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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você! 

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação 

Janeiro de 2010

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br

e-Tec Brasil3





Ícones

Atenção
Indica pontos de maior relevância no texto ou que servem de in-

tegração ou remissão a vários aspectos de um tema.

Descubra Mais
Oferece novas informações que enriquecem o assunto ou “curio-

sidades” e notícias recentes relacionadas ao tema em estudo. Ser-

vindo também de fio condutor para alguma situação de aprendi-

zagem que possa pertencer à integração dos cursos, a integração 

dos eixos ou a especificidade do curso.

Glossário
Indica a definição de termos, palavras ou expressões utilizadas na 

unidade temática.

Multimídia
Incentiva o desenvolvimento de atividades de aprendizagem a 

partir de diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente AVEA 

e outras, estabelecendo uma ponte transversal entre os conheci-

mentos estudados e a realidade do estudante.

Hipertextualidade/Integração
Propõe situações de aprendizagem que estabelecem ligações entre 

os temas, as habilidades, as competências, e as bases tecnológicas.

Transversalidade/Contexto
Orienta o estudante a perceber os temas estudados no seu con-

texto tornando-o capaz de ampliar o conceitual a partir da obser-

vação da realidade e vice-versa.
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Palavra do professor-autor

Caro estudante,

Tenho o prazer de dar-lhe boas-vindas e parabenizá-lo por escolher o curso 

técnico em Telecomunicações como opção de formação profissional. Atu-

almente, nosso país está em expansão econômica e isso faz com que os 

investimentos na área de infraestrutura e tecnologia sejam prioritários, para 

que não se criem gargalos que impeçam a continuidade do crescimento da 

economia, seja na iniciativa privada, seja na área governamental. Também é 

importante ressaltar que qualquer pretensão de evolução profissional passa, 

primeiramente, pelo estudo e pela devida qualificação profissional.

Assim, o objetivo deste componente curricular, Telecomunicações I, é ofere-

cer a você, caro estudante, um conhecimento teórico capaz de prover ha-

bilidades e competências técnicas mínimas que possibilitem a você ser um 

diferencial no mercado de trabalho, trilhando uma carreira profissional con-

sistente baseada na sua competência.

Para isso, você irá utilizar um recurso muito importante, a internet. Esta será a 

principal via de acesso ao Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA) da 

disciplina de Telecomunicações, que é ofertada na modalidade a distância (EaD). 

Este ambiente trará, entre outros recursos, um material digital e impresso, de-

senvolvido com atenção, cuidado, dedicação e direcionado para sua completa 

formação enquanto profissional e cidadão que é responsável por seu processo 

de aprendizagem e por seu contexto enquanto um ser planetário.

Então, caro estudante, administre bem seu tempo, estude com dedicação, 

foque e faça a sua parte de modo a superar todas as condições adversas e 

vencer seus desafios. Só você definirá sua capacidade de superação. Acredite 

e estude, pois no final a recompensa virá.

Boa sorte!

Prof. Marcos Aurélio Lima Neves





Apresentação  
do componente curricular
Caro estudante, este componente curricular, denominado Telecomunicações possui 

uma carga horária definida pelo Currículo Referência, um projeto realizado pela 

UFSC em parceria com a Setec/MEC, de 90 horas aulas. A teoria desta apostila des-

dobrar-se-á em sete unidades temáticas que serão distribuídas da seguinte forma:

A Unidade 1 detalha os conceitos básicos de comunicação, desde o estudo do prin-

cipal elemento responsável pelo transporte de uma informação em um sistema de 

telecomunicações, que são as ondas eletromagnéticas, até o conceito de transmis-

sores e receptores. Estes conceitos iniciais contribuirão para a formação de seu perfil 

técnico e na aquisição da habilidade técnico-cognitiva de facilitar conhecimento dos 

sistemas operacionais, seus serviços, funções, ferramentas e recursos.

A Unidade 2 apresenta a teoria das unidades de medidas usadas em teleco-

municações: o decibel (dB) e suas variantes. Não se trata de uma unidade de 

medida referenciada no Sistema Internacional de Medidas, mas sim de uma 

métrica capaz de medir de pequenas a altas variações de intensidades de si-

nais eletromagnéticos. Ao final deste estudo, o estudante terá a capacidade 

de conhecer o funcionamento de componentes, acessórios, equipamentos e 

sistemas de transmissão com o objetivo de aferir os valores de diversos sinais 

de transmissão. Será capaz de atuar com habilidade e destreza na execução 

dos serviços de implantação e manutenção.

A Unidade 3 introduz o conceito de comunicação analógica e especifica o 

que é modulação. Nas primeiras transmissões de comunicação realizadas, 

sempre se utilizou como modelo de sistema a comunicação analógica de 

modo a garantir o envio da informação entre dois pontos distantes. Tais 

conceitos permitirão a identificação e caracterização das tecnologias utiliza-

das na transmissão de sistemas de radiodifusão, habilitando o estudante a 

utilizar corretamente insumos envolvidos no processo de transmissão.

e-Tec Brasil11



A Unidade 4 apresenta os tipos de circuitos moduladores e demoduladores 

da modulação em amplitude (AM). Esta unidade reforça a importância de 

conhecer outras disciplinas complementares na produção e gerência de al-

gum sistema de telecomunicações. Outro assunto abordado são as modula-

ções variantes do AM, que foram e estão sendo bastante utilizadas na área 

de Telecomunicações. Assim, o objetivo é fazer com que o estudante tenha 

condições de identificar e classificar os componentes, acessórios e dispositi-

vos eletrônicos utilizados nos sistemas analógicos de radiotransmissão. Isto 

fará com que se adquira habilidade para executar os procedimentos neces-

sários à implantação, aceitação, supervisão e manutenção de projetos sobre 

sistemas de radiotransmissão.

A Unidade 5 trata do conceito de modulação angular. Para a história da 

comunicação via rádio, esta tecnologia foi revolucionária, pois garantiu uma 

maior imunidade contra ruídos associados à transmissão do sinal. Este tipo 

de modulação tornou-se a principal técnica utilizada nos primeiros sistemas 

de comunicação móveis e nas transmissões de radiodifusão.

A Unidade 6 apresenta os tipos de circuitos moduladores e demoduladores 

da modulação angular (FM e PM). Assim, o objetivo é fazer com que o estu-

dante tenha condições de identificar e classificar os componentes, acessórios 

e dispositivos eletrônicos e ópticos utilizados nos sistemas de radiotransmis-

são analógicos, adquirindo a habilidade para executar os procedimentos ne-

cessários à implantação, aceitação, supervisão e manutenção de projetos 

sobre sistemas de radiotransmissão.
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Unidade n 

Ondas e o espectro  
de frequências

Unidade 1 
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Unidade 1 

Nesta unidade veremos que o principal objetivo de um sistema 

de telecomunicação é proporcionar uma solução que transporte a 

informação da sua fonte de origem (transmissor) ao seu ponto de 

destino (receptor), por meio de um canal de comunicação, o qual 

representa uma ponte de ligação.

A Figura 1.1 apresenta uma forma de comunicação realizada entre 

um transmissor e um receptor. Nesse cenário estão presentes dois 

tipos de ondas: a mecânica, que representa a voz sonora; e a ele-

tromagnética, que será responsável por transportar a informação do 

transmissor até o receptor, por meio do canal de comunicação que, 

para esta situação, está representado pelo ar da atmosfera terrestre.

Microfone

Alto Falante

Antena

Onda Eletromagnética

Transmissor Receptor

Antena

Figura 1.1: Comunicação transmissor e receptor por uma onda eletromagnética
Fonte:   http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_33b.asp

Em um grande número de situações, a informação gerada por uma fonte toma 

a forma de ondas. Um exemplo clássico foi mostrado na Figura 1.1. Por este 

motivo, o estudo das ondas é um tópico importante e será tratado a seguir.

Conceito e classificação de onda
O termo onda é definido como toda perturbação provocada em um determina-

do meio, que ao alterar suas características de equilíbrio, pode transferir energia 

de um ponto ao outro. Veremos a seguir como as ondas podem ser classificadas.
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natureza
Caracteriza a forma como foi criada, podendo ser identificada como:

a) Onda eletromagnética: criada a partir de cargas elétricas vibrantes, 

cujo movimento origina um campo elétrico (E) e outro magnético (B), 

que oscilam perpendicularmente entre si. A Figura 1.2 ilustra este com-

portamento oscilatório

Campo
Magnético (B)

Campo
Elétrico (E)

Direção de 
propagação

Comprimento 
de onda

Figura 1.2: Onda eletromagnética
Fonte: http://www.c2o.pro.br/automacao/figuras/onda_eletro_mag.png

As ondas eletromagnéticas são utilizadas na radiodifusão. Podemos vê-

-las inseridas nos seguintes sistemas de telecomunicação: rádio AM e FM 

e em televisão digital e analógica. Além disso, as ondas eletromagnéticas 

podem ser utilizadas na medicina e outras áreas, pelo uso dos raios X, 

raios lasers, além de diversas outras aplicações.

b) Onda Mecânica: originada pela deformação de uma região de meio elás-

tico e que necessita de um meio material para se propagar. Na Figura 1.3 

mostramos um exemplo de onda mecânica se propagando em um líquido.

Telecomunicaçõese-Tec Brasil 16



Figura 1.3: Onda mecânica
Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_tMrKXBQwAXA/TKIwAKq_-oI/AAAAAAAAABo/CXJE2HG5jyM/s1600/
ondas+mecanicas.jpg

Saiba que a voz produzida pelo ser humano, por meio de suas cordas 

vocais, é também uma forma de onda mecânica, bem como o som pro-

duzido nas cordas do violão.

direção de propagação
Esta característica da onda define a direção em relação ao(s) plano(s) no(s) qual(is) 

a onda pode se propagar ou se locomover, podendo ser identificada como:

a) Unidimensional: propaga-se numa só direção, focando a transmissão de 

energia para determinado ponto. Ex.: Ondas se propagando em uma corda.

b) Bidimensional: propaga-se através de um plano, locomovendo-se sem-

pre por dois sentidos ao mesmo tempo. Ex.: Ondas na superfície de um 

lago. 

c) Tridimensional: propaga-se em todas as direções locomovendo-se sem-

pre ao mesmo tempo. Ex.: Ondas sonoras.

e-Tec Brasil17Unidade 1 – Ondas e o espectro de frequências



direção de vibração
Perceba que esta característica é um complemento da anterior, pois a onda 

relaciona seu movimento de vibração com a direção de propagação que ela 

realiza, podendo ser identificada como:

a) Onda transversal: é quando o movimento de vibração ocorre de forma 

perpendicular (ângulo de 90º) à direção de propagação da onda. Isto 

pode ser observado na Figura 1.4, na qual podemos verificar que a vibra-

ção, ou o movimento oscilatório da onda, é realizada de cima para baixo, 

e sua propagação da esquerda para a direita.

P

P

P

P

P

Vibração

Propagação

Figura 1.4: Ondas transversais
Fonte: http://1-ps.googleusercontent.com/h/www.colegioweb.com.br/wp-content/uploads/454x459x20896.jpg.
pagespeed.ic.OHxLe9uNWy.webp 

Então, podemos concluir que a onda eletromagnética é um bom exem-

plo de onda transversal. 
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b) Onda longitudinal: quando a direção de vibração da onda coincide 

com sua direção de propagação.

Vibração

Propagação

Direção de propagação 
da onda na mola

Direção de vibração
das partículas na mola

Figura 1.5: Onda longitudinal
Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19526

O feixe de mola apresentado na Figura 1.5 é um exemplo de onda 

longitudinal.

c) Onda mista: a onda realiza o movimento de vibração na forma vertical e 

longitudinal ao mesmo tempo. É comum ser constituída por movimentos 

mecânicos e por vibrações longitudinais ou transversais, conforme mos-

trado na Figura 1.6.

Figura 1.6: Ondas mistas
Fonte: http://1-ps.googleusercontent.com/h/www.colegioweb.com.br/wp-content/uploads/477x150x20897.jpg.
pagespeed.ic.zJ2qJYWTLr.webp
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Parâmetros elétricos da onda
Veremos agora que existem alguns parâmetros que caracterizam matemati-

camente o sinal ondulatório e são conhecidos como: amplitude, frequência, 

período e frequência angular. Vamos analisar cada um apropriadamente!

amplitude
É a grandeza que acompanha a variação da altura ou profundidade da onda 

em relação à linha do tempo. Seu valor pode ser expresso por uma das 

seguintes variáveis elétricas: tensão (volts), corrente (Ampere) ou potência 

(Watts). Graficamente, uma onda pode ser representada conforme mostra 

a Figura 1.7, sendo que o eixo vertical contém os valores da amplitude, e o 

eixo horizontal o do tempo.

A amplitude chegará ao seu valor máximo quando atingir a crista ou a maior 

altura da onda (ponto máximo da função), e terá seu valor mínimo quando 

atingir o seu vale ou a maior profundidade (ponto mínimo da função). Ape-

sar da variação dos valores de máximo e mínimo, a amplitude sempre será 

definida em módulo, ou seja, na sua forma positiva. 

Crista Crista

Amplitude

Vale

Amplitude

Linha do Tempo (s)

Figura 1.7: Amplitude do sinal de radiofrequência
Fonte: http://www.lief.if.ufrgs.br/~cloliveira/introducao.html

Frequência
A frequência é outro parâmetro da onda que consiste em contar o número 

de ciclos que se repetem ao longo de um segundo. Este parâmetro é consi-

derado uma grandeza elétrica cuja unidade de medida é chamada de Hertz 

(Hz). Vejamos a Figura 1.8, que apresenta uma onda com três ciclos se repe-

tindo em um segundo gerando uma frequência de 3Hz.

Telecomunicaçõese-Tec Brasil 20



A

3 Ciclos N(...) Ciclos

t(s)

f = 3Hz

1s

-A

Figura 1.8: Análise gráfica da frequência
Fonte: http://carolinadias06.files.wordpress.com/2011/01/frequc3aancia-ciclos.png

Período
É o valor do tempo que a onda gasta para percorrer um ciclo. Por esse moti-

vo, esta grandeza elétrica é inversamente proporcional ao valor da frequên-

cia, e sua unidade de medida é o tempo, dado em segundo (s).

Em uma análise gráfica, podemos afirmar que o período da onda pode ser me-

dido quando duas cristas, ou dois vales, ou duas origens de onda, passam pelo 

mesmo ponto de forma consecutiva. A Figura 1.9, apresenta uma onda com 

o período igual a 0,33s. Observe que a cada período de 1s, surgem mais dois 

novos ciclos idênticos, porém com valores de tempos diferentes. Isto acontece 

porque a onda realiza um movimento periódico (igual) ao longo do tempo.

A
T 2T 3T

(...)

t(s)

T = 0,33s

0,33 0,67 1

-A

Figura 1.9: Análise gráfica do período
Fonte: http://carolinadias06.files.wordpress.com/2011/01/frequc3aancia-ciclos.png

Frequência angular
Geralmente, este parâmetro é identificado pela letra grega “ω” (ômega), e 

tem uma relação diretamente proporcional ao produto do comprimento de 

um círculo de raio unitário pelo valor da frequência da onda. Sua unidade 

será expressa em graus ou radianos por segundo. O valor da frequência an-

gular pode ser identificado com a ajuda da Equação 1.1.

e-Tec BrasilUnidade 1 – Ondas e o espectro de frequências 21



ω = 2 x π x F = rad
s

Equação 1.1

Onde:
F = Frequência da onda

ω = Frequência angular da onda

 π ≈ 3,1415... ou 180º

Relação entre período e frequência
As Equações 1.2 e 1.3 apresentam a relação entre o período (T) e a frequên-

cia (F) de uma onda.

T = (s)1
F

Equação 1.2

F = (Hz)1
T

Equação 1.3

Os exemplos de notações científicas que apresentamos a seguir poderão ser 

utilizados para expressar, em termos escalares, os resultados dos cálculos do 

período e da frequência.

•	 Quilohertz (kHz) = 1.000 Hz

•	 Megahertz (MHz) = 1.000.000 Hz

•	 Gigahertz (GHz) = 1.000.000.000 Hz

•	 Milissegundo (ms) = 0,001 s

•	 Microssegundo (µs) = 0,000.001 s

•	 Nanosegundo (ns) = 0,000.000.001 s

A Figura 1.10 faz uma análise conjunta do período e da frequência da onda, 

vistas nas Figuras 1.8 e 1.9. Observe que também é possível identificar o 

valor da amplitude (A).

T = 0,33s

f = 3Hz
A

T 2T 3T
(...)

t(s)
0,33 0,67 1

-A

A

3 Ciclos N(...) Ciclos1s

-A

Figura 1.10: Relação entre período e frequência
Fonte: http://carolinadias06.files.wordpress.com/2011/01/frequc3aancia-ciclos.png
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É importante saber que os valores dos parâmetros de amplitude, de frequência 

e do período podem ser expressos em forma de notação científica. Por exemplo, 

um sinal de frequência de 1.000 Hz pode ser reescrito por 1x103 Hz ou 1kHz.  

equação da onda
Considere que o círculo de raio unitário (CRU), mostrado na Figura 1.11, 

é uma fotografia instantânea de um movimento circular uniforme (MRU) 

realizado por um ponto “P” a partir de uma velocidade angular “ω” (letra 

grega – ômega) dada em radianos por segundo (rad/s).

y

o
cos 0

sen 0

P

1

x

Figura 1.11: Círculo de raio unitário 
Fonte: Elaborada pelo autor

Assim, se o ponto “P” gastar 1s para completar uma volta em torno do 

círculo, a velocidade angular será igual a 2π rad
s

. Tal resultado pode ser 

encontrado com a ajuda da Equação 1.4. 

ω =  =  2π 
T

2π . f

Equação 1.4

Onde:
T(Período) = tempo gasto para completar uma volta em torno do círculo

F (frequência) = Números de voltas que o ponto “P” realiza em um segundo

Note que durante o deslocamento do ponto “P” sobre o círculo aparecerão 

sobre os eixos “x” e “y” duas projeções representando as amplitudes em cada 

eixo.  Matematicamente, elas podem ser descritas pelas Equações 1.5 e 1.6.
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x(t) = A . cos (Ѳ (t)) y(t) = A . sen (Ѳ (t))
Equação 1.5 Equação 1.6

Note que as equações anteriores trabalham com uma variação angular “q” 

na qual é definida por meio da Equação 1.6.

Ѳ(t) = w.t
Equação 1.7

No entanto, se “t” for igual a zero (0) e o ponto P estiver posicionado em um 

ângulo inicial diferente de zero [Ѳ(0)= φ], a Equação 1.7 deverá ser reescrita 

da seguinte forma:

Ѳ(t) = w.t + φ
Equação 1.8

Para exemplificar, a Figura 1.12 mostra por meio de um gráfico a variação de 

amplitude no eixo x em função do tempo, quando A = 2, w =2π rad/s e ϕ = 0. 

Assim, a expressão matemática que define este sinal é x(t) = 2cos(2πt).

Tempo (s)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

0

0,5

-0,5

1

-1

1,5

-1,5

2

-2

A
m
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Figura 1.12: Exemplo gráfico da variação da amplitude versus tempo 
Fonte: Elaborada pelo RTC

a) Com base no gráfico da Figura 1.13, calcule os valores do período e 

da frequência do sinal. Utilize como referência as explicações de cada 

parâmetro elétrico e as equações 1.2 e 1.3 vistas nos itens anteriores.

