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Introdução.

O DECIBEL
A escala de medida bel, surgiu no inicio do século XX com a
necessidade que os engenheiros do «Bells Labs» tinham de medir
as perdas de potência em um cabo de linha telefônica com um
padrão de 1 milha de comprimento. Após os engenheiros
realizarem as análises sob tais condições, foi percebido que
um sinal que percorria um cabo nestas dimensões tinha uma
queda de potência de 10 vezes em relação ao sinal original...
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Para ﬁns de entendimento, vamos comparar a escala bel com a escala
de porcentagem, já que o bel é capaz apenas de fazer relações entre
duas unidades de mesma grandeza e não é considerado uma unidade de
medida, apesar de que hoje existam diversas unidades de medida derivadas
desta escala.
Como o Bel representa uma perda ou um ganho de 10 vezes,
conclui-se a seguinte relação:

3 Bel = x 10 x 10 x 10 = 10³ = 99900 %
2 Bel = x 10 x 10 = 10² = 9900 %
1 Bel = x 10 = 10¹ = 900 %
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.. 10 = 10-¹ = - 90 %
- 1 Bel =.. 10-.. 10 = 10-² = - 99 %
-2 Bel =.. 10-.. 10-.. 10 = 10-³ = - 99,9 %
-3 Bel =Ou seja, é correto aﬁrmar que se temos um copo A com 1 litro de água e
um copo B com 0,1 litros de água, então o copo A tem 1 Bel a mais de água
que o copo B, assim como o copo B tem -1 Bel de água que o copo A.
Com a utilização prática da escala em outras aplicações, percebeu-se que
suas relações resultavam em valores muito elevados e a partir disso
popularizou-se o uso do preﬁxo deci, ou seja, um décimo de bel, ou como o
conhecemos popularmente, decibel..

Os cálculo para o DECIBEL
Como vimos anteriormente, o bel é uma potência matemática de 10, ou seja:
1 Bel = 10¹
2 Bel = 10²
3 Bel = 10³
A partir disto, para chegarmos á uma fórmula matemática que represente a
escala bel, utilizamos da função logarítmica que nos da exatamente o
expoente que precisamos elevar uma base para que possamos chegar em
um resultado ﬁnal de tal potenciação:
Base
Log

Base

Expoente

= Potência

Potência = Expoente
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À ﬁm de construir a fórmula temos que a base da potenciação será 10 já que
vimos anteriormente que este é o intervalo de um bel. Já quanto a potência
será a relação entre a unidade que está sendo analisada na escala bel e a
unidade de referência.

( )

X
Bel = Log10 Ref

E por ﬁm, para utilizarmos esta formula como decibel, ou seja, uma
décima parte de dez, multiplicamos o logaritmo por 10. E o caminho inverso
basta reformularmos em forma de potenciação.

dB = 10 .Log10

( )
X
Ref

...

X = 10

(dB
10 (

O uso prático do DECIBEL
O decibel é muito utilizado até hoje em diversas áreas, como por exemplo,
telecomunicações, eletrônica, acústica, dentre outras. Um destes usos é para nós,
propor relações de ganho de sistemas de ampliﬁcação de sinais de áudio,
os ampliﬁcadores. Segue um exemplo:
Se possuímos um ampliﬁcador que ampliﬁca um sinal de 100 Watts para 200
Watts, teremos um ganho relativo de aproximadamente 3 dB, veja nos cálculos abaixo:
P Saída
Ganho (dB) = 10 .Log -

(P )
Entrada

...

200
10 .Log - = 3,01 dB

( 100 )

Da mesma forma com uma atenuação de 200 para 100 Watts:
100
Ganho (dB) = 10 .Log - = - 3,01 dB

( 200 )

O uso do DECIBEL em tensão
Adotou-se, devido ter sido criado com esta ﬁnalidade, um padrão de utilizarmos
primordialmente o decibel para escalas de potência então em situações em que
temos apenas informações de tensão sobre o circuito, para compatibilidade de
cálculos, através da lei de ohm, chegamos às seguintes simpliﬁcações matemáticas:

V²
P =R

e

P Saída
Ganho (dB) = 10 .Log -

Ganho (dB) = 10 .Log

(P )
Entrada

(

(V Saída)²

(

R Entrada
- .R Saída
(VEntrada)²

A partir disto, considerando que a resistência de entrada é igual a resistência de
saída, teremos que:
Ganho (dB) = 10 .Log

V
()² ...
V
Saída
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Ganho (dB) = 20 .Log

V
()
V
Saída

Entrada
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