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Resumo

 

              O propósito dessa monografia é introduzir alguns dos conceitos relacionados a comunicação de 
dados e telecomunicação. Uma pequena introdução da evolução dos sistemas de comunicação é citada 
como posicionamento histórico para as tecnologias usadas hoje em dia. São introduzidos os conceitos de 
modulação,  onda  portadora,  banda  passante,  modulação,  multiplexação,  codificação  e  mais  alguns 
conceitos que  ajudaram a entender  como se dá a  transmissão dos  sinais.  A finalidade de incorporar 
informação a um sinal de alta freqüência finalidade do sistema de comunicação é transportar a informação 
da fonte até o destino, preservando ao máximo suas características originais. O meio de transmissão é 
responsável pelo transporte do sinal do transmissor até o receptor, e é também o meio de transmissão que 
exerce  maior  influência  sobre  o  desempenho de  um sistema de  comunicação  e  determina  o  tipo  de 
transmissor  e  receptor  utilizados.  O  transmissor  tem a  finalidade  de  transformar  a  informação  nele 
aplicada em um sinal adequado a vencer a distância que o separa do receptor. Ao receptor cabe a tarefa de 
resgatar a informação presente no sinal recebido devolvendo-lhe o formato original. Para transformar os 
sinais  de  informação  em sinais  adequados  para  a  transmissão  por  meio  de  ondas  eletromagnéticas, 
utilizam-se circuitos moduladores, que são essenciais nos transmissores de rádio. Os moduladores são 
circuitos utilizados com a a amplitude, a freqüência ou a fase. O sinal correspondente à informação e o 
sinal de alta freqüência são chamados respectivamente, de sinal modulante e portadora. O sinal de saída 
do modulador é chamado de sinal modulado. A modulação em amplitude é sem duvida, um dos meios 
mais utilizados para a transmissão de informações a distância. A radiodifusão em ondas médias e curtas 
são exemplos da importância desse tipo de modulação., controlando-lhe uma de suas características – 
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1 - Introdução

A palavra telecomunicação significa comunicação a distância. A mais de um século essa área  

registra uma sucessão de novas técnicas que provocaram verdadeira revolução na nossa maneira de viver. 

O telégrafo, o telefone, o rádio e a televisão constituem as etapas de um caminho que tem apresentado um 

extraordinário desenvolvimento nos últimos anos,  graças sobretudo às técnicas de miniaturização dos 

componentes eletrônicos. 

A evolução tecnológica e a conseqüente diminuição dos custos dos computadores tornou-se cada 

vez  mais  atraente  a  distribuição  do  poder  computacional  em módulos  processadores  localizados  em 

diversos pontos de uma organização. A necessidade de interconexão desses módulos processadores, para 

permitir o compartilhamento de recursos de hardware e software e a troca de informações entre seus 

usuários,  criou  o  ambiente  propício  para  o  desenvolvimento  dos  meios  de  comunicação  e  em 

conseqüência da telecomunicação.

A  evolução  contínua  da  microeletrônica  e  da  tecnologia  de  comunicação  vem,  desde  então, 

abrindo novas fronteiras, o emprego de sistemas de comunicação capazes de transportar dados a altas 

velocidades e a grandes distâncias.

O capítulo 2 é uma pequena história sobre a evolução dos sistemas usados para a comunicação a 

distância.

O capítulo 3 trata dos conceitos de modulação, desde onda portadora, sinal 



modulante e conceitos de demodulação, incluindo MODEM (modulador e demodulador).

As técnicas de modulação analógica (freqüência, amplitude e fase), e digital (ASK, FSK, PSK) 

são tratadas ainda no capítulo 3, assim como os sistemas pulsados (PAM, PWM e Posição de Pulso).

No capítulo 4 são apresentados conceitos de multiplexação síncrono e assíncrono.

As técnicas de Codificação síncrona e assíncrona são citadas no capítulo 5.

O capítulo 6 faz uma conclusão de toda teoria analisada na monografia.



2 – Histórico da Telecomunicação
 

A palavra telecomunicação significa comunicação a distância. A mais de um século novas técnicas 

de telecomunicação tem provocado uma verdadeira revolução na nossa maneira de viver. O telégrafo, o 

telefone, o rádio e a televisão constituem as etapas de um caminho que tem apresentado um extraordinário 

desenvolvimento nos últimos anos. Sinais de fumaça nas montanhas, sons de tambores na selva, 

mensagens codificadas, código Morse, sinais elétricos, telégrafos, telex, telefonia, rádio, televisão, telefax 

são provas de que através do tempo o homem criou um sistema mundial de telecomunicações que utiliza 

recursos tecnológicos avançados como fibras ópticas, microondas e satélites.  Será tratado nesse capítulo 

os meios que contribuíram e contribuem para que o homem possa comunicar-se a distância, além dos 

meios utilizados para esta comunicação.

 

 

2.1 – Histórico

 

As cartas sempre foram a principal forma de comunicação a distância. Em 1840 foi lançado o 

primeiro selo postal. Antes disso eram enviadas 82 milhões de cartas por ano, mas, esse total elevou se 

para 917 milhões em 30 anos [1].

 No século XIX, tornou se necessário um método mais rápido de comunicação para coordenar as 

ferrovias em expansão. O telégrafo elétrico surgiu a partir da descoberta do físico dinamarquês Hans 

Christiaan Oersted de que uma agulha magnetizada podia ser refletida por uma corrente elétrica fluindo 

por um fio condutor [1]. 



No ano seguinte , o inventor norte-americano Samuel Morse, em conjunto com Alfred Vail criou o 

código Morse, no qual letras do alfabeto e os dígitos são representados por seqüências diferentes de 

pontos  e  traços.  Este  sistema  permitiu  o  envio  de  mensagens  através  de  um  único  circuito  a  uma 

velocidade de dez palavras por minuto. O operador acionava uma tecla para enviar a mensagem como 

uma série de impulsos elétricos e, no outro lado da linha, era impressa em forma de caneta sobre uma fita 

de papel e decodificada. A caneta foi substituída por um sonorizador ao se descobrir que a decodificação 

era mais rápida através do ruído produzido pela caneta ao imprimir os pontos e os traços. 

Em 1851, foi lançado um cabo telegráfio através do Canal da Mancha e, em 1858, através do 

Oceano Atlântico, que logo deixou de funcionar. Em 1866, um cabo transatlântico mais sucedido foi 

lançado e, por volta de 1872, quase todas as grandes cidades se comunicavam através do telégrafo. A 

telegrafia permaneceu como a principal forma de telecomunicação até pouco antes da primeira Guerra 

Mundial, quando a telefonia começou a se desenvolver [1].  

            A palavra  telefone  vem de  duas  palavras  gregas:  tele  (longe)  e  phono (som).  O começo da 

telefonia foi confuso, sem uma noção clara do que se poderia transmitir. Assim logo tentou se transmissão 

de cópias de documento – Fax (1843, ALEXANDRE BAIN) que foi conseguida, mas teve que esperar o 

desenvolvimento da eletrônica para se tornar popular. O alemão Philipp Reis obteve em 1860 resultados 

razoáveis com um aparelho que transmitia música através de fiação, mas por ser exclusivamente para 

música, teve divulgação limitada. A transmissão da voz humana exigiu novas invenções, o microfone e o 

receptor [2]. 

O primeiro telefone a funcionar com sucesso foi inventado pelo escocês Alexander Grahan Bell 
em 1876 [2]. Bell e Watson aperfeiçoaram o sistema e, já em 1878, aparecia a primeira rede pública 
comercial de Telefonia, em Nex Haven, EUA. Em 1885 foi formada a ATT – AMERICAN 
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY – que até 1984 exerceu o monopólio da Telefonia nos 
Estados Unidos ( sendo desmembrada por ordem judicial anti-truste ), servindo de modelo administrativo 
e fonte de padrões técnicos para o resto do mundo [2]. A introdução das chamadas automáticas no início 
do século XX, possibilitou o enorme desenvolvimento do setor. Contudo, os condutores metálicos de alta 
qualidade apresentam a resistência elétrica, tornando-se difícil enviar sinais a longas distâncias. Assim, 
amplificadores (repetidores) precisavam ser instalados a intervalos regulares para compensar a perda de 
energia. O custo de fornecimento e manutenção era considerável, e a telefonia a longa distância só se 
tornou efetiva com o desenvolvimento do repetidores de longa duração. 

Na década de 60 foi  introduzida a discagem eletrônica, na qual os números são armazenados 

eletronicamente e enviados ao destinatário automaticamente, a grande velocidade [2]. Tais sistemas têm 

poucas peças móveis e  linhas menos ruidosas,  por não ter  chaves mecânicas,  e  operam com rapidez 

suficiente para permitir discagem através de teclas em vez de disco. 

O Brasil acompanhou de perto o desenvolvimento da Telefonia ( mas não conseguiu sua ampla 
divulgação, com média de poucos aparelhos por pessoa ), instalando seu primeiro aparelho Telefônico 
( interno ) no Palácio São Cristóvão, Rio de Janeiro, em 1878. Logo em seguida, 15 de Novembro de 
1879, o decreto imperial 7.539 criava a CTB – COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA. Com o 
tempo, outras concessionárias foram autorizadas, e, finalmente criou-se a TELEBRÁS – monopólio 



estatal – para controlar todo o sistema de telecomunicações brasileiro [2]. 

