 

quadripolar. 

O fator de ruído F é um número maior ou 

igual à unidade (F> = 1 sempre). 

i .-- l' I 

±V
1 

portas (a porta de entrada ou input port e a 

porta de saída ou output port). 

A porta de entrada é também conhecida 

como porta 1-1 ' (pois engloba os pólos 1 e 1') 

e a porta de saída é também conhecida como 

porta 2-2' (pois engloba os pólos 2 e 2'). 

Cada porta possui 2 terminais ou 2 pólos 

associados (a corrente elétrica que entra pelo 

pólo 1 da porta de entrada deve deixar o 

dispositivo pelo pólo l' da mesma porta de 

entrada e, da mesma forma, a corrente elétrica 

que entra pelo pólo 2 da porta de saída deve 

deixar o dispositivo pelo pólo 2' da mesma porta 

de saída). 

A seguir temos uma representação 

esquemática do que seja um quadripólo (ou rede 

quadripolar), bem como suas tensões e 

correntes elétricas instantâneas associadas. 

4-P ±V
2 
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Note que as tensões elétricas são positivas 

nos pólos (ou terminais) 1 e 2 e são negativas 

nos pólos l' e2'. 

Exemplos de quadripólos são as redes 

atenuadoras, as redes filtrantes e os ampli

ficadores (à estado sólido ou valvulados). Já um 

circulador de microondas é uma rede do tipo 

hexapolar (hexapólo) tendo, por conseguinte, 

6 pólos ou 3 portas (sendo 2 pólos por cada 

porta). 

Comparando agora as relações [2] e [5] 

também podemos escrever a figura de ruído NF 

como: 

NF (dB) = SNR in (dB) - SNR out (dB) (6) 

onde SNR in ( dB) e SNR out ( dB) são as rela

ções sinal-ruído logaritmizadas (mais especi

ficamente falando, debelizadas) na entrada e na 

saída de um certo dispositivo tetrapolar. 

NF é fornecida pelo fabricante do equipa

mento rádio, enquanto a banda B é obtida a 

partir das curvas de filtros de recepção (curvas 

essas também fornecidas pelo fabricante do 

equipamento rádio). A temperatura T depende 

de cada local em questão. 

Na prática,já foram observadas diferenças 

de até dez decibéis entre KTBFs de dois 

equipamentos rádio equivalentes de diferentes 

fabricantes (e.g., com rádio digital 18 GHz, 4x2 

Mbitls). Esta discrepância pode ser explicada 

pelo uso de filtragem incompleta (por não se 

englobar todos os blocos filtrantes), devido a 

erros de medida, uma combinação dos dois 

fatores anteriores, erros grosseiros de transcri

ção ou outras fontes de erro. 

RECOMENDAÇÃO 

Recomenda-se que seja feita, nos equipa

mentos rádios digitais de microondas tipo ponto

a-ponto (Point-to-Point Digital Microwave 

Radios, DMRs P-P), a medida em fábrica do 

valor do KTBF. 

Obviamente tal medida não pode ser 

efetuada em campo e, além disso, ela precisa 

estar disponível para a área de projetos antes 

da instalação dos equipamentos em campo para 

que se possa fazer uso dela quando do dimen

sionamento dos radioenlaces. 

A medida do KTBF é válida como 

referência para o cálculo de interferências e, em 

razão disso, é de vital importância para o bom 

dimensionamento dos enlaces rádio em geral 

(tanto os rádios de acesso quanto os rádios de 

microondas de longa distância e alta 

capacidade). 

Deverão ser feitas tantas medidas em fábrica 

quantas forem as bandas de freqüência e 

megabitagens em uso no sistema em questão. 

Seja o seguinte exemplo. Se nós tivermos 

duas bandas de freqüência em uso (digamos que 

18 e 23 GHz) e 3 capacidades por banda (lx2; 

2x2 e 4x2 Mbitls) teremos uma tabela tal qual a 

que segue. 

18 GHz ~ 1 x 2 Mbitls (= 1 E1) 

2 x 2 Mbitls (= 2 E1) 

4 x 2 Mbitls (= 4 E1) 

23 GHz ~ 1 x 2 Mbitls (= 1 E1) 

2 x 2 Mbitls (= 2 E1) 

4 x 2 Mbitls (= 4 E1) 
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Isto indica que existirão 6 séries de medidas 

em fábrica (uma série por banda / megabitagem). 

Cada série de medidas deverá ser feita sobre 

um certo número de unidades do equipamento 

rádio (= amostra) para dar validação estatística 

aos testes. 

O processo de se medir o KTBF de um 

equipamento rádio digital em microondas 

"diretamente" faz com que o valor encontrado 

seja independente da medição da largura de 

banda B e da figura de ruído NF. 

PRIMEIRA SUGESTÃO 
DE lVIEDIDA 

Esta medição poderá ser feita em fábrica 

logo após os testes de BER ou TEB (Bit Errar 

Ratio ou Taxa de Erro de Bits) versus o nível 

recebido da portadora, ou seja, após o teste 

BER x LRXe (e de earrier, portadora em inglês). 

Toma-se como referência uma certa BER, 

digamos lOE-3, a qual corresponde a um 

determinado limiar de potência a (em dBm). 

Injetamos juntamente com o sinal rece

bido desejado uma interferência co-canal, 

voltando-se então a medir o limiar de potên

cia para a BER de lOE-3 (é o chamado limiar 

de potência b). 

Observar-se-á uma dada degradação de 

limiar (o limiar se elevará, ou seja, o valor do 

limiar de potência b será superior ao valor do 

limiar de potência a). 

