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Princípios de Comunicação



A faixa de frequências do espectro de radiação vai de zero ao infinito. O

espectro eletromagnético foi dividido em 26 bandas com designação

alfabética. No entanto é mais comum utilizar as 12 bandas definidas pelo

ITU, de 30Hz a 3000 GHz.

ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO

ITU – International Telecommunication Union



ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO



Atribuição de Faixas de frequências

A União Internacional de Telecomunicações – ITU – divide o globo

terrestre em três regiões, conforme o mapa abaixo, para fins de administração do

espectro de radiofrequências. As administrações são instadas a acompanhar as

atribuições definidas para as faixas de radiofrequências, aprovadas em

Assembleias, por representantes dos países membros, durante as conferências

mundiais, realizadas periodicamente na sede da ITU. A Região 2 é constituída

pelas administrações dos países das Américas, entre os quais está a do Brasil.
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Introdução a Propagação das ondas de radio

Ondas que viajam ao longo da superfície da terra são chamadas de

ondas de superfície (ground waves). Em baixas frequências (150 a 500 kHz),

essas ondas podem viajar centenas e milhares de quilômetros com pouca

atenuação, sendo por isso, utilizadas para comunicações militares, especialmente

entre navios e submarinos. As rádios comerciais de AM usam frequências entre

530 e 1600kHz, as quais são na maioria recebidas por ondas de superfície. Por

esta razão as antenas de transmissores de rádio AM são colocadas em regiões

baixas.



Introdução a Propagação das ondas de radio

A terra absorve a energia das ondas de superfície mais rapidamente a

medida que a frequência aumenta. No caso das frequências usadas em sistemas

de TV e radio FM, que começam em 54MHz, elas são muito altas para terem sua

propagação guiada pela superfície, de modo que a recepção depende de ondas

diretas. Por esta razão as torres de TV e FM são colocadas no topo de

montanhas, e prédios.



Introdução a Propagação das ondas de radio

As partículas do ar são ionizadas (separadas em íons positivos e

negativos) a medida que absorvem a energia ultravioleta do sol. Camadas

estratificadas surgem na atmosfera em função destes íons, sendo chamadas de

ionosfera, podendo estar situadas entre 100 e 500 km acima da superfície da

terra.



Introdução a Propagação das ondas de radio



Introdução a Propagação das ondas de radio

Estas camadas possibilitam uma propagação mais rápida das ondas de

rádio que no ar denso abaixo. Como resultado ocorre uma refração das ondas

fazendo com que retornem ao solo. Quanto maior for a ionização maior será a

curvatura. A quantidade de refração depende da intensidade de ionização e da

frequência da onda. frequências entre 500kHz e 30MHz são mais susceptíveis de

serem refratadas



Introdução a Propagação das ondas de radio

Nas horas de luz do dia, as camadas D e E (entre 100 e 115km de

altitude) refratam a maioria das ondas de rádio, limitando a distância que estas

ondas podem viajar. No entanto após o por do sol, as partículas ionizadas se

recombinam rapidamente, de modo que estas camadas desaparecem e a

propagação pode ser feita até as camadas superiores da ionosfera aumentando

a distância em que o sinal pode ser recebido. A camada F (300km de altitude) é

responsável pela maior parte da refração nestas condições.



Diferentes Modos de Propagação na Atmosfera

Ondas Ionosféricas – Propagação a grandes distâncias por reflexão nas

camadas da ionosfera. Propagação na faixa da onda curta (3-30 MHz).

Ondas de Solo

1. Ondas Superficiais (Ondas Terrestres) - Propagação ao longo da superfície

da Terra (que serve de guia). Propagação abaixo dos 3 MHz.

2. Ondas Espaciais – Resultam da sobreposição da onda direta (se houver

linha de visada) com todas as ondas refletidas convergentes, em cada instante

e em cada local.



Diferentes Modos de Propagação na Atmosfera

Propagação:

➢ até à distância de rádio-horizonte.

➢ próxima da superfície da Terra (1 a 4 km de altura)

➢ feixe de ondas muito afastado da superfície da Terra (em λ)

➢ faixas de VHF e UHF (30 MHz a 3 Ghz)



Diferentes Modos de Propagação na Atmosfera

3. Ondas Diretas - Propagação através do percurso direto (linha de visada

entre antenas de emissão e de recepção). Comunicações via satélite em VHF

(f > 30 MHz).