O aparelho telefônico proposto por Bell é basicamente o telefone convencional que se encontra 

hoje  em  dia,  baseado  em  componentes  eletro-mecânicos.  Mais  recentemente  surgiram  os  telefones 

eletrônicos,  substituindo  os  antigos  componentes  eletro-mecânicos  por  dispositivos  e  circuitos 

eletrônicos. Uma revolução surgiu com o Telefone Móvel, que é uma transmissão radiofônica ligada à 

Rede Pública de Telefonia. 

O Telefone Celular é baseado nos mesmos princípios do Telefone Móvel, mas reduz a transmissão 

a  curta  distância,  o  que  permite  reutilizar  a  banda  de  freqüências  em região  próximas  e  aumenta  a 

quantidade de assinantes. 

A telefonia desempenha outro papel fundamental na sociedade, nem sempre visível ao grande 

público:  o  sistema  de  Telefonia  é  utilizado  para  comunicação  de  dados  entre  equipamentos  (como 

computadores). Para esta tarefa a Rede Telefônica precisa de uma interface adaptadora – o MODEM 

(modulador/demodulador) – já que se trata de transmitir sinais digitais sobre linhas analógicas. Fibras 

óticas e satélites completam o desenvolvimento tecnológico da Telefonia. A primeira substitui a fiação, 

permitindo muito mais ligações simultâneas que os condutores elétricos. Satélites fazem a ligação entre 

pontos distantes, geralmente Centrais Telefônicas. 

Em Telefonia, por mais interessante que seja uma inovação, há um pré-requisito que ela deve 

obedecer: ser compatível com o sistema já instalado. Daí a importância de estudar a Telefonia desde suas 

formas mais primárias, entendendo o porquê de certos padrões e exigências, enquanto certas descobertas 

não podem ser implantadas. 

 

 

2.1.1 – Telefonia, Rádio e Televisão  
 

No início da telefonia, cada aparelho era conectado à central por um circuito individual e toda 

conexão entre as centrais era feita por cabos que transmitiam apenas uma chamada. O resultado era 

caótico e oneroso, uma vez que os fios de telefone são caros para instalar e manter. A solução surgiu em 

1910 com a multiplexação [3], que permitia o envio de mais de uma chamada através dos mesmos fios ao 

mesmo tempo. O que possibilita tal operação é a alocação de ondas portadoras de diferentes freqüências 

para chamadas diferentes. As ondas são, então, separadas na central receptora através de um sistema de 

sintonização muito semelhante aos utilizados em aparelhos de rádio. 



Na telefonia moderna, a multiplexação é realizada pela modulação codificada por pulsos. A forma 

de onda continua da voz humana é convertida em sinais digitais por amostragem em intervalos fixos- 

normalmente 8.000 vezes por segundo. Estas amostras são transformadas em código por um codificador e 

transmitidas numa série de pulsos e pausas regulares. Na outra extremidade, os pulsos são novamente 

separados em conversações individuais e reconvertidos a uma forma análoga à voz humana, podendo ser 

ouvidos  ao  telefone.  Por  este  método,  várias  chamadas  podem  ser  transmitidas  pela  mesma  linha 

telefônica utilizando-se os espaços entre as amostras [3]. 

A substituição da corrente elétrica pelas microondas, ou a utilização da luz, permite a transmissão 

de mais chamadas pela mesma linha. A quantidade de informações que podem ser transmitida é maior no 

caso das ondas de alta freqüência, mas os sinais portadores de freqüência muito alta são rapidamente 

enfraquecidos por condutores elétricos comuns. Tanto as microondas quanto a luz laser permitem obter 

freqüências muito mais altas, com possibilidade de manipular milhares de chamadas através de uma única 

conexão.  Os cabos de fibra  ótica,  que podem transmitir  a  luz laser  por  longas  distâncias  sem perda 

alguma, estão hoje substituindo os cabos de cobre. Os cabos óticos são mais baratos, mais resistentes, 

flexíveis  e  imuneis  à  interferências  elétricas.  Cada  fibra  ótica  do  cabo  pode  permitir  milhares  de 

telefonemas ao mesmo tempo, cada um em uma freqüência diferente [3].  

As ondas de rádio em freqüências muito altas, microondas, podem ser concentradas em forma de 

faixas e usadas para transmitir mensagens telefônicas em distâncias de alcance médio. Atualmente, os 

satélites de telecomunicações giram em torno do planeta em grandes alturas acima do Equador por 24 

horas. Assim, estão sempre na mesma posição em relação às estações da Terra e, por conseguinte, podem 

ser  utilizadas  ininterruptamente.  As  telecomunicações  via  satélite  são  amplamente  controladas  por 

organizações internacionais como a Intelsat. Cada satélite da Intelsat é capaz de conectar mais de 30 mil 

chamadas telefônicas e 60 canais de televisão [3]. 

            As ondas de rádio são usadas em telefones móveis e celulares. Como o número de usuários 
ultrapassa o número de canais de rádio disponíveis, a área em que os telefones celulares operam é 
dividida em células, havendo em cada uma um transmissor de rádio de baixa potência com a função de 
atender os usuários de sua área. Através deste recurso, o número de chamadas no sistema pode ser 
multiplicado pelo número de células. As chamadas entre as células são transmitidas através de uma 
central de controle [3]. 

Rádio 
 

A  utilização  das  ondas  eletromagnéticas  como  veículos  de  transmissão  de  som  e  imagem 

revolucionou as comunicações no século XX. O meio usado para conduzir a informação são as ondas de 

rádio,  que  ocorrem naturalmente  no  espaço  mas  que,  para  fins  de  rádio  difusão,  são  geradas  pela 

aceleração de elétrons em antenas, são dispositivos usados tanto para a emissão quanto para a recepção de 



ondas de rádio. Como as demais ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio se movem na velocidade da 

luz - 300.000 Km por segundo no vácuo [4]. 

A forma mais simples de radiotransmissão consiste no uso de um transmissor de rádio que gera 

ondas de rádio de freqüência fixa e de um receptor sintonizado na mesma freqüência para captá-las. 

Ligando e desligando a onda, pode-se transmitir uma série de pontos e traços, enviando-se mensagens em 

código morse. Em 1894, o italiano Guglielmo Marconi combinou descobertas de outros para criar o rádio. 

No sótão da casa de seus pais,  enviando através do cômodo uma mensagem de rádio,  fez soar uma 

campainha.  Em 1901,  transmitiu  a  letra  "s"  em código  morse  através  do  atlântico  de  Cornwall,  na 

Inglaterra, até Terra Nova, no Canadá [4]. 

Para a transmissão de vozes ou de música é necessário um sistema mais sofisticado. A onda 

portadora, em vez de ser ligada e desligada, necessita de um segundo sinal que se sobrepõe a ela. Trata-se 

do processo conhecido como modulação (este assunto será tratado nos próximos capítulos). O microfone 

produz  uma  pequena  corrente  elétrica  que  representa  os  sons  a  ele  emitidos.  O  perfil  da  onda 

correspondente  a  esta  corrente  é,  então  superposto  ao  da  onda portadora,  radiodifundido e,  por  fim, 

separado novamente no outro lado pelo receptor de rádio. Para aumentar a potência do sinal, usa-se um 

amplificador conectado em um alto-falante, recriando sons originais recebidos pelo microfone. 

 

Televisão
 

A televisão foi inventada em 1936, mas só começou a conquistar o grande público a partir da 2ª 

Guerra Mundial. Sua estréia no Brasil ocorreu às 22 horas do dia 18 de Setembro de 1950, quando a TV 

Tupi de São Paulo, nossa primeira emissora, colocou no ar o programa de TV Na Taba. Quatro décadas 

depois,  havia  no  país  36  milhões  de  televisores.  A  cada  dia  mais  sofisticada,  a  televisão  já  nos 

familiarizou com milagres da tecnologia, como a transmissão ao vivo dos jogos da Copa do Mundo [5]. 

 

 

2.2 - Alguns Serviços de telecomunicações

            

Alguns dos principais serviços de telecomunicação são descritos a seguir:

 



            a) Telefonia Fixa – O Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) é o serviço de 
telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre 
pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia. São modalidades do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral o serviço local, o serviço de longa distância 
nacional e o serviço de longa distância internacional.

            b) Serviço Móvel Celular  - é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto à 
correspondência pública, que utiliza sistemas de radiocomunicações com técnica celular, interconectado à 
rede pública de telecomunicações, e acessado por meio de terminais portáteis, transportáveis ou 
veiculares de uso individual.

            c) Serviço de Radioamador – é um serviço de radiocomunicações realizado por pessoas 
autorizadas, que se interessem pela radiotécnica, sem fins lucrativos, tendo por objetivo a 
intercomunicação, a instrução pessoal e os estudos técnicos, sendo vetado a utilização para outros fins. 
Para a instalação de uma estação de Radioamador, seu titular deve previamente se tornar um radioamador 
obtendo o Certificado De Operador de Estação de Radioamador – COER. [6]

            d) Rádio do Cidadão – é o serviço de radiocomunicação de uso compartilhado para comunicados 
entre estações fixas e/ou móveis, realizados por pessoas naturais (físicas), utilizando o espectro de 
freqüências compreendido entre 26,96 MHz e 27,61 MHz [6]. 

            e) Serviço Móvel Global por Satélite – SMGS – é o serviço móvel por satélite que tem como 
principais características utilizar sistemas de satélites com área de cobertura abrangendo todo ou grande 
parte do globo terrestre e oferecer diversas aplicações de telecomunicações. 

            f) TV a cabo – é o serviço de telecomunicação que consiste na distribuição de sinais de vídeo e/ou 
áudio a assinantes, mediante transporte por meios físicos.

