
Resumo 

As redes de distribuição do sinal de televisão, utilizando cabo coaxial, existem desde o aparecimento 

da difusão deste sinal por via hertziana. Nalguns países, este serviço é tão vulgar que a cobertura do 

território é quase integral. Quanto às razões que levaram ao seu aparecimento são de variada ordem, 

desde a necessidade de distribuição de um maior número de canais, até à implementação de redes 

de transmissão de dados.  

Um sistema de televisão por cabo é um sistema de comunicação, cujo objectivo principal é a 

distribuição de sinais de televisão desde a central do sistema (também chamada Cabeça do Sistema - 

Headend) até ao assinante.  

Além desta função, poderá também ser utilizado para difusão de sinais de rádio de elevada 

qualidade, na banda de frequência modulada (PM), e como sistema de suporte para a transmissão de 

dados, nomeadamente fornecendo a infraestrutura para redes locais (Local Area Networks - LANs).  

Para atingir estes objectivos, o sistema deverá habitualmente desempenhar as seguintes funções 

básicas:  

1. Recepção dos diferentes sinais;  

2. Modulação com multiplexagem por divisão na frequência;  

3. Transmissão;  

4. Amplificação;  

5. Divisão de potência do sinal;  

6. Isolamento do sinal transmitido;  

7. Desmodulação;  

8. Codificação;  

9. Descodificação;  

10. Taxação.  

Todas estas funções serão suportadas por uma rede de comunicação, com características muito 

próprias, e cujo meio de transmissão será essencialmente o cabo coaxial e/ou a fibra óptica.  

Inicialmente, os sistemas de televisão por cabo eram suportados por uma rede cuja estrutura era 

muito simples: baseavam-se numa arquitectura em árvore, onde os assinantes eram colocados ao 

longo dos ramos.  

Contudo, à medida que foram surgindo novas exigências, esta filosofia foi-se alterando. A 

implementação de novos serviços, tais como a televisão "à Ia carte", a utilização da banda de retorno 

para a transmissão de dados, a integração de interactividade e a própria supervisão da rede levaram 

ao aparecimento de uma arquitectura em estrela com inteligência repartida por vários níveis.  



Em Portugal, este tipo de rede de comunicação era até há bem pouco tempo inexistente. Contudo, no 

decorrer do ano de 1991 foram dados os primeiros passos para a implementação de uma rede com 

essas características na Região Autónoma da Madeira. Face à relativa falta de documentação sobre 

este tipo de sistemas, desde o conhecimento global e generalizado até ao projecto duma rede, 

pretendeu-se realizar um trabalho que aprofundasse o seu estudo. Este foi o objectivo do trabalho 

que conduziu a esta dissertação, a qual é composta por nove capítulos.  

No primeiro capítulo é feita uma pequena introdução aos sistemas de televisão por cabo. No segundo 

capítulo são apresentadas as razões históricas que levaram ao seu aparecimento, as suas funções e 

as diferentes arquitecturas das redes de televisão por cabo.  

Os diferentes componentes que asseguram o funcionamento do sistema são analisados e estudados 

no terceiro capítulo: a central do sistema, que assegura as funções essenciais de recepção dos sinais 

e sua transmissão na rede; os meios de transmissão, como o cabo coaxial e a fibra óptica, que 

asseguram a propagação do sinal ao longo da rede; finalmente, os amplificadores e divisores, que 

permitem a manutenção da qualidade do sinal e sua repartição ao longo das troncas. Neste capítulo, 

ao ser estudado o transporte do sinal ao longo da rede, referem-se os problemas que surgem na 

propagação do sinal. Estes problemas resultam das limitações da propagação numa rede de televisão 

por cabo que são estudadas no quarto capítulo. Neste estudo destacaram-se três factores: o ruído, a 

intermodulação e as perdas de retorno.  

Uma das funções de um sistema de televisão por cabo consiste na codificação do sinal transmitido, 

de modo a que seja apenas recebido por terminais autorizados. O quinto capítulo é dedicado ao 

estudo dos sistemas que permitem o controlo dos acessos aos diferentes canais, enquadrando-os 

nos diferentes tipos de rede.  

O funcionamento de um sistema de televisão por cabo exige uma gestão eficiente dos recursos 

associados à distribuição de televisão, baseada numa rede de comunicação. Assim, torna-se 

necessário o aparecimento de um sistema de gestão, o qual é analisado no sexto capítulo. Foram 

destacadas quatro áreas funcionais, consideradas de grande importância: gestão de assinantes, 

gestão da rede, gestão da segurança e gestão dos serviços e interligações com entidades externas. 

Além da distribuição de televisão, as infraestruturas da rede permitem a implementação de outros 

serviços, os quais são apresentados no sétimo capítulo. A diversidade de serviços é grande, contudo 

foram considerados aqueles com maior impacto, nomeadamente os sistema de vídeo-vigilância, os 

serviços interactivos pedagógicos, a telemetria e o transporte de dados.  

Depois de ter sido realizado o trabalho de análise, a fase seguinte consiste no projecto de um sistema 

de televisão por cabo. No oitavo capítulo, é apresentado o projecto de uma central do sistema, em 

que se estuda o plano de frequências, o dimensionamento das antenas e o dimensionamento do 

equipamento de recepção e transmissão; é também apresentado o projecto da rede de distribuição e 

de transporte, que determina a localização dos pontos de ramificação e passagem de cabos.  



Por fim, no nono capítulo, faz-se um balanço do trabalho desenvolvido e referem-se perspectivas 

futuras para a realização de outros trabalhos neste contexto que surgem como a continuação da 

actividade descrita nos capítulos anteriores.  

Esta tese foi desenvolvida baseada em três elementos de trabalho. O primeiro resultou dum estudo 

apoiado em documentação que tem vindo a ser adquirida no estrangeiro, designadamente nos 

Estados Unidos da América e Reino Unido. É de salientar que foram encontradas grandes 

dificuldades na sua aquisição, dada a sua inexistência no nosso País. O segundo elemento de 

trabalho resultou de documentação e conhecimentos adquiridos no decorrer de um estágio 

prolongado, junto de um operador de televisão por cabo, sediado em França. E finalmente o terceiro 

elemento, que considero o mais importante, é contributo do autor, a partir da experiência adquirida e 

dos métodos desenvolvidos no decorrer do projecto real e concreto duma rede deste tipo.  