Visite os sites de pesquisa a seguir 
e faça uma revisão dos seguintes 
temas: Sistema Internacional de 
Medidas, Grandezas Elétricas e 
Notação Científica. Eles serão 

considerados pré-requisitos para 
a resolução das atividades dadas 
a seguir. Utilize uma calculadora 

científica para auxiliá-lo nas contas. 

http://www.brasilescola.com/fisica/
sistema-internacional-unidades-si.htm

http://profcide.blogspot.com.
br/2010/08/grandezas-eletricas-

principais.html

http://www.matematicadidatica.
com.br/NotacaoCientifica.aspx

Para aqueles que não estão 
adaptados, não se esqueça de 

fazer um bom uso do manual da 
calculadora.
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0 5 15 25 35 45

12

-12

V (volts)

t (ms)

Figura 1.13: Gráfico de um sinal periódico
Fonte: Elaborada pelo autor

Solução: Por uma questão de facilidade, primeiro vamos calcular o 

valor do período.

0 5 15 25 35 45

12

-12

t1 t2

0 5 15 25

2

t1

V (volts)

t (ms)

Semi-ciclo
positivo

Semi-ciclo
negativo

Período
É representado pela letra T, mede o tempo gasto para o sinal ou onda completarem 
um ciclo (composto pelo semi-ciclo positivo e negativo), sua unidade é dada em segundos.

Para calculá-lo, basta subtrair o tempo final do tempo inicial de um ciclo, vejamos:

Escala em 
mili-segundos
ms= 10-3 (s)

T = T2 - t1 = 45 x 10-3 - 5x10-3 = 40x10-3s

Figura 1.14: Gráfico do período do sinal 
Fonte: Elaborada pelo autor

Com base no valor do período, calcula-se a frequência.
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0 20 40 60 80 100 120 1000960920880

V (volts)

t (ms)

1º 2º 3º 23º 24º 25º Quantidade 
de ciclos

Intervalo medido 
1000 x 10-3 = 1s (s=segundo)

Frequência

Indica quantos ciclos se repete em um segundo, sua unidade 
é dada em Hz. É inversamente proporcional ao período!

f = 1
T

 =         1  = 25 Hz
40 x 10-3s

Figura 1.15: Frequência do sinal periódico
Fonte: Elaborada pelo autor

b) Qual o valor da amplitude do sinal no exercício anterior?

Solução: O valor da amplitude é o valor máximo da onda, dado em mó-

dulo, tendo como referência os semicírculos positivo ou negativo. Para 

este caso, o valor será igual a 12 volts (V).

c) Calcular o valor da frequência angular do sinal apresentado na Figura 1.13.

Solução: ω=2 × π × F = 2 × π × 25 = 50π (rad/s)

d) Calcular o valor do ângulo inicial do sinal na Figura 1.12.

Solução: Saiba que esta é uma forma prática de resolver esta questão; caso 

prefira, utilize os métodos trigonométricos para chegar ao mesmo resultado.

1º passo – Identificar no gráfico (eixo horizontal), qual é o tempo de 

início do primeiro ciclo após a origem dos eixos.  Resposta: Verifica-se 

que ocorre em 5ms;

2º passo – Conforme já calculado, confirmar o valor do período (40ms) 

e dividi-lo pelo valor encontrado no passo anterior. Com isso, você desco-

brirá a quantidade presente no ciclo. Resposta: 40ms / 5ms = 8 (partes);

3º Passo – O comprimento angular do ciclo em radianos é igual a 2π, o 

que em graus equivale a 360. Lembre-se que o MHS e MCU explicam a 

relação entre o deslocamento angular e o período. Assim, basta enten-
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der que para cada intervalo de 5 ms haverá deslocamento angular de 45º 

fazendo com que a amplitude varie de acordo com a equação da onda.   

Resposta: θ = 2π / 8 = π / 4 ou (2 x 180) / 8 = 45°;

4º Passo – A partir da origem dos eixos, verifique se a fase inicial da onda 

está atrasada, em sincronismo, ou adiantada.   Uma dica é olhar para o 

eixo horizontal e verificar se o deslocamento de  π 
4

 está à direita (atra-

sado e com valor do sinal algébrico negativo) ou à esquerda (adiantado 

e com valor do sinal algébrico positivo) de zero.  No caso em questão, 

este deslocamento se encontra à direita de zero e representa um atraso 

de - π 
4  .  Resposta: O deslocamento inicial da onda é igual a - π 

4  ou -45º.

A Figura 1.16 mostra a relação entre o deslocamento angular e o tempo 

do sinal estudado.

0 15 25 35 45 55 65 75

12

-12

V (volts)

t (ms)
5 85

∏ ∏
2

3∏
2

∏
4

-∏
4

5∏
4

3∏
2

7∏ 2∏ rad
4

0

Ângulo inicial = θ (teta) = - 45°

Figura 1.16: Gráfico do ângulo inicial do período
Fonte: Elaborada pelo autor

e) Com base nos dados anteriores, escreva a equação matemática do sinal 

do exemplo da Figura 1.13.

Solução: Com base nos valores já calculados e na equação 1.4, tem-se: 

e(t)=12 sen (50π.t -45°) 
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equação fundamental da onda
Para definirmos uma equação fundamental da onda, precisamos verificar 

primeiramente a Figura 1.17, que mostra uma onda que, ao se propagar em 

um determinado meio, apresenta uma velocidade de propagação Vp cujo 

valor depende de conhecer o meio de transmissão. A distância percorrida do 

ponto A até o B, entre as cristas da onda, corresponde ao comprimento de 

onda que é representado pela letra grega lambda (λ). A diferença entre os 

tempos t2 e t1 representam o período da onda.

A

 λ = Lambda = distância percorrida = ∆s

Vp

B

t1 t2

Figura 1.17: Velocidade de propagação, comprimento de onda e frequência
Fonte: Elaborada pelo autor

Dessa forma, se relacionarmos as variáveis vistas no parágrafo anterior, tere-

mos por meio da Equação 1.9, correlacionando a velocidade média vista em 

física, a equação fundamental da onda:

Vp  =  Vm  = ∆s
∆t

B - A
t2 - t1

�(m) (m)� . F
T(s) (s)

= = =

Equação 1.9

Onde:

λ = comprimento de onda que mede a distância percorrida pela onda entre 

dois ciclos sucessivos, ou dois vales sucessivos, ou duas cristas sucessivas cuja 

unidade é o metro (m)

Vp = velocidade de propagação no qual deve ser dependente do meio e com 

sua unidade dada em metro por segundo (m/s)

F = frequência de operação da onda e representa o número de ciclos por 

segundo cuja unidade é o Hertz
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Não se esqueça de sempre relacionar o conceito das grandezas com suas 

unidades!

determinando o valor  
da velocidade de propagação
Por meio da Equação 1.10 é possível calcular a velocidade de propagação da 

onda que sempre será dependente do meio.

Vp  = 1 m
s= ��

Equação 1.10

Onde:
Vp= velocidade de propagação

µ = permeabilidade magnética do meio (H/m=Henry/metro)

ε = constante dielétrica ou permissividade absoluta (F/m=Faraday/metro)

Como, na maior parte dos casos, o valor da permeabilidade magnética do 

meio e a constante ou permissividade dielétrica são calculados em termos 

relativos sobre a constante do vácuo, assim temos a Equação 1.11.

εr = εε0
Equação 1.11

Onde:
εr = Constante dielétrica relativa ou permissividade relativa do material

ε0 = Constante ou permissividade dielétrica do vácuo com valor definido de 

8,8542x10-12 (F/m)

Isolando a constante dielétrica ou permissividade absoluta ε e substituindo 

na Equação 1.9, tem-se a Equação 1.12.

Vp  = 1 1 m
s= 1= x ��

εr
1
εrε0 ε0

Equação 1.12
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Ao utilizarmos a Equação 1.11 é possível identificarmos o valor da velocida-

de de propagação de determinado meio. Um bom exemplo é a velocidade 

da luz que se propaga no vácuo com uma constante dielétrica (εr) igual a 1, 

e permeabilidade magnética do meio (µ)  de 4π.10-7 H/m . A Equação 1.13 

apresenta este cálculo.

=1
1

Vp  = 1
4π .10-7 x 8,8542 . 10-12

3 x 108 m
s ��

Equação 1.13

Para facilitar sua compreensão, elencamos na Tabela 1.1 os principais valores 

da constante dielétrica ou permissividade absoluta εr  de alguns materiais 

utilizados como meio de transmissão.

Tabela 1.1: Valores da constante dielétrica ou 
permissividade absoluta  de materiais
Material �r

Vácuo 1

Ar 1,00059

Alumínio 8,1 – 9,5

Esteatita (mgo-sio2) 5,5 – 7,2

Mica 5,4 – 8,7

Óleo 4,6

Papel 3,5

Papel parafinado 2,5

Plástico 3

Poliestireno 2,5 – 2,6

Porcelana 6

Epóxi 54,5

Gaas (Arseniato de Gálio) 13

Polietileno 2,2

Vidro de cal de soda 6,9

Fonte: Elaborada pelo autor
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Com base nos dados abaixo, encontre o valor do comprimento de onda 

e do período.

Dados:
 Vp (som) = 340,29 m/s  e  F = 4kHz

Solução:

λ = Vp

F
= =340 m/s

4 x 108 Hz
0,085 m

T = = = 1 0,00025 = 250 µs
F

1
4 x 103 Hz

Tipos de sinais usados em telecomunicações
Antes de apresentarmos os tipos de sinais usados em telecomunicações, é 

importante definirmos o significado da palavra telecomunicação.

De maneira sucinta, podemos dizer que telecomunicação é a transmissão, 

emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer 

outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, 

imagens, sons ou informações de qualquer natureza.

Em um sistema de telecomunicações, os tipos de sinais usados em um siste-

ma de transmissão são:

a) Áudio: possui largura de banda de frequência 4 kHz para transmissão de 

voz em telefonia;

b) Vídeo: possui largura de banda de frequência de 6 MHz para transmis-

são de imagens;

c) Dados: a largura de banda depende dos pacotes de bits a serem trans-

mitidos.

O termo largura de banda é utilizado para definir um intervalo mínimo de 

frequência que possa alocar aquelas que concentram a maior parte da ener-

gia do sinal a ser transmitido.
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intervalos de faixas de frequências sonoras
Conforme pode ser visto na Figura 1.18, o ouvido humano consegue cap-

tar sinais de frequência oriundos de um intervalo correspondente ao espec-

tro sonoro de 20 Hz até 20 kHz. Observe que a faixa de audição humana 

está alocada entre duas faixas de frequências: infrassons, reconhecidas com 

ajuda de equipamentos eletrônicos, e ultrassons que alguns animais, como 

morcego e cachorro conseguem captar.

20

20 20 0000

Infra-sons

Infra-sons

Não são audíveis 
pelo ouvido humano.

Ex: Abalo sísmico

Ultra-sons

Ultra-sons

Podem ser ouvidos 
por animais.

Ex: Cachorro e Morcego

Sons Audíveis

Sons audíveis
pelo ouvido humano

SONS AUDÍVEIS

20 000 Frequência (Hz)

F(Hz)

Figura 1.18: Intervalo de frequências do espectro sonoro 
Fonte: http://www.aulas-fisica-quimica.com/8f_07.html 

De acordo com espectro de frequência sonoro, o som (sinal de áudio) pode 

ser classificado em:

a) Grave ou baixo: possui frequências menores;

b) Agudo ou alto: possui frequências maiores.

O volume de determinada frequência é diretamente proporcional à sua in-

tensidade de potência; já a relação de graves ou agudos tem a ver com o 

valor da frequência do espectro sonoro.

Um bom exemplo é comparar as vozes emitidas pelo homem e pela mulher. 

A voz masculina tem frequência que varia entre 100 Hz a 200 Hz; já a femi-

nina, está entre 200 Hz a 400 Hz. Com isso, a voz do homem, costuma ser 

grave (grossa), enquanto a voz da mulher é mais aguda (fina).
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A maioria dos sons chega ao ouvido transmitida pelo ar que age como meio 

de transmissão.

Nas baixas altitudes, os sons são bem audíveis, o que não ocorre em altitudes 

maiores onde o ar é menos denso. O ar denso é melhor transmissor para o 

som que o ar rarefeito, devido à maior presença de moléculas gasosas.

As ondas sonoras não podem ser transmitidas no vácuo, pois exigem um 

meio material para se propagarem. Sua transmissão ocorre em diferentes 

meios, nos quais os sólidos são melhores que os líquidos, e estes são melho-

res do que os gases.

A Tabela 1.2 apresenta a velocidade de propagação do som calculada para 

diferentes meios de transmissão, respeitando a temperatura ambiente que 

é de 25°C.

Tabela 1.2: Velocidade de propagação do som para diferentes meios
Meio Velocidade m/s

Ar 346

Água 1498

Ferro 5200

Vidro 4540
Fonte: Elaborada pelo autor

espectros de radiofrequência
Caro estudante, o espectro de radiofrequências é considerado um bem 

público e escasso, onde existe um plano de atribuição, distribuição e des-

tinação das radiofrequências associado a diversos serviços e atividades de 

telecomunicações.  O órgão administrador e mantenedor do espectro de 

radiofrequência é a Anatel. O espectro de radiofrequência está definido em 

um intervalo de 3 kHz até 30 GHz. Para a administração e uso dessa faixa, 

devem ser observados os tratados e acordos internacionais aprovados pela 

União Internacional de Telecomunicações (UIT). 

Anualmente, é emitido pela Anatel um Plano de Atribuição, Destinação e 

Distribuição de Faixas de Frequências no Brasil, o qual contém o detalha-

mento do uso das faixas de radiofrequências associado aos diversos serviços 

e atividades de telecomunicações. Um bom exemplo dessa relação é que a 

faixa de frequências de 275 GHz a 1000 GHz não tem atribuição da UIT.
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Para facilitar a alocação dos serviços e atividades de telecomunicações, o 

espectro de radiofrequência é dividido em oito menores intervalos de faixas, 

conforme pode ser visto na Tabela 1.3. Observe que cada faixa é definida por 

um intervalo no qual é identificada ou pela frequência ou pelo comprimento 

de onda. É importante lembrar que o espectro de radiofrequência é classifi-

cado, quanto à sua natureza, como ondas eletromagnéticas, e por isso elas 

se propagam na velocidade da luz, que é igual a 3.108 m/s.

Tabela 1.3: Intervalos de faixas de radiofrequências
Intervalos de faixas de radiofrequências

30 a 300 GHz EHF - Extremely High Frequency
Ondas milimétricas 
10 – 1 mm

Ondas ultracurtas

3 a 30 GHz SHF - Super High Frequency
Ondas centimétricas 
10 – 1 cm

300 a 3000 MHz UHF - Ultra High Frequency
Ondas decimétricas 
100 – 10 cm

30 a 300 MHz VHF - Very High Frequency
Ondas métricas 1 
0 – 1 m

3 a 30 MHz HF - High Frequency
Ondas decamétricas 
100 – 10 m

Ondas curtas

300 a 3000 KHz MF - Medium Frequency
Ondas hectométricas 
1000 -100 m

Ondas médias

30 a 3000 KHz LF - Low Frequency
Ondas kilométricas 
10 – 1 km

Ondas longas

3 a 30 KHz VLF - Very Low Frequency
Ondas myriamétricas  
100 – 10 km

Ondas muito longas

Fonte: Elaborada pelo autor

Em cada faixa de frequência existem diversas aplicações de serviços usadas 

em telecomunicações com largura de banda definida.

O apêndice do livro Telecomunicações: transmissão e recepção AM/FM, (GOMES, 

2003,  p. 373) mostra as aplicações regulamentadas em cada faixa de frequência. 

Lá você irá descobrir quais são as faixas de frequências e números de canais de 

cada sistema de telecomunicação. Na página da Anatel http://sistemas.anatel.
gov.br/pdff/Consulta/Consulta.Asp?intPagina=1&intLivro=0 é possível 

saber qual é a atribuição e destinação para cada intervalo de frequência.

A Figura 1.19 mostra que é possível estabelecer uma relação das radiofrequ-

ências com seu uso e aplicação, por exemplo: ondas de rádio, micro-ondas, in-

fravermelho, luz visível, ultravioleta, raios-X, raio gama. Note que a frequência 

está representada por “FEQ”, o Comprimento de onda, pela letra grega lamb-

da “λ”, e o período, pela variável “T”, os quais foram estudados na Seção 1.5.
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Figura 1.19: Espectro de frequência conforme faixa de propagação
Fonte: http://www.algosobre.com.br/fisica/ondas-eletromagneticas.html 

Síntese da unidade
Ao longo desta unidade foram apresentados os conceitos básicos que serão 

utilizados na área de Telecomunicações. Quanto à onda, vimos que ela é 

uma perturbação provocada em um determinado meio, que ao alterar suas 

características de equilíbrio pode transferir energia de um ponto ao outro. 

Também vimos os parâmetros elétricos, tipos de sinais usados em telecomu-

nicações e intervalos de faixas de frequências sonoras. Quanto ao espectro 

de radiofrequência, vimos que ele é um bem público e escasso, está definido 

em um intervalo de 3 kHz até 30 GHz, e que a Anatel é o órgão mantenedor 

responsável pela administração do seu uso. Espero que você tenha gostado 

e não se esqueça de usar as ferramentas de pesquisa que foram disponibili-

zadas ao longo desta unidade.

Caro estudante, espero que os 
conceitos apresentados estejam 
sendo bem absorvidas. Para 
reforçar o seu conhecimento, 
navegue no site indicado pelo 
endereço  http://www.youtube.
com/watch?v=dwojKAD_CR8 e 
assista ao vídeo. Faça as devidas 
anotações sobre o assunto 
abordado.

e-Tec BrasilUnidade 1 – Ondas e o espectro de frequências 35





Unidade n 

Unidade de  
medida utilizada em  

telecomunicações
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e-Tec Brasil

Unidade 2 

Nesta Unidade estudaremos a unidade de medida utilizada em vá-

rias áreas de tecnologia. O decibel (dB) é uma unidade de medida 

de razões ou grandezas equivalentes e pode ser utilizado como 

uma ferramenta de medição da intensidade de vários tipos de si-

nais eletromagnéticos. Sua aplicação é bastante comum nas áreas 

da Engenharia de Telecomunicações e Eletrônica. Detalharemos o 

decibel e suas variantes. Vamos lá!

Conceito de decibel (dB)
Saiba que o decibel (dB) era chamado inicialmente por unidade de transmissão 

(TU) e foi idealizado por engenheiros do laboratório americano Bell Labs. No 

entanto, entre 1923 e 1924, foi renomeado e passou a ser chamado de “Bell”, 

fazendo uma homenagem ao inventor do telefone: Alexander Graham Bell. Em 

formato matemático, o bel é definido através da Equação 2.1, vista a seguir:

Bel = log P1

P2

Equação 2.1

Onde:
P1= Sinal de referência de entrada

P2= Sinal de referência de saída

Caro estudante, veja que o objetivo da Equação 2.1 foi relacionar matema-

ticamente, por meio de uma função logarítmica de base 10, dois valores 

diferentes da mesma grandeza ou unidade. Isso permitiu que as grandes 

empresas do ramo eletrônico e de telecomunicações projetassem equipa-

mentos que pudessem aferir grandes valores de potência, tensão e corrente 

provenientes de diversos sinais (eletromagnéticos) de transmissão.

No entanto, mesmo usando o bel, ainda havia uma variação muito grande 

de valores que tornava difícil a aferição da intensidade de determinados si-

nais. Por exemplo, um valor medido de 4 Bels equivaleria a uma relação de 

potência de 10.000 Watts. Isto é, uma relação muito grande representada 

por um valor (4 Bels) relativamente pequeno.
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Com o objetivo de resolver esse problema, surge o decibel (dB), que na 

prática, representa a décima parte do bel (B), tornando-se a medida de uso 

mais comum no campo das Telecomunicações. Como exemplo, ao pegar a 

relação de potência citada no parágrafo anterior, que é de 10.000, este valor 

em dB corresponderá a 40 dB.