 

 

2.4 - Conclusão

 

As telecomunicações transformam o mundo. Fazem com que longas distâncias sejam vencidas 
instantaneamente. O simples deslizar de dedos sobre um teclado telefônico ou de um computador 
descortina um universo de possibilidades, garantindo o acesso aos mais remotos pontos da Terra. No 
capítulo seguinte serão abordadas as técnicas de modulação que permitem deslocamento dos sinais de 
informação, a transmissão de informação através de sistemas de comunicação pressupõe a passagem 
através dos meios físicos de comunicação que compõem as redes.

 

 

 

 

 



3 – Técnicas de modulação
 

            Os dados que trafegam através dos enlaces da rede são serializados, assim cada bit trafega de um 

ponto para outro da rede através de um meio físico, sendo que esse bit nada mais é do que um sinal 

elétrico. Como este sinal é gerado por um dispositivo de processamento de dados, portanto, digital, e é 

transportado por um caminho originalmente analógico,  deve ser aplicada alguma técnica que permita 

transmitir esses sinais sem a perda de sua integridade. Para aplicar essas técnicas são inseridos entre os 

dispositivos  de  processamento  de  dados  equipamentos  especialmente  elaborados  para  MOdular  e 

DEModular os sinais (MODEM).

            O sinal (bit) pode ser enviado basicamente de duas formas [7]: Digital e Analógica, sendo que, 

para  cada  caso,  várias  são  as  técnicas  que  podem  ser  empregadas.  Cada  uma  delas  com  suas 

particularidades e limitações.

 

 

3.1 - Conceito de Modulação

 

            A modulação constitui-se na técnica empregada para modificar um sinal com a finalidade de 

possibilitar o transporte de informações através do canal de informação e recuperar o sinal, na sua forma 

original, na outra extremidade [7]. 

É  um  processo  pelo  qual  são  modificadas  uma  ou  mais  características  de  uma  onda  “A” 

denominada portadora, segundo um sinal modulante (informação que se deseja transportar pelo meio; no 

caso de comunicação de dados, é o sinal binário) [7]. 



A modulação deve ser feita variando a amplitude, freqüência ou fase da onda portadora, isoladamente ou 
conjugadamente. A informação impõe o modo como vai ser modificada a portadora para recuperar a 
informação digital. É por isso que se diz que a portadora transporta informação.

Todas as técnicas de modulação envolvem o deslocamento do sinal original, denominado sinal 

modulador,  de  sua  faixa  de  freqüência  original  para  uma  outra  faixa.  O  valor  desse  deslocamento 

corresponde a freqüência de uma onda portadora [8]. 

Existem três técnicas básicas de modulação [8]:

•        Modulação por Amplitude (Amplitude Modulation – AM)

•        Modulação por freqüência (Frequency Modulation – FM)

•        Modulação por fase (Phase Modulation – PM)

 

No caso específico do sinal modulador ser um sinal digital, essas técnicas 

tomam as seguintes denominações [8]:

•        Modulação por Chaveamento da Amplitude (Amplitude Shift Keying – ASK).

•        Modulação por Chaveamento da Freqüência (Frequency Shift Keying – FSK).

•        Modulação por Chaveamento de Fase (Phase Shift Keying – PSK).

Embora sejam possíveis duas técnicas para transmissão de dados – Digital 

e Analógica – somente a analógica realiza modulação, uma vez que a técnica digital usa o recurso de 

codificação de pulsos.

A seguir serão tratados alguns conceitos importantes para o entendimento 

desse capítulo. 

 

3.1.1 - Conceito de Onda Portadora
                



                Para facilitar a transmissão do sinal através dos meios físicos, e adequar as freqüências aos 

sistemas de comunicação,  se utiliza  a chamada onda portadora,  em cima da qual viaja  o  sinal  a ser 

transmitido.

A onda portadora é um sinal senoidal caracterizado por três variáveis: Amplitude, Freqüência e 

Fase. Por definição este sinal existe ao longo de todo o tempo, ou seja, com “t” variando de menos 

infinito a mais infinito [9].

 

A equação 3.1 de uma onda portadora é dada por:

 

F = A sen ( W t + O )                                                                                   ( eq. 3.1)

 

F, é a amplitude instantânea da onda para o instante t.

A, é a amplitude máxima da onda.

W, é freqüência angular da portadora W = 2*PI*f (onde f é a freqüência da onda em Herzt).

O, é a fase da onda portadora.

            As três características observadas no início podem ser variadas em função do sinal modulante e do 

tipo de modulação que está sendo utilizado.

 

3.1.2 - Conceito de Sinal Modulante 
 

            O sinal modulante é o próprio sinal que se deseja transmitir, mas, que devido a suas características 

de baixa freqüência, deve ser superposto a uma onda portadora de freqüência mais alta de tal forma que 

possa se propagar através dos meios físicos de transmissão [10]. 

 



3.1.3 - Conceito de Demodulação 
 

            É o processo que nos permite reverter o processo de modulação. Também chamado de detecção, 

envolve dispositivos eletrônicos, chamados modems, encarregados de detectar a onda portadora modulada 

e extrair dela o sinal modulante.

            No processo de demodulação para sinais digitais, a forma da onda não é importante, pois ela já é 

conhecida. O problema se resume a determinar se o pulso está presente ou ausente, portanto, o ruído do 

canal  não  tem influência  nesse  sentido.  Entretanto  o  ruído  do  canal  poderá  causar  certos  erros  nas 

decisões.  A decisão  na  detecção pode  ser  facilitada  com a  passagem do sinal  através  de  filtros  que 

reforçam o  sinal  útil  e  suprimem o  ruído  ao  mesmo tempo.  Isso  permite  melhorar  muito  a  relação 

sinal/ruído reduzindo a possibilidade de erro [11]. 

 

3.1.4 - Modem
 

            Existe  a  necessidade  do  sinal  digital,  chegar  ao  receptor  (demodulador)  tão  puro  quanto  foi 

gerado, de tal forma que possa ser interceptado corretamente. Isto limita a distância de uma conexão 

direta entre dois terminais.

            Para minimizar este problema e tornar possível a transmissão em longas distâncias, é que surgiu o 

dispositivo eletrônico denominado Modem (Modulador – Demodulador), que tem a função de tratar o 

sinal digital de forma a torna capaz de ser transmitido corretamente e reconhecido na recepção.

            Em  transmissões  de  longa  distância,  são  necessárias  estações  repetidoras  tanto  para  as 

comunicações analógicas como para as digitais. Entretanto, diferentemente das repetidoras para sinais 

analógicos,  as  repetidoras  digitais  podem ser  regenerativas.  Se  a  probabilidade  de  erro  por  estação 

repetidora  for  razoavelmente  pequena,  e  a  quantidade  de  informação  for  elevada,  a  vantagem  da 

regeneração será extraordinária [12].

 

 



3.2 - Técnicas de Modulação Analógicas
A modulação deve ser feita variando a amplitude, freqüência ou fase da onda portadora, isoladamente ou 
conjugadamente.

Existem três técnicas básicas de modulação [8]:

•        Modulação por Amplitude (Amplitude Modulation – AM)

•        Modulação por freqüência (Frequency Modulation – FM)

•        Modulação por fase (Phase Modulation – PM)

Cada uma dessas técnicas é apresentada a seguir.

3.2.1 -  Modulação por Amplitude (AM)

 

            O princípio da modulação AM consiste no fato de que o sinal modulante interfere exclusiva e 

diretamente na amplitude da portadora.

É um método de codificação de informações (geralmente freqüências de áudio) numa onda elétrica 
portadora, por meio da variação da amplitude desta portadora. A onda portadora mantém uma freqüência 
constante, mas sua amplitude é modulada pelo sinal de dados. A modulação pela amplitude é o método 
utilizado para as transmissões de rádio na faixa de ondas médias, ou rádio AM.

            

3.2.2 - Modulação por Freqüência (FM)

 

            Na  modulação  por  freqüência  o  sinal  da  portadora  (sinal  modulante)  tem  amplitude 

constante.Nesse caso, o sinal da mensagem irá modificar apenas a freqüência do sinal modulante (ou a 

duração dos pulsos no domínio do tempo). 

            Geralmente, se gasta uma faixa de passagem maior para transmitir um mesmo sinal modulando 

pela  freqüência do que modulando pela amplitude.  Em contrapartida,  a  relação sinal/ruído poder  ser 

bastante diminuída sem necessariamente aumentar a potencia do transmissor.

É  uma forma de  codificação  de  informações  através  de  sinais  elétricos  pela  variação  de  sua 

freqüência. A faixa de FM dos rádios usa a modulação de freqüência, da mesma forma que o áudio das 

televisões. Os Modems utilizados em PCs domésticos utilizam esta modulação.



 

3.2.3 - Modulação por Fase (PM)

 

            Uma  onda  modulada  em  fase  (PM)  tem  fase  instantânea  linearmente  proporcional  ao  valor 

instantâneo do sinal modulante. 

Em PM o desvio de pico de fase  dphi  é proporcional ao valor de pico (ou amplitude) do sinal 
modulante. A amplitude da onda FM ou PM é constante.