➢ Ondas Troposféricas

✓ Resultam do fenômeno de Dispersão Troposférica.

✓ Propagação possível até centenas de km ao longo da Troposfera.

✓ Faixa entre 100 MHz e 1 Ghz.



ESPECTROS DE FREQUÊNCIAS 

Análise de Sinais no Domínio da Frequência 

A partir do estudo da resposta em frequência dos circuitos, sabemos

determinar o sinal de saída para cada sinal de entrada conforme a sua

frequência. Nos sistemas de telecomunicações os sinais utilizados são sinais

complexos, isto é não são sinais puramente senoidais. Exemplos de sinais

utilizados são: o sinal de voz (telefone, PC), o sinal de imagem (TV), o sinal

de dados (MODEMs), o sinal modulado (Radio), etc.



ESPECTROS DE FREQUÊNCIAS 

Análise de Sinais no Domínio da Frequência 

Estudaremos os sinais, buscando responder as seguintes perguntas:

• Como representar um sinal com várias frequências?

• Como utilizar as técnicas de circuitos estudas até aqui, quando na entrada do

circuito temos um sinal diferente de uma senoide?
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ESPECTROS DE FREQUÊNCIAS 

Sinais periódicos e aperiódicos 

Os sinais podem ser periódicos ou aperiódicos. Os sinais periódicos são

aqueles que se repetem em iguais intervalos de tempo, sendo que este

intervalo chamamos de período do sinal(T). Os sinais aperiódicos, por

exclusão, são aqueles que não tem nenhum padrão de repetição ao longo do

tempo. A seguir ilustraremos alguns tipos de sinais, onde buscamos observar

se ele se repete ao longo do tempo.
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Sinais periódicos e aperiódicos 
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ESPECTROS DE FREQUÊNCIAS 

Teorema de Fourier 

Qualquer sinal (função) periódico f(t) pode ser

expresso como a soma de uma série de senos

(e cossenos) com amplitudes e fases

específicas, conhecidos como coeficientes da

Série de Fourier. As frequências dos senos são

múltiplas inteiras da frequência fundamental

(w0 ) do sinal, isto é w0 , 2w0 , 3w0 , 4w0 , ...

Esta descoberta é normalmente atribuída ao

matemático francês Baron Jean Baptiste

Joseph Fourier (1768 - 1830), sendo conhecido

como Teorema de Fourier.
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Teorema de Fourier 



ESPECTROS DE FREQUÊNCIAS 

Teorema de Fourier 

onde f(t) é uma função periódica no tempo, tal como uma tensão v(t) ou uma

corrente i (t) ; an e bn são os coeficientes com números reais; w é a frequência

fundamental em radianos; e n é a ordem das componentes harmônicas do sinal.



ESPECTROS DE FREQUÊNCIAS 

Teorema de Fourier 

Vejamos como se pode aplicar este teorema para decompor a onda

quadrada abaixo em componentes senoidais.
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Vejamos como se pode aplicar este teorema para decompor a onda
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Teorema de Fourier 

Essa soma de senoides corresponde a:



Teorema de Fourier 

Pode-se perceber que o sinal obtido com a soma das senoides, já

apresenta alguma semelhança com a onda quadrada. Somando mais 5

componentes senoidais adequadas obteremos:
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Teorema de Fourier 

Agora a forma de onda do sinal esta muito mais próxima de uma onda

quadrada. Quanto mais aumentarmos o número de senoides mais a composição

se aproxima do sinal quadrado. Somando-se infinitas componentes senoidais

obteremos um sinal quadrado.



Teorema de Fourier 
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Teorema de Fourier 

Nos exemplos da onda quadrada e da dente de serra, podemos

observar que as frequências das senoides que compõem os sinais são todas

múltiplas da menor frequência utilizada. Isto é, dividindo as frequências das

senoides pela frequência mais baixa resulta um número inteiro. Toda vez em que

este fato ocorrer o sinal obtido será periódico. Nas séries de Fourier (somas de

senoides) de sinais periódicos, chamamos a frequência mais baixa de

fundamental (w).