Apesar de não pertencer ao Sistema Internacional de Unidades, o termo dB 

define a unidade do decibel. A letra “d” é escrita em minúscula por corres-

ponder à décima parte do bel e a letra “B” em maiúscula, por ser a abrevia-

tura do sobrenome de Alexander Graham Bell, o inventor do telefone.

A Figura 2.1, mostra um bloco de um sistema de telecomunicações com 

sinais de entrada P1 e saída P2, ambos com grandezas elétricas de mesma 

natureza (Watts).

Sistema
P1 P2

Figura 2.1: Sistema referenciando as potências de saída e de entrada
Fonte: Elaborada pelo autor

Assim, a razão entre as potências de entrada e saída do sistema, dada em 

dB, é expressa por:

GdB = 10 x log = [dB]P2

P1           ou
AdB = 10 x log = [dB]P2

P1

Equação 2.2 Equação 2.3

Onde:
P1= Potência de entrada

P2= Potência de saída

GdB = Ganho

AdB=Atenuação

Apesar de as equações 2.2 e 2.3 serem idênticas na sua escrita, dois concei-

tos importantes devem ser observados quando se utiliza a unidade dB:

1. Ganho (GdB): ocorre quando o valor da potência de entrada (P1) for me-

nor que o valor de potência do sinal de saída (P2). O resultado da opera-

ção sempre gera um sinal algébrico positivo, provocando um aumento de 

valor na intensidade do sinal de saída (P2), em relação ao sinal de entrada 

(P1). Exemplo: 1 dB, 2 dB, 3 dB, etc. Sua simbologia é vista na Figura 2.2.
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GdB

Figura 2.2: Simbologia de ganho em dB
Fonte: Elaborada pelo autor

2. Atenuação (AdB): ocorre quando o valor da potência de entrada (P1) for 

maior que o valor de potência do sinal de saída (P2). O resultado da opera-

ção sempre gera um sinal algébrico negativo, provocando uma perda de 

intensidade para o sinal de saída (P2), em relação ao sinal de entrada (P1). 

Exemplo: -1 dB, -2 dB, -3 dB, etc. Sua simbologia é vista na Figura 2.3.

AdB

Figura 2.3: Simbologia de atenuação em dB
Fonte: Elaborada pelo autor

Até aqui, caro estudante, a referência entre os sinais a serem medidos sem-

pre foi feita com relação à grandeza elétrica de potência dada em Watts. No 

entanto, é possível referenciar outros tipos de grandezas elétricas, como por 

exemplo: corrente elétrica dada em Amperes e tensão dada em volts.  Isto 

pode ser visto por meio das Equações 2.4 e 2.5:

GdB = 20 x log I2
I1

Equação 2.4

Onde:
I1= Corrente de entrada

I2= Corrente de saída

GdB = 20 x log V2

V1

Equação 2.5

Onde:
V1= Tensão de entrada

V2= Tensão de saída
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Vantagens do uso do decibel
É mais conveniente somar os valores em decibel em estágios sucessivos de um 

sistema do que multiplicar os seus valores. Por exemplo: ao calcular o valor final 

dos ganhos e atenuações sucessivas dado em dB na Figura 2.4, encontra-se 

de maneira fácil um valor final de 30 dB, resumindo um ganho para o circuito.

GdB= 30 dB
+23 -6 +20 -17 +10

Figura 2.4: Soma de ganhos e atenuações em dB
Fonte: http://www.qsl.net/py4zbz/teoria/dbcirc.gif

Ao contrário, se os valores expressos da Figura 2.4 estivessem expressos na 

forma de unidades lineares, o cálculo se tornaria mais complicado. Isto pode 

ser visto por meio da Figura 2.5.

G(UL) =1000

10

X

0,02

X

100

XX

0,25200

Figura 2.5: Multiplicação de ganhos e atenuações em unidades lineares (UL)
Fonte: http://www.qsl.net/py4zbz/teoria/dbcirc.gif

Entenda que a indicação de grandes valores de razões entre diversas grandezas 

elétricas pode ser expressa em decibel em uma faixa bastante moderada, possi-

bilitando uma melhor visualização gráfica das variações dessas razões. Na acús-

tica, por exemplo, a curva de frequência da audição humana se aproxima da 

escala logarítmica, o que faz com que o dB seja uma boa referência de medida.

decibel na medida física do som
Caro estudante, você já imaginou qual é a quantidade de potência acústica 

presente em um breve murmúrio? 

Caso não tenha a resposta, não se preocupe, pois você irá aprender. A po-

tência acústica presente em um murmúrio possui um valor linear muito pe-

queno, e gira em torno de 0,000000001 watts (1 nW), ou seja, um bilionési-

mo de watts. Outro exemplo interessante é o grito emitido por uma pessoa, 

que produz uma potência sonora de cerca de 0,001 watts (1 mW), ou seja, 

um milionésimo de watts. 

Outras comparações podem ser vistas por meio da figura 2.6, que mostra os 

valores produzidos em Watts e dB de algumas fontes sonoras suportadas pelo 

Telecomunicaçõese-Tec Brasil 42



ouvido humano. Veja que o limiar superior da audição humana se encontra em 

torno de 130 dB (10 Watts), algo próximo ao som ou ruído produzido por uma 

turbina de avião a jato, respeitando uma distância de 30 metros entre fonte e 

receptor.  Já o limiar inferior se localiza abaixo do som gerado pelo murmúrio.

Limiar de dor

Limiar de audição

10
1.0
.1
.01
.001
.0001
.00001
.000001
.0000001
.00000001
.000000001
.0000000001

.00000000001
.000000000001

130
120
110
100

90
80

70
60
50
40
30
20

10
0

Show de rock

Música Clássica
(pp-fff) - no palco

Conversa normal

Sala silenciosa

Estúdio de gravação 
silencioso

Avião a jato a 30m
Turbina de avião a 7m

Trovão
Motor de Caminhão

Picos muito fortes de música
Tráfego (carros) Pesado a 10m 

Média de uma fábrica

Escritório ruidoso

Média de um escritório
Média de uma residência 

Brisa entre as árvores

Watts dB

Figura 2.6: Valores em Watts e em dB da potência acústica gerada por algumas fontes sonoras
Fonte: http://www.dmu.uem.br/lappso/images/thumb/9/9f/Niveis_intensidade.jpg/483px-Niveis_intensidade.jpg

Saiba que apenas três elementos, dados em dB são considerados impor-

tantes para medir a qualidade do som: pressão sonora, potência acústica e 

intensidade sonora. Seus conceitos serão vistos a seguir:

a) dB(SPL) => Nível de pressão sonora (NPS) ou em inglês Sound Pres-
sure Level (SPL).

É a variação média em relação à pressão atmosférica, tendo como refe-

rência de medida, o Pascal ou Newton, por metro quadrado. Matemati-

camente, o dB (SPL) é definido pela Equação 2.6.

GdB SPL = 20 x log Pef

Po

Equação 2.6

Onde: 
Pef = Valor da potência eficaz da pressão sonora

Po = Valor da potência de referência em relação ao sinal a ser medido, 

que pode ser: 2x10-5 N/m2  ou  20x10-3 Pa
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b) dB(IL) => Nível de intensidade sonora
Mede a quantidade de potência em watts recebida por metro quadrado. 

É responsável por indicar a potência mínima e máxima que o ouvido hu-

mano suporta. Matematicamente, o dB(IL) é definido pela Equação 2.7.

GdB (IL) = 20 x log I
Io

Equação 2.7

Onde:
Io = Valor de potência de referência de 10-12 W/m2 em relação ao sinal a 

ser medido

c) dB(PWL) => Nível de intensidade sonora 
É a unidade que mede em WATTS a energia acústica emitida pela 

fonte. Esta medida não depende da distância da fonte e nem do 

ambiente.  Matematicamente, o dB(PWL) é definido pela Equação 2.8.

GdB (IL) = 20 x log W
Wo

Equação 2.8

Onde:
Wo= Valor de potência de referência de 10-12 W em relação ao sinal a ser 

medido.

a) Um sistema apresenta na sua entrada um sinal de 20 W. Através de 

equipamentos específicos é identificado na sua saída um valor de 40 

W. Qual o valor em dB do ganho ou atenuação do referido sistema? 

Solução:

GdB = 10 x log = 10 x log = 3dBP2

P1

40
20

Nota: O sistema oferece um ganho (amplificação) para o sinal de en-

trada, pois seu resultado é positivo e a potência de saída  P2 é maior 

que a potência de entrada P1.
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b) Ao girar o controle do volume de um rádio, a saída apresenta um 

aumento de 0.5 W para 10 W. Calcule e interprete o ganho em dB 

que o sistema ofereceu?

Solução:

GdB = 10 x log = 10 x log = 3dBP2

P1

40
20

Nota: A nova saída tem um valor igual a 10 W, ou seja, um valor de 

potência 20 vezes maior do que a potência do sinal da entrada do 

sistema.

c) Os sinais de rádio enviados por um avião foram emitidos com uma 

potência de 1 mW, sendo captados pela antena da torre de controle 

do aeroporto enfraquecidos de 58 dBm. Com isso, o sistema de ra-

diorrecepção do aeroporto amplificou os sinais em 2 Watts. Baseado 

neste pequeno estudo de caso calcule o valor do sinal recebido pela 

antena da torre de controle do aeroporto e o valor final do ganho de 

amplificação do sistema de radiorrecepção.

Nota: A perda de 58 dB representa um valor negativo, ou seja, uma 

atenuação no sinal!!

Solução:
1.  Calculando o sinal que chega até a entrada da antena da torre de 

controle do aeroporto:

-58 = 10 x log P2 P2 = 1,58 x 10-9 w
0,001

2.  Calculando o sinal de amplificação do sistema de rádio recepção 

do aeroporto:

dB = 10 x log = 10 x log = 91dBP2

P1

2
1,58 x 10-9

Conclusão: o sistema de telecomunicações implantado no aeroporto 

foi capaz de amplificar cerca de um bilhão de vezes o sinal recebido 

do avião.

d) Calcule o valor final, em dB, das atenuações e ganhos inseridos pelo 

sistema de comunicação da Figura 2.7.
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Sinal de 
Entrada

Microfone
(-3,5dB)

Pré-Amplificador

(12,5dB) Sinal de 
Saída

Cabo
Coaxial
(-6,5dB)

(37,5dB)(37,5dB)

Amplificador
+

Alto Falante

Figura 2.7: Sistema de comunicação
Fonte: Elaborada pelo Autor

Solução:
GdB = -3.5 + 12.5 - 6.5 + 37.5 = 40 dB

Variante do dB – o dBm
Você sabia que o dBm é uma unidade de medida variante do dB? E o que 

signifi ca esse “m” logo após o dB?

O sufi xo m depois do dB indica que a potência calculada no sistema tem como 

referência de entrada uma potência igual a 1 miliwatt. Utilizando como refe-

rência a 1ª Lei de Ohms, esta unidade de medida surgiu da relação de uma ten-

são igual a 775 mV sobre uma impedância (Ω) de 600 ohms, ver Equação 2.9.

P = = 0,001 = 1.10-3 = 1mWV2

R
(775 . 10-3)2

600
=

Equação 2.9

Assim, a Equação 2.10 modela matematicamente o valor do dBm:

GdBm = 10 x log P
10-3 w

Equação 2.10

Onde:
P= Sinal de potência a ser medido em dBm

P1= Sinal de referência de potência de 1mW
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a) Exemplo: Utilize a Equação 2.10 para calcular a potência elétrica, 

dada em watts, correspondente a um ganho (GdBm) de 40 dBm.

Solução:

GdBm = 10 x log P2

10-3 

40 = 10 x log P2

10-3 

 = x log P2

10-3 

40
10

 =  P2

10-3 

40
10

10

P2 = 104 x 10-3 = 10 (w)

Outras variantes
Prezado estudante, talvez você esteja se perguntando como os equipamen-

tos eletrônicos que dão suporte técnico nas medições conseguem extrair tais 

valores. Primeiramente, todo circuito eletrônico de um sistema de comuni-

cação é projetado a partir da modelagem matemática dos seus componen-

tes. Segundo, em telecomunicações, um sinal eletromagnético apresentará 

alguma grandeza elétrica que o caracterize, a qual se tornará referência para 

a detecção de sua medição.

Assim, qualquer equipamento eletrônico pode ser projetado para aferir si-

nais eletromagnéticos, tendo como referência sempre a grandeza elétrica 

que representa sua intensidade. Para exemplificar, serão apresentadas outras 

variantes do dB. 

a) dBu => Faz referência à amplitude de tensão do sinal a ser medido. 

Como este sinal é relativo, o valor de 0dBu equivale a uma valor de ten-

são de 0,775V para qualquer impedância.

b) dBV => Também faz referência à amplitude de tensão do sinal a ser 

medido.  No entanto, o valor de tensão de referência é de 1 volt para 

qualquer impedância.

c) dBW => Faz referência à potência em watts do sinal a ser medido. No 

entanto, o valor de tensão de referência para este caso é de 1 Watts.
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Conversão de dBW para dBm e vice-versa
Quando for necessário converter um valor expresso em dBW para um valor 

em dBm, basta você somar 30 ao referencial; caso contrário, diminua 30 

para encontrar o valor de dBm para dBW.

Vamos analisar um exemplo: quanto equivale 30 dBW em dBm? Se fosse-

mos seguir as etapas básicas de conversão, teríamos que converter 30 dBW 

em Watts e depois converter este valor encontrado em dBm. No entanto, 

utilizando a dica do parágrafo anterior, basta somarmos 30 a 30 dBW, que 

encontraremos o valor de 60 dBm.

Regras básicas
Nos cálculos com decibéis, as seguintes regras devem ser respeitadas:

a) É permitido somar e subtrair dB com qualquer outra variante. No entan-

to, o resultado sempre deve estar expresso em função da variante utiliza-

da. Exemplo: 10 dB + 20 dBW = 30 dBW.

b) Não se pode somar ou subtrair, de forma direta, dois valores variantes do 

dB, exceto se seus resultados forem expressos em dB. Exemplo: 10 dBm 

+ 20 dBm = 30 dB.

Síntese da unidade
Nesta Unidade detalhamos a unidade de medida decibel (dB). A vantagem de 

se usar esta medida na área de Telecomunicações é que os sinais eletromag-

néticos com intensidades diversas podem ser somados em vez de se multi-

plicar. Outra vantagem é a de podermos identificar os ganhos e atenuações 

inseridos nos diversos sistemas de telecomunicações. As unidades estudadas 

até o momento serão muito aplicadas ao longo da sua vida profissional, prin-

cipalmente quando se tratar das interpretações das variantes de medidas.

Caro estudante, para reforçar o 
seu conhecimento, assista aos 

vídeos indicados pelos endereços 
abaixo. Não se esqueça de fazer 
suas devidas anotações sobre o 

assunto abordado.

http://www.youtube.com/watch
?v=ciNXUR7mzkE&list=PLFD39

B372FA31CA05&index=7

http://www.youtube.com/watch
?v=Ce2zMYvUYVs&list=PLFD3

9B372FA31CA05&index=24
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Nas primeiras transmissões de rádio utilizava-se a comunicação 

analógica para garantir o envio da informação entre pontos dis-

tantes. Atualmente, as tecnologias de comunicação, se não foram, 

estão por ser digitalizadas. Porém, nesta unidade estudaremos 

apenas os tipos de sistemas analógicos de comunicação, que são 

utilizados em algumas transmissões de radiodifusão.

Sistema analógico de comunicação
Compreenda que o objetivo de um sistema de telecomunicação é fazer com 

que a informação captada na sua origem tenha condições de vencer a bar-

reira da distância e ser recebida no seu destino de forma transparente para 

o usuário.

Com isso, para que seja efetuado o transporte da informação, é necessária 

a presença de três elementos:

a) Transmissor: tem a função de dar um tratamento à informação, con-

vertendo-a em um sinal eletromagnético apropriado para ser inserido no 

meio de transmissão.

b) Meio de transmissão: representa o elo ou canal de comunicação que 

interliga o transmissor ao receptor. É muito importante conhecer as suas 

características, para que seja possível projetar o tipo de transmissor e 

receptor utilizado em cada sistema de comunicação.

c) Receptor: tem a função inversa do transmissor, ou seja, recebe o sinal 

eletromagnético transmitido e converte para a sua forma original.

A Figura 3.1 apresenta o diagrama de blocos de um sistema de comunicação.
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Informação 
Transmitida

Transmissor Meio de 
Transmissão

Receptor

Sinal Transmitido Sinal Recebido

Informação Recebida

Figura 3.1: Sistema de comunicação
Fonte: Elaborada pelo autor

O meio de transmissão também pode ser chamado de canal de comuni-

cação, podendo ser representado por um sistema guiado (pares metálicos, 

cabo coaxial, fibras ópticas) ou sistema não guiado (antenas).

O sistema guiado utiliza cabos condutores (linhas de transmissão) para trans-

mitir as informações. Tem como grande vantagem garantir maior confiabili-

dade de operação, e como desvantagens possuir pouca flexibilidade de am-

pliação e uma alta exigência de investimentos para garantir sua implantação, 

manutenção e operação. Podemos citar exemplos de sistemas que utilizam 

os cabos como meio de transmissão: operadoras de telefonia fixa e sinais de 

TV a cabo, redes locais de computadores (LANs), entre outros.

Já os sistemas não guiados são conhecidos como sistemas via rádio e utilizam 

como meio de transmissão o ar da atmosfera terrestre. Esse tipo de sistema 

possui várias vantagens, por exemplo, é possível cobrir grandes distâncias 

sem a necessidade de alto investimento, porém, os tipos de equipamentos 

transmissores e receptores são mais complexos.

Após esta breve explanação do funcionamento de um sistema de comunica-

ção, direcionaremos seus estudos para os sistemas via rádio, com foco nas 

modulações analógicas AM e FM.

Sistema via rádio
O grande veículo que transporta a informação original entre o transmissor e o re-

ceptor, através da atmosfera terrestre é conhecido como onda eletromagnética. 

Os sistemas analógicos via rádio utilizam o diagrama de blocos, veja a Figura 

3.2, como cenário técnico de suas transmissões.
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Microfone

Receptor

Modulador Amplificador

Transmissor

Antena

Amplificador Demodulador

Antena

Tx Rx

Figura 3.2: Diagramas de blocos de um sistema de comunicação via rádio
Fonte: Elaborada pelo autor

Os principais elementos responsáveis pelo processo de captação, transmis-

são, recepção e reprodução dos sinais de áudio são descritos a seguir:

a) Transdutores: convertem o sinal original (som, imagem, texto) em sinais 

elétricos, e vice-versa. Exemplos: microfones, alto-falantes e antenas.

b) Amplificadores: responsáveis por dar ganho ao sinal;

c) Moduladores: são responsáveis por adequar o sinal elétrico, oriundo 

de um transdutor, em um sinal eletromagnético de frequência adequada 

para a transmissão através do canal de comunicação.

d) Demoduladores: possui a função de recuperar a informação transmiti-

da e converte-la para sua forma original.

Os moduladores e demoduladores analógicos variam da seguinte forma: 

amplitude (AM), frequência (FM) ou fase (PM).

Sentido de transmissão da informação
Antes de evoluir para a teoria de modulação, é importante saber como funciona 

o sentido de transmissão da informação envolvendo transmissor, meio de trans-

missão e receptor. Neste cenário é possível definir três tipos de comunicação:

1. Simplex: é quando a transmissão ocorre somente em um sentido, ou 

seja, a informação é enviada do transmissor para o receptor. Os sistemas 

de radiodifusão AM, FM e TV são bons exemplos desta comunicação.

