
Porque medir MER em redes de TV a Cabo? 

A relação sinal ruído é medida apenas nos extremos de um sistema analógico, onde se acessa a banda 
básica de vídeo e áudio. 

A relação sinal ruído na condição analógica é calculada ou medida pela relação entre o sinal de vídeo de 
pico a pico, excluindo o sinal de sincronismo, pela amplitude do ruído limitado em banda. 

 

Na TV a cabo as técnicas de transmissão digitais foram inseridas para uso na transmissão de dados para 
downstream e upstream (DOCSIS). Depois com o advento da transmissao de canais de tv digitais e a 
utilizaçao da transmissao do sinal digital intensificaram seu uso. 

A medida de SNR ou (Eb/N0) não traz muita efetividade de leitura e análise, pois não determina de 
forma direta a condição de desempenho do sinal de informação. Além disso, este tipo de leitura é 
eficiente nos extremos do sistema, como ocorre na condição analógica. 

É importante ressaltar que na condição analógica a medida de (S/N) é muito mais expressiva do que a 
equivalente (Eb/N0) no caso digital. 

 

Para analise de desempenho de enlaces digitais as melhores opções de medidas são a Relação do Erro 
de Modulação (MER – Modulation Error Ratio) ou a Magnitude do Vetor de Erro (EVM – Error Vector 
Magnitude). 

 Os valores de MER e EVM são melhores e mais completos do que a relação portadora ruído em 
comunicação digital, pois combina os efeitos do ruído (CNR), efeitos de não linearidade 
(Intermodulações de Segunda e Terceira ordem), retardo de grupo (Group Delay), problemas de 
resposta dentro do canal (Tilt e Ripple) e Micro Reflexões. 

 

 



Por qual motivo mede-se o MER? 

 Medida direta da qualidade da modulação; 

 Relação direta com a BER; 

 Boa medida para verificar o desempenho, permitindo detectar possíveis causas de deterioração; 

 Pode ser usada em conjunto com sinais adjacentes para estimar distorções lineares e não 
lineares. 

 

Dentro do Headend a deterioração da MER entre a saída do modulador ou do up-converter e os sinais 
devidamente combinados na entrada do LASER de transmissão do downstream não pode superior a 1 
dB. 

É importante verificar se os medidores de MER são equalizados ou não, pois medidas equalizadas 
podem mascarar alguns efeitos na modulação e com isso impedir o descobrimento de possíveis causas. 

O MER medido em uma das portas de um CMTS pode variar de modem para modem, mesmo que todos 
tenham a mesma relação (C/N). Isto ocorre pois cada percurso entre a casa do assinante e o Headend 
tem suas diferenças, como atrasos, reflexões e interferências. 

O valor limite para a modulação QPSK varia entre 10 dB e 13 dB  dependendo do fabricante e modelo de 
modem.  

Um boa prática de engenharia é trabalhar com valores 6 dB acima do mínimo. 

 