Teorema de Fourier 
A frequência dessa senoide também será a frequência da onda obtida com a

soma com as outras senoides. As demais frequências são as harmônicas de segunda

ordem (2a harmônica), terceira (3a harmônica), ..., enésima ordem (nésima harmônica),

ordem da harmônica é definida pelo valor resultante da divisão da harmônica pela

fundamental.



Teorema de Fourier 

Alguns sinais periódicos apresentam também uma componente

contínua. Um exemplo muito comum é uma onda quadrada com valor médio

diferente de zero. Nestes casos a série de Fourier apresentará um harmônico de

ordem zero (frequência igual a zero).



Teorema de Fourier 

Outro dado importante nas séries de Fourier é o comportamento dos

valores de pico dos diversos harmônicos, observe que geralmente a amplitude da

senoide diminui com o aumento da ordem da harmônica. OBS: Quando o sinal é

aperiódico, a sua obtenção somente é possível com a soma de infinitas

componentes senoidais, que são completamente independentes entre si, ou seja

não há frequência fundamental nem harmônicas do sinal.



Representação de Sinais através do Espectro de Frequências

Existem duas formas gerais de representar um mesmo sinal, no Domínio

do Tempo e no Domínio da Frequência. O Osciloscópio é um equipamento que

mostra o sinal no domínio do tempo, fornecendo um gráfico da tensão (ou

corrente) com relação ao tempo. O conhecimento da variação da amplitude com

o tempo de um sinal elétrico o caracteriza de forma completa. A esta

representação do sinal chamamos de representação no Domínio do Tempo (DT),

pois conhecemos o valor do sinal em cada instante de tempo.



Representação de Sinais através do Espectro de Frequências

No caso particular de um sinal senoidal, a sua representação no domínio

do tempo é dada por:



Representação de Sinais através do Espectro de Frequências

Sinais também podem ser representados no Domínio da Frequência

(DF), onde a amplitude ou a potência de cada componente senoidal do sinal é

mostrada em um gráfico com a frequência no eixo da ordenadas. Quando

representamos a amplitude como função da frequência, denominamos a

representação de espectro de amplitudes do sinal, e quando é representado o

quadrado da amplitude (ou potência) denominamos de espectro de potências. A

análise de Fourier ou análise espectral é fornecida pelo equipamento

denominado de Analisador de Espectro.



Representação de Sinais através do Espectro de Frequências



Representação de Sinais através do Espectro de Frequências

No caso de uma senoide pura o conhecimento da amplitude da senoide

(Vp), e da frequência (ω ou f) do sinal são suficientes para caracteriza-lo.

Portanto o espectro de amplitudes da senoide anterior é dado por:



Representação de Sinais através do Espectro de Frequências



Representação de Sinais através do Espectro de Frequências

Apesar de normalmente ser representada apenas a amplitude, a

representação gráfica completa de um sinal no DF necessita de dois gráficos, o

espectro de amplitudes e o espectro de fases. O segundo gráfico representa a

fase correspondente a essas mesmas frequências. No exemplo da onda

quadrada a fase de todas as componentes é nula, e por isso o espectro de fases

não precisa ser representado.



Representação de Sinais através do Espectro de Frequências

Vejamos a seguir um exemplo onde as fases não são nulas.



Representação de Sinais através do Espectro de Frequências

No caso de sinais aperiódicos, eles também podem ser representados

por espectros de frequência, os quais por serem formados por um conjunto

contínuo infinito de frequências, apresentam um espectro de amplitudes contínuo,

o qual é representado da seguinte forma:



Analisador de Espectros

Um analisador de espectros é um equipamento usado para examinar a

composição espectral de sinais elétricos, acústicos ou ópticos. Geralmente ele

mede o espectro de potência. Os analisadores podem ser do tipo analógico ou

digital. Um analisador de espectros analógico usa um filtro passa-banda variável,

cuja frequência central é automaticamente sintonizada (feita uma varredura) por

toda a faixa de frequências na qual o espectro é medido.



Analisador de Espectros

Também pode ser utilizado um

receptor super-heteródino no qual o

oscilador local tem sua frequência variada

em toda a faixa de frequências. Nos

analisadores de espectro digitais é utilizada

uma transformada rápida de Fourier (FFT),

que consiste em um processo matemático

que transforma a forma de onda de um sinal

nas suas componentes de frequência.
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