Observação importante: é impossível modular uma onda em freqüência sem provocar mudanças 

na sua fase e vice-versa, porque a freqüência é proporcional a derivada da fase. Por isso, FM e PM são 

chamadas modulações angulares. 

A Figura 3.1 seguinte mostra a relação entre portadora pura, sinal modulante e a onda FM: 

Figura 3.1 – Onda modulada em freqüência FM [16].

 

Observe que quando o valor instantâneo do sinal modulante é máximo positivo, a freqüência da 

onda  FM também é  máxima.  Quando o valor  instantâneo do sinal  modulante  é  máximo negativo,  a 

freqüência  da  onda  FM  é  mínima.  

Matematicamente, uma onda FM tem variações de fase proporcionais a integral do sinal modulante. Isso 

confirma a observação importante do inicio deste trabalho. 

Portanto, uma onda modulada em fase, PM, tem variações de freqüência proporcionais a derivada 

do sinal modulante, como se vê na Figura 3.2.
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A derivada do sinal modulante é máxima positiva na passagem por zero, indo de negativo para 

positivo, e é nesse instante que a freqüência da onda PM também é máxima. Quando o sinal modulante 

passa por zero, indo de + para -, a sua derivada é máxima negativa e a onda PM tem freqüência mínima. 

 

Figura 3.2 – Onda modulada em fase (PM) [16]

 

Obs: não é possível saber se uma onda é FM ou PM apenas pela forma de onda ou espectro: é preciso ter 

como referencia o sinal modulante. 

 

 

3.3 – Técnicas de Modulação Digital

 

            Veja a seguir as técnicas de modulação digital mais usadas.

            

3.3.1 - Modulação por Chaveamento da Amplitude (ASK)

            

            O sistema ASK ou de chaveamento de amplitudes, nada mais é que liberar ou interromper a 

passagem  da  portadora,  de  acordo  com o  nível  do  sinal  modulante  que  deve  ser,  obrigatoriamente 
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discreto. Assim como se vê na Figura 3.3 um sinal modulante discreto pode provocar modulação ASK.

            ASK é a técnica de modulação mais simples entre as utilizadas para modular sinais discretos 

(digitais).  Consiste  na  alteração  da  amplitude  da  onda  portadora  em  função  do  sinal  digital  a  ser 

transmitido. 

            A amplitude da onda portadora é comutada entre dois valores, usualmente ligado e desligado (na 

modulação em multinível podem ser utilizados mais valores). A onda resultante consiste em pulsos de 

rádio freqüência (RF), que representam o sinal binário “1” e espaços representando o dígito binário “0” 

(supressão da portadora).

                Essa técnica é equivalente a modulação AM para sinais contínuos com um sinal modulante na 
forma um pulso retangular. O preço desta simplicidade é a excessiva largura da faixa da transmissão (é 
uma medida da “velocidade do sinal”). A técnica de modulação ASK também representa perda de 
potência relativa a onda portadora.

            A largura de faixa de transmissão pode ser reduzida se os pulsos empregados forem formatados 
(limitados em banda) antes da modulação [13].                        

Figura 3.3 –  Modulação ASK [13].

  

 

3.3.2 - Modulação por Chaveamento  da Freqüência (FSK)

 

                Consiste em alterar a freqüência da onda portadora em função do sinal modulante, no presente 
caso, o sinal digital a ser transmitido. Este tipo de modulação pode ser considerado equivalente a 
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modulação em FM para sinais analógicos.

                A amplitude da onda portadora é mantida constante durante todo o processo da modulação; veja 
Figura 3.4; quando ocorrer a presença de um nível lógico “1” no sinal digital, a freqüência da portadora é 
modificada para poder ser depois compreendida no processo de demodulação. A freqüência resultante 
transmitida será a freqüência da onda portadora fp diminuída de uma freqüência de desvio fd. 
Matematicamente a onda resultante modulada será a citada na equação 3.2 [14]: 

fr = fp – fd .                                                                                                    (eq. 3.2)

Figura 3.4 -  Modulação FSK  [14]

 

Se registrada a ocorrência de um nível lógico “0” no sinal digital a freqüência resultante aplicada 
será a freqüência da onda portadora acrescida da freqüência de desvio, veja a equação 3.3.

 

fr = fp + fd . .                                                                                                   (eq. 3.3)

 

3.2.3 - Modulação por Chaveamento de Fase (PSK)

 

A técnica de modulação conhecida como PSK, é o processo pelo qual se altera a fase da onda 

portadora em função do sinal digital a ser transmitido. Para esse processo são usados pulsos bipolares de 

altura          A/2 e –A/2 (vide Figura 3.5) no sinal senoidal da onda portadora em lugar de dois pulsos de 

altura 0 e A [15]. 

            Quando ocorrer a transmissão de nível lógico do sinal digital a ser transmitido (sinal modulante), 
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haverá uma mudança de 180 graus na fase da onda portadora com relação ao ângulo anterior. A transição 

observada pode ser tanto de nível lógico  “0” para “1” como de nível lógico “1” para “0” [15]. 

                Para este nível de modulação deve ser usada a detecção síncrona, já que está tem como base o 
conhecimento preciso a respeito da fase da onda portadora recebida, bem como da sua freqüência. Esta 
técnica de modulação devido ao fato mencionado, envolve circuitos de recepção (demodulação) mais 
sofisticados; em compensação oferece melhor desempenho que as técnicas ASK e FSK.

Figura 3.5 – Modulação PSK  [15]
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3.4 – Modulação em Sistemas Pulsados

 

            A modulação por Pulsos consiste, 
basicamente, na utilização de uma Portadora Trem-
de-Pulsos que, de uma forma diferente da portadora 
senoidal, tem um conjunto de características que 
permite maior diversidade dos possíveis tipos de 
modulação, veja a Figura 3.6.
 

 

Figura 3.6 – Padrão para a portadora trem-de-pulso [17].

 

                O  que  é  feito,  na  verdade,  é  uma  tomada  de  amostras  do  sinal  de  informação  (ou  sinal 

modulante) por parte da portadora trem-de-pulsos e essa tomada de amostras deve ser feita a intervalos de 

tempo tais que caracterizem perfeitamente o sinal da informação.

A Figura 3.6 dá uma idéia dos principais parâmetros a serem considerados em uma portadora 

trem-de-pulsos:

-                           Amplitude: denominada E0, é o valor no qual se estabelece o pulso unipolar, 

quando da sua ocorrência.

-                           Período: denominado T0, é o intervalo de tempo para o qual se registra o início 

de um comportamento repetido do pulso. A partir desse valor determina-se a freqüência 
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do trem-de-pulsos, dada por:   f0 = 1/t0

-                           Duração: denominada τ0 (onde τ é a letra do alfabeto grego, “tau”), é o tempo no 

qual o pulso permanece com amplitude E0.

-                           Posição: denominada δ0 (onde δ é a letra do alfabeto grego, chamada “delta”), é 

muito  mais  utilizada  para  comparar  posições  relativas  entre  pulsos  de  dois  trem-de-

pulsos (normalmente a portadora e o sinal modulado). Para a portadora apenas, tem mais 

propriamente o sentido de “fase inicial” ou “posição inicial”.

-                           Ciclo de Trabalho: denominado “ct” é a relação entre a duração e  período do 

pulso, expressa em percentual ou seja (vide equação 3.4):

ct  = τ0 / T0 * 100%                                                                              (eq. 3.4)

     

            Levando  em  conta  o  conceito  de  que  modulação  consiste  em  alterar  uma  característica  da 

portadora, proporcionalmente ao sinal modulante, uma portadora trem-de-pulsos permite-nos a seguinte 

gama de modulações:

-                           Variando a Amplitude: Modulação em Amplitude de Pulsos (Pulse Amplitude 

Modulation – PAM)

-                           Variando a Largura ou Duração: Modulação em Largura de Pulso (Pulse Width 

Modulation – PWM)

-                           Variando  a  Posição:  Modulação  por  Posição  de  Pulso  (Pulse  Position 

Modulation – PPM). Este sistema vai variar simultaneamente a freqüência dos pulsos, é 

às vezes  dito  PFM (Pulse Frequency Modulation),  ou modulação por  Freqüência  de 

Pulso.

Além destes tipos de modulação, obtidos diretamente a partir da variação 

das características do trem-de-pulsos, há um outro processo que aproveita a característica binária destes 
pulsos (valor 0 ou 1, ausência ou presença) e faz uma modulação pela Codificação Digital destes pulsos. 
É o sistema PCM (Pulse Code Modulation) ou Modulação por Codificação de Pulsos.

            Passa-se a partir de agora a discutir cada um desses sistemas de modulação em separado.

 

3.4.1 – PAM – Modulação em Amplitude de Pulso



 

            O sistema PAM é aquele no qual se aplica mais diretamente o conceito de um sinal amostrado, 
pois o sinal modulado pode ser compreendido como o produto do sinal modulante pelo trem-de-pulsos da 
portadora.

A Figura 3.7 mostra uma seqüência de formas de onda que caracterizam o sistema PAM para 
efeito de análise sobre o seu funcionamento. Em (a) tem o sinal modulante cossenoidal que em (b) tem 
adicionado a ele um nível contínuo EDC, que servirá para evitar o corte do transistor no circuito 
modulador. Em (c) tem o trem-de-pulsos da portadora e em (d) o sinal modulado resultante.

 

Figura 3.7 – Formas de onda para analise do PAM  [17].