2. Half-duplex: também chamado de semiduplex, este modo de transmis-

são utiliza um único canal para a comunicação, inserindo a figura de 

transmissor e receptor (transceptor) em ambos os lados da comunicação. 

No entanto, no momento da transmissão da informação, enquanto um 

lado transmite, o outro escuta e vice-versa. O sistema de rádio amador é 

um exemplo deste tipo de transmissão.
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3. Full-duplex: no jargão de telecomunicações, também pode ser chama-

do de duplex. Neste caso as informações são transmitidas e recebidas 

ao mesmo tempo através do canal de comunicação. Em ambos os lados 

deverá existir a figura do transceptor. O sistema de telefonia é um bom 

exemplo deste tipo de comunicação.

Prezado estudante, neste momento eu o convido para fazer uma peque-

na pausa e buscar em outro componente curricular, “Redes de telecomu-

nicações I”, um conceito mais aprofundado sobre os “tipos de comunica-

ções trabalhados em telecomunicação”.

A Figura 3.3 resume os sentidos de transmissão do sinal da informação:

Transmissor
(simplex)

A

(half-duplex)

(duplex)

(a)

(b)

(c)

Transmissor

Receptor

Transmissor/
Receptor

Receptor

Receptor

Receptor/
Transmissor

Transmissor

A

A

A

B

B

B

B

Figura 3.3: Sentido de transmissão 
Fonte: http://redesecomunicacao11i.blogspot.com.br/2012/09/transmissoes-simplex-half-duplex-e-full.html

necessidade de modular um sinal
Caro estudante, antes de apresentarmos o conceito de modulação, vamos 

refletir sobre o seguinte estudo de caso:

Um determinado técnico tem o objetivo de desenvolver um sistema de te-

lecomunicação, para transmitir um sinal de informação de áudio que se en-

contra na frequência de 20 kHz. A sua grande dúvida é: qual a relação que 

existe entre o comprimento de onda do sinal a ser transmitido e o tamanho 

da antena que fará a sua transmissão?

Pensou? Será que sua linha de raciocínio seguiu a lógica adotada pelo técnico? 

Vejamos:
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1º Passo – Através da teoria já estudada, ele percebeu que uma irradiação 

eletromagnética eficiente necessita de antenas com dimensões 

físicas da ordem do comprimento de onda (λ) e que esta variável 

possui uma relação inversamente proporcional à frequência de 

operação do sinal a ser transmitido. Assim, ele estabeleceu uma 

relação direta deste princípio com a equação fundamental da 

onda, chegando ao seguinte resultado:

� = = =V(m/s)

F(Hz)

3 x 108(m/s)

20 x 103(Hz)
15 x 103(m)

Equação 3.1

2º Passo – Analisando o resultado encontrado, concluiu que seria inviável 

construir uma antena com tal dimensão. Contudo, viu que se 

aumentasse o valor da frequência, o comprimento da antena 

diminuiria.

Voltando para a teoria de telecomunicações, vimos que muitos 

sinais, especialmente os de áudio, possuem frequências muito 

baixas, necessitando de grandes estruturas (antenas) para sua 

irradiação. Então, surgiu a ideia de desenvolver um determinado 

equipamento que permitisse transportar o sinal de baixa frequ-

ência por meio de outra frequência maior, tornando o projeto da 

antena viável. Este processo é chamado de modulação e envolve 

dois sinais: o sinal modulante (a informação a ser transmitida) e 

um sinal de alta frequência conhecido como sinal portador. 

Conceitualmente, modular consiste em alterar alguma caracte-

rística (amplitude, frequência ou fase) do sinal portador de alta 

frequência, utilizando para isso o sinal de informação ou sinal 

modulante de baixa frequência, gerando um sinal resultante 

que será chamado de sinal modulado. O diagrama da Figura 3.4 

descreve este processo:
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informação

sinal modulado

sinal elétrico (OEM)

sinal modulante

TRANSDUTOR

MODULADOR
· amplitude
· fase
· frequência

����

dentre outras

ANTENA
comprimento da 
ordem de λ/4

λ= v_

fmenor λ → menor antena

maior f → maior alcance
antena grande

baixo alcance

λ= v_

f
onda portadora (��  >> ��)

Figura 3.4: Diagrama de um sistema de modulação
Fonte: Elaborada pelo autor

Onde:
f = frequência do sinal

ω = frequência angular do sinal

v = velocidade de propagação

λ = Comprimento de onda

OEM = Onda eletromagnética

As setas indicam o sentido de encaminhamento do sinal. Veja que a in-

formação é captada por um transdutor e convertida em um sinal elétrico, 

tendo adiante dois caminhos distintos: um que direciona o sinal para um 

modulador e outro direto para a antena. No primeiro caso, quando o sinal 

modulante passa pelo modulador, gera na sua saída um sinal modulado com 

frequência de transmissão bem superior à frequência do sinal de transmis-

são original. Tem como grande vantagem, possuir um menor tamanho de 

antena e garantir um maior raio de cobertura. Já no segundo caso, a grande 

desvantagem é que o sinal elétrico exige um tamanho de antena grande, 

alcançando um baixo raio de cobertura e isso inviabiliza a transmissão.

As modulações analógicas podem ser identificadas da seguinte forma:

a) modulação em amplitude (AM) e suas variantes;

b) modulação angular que se subdivide em:

 – modulação em frequência (FM) (Frequency modulation);

 – modulação em fase (PM) (Phase Modulation).
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Modulação em amplitude aM-dSB
A abreviação AM-DSB (Amplitude Modulation Double Side Band) que em 

português é modulação em amplitude com banda lateral dupla, consiste em 

variar a amplitude do sinal portador por meio do sinal modulante, ou seja, o 

sinal a ser transmitido interfere exclusivamente na amplitude do sinal portador.

Seu comportamento pode ser estudado pelo modelamento matemático visto 

a seguir:

a) Equação do sinal portador:

e0(t) = E0· cosω
0
· t

Equação 3.2

Onde:
E0=amplitude do sinal portador

ω0=velocidade angular=2.π.f0

f0  =frequência do sinal portador.

A Equação 3.2 gera a forma de onda da Figura 3.5.

E� 

E� 

e₀ (t)

t

_

Figura 3.5: Sinal portador cossenoidal 
Fonte: Gomes (2003)

b) Equação do sinal modulante senoidal:

em(t) = Em· cosω
m
· t

Equação 3.3

Onde:
Em=amplitude do sinal modulante

ωm=velocidade angular=2.π.fm

fm  =frequência do sinal modulante
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A forma de onda da Equação 3.3 é vista na Figura 3.6.

E� 

E� 

e� (t)

t

_

Figura 3.6: Sinal modulante cossenoidal 
Fonte: Gomes ( 2003)

Na modulação AM, o sinal modulante altera diretamente a amplitude do 

sinal portador, gerando um sinal modulado em amplitude com a presença 

de duas bandas laterais (AM-DSB). Com isso, a equação do sinal modulado 

é gerada da seguinte forma:

e(t) = [E0+Em· cosω
m
· t] · cosω

0
t 

Equação 3.4

Colocando a amplitude  do sinal portador em evidência, chega-se à Equação 3.5.

e(t) = E0 [1 + Em  · cosω
m
· t] · cosω

0
t E0

 

Equação 3.5

A relação de amplitudes do sinal portador sobre o sinal modulante, Em  

E0

, é 

chamada de índice de modulação AM, que geralmente é representada 

pela letra m. Continuando o desenvolvimento da Equação 3.5, tem-se:

e(t)= E0.[1+ m.cosωm.t ].cosω0t

e(t)= E0.cosω0t +m.E0.cosωmt.cosω0t

Equação 3.6

Antes de dar o devido prosseguimento ao desenvolvimento matemático, 

pode-se notar que no segundo termo da Equação 3.6, aparece o produto 

de dois cossenos, o que obriga a recorrer ao uso da seguinte propriedade 

trigonométrica:

cosA · cosB = 1 cos(A + B) + 1 cos(A - B)
2 2

Equação 3.6(a)
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Substituindo esta identidade na Equação 3.6, obtém-se o sinal modulado 

AM-DSB, onde o primeiro termo da somatória m · E0  · cos (ω0 - ωm)· t ]
2

[   é a equa-

ção da banda lateral inferior, e o segundo m · E0  · cos (ω0 + ωm)· t ]
2

[ , a da banda 

lateral superior. Sua representação gráfica pode ser vista na Figura 3.7.

m · E0  · cos (ω0 - ωm)· t + E0 · cosω0t +        · cos (ω0 + ωm)· t  e(t) = 2
m · E0

2

Equação 3.7

E� + E� 

E� - E� 

- E� - E� 

- E� + E� 

E�  

- E�  

tempo (segundo)

Figura 3.7: Sinal modulado AM-DSB
Fonte: Elaborada pelo autor

O sinal modulado representado na Figura 3.7 mostra que o sinal da informa-

ção é transmitido por meio dos envoltórios presentes nas amplitudes positiva 

e negativa do gráfico.

Índice de modulação aM-dSB –  
domínio do tempo
O índice de modulação m pode ser calculado pela relação das amplitudes 

do sinal modulante sobre o do sinal portador (Em  

E0
), conforme visto anterior-

mente na Equação 3.5. Na prática, podem ser utilizados pelo menos dois 

métodos para sua identificação, conforme as seções 3.5.1 e 3.5.2.
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Pela forma de onda

E� + E� 

E� - E� 

- E� - E� 

- E� + E� 

E�  

- E�  

tempo (segundo)

A B

Figura 3.8: Sinal modulado AM-DSB
Fonte: Elaborada pelo autor

Onde:
A = (E0 - Em ) - (E0+Em) = 2E0-2Em

B = (E0+Em ) - (E0- Em) =2E0+2Em

B+A = (2E0+2Em ) + (2E0-2Em) =4E0

B-A =( 2E0+2Em ) - (2E0-2Em)=4Em

Utilizando como referência o sinal modulado AM-DSB da Figura 3.8, o índice 

de modulação AM (m) pode ser encontrado da seguinte forma:

m = = B - A
B + A

4Em

4E0
= Em

E0[ ]
Equação 3.8

Pelo método do trapézio
Bastante utilizado para analisar graficamente um sinal modulado AM em 

uma tela de osciloscópio. O processo pode ser descrito da seguinte forma: 

injeta o sinal modulado no eixo vertical do osciloscópio e, logo após, desliga 

o sinal de varredura, e injeta no eixo horizontal o sinal modulante. A compo-

sição desses sinais é vista na Figura 3.9.

linear

A B

com distorção

A B

Figura 3.9: Sinal modulado AM-DSB – método do trapézio
Fonte: Elaborada pelo autor
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Visualizando estas imagens na tela do osciloscópio, o índice de modulação 

(m) do sinal modulado AM é encontrado da seguinte forma:

m = B - A
B + A[ ]

Equação 3.9

Analisando os possíveis resultados das equações 3.8 e 3.9, permite-se che-

gar às seguintes conclusões:

1. Quando o valor do índice for baixo (m<1), o sinal modulado indicará que 

não há distorção de envoltória. Ver Figura 3.10.

Figura 3.10: Sinal modulado AM-DSB com baixo índice de modulação
Fonte: Ribeiro e Barradas  (1980)

2. Quando o valor do índice for igual a 1 (m=1), o sinal modulado indicará 

que esse é o ponto limite para que não haja distorção na envoltória. Nes-

se caso, verificar-se-á que a envoltória do sinal modulado tangenciará o 

eixo do tempo (eixo horizontal). Ver Figura 3.11.

Figura 3.11: Sinal modulado AM-DSB com baixo índice de modulação
Fonte: Ribeiro e Barradas  (1980)
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3. Por último, se o índice de modulação for maior que 1 (m>1), ocorrerá um 

efeito chamado de sobremodulação, que criará uma distorção no sinal, 

variando as fases da envoltória, de modo a não permitir a demodulação 

do sinal modulado do lado do receptor. Ver Figura 3.12.

inversão de fase

Figura 3.12: Sinal modulado AM-DSB com sobremodulação
Fonte: Ribeiro e Barradas  (1980)

análise da onda aM-dSB  
no domínio da frequência
No domínio da frequência, o sinal modulado AM será representado grafica-

mente no seu eixo horizontal pelas frequências presentes em componente. 

Veja que a Figura 3.13 traz tal representação:

0 5 15 25 35 45

12

-12

V (volts)

t (ms)

Figura 3.13: Sinal modulado AM-DSB – domínio da frequência
Fonte: Elaborada pelo autor

Onde:
fm = frequência do sinal modulante

fo = frequência do sinal portador

m = índice de modulação

E0 = amplitude do sinal modulador
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Da esquerda para a direita, o primeiro termo corresponde à banda lateral 

inferior (BLI); o termo do centro traduz a equação da onda portadora pura, 

e o último termo para banda lateral superior (BLS). 

A fotografia tirada de um analisador de espectro (Figura 3.14) mostra os 

espectros da modulação AM-DSB. 

Figura 3.14: Espectros do sinal AM (f0=100 MHz; fm=100 KHz; m=0,9)
Fonte: Ribeiro e Barradas  (1980)

A largura de banda em frequência que um canal AM-DSB ocupará será igual à di-

ferença dos valores da banda lateral superior (BLS) e da banda lateral inferior (BLI) 

ou o dobro da frequência do sinal modulante, conforme pode ser visto abaixo:

BW=2x fm

Onde:
BW = Bandwidth – Largura de Banda

fm = frequência do sinal modulante

Potência de transmissão aM-dSB
Para identificar a potência de transmissão em cada faixa ou raia, basta co-

nhecer os valores das amplitudes presentes nas bandas laterais e na porta-

dora do sinal modulado.

No entanto, será realizada uma breve revisão dos conceitos físicos e mate-

máticos envolvidos:
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√

Equação 3.10

Onde:
E0 (RMS) = amplitude média da portadora dada em volts

R = resistência ou impedância da antena dada em Ω

E0 = amplitude máxima da portadora dada em volts

Se o sinal sinusoidal de amplitude máxima ( estiver presente numa antena de 

impedância real efetiva (R), então a potência de cada componente será deter-

minada a partir dos seus picos de tensão. Assim, a potência da portadora será:

 (Potência da onda portadora dada em Watts)

Equação 3.11

E para cada um dos componentes das bandas laterais, tem-se: 

Equação 3.12

Onde:
PBLI = potência da banda lateral inferior

PBLS = potência da banda lateral superior

Com isso, o valor de potência das bandas laterais em função da potência do 

sinal portador pode ser identifi cado pela Equação 3.13.

Equação 3.13
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E o valor da potência total do transmissor é encontrado pelo somatório total 

das potências presentes no sinal modulado. Veja:

(Potência Total)

Equação 3.14

Substituindo os valores das equações 3.13 em 3.14, tem-se:

Equação 3.15

Note que para calcular a potência total de uma transmissão de sinal modula-

do em AM, basta saber qual é o valor do índice de modulação e a potência 

do sinal portador, como mostrado na Equação 3.15.

Rendimento do sinal aM-dSB
Na modulação AM, o rendimento representa a razão entre a potência con-

tida nas bandas laterais pela potência total do sinal modulado, bem como, 

determina quanto o valor do índice é eficiente para o sistema modulado. O 

seu cálculo dependerá diretamente do índice de modulação m e pode ser 

determinado pela Equação 3.16, a seguir:

(Rendimento)

Equação 3.16

Exemplificando, para um índice de modulação igual a 1 (m=1), o rendimento 

da modulação do sistema será:
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Analisando o resultado do rendimento calculado, é possível concluir que 

uma das grandes desvantagens da modulação AM-DSB se resume no fato 

de o sinal portador consumir no mínimo 67,7 % da potência total do trans-

missor, fazendo com que apenas 33,3% de potência realmente efetiva sejam 

consumidos pelas raias laterais responsáveis por transportar a informação.

espectro comercial de frequência aM-dSB
Fazendo uma breve comparação com os conceitos estudados na unidade 1, 

a faixa de frequência da rádio comercial AM está localizada no espectro de 

radiofrequências no intervalo das médias frequências (MF), que se inicia em 

535KHz e vai até 1650 KHz. Este espectro se subdivide em 107 emissoras ou 

canais de transmissão de 10KHz de largura de banda.

a) Um sinal cossenoidal de 50 Vpp e frequência de 1 Khz modula uma 

onda portadora de 100Vpp (pico a pico), frequência de 1 MHz de 

operação e impedância de carga chegando à antena igual a 1Ω.  Para 

este estudo de caso, determine:

1. a expressão do sinal modulado;

2. o espectro do sinal modulado;

3. a potência total do sinal modulado.

Solução:
Utilizando a equação 3.7 já vista anteriormente, como referência, 

tem-se:

.
.

Com isso, as incógnitas a serem encontradas são: amplitude da por-

tadora (E0), amplitude do sinal modulante (Em), índice de modulação 

(m) e as frequências angulares do sinal portador (ω0) e modulante 

(ωm). Seus cálculos serão demonstrados a seguir:

Caro estudante, para reforçar o 
seu conhecimento, navegue no 

site indicado pelo endereço  
http://www.youtube.com/
watch?v=wq3aTQQ9yG8  
e veja a primeira parte da 

videoaula postada pela Tatiana 
Catarina sobre a modulação 
AM. Aproveite para revisar o 

conteúdo visto nesta unidade 
e depois pratique através do 
exemplo mostrado a seguir.
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(Amplitude da portadora)

(Frequência da portadora)

(Amplitude da modulante)

(Frequência da modulante)

(Indice de modulação)

(Frequência angular da portadora)

(Frequência angular da modulante)

Resposta da pergunta nº 1: Substituindo os valores encontrados na 

expressão do sinal modulado, tem-se:

 .   

Resposta da pergunta nº 2: Da expressão anterior se tira o espectro 

de amplitudes do sinal modulado:

(�� - ��) ��  (�� + ��) �� 

25

12,5

50

12,5

Amplitude (volts)

103 106 - 103 106

Hz

106 - 103

Figura 3.15: Espectros de amplitudes do sinal AM-DSB
Fonte: Elaborada pelo autor
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Resposta da pergunta nº 3: A potência total pode ser calculada 

pela seguinte expressão: 

. . . .

(Potência Total)

b) Visualizando o resultado de uma experiência de um circuito modula-

dor AM, verificou-se que na tela do osciloscópio surgiu uma figura de 

um trapézio rotacionado de 90°. Pelas medidas extraídas, o lado me-

nor dispunha de duas divisões, e o lado maior, de seis divisões. Com 

base nestas informações, calcule o índice de modulação deste sinal:

Solução:
O índice de modulação na sua forma trapezoidal é calculado utilizan-

do a equação 3.9, veja o desenvolvimento a seguir:

  

Síntese da unidade
Nesta unidade vimos alguns pontos importantes sobre comunicação analó-

gica e modulação AM. Apresentamos os principais conceitos da modulação 

AM-DSB. Esta tecnologia, apesar de ser antiga e possuir algumas desvanta-

gens, foi a primeira técnica de comunicação de radiodifusão utilizada para 

transmitir as informações de voz. Foram apresentadas as diferenças entre 

sistema analógico de comunicação e sistema via rádio. Analisamos a onda 

AM-DSB no domínio da frequência, percebendo sua potência de transmis-

são, rendimento do sinal e espectro comercial de sua frequência. Na próxima 

unidade serão vistas as variantes da modulação em amplitude.
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Unidade n 

Circuitos moduladores e 
demoduladores e as variantes 

da modulação AM

Unidade 4 





e-Tec Brasil

Unidade 4 

Tipos de circuitos moduladores aM-dSB
Caro estudante, até aqui foram apresentados os principais conceitos sobre a 

modulação AM. Você conhecerá agora o modelamento do circuito eletrônico 

que está por trás dos transmissores e receptores, que são os equipamentos 

responsáveis por gerar e recuperar os sinais modulados em amplitude (AM).

