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Resumo 
 

Esse projeto tem como finalidade a exposição de conceitos e conhecimentos           

adquiridos ao longo do curso de Engenharia de Telecomunicações propondo o desafio de             

planejar um equipamento que module em FM e multiplexe três canais de voz, separadamente,              

sendo então transmitido via meio coaxial, demultiplexado e tendo na saída o controle de nível               

de "volume" de cada canal separadamente. O mesmo circuito projetado, ao invertermos o             

sistema, ou seja, o equipamento de recepção que antes era o retorno dos vocalistas, passaria a                

ser parte da “mesa de controle”, serviria também, como um extensor de canais caso o               

operador esteja trabalhando com uma mesa de baixa capacidade (poucos canais de            

entrada).Além de um retorno de áudio o projeto é um multiplicador de canais, sendo possível               

com as considerações adequadas, ser implementado para mais de três vozes simultâneas. 

 

 

. 
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Abstract 
 

This project aims to expose concepts and knowledge acquired during the course of             

Telecommunications Engineering proposing the challenge of planning an equipment that          

modulates in FM and multiplexes three voice channels separately and is then transmitted via              

coaxial means, demultiplexed and having on the output level control of "volume" of each              

channel separately. The same projected circuit, by inverting the system, that is, the reception              

equipment that was previously the return of the vocalists, would become part of the "control               

table", would also serve as a channel extender if the operator is working with a low capacity                 

table (few input channels). In addition to an audio feedback the project is a channel multiplier,                

being possible with the appropriate considerations, be implemented for more than three            

simultaneous voices. 
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Capítulo  1 

Introdução 
 

Som  de retorno de áudio é o som que em uma apresentação pública, é direcionado aos 

músicos,  por  alto-falantes ou  fones de ouvido, para que sejam orientados pela sua  própria 

sonoridade da interpretação ou pela de outros integrantes do  próprio conjunto musical. 

A  ideia do  trabalho é transmitir três canais de voz modulados, em frequência, que 

serão recebidos e demodulados para banda base novamente. 

 O  projeto permite duas arquiteturas e cada arquitetura nos  fornece uma função 

diferente e independente. 

   

  

Figura 1.1: Aquitetura Macro do Projeto 

  

Como observado na figura 1.1, o  projeto permite duas arquiteturas e cada arquitetura 

nos  fornece uma função diferente e independente. 

Por motivos de conveniência, retornos pessoais (com fones de ouvido), geralmente           

tem a recepção do seu sinal feito por meio de rádio, pois arquiteturas físicas de par elétrico                 

são  incômodos, tanto para o  músico quanto pela ocupação do ambiente. 

A primeira função tem na entrada do modulador os três sinais de retorno e na saída do                 

demodulador, o fone de ouvido, como na figura abaixo. 

 

 

  

https://pt.wiktionary.org/wiki/m%C3%BAsico
https://pt.wiktionary.org/wiki/m%C3%BAsico
https://pt.wiktionary.org/wiki/sonoridade
https://pt.wiktionary.org/wiki/sonoridade
https://pt.wiktionary.org/wiki/interpreta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wiktionary.org/wiki/conjunto
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Figura 1.2: Esquemático do projeto para retorno 

  

 A  figura 1.2, é a primeira ilustração que representa o  sistema proposto, e é possível 

observar que na entrada do  modulador existem três sinais de voz, oriundas de uma mesa de 

som, e posterior tem-se o sinal modulado separadamente, que serão multiplexados. 

Como observado na figura, a parte do  sistema do  lado do  músico, entrega um único sinal de 

voz que atende a um único músico.  

O  sistema possui  duas funcionalidades, a primeira já foi dita acima, a segunda função 

é a de extensão para mesas.  

Grande parte das mesas de som modernas tem saídas para cada entrada, apenas como              

porta replicadora, essas portas são utilizadas para a nossa primeira função que é o de retorno                

de áudio, mas algumas mesas são bem simples e com poucos canais. A seguir a ilustração de                 

como ficará a arquitetura para cumprir a função de extensão de capacidade de canal para               

mesas de áudio simples. 
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Figura 1.3: Esquemática do projeto para Extensão de Mesa 

  

É possível analisar na figura 1.3 que para a uma arquitetura cabeada, ou seja, com o                

enlace via par elétrico, neste caso coaxial, a função de extensor de capacidade de canal, é a                 

mais adequada, sendo inclusive melhor que uma arquitetura com enlace rádio, pois o meio              

confinado é menos suscetível a interferências externas, de menor custo e mais robusta a falhas               

por  ser mais simples. 