Limiar b > Limiar a (7) 

Degradação = Limiar b - Limiar a (8) 

onde os limiares são normalmente expressos em 

decibéis em relação ao miliwatt (= dBm) 

. originando uma degradação de limiar expressa 

em decibéis (= dB). 

Se usássemos o neper em relação ao 

miliwatt (= Npm) para os limiares, as degra

dações estariam expressas em nepers (= N p). 

OBTENÇ4,Odo KTBF 
POR CALCULO 

Tendo-se calculado a degradação de limiar 

(expressão 8) partimos para calcular o novo 

KTBF (a partir da expressão geral que dá a 

degradação de KTBF em função da interferência 

total/tO!)' 

DEGRAD = 10 logiO {l + 1if) (9) 

onde o parâmetro H é dado por: 

H=------ (10) 
10 

Desta maneira, a degradação de limiar 

DEGRAD está posta como uma função fune 

da potência interferente total I tot e do valor do 

KTBF. 

Exprimindo agora o KTBF como uma função 

da degradação de limiar DEGRAD e da potên

cia interferente total I tot temos: 

KTBF = func [Itot' DEGRAD] 

A degradação de limiar será então dada por: KTBF = Itot -10 log {lrfYEGRAD/IO -1] (11) 
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onde todos os logaritmos envolvidos são 

decimais. 

Sejam agora dois exemplos ilustrativos desse 

cálculo. 

[a] Itot = - 97,0 dBm e DEGRAD = 2,0 dB 

KTBF = -97,0 - 10 log [10°,2 - 1] 

KTBF = - 97,0 - (-2,3) = - 94,7 dBm 

portadora-ruído térmico (dita CNR, C/N, RPR 

ou P/R) para diversos tipos de esquemas de 

modulação, para umaBER lOE-3 (ou lOE-6). 

Valores típicos da CNR são dados a seguir 

para 3 tipos distintos de esquemas de modu

lação: 4-PSK ou PSK de quatro fases, 16-QAM 

ou QAM de 16 estados e 64-QAM ou QAM de 

64 estados (fora dos parênteses temos o valor 

para BER lOE-3 e entre parênteses temos o 

valor para BER 10E-6). 

Lembrar que a sigla PSK significa Phase 

[b] Itot = - 85,0 dBm e DEGRAD = 10,0 dB Shift Keying ou Chaveamento por Desloca

mento de Fase (= CDF) e QAM significa Qua-

KTBF = - 85,0 dBm - 10 log [10 1
,0 - 1] drature Amplitude Modulation ou Modulação 

por Amplitude em Quadratura (= MAQ). 

KTBF = - 85,0 - (+ 9,5) = - 94,5 dBm 

SEGUNDA SUGESTÃO 
DE MEDIDA 

Trata-se de se obter o KTBF através de um 

processo de sucessivas iterações na própria 

interferência (é um método iterativo). 

Atua-se no valor da potência interferente co

canal, até o ponto em que a degradação de limiar 

alcance o valor de 3,0 decibéis. Quando isto 

ocorrer o valor da interferência será igual ao 

próprio valor do KTBF. 

Itot = KTBF para DEGRAD de 3,0 dB 

Com o propósito de se minimizar o número 

de iterações é interessante que o valor inicial da 

potência interferente já seja algo próxima do 

valor real do KTBF. 

O valor aproximado do KTBF pode ser 

conhecido a partir dos valores típicos da relação 

CNR (lOE-3) 

4-PSK: 12 

16-QAM: 18 

64-QAM: 24 

CNR(10E-6) 

(16) dB 

(22) dB 

(28) dB 

Vamos agora a um exemplo ilustrativo desta 

segunda sugestão de medida. 

Ao levantarmos a curva BER versus nível 

recebido da portadora, em um rádio-receptor 

com modulação digital do tipo 16-QAM, 

teremos um nível recebido de portadora de, 

digamos, -79 dBm para uma BER de lOE-3. 

Usando o valor teórico de 18 dB, oriundo 

da tabela anterior, injetaremos uma potência 

interferente total de valor igual a: 

Itor = -79 dBm -18 dB = - 97 dBm 

Este valor é próximo do valor do KTBF 

(± -95 dBm). Tal valor provoca uma degra

dação de 2 dB. Bastará, portanto, uma 
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segunda iteração, agora com uma potência 

interrerente de: 

1=-97 dBm + 2 x (3 dB -2 dB) =-95 dBm 

para conseguirmos uma degradação próxima de 

3 dB, e virmos a concluir que o KTBF vale 

-95 dBm. Ver o tópico 6 a seguir para efetuar a 

correção no caso de termos um sinal modulado 

(não-gaussiano ). 

SINAL MODULADO X SINAL DE 
NATUREZA GAUSSIANA 

Uma interrerência oriunda de um sinal 

modulado provoca uma degradação de limiar 

que é menor do que a degradação de limiar pro

vocada por uma interrerência que seja de natu

reza estocástica gaussiana. 

Para uma determinada degradação de limiar, 

existe uma diferença entre I e 2 decibéis entre 

os níveis de potência da interrerência modulada 

(= III/od) e os níveis de potência da interrerência 

de natureza gaussiana (= Igalls) que provocam 

esta mesma degradação. 

A meu ver, a retirada de 2 decibéis é por 

demais liberal e, desta forma, deve-se subtrair 

apenas I decibel do valor do KTBF calculado 

para nos aproximarmos do caso de interrerência 

modulada. 

Se o KTBF calculado (= KTBFgallss) for de 

-93,5 dBm, por exemplo, nós iremos obter 

-94,5 dBm para o KTBF corrigido (= KTBFII/od)' 

KTBFII/od = KTBFgallss - 1 dB (12) 
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