
Topologias de Rede utilizadas em TV a Cabo 

Arquitetura TREE AND BRANCH 

As primeiras redes empregadas em CATV eram totalmente coaxiais e chamadas de TREE AND BRANCH. 

Uma rede de CATV na arquitetura “Tree and Branch” é constituída de uma grande quantidade de 
amplificadores troncais e amplificadores de linha, interligados por cabos coaxiais, desde o Headend até 
o assinante. Esses sinais também passam por TAPs e divisores de RF. Sua estrutura assemelha-se a uma 
arvore com troncos e galhos (daí o nome “Tree and Branch”), sendo o tronco constituído pelos 
amplificadores troncais e os galhos os amplificadores de linha e os TAPs. 
Possui um nível considerável de intermodulação devido ao grande numero de ativos na rede. 

(C/N)out=(C/N)in-(C/N)out 
Isso acaba causando uma grande limitação física ao crescimento dessa rede em qualquer uma das 
tecnologias. Também podem ter interferências causadas por intermodulações não lineares de 2ª e 3ª 
ordem devido a qualidade dos equipamentos eletrônicos utilizados. 
 
A utilização de sinais digitais numa rede desse tipo é complicada, porém não impossível. Se a rede for 
muito bem planejada, equalizada e protegida de interferências externas, podemos até ter sinais de 
dados funcionando, mas é algo muito difícil de se conseguir, dependerá da modulação a ser adotada. 
 
A evolução das redes TREE AND BRANCH são as redes hibridas que utilizam em sua composição cabos  
coaxiais e fibras ópticas. Estas redes atuais são denominadas redes HFC. 

 

 

 Arquitetura HFC 

Uma rede de CATV na arquitetura “HFC” é constituída de fibras óticas e cabos coaxiais e possibilitou a 
substituição do cabo troncal e a redução de vários amplificadores troncais em cascata, aumentando 
assim a qualidade e disponibilidade do sinal fornecido e uma conseqüente redução da intermodulação e 
melhora do C/N. 

A partir do receptor óptico, a distribuição do sinal é realizada através de cabos coaxiais com  
amplificação de RF nos dois sentidos, até o assinante. 



Um enlace HFC é composto basicamente pela combinação passiva ou ativa de diversas portadoras de 
vídeo e/ou dados, analógico e/ou digital, alocadas no Headend ou Central de Processamento de Sinais. 
Os sinais combinados serão inseridos em vários transmissores ópticos, que serão responsáveis pelo 
transporte do sinal até os receptores ópticos, localizados em diversos pontos da rede externa. O 
receptor óptico fará a interface com a rede coaxial, que transportará os sinais combinados até a casa 
dos assinantes. Dessa forma, é possível dividir as redes HFC em quatro partes: Central de 
Processamento de Sinais (Headend), Rede de Transporte, Rede Troncal e/ou Distribuição, e Rede Interna 
dos Assinantes. 

A principal vantagem da arquitetura HFC, além do fato de poder estender a rede a pontos mais 
distantes, é configurar uma distribuição tal de células de modo a permitir a transmissão no sentido 
inverso da rede, isto é, do assinante até o Headend, utilizando transmissores óticos de retorno em cada 
célula ou node, de forma análoga à banda de descida, que é compartilhada com os usuários, porém, 
nesse caso, poderá ser somente entre os usuários de uma mesma célula ou Node. Dessa forma, é 
possível assegurar que o sinal enviado do assinante chegue ao Headend com boa qualidade. Essa 
bidirecionalidade da rede possibilitou a implantação do serviço de acesso a Internet em redes de Tv a 
cabo. 

Para permitir a comunicação nos dois sentidos e tráfego em duas direções contrárias são necessários: 

 Operação com faixas diferentes de freqüência, para que não ocorra interferência no cabo 
coaxial (Linha de Transmissão); 

 Elementos Ativos (Amplificadores) que permitem tráfego nos dois sentidos. 
 
Com a arquitetura HFC podemos trabalhar com uma maior capacidade de serviços uma vez que a banda 
de retorno é compartilhada apenas entre os usuários de um Node. 
 

 
Vantagens: 

 Redução do número de amplificadores na cascata 

 Aumento da qualidade (maior C/N) 

 Possibilidade de oferecer mais serviços 

O próximo passo na progressão tecnológica é a eliminação de elementos ativos em função da redução 
de pontos atendidos por Node e num futuro de médio ou longo prazo teremos as redes totalmente 
opticas com a fibra na casa do assinante FTTH (Fiber To The Home).  