Observa-se que a mesa de som que tinha apenas 1 canal passou a ter três canais, onde                 

as portas extras estão no lado dos músicos onde antes ficava a mesa de som, e esta foi para o                    

lado do músico, onde a saída que antes dirigia para o fone de ouvido é adaptada para a mesa                   

de som, como o controle de volume fica do lado da recepção o controlador da mesa                

permanece com o controle de volume de cada um dos sinais de voz. Todas as demais                

funcionalidades dos dispositivos permanecem as mesmas, com isso tem-se dois equipamentos           

em um. 
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Capítulo  2 

Conceitos  básicos 
 

2.1 Som 

 

O som é um evento vibratório consequente de alterações da pressão no ar. Estas              

alterações se dão em torno da pressão atmosférica e se propagam longitudinalmente, à             

velocidade de 344 m/s para 20 º C. Pode-se dizer que uma fonte sonora é qualquer evento                 

capaz de causar ondas de pressão no ar e todo som se caracteriza pela frequência, intensidade                

e o  timbre[1]. 

. O nosso ouvido é capaz de captar sons de 20 a 20.000 Hz. Os sons com menos de 20                   

Hz são chamados de infra-sons e os sons com mais de 20.000 Hz são chamados de                

ultra-sons.A faixa de frequências entre 20 e 20kHz é definida como faixa audível de              

freqüências ou banda audível[1]. 

 

2.2 Voz 

  

A voz é o som emitido pela vibração das cordas vocais na laringe e possui um                

conteúdo espectral que vai de 20 Hz a 20 kHz, apresentando um espectro discreto com uma                

frequência fundamental de 100 a 200 Hz nos  homens e 200 a 400 Hz  nas  mulheres[2]. 

As frequências mais baixas transportam a energia do sinal e as mais elevadas a              

emoção. 

   

  
Figura 2.1: Sinal de voz 
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A figura 2.1 mostra um gráfico que é possível comparar a intensidade dos sinais em               

duas situações diferentes: Uma onde o diálogo é calmo não existe emoção, e a outra onde o                 

interlocutor apresenta forte emoção. 

 

2.3 Canal de voz 

  

O canal de voz está entre a faixa entre 300 Hz e 3400 Hz, suficiente para garantir a                  

inteligibilidade. A Banda de frequências normalizada para a voz de acordo com as             

recomendações G.132 e G.151 do ITU-T indicam a banda atribuída ao sinal de voz de 300 -                 

3400  Hz. 

  

2.4  Análise espectral 

  

A análise espectral é a aprendizagem das frequências que compõem um som, ela é o               

conjunto de todas as  ondas  que compõem os  sons  audíveis ou  não pelo ser  humano. 

O espectro de um som se refere à relação entre amplitude e frequência de um som                

complexo[3]. O francês Jean Baptiste Fourier (1768 – 1830) foi o primeiro a aplicar este               

método de análise, chamado de Análise de Fourier, que demonstra que qualquer forma de              

onda pode ser decomposta em uma soma de ondas senoidais e a frequência dessas ondas               

senoidais que formam o espectro, guarda uma relação numérica com a frequência mais baixa              

da série, que é chamada de frequência fundamental (f 0). 
As  demais frequências, que forem múltiplos inteiros da frequência fundamental, com 

valores iguais a 2  f 0,  3f 0, 4 f 0,  5  f 0,  são  os  sobretons de f 0 e são  conhecidas como tons 

harmônicos ou  frequências harmônicas, sendo  registradas por  f 1, f 2,  f 3,  ....  f n.[4]. 

  

2.5 Ruído 

  

 O ruído é um som não periódico indesejável, que não é factível montar o seu espectro                

de frequências, mas apenas a densidade espectral. Ele é derivado da superposição            

desarmônica de sons provenientes de várias fontes. Seu espectro sempre será uma constituição             
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de harmônicas sem qualquer classificação ou ordem. 

Geralmente seu espectro é de banda larga (de frequências), compacto e uniforme,            

sendo comum aparecer uma maior predominância de uma faixa de frequências (graves,            

médias ou  agudas) [5]. 