            

 

3.4.1.1 – Aplicações Práticas Para o PAM

 

            Observando o espectro do sinal modulado em PAM vê se que seu conteúdo de baixas freqüências 
é bastante considerável, estando inclusive a porção a ser demodulada na faixa de áudio. Em vista disso, o 
sinal PAM não é habitualmente transmitido, mas poderá, a partir dele, criar sinais modulados ASK e 
FSK.   
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Um sinal PAM/AM corresponderia a um sinal ASK de vários níveis, com intervalos de ausência de 
modulação, ou como ilustra a Figura 3.8, um sinal ASK resultante da modulação a partir de um sinal 
PAM. É importante observar que a freqüência da portadora senoidal que será modulada em ASK é muito 
maior que a freqüência do trem-de-pulsos usado na modulação do sinal PAM, e sendo assim, sua 
transmissão é extremamente facilitada.

Figura 3.8 – Sinal Modulado em PAM/AM [19]

 

Na recepção deste sinal, detector de envoltória recupera o sinal originalmente modulado em PAM, 
conduzindo o, a seguir, para o demodulador PAM.

Para o caso do PAM/FM não há qualquer retoque a ser feito em relação a uma modulação 
convencional em freqüência, como a mostra a Figura 3.9.

 

Figura 3.9 – Sinal Modulado em PAM/FM [19]

 

3.4.2 – PWM – Modulação em Largura de Pulso

            

            O sistema PWM consiste em variar a largura do pulso da portadora, proporcionalmente ao sinal 
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modulante, mantendo constantes a amplitude e o intervalo de tempo a que os pulsos se repetem.

            A princípio podem ter variações simultâneas em ambos os bordos do pulso, o que caracteriza 
PWM simétrico, ou variações em apenas um bordo de cada vez, o que caracteriza um PWM assimétrico 
de bordo esquerdo ou direito.

A Figura 3.10 faz um apanhado geral em relação às formas de onda de um sinal PWM. Observe 
que das 3 possibilidades (c,d, e) da apresentação do sinal modulado, apenas a de bordo direito (c) parece 
ter sentido, pois os pulsos estão sincronizados com o trem de pulsos da portadora. As outras duas formas 
de apresentação podem ser viáveis desde que sofram um atraso no tempo em relação a portadora [17].

Figura 3.10 – (a) Sinal Modulante

                            (b) Sinal da portadora

                                       (c) Sinal PWM bordo direito

                                (d) Sinal PWM simétrico

                                                  (e) Sinal PWM bordo esquerdo [17]

 

3.4.3 – Modulação em Posição de Pulso
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            O sistema PPM consiste em variar a posição do pulso da portadora, proporcionalmente ao sinal 
modulante, mantendo constantes a amplitudes e a largura dos pulsos (vide a Figura 3.11).

Figura 3.11 – Análise da Modulação PPM [17]

 

 

3.5 – PCM – Modulação por Codificação de Pulso

 

            A modulação por codificação de pulsos consiste, basicamente, em transformar um sinal analógico 
em uma sucessão de pulsos que, devido ao seu comportamento de admitir apenas dois níveis distintos, 
permitem sua codificação em um padrão binário. Esse código binário deve ser capaz de representar os 
valores amostrados do sinal modulante analógico.

            A grande vantagem do PCM reside justamente no fato de só haver dois níveis distintos para o 
sinal modulado, reduzindo-se de forma substancial o ruído que interfere sobre o sinal modulado, pois este 
pode ser constantemente regenerado, reassumindo a sua forma original.

            O sinal analógico que vai ser modulado em PCM terá associado a si um conjunto de bits que 
forma um código binário. 

 

3.6 – Conclusão  
                

Nesse capitulo, portanto, foi visto a codificação de informações digitais em sinais analógicos através de 
processos que se denomina de modulação. Essa técnica é necessária quando se deseja empregar 
multiplexação na freqüência em redes de banda larga, ou quando se necessita ajustar a faixa de 
freqüências do sinal para a transmissão de um canal específico com características próprias (como é o 
caso da transmissão de dados via linhas telefônicas).

Modulação é a técnica que permite a alteração de uma ou mais característica (amplitude, fase, 
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freqüência) de um sinal (chamado portadora em função de um outro sinal (chamado sinal modulador) 

[15].

A transmissão digital é, em geral, mais vantajosa do que a analógica devido, principalmente, à 

possibilidade de restaurar-se o sinal original mesmo na presença de falhas ou ruídos no sistema. 

            Em grande parte, o êxito de um sistema de comunicação depende da modulação, de modo que a 
escolha do tipo de modulação é uma decisão fundamental em projetos para sistemas para transmissão de 
sinais. O próximo capitulo trata sobre as técnicas de multiplexação. 

 

 

 

 

4 – Multiplexação

 

            

A técnica de multiplexação, aplicada à comunicação de dados, consiste em dividir a capacidade do 

meio de comunicação em fatias, com a finalidade de transportar informações de equipamentos de origens 

distintas. Também compete ao multiplexador com que as informações sejam roteadas para as estações de 

destino, sendo que alguns desses equipamentos possuem a habilidade de usar múltiplos caminhos ou 

caminhos alternativos.

            A multiplexação é uma técnica usada nas comunicações e  operações de entrada e saída para 

transmitir  simultaneamente  diversos  sinais  diferentes  por  um mesmo  canal  ou  linha.  Para  manter  a 

integridade de cada sinal, a multiplexação pode separar os sinais por tempo, espaço ou freqüência. O 

dispositivo utilizado para combinar os sinais é um multiplexador (MUX).

Sempre que a banda passante de um meio físico for maior ou igual à banda passante necessária 

para um sinal,  podemos utilizar este meio para a transmissão do sinal.  Na prática,  a  banda passante 

necessária para um sinal é, em geral, bem menor do que a banda passante dos meios físicos disponíveis, 

como mostra a Figura 4.1.

No exemplo a seguir vê se que é possível aproveitar a banda passante extra para transmissão de 

outros sinais. Mais especificamente, dados, por exemplo, três sinais (C0,  C1,  C2) com a banda passante 

indicada na Figura 4.2, seria possível transmiti-los simultaneamente através de um mesmo meio físico 

como o apontado figura, e a técnica que permite a transmissão de mais de um sinal simultaneamente em 

um mesmo meio físico é denominada multiplexação. Existem duas formas básicas de multiplexação: a 



multiplexação na freqüência (Frequency Division 



Multiplexing – FDM) e a multiplexação no tempo (Time Division Multiplexing – TDM).

Figura 4.1 – Meio físico com banda passante maior do que a banda passante necessária para o sinal 
[8].

 

            A técnica de multiplexação, aplicada a comunicação de dados, consiste em dividir a capacidade do 

meio de comunicação em fatias, com a finalidade de transportar informações de equipamentos de origens 

distintas.  Também compete  ao  multiplexador  fazer  com que  as  informações  sejam roteadas  para  as 

estações  de  destino,  sendo que  alguns  desses  equipamentos  possuem a  habilidade  de  usar  múltiplos 

caminhos ou caminhos alternativos.

 

 

4.1 – Multiplexação na Freqüência

 

            Na multiplexação FDM a banda do canal é subdividida em subcanais,  sendo que o subcanal 

corresponde a um segmento da banda larga durante todo o tempo. Um meio de se colocarem diversos 

sinais de transmissão em bandas separadas de um único canal de comunicações, de maneira que todos os 

sinais possam ser transmitidos simultaneamente. O FDM é usado nas transmissões analógicas, como nas 

redes de banda base, ou em comunicações por linhas telefônicas.
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                Figura 4.2 – Multiplexação na freqüência (FDM) [8].

 

            Em primeiro lugar, se passarmos um filtro em cada um dos sinais da figura da Figura 4.2 

de forma a preservar somente a faixa relativa à banda passante necessária de cada um deles, teremos dado 

o primeiro passo para alojar esses três sinais na forma desejada, sem que um interfira no outro. O passo 

seguinte é deslocar a faixa de freqüências original do segundo e do terceiro sinal de forma que eles 

passem a ocupar as três faixas disjuntas, sem sobreposição. Técnicas que permitem esse deslocamento ou 

shift de freqüências são conhecidas e denominadas técnicas de modulação. Dessa forma, os três sinais 

podem ser  transmitidos  no  meio  físico,  cada  um deles  ocupando  uma banda  ou  canal  distinto  com 

tamanho necessário para a sua transmissão. Como os sinais foram previamente filtrados de acordo com a 

sua banda passante necessária, a informação de cada um deles está preservada e contida naquela faixa de 

freqüências na qual está sendo transmitido e em nenhuma outra.

 

4.1.1- Sistemas em Banda Larga ou Banda Básica

            

As técnicas de transmissão estão diretamente relacionadas com as técnicas de multiplexação. Duas 

técnicas de transmissão são as mais empregadas: a sinalização em banda básica (baseband) e a sinalização 

em banda larga (broadband).

            Na sinalização em banda básica o sinal é simplesmente colocado na rede sem se usar qualquer tipo 

de  modulação,  aparecendo  diretamente  na  rede  e  não  como  deslocamentos  de  freqüência,  fase  ou 

amplitude de uma portadora de alta freqüência.
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            Sinalização em banda básica vem sendo adotada nos projetos de redes por não necessitar  de 

modems e por possibilitar a transmissão em alta velocidade. Para transmissão a longas distâncias certas 

precauções devem ser tomadas. A técnica também não é adequada a circuitos que estão sujeitos a ruídos, 

interferências e erros aleatórios. No ambiente restrito das redes locais, contudo a sinalização em banda 

básica, em geral, é adequada.

