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Princípios de Comunicação



A conversão de sinais para a transmissão consiste em modificar o sinal

que contém a informação com o objetivo de transmiti-la com:

❑ a menor potência possível,

❑ a menor distorção possível,

❑ uma faixa de frequência limitada,

❑ facilidade de recuperação da informação na recepção, e

❑ ao menor custo.
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O processo de conversão pode ser feito através de duas formas:

❑ Modulação

❑ Codificação.
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No caso da modulação ocorre um deslocamento de sinal de informação

no espectro de frequência elevando a frequência de sinal resultante para

viabilizar a transmissão desse sinal através de ondas eletromagnéticas. Esta

elevação da frequência do sinal é necessária para que se consiga utilizar antenas

de tamanho razoável. O tamanho de uma antena depende da frequência do sinal,

sendo da ordem de grandeza do comprimento de onda (l) do sinal a ser

transmitido. Sabe-se que o comprimento de onda é dado por l = c / f

onde c = 3x108 m/s é a velocidade da luz e f é a frequência do sinal. (Note que

para se transmitir um sinal de 300Hz seria necessário uma antena da ordem de

1000km de comprimento).
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O processo de codificação do sinal consiste na sua modificação visando

principalmente torná-lo mais robusto a erros e reduzir a banda de frequência

necessária para a transmissão do sinal. Neste caso não existe um deslocamento

em frequência, pois o sinal normalmente é transmitido através de um meio físico

como o par de fios, cabo coaxial ou fibra óptica.
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Veremos diversas formas de modulação e codificação de sinais de

informação, do tipo analógico e digital.

Os tipos de informação mais comumente utilizados são: sinal de voz (300 a

3400Hz), sinal de áudio (20Hz a 20kHz), sinal de vídeo (10Hz a 4.2MHz), sinal de

dados. Para teste dos circuitos é comum utilizarmos sinais mais simples como o

sinal cossenoidal, a soma de dois sinais cossenoidais, e a onda quadrada. Estes

sinais substituem os sinais reais de informação na realização de projetos e na

avaliação de desempenho dos sistemas de conversão devido à simplicidade

matemática e facilidade de geração.
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Os nomes importantes na história das telecomunicações:

A transmissão dos sinais de voz através do espaço através de ondas

eletromagnéticas se deve a uma série de trabalhos pioneiros. Em 1864 James

Clerk Maxwell desenvolveu matematicamente as equações que demonstram

que a radiotransmissão é possível. Em 1888 Heinrich Rudolf Hertz produziu e

detectou ondas de radio. Em 1896 Guglielmo Marconi construiu um dispositivo

que transformava as ondas de radio em sinais elétricos (pulsos de um telégrafo)

e transmitiu uma informação por 2,5km na Inglaterra.
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Em 1900 Reginald A. Fessenden descobriu a Modulação de Amplitude

(AM) e explicou o seu princípio científico. Ele pôs em prática a idéia de misturar

dois sinais de alta frequência para transportar as baixas frequências da voz

humana. Em 1906 ele criou a primeira estação de Rádio, emitindo da Brant Rock

Station, em Massachussets (EUA). No dia 24 de dezembro a bordo de navios as

pessoas puderam ouvir o próprio Fessenden tocando seu violino: "Holly Night" e

lendo uma passagem da Bíblia (Lucas capítulo 2).
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A parte brasileira na história da radiotransmissão:

Em 1893/1894, Roberto Landell de Moura constrói um transmissor de ondas

que permite a transmissão da palavra humana articulada. O aparelho era um

transmissor de ondas, um transmissor-receptor de sinais telegráficos por ondas

eletromagnéticas, um transmissor-receptor telegráfico por pulsos de luz e um

transmissor-receptor de sinais de áudio via luz.
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O processo de modulação AM consiste em alterar a amplitude de um

sinal cossenoidal de alta frequência proporcionalmente ao sinal de informação.

O sinal a ser transmitido é denominado de sinal de informação ou modulante:
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O PROCESSO DE MODULAÇÃO AM DSB

e o sinal a ser utilizado para modificar este sinal é chamado de portadora:



A frequência da portadora sempre será maior que a modulante em 

função do objetivo da modulação que é a redução do tamanho da antena:
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Quanto maior a frequência da portadora menor será o tamanho necessário da 

antena, mas também maior será a atenuação sofrida pelo sinal no meio.



No processo de modulação AM, a modulação é feita sobre a amplitude

da portadora, fazendo com que a amplitude desse sinal varie conforme o sinal de

informação.

Desta forma temos:
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Como sabemos da trigonometria que:



Fazendo A = w0t e B = wmt para que A-B não de um número negativo,

termos então que:
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Note que no sinal AM resultante contém a frequência da portadora, uma

frequência igual à portadora menos a modulante e uma frequência igual à

portadora mais a modulante.