  

2.6 Modulação 
 

A função básica de qualquer sistema de comunicação é transmitir a informação de um              

local para outro, por mais que se possa parecer simples, a transmissão e recepção das               

informações é bem complicada, considerando-se as inúmeras possibilidades e cenários onde           

isso  pode vir ocorrer. 

A modulação em telecomunicações é a modificação de um sinal eletromagnético           

inicialmente gerado, onde as características da portadora (sinal que é modulado) são            

modificadas com a finalidade de transmitir informações, utilizada em transmissão e em            

modems. É o processo pelo qual se modificam as características de uma onda de rádio ou                

elétrica. O transmissor acrescenta a informação numa onda básica de tal forma que poderá ser               

recuperada na outra parte através de um processo  reverso chamado demodulação[6]. 

O que os nossos ouvidos interpretam como fala nada mais é, que uma onda acústica               

modulada, parecida, em muitos aspectos, a uma onda elétrica modulada. A modulação é             

precisa para "casar"  o  sinal com o meio de transmissão. 

Diferentes técnicas de modulação são empregues para se adaptar as especificações de            

um sistema, entretanto o procedimento da modulação deve ser reversível para que a             

mensagem possa  ser recuperada no  receptor pelo processo  de demodulação. 
A voz antes dela ser transmitida, é preciso ser convertida. Existem transmissores            

analógicos, como nas transmissões de AM e FM. e existem dispositivos digitais que             

convertem a voz analógica através do  processo  de amostragem e quantificação. 

 Na modulação os quadros de bits digitais são muito mais adequados para vários casos              

de multiplexação digital e evitamos o acúmulo de ruído e distorções se tornando mais fácil               

recuperar o  sinal do que a analógica. 

Entretanto a modulação digital tem suas desvantagens, e uma delas é que ela requer              

  

http://penta2.ufrgs.br/Alvaro/demo.html
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mais largura de banda que os  métodos analógicos. 

 Às vezes é necessário enviar vários sinais concomitantemente entre os mesmos dois            

pontos. As técnicas de multiplexação inerentes a modulação, permitem a transmissão de            

inúmeros sinais através de um mesmo canal, de modo que cada sinal possa ser recuperado               

com sucesso  no  outro extremo de recepção[7]. 

  

2.7  Multiplexação de sinais 

  

Multiplexação é enviar vários canais através de um mesmo meio de transmissão. O             

propósito para o emprego desta técnica, basicamente se dá pelo fato da economia e              

otimização, em que se consegue obter utilizando o mesmo meio de transmissão para vários              

canais. 

Na multiplexação temos o TDM que é a multiplexação por divisão de tempo, ou              

“espaços de tempo”, chamados time-slots, para os sinais previamente amostrados. E tem- se             

também o FDM que é multiplexação por divisão de frequência, semelhante ao TDM que              

transmite diversos sinais simultaneamente em um único meio de transmissão. 

 

2.8 Filtro 

 

É preciso um dispositivo que selete as frequências de interesse que constitui o sinal,              

para que se possa  remover o  interior da informação dele. 

Filtro é o nome do dispositivo que intitulamos na qual a resposta em frequência é                

identificada por uma faixa de passagem, por uma faixa de rejeição, as quais estão separadas               

por  uma faixa de guarda. 

Sinais com frequência dentro da faixa de passagem são recuperados com pouca ou             

nenhuma distorção, ao passo que aqueles sinais que têm frequências dentro da faixa de              

rejeição são efetivamente atenuados. Desta forma, os filtros podem ser do tipo passa baixas,              

passa altas, passa faixa ou rejeita faixa. Iremos utilizar no nosso projeto um filtro passa-               

faixas[8]. 
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Capítulo  3 

Projeto 
 

3.1 Metodologia 

 

Afim de executarmos o projeto, buscamos a solução mais viável e clara, que nos              

permitisse observar o comportamento de cada parte do circuito e do circuito como um todo,               

além de que tornasse possível seu desenvolvimento por completo, cada parte dele e suas              

análises. 

Mediante a esses fatores, escolhemos o LTspice, que é software livre que implementa             

simulação de componentes eletrônicos, fornece uma captura esquemática e visualizador de           

formas de onda com aprimoramentos e modelos para acelerar a simulação de reguladores de              

comutação. 