Modulador quadrático
O modulador quadrático é um tipo de circuito modulador AM que pode ser 

visto na figura 4.1. Seu funcionamento passa pela condução do transistor 

(Q1) na região de transferência. 

Vc(t)
Portadora

Vm(t)
audio

Vo (t)
AMDSB

VCC

C1

C2

R1
R2

R3

Q1

C3

R4

Figura 4.1: Circuito modulador quadrático a transistor
Fonte: http://www.eterfs.com.br/

Aprofundando um pouco mais, você pode ver que o circuito é baseado no 

modelo de um amplificador classe A. Sua polarização é realizada por um di-

visor de tensão através dos resistores R2 e R3 ligados à base do transistor Q1. 

A função do resistor R4 é garantir uma realimentação negativa e com isso re-

duzir o ganho do circuito pela variação de tensão entre base e emissor (Vbe).

Com isso, ocorrerá uma variação na corrente de base (Ib) e consequente-

mente na corrente do coletor (Ic). O sinal da portadora Vc (t) é aplicado na 

entrada do circuito através do capacitor C1 que está em série com o resistor 

R1. Após percorrer este caminho, o sinal será amplificado na saída com uma 

determinada amplitude.
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A amplitude do sinal modulante variável é aplicada diretamente ao emissor 

e introduzirá uma realimentação negativa na base, fazendo variar a tensão 

base emissor (Vbe); dessa forma, a corrente de base (Ib) também sofrerá 

essa variação. A corrente de coletor é diretamente proporcional ao ganho de 

amplificação (hFE) pelo produto da corrente de base (Ib).

Assim, a corrente do coletor (Ic) também variará e fará com que o sinal da 

portadora Vc (t) esteja presente e sintonizado por uma determinada frequ-

ência no circuito Lc, acompanhando as variações dos sinais produzidos a 

partir do sinal modulante inserido no emissor.

Outra observação importante é a operação da curva característica do transis-

tor em Vbe. Ela se aproxima de uma curva exponencial não linear; daí surge 

o nome do circuito estudado: modulador quadrático.

Modulador linear
O funcionamento do modulador linear é baseado na região de condução de 

um diodo semicondutor. A Figura 4.2 mostra seu circuito:

Vc
portadora

Va
informação

Circuito modulador 
de AMDSB sincrono 

à diodo

A

B C D E

C

R1

R2

R3

R4

RS

VSD1
L

Figura 4.2: Circuito modulador linear
Fonte: http://www.eterfs.com.br

A fim de entender os passos de funcionamento desse circuito, observe que os 

nós de conexões que interligam os principais componentes foram mapeados.

O nó “A” do circuito é responsável por receber o sinal modulante Va (t), que 

por característica possui um baixo valor de frequência. Já o nó “B” tem a 

função de receber o sinal portador de alta frequência Vc(t). Os resistores R1 

e R2 formam um circuito somador, e sua saída é apresentada por meio do nó 

C. As amostras desses sinais podem ser vistas na Figura 4.3.
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Áudio

Portadora

Sinal Modulador

Sinal de saída do 
modulador sem 
filtro LC

Saída modulada 
após o filtro LC

(B)

(A)

(C)

(D)

(E)

Figura 4.3: Amostras de sinais envolvidos na modulação
Fonte: http://www.eterfs.com.br

Na imagem da Figura 4.3, o ponto C mostra uma linha tracejada que corres-

ponde ao nível zero de referência. O diodo está polarizado diretamente e faz 

com que apareça no nó D somente a parte positiva do sinal, ou seja, o diodo 

funciona como se fosse uma chave abrindo e fechando a passagem do sinal.

A amplitude do sinal da portadora será proporcional à amplitude do sinal 

modulante fluindo através do diodo D1, criando um sincronismo no proces-

so de modulação.

Transmissor aM-dSB
Caro estudante, depois de ter conhecido a teoria e os tipos de moduladores 

AM-DSB, você irá conhecer, por meio do diagrama de blocos da Figura 4.4, 

os elementos que compõem a estrutura de um transmissor AM-DSB instala-

do em emissoras de rádio.

Microfone

Antena

Oscilador 
de RF

Amplificador 
de RF

Modulador 
AM- DSB

Amplificador 
de potência

Pré-amplificador 
de áudio

Amplificador 
de potência 
de áudio

Figura 4.4: Transmissor AM-DSB 
Fonte: Elaborada pelo autor
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A função de cada bloco é descrita a seguir:

a) Oscilador de RF: responsável por gerar um sinal senoidal de alta frequ-

ência e de pequena amplitude (sinal portador).

b) Microfone: responsável pela captação do sinal de áudio ou sinal modu-

lante (a informação).

c) Pré-amplificador de áudio: responsável por melhorar os níveis de in-

tensidade do sinal de áudio realizado na etapa anterior.

d) Amplificadores de RF e de potência de áudio: responsáveis por evitar 

alterações bruscas de oscilações indesejadas nas saídas das etapas de 

oscilação e realizar a pré-amplificação das amplitudes dos sinais que os 

antecedem.

e) Modulador AM-DSB: responsável por inserir a informação a ser trans-

mitida na envoltória do sinal proveniente do oscilador.

f) Amplificador de potência: responsável por garantir o ganho de cober-

tura entregando à antena a potência necessária.

demodulador aM-dSB
O processo de demodulação AM-DSB é realizado por um circuito demodula-

dor, que tem a função de recuperar o sinal modulante que está presente na 

envoltória do sinal modulado, por meio da eliminação do sinal da portadora, 

com a ajuda de um elemento chamado filtro passa-baixa.

Portanto, são tipos de circuitos moduladores o quadrático e o linear (detec-

tores de envoltória).

demodulador quadrático
O diagrama de blocos da Figura 4.5 mostra o princípio do esquema básico 

de um demodulador quadrático, que utiliza um elemento não linear (tran-

sistor com um alto fator de amplificação) seguido de um filtro passa-baixa.
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Elemento 
Não-Linear

(Quadrático)

AM-DSB
e0(t)

em(t)

(F.PB)

Figura 4.5: Diagrama de blocos de demodulador quadrático
 Fonte: Gomes (2003)

A aplicação do demodulador quadrático é restrita. Geralmente ele só é uti-

lizado quando se identifica que a amplitude do sinal modulado na entrada 

do receptor apresenta um pequeno valor de intensidade, inviabilizando o 

uso da demodulação linear. A Figura 4.6 mostra um exemplo de um circuito 

demodulador quadrático.

Saída

Em(t)
Carga

e0(t)

Entrada Elemento 
não-linear

Polarização

Sinal modulante

Filtro
Passa-faixa

Portadora

Em(t)

Ep(t)

Figura 4.6: Circuito demodulador quadrático
Fonte: Ribeiro e Barradas (1980)

demodulador linear (detector de envoltória)
O demodulador linear, também conhecido como detector de envoltória, é um 

circuito apropriado para filtrar o sinal modulante do sinal modulado AM-DSB. 

Seu circuito é formado por um diodo retificador e um filtro passa-baixa, que 

pode ser visto na Figura 4.7. Devido à sua similaridade, também pode ser 

comparado a um retificador de meia onda.  
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Entrada 
Portadora 

Volt(V)
D1

C1R1

Saída do
Sinal Modulante 

(Áudio)

Saída
Sinal de Áudio

Modulante 

Sinal 
Modulado

(t)

Volt Envoltória

Portadora 
Modulada

Figura 4.7: Portadora modulada e detector de AM-DSB 
Fonte: http://www.eterfs.com.br

Para facilitar o entendimento, vamos analisar o funcionamento por partes.  

A Figura 4.8 mostra o detector de envoltória sem a presença do capacitor de 

filtro. Com isso, ao passar pelo diodo semicondutor D1, o sinal modulado 

AM-DSB é retificado, liberando apenas os semiciclos positivos. Em seguida é 

apresentado o gráfico com o sinal de saída Vs retificado.

Entrada 
Portadora 

Volt(V)
D1

R1

Saída
Sinal de Áudio

Modulante 

Tensão no 
Capacitor 

Sinal 
Modulado

(t)

Volt

Figura 4.8: Demodulador síncrono e sinal da portadora modulada retificada sem o 
capacitor de filtro
Fonte: http://www.eterfs.com.br

O próximo passo é acrescentar o capacitor de filtro C1 ao circuito, como mostra 

a Figura 4.9. Veja que, durante o valor máximo de pico, ele carrega; e por meio 

do resistor de carga RL, descarrega. O valor desse componente deve ser calcu-

lado de forma proporcional à frequência da envoltória do sinal modulante, para 

que o processo de recuperação do sinal de informação não seja deformado.

Entrada 
Portadora 

Volt(V)
D1

C1R1

Saída
Sinal de Áudio

Modulante 

Tensão no 
Capacitor 

Sinal 
Modulado

(t)

Volt

Figura 4.9: Tensão na saída do demodulador de envoltória 
Fonte: http://www.eterfs.com.br
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É importante ressaltar que, para um valor de capacitância pequena, a curva 

de descarga não acompanhará o intervalo de tempo da ausência do semiciclo 

negativo, fazendo com que o sinal não seja filtrado de forma adequada. E ao 

contrário, sendo ele grande, o tempo da curva de descarga se tornará muito 

lento, produzindo também uma deformação na recuperação da envoltória 

do sinal modulante. Essa consequência é exposta no gráfico da Figura 4.10.

Figura 4.10: Resultado de um RC muito grande
Fonte: http://www.eterfs.com.br

Para obter um melhor resultado no processo de demodulação, podem ser 

inseridas duas etapas de filtragem, após a etapa de retificação. Veja o circui-

to na Figura 4.11.

Entrada da 
portadora 
modulada

Saída de áudio 
para o 
amplificador

C1

C2 C3

R1

R2

R3

R4

+VCC

D1

Figura 4.11: Demodulador AM DSB com filtro passa-baixa duplo
Fonte: http://www.eterfs.com.br

Devido ao baixo custo, a pouca necessidade de manutenção e a operação 

eficiente, o detector de envoltória tornou-se um circuito de fácil construção, 

alcançando um ótimo nível de aceitação para os receptores de radiodifusão.

Receptor aM-dSB
Caro estudante, antes de iniciar os estudos sobre o receptor AM-DSB, é impor-

tante ressaltar que sua idealização é bem mais complexa do que a do trans-

missor. Enquanto a estrutura do transmissor é montada para sintonizar apenas 

uma emissora, a estrutura do receptor é responsável por receber várias ao mes-

mo tempo, tendo como obrigação, sintonizar uma determinada frequência.

Diante disso, a solução encontrada foi projetar um receptor chamado ra-

diofrequência Sintonizada (RFS), cujo diagrama de blocos pode ser visto na 

Figura 4.12. Sua estrutura consiste na inserção de um circuito antes do pro-
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cesso de detecção (detector de envoltória), para selecionar a estação procu-

rada, e outro depois, para amplificar o sinal recuperado e torná-lo audível 

para o receptor da informação.

Microfone

Antena

2o Estágio 
Amplif. de RF

Detector Amplificador 
de áudio

1o Estágio 
Amplif. de RF

Figura 4.12: Receptor de radiofrequência sintonizada (AM-DSB) 
Fonte: Elaborada pelo autor

Com a ajuda de filtros passa-faixas (LC), os dois estágios de amplificação de 

radiofrequência são projetados para operar na frequência da estação sinto-

nizada pelo receptor.

Infelizmente, o circuito RFS apresentou alguns problemas técnicos incon-

venientes e logo foi substituído por um modelo mais robusto e sofisticado, 

chamado de receptor super-heteródino.

Receptor super-heteródino (RS-H)
Atualmente, o RS-H é utilizado frequentemente nos circuitos de sintonia dos 

sistemas de comunicação que utilizam como padrão as modulações analógi-

cas na transmissão de seus sinais, como por exemplo: radiodifusão (AM, FM) 

e teledifusão (TV). Seu diagrama de blocos é visto na Figura 4.13.

Antena

MisturadorEtapa de RF

Microfone

Oscilador 
Local

Detector Amplif. de 
áudio

1o Amplif. 
de FJ

2o Amplif. 
de FJ

Oscilador 
Local

Figura 4.13: Diagrama de blocos de um receptor super-heteródino 
Fonte: Elaborada pelo autor
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O processo de heterodinização é realizado pelo misturador por meio de 

duas ou mais frequências, de modo a obter na saída um valor de frequên-

cia intermediária (FI). Assim, para cada sistema RS-H existe uma frequência 

intermediária predefinida:

a) AM => 455 KHz;

b) FM => 10,7 MHz;

c) TV => 38,5 MHz.

Por ora, você se limitará a estudar os elementos do diagrama de blocos do 

receptor AM vistos na Figura 4.13.

a) Antena: é o elemento utilizado para captar os sinais modulados. Geral-

mente vem acoplada à etapa de RF, através do uso de bobina de ferrite. 

Outra opção é utilizar uma antena telescópica com tamanho proporcio-

nal ao comprimento de onda dos sinais recebidos.

b) Etapa de RF: tem a função de filtrar a frequência desejada em AM atra-

vés de circuito LC (indutor e capacitor) sintonizável. Geralmente se usa um 

capacitor variável em paralelo com o indutor para representar este bloco.

c) Misturador: é um circuito multiplicador, responsável por fazer o bati-

mento (mistura) da frequência de recepção selecionada na etapa de RF, 

com a frequência do oscilador local. Na saída deste bloco, surge a FI com 

valor típico de 455 kHz. Uma análise matemática da etapa do misturador 

pode ser feita com base no que é mostrado na Figura 4.14.

MIX eMIX (t)
eRF(t)

eOL(t)

Figura 4.14: Misturador de sinais
Fonte: Elaborada pelo autor
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Observe que existem dois sinais entrando no misturador, sendo o primeiro 

identificado pelo sinal de recepção  , e o segundo pelo sinal do oscilador eol . 

O sinal de saída, que é a multiplicação de ambos, é representado pela variável 

emix. O gráfico da Figura 4.15, a seguir, mostra o espectro de amplitudes das 

frequências envolvidas neste estágio:

Frequência do 
oscilador local

Frequência da estação 
sintonizada Frequência da estação 

desejada mais a 
frequência do 
oscilador local

Frequência de FI  (Fo-Fr = 455Khz)

eMIX (f)

fRF
FI fOL+ fRFfOL

f

Figura 4.15: Sinais de frequências presentes no misturador
Fonte: Elaborada pelo autor

A fOL varia conforme a emissora que se pretende receber, mantendo constan-

te a diferença entre a frequência de recepção (fRF) e a frequência de oscilação 

(fOL). Essa diferença, designada por um frequência intermédia (FI), em AM, 

deve ser sempre 455 KHz. Na prática, a faixa de frequência de oscilação 

mais recepção variará entre 990 kHz a 2105 kHz, sendo sempre maior que 

a frequência de recepção (535 kHz a 1650 kHz), para garantir a sintonia da 

frequência intermediária.

d) Oscilador local: é responsável por gerar a frequência de oscilação (fOL), 

sendo ajustado por um capacitor variável. Os modelos mais utilizados 

para este tipo de circuito são: osciladores Hartley, Colpitts e de Arms-

trong. Dependendo do tipo adotado, ele pode vir acoplado ao próprio 

misturador.

e) Etapas de FI (frequência intermediária): são circuitos amplificadores 

que utilizam transistores sintonizados na frequência intermediaria (FI) de 

455 kHz. Sua função principal é melhorar a seletividade e o ganho do 

sinal recebido. 

f) Detector de envoltória: circuito já conhecido em tópico abordado an-

teriormente. Consiste em extrair o sinal modulante (informação transmi-

tida) do sinal modulado recebido.
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g) Controle automático de ganho (CAG): é composto pelo filtro passa-

-baixa, que tem a função de recuperar o valor médio do sinal demodula-

do e aplicá-lo na entrada do amplificador de FI, evitando a saturação da 

etapa de áudio. Isso permite que sinais de estações fortes e fracas sejam 

recebidos com a mesma intensidade (volume), impedindo a variação de 

volume com a movimentação do receptor.

h) Etapa de áudio: consiste em dar ganho de amplitude ao sinal recupera-

do, sendo um circuito de amplificação de áudio.

Na Figura 4.16 há um exemplo de um circuito receptor AM super-heteródino 

com seus componentes eletrônicos, podendo ser analisado através de equi-

pamentos de medidas em laboratório.

Figura 4.16: Circuito do receptor super-heteródino AM
Fonte: Lamar (2006)

Variantes da modulação aM
A origem do sistema de modulação AM é antiga e remete ao ano de 1890. 

Esse sistema apresentava o problema de o sinal portador consumir a maior 

parte da potência emitida pelo transmissor (67,7%). Com isso, a engenharia de 

telecomunicações desenvolveu novos métodos variantes de melhoria, utilizan-

do como base, a modulação AM-DSB. As propostas que se destacaram foram:

1. AM-DSB/SC (Amplitude Modulation with Double Side-Band and Sup-
pressed Carrier)  – Modulação em amplitude com banda lateral dupla e 

portadora suprimida.

2. AM-SSB (Amplitude Modulation with Single Side-Band) – Modulação em 

amplitude com transmissão de apenas uma banda lateral simples. Bas-

tante utilizada nas técnicas de multiplexação da telefonia analógica que 

utilizava largura de banda entre 300Hz a 3,4 kHz para transmissão de voz.

Caro estudante, espero que os 
conceitos apresentados estejam 
sendo bem absorvidas. Para 
reforçar o seu conhecimento, 
navegue nos sites indicados 
pelos endereços descritos a 
seguir e aproveite para reforçar 
os conceitos vistos ao longo 
desta unidade. 

http://www.youtube.com/
watch?v=w4L5wxN3qlk 

http://www.youtube.com/
watch?v=Ax5u_jCwCro
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3. AM-VSB  (Amplitude Modulation with Vestigial Side-Band)   – Modulação 

em amplitude com transmissão vestigial de banda lateral dupla. Encon-

trou uma boa aplicação nas transmissões dos sinais de TV com largura de 

banda para o sinal de vídeo, entre 10Hz a 4,2 MHz.

Os próximos tópicos abordarão com mais particularidade o funcionamento 

destas modulações.

Modulação aM-dSB/SC
A modulação AM-DSB/SC veio para resolver o problema de consumo de po-

tência presente na portadora do sinal modulado. Sua solução, cujo termo é 

conhecido como portadora suprimida (SC), consiste na supressão do sinal da 

portadora não modulada presente no sinal modulado AM-DSB. Dessa forma, a 

potência total do transmissor será redistribuída para as bandas laterais do sinal 

modulado, gerando ganho de potência por onde a informação é transmitida.

Assim, utilizando a modulação AM-DSB/SC, o sinal modulado pode ser rees-

crito da seguinte forma:

( / ) = . . ( ) 

Equação 4.1

Onde:
K = constante cujo valor depende do circuito modulador, 

em(t)= Em.cosωmt (equação do sinal modulante cossenoidal);

e0(t) =  E0.cosω0t (equação do sinal portador cossenoidal).

O desenvolvimento da Equação 4.1 é realizado a seguir:

( / ) = × . × .  

Equação 4.2

Para a multiplicação de duas cossenoides, utiliza-se a identidade trigonométri-

ca do produto dos cossenos de dois ângulos diferentes, vista na Equação 4.3.

. = + + ( − ) 

Equação 4.3
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E aplicando-a na Equação 4.2, tem-se a correspondente do sinal modulado 

AM-DSB/SC:

( / ) =
. .

. − .

+
. .

. + .  