Em termos de espectro de frequências temos então a seguinte 

representação:
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A representação em barras acima é

para sinais cossenoidais puros. Na

realidade o sinal modulante possui

informação em uma faixa de

frequência conforme representado

pelo triângulo hachureado.
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Como pode ser notado o sinal

modulado em AM possui a portadora

e duas bandas laterais, e por este

motivo o sinal é chamado de AM-

DSB (Double Side Band). A

representação desse sinal no

domínio do tempo depende da

relação existente entre as amplitudes

da portadora e da modulante.

Conversão de Sinais para Transmissão
O PROCESSO DE MODULAÇÃO AM DSB



A esta relação chamamos de índice de modulação (m):
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Assim podemos verificar que os sinais vistos no domínio do tempo são os

seguintes:



Na prática veremos que apenas o caso de índice de modulação m < 1 é

utilizado, em função da forma como a demodulação é feita.

A determinação do índice de modulação pode ser feita diretamente sobre o sinal

no domínio do tempo, pois como podemos ver no gráfico:

Conversão de Sinais para Transmissão
O PROCESSO DE MODULAÇÃO AM DSB

portanto termos que:



Uma outra característica importante a ser levada em conta na

modulação é a parcela de potência que é destinada à informação. Para

determinarmos essa parcela iremos determinar a distribuição de potência média

entre os componentes.
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Lembrando que P =Vef / Z , e considerando a impedância unitária Z =1Ω, e que               

teremos que                  .  Assim para a portadora

temos:
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Circuitos Moduladores e Demoduladores AMDSB.

Modulador síncrono a Diodo:

Consiste de um circuito onde o diodo

funciona como uma chave síncrona que

gera o sinal modulado e seus

harmônicos, os quais são eliminados

através de uma filtragem passa faixa.

(Os valores do circuito tanque LC

utilizado abaixo são para uma

frequência central de 100kHz).
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Demodulador – Detector de Envoltória:

É um circuito onde o diodo detector funciona como uma chave síncrona, e o

circuito RC funciona com filtro passa baixa, eliminando os componentes de

modulação, mantendo apenas o sinal modulante (a envoltória). A frequência de

corte do circuito RC deve ser tal que do sinal modulante.
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Demodulador – Detector de Envoltória:



Conversão de Sinais para Transmissão
Circuitos Moduladores e Demoduladores AMDSB.

Receptor super-heteródino:

É um circuito radio receptor sintonizado utilizado nos receptores comerciais AM-

DSB. Este tipo de receptor permite através da etapa seletora escolher dentre

vários sinais de estações. Para evitar que os circuitos sintonizados precisem ser

ajustados a cada frequência de portadora, eles trabalham em uma frequência

intermediária fixa (F.I.). O Misturador realiza a modulação da frequência da

portadora para a F.I. Para a sintonia da estação é necessário ajustar

simultaneamente a etapa de R.F. e o oscilador local, o que é conseguido com um

capacitor variável duplo.
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Receptor super-heteródino:
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Modulação AM-DSB/SC

Este tipo de modulação SC (supressed carrier) surgiu como tentativa de

economizar a potência utilizada para o envio da portadora. Neste sistema são

enviadas as duas bandas laterais, mas no entanto a portadora é suprimida, e

portanto toda a potência é utilizada para a transmissão do sinal de informação (h

=1). Os circuitos moduladores utilizados este tipo de modulação são o modulador

balanceado, e o modulador em ponte.
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Modulação AM-DSB/SC

O problema deste tipo de modulação é como demodular o sinal, uma vez que a

portadora não é enviada junto com o sinal modulado. Assim é necessário que o

demodulador possua um oscilador local que esteja sintonizado em frequência com

o modulador (para evitar o desvio de frequência do sinal recebido) e também em

fase (para evitar a redução do nível de recepção quando a fase é constante e

também a flutuação da amplitude do sinal recebido em função de uma fase

variável). Em virtude destes problemas este tipo de modulação não é utilizado de

forma isolada.
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Modulação AM-SSB

Este tipo de modulação surgiu em função da necessidade de reduzir a largura de

banda necessária para a transmissão e também um melhor aproveitamento da

potência de transmissão. O AM-SSB (Single Side Banda) possui uma banda lateral

única, e não possui portadora (SC). Este sistema aproveita ao máximo a potência

de transmissão, pois apenas a informação é transmitida em uma única banda

lateral, além disso, ocupa uma banda de frequência correspondente a metade do

AM-DSB.
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Modulação AM-SSB

Em função disto este sistema é muito utilizado em multiplexação de sinais

analógicos e em comunicações ponto a ponto. O único inconveniente deste tipo de

modulação é a necessidade de se ter um oscilador local sincronizado com a

frequência da portadora. A ausência de sincronismo perfeito produz o desvio de

frequência do sinal de informação.
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Modulação AM-VSB

A modulação AM-VSB (banda lateral vestigial) elimina uma parte de uma banda

lateral, mantendo uma parcela da portadora. Este tipo de modulação barateia

muito o custo em relação ao sistema AM SSB, pois o filtro utilizado para a

eliminação de uma parte da banda lateral é mais simples. Os inconvenientes são

os mesmo que do sistema SSB, apresentando ainda o inconveniente de utilizar

uma largura de banda maior. Este sistema é utilizado na modulação do sinal de

vídeo da televisão.
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