 

3.2 Componentes 

 

3.2.1  Modulador 

 

A mesa de controle de som não faz parte do escopo do trabalho, então o primeiro                

equipamento, seja pela visão da função de Retorno de Áudio ou pela visão do Extensor de                

Capacidade de Canal para Mesa de Som, é o Modulador, que contará também com o circuito                

somador acoplado, exercendo a função de multiplexar os canais em frequência. A função do              

modulador, é converter o sinal elétrico de voz, em um sinal modulado em frequência, onde a                

frequência central se encontra em um região do espectro de frequência hábil ao transporte ao               

meio, ou em uma frequência intermediária, que venha possibilitar a conversão em frequência             

para diferentes meios de propagação, como por exemplo o meio de rádio, sem a necessidade               

de modificações no modulador, além disso as frequências de portadora devem estar            

suficientemente afastadas para evitar que o alcance de banda do sinal modulado cause             

interferência no canal adjacente.  
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O primeiro desafio é encontrar um circuito base, capaz de atender as diferentes             

frequências de portadora de forma a entregar um sinal coerente em sua natureza para os três                

canais, ou seja, no modulador encontraremos três circuitos moduladores em frequência bem            

parecidos, um para cada frequência de portadora, pois assim a natureza espectral do sinal              

modulado será bem parecida em todos os canais. Ter sinais modulados parecidos, nos             

facilitará em nosso segundo desafio, que é o casamento desses três sinais modulados, se os               

circuitos moduladores são parecidos, suas impedâncias de entrada e saída são de mesma             

escala, facilitando o passo seguinte que é a multiplexação, que assim será basicamente um              

circuito somador. 

O circuito base foi montado no LT Spice, e é composto por um emissor comum               

sintonizado por um R.L.C, polarizado em modo ativo, onde o sinal modulante é injetado atrás               

de um Varactor.  

A variação de tensão do sinal modulante varia a capacitância do “R.L.C” que cria uma               

variação na frequência da portadora, ou seja, ela modula em frequência à portadora. O circuito               

“R.L.C” paralelo é quem define a frequência central da portadora, cujo valor : 

 

                                              (2.1)  f o = 1
2π√LC

Hz[ ]  

 

O sinal modulado também carrega a informação do sinal modulante na forma de             

envoltória, equivalente ao processo de derivação, semelhante a uma modulação em amplitude,            

visto que a tensão do sinal modulante também é somado ao sinal modulado. Essa envoltória               

será usada para a demodulação.  

Veja abaixo como é o circuito básico do modulador, ao qual é apresentado com o               

valor do  indutor, (L1) do  oscilador para a frequência de 10  MHz  do primeiro canal modulado. 
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Figura 3.1Circuito Base do Modulador 

 

Na Figura 2.1, está sinalizado no canto inferior esquerdo o ponto de ground (terra),              
indicados pelas setas temos a alimentação (VCC) para polarização e a entrada do sinal              
modulante. Os valores de R.L.C, a serem considerados para a obtenção do falor aproximado              
da frequência central são R3, L1 e para C, a série C3 e C4, sendo equivalente a razão entre o                    
produto com a soma das respectivas capacitâncias. Como foi dito, este é um circuito base que                
praticamente não se altera para as demais portadoras, a única mudança é feita no indutor L1,                
que para as frequência portadoras de 10 MHz, 15 MHz e 20 MHz são aproximadamente               

, respectivamente..920 μH  , 0.415 μH  e 0.235 μH  0   

10, 15 e 20 Megahertz são então nossas frequências de portadora, as frequências             
centrais dos nossos canais, a escolha dos canais afastados de 5 MHz permite não só a                
implementação segura de interferências entre os canais como também permite que futuros            
projetos venham a implementar expansões criando outros dois canais, um centrado em 12,5             
MHz e outro em 17,5 MHz, além de permitir a implementação de conversão e transmissão               
rádio em frequências em torno de 2,4 GHz, equivalente a duzentas vezes a banda de FI, (21 -                  
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9 [MHz]), valor recomendado para conversão FI/RF e sendo a frequência de 2,4 GHz na               
região não regulamentada, um reforço na nossa  decisão. 

Após a modulação de cada canal, os sinais deverão ser multiplexados. O circuito             
multiplexador é composto por três resistores, em série na saída do sinal modulado de cada               
modulador independente, o valor em torno de Kilohertz para esses resistores é adequado para              
garantir o isolamento entre os canais. outra função exercida por esse resistor é balancear o               
nível de sinal, de cada canal, visto que cada portadora enfrentará no meio coaxial uma               
atenuação diferente referente à diferença relativa entre a impedância e do meio coaxial com a               
frequência em propagação. 