 
Equação 4.4

No domínio do tempo, as formas de ondas envolvidas na Equação 4.4 po-

dem ser vistas por meio dos gráficos da Figura 4.17.

em(t)

+Em

-Em
(t)

(a)

(b)

(c)

e0(t)

+E0

-E0 (t)

e(DSB/SC)(t)

+k.Em.E0

-k.Em.E0

Figura 4.17: a) Sinal modulante; b) Sinal portador; c) Sinal modulado AM-DSB/SC 
Fonte: http://www.eterfs.com.br/

Já no domínio da frequência, o sinal modulado AM-DSB/SC é formado por 

uma composição de linhas verticais limitadas pelas amplitudes dos sinais 

sinusoidais envolvidos na modulação. No entanto, para facilitar a análise, a 

Figura 4.18 reproduz o espectro (raia) de frequência de um único tom sinu-

soidal referente a cada sinal.
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1) Sinal modulante 2) Portadora

3) Sinal modulado 4) Potência do sinal AM-DSB/SC

em ep

e0 Pm

Em

fm (t) (t)

(t)(t)fp- fm fp+ fm fp+ fmfp- fm
fp

Ep

k · Em · Ep

2

k · Em · Ep

2

(k · Em · Ep)
2

2

(k · Em · Ep)
2

2

fp

Figura 4.18: Sinais presentes no domínio da frequência – AM-DSB/SC 
Fonte: Gomes (2003)

Analisando os gráficos 3 e 4 da Figura 4.18, é possível ver que o espectro do 

sinal da portadora (gráfico 2) foi suprimido e que a distribuição de potência 

se tornou uniforme em ambas as raias laterais. Porém, uma das desvanta-

gens desse tipo de modulação é a exigência de um esquema de demodula-

ção especial que necessitará do uso de um detector síncrono. Isso obriga o 

receptor a gerar, por meio de um oscilador local, uma frequência igual à da 

portadora, fazendo com que a solução de projeto se torne mais complicada!

Modulação aM – SSB
Com a supressão da portadora, a modulação AM-DSB/SC solucionou o pro-

blema de desperdício da potência transmitida. Porém, ainda continuava a ser 

transmitida a informação redundante, fazendo com que a largura de banda 

para alocação no espectro não pudesse ser otimizada.

Assim, para resolver mais este problema, surgiu como solução a Amplitude 
Modulation with Single Side Band, que em português significa: Modulação em 

amplitude com banda lateral simples. Sua proposta foi filtrar uma das bandas 

laterais presentes no sinal modulado AM-DSB/SC para garantir a redução da 

largura de banda, de tal forma que gerasse uma melhor eficiência espectral.

Nesse processo nenhuma informação é perdida. O ponto negativo fica por 

conta do receptor, que se torna caro devido à complexidade do projeto, que 

para garantir uma boa vida útil, também deverá contar com boa manuten-

ção e ajustes mais precisos. Os sistemas de transmissão de rádio amador, 
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como por exemplo: polícia e táxi, utilizam este tipo de modulação. A te-

lefonia analógica também utilizava a modulação AM-SSB no processo de 

multiplexação em frequência (FDM) nos canais de rádio.

Dependendo da banda de frequência que será filtrada, o sinal modulado 

AM-SSB poderá ser reescrito conforme a Equação 4.5 ou 4.6. Para realizar 

o papel de filtragem é necessário inserir um dispositivo eletromecânico que 

garanta uma ótima seletividade, chamado de filtro mecânico. 

( ) =
. .

. − .  

 Equação 4.5

 
( .)

=
. .

. − .  

 Equação 4.6

Os seguintes termos podem ser encontrados em algumas literaturas para 

representar essa modulação. Veja:

a) AM-SSB/USB (Upper Side Band) => identifica a transmissão da banda 

lateral superior (BLS);

b) AM-SSB/LSB  (Lower Side Band) => identifica a transmissão da banda 

lateral inferior (BLI). 

Normalmente, o sinal modulado AM-SSB possui uma portadora de frequên-

cia (455 kHz) muito inferior à do transmissor.  Somente após a filtragem, é 

que se elava a frequência ao valor final. Isto pode ser visto na Figura 4.19.
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Informação de áudio a ser transmitida 
Sinal Modulador

Modulação DSB/SC em 455 kHz

Filtragem da Banda Lateral Superior (USB)

Nova Modulação (USB), agora na frequência 
definitiva de transmissão em DSB/SC

Filtragem da Banda Lateral Superior (USB)

E
(Volts)

E
(Volts)

E
(Volts)

E
(Volts)

E
(Volts)

áudio

BLSBLI

BLS

BLI BLS

BLS

f(Hz)

f(Hz)

f(Hz)

f(Hz)

f(Hz)

Figura 4.19: Sinal modulado AM-SSB
Fonte: Elaborada pelo autor

O diagrama de blocos do modulador AM-SSB é visto na Figura 4.20.

Modulação Conversão

Sinal de 
informação

Oscilador Oscilador
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0
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1
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Antena

Figura 4.20: Diagrama de blocos do modulador AM-SSB
Fonte: Haykin (2007)

Modulação aM-VSB
Os sinais de faixa larga, que são utilizados na transmissão dos sinais de TV, 

possuem conteúdos significativos nas baixas frequências, fazendo com que a 

largura de banda seja um elemento essencial na escolha do tipo de modula-

ção a ser utilizado. Por esse motivo, o uso direto da modulação SSB se torna 

inviável e, por causa da necessidade da utilização de um filtro suave para rea-

lizar as leituras de amplitudes, não é possível utilizar simplesmente o AM-DSB/

Telecomunicaçõese-Tec Brasil 86



SC. Sendo assim, será necessário idealizar um compromisso entre ambas as 

modulações, AM-SSB e AM-DSB/SC, para produzir a Amplitude Modulation – 
Vestigial Side Band, ou modulação em amplitude com banda lateral vestigial.

O processo de modulação ocorre da seguinte forma: em vez de remover to-

talmente uma faixa lateral, um traço ou vestígio dessa mesma faixa é trans-

mitido, e em vez de transmitir a outra faixa lateral completamente, somente 

parte de sua totalidade é transmitida. Daí a origem do nome banda lateral 

vestigial. Resumindo, quando se falar da modulação AM-VSB, é importante 

saber que sempre uma das bandas é quase totalmente transmitida e a outra 

quase totalmente suprimida.

O vestígio transmitido deve compensar a porção espectral que falta na outra 

faixa lateral. Este requisito garante que a detecção coerente da onda modu-

lada VSB recupere uma réplica do sinal de mensagem.

Síntese da unidade
Ao longo desta unidade, você estudou os principais conceitos das variantes 

que envolvem a modulação AM. Também teve a oportunidade de conhecer 

o funcionamento e os tipos de circuitos moduladores e demoduladores AM-

-DSB. Todos encontram aplicações nos transmissores e receptores dos varia-

dos sistemas de comunicações, como por exemplo: o rádio, a telefonia e a 

TV analógica. Estes temas são importantes na sua formação técnica. Espero 

que você tenha gostado.
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Unidade n 

Modulação angular

Unidade 5





e-Tec Brasil

Unidade 5 

definições básicas
A modulação angular surgiu como proposta de combater as interferências 

sofridas na amplitude do sinal modulado AM-DSB. Existem dois tipos de mo-

dulação angular, a saber: a modulação em fase (PM – Phase Frequency) e a 

modulação em  frequência (FM – Frequency Modulation). Para exemplificar, 

a Figura 5.1 mostra a diferença entre estas modulações.

Modulação em Amplitude (AM)

Modulação em Frequência (FM)

Modulação em Fase (PM)

Figura 5.1: Sinais modulados em AM, FM e PM
Fonte: http://www.eterfs.com.br/

A modulação PM utiliza o sinal modulante para variar a fase do sinal modu-

lado, ao passo que na modulação FM a variação do sinal modulado ocorre 

na frequência. Apesar de a modulação angular apresentar duas formas dis-

tintas para o transporte da informação, é importante saber que quando o 

sinal estiver modulado em frequência, também ocorrerão variações de fase 

no mesmo sinal, e vice-versa. Isto porque a variação de frequência é direta-

mente proporcional à derivada da fase do mesmo sinal. Estudaremos, nesta 

unidade, as duas modulações, PM e FM, paralelamente.
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Generalidades
Uma portadora senoidal é expressa, na sua forma geral, da seguinte maneira:

Equação 5.1

Onde:
E0= amplitude do sinal portador

ω0= Frequência Angular = 2.π.f0

φ = fase inicial da portadora; inicialmente Para facilitar os cálculos,ela deve 

ser igual a zero.

O sinal modulante pode variar qualquer um dos parâmetros do sinal porta-

dor destacados acima. Assim, fazendo variar a frequência angular propor-

cionalmente ao sinal modulante, surgirá a modulação em frequência (FM 

– Frequency Modulation). Agora, caso o parâmetro variável seja a fase da 

portadora, teremos a modulação em fase (PM – Phase Modulation).

As modulações PM e FM se inter-relacionam entre si, contextualizando a modula-

ção angular. Antes de estudar cada caso, é importante conhecer duas definições:

a) Fase instantânea: é a variável de fase (θi) do sinal, cujo valor varia em 

função do tempo. Ver Equação 5.2.

Equação 5.2

Onde:
θi (t)= ω0.t+φ, ou seja, é a equação que define o valor da fase em qual-

quer instante de tempo.
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b) Frequência instantânea: representada pela variável (ωi (t)), consiste na 

derivada da fase instantânea em relação ao tempo. Ver Equação 5.3.

Equação 5.3

Como neste exemplo a frequência do sinal é uma constante, frequência 

instantânea (ωi (t)) será igual à frequência angular da portadora (ω0).

Quando (ωi (t)) variar de maneira proporcional ao sinal de informação, 

como é o caso da modulação FM, a fase instantânea pode ser calculada 

por meio da integral vista na Equação 5.4, mostrando uma relação entre 

os paramentos de fase e frequência do sinal.

 
Equação 5.4

É comum o uso das técnicas de derivação e integral nos cursos de Enge-

nharia. Porém, elas não serão objeto de estudo neste curso e serão sempre 

utilizadas para enfatizar o desenvolvimento algébrico de alguma equação.

Tipos de modulação angular
a) Modulação em frequência (FM): Em um sinal modulado em FM a fre-

quência angular instantânea (ωi(t)) da portadora é variada de forma pro-

porcional ao sinal modulante (em(t)), como mostra a Equação 5.5

Equação 5.5

Note que Kf é um parâmetro inerente ao funcionamento do modulador 

e tem a função de transformar as variações de amplitude da entrada em 

variações de frequências de saída. Para que a Equação 5.5 seja linear, é 

importante que o parâmetro Kf seja constante para qualquer amplitude 

do sinal modulador de entrada.
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Tendo como referência a frequência e a fase instantânea, a expressão 

da equação do sinal modulado FM pode ser reescrita pela Equação 5.6.

  (fase instantânea) 

Equação 5.6
 

   

Equação 5.7

A modulação em frequência (FM) é bastante utilizada em sistemas de 

radiodifusão. 

b) Modulação em fase: é a variação provocada por um sinal modulante 

(em(t)), na fase instantânea (θi(t)) do sinal da portadora. Ver Equação 5.8.

Equação 5.8

A constante Kp possui as mesmas considerações feitas em relação a Kf 

Tendo como referência a frequência e a fase instantânea, a expressão da 

equação do sinal modulado PM é dada pela Equação 5.10.

(frequência instantânea)

Equação 5.9

  

Equação 5.10

Os moduladores FM e PM podem ser usados indistintamente nos sistemas 

de telecomunicações, desde que eles sejam processados de forma adequa-

da. As figuras 5.2 e 5.3 mostram alguns possíveis diagramas de blocos que 

podem ser montados para a transmissão dos sinais FM e PM.
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Modulador 
FMe(t) e(t)

FM

Em(t)
Sinal Demodulador 

FM

Modulador 
FMe(t) e(t)

FM

Em(t)
Sinal Demodulador 

PM
d
dt

d
dt

Modulador 
FMe(t) e(t)

FM

Em(t)
Sinal Demodulador 

PMdt

Modulador 
FMe(t) e(t)

FM

Em(t)
Sinal Demodulador 

PMdt

Figura 5.2: Transmissões de sinais FM
Fonte: Ribeiro; e Barradas (1980)
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FMe(t) e(t)

PM

Em(t)
Sinal Demodulador 

FM

Modulador 
FMe(t) e(t)

PM

Em(t)
Sinal Demodulador 

PM

d
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d
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Modulador 
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Em(t)
Sinal Demodulador 
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PMe(t) e(t)

PM

Em(t)
Sinal Demodulador 

PM

dt

dt

Figura 5.3: Transmissões de sinais PM
Fonte: Ribeiro e Barradas (1980)
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influência do sinal modulante  
sobre o sinal modulado
O objetivo desta seção é apresentar a você, estudante, as influências da am-

plitude e frequência do sinal modulante no sinal modulado em FM. O gráfico 

que está na posição vertical na Figura 5.4 mostra um sinal modulante (ponto 

2) sofrendo alterações na sua amplitude (ponto 1) e frequência (ponto 3). 

Já o gráfico na posição horizontal mostra os efeitos que o sinal modulado 

recebe em virtude de tais mudanças.

Legenda

Onda Modulada de amplitude maior que a onda1’

2’ Onda Moduladora de frequência

Onda Moduladora de frequência menor que a onda 2

2

3’

1’ 2’ 3’

(t)

1 2 3

Em

ω0

ω0 - Δω2

ω0 + Δω2

ω0 - Δω1

ω0 + Δω1

Kf

(t)

Figura 5.4: Influência da onda modulante no formato da onda modulada
Fonte: Ribeiro e Barradas (1980)

Se analisarmos atentamente a Figura 5.4, podemos verificar que entre os 

pontos 1 e 1’ de cada gráfico há um aumento na amplitude do sinal modu-

lante provocado pelo aumento no desvio de frequência do sinal modulado. 

Já nos pontos 2 e 2’, a diminuição de frequência do sinal modulante cria 
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uma deformação na frequência no sinal modulado. Depois desta breve aná-

lise, conclui-se que as variações de amplitude e frequência que porventura 

o sinal modulante possa sofrer resultarão no aumento da largura de faixa 

significativa do sinal modulado.

Em FM, o conceito de desvio de frequência é definido como o afastamento 

máximo que a frequência instantânea realiza em relação à frequência da 

portadora, podendo ser representado por uma variável ∆f.

Índices de modulação
O índice de modulação angular (FM ou PM) é um parâmetro útil para deter-

minar componentes do espectro do sinal modulado.

Para definir os índices da modulação angular, costuma-se tomar como refe-

rência o desvio máximo absoluto da fase. Dessa forma, para a modulação:

a) FM tem-se:

  , 

Onde: 

Assim, o máximo desvio de fase (ou o índice de modulação) é dado por:

∆
 , 

Equação 5.11

Onde: 
mf = índice de modulação FM

∆f = desvio de frequência

fm= frequência do sinal modulante

Como a frequência instantânea é dada por:

   

Fica evidente que o máximo desvio de frequência em relação à frequência 

da portadora ω0 é dado por ∆ω=Kf Em , onde Kf  é dado em (rad/s)/volts.
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b) PM tem-se: 

   

Assim, o máximo desvio de fase (ou o índice de modulação) é dado por:

Equação 5.12

Onde:
mp = índice de modulação PM

Kp = constante do modulador (em rad/volts)

Em = amplitude do sinal modulante

Note que o índice da modulação em frequência (mf ) é inversamente pro-

porcional à frequência angular (ωm) do sinal modulante, enquanto que 

o índice da modulação em fase (mp) é independente da frequência. Por 

outro lado, os dois índices são diretamente proporcionais à amplitude 

do sinal modulante.

Em consequência dessas definições, as equações dos sinais modulados 

FM e PM podem ser reescritas nas formas das equações 5.13 e 5.14.

   

   

 

Equação 5.13

  
  

  

Equação 5.14

Em ambos os casos, o índice de modulação não tem significado percentual 

e suas dimensões são dadas em radianos.
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Percentagem de modulação FM
Segundo Ribeiro e Barradas (1980), num processo de modulação, quando se 

varia um parâmetro da onda portadora, é importante saber entre que limites 

essa variação é permitida, bem como avaliar para uma determinada configu-

ração o quanto de tolerância se tem em relação a esse limite.

Na modulação AM-DSB utiliza-se o índice de modulação para medir o per-

centual de modulação, pois é possível fazer com que a envoltória do sinal 

modulado se desloque até o valor nulo, fazendo com que este se torne o 

limite para que não exista distorção no modulador.

Na modulação angular, os índices de modulação FM e PM apresentam seus 

resultados na forma de valores absolutos, não servindo para medir a porcen-

tagem de modulação. Tampouco se pode aplicar um critério similar ao AM 

descrito no parágrafo anterior.

Por isso, para a radiodifusão FM comercial, estabeleceu-se um valor máximo 

para o desvio de frequência. Esse valor é fixado em ± 75 kHz; por outro lado, 

para o áudio usado em teledifusão, este valor é de ± 25 kHz. Assim, utiliza-se a 

Equação 5.15 para encontrar a percentagem de modulação da modulação FM.

∆
∆

Equação 5.15

Onde:
M(fm) = índice percentual da modulação FM

∆f = chamado de delta f, representa o desvio de frequência do sinal modu-

lado em FM

∆f (máx) = chamado de delta f máximo, representa o desvio máximo de frequ-

ência do sinal modulado em FM, que para o caso de um sinal modulante  

em (t)=Em.cos(ωm.t) é de ∆(f(max))=Kf  Em. (para Kf dado em Hz/volts)
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a) Um sinal modulado produz um desvio de frequência de 15 kHz. Qual 

será o valor da percentagem de modulação (M) desta transmissão?

 
∆

∆ .

 % %

Equação 5.16

b) Utilizando os dados referentes ao exemplo anterior, encontre a per-

centagem da modulação para o sinal modulado em FM do áudio de 

televisão.                 

 
∆

∆ .

 % %

Equação 5.17

espectro do sinal FM (faixa estreita e larga)
O espectro do sinal modulado em FM depende diretamente do valor do índice 

de modulação (mf). Dessa maneira, podemos ter dois tipos de modulação FM:

c) FM de faixa estreita: é identificada quando o índice de modulação (mf ) 

apresenta um valor muito pequeno, comparado a um radiano (1 rad);

d) FM de faixa larga: é identificada quando o índice de modulação (mf ) 

apresenta um valor maior do que um radiano (1 rad).

1. FM de faixa estreita
A modulação FM de faixa estreita recebe este nome por possuir uma 

largura de banda muito menor quando comparada àquela da tradicional 

modulação FM utilizada em radiodifusão (FM de faixa larga). Uma das 

principais aplicações práticas da modulação FM de faixa estreita vem da 

sua utilização em equipamentos de telecomando.

Para sintetizar a análise da FM de faixa estreita, será necessário relembrar 

da expressão do sinal modulado, visto na Equação 5.13, anteriormente, 

que repetiremos a seguir para sua melhor compreensão. Veja:

cos θ   
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Ao aplicar a identidade trigonométrica da soma da cossenoide de dois 

arcos na expressão anterior, é possível chegar ao sinal modulado em FM 

da Equação 5.18.

Equação 5.18

Valores de índices de modulação abaixo de 0,3 são considerados pe-

quenos, quando comparados ao valor de 1 radiano. Ao aplicar tal valor 

na Equação 5.18, é possível, com a ajuda das relações trigonométricas 

abaixo, realizar mais algumas aproximações na expressão anterior.

 
 

Assim, o sinal modulado FM de faixa estreita é descrito na Equação 5.19.

  

  
 

Equação 5.19

Esta expressão é bem similar à expressão do sinal modulado AM-DSB, 

apresentando como principal diferença a inversão do sinal algébrico na 

banda lateral inferior. No domínio da frequência, o gráfico de amplitudes 

do sinal modulado FM de faixa estreita é visto na Figura 5.5.

