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1.  Resumo 
 Atualmente a transmissão de informações por cabo 
é utilizada tanto para a rede de TV a cabo quanto para 
transmissão de dados de rede de banda larga. Contudo, 
a frequência utilizada para upstream apresenta elevados 
níveis de ruídos, impossibilitando a utilização deste 
canal para transmissões em alta velocidade. A partir 
desta constatação, este trabalho visa analisar este sinal 
com ruído afim de encontrar uma função matemática 
que descreva este fenômeno e se possível um padrão 
para este tipo de ocorrência. 

2.  Introdução 
 Inicialmente a transmissão por cabo tinha o 
objetivo de melhorar a qualidade de som e imagem das 
cidades mais distantes dos centros metropolitanos mais 
importantes. Atualmente, a utilização deste tipo de 
método cresceu muito, sendo aplicado tanto para canais 
de televisão como para transmissão de dados na rede de 
banda larga, de tal forma que estar conectado se tornou 
uma exigência da humanidade. A transmissão destas 
informações ocorrem em uma faixa de frequência 
dividida em “downstream” e “upstream”. 

 A rede de upstream trabalha em uma faixa de 
frequência bem menor que a rede de downstream, logo, 
é o canal que mais sofre interferências por conta do 
ruído causado, geralmente, por aparelhos elétricos 
domésticos. 

3.  Metodologia 
 Para encontrar a função matemática que poderá 
representar o sinal elétrico do canal de retorno, será 
utilizado um método da família do Ajustamento de 
Curvas, este ajuste é um estudo feito sobre os pontos da 
curva para aproximá-los a uma determinada função. 
Neste caso em específico, será utilizado o Método dos 
Mínimos Quadrados (MMQ), porque ele possibilita 
uma análise generalizada da situação, uma vez que 
ainda não se sabe qual função matemática representa a 
curva.  

 A obtenção da função matemática e de parâmetros 
do sinal elétrico, também será realizada com o auxílio 
do MATLAB, este software foi escolhido, porque para 
o este problema em específico, é o mais eficiente do 
que outras linguagens de programação, uma vez que 
tem como base atender problemas de Cálculo 

Numérico e possui uma área específica para o 
processamento de sinais. 

4.  Resultados Parciais  
 Foram obtidas algumas funções que serão testadas 
via matlab buscando a que melhor se assemelhe com a 
curva do sinal de retorno que foi obtido e plotado no 
próprio aplicativo matlab.  

 
Figura 1- Parte do sinal de retorno CATV 
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