Vejamos então como ficaria nosso Circuito Modulador combinando os três          
moduladores e com o circuito somador: 

 

  
 

Figura 3.2 Circuito Modulador  combinado com os  três  moduladores e o  somador 

Observe que na figura o Ground do circuito está na parte inferior a direita e que na                 
saída do Multiplexador nós temos um Coletor comum para dar ganho de corrente. Na tabela               
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abaixo temos os  seguintes parâmetros desse Coletor Comum. 

 

 
 

Tabela 3.1 Coletor Comum 
 
 

De sua impedância de entrada tiramos que os valores das resistências do somador             

devem estar em torno de 10 kΩ, para casar com o coletor comum e evitar a interferência entre                   

os  moduladores. 

 

3.2.2  Filtros  

 

O cabo coaxial é o nosso meio de transmissão e este traz os três sinais modulados                

juntos, mas nosso objetivo é separá-los para podermos demodula-los e controlar o volume             

separadamente antes de somá-los e entregá-los para a última ponta do sistema, seja ela o               

vocalista ou a mesa de som.  

Para separar os canais, como eles estão modulados em frequência e afastados            

adequadamente, será simples separarmos os  canais com filtros passa faixa. 

Como utilizamos um modulador base, poderemos usar também um filtro base, este            

será feito de um amplificador sintonizado, montado a partir de um Emissor comum, onde              

sobre o coletor temos um R.L.C paralelo, onde R controla a banda passante (fator de               

qualidade) e L.C controla a frequência central. Pode-se estimar a frequência central pela             

aproximação:  

                                 (3.1) f o = 1
2π√LC 

Hz[ ]  

 

 Outras capacitâncias do circuitos na saída do filtro alteram levemente esta frequência,            
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mas a alteração é constante e não altera essa relação de aproximação. Abaixo temos nosso               

filtro sintonizado em 10  MHz. 

 

 

Figura 3.3 Filtro Passa Faixa em  10 MHz 

 

Para xalxular a frequência central os valores de R.L.C a serem considerados são R1,              

L1 e C1 respectivamente. Assim como no modulador a única mudança que faremos de um               

filtro pra outro é a mudança do valor do indutor L1, para que este sintonize às frequências que                  

para aos quais, 10 MHz, 15 MHz e 20 MHz ficamos respectivamente com            

 para os  valores de L1..1686 μH  , 0.0750 μH  e 0.0420 μH  0   

O Marcador SIN representa a entrada do sinal modulado proveniente do par elétrico             

coaxial, OUT 10M é a saída do canal em centrado em 10 MHz e VCC é a entrada da tensão                    

de alimentação de 12 Volts, vale ressaltar que existe no mercado cabos coaxiais que paralelo a                

ele há um par elétrico para alimentação, ou seja, podemos ter a fonte de alimentação ligada ao                 

modulador e junto com o cabo coaxial, levar a alimentação até o filtro e por sua vez até o                   
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demodulador. 

Entre algumas preocupações com os filtros, algumas delas podem e devem ser            

observadas e são, a interferência no canal adjacente que pode ocorrer apenas na entrada dos               

filtros, pois a saída será conectada a um circuito base de demodulação independente e o ganho                

de tensão do filtro, pois como o sinal acabou de ser atenuado pelo cabo e na transmissão teve                  

apenas ganho de corrente, é bem provável que precisaremos de ganho de tensão nos filtros               

para entrarem em acordo com o demodulador, esperasse que a tensão na entrada do              

demodulador esteja em torno de 0.1 a 1.0 V. 

 

3.2.3 Demodulador  e Controle de Volume do  Canal 

 

O circuito base de demodulação é simples, segue o princípio do discriminador de             

frequência. Basicamente o sinal passa por um estágio de ganho de corrente para realçar o sinal                

de entrada, em seguida, passa por um eliminador de nível DC e um retificador, para eliminar a                 

parte negativa do sinal, e então, avança para um detetor de envoltória que elimina a portadora,                

ainda que esta tenha desvios de frequência, e o sinal de envoltória que sobra possui o mesmo                 

formato que do sinal modulante, ou seja, a envoltória da portadora é o sinal modulante               

transportado, como ilustrado na figura a seguir: 

 

Figura 3.4 Demodulação por  Detecção de Envoltória 

 

Na  figura acima a caixa tracejada representa o  discriminador de frequência. 