            Ao contrário da sinalização em banda básica (também chamada de sinalização digital) na qual 

todo espectro (banda) de freqüência do meio é utilizado para produzir o sinal, a sinalização em banda 

larga  (  também chamada  de  sinalização  analógica  )  realiza  a  multiplexação  em freqüência  (FDM - 

multiplexação na freqüência ). Com essa multiplexação o espectro de freqüência do meio é dividido em 

vários canais, cada um podendo suportar diferentes tráfegos. Um caso especial de sistema em banda larga 

é o sistema que utiliza apenas um canal.

            Sinalização em banda larga é geralmente utilizada em redes locais em barra. Sua utilização numa 

topologia em anel é problemática, pois exigiria que cada repetidor fosse capaz de receber e retransmitir 

dados nos múltiplos canais.

            Um sistema típico de banda larga é mostrado na Figura 4.3. Diferente dos sistemas em banda 

básica, o meio no sistema em banda larga é unidirecional. Sinais inseridos no meio podem propagar em 

apenas uma direção. Essa característica de unidirecionalidade vai implicar que apenas as estações que 

estão na direção do fluxo receberão o sinal. Dessa forma dois caminhos são necessários.

Estes caminhos se juntam em um ponto da rede conhecido como central repetidora (headend). Todas as 

estações  devem  transmitir  em  um  dos  caminhos  na  direção  da  central  repetidora  –  caminho  de 

transmissão (inbound). Os sinais 

recebidos pela central repetidora são retransmitidos ao longo do segundo caminho – caminho de retorno 
(outbound) – sendo então recebidos pelas estações.
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Figura 4.3 – Rede em banda larga de cabo duplo [8].

 

            A configuração da Figura 4.3, conhecida como rede em banda larga de cabo duplo, não é a única 

possível. A Figura 4.4 apresenta uma configuração com um único cabo, onde os tráfegos de transmissão e 

de retorno são multiplexados em freqüência, de forma que a meia banda inferior do cabo é usada para 

canais de retorno, e a meia banda superior, para os canais de transmissão. A central repetidora neste caso 

contém um dispositivo, conhecido como conversor de freqüências, para a tradução das freqüências de 

transmissão nas freqüências de retorno.

As redes em banda larga de um único canal, utilizam a topologia em barra com transmissão bidirecional 
sem a necessidade de amplificadores (atingem distancias não muito grandes) e da central repetidora. 
Nessas redes, as transmissões geralmente são em baixa freqüência (alguns MHz), pois assim os sinais 
terão atenuações menores e poderão chegar a distancias maiores. 

Figura 4.4 – Rede em banda larga de cabo único 
[8].

A principal razão para a utilização das redes em banda larga de um único canal é a possibilidade, 

com um pequeno custo inicial, de instalar uma rede que, mais tarde, caso haja necessidade de expansão, 

poderá ser trocada por uma rede em banda larga com toda sua capacidade, evitando todo o custo de 

instalação e fiação, que não é desprezível.

            Nas redes em banda larga, cada canal pode ser utilizado para transportar qualquer tipo de sinal, 

por exemplo, sinais analógicos, como imagem ou voz, ou sinais digitais. 

 

4.2 – Multiplexação no Tempo  - TDM

 

            Conforme já mencionado, podemos compartilhar um meio físico por várias estações não só pela 

multiplexação na freqüência, mas também pela multiplexação no tempo. Uma forma de multiplexação na 
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qual o tempo de transmissão é dividido em segmentos, cada um dos quais transporta um elemento de um 

sinal. Na multiplexação pela divisão do tempo, os sinais separados são lidos pela ordem, em intervalos 

regulares, quer tenham ou não dados para enviar, e as leituras são “carregadas” num único canal. O tempo 

é divido em frações e deste intervalo ou fração de tempo são organizados os pacotes de informações. 

Desta  forma,  a  banda  larga  inteira  é  tornada  disponível  para  um subcanal,  mas  somente  durante  o 

intervalo de tempo designado para o usuário. A multiplexação por divisão do tempo (TDM) se beneficia 

do fato que a capacidade (em quantidade de bits por segundo) do meio de transmissão, em muitos casos, 

excede a taxa média de geração de bits das estações conectadas ao meio físico. Quando isso ocorre, vários 

sinais  pode ser transportados por um único caminho físico,  intercalando-se porções de cada sinal  no 

tempo. A multiplexação no tempo pode ser classificada em síncrona e assíncrona.

 

4.2.1 – TDM Síncrono

 

            No TDM Síncrono, o domínio do tempo é dividido em intervalos de tamanho fixo T  chamados 

frames; cada frame é subdividido em N subintervalos {t1, ..., tn} denominados slots ou segmentos que 

formam uma partição do tempo infinito ( Figura 4.5).

Denomina-se canal, ao conjunto de todos os segmentos, um em cada frame, identificados por uma 

determinada posição fixa dentro desses frames. Por exemplo, o canal três é formado pelo terceiro slot de 

cada frame. Canais podem ser alocados a estações que desejem transmitir. Cada estação deverá esperar o 

slot correspondente dentro de cada frame, quando então poderá transmitir durante o tempo daquele slot 

utilizando a taxa de transmissão máxima suportada pelo meio físico.         

       Figura 4.5 – 

TDM síncrono [8].
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Em redes que utilizam TDM, os canais podem ser alocados às diferentes fontes de transmissão ou 

estações. Se a alocação de um determinado canal é fixa durante todo o tempo e preestabelecida antes do 

funcionamento da rede, então tem-se um canal dedicado.

            Canais também podem ser alocados e desalocados dinamicamente durante o funcionamento da 

rede. Nesse caso, esses canais são denominados canais chaveados, de forma análoga à nossa definição 

para redes em banda larga. Uma estação, ao alocar um canal chaveado, pode transmitir neste canal pelo 

tempo que desejar. Quando não deseja mais o monopólio do canal, a estação o devolve à controladora do 

sistema,  que agora pode aloca-lo  a  outras  estações.  Este  esquema é que  define o canal  como sendo 

síncrono. Canais que podem ser alocados para transmissão de uma estação de origem para uma de destino 

são chamados canais ponto a ponto e, também de forma análoga às redes em banda larga, os canais que 

podem ser alocados por uma estação para transmissão a várias estações são canais multipontos.

            No TDM síncrono com canais chaveados, quando um canal é alocado, estabelece-se uma conexão 

que permanece dedicada à estação transmissora até o momento em que ela resolva desfazê-la. Note que 

quando uma estação que alocou um canal não está transmitindo, tem-se um desperdício de capacidade do 

meio físico, já que o canal alocado não pode ser utilizado por qualquer outra estação até o momento da 

desconexão.

 

4.2.2 – TDM Assíncrono

 

                Uma alternativa ao TDM síncrono que procura eliminar o desperdício da capacidade existente 

nesse esquema é o TDM assíncrono ( também conhecido por TDM estatístico ou STDM – Statical TDM). 

Nesse esquema, não há alocação de canal nem estabelecimento de conexão. Parcelas de tempo são 

alocadas dinamicamente de acordo com a demanda das estações. Nenhuma capacidade é desperdiçada, 

pois o tempo não utilizado está sempre disponível caso alguma estação gere tráfego e deseje utilizar o 

canal de transmissão. No TDM assíncrono, cada unidade de informação transmitida deve sempre conter 

um cabeçalho com os endereços de origem e destino. No TDM síncrono, cada canal já identifica o 

transmissor. Em canais ponto a ponto TDM síncrono, esse cabeçalho é totalmente desnecessário já que o 

receptor também é identificado pela conexão.

 

4.2.3 - Multiplexação  STDM 

           A  técnica  de  multiplexação  STDM  (Synchronuos  Time  Division  Multiplex)  faz  com  que  os 



intervalos de tempo alocados sejam determinados a partir de um sinal  de sincronismo que está presente 

periodicamente no meio físico de transmissão. Esta técnica de multiplexação tem se mostrado ineficiente, 

pois,  mesmo as estações que não desejam transmitir  naquele instante receberão uma fatia de tempo, 

incorrendo, assim, em desperdício de tempo, uma vez que o meio poderia estar sendo usado por outras 

estações. 

 

4.2.4 - Multiplexação  ATDM 

 

A  técnica  de  multiplexação  ATDM  (Asynchronuos  Time  Division  Multiplex),  tem  como 

característica alocar a banda larga de transmissão para enviar dados em determinados intervalos de tempo, 

sendo que a alocação do canal  só ocorre quando alguma unidade de dados encontra-se na fila (buffer) do 

multiplexador. Este método permite que o canal de comunicação seja utilizado mais eficientemente, visto 

que cada usuário gera os dados segmentados em pacotes, que serão armazenados no buffer do multiplex, 

liberando o usuário enquanto seus dados serão tratados. 

 

 

4.3 – Conclusão 

 

            Neste capítulo conclui-se que a multiplexação é um técnica usada nas comunicações de dados e 

operações de entrada e saída para transmitir simultaneamente diversos sinais diferentes por um mesmo 

canal ou linha. A multiplexação garante a integridade de cada ligação,impedindo a mútua interferência. 