(t)

(t) E0Em_FM

2
E0mf

2
E0mf

Figura 5.5: Espectro de amplitudes FM – faixa estreita
Fonte: Ribeiro e Barradas (1980)
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A largura de banda na modulação FM para faixa estreita é igual àquela 

da modulação AM-DSB, ou seja, ela é duas vezes a largura da banda de 

frequência do sinal modulante. Ver Equação 5.20.

Equação 5.20

O cálculo da potência média da modulação FM em faixa estreita é feito 

pela seguinte equação:

Equação 5.21

O diagrama de blocos da Figura 5.6 apresenta o esquema da modulação 

FM de faixa ou de banda estreita.

Modulador de Fase de Banda Estreita

Onda 
Modulante

Onda FM de 
Banda Estreita

Onda Portadora

Asen (2pi fc t)

Asen (2pi fc t)

Integrador Modulador 
Multiplicador

Deslocador de
Fase -90°

Figura 5.6: Espectro de amplitudes FM – faixa estreita
Fonte: Haykin (2007)

Em condições ideais, o modulador FM de faixa estreita apresenta uma 

amplitude constante e um sincronismo da frequência do sinal modulante 

(fm) e a fase instantânea (ϴi). Só que na prática ele irá diferir em dois 

pontos fundamentais:

a) a envoltória possuirá uma modulação de amplitude residual variando 

com o tempo;

b) a fase instantânea (ϴi) gera distorção em forma de harmônicos de 

ordens superiores da frequência modulante (fm) .

A forma de reduzir esses problemas é restringir o índice de modulação  a 

um valor de até 0,3 radianos.
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2. FM de faixa larga

A análise da modulação FM faixa larga é mais complexa em virtude de o 

índice de modulação apresentar valores maiores que 1 radiano, que por 

sua vez, impede as simplificações trigonométrica usadas no tópico anterior.

Em 1817, o físico e astrônomo alemão Friedrich Wilhelm Bessel descobriu, 

através dos seus trabalhos na área de astronomia, uma função matemáti-

ca que, mais tarde, iria ajudar o desenvolvimento de muitos trabalhos no 

campo da física, matemática e engenharia. A técnica da FM faixa larga foi 

contemplada com essa descoberta, facilitando o cálculo das amplitudes e 

das suas n faixas de frequências presentes nesse tipo de sinal.

O espectro de amplitudes do sinal do sinal de FM faixa larga será com-

posto por uma portadora sinusoidal com frequência angular ômega zero 

(ω0), e um número infinito de espectros de frequências espaçados do pró-

prio ômega zero (ω0). Com a ajuda do índice de modulação FM e dos co-

eficientes da função de Bessel, será possível encontrar os valores das am-

plitudes da portadora e das frequências laterais de ordem n do sinal FM.

Com isso, a expressão do sinal modulado FM de faixa estreita é definido 

pela Equação 5.22.

Equação 5.22
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Onde: 
E0 = tensão de pico da onda portadora

Jn(mf)  = representa os valores das funções de Bessel de primeira espécie 

que são obtidos por meio da leitura de uma tabela com os resultados 

predefinidos em função do índice de modulação 

ω0= 2π .f0 = frequência angular da portadora; sendo  a frequência do 

sinal portadora

ω0= 2π .fm = frequência angular do sinal modulante, sendo  igual à fre-

quência do sinal modulante

Dessa forma, usando a Equação 5.22, é possível chegarmos ao gráfico 

da função de Bessel de primeira espécie apresentado na figura 5.7.

(mf)

J0(mf)

J0(mf)

J1(mf)
J2(mf)

J3(mf)
J4(mf)

-0,4

-0,2

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0
2 4 6 8 10 12 14 16 18

Figura 5.7: Gráfico da função de Bessel de primeira espécie 
Fonte: Haykin (2007)

Apesar de o número de raias ser infinito, a partir de certa ordem de gran-

deza, a contribuição dessas mesmas raias se tornará desprezível para o sinal 

FM faixa larga. A Tabela 5.1 apresenta os valores dos coeficientes de Bessel.
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Tabela 5.1: Coeficientes da função de Bessel
mf (rad) J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14

0,00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,10 0,9975 0,0499 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,20 0,9900 0,0995 0,0050 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,30 0,9776 0,1483 0,0112 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,40 0,9604 0,1960 0,0197 0,0013 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,50 0,9120 0,2867 0,0437 0,0044 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,60 0,9776 0,1483 0,0112 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,70 0,8812 0,3290 0,0588 0,0069 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,80 0,8463 0,3688 0,0758 0,0102 0,0010 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,90 0,8075 0,4059 0,0946 0,0144 0,0016 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,00 0,7652 0,4401 0,1149 0,0196 0,0025 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,50 0,5118 0,5579 0,2321 0,0610 0,0118 0,0018 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,00 0,2239 0,5767 0,3528 0,1289 0,0340 0,0070 0,0012 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,50 -0,0484 0,4971 0,4461 0,2166 0,0738 0,0195 0,0042 0,0008 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,00 -0,2601 0,3391 0,4861 0,3091 0,1320 0,0430 0,0114 0,0025 0,0005 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,50 -0,3801 0,1374 0,4586 0,3868 0,2044 0,0804 0,0254 0,0067 0,0015 0,0003 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,00 -0,3971 -0,0660 0,3641 0,4302 0,2811 0,1321 0,0491 0,0152 0,0040 0,0009 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4,50 -0,3205 -0,2311 0,2178 0,4247 0,3484 0,1947 0,0843 0,0300 0,0091 0,0024 0,0006 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000

5,00 -0,1776 -0,3276 0,0466 0,3648 0,3912 0,2611 0,1310 0,0534 0,0184 0,0055 0,0015 0,0004 0,0001 0,0000 0,0000

5,50 -0,0068 -0,3414 -0,1173 0,2561 0,3967 0,3209 0,1868 0,0866 0,0337 0,0113 0,0034 0,0009 0,0002 0,0000 0,0000

6,00 0,1506 -0,2767 -0,2429 0,1148 0,3576 0,3621 0,2458 0,1296 0,0565 0,0212 0,0070 0,0020 0,0005 0,0001 0,0000

6,50 0,2601 -0,1538 -0,3074 -0,0353 0,2748 0,3736 0,2999 0,1801 0,0880 0,0366 0,0133 0,0043 0,0013 0,0003 0,0001

7,00 0,3001 -0,0047 -0,3014 -0,1676 0,1578 0,3479 0,3392 0,2336 0,1280 0,0589 0,0235 0,0083 0,0027 0,0008 0,0002

7,50 0,2663 0,1352 -0,2303 -0,2581 0,0238 0,2835 0,3541 0,2832 0,1744 0,0889 0,0390 0,0151 0,0052 0,0016 0,0005

8,00 0,1717 0,2346 -0,1130 -0,2911 -0,1054 0,1858 0,3376 0,3206 0,2235 0,1263 0,0608 0,0256 0,0096 0,0033 0,0010

8,50 0,0419 0,2731 0,0223 -0,2626 -0,2077 0,0671 0,2867 0,3376 0,2693 0,1694 0,0894 0,0410 0,0167 0,0061 0,0021

9,00 -0,0903 0,2453 0,1448 -0,1809 -0,2655 -0,0550 0,2043 0,3275 0,3051 0,2149 0,1247 0,0622 0,0274 0,0108 0,0039

9,50 -0,1939 0,1613 0,2279 -0,0653 -0,2691 -0,1613 0,0993 0,2868 0,3233 0,2577 0,1650 0,0897 0,0427 0,0182 0,0070

10,00 -0,2459 0,0435 0,2546 0,0584 -0,2196 -0,2341 -0,0145 0,2167 0,3179 0,2919 0,2075 0,1231 0,0634 0,0290 0,0120

10,50 -0,2366 -0,0788 0,2216 0,1633 -0,1283 -0,2611 -0,1203 0,1236 0,2851 0,3108 0,2477 0,1611 0,0898 0,0441 0,0195

11,00 -0,1712 -0,1768 0,1390 0,2273 -0,0150 -0,2383 -0,2016 0,0184 0,2250 0,3089 0,2804 0,2010 0,1216 0,0643 0,0304

11,50 -0,0677 -0,2284 0,0279 0,2381 0,0963 -0,1711 -0,2451 -0,0846 0,1421 0,2823 0,2998 0,2390 0,1575 0,0897 0,0454

12,00 0,0477 -0,2234 -0,0849 0,1951 0,1825 -0,0735 -0,2437 -0,1703 0,0451 0,2304 0,3005 0,2704 0,1953 0,1201 0,0650

12,50 0,1469 -0,1655 -0,1734 0,1100 0,2262 0,0347 -0,1984 -0,2252 -0,0538 0,1563 0,2789 0,2899 0,2314 0,1543 0,0896

13,00 0,2069 -0,0703 -0,2177 0,0033 0,2193 0,1316 -0,1180 -0,2406 -0,1410 0,0670 0,2338 0,2927 0,2615 0,1901 0,1188

13,50 0,2150 0,0380 -0,2094 -0,1001 0,1649 0,1978 -0,0184 -0,2141 -0,2037 -0,0273 0,1673 0,2751 0,2811 0,2245 0,1514

14,00 0,1711 0,1334 -0,1520 -0,1768 0,0762 0,2204 0,0812 -0,1508 -0,2320 -0,1143 0,0850 0,2357 0,2855 0,2536 0,1855

14,50 0,0875 0,1934 -0,0609 -0,2102 -0,0261 0,1958 0,1612 -0,0624 -0,2214 -0,1819 -0,0044 0,1759 0,2712 0,2730 0,2184

15,00 -0,0142 0,2051 0,0416 -0,1940 -0,1192 0,1305 0,2061 0,0345 -0,1740 -0,2200 -0,0901 0,1000 0,2367 0,2787 0,2464

Fonte: http://www.eletrica.ufpr.br/ufpr2/tccs/208.pdf
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A Figura 5.8 mostra o espectro de amplitudes e de potências do sinal FM de 

faixa larga no domínio da frequência.

ω

ω
0

 +
 4

.ω
m

ω
0

 -
 4

.ω
m

ω
0

 +
 3

.ω
m

ω
0

 +
 2

.ω
m

ω
0

 -
 3

.ω
m

ω
0

 -
 2

.ω
m

ω
0

 +
 ω

m

ω
0

 -
 ω

m

ω
0

 

Am
pl

itu
de

(V
ol

ts
)

J 1(
m

f).
 E

0

+
 J 4

(m
f).

 E
0

+
 J 4

(m
f).

 E
0

+
 J 3

(m
f).

 E
0

+
 J 2

(m
f).

 E
0

+
 J 2

(m
f).

 E
0

+
 J 1

(m
f).

 E
0

J 0(
m

f).
 E

0

J 3(
m

f).
 E

0

ω

ω
0

 +
 4

.ω
m

ω
0

 -
 4

.ω
m

ω
0

 +
 3

.ω
m

ω
0

- 
3

.ω
m

ω
0

 +
 2

.ω
m

ω
0

 -
 2

.ω
m

ω
0

 +
 ω

m

ω
0

 -
 ω

m

ω
0

 

Potência
(Watts)

J 42  (m
f).

 E
02 2

J 42  (m
f).

 E
02 2

J 32  (m
f).

 E
02

J 22  (m
f).

 E
02

J 12  (m
f).

 E
02

J 02  (m
f).

 E
02

2

J 32  (m
f).

 E
02 2

2

J 22  (m
f).

 E
02 2

2

2

J 1 
(m

f).
 E

02 2

Figura 5.8: Espectro de amplitudes/potência do sinal FM – faixa larga
Fonte: Ribeiro; Barradas (1980)

Uma característica importante do espectro FM de faixa larga é que os valores 

das amplitudes das raias laterais diminuem à medida que o número destas 

aumentam. Com isso, a largura de banda da FM de faixa larga pode ser de-

terminada através de dois casos:
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a) Regra de Carson => trata-se de uma regra empírica para calcular a 

largura de banda de um sinal FM gerado por um sinal modulador de 

único tom. A partir do valor do índice de modulação FM, a tabela 5.2 

mostra as fórmulas utilizadas para cálculo da largura de banda (BW) 

bem como as suas aplicações.

Tabela 5.2: Largura de banda FM – Regra de Carson
mf BW Aplicações

mf  < 1 2 . fm Sistema de Microondas e Digitais

1 < mf < 10
2 . (�f +  fm)

2 . (�f +  2. fm)
Sistemas de Radiodifusão

mf  > 10 2 . �f 

Fonte: Ribeiro e Barradas (1980)

b) Método alternativo => baseado na função de Bessel, este método é 

definido como uma solução alternativa, que mantém um número máxi-

mo de raias laterais significativas, cujas amplitudes são maiores do que 

algum valor selecionado.

De acordo com Haykin (2007), podemos definir a largura de banda de trans-

missão de uma onda FM como a separação entre duas frequências além 

das quais nenhuma das frequências laterais é maior que 1% da amplitude 

da portadora obtida quando a modulação é retirada. Ou seja, a largura de 

banda do sinal FM também pode ser calculada pela seguinte expressão:

BW=2.n(máx.).fm

Onde:
BW= largura de banda do sinal FM

n(máx.)= valor mais elevado de n que satisfaz a exigência |Jn(mf )|>0,01
fm= frequência do sinal modulante

Note que o valor de  varia de acordo com o índice de modulação FM (mf) e 

pode ser calculado com a ajuda dos dados da Tabela 5.1.
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A Figura 5.9 mostra uma fotografia tirada da frente do visor de um equipa-

mento de telecomunicações, chamado de analisador de espectro. Ele deta-

lha as amplitudes de um determinado sinal modulado FM no domínio da fre-

quência. Observe que os valores da frequência de operação (f0), frequência 

modulante (fm) e índice de modulação (mf) estão descritos no título da figura.

Figura 5.9: Espectros do sinal FM (f0=2 MHz; fm=20 KHz; mf=3)
Fonte: Ribeiro e Barradas (1980) 

Faixa comercial de transmissão FM
A Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commis-
sion – FCC) dos Estados Unidos requer que a modulação em frequência seja 

utilizada como técnica de modulação para a faixa de frequência entre 88 e 

108 MHz, que é conhecida como faixa de transmissão FM. A modulação em 

frequência também e obrigatória como técnica de modulação para transmis-

são de sinais sonoros de televisão.

Aqui no Brasil, a regulamentação é feita pela Anatel através da Resolução nº 

67, que trata do Regulamento Técnico para Emissoras de Radiodifusão Sono-

ra em Frequência Modulada. Este, por sua vez utiliza a faixa de frequências 

em VHF (Very High Frequency), cujo intervalo é de 87,8 a 108 MHZ para a 

distribuição dos canais de cada operadora FM. A canalização dessa faixa 

permite a instalação de 101 canais analógicos (emissoras), cujas portadoras 

estão separadas por uma largura de banda de 200 kHz.

Na prática, são utilizadas no máximo 50 estações de rádio numa mesma re-

gião, pois não é permitido que duas emissoras ocupem faixas vizinhas, para 

prevenir interferências de uma estação em outra e para permitir transmissão 

de sinais de áudio estéreo.
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1. Seja um sinal modulador de 7,5 kHz provocando um desvio de 75 kHz 

em uma portadora de 96 MHz e com amplitude de 10V. Com base nes-

ses dados, pede-se para calcular o índice de modulação , a largura de 

banda do espectro FM para um determinado n máximo e o valor da 

amplitude das raias de frequência.

Solução:

Dados

fm=7,5 KHz ∆f=75 KHz f0=96 MHz A0=10V ε=0,01

a) Cálculo o índice de modulação mf.

 ∆ 75 . 10

7,5 . 10
 

b) Largura de banda do espectro FM para um determinado “n” máximo.

Solução:
A largura de banda deste exemplo será calculada usando o método 

alternativo, onde:

BW=2.n(máx.).fm

Para calcular o tamanho de BW, primeiro vamos encontrar o número 

máximo (n(máx.)) de raias do espectro. Para isso, devemos respeitar a 

seguinte condição para o coeficiente de Bessel.

|Jn(mf )|>0,01

Onde, mf=10.

De posse dessas informações, volte à Tabela 5.1 e siga os passos a seguir:

1º Passo – a primeira coluna indica valores determinados do índice de 

modulação (mf). Encontre a linha em que o valor de  seja igual a 10. 

2º Passo – Agora, olhando para o horizonte da linha, você verá uma série 

de resultados que correspondem aos coeficientes inseridos no intervalo 

de  J0 até J15 . Em seguida, busque o valor que é aproximadamente maior 

do que 0,01. Se você estiver bem atento, encontrarás o valor de 0,0119.
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3º Passo – faça o cruzamento das informações entre linha e coluna a 

partir do referencial encontrado no passo anterior, que você chegará 

ao seguinte coeficiente:

|J_14 (10)|>0,01

Assim, para n(máx)= J14, tem-se uma largura de banda de:

BW=2.n(máx.).fm= 2 .14 .7,5 .103 = 210 .103= 210 kHz

c) Para calcular as amplitudes de cada raia, basta utilizar os coeficientes da 

equação 5.22 e, consultando a Tabela 5.1, encontrar seus devidos valo-

res. Os resultados são apresentas a seguir, na Tabela 5.3.

Tabela 5.3: Amplitudes e raias espectrais do sinal FM 
Número das raias Raias espectrais (Hertz) Amplitude (Volts)

14  96.105.000 0,119

13  96.097.500 -0,289

12  96.090.000 0,633

11  96.082.500 -1,231

10  96.075.000 2,074

9  96.067.500 -2,918

8  96.060.000 3,178

7  96.052.500 -2,167

6  96.045.000 -0,14

5  96.037.500 2,34

4  96.030.000 -2,19

3  96.022.500 -0,583

2  96.015.000 2,546

1  96.007.500 -0,434

0  96.000.000 -2,45

1  95.992.500 0,434

2  95.985.000 2,546

3  95.977.500 0,583

4  95.970.000 -2,19

5  95.962.500 -2,34

6  95.955.000 -0,14

7  95.947.500 2,167

8  95.940.000 3,178

9  95.932.500 2,918

10  95.925.000 2,074

11  95.917.500 1,231

12  95.910.000 0,633

13  95.902.500 0,289

14  95.895.000 0,119
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Figura 5.10: Espectro do sinal FM
Fonte Ribeiro; Barradas (1980)

2. Uma portadora de 107,6MHz é modulada em FM por uma onda senoi-

dal de frequência modulante de 7 kHz. O sinal modulado FM possui um 

desvio de frequência de 50 kHz.

Dados
fm=7,0 KHz ∆f=50 KHz f0=107,6 MHz

a) Determine a oscilação do sinal FM.
Solução:
A oscilação da portadora (OSP), que representa a excursão de frequên-

cia, tem como definição o afastamento máximo entre os extremos, nos 

dois sentidos, em relação ao valor correspondente da portadora não 

modulada. Em sinais modulados FM com desvios de frequência simétri-

cos, pode ser calculada por 2.∆f . Assim, tem-se:

OSC (portadora) = 2. ∆f  =  2.50.103 = 100.103 = 100 KHz      

b) Calcule o valor do índice de modulação da onda FM.
Solução:
 ∆

 [rad] 
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c) Determine a frequência extrema mais alta e a mais baixa do 
sinal modulado.

Solução:
Com base na solução do cálculo do número de raias máxima () do 

primeiro exercício, tem-se:

|J10 (7)|>0,01

Assim, as frequências são:

 
 

3. Um sinal modulado FM possui um desvio de frequência de 20 kHz. Com 

base nessa informação, determine:

a) A modulação percentual desse sinal quando transmitido na faixa de 

88-108MHz.