Para o circuito de demodulação funcionar corretamente, vale ressaltar que a frequência            
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de portadora, deve ser muito maior que a frequência modulante, para fins práticos é              

convencional a frequência portadora ser duzentas vêzes maior que a frequência máxima do             

sinal modulante, ou seja, para banda de voz de alta fidelidade, de 8 kHz a frequência de                 

portadora deve ser superior a 1.6 MHz, como as portadoras do trabalho são de 10 MHz, 15                 

MHz e 20 MHz, todas superam este requisito, além desse requisito, o valor de tensão de pico                 

da portadora deve ser superior a tensão de pico do sinal modulante, para não ocorrer uma                

sobreposição, deformando a envoltória, e por sua vez deformando o sinal demodulado; Como             

o sinal de frequência portadora carrega a tensão de pico da alimentação que é de 12 Volts e o                   

sinal modulante é máximo em 3 Volts, este requisito também será atendido. 

O circuito demodulador é simples e funcional para a demodulação de qualquer um dos              

canais citados no trabalho, mas não é capaz de demodula-los todos de uma vez, por está razão                 

o controle de volume do canal deve ser feito após a demodulação, este será feito por um                 

segundo amplificador operacional. Ficamos assim com o  seguinte circuito base: 

 

Figura 3.5:Circuito Base do Demodulador 
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Na figura podemos notar a presença da fonte de alimentação de 12 Volts, vale lembrar               

que esta alimentação, numa possível implementação, pode vir junto ao cabo coaxial, o que              

daria a vantagem de um dispositivo mais leve e conveniente na recepção. 

Vale ressaltar que o amplificador operacional lido na Figura acima não é o             

amplificador responsável pelo controle de volume entregue pelo ao usuário final. Este            

amplificador funciona como pré amplificador, e Buffer, impedindo que a carga na saída afete              

o circuito de detecção de envoltória e filtragem logo do demodulador, Além disso o              

Amplificador Operacional TL741 funciona como um passa-baixa de banda típica de 1,5 MHz             

ajudando a filtrar eliminar ruidos de fuga de portadora no sinal demodulado, que podem ser               

causados por excesso ou carência de tensão pico a pico no sinal de entrada. O ganho deste                 

amplificador operacional pode ser usado para adaptar a saída para para as diferentes             

aplicações, ou seja, nos casos do projeto, adaptar a saída para mesa de som ou para fones de                  

ouvido. 

O controle de Volume é ajustado nos resistores do quarto OP-AMP TL741, do             

esquema, ou seja, temos um OP-AMP TL741 para cada saída de canal, que são somados de                

forma ponderada por resistores variáveis e entregues à este quarto OP-AMP TL741, que             

controlará o ganho máximo e o  volume geral como indicado na Figura a seguir: 
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Figura 3.6:  Esquemática do Circuito Controlador de Volumes 

 

O circuito de controle de volume é um circuito somador inversor com amplificador             

operacional onde neste caso a alimentação é assimétrica, de +12 Volts por 0 Volts balanceado               

com +6 Volts na porta não inversora. O Resistor Rg controla o volume geral, crescendo ou                

decrescendo o volume de todos os canais igualmente, os Resistores R1, R2 e R3 controlando               

o volume de cada canal independente em em termos proporcionais, esta relação está             

diretamente ligando a tensão de saída modelada pela equação:  

 

R  V Out =  g ( R1
V V oz 1 + R2

V V oz 2 + R3
V V oz 3 )              (2.2)    

 

O Datasheet do OP-AMP TL741 está disponível no link:         

“http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmTL741.pdf “. Para uma eventual aplicação recomenda-se       

  

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf


31 

 

utilizar ao invés de quatro OP-AMP, utilizar um QUAD_OP-AMP, como por exemplo o             

TL074, pois possui em seu interior, quarto amplificadores operacionais independentes, como           

pode ser observado na página 1 do Datasheet do OP-AMP LT074 disponível para             

visualização e download no link:     

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25382/STMICROELECTRONICS/TL074.ht

ml .  

