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Detecção e Monitoramento de Interferência  

de Sinal de Satélite 

A interferência de sinal (SI) afeta as operadoras de satélite em todo o mundo 

com qualidade de serviço degradada (QoE) e perdas de receita. Uma estimativa 

conservadora do custo da interferência para uma operadora de satélite é de 

mais de US $ 2 milhões por ano. A identificação adequada da fonte de interferên-

cia e a resposta oportuna para resolver o problema podem reduzir significa-

tivamente essa despesa. 

O AVQ1022DVBS - Analisador de Sinal RF e Receptor de Monitoramento da 

Avateq - foi projetado para servir à tarefa de detecção precoce e auxiliar na iden-

tificação do tipo de interferência do satélite. Mesmo assim, nunca haverá inter-

ferência zero na transmissão por satélite, o uso de uma ferramenta adequada 

permite gerenciar seu efeito. 

Os tipos mais comuns de SI são interferência de polarização cruzada, Interferên-

cia de satélite adjacente, interferência de sinal terrestre e Interferência intencion-

al. 



 

 

Interferência de Polarização Cruzada (CPI)  

A configuração de uma antena de satélite requer alinhamento de polarização ad-

equado. A sintonia incorreta pode resultar em dois terminais com sinais opostos 

polarização vazar energia para o sinal polarizado adjacente. Usando 

AVQ1022DVBS, um engenheiro de transmissão pode identificar visualmente o 

CPI e corrigir as configurações. 



 

 

Interferência de Satélite Adjacente (ASI) 
O espaçamento de dois graus entre os satélites torna-se uma norma com mais 

satélites orbitando a Terra; portanto, a interferência do satélite adjacente está 

ativada o aumento também. Geralmente, é um erro de instalação que faria com 

que a antena de transmissão apontasse para fora do alvo e impactasse um canal 

adjacente. Uma amostra desse caso é mostrada na Figura 1. 

A tecnologia Carrier ID (DVB-CID) pode ser uma ótima ferramenta para identi-

ficar e resolver rapidamente o problema de ASI, decodificando as informações do 

operador de sinal— Figura 2. 

Figura 1: 
Satélite Adjacente 

Interferência 

Figura 2:  
DVB-CID (ID da operadora) 

tela de AVQ1022DVBS  



 

 

Interferência Terrestre (TI)  

A interferência com o equipamento terrestre é típica para satélite da banda C 

transmissão. Sistemas sem fio modernos - micro-ondas ponto a ponto links, ra-

dares, pontes sem fio e redes mesh - operam em baixa a frequência da banda C 

e, se não for coordenada com emissoras de satélite, pode interferir involuntari-

amente no sinal do satélite. Mesmo que a resolução possa ser tão simples quan-

to instalar filtros adicionais ou adicionar blindagem física para bloquear a linha de 

visão entre as antenas interferentes, detectar a fonte de TI pode ser um desafio. 

O AVQ1022DVBS exibirá a interferência e o sistema de registro interno pode 

ajudar a restaurar a linha do tempo da degradação da qualidade do sinal. 

Figura 3:  
Interferência 

Terrestre  



 

 

Interferência Intencional (II) 
Em contraste com a interferência terrestre, a interferência intencional geralmen-

te é facilmente detectada. Em muitos casos, seria um caso de motivação política 

obstruir a entrega de conteúdo para uma região geográfica específica. Infeliz-

mente, a resolução pode ser difícil de alcançar apenas com ferramentas técnicas 

e muitas vezes requer a intervenção de uma autoridade governamental. A Figura 

4 apresenta um exemplo de caso de interferência intencional de sinal. 

A comunicação sem fio (wireless) é a espinha dorsal dos avanços tecnológicos 

em todas as áreas da vida moderna. Novas atribuições e realocações de 

frequência, esquemas complexos de propagação de sinal e dispositivos de rede 

sem fio de ponto de acesso mais poderosos apenas aumentam as fontes poten-

ciais de interferência. 

Medidas regulatórias e sistemas de coordenação e cooperação entre planeja-

dores, operadores, fabricantes de equipamentos e autoridades governamentais 

devem estar disponíveis para prevenir, monitorar e responder à interferência de 

sinal. Os produtos da Avateq podem ser parte integrante do sistema com seus 

recursos de monitoramento remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana e fun-

cionalidade analítica avançada. 

Figura 4:  
Interferência 

Intencional  



 

 

Sobre Avateq 
Avateq Corp fabrica soluções econômicas para qualidade de sinal monitoramen-

to para padrões de transmissão de TV digital e rádio. Usando seus principais 

ativos intelectuais e equipe de engenharia profissional, a Avateq cria soluções 

práticas para sistemas complexos de processamento de sinal digital. 

 

Para mais informações entre em contato conosco: 

Website:  

https://avateq.com 

 

Solicite uma demonstração: 

https://www.avateq.com/request_form.php 

 

AVATEQ CORP 

3555 - 14th Ave., Unidade 18 

Markham, ON L3R 0H5 Canadá 

Tel:  +1-416-342-0761 

 

Contato na América Latina:  

Juan Zion - Gerente de Vendas LATAM - juan.zion@avateq.com 

Falamos português, espanhol e inglês. 

 

Representante Oficial Suporte Técnico no Brasil: 

 

 

Tel:   12 3322 2918  

Web:    http://www.avicomengenharia.com 
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