            Na multiplexação na freqüência, a utilização de modulação é necessária para deslocar os sinais 

originais para outras faixas de freqüências. A filtragem dos sinais permite o compartilhamento do mesmo 

meio físico sem que um sinal interfira nas caixas de freqüência adjacentes que carregam outros sinais.  

Nota-se que os sinais digitais são transformados em analógicos e, por esse motivo, é comum associarmos 

os sistemas de banda larga á transmissão analógica.

            Já em esquemas que utilizam o TDM (multiplexação no tempo), os sinais são transmitidos em 

banda básica, sendo portanto sinais digitais. Assim associa-se TDM à transmissão digital.

            Como  já  havia  sido  mencionado,  a  transmissão  digital  oferece  vantagens  sobre  a  analógica 

principalmente no que diz respeito à recuperação dos sinais na presença de ruídos. Sinais, em transmissão 

digital podem ser regenerados através de repetidores que não propagam ruídos. Além disso é possível 



implementar esquemas para a detecção e correção de erros. 

 

O próximo capítulo é sobre codificação, primeira etapa dentro do processo de

 transmissão digital de sinais analógicos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 – Técnicas de Codificação

 

             Em 1930, um grupo de pesquisadores procurava em Paris um novo método de modulação para 

uso nos enlaces de microondas. Os trabalhos resultaram na invenção do PCM (Pulse Code Modulation). 

A idéia ficou engavetada por falta de meios tecnológicos para sua aplicação. A invenção do transistor foi 

a  alavanca  para  a  disseminação  e  aperfeiçoamento  da  técnica  PCM,  que  passou  a  ser  usada 

comercialmente a partir de 1960 [18].

Embora o processo de quantização e codificação ocorram quase que simultaneamente e na maioria 

das vezes façam parte do mesmo sub-sistema de um conversor A/D, o codificador é o núcleo de um 

sistema PCM. É o codificador que estabelece o código binário para cada amostra do sinal quantizado, 

gerando um sinal PCM que pode ser gravado em uma fita DAT ou em um disco rígido de computador, 

modular um laser de corte para matrizes de CD ou, através de um fotodiodo, acoplar o sinal PCM à uma 

fibra óptica. A figura a seguir exibe o sinal senoidal observado na quantização recebendo um código PCM 

de 8 bits para cada amostra quantizada. O código binário escolhido é meramente ilustrativo e o sinal PCM 

à direita da Figura 5.1 corresponde às amostras do semi-ciclo positivo do sinal senoidal. 

Os  codificadores  são  de  três  tipos  principais:  -  Codificadores  contadores;  -  Codificadores 

paralelos; - Codificadores ponderados. Cada um deles apresenta vantagens e desvantagens. O codificador 

paralelo é o mais fácil de ser explicado embora seja volumoso e de custo alto. A figura abaixo mostra o 

diagrama em blocos de um codificador do tipo paralelo de 8 bits (28 = 256 níveis de 



quantização)  que,  de  maneira  simplificada,  opera  da  seguinte  forma:  o  sinal  PAM  é  aplicado 

simultaneamente  às  entradas  dos  comparadores  e  todos  os  comparadores  têm  seu  próprio  nível  de 

referência pré-determinado. O comparador que tiver seu nível de referência mais próximo do nível do 

pulso PAM de entrada será acionado, liberando em sua saída um pulso de amplitude igual à referência. 

Este pulso, posteriormente, receberá da matriz lógica um código binário de 8 bits, ou seja, um código 

PCM  referente  à  amplitude  de  uma  amostra  quantizada.  Observe  que  o  processo  de  quantização  e 

codificação é realizado quase que simultaneamente por este sub-sistema.

Figura 5.1 - sinal senoidal observado na quantização recebendo um código PCM de 8 bits[18]
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Quadro de pulsos

Para cada um dos 30 circuitos de conversação são enviados, nos dois sentidos, 8000 amostras por 

segundo em forma de palavras de códigos de 8 bits. Portanto, em cada sentido deve haver a transmissão 

sucessiva de 30 palavras de código de 8 bits dentro de 125 µs (=valor inverso de 8 kHz). A essas 30 

palavras de código somam-se 2 x 8 bits: 8bits para a sinalização e 8 bits, que contém, alternadamente, 

uma palavra de alinhamento do quadro e uma palavra de serviço. As 30 palavras de código formam, com 

os  2  x  8  bits,  um  quadro  de  pulsos,  veja  a  Figura  5.2.  Os  quadros  de  pulsos  são  transmitidos, 

obrigatoriamente, em ordem sucessiva.

 

Figura 5.2 – Estrutura do quadro de pulsos do sistema de transmissão PCM30 [18]

 

            A codificação é a primeira etapa dentro do processo de transmissão digital de sinais analógicos. 
Consiste em retirar amostras do sinal a ser transmitido, que já deve ter seu espectro de freqüência 
limitado. Em seguida essas amostras são quantizadas, codificadas e comprimidas, gerando um código 
digital de 8 bits, como mostrado na Figura 5.3.

Figura 5.3 – Diagrama em blocos do codificador [17]
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            O filtro antialiasing remove os componentes de alta freqüência do sinal analógico, com ruídos e 

interferências  indesejadas.  Em seguida,  o  sinal  é  mostrado na  freqüência  de  8kHz.  As amostras  são 

aplicadas ao conversor A/D (Analógico/Digital),  quando é realizada a quantização e a codificação do 

sinal. O conversor A/D fornece na saída um sinal de 12 bits, sendo que o primeiro bit indica a polaridade 

e os demais são usados na codificação do nível do sinal. Os 12 bits gerados pelo conversor A/D são 

aplicados ao compressor digital, que fornece em sua saída o sinal PCM de oito bits, na velocidade de 

64kps.

            A codificação é uma etapa fundamental na geração do sinal PCM, merecendo análise detalhada.

            Filtro Antialiasing. É um filtro passa-baixa, usado para impedir que sinais de freqüência superior à 

faixa  necessária  para  transmissão  venham  a  atingir  o  amostrador.  O  filtro  é  necessário  porque  a 

amostragem, uma das etapas do processo de geração do sinal PCM, é realizada por um modulador PAM. 

O mesmo filtro é usado na recepção para eliminar as interferências presentes no sinal PAM, obtendo-se 

em sua saída o sinal de voz.

            Amostrador. Sua finalidade é retirar amostras do sinal modulante. O amostrador é um modulador 

de amostragem PAM (Modulação de Amplitude de Pulso) de amostragem instantânea. 

 

5.1 – Codificação e Transmissão de sinais em Banda Básica.

            

            A codificação de sinais em banda básica mais conhecida é denominada codificação NRZ (Non 
Return to Zero – vide Figura 5.4), onde há presença de dois níveis de tensão ou corrente, cada qual 
representando um dos dois símbolos digitais (0 ou 1). Nesse esquema define se um intervalo de 
sinalização, durante o qual o sinal permanece inalterado de forma a caracterizar o bit transmitido. O 
receptor deve procurar amostrar o sinal recebido no meio desse intervalo, onde o sinal já se encontra 
estável, de forma a reconhecer o nível de tensão ou corrente correto, e recuperar a informação (vide 
Figura 5.5).

Figura 5.4 – Codificação NRZ. [8]
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Para uma amostragem correta, receptor e transmissor precisam ter relógios ajustados (sincronizados) em 
freqüência e fase. As diferenças de fase e freqüência entre os relógios do transmissor e receptor são, em 
geral, difíceis de resolver. O problema da freqüência envolve a utilização de osciladores com freqüências 
idênticas que, na prática, são difíceis de conseguir.

Figura 5.5 -  Recuperação do sinal NRZ. [8]

 

A  diferença  de  fase  envolve  outros  fatores  ainda  mais  incontroláveis  como,  por  exemplo,  o 

instante em que são disparados os circuitos osciladores de transmissão e recepção. Pode se adotar duas 

estratégias básicas para lidar com o sincronismo dos relógios, que determinam as duas formas básicas de 

transmissão: a transmissão assíncrona e a transmissão síncrona.

 

5.1.1 – Transmissão Assíncrona

 

                Na transmissão assíncrona, admite-se que a referência de tempo de transmissor e receptor não é 
única, apenas próxima, e tenta-se lidar com essas diferenças. A técnica de codificação de dados utilizada 
nesta solução é usualmente a NRZ e a técnica de transmissão é definida como se segue.

            No receptor, utiliza-se um oscilador com freqüência múltipla – n vezes maior – da freqüência do 

oscilador do transmissor. Sendo fr e ft as freqüências dos relógios de recepção e transmissão, e Tr e Tt os 

respectivos períodos de cada relógio podem ser descritos pelas equações 5.1 e 5.2:

fr = nft                                                                                                                                                                  (eq. 5.1)

Tr = Tt/n                                                                                                           (eq. 5.2)

            Detectado o inicio de uma recepção, a amostragem se fará depois de passados n/2 pulsos de 

relógio do receptor. Admitindo que a freqüência de oscilação do receptor tenha um erro de precisão, esta 

não será maior do que uma fração de um período. Ou seja, a defasagem que pode ser introduzida não 
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ultrapassa o intervalo Tt/n podendo essa defasagem ser reduzida o quanto se queira, bastando para isso 

aumentar o múltiplo n.

Porém mesmo pequenas defasagens, após um intervalo grande de transmissão, podem se acumular 

provocando o afastamento do instante de amostragem do centro do intervalo de sinalização. Por esse 

motivo, a transmissão assíncrona é orientada a transmissão de caracteres – pequenas quantidades de dados 

que variam, em geral, entre 5 e 8 bits – de forma a não permitir longas seqüências de bits.