∆
∆  

Note que na radiodifusão FM é fixado um valor de desvio máximo 

de ±75 kHz.  

b) Calcule a modulação percentual, caso esse sinal fosse transmitido 

como parte do um sinal de áudio TV.

Note que na transmissão de áudio de TV é fixado um valor de desvio 

máximo de 25 KHz. 

∆
∆
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4. Uma transmissão de rádio FM é feita em monocanal com sinal modulan-

te de áudio fmax = 15kHz. Sabendo-se que a potência média da onda por-

tadora é 1,2kW medida sobre uma carga de 50W, e que o deslocamento 

de frequência é de ±25 kHz, calcular:

a) A tensão de pico da onda portadora sobre a carga.

 

50
 

b) O índice de modulação mf.

∆
       =>   

c) Utilizando a regra de Carson, calcule a largura de faixa utilizada na 

transmissão.

Note que o índice de modulação calculado no item anterior é igual 

a 1,67 que o inclui dentro de um intervalo de 1 a 10. Tratando-se 

de um sistema de radiodifusão, a fórmula para calcular a largura de 

banda do canal é:

BW  
BW 25. 10

Síntese da unidade
Nesta unidade vimos os conceitos sobre modulação angular. Esta por sua 

vez é responsável por gerar as modulações em frequência (FM) e fase (PM). 

A primeira faz com que a portadora tenha a sua frequência alterada em 

decorrência do sinal modulante. Já a segunda se caracteriza pela variação 

da fase da portadora em função do sinal modulante. Um bom exemplo de 

uso da modulação FM, quanto à aplicação, são as transmissões de áudio na 

faixa da radiodifusão FM comercial. A exploração matemática vista ao lon-

go dos tópicos faz parte do entendimento técnico que mais tarde trará um 

diferencial para o profissional que atuará no campo de transmissão. Espero 

que você tenha gostado!
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Unidade 6 

Basicamente existem dois métodos para modular um sinal FM. O 

primeiro é conhecido como método direto o qual tem como ca-

racterística atuar sobre a frequência de ressonância do circuito os-

cilador. Já o segundo é conhecido como método indireto e tem a 

sua estrutura de projeto baseada em duas técnicas: 

1. Sistema de Armstrong, cujos passos consistem na formação de um 

sinal FM de faixa estreita, seguido por etapas de multiplicação de 

frequência e heterodinação.

2. Método digital, que utiliza a modulação em frequência de pulso 

para geração do sinal modulado FM.

Circuito modulador FM – método direto
O circuito modulador FM de método direto utiliza osciladores controlados 

por diodos varicaps, os quais produzem capacitâncias variáveis que são con-

troladas por tensões. Um esquema com esta analogia é apresentado na Fi-

gura 6.1, que mostra um sinal modulador excitando um circuito reativo e 

associando-o ao bloco do oscilador.

V

OSCILADORSinal modilador
a(t) + Polarixação

C1

C2

Figura 6.1: Modulador de frequência – método direto
Fonte: Ribeiro e Barradas (1980)

Na prática, um circuito bastante utilizado para obtenção de um sinal mo-

dulado em FM pelo método direto é o oscilador Hartley, que podemos 

verificar na Figura 6.2.
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Figura 6.2: Oscilador Hartley – método direto
Fonte: http://www.ibytes.com.br/circuito-eletronico-de-pre-amplificar-com-duas-etapas-com-bc548/ 

Circuito modulador FM – método indireto
O modulador FM pelo método indireto exige que a frequência instantânea, apre-

sentada na Equação 6.1, possua característica linear. Assim, torna-se necessário 

que o fator multiplicador (Kf) que representa a inclinação da curva seja constante.

Equação 6.1

A Figura 6.3 mostra as curvas características do modulador FM de método 

indireto.

Sinal modilador
+ Polarixação

Em(t)

a(t)

a(t)

t

t

(t)

Kf = tan α

t

ω
0

ω
0

ω
0

ωi
(t)ωi

ω
0

 -
 ω

d

ω
0

 +
 ω

d

ω0 + ωd

ω0 - ωd

ω0 

Figura 6.3: Curvas características do modulador FM
Fonte: Ribeiro e Barradas (1980)
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Note que o sinal modulador possui uma amplitude variável e que ao passar 

pela curva característica será reproduzido por um sinal modulado Em(t) de 

amplitude constante e frequência variável.  Essas mesmas considerações se 

aplicam ao modulador em fase (PM), desde que se substitua a frequência 

intermediaria ωi (t) pela fase instantânea θi(t).

Na sua formação, o processo de modulação por método indireto utiliza um 

sinal FM de faixa estreita criada a partir de um circuito modulador balance-

ado que é similar ao utilizado no modulador AM – DSB/SC, cujo exemplo 

pode ser visto na Figura 6.4. É importante ressaltar que a função do circuito 

balanceado é gerar as frequências das bandas laterais, inferior e superior, e 

suprimir o sinal de frequência da portadora.

Sinal 
modulante

Oscilador da Portadora

Saída
DSB

T2T1

D1

D2 D3

D4

Figura 6.4: Modulador balanceado FM – DSB 
Fonte: Frenzel Júnior (2013)

A próxima etapa do processo de modulação é a inserção do bloco multiplica-

dor de frequências (Figura 6.5), o qual mostra que é possível gerar sinais de 

FM faixa larga a partir dos moduladores de FM faixa estreita.

Modulador angular 
de faixa estreita

Multiplicador 
de frequência

Conversor

Figura 6.5: Produção da modulação de faixa larga
Fonte: Ribeiro e Barradas (1980)

O multiplicador de frequência afeta todas as frequências oriundos do sinal 

FM de faixa estreita, inclusive o desvio de frequência presente no sinal mo-

dulado, e pode ser criado por um gerador de frequências harmônico asso-

ciado a uma filtragem conveniente. É importante ressaltar que o índice de 

modulação FM é uma função direta do desvio de frequência; portanto ele 

também será multiplicado pelo mesmo fator.
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O processo de multiplicação pode elevar a frequência do sinal modulado a 

valor indesejado, fazendo com que seu espectro não fique na posição dese-

jada dentro das radiofrequências. Esse problema pode ser contornado com 

o uso de um conversor de frequências, cuja função é recolocar o espectro na 

posição desejada, não permitindo que o desvio de frequência e consequen-

temente o índice de modulação sejam alterados.

Estágios sucessivos de multiplicação e conversões podem ser utilizados em 

cascata. Um esquema típico dessa situação é apresentado na Figura 6.6, que 

mostra um modulador FM de método indireto utilizado em radiodifusão.

Integrador
Modulador
Balanceado

Modulador
de Fase

Oscilador
local

Oscilador local 
10,9MHz

x 64 x 48Conversorø = 90°

Modulador
de Faixa Estreita

Modulador de FM
de Faixa Larga

Em(t)

K ∫ em dt

B = 225MHz

f = 12.8 MHz
∆f = 1.6 kHz
mf < 32 rad

f = 200 kHz
∆f = 25 Hz
mf < 0.5 rad

f = 91,2 MHz
∆f = 75 kHz
mf < 1536 rad

f = 1,9 MHz
∆f = 75 kHz
mf < 1536 rad

Figura 6.6: Esquema típico de um Modulador FM de método indireto 
Fonte: Adaptado de Ribeiro e Barradas (1980)

Observe que o circuito da Figura 6.6 recebe na sua entrada um sinal modu-

lador o qual é submetido a um processo de integração. Em seguida, é ba-

lanceado em conjunto com o sinal vindo do primeiro oscilador local e sofre 

na sua saída um deslocamento de fase 90º. Todo o processo descrito até o 

momento é característico de um circuito modulador faixa estreita.

Para ser modulado em faixa larga, o sinal FM de faixa estreita passará por 

dois estágios sucessivos de multiplicação e conversão:

a) O primeiro é realizado por um fator multiplicativo (x64) num processo 

de conversão de frequência com o auxílio de outro oscilador local que 

trabalha na frequência de operação de 10,9 MHz, 

b) O segundo utiliza um fator multiplicativo de 48 vezes.

Antes de chegar à antena, o sinal modulado FM de faixa larga passará por 

mais um estágio de amplificação para que ocorra sua transmissão.

Telecomunicaçõese-Tec Brasil 120



Circuito demodulador FM –  
emprego do discriminador
O circuito demodulador FM com emprego do discriminador consiste no mé-

todo mais simples para recuperar a informação de um sinal modulado FM. 

Seu projeto é composto é por um circuito discriminador seguido de um cir-

cuito de detector de envoltória.

O discriminador é um circuito sensível à variação de fase e frequência do 

sinal modulado, o qual produz na sua saída amplitudes proporcionais às 

variações de frequências recebidas em sua entrada.

Através da análise gráfica, vista na Figura 6.7, é possível acompanhar o pro-

cesso de funcionamento do demodulador FM com emprego de discrimina-

dor. Sua sensibilidade é caracterizada pela curva de inclinação, que possui 

características lineares fazendo com que sua forma se aproxime de uma reta. 

O ponto de inclinação é representado pela variável , que mede a relação en-

tre a variação de amplitude produzida do sinal na saída, com a variação de 

frequência do sinal modulado recebido na entrada do circuito. Após essas 

etapas, utiliza-se o detector de envoltória para recuperar a informação.

Discriminador

Demodulador Angular

Detetor da 
Envoltória

Em (t)

Ed (t)

a (t)

Em(t)

Ed(t) Er(t)

(t)ωi

(t)ωiß

Envoltória

Retificação

Filtragem

kd = tan ß

Discriminação (Entrada) (Saída)

a(t)

t

t

t

t

Figura 6.7: Demodulador de frequência – funcionamento
Fonte: Ribeiro e Barradas (1980)
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Com base nos conceitos apresentados, você pode identificar três tipos de 

circuitos discriminadores de frequências:

a) Demodulador FM com discriminador RF (radiofrequência): possui 

baixa sensibilidade e razoável linearidade, conduzindo a sua operação 

com baixo rendimento. Seu circuito e curva característicos podem ser 

vistos na Figura 6.8.

R

R CLEm (t) Ed (t) e(t)

Discriminador de RF Detector de Envoltória

Figura 6.8: Demodulador FM – usando discriminador RF
Fonte: Ribeiro e Barradas (1980)

b) Demodulador FM com discriminador por inclinação (Slope Detection): 
possui alta sensibilidade e falta de linearidade  conduzindo sua operação a 

um rendimento satisfatório. Seu circuito e curva característica podem ser vis-

tos na Figura 6.9.

R

R CLEm (t) Ed (t) e(t)

Discriminador de RF Detector de Envoltória

Envoltória
Ed (t)

f0 f1

Figura 6.9: Demodulador FM – usando discriminador por inclinação (Slope Detection)
Fonte: Ribeiro e Barradas (1980)
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c) Demodulador FM com discriminador balanceado:  possui ótima sen-

sibilidade e linearidade, gerando um excelente rendimento de operação. 

Seu circuito e curva característicos podem ser vistos na Figura 6.10.

e(t)

Envoltória

Discriminador de RF Detector de Envoltória

ω1

ω2

ω2

ω1

ω0

ω

Ed (t)

Ed (t)

Ed (t)

Em (t)
C

Figura 6.10: Demodulador FM – usando discriminador balanceado
Fonte: Ribeiro e Barradas (1980)

Técnicas de pré-ênfase e de ênfase em FM
Para melhor compreender o funcionamento dessas técnicas, é necessário 

conhecer algumas características do sinal de informação:

a) Nas frequências muito elevadas, a densidade espectral de potência da 

mensagem [S(Mf ) (f)] costuma diminuir;

b) Em contrapartida, a densidade espectral de potência do ruído [S(Nf ) (f)] de 

saída no receptor eleva-se rapidamente à medida que a frequência aumenta.

As situações apresentadas nos itens anteriores podem ser vistas nos gráficos 

(a) e (b) da Figura 6.11.

-W W0
f

SMf(f)

-W W0
f

SNf(f)

Figura 6.11: (a) Densidade espectral de potência da mensagem
(b) Densidade espectral de potência do ruído na saída do receptor
Fonte: Haykin (2007)
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A conclusão que podemos chegar é que a mensagem de informação não 

utiliza de forma eficiente sua largura de banda.

Para resolver este problema, aplicam-se nas transmissões FM técnicas de 

pré-ênfase no transmissor e de ênfase no receptor, que melhoram significa-

tivamente o desempenho da relação sinal/ruído no receptor.

De forma geral, a técnica de pré-ênfase trabalha a equalização das densida-

des de potências das frequências baixas e altas do sinal de informação, antes 

de entrar no transmissor. O resultado dessa operação é a ocupação eficiente 

da largura de banda destinada a ela.

Já a técnica de ênfase realiza o processo inverso na saída do receptor, quando 

ocorre a enfatização das densidades espectrais de potências das componen-

tes de altas frequências provocando a restauração do sinal do sinal de infor-

mação. Com isso, aumenta a relação sinal/ruído da mensagem e diminui a 

densidade espectral de potência do ruído inserido ao longo da transmissão.

O diagrama de blocos da Figura 6.12 ilustra o uso das técnicas de pré-ênfase 

e de ênfase utilizados em sistemas FM.

Receptor
FM

Transmissor
de FMm(t)

Filtro de 
pré-ênfase

Hpe(f)

Mensagem
mais ruído

Ruído
w(t)

Filtro de 
de enfase

Hde(f)

Figura 6.12: Diagrama de blocos de um sistema FM – pré-ênfase e de ênfase
Fonte: Haykin (2007)

Os circuitos eletrônicos responsáveis por garantir as técnicas de pré-ênfase e 

de ênfase são vistos na figura 6.13:

C
a) b)

R
r

Amplificador

Sinal de 
entrada

Sinal de 
saída

C

r

Sinal de 
entrada

Sinal de 
saída

Figura 6.13: (a) Filtro de pré-ênfase, (b) Filtro de ênfase
Fonte: Haykin (2007)
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Na FM comercial o parâmetro de frequência de operação para equalização dos 

espectros de potência começa em 2,1 kHz, considerando uma largura de ban-

da para o canal de informação que gira em torno de 15 kHz. O que resulta, na 

saída do receptor, em um fator de melhoria em torno de 13 dB para o sistema, 

demostrando uma boa eficiência na aplicação das técnicas estudadas.

Receptor super-heteródino FM
A Figura 6.14 apresenta o diagrama do receptor super-heteródino FM, cujas 

principais funções de cada etapa serão detalhadas a seguir.

Amplificador
e filtro de RF

Misturador Amplificador 
de FI 10,7MHz

Oscilador Local
fc +10,7MHz

Limitador Detector 
FM

CAG

De-ênfase

CAF

Figura 6.14: Diagrama do receptor super-heteródino FM
Fonte: Lamar (2006)

a) Amplificador e filtro de radiofrequência (RF): é responsável por sin-

tonizar a frequência de recepção através do um capacitor variável.

b) Oscilador local: sua função é gerar uma frequência de oscilação de 

10,7MHz acima da frequência de recepção sintonizada na etapa de RF.

c) Misturador: efetua a heterodinização (multiplicação), de modo que na saí-

da o sinal apresente sempre o valor da frequência intermediária de 10,7MHz.

d) Limitador: limita as distorções da amplitude para recuperação do sinal 

transmitido em FM. 

e) Detector de FM: extrai do sinal modulado a informação através de um 

circuito discriminador e detector de envoltória. Deve possuir uma ótima 

sensibilidade e linearidade.

f) De ênfase: restaura as amplitudes das altas frequências aos seus níveis 

normais permitindo a redução do nível de ruído.

g) Amplificador de áudio: amplifica o sinal de áudio recuperado para que 

o transdutor (alto-falante) possa convertê-lo.
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h) Controle automático de frequência (CAF): faz um ajuste automático 

da frequência do oscilador local, corrigindo eventuais erros de rastreio.

i) Controle automático de ganho (CAG): ajusta automaticamente o ga-

nho da etapa de amplificação de RF.

FM estéreo
O FM estéreo permite transmitir dois sinais de áudios distintos por meio de 

uma portadora. Este processo permite melhorar a percepção do som, sendo 

amplamente usado nas transmissões de rádio FM. Este sistema requer que 

sejam respeitados dois fatores básicos:

a) a transmissão deve operar dentro de canais de radiodifusão FM;

b) possuir compatibilidade com os receptores monofônicos.

A Figura 6.15 apresenta um diagrama de blocos que mostra o funcionamento 

da transmissão estereofônica. O processo de comunicação se inicia no estúdio, 

onde são instalados dois microfones, sendo um à esquerda (L=left) e outro à 

direita (R=right), responsáveis por captar as informações e convertê-las em 

um sinal elétrico. Em seguida, o combinador simples (matriz) terá a função de 

gerar dois sinais, sendo um de soma  (L(t) + R(t)) e outro da diferença (L(t)-R(t)).

O sinal de soma não será processado e ficará disponível para a transmissão 

monofônica. Já o sinal de diferença será aplicado à entrada do modulador 

balanceado seguido de dois estágios de multiplicação, sendo que a oscilação 

inicial é de 19kHz, e a final de 38 kHz. O sincronismo dos sinais será realiza-

do por um sinal piloto retirado da frequência de oscilação de 19 KHz.

Matriz

L(t)

L(t) + R(t)

L(t) - R(t)

C(t)

R(t)

Modulador
Balanceado

Modulador
FM

Dobrador de 
Frequência

Oscilador
fp = 19 kHz

{L(t) - R(t)} cos 2πfst

fs = 38kHz

Figura 6.15: FM estéreo 
Fonte: http://www.ctaeletronica.com.br/web/
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Com isso, a saída do sistema será composta por um sinal C(t) equivalente ao 

somatório dos sinais envolvidos: e (L(t) + R(t)).

A Figura 6.16 apresenta a composição do espectro de frequência estereo-

fônico. Veja que a largura de banda do canal mono vai de 0 a 15 kHz, e o 

estéreo começa em 23 KHz e se estende até os 53 KHz, com presença de 

uma subportadora de 38 KHz. Entre as duas bandas existe a portadora de 

sincronismo de 19 kHz.

0 15

Portadora
PilotoL(t) + R(t)

{L(t) - R(t)} cos 2πfst

19 23 38 53 f (kHz)

Figura 6.16: Espectro do sinal composto 
Fonte: Gomes (2003)

E utilizando a regra de Carson, pode-se identificar a largura de banda do 

canal estereofônico, veja:

∆

Síntese da unidade
Conhecemos nesta unidade os tipos de moduladores e demoduladores utiliza-

dos em FM. Vimos também o processo de formação de um sinal FM estéreo. É 

importante que você frise bem estes conceitos, pois a maioria dos receptores 

de VHF utilizam o circuito super-heteródino para sintonizar os diversos canais.

Diversos conceitos dos princípios básicos de Telecomunicações foram apre-

sentados ao longo deste trabalho. Como Telecomunicações é uma área muito 

extensa, é bastante comum haver muitas dúvidas sobre o funcionamento 

e aplicações dos diversos temas apresentados. No entanto, procure sempre 

atualizar seus conhecimentos por meio de cursos, leituras de livros e revistas 

técnicas, entre outros. Corra atrás da vivência prática e isso fará de você um 

grande profissional. No mais, deixo registrada minha gratidão e felicidade de 

ter compartilhado com você parte deste vasto mundo das Telecomunicações!

Caro estudante, espero que os 
conceitos apresentados estejam 
sendo bem absorvidas. Para 
reforçar o seu conhecimento, 
naveguem nos  sites indicados 
pelos endereços 

http://www.youtube.com/
watch?v=ZvI-ueS7qFw

http://www.youtube.com/
watch?v=dChSfmKNu8w 

e veja como se constrói um 
receptor FM. Aproveite para 
revisar o conteúdo visto nesta 
unidade e depois pratique 
através da situação de 
aprendizagem.
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