            A transmissão assíncrona é caracterizada pela transmissão de caracteres delimitados por bits 
especiais denominados bit de start  e bit de stop, veja Figura 5.6:

Figura 5.6 – Caracter na transmissão assíncrona [8]
 

            O bit de start marca o início de transmissão de um caracter. O bit de start deve sempre apresentar 

uma transição inicial  (  de 1 para 0) de forma a marcar bem a sua presença e permitir  o disparo da 

contagem do oscilador de recepção (que deve contar n/2 pulsos para chegar ao instante de amostragem). 

Após o bit de start, seguem o caracter, e mais um bit opcional de paridade utilizado em determinados 

esquemas de detecção de erros. Por fim um bit de stop é colocado para marcar o fim do caracter, permitir 

que o receptor tenha um intervalo de tempo para ter acesso ao seu registro de recepção, e também para 

garantir a transição no início do próximo bit de start do próximo caracter ( caso esse seja transmitido logo 

a seguir).

            Note que, como o início de um caracter é bem delimitado, caracteres podem ser transmitidos 

espaçados entre si de forma aleatória. Não há necessidade de transmitir um após o outro já que a detecção 

correta do início de um caracter é o suficiente para garantir o funcionamento correto dos osciladores 

durante a transmissão e recepção desse caracter.

 

5.1.2 – Transmissão Síncrona
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            Na transmissão síncrona, procura se garantir a existência de uma referência única de tempo para 

transmissor e receptor durante cada transmissão. Existem dois modos de se realizar essa tarefa.

            O primeiro, o mais simples, consiste em enviar em canal separado dos dados, o relógio do circuito 

transmissor. Se cuidados forem tomados de forma a que os dados transmitidos sofram exatamente os 

mesmos  retardos  que  o  relógio  do  circuito  transmissor,  esse  relógio  poderá  ser  usado  pelo  circuito 

receptor como a base da amostragem correta ( amostragem do tempo exato) dos dados recebidos. A 

técnica de codificação de dados utilizado nesta solução é, em geral, a NRZ.

            Essa apresenta alguns problemas práticos. O primeiro deles é a necessidade de dois canais de 

transmissão ( um para dados e outro para relógio), com toda a duplicação dos circuitos de transmissão 

correspondente, aumentando em muito o custo da transmissão. Outro problema é a exigência dos circuitos 

apresentarem os mesmos retardos de transmissão. De forma análoga, os meios de transmissão utilizados 

devem  ser  perfeitamente  idênticos  de  forma  a  apresentarem  o  mesmo  retardo  de  propagação.  Esse 

problema será tanto mais crítico quanto maiores forem as velocidades de transmissão empregadas e as 

distâncias.

            O  segundo  modo  de  se  realizar  uma  transmissão  assíncrona  consiste  em  enviar  dados  e 

informação de sincronismo que permita recuperar o relógio, juntos em um mesmo canal, utilizando uma 

técnica de  codificação.  Ao receptor  cabe separar  esses  dois  sinais,  e  a  partir  do relógio recuperado, 

realizar a amostragem dos dados. Essa alternativa, evita a necessidade de dois canais, com os problemas 

que daí advêm.

 

 

5.2 – Conclusão 

 

            Portanto conclui-se que codificação é a primeira etapa dentro do processo de transmissão digital 

de sinais analógicos e consiste em retirar amostras do sinal a ser transmitido, que já deve ter seu espectro 

de freqüência limitado. Em seguida essas amostras são quantizadas, codificadas e comprimidas, gerando 

um código digital de 8 bits.

                O próximo capítulo, faz uma conclusão de toda teoria analisada na monografia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Conclusão
 

                A comunicação é uma das maiores necessidades da sociedade humana desde os primórdios de 
sua existência. Conforme as civilizações se espalhavam, ocupando áreas cada vez mais dispersas 
geograficamente a comunicação a longa distância tornava-se cada vez mais uma necessidade e um 
desafio. Formas de sinais de fumaça, pombos correios, a invenção do telégrafo e etc, foram maneiras 
encontradas para tentar aproximar comunidades distantes.

            A evolução  no tratamento  das  informações  não aconteceu somente  na  área  da  comunicação. 

Equipamentos para o processamento e armazenamento das informações também foram alvo de grandes 

invenções ao longo do nosso desenvolvimento. A introdução de sistemas de computadores na década de 

1950 foi provavelmente o maior avanço do século nesse sentido.

            A transmissão da informação através de sistemas de comunicação pressupõe a passagem de sinais 

através dos meios físicos de comunicação que compõem as redes. As propriedades físicas de meios de 



transmissão e as características dos sinais transmitidos apresentam uma série de questões tecnológicas 

quem influenciam na construção e no projeto de redes de computadores e de telecomunicações. Nesta 

monografia  foram  apresentados  os  principais  conceitos  envolvidos  na  codificação  e  transmissão  de 

informação.

            O processo de comunicação envolve a transmissão de informação de um ponto a outro através de 

uma sucessão de processos, a saber:

-         A geração de uma idéia;

-         A descrição dessa idéia;

-         A codificação desse símbolos em uma forma propícia à transmissão em um meio físico 

disponível;

-         A transmissão desses símbolos codificados ao destino;

-         A decodificação e reprodução dos símbolos;

-          A recriação da idéia  transmitida – com uma possível  degradação de  qualidade  – pelo 

destinatário.

 

O processo de codificação dos símbolos que descrevem a idéia, em uma forma propícia para a 

transmissão é o processo pelo qual o remetente produz uma mensagem, utilizando-se de uma linguagem, 

que poderá então ser transmitida e decodificada pelo receptor.

Comunicação é ato de transmitir informações. Os sistemas de comunicação tratados aqui nesta 

monografia utilizam, em geral, de sinais ou ondas eletromagnéticas que trafegam através de meios físicos 

de transmissão.

Esta monografia poderá ser utilizada como fonte de pesquisa e ensino na área de telecomunicação 

e transmissão de informação. Como não há tratamento matemático poderá ser proveitoso para estudantes 

e leitores interessados nos conceitos básicos de modulação, codificação e multiplexação.
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	3.1.1 - Conceito de Onda Portadora
	Figura 3.5 – Modulação PSK  [15]

	 
	Figura 4.3 – Rede em banda larga de cabo duplo [8].
	             Em 1930, um grupo de pesquisadores procurava em Paris um novo método de modulação para uso nos enlaces de microondas. Os trabalhos resultaram na invenção do PCM (Pulse Code Modulation). A idéia ficou engavetada por falta de meios tecnológicos para sua aplicação. A invenção do transistor foi a alavanca para a disseminação e aperfeiçoamento da técnica PCM, que passou a ser usada comercialmente a partir de 1960 [18].
	Embora o processo de quantização e codificação ocorram quase que simultaneamente e na maioria das vezes façam parte do mesmo sub-sistema de um conversor A/D, o codificador é o núcleo de um sistema PCM. É o codificador que estabelece o código binário para cada amostra do sinal quantizado, gerando um sinal PCM que pode ser gravado em uma fita DAT ou em um disco rígido de computador, modular um laser de corte para matrizes de CD ou, através de um fotodiodo, acoplar o sinal PCM à uma fibra óptica. A figura a seguir exibe o sinal senoidal observado na quantização recebendo um código PCM de 8 bits para cada amostra quantizada. O código binário escolhido é meramente ilustrativo e o sinal PCM à direita da Figura 5.1 corresponde às amostras do semi-ciclo positivo do sinal senoidal. 
	Os codificadores são de três tipos principais: - Codificadores contadores; - Codificadores paralelos; - Codificadores ponderados. Cada um deles apresenta vantagens e desvantagens. O codificador paralelo é o mais fácil de ser explicado embora seja volumoso e de custo alto. A figura abaixo mostra o diagrama em blocos de um codificador do tipo paralelo de 8 bits (28 = 256 níveis de 
	quantização) que, de maneira simplificada, opera da seguinte forma: o sinal PAM é aplicado simultaneamente às entradas dos comparadores e todos os comparadores têm seu próprio nível de referência pré-determinado. O comparador que tiver seu nível de referência mais próximo do nível do pulso PAM de entrada será acionado, liberando em sua saída um pulso de amplitude igual à referência. Este pulso, posteriormente, receberá da matriz lógica um código binário de 8 bits, ou seja, um código PCM referente à amplitude de uma amostra quantizada. Observe que o processo de quantização e codificação é realizado quase que simultaneamente por este sub-sistema.
	 
	Quadro de pulsos
	Para cada um dos 30 circuitos de conversação são enviados, nos dois sentidos, 8000 amostras por segundo em forma de palavras de códigos de 8 bits. Portanto, em cada sentido deve haver a transmissão sucessiva de 30 palavras de código de 8 bits dentro de 125 µs (=valor inverso de 8 kHz). A essas 30 palavras de código somam-se 2 x 8 bits: 8bits para a sinalização e 8 bits, que contém, alternadamente, uma palavra de alinhamento do quadro e uma palavra de serviço. As 30 palavras de código formam, com os 2 x 8 bits, um quadro de pulsos, veja a Figura 5.2. Os quadros de pulsos são transmitidos, obrigatoriamente, em ordem sucessiva.
	 

	Figura 5.6 – Caracter na transmissão assíncrona [8]