 

 Figura 3.7:  Circuito Demodulador e Controlador de Volume de Três  Canais 

 

Quando combinados as partes do demodulador citadas, obtém-se um circuito final           

aparentemente complexo mas simples em suas estruturas e funcionamento, segue a           

esquemática final do  demodulador: 

 

  

  

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25382/STMICROELECTRONICS/TL074.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25382/STMICROELECTRONICS/TL074.html
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Capítulo  4 

Testes  e análise de resultados 
 

4.1 Modulador 

 

Ao testarmos o modulador precisaremos, nos atentamos em identificar o quanto um            

canal de modulação interfere no outro, qual a distorção harmônica máxima, se encontramos os              

sinais somados na saída, qual a relação de tensão de pico entre os sinais, e como se comporta                  

espectralmente os  sinais modulados. 

Para nossa  estação de teste fizemos como apresentado na seguinte imagem: 

 

 

Figura 4.1 - Plataforma de testes do Modulador com Coaxial. 
 

A leitura da figura nos revela, que a alimentação é de 12 Volts, com referencia a fonte                 

V4 O circuito em série na saída do modulador representa o cabo coaxial, cujos parâmetros               

foram calculados segundo o datasheet do cabo coaxial:        

“ http://products.rfsworld.com//userfiles/brasil/lcf12-50j_portugu_s.pdf” . 
  

http://products.rfsworld.com//userfiles/brasil/lcf12-50j_portugu_s.pdf
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As fontes V1, V2, V3, são as fontes de entrada do sinal, estão configuradas para os                

seguintes parâmetros (0 3 2k) isso significa que temos nas fontes sinais senoidais de 2K e 3                 

Volts de pico; segundo os datasheets de microfones a sensibilidade é de 94dB SPL, em uma                

medida em laboratório registramos 3 Volts de pico no microfone, como valores médios de 1               

Volts, por isso usamos 3 Volts no parâmetro da fonte, pois quanto maior é a tensão na fonte,                  

maior é o desvio de frequência, maior é a banda do sinal modulado e maior é a distorção                  

harmônica. 

 

4.1.1  Análise Transiente do  modulador: 

 

A seguir temos uma imagem da análise transiente mostrando o somatório das senóides             

moduladas nas frequências portadoras de 10 MHz , 15 MHz e 20 MHz, indicados pelas cores                

Ciano, Vermelho e Turquesa, os sinais foram medidos antes do coletor comum, e             

apresentavam um valor DC de 12 Volts, este valor foi descontado para avaliar se os sinais                

com o mesmo nível DC. 

 

 
Figura 4.2: Somatória dos sinais modulados e Forma de Onda pós modulação. 

 

A soma dos sinais está caracterizado pelo plot de linha Verde. Os demais são os sinais                

modulado individualmente. Não é possível perceber o efeito de desvio de frequência causado             

pelo sinal modulante nesta escala, mas podemos observar que o sinal somado possui um              

tensão pico a pico de 170mV, ou seja, quando passar pelo Filtro devemos ter um ganho de                 
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cerca de 7.5 dB máximo para que nosso sinal na entrada do demodulador tenha nível de                

tensão entre 0.1 Volts e 1.0 Volts. Lembrando que caso esses sinais modulados dessem              

valores ligeiramente distinto bastaria usar uma relação simples de proporção nos resistores do             

somador para equaliza-los; Por exemplo, para uma razão de 120% entre a tensão de pico do                

canal de 10 MHz e o de 15 MHz sería solucionado com resistores de mesma razão, ou seja,                  

se em 10 MHz o resistor do somador for 12 kilo-ohms o resistor do canal de 15 MHz deverá                   

ser   10  kilo-ohms.  

 

4.1.2  Análise FFT do  Modulador. 

 

Para conseguirmos o gráfico de análise espectral do modulador, após rodarmos uma            

simulação em transiente com os parâmetros indicados na plataforma de teste, que são: “.four              

2k V(n004)” onde 2k é a frequência de 2 kHz do sinal modulante na entrada ao qual usaremos                  

para analisar as distorções harmônicas, e “.tran 0 2m 1m 10n” onde 2m indica o final da                 

observação 1m indica o início da observação e 10n o intervalo de amostragem, e valem 2                

milisegundos e 1 milisegundo e 10 nanosegundos respectivamente. vejamos então os           

resultados a começar com a figura com o sinal modulante apenas no canal de 10 MHz, ou seja                  

os valores que antes eram 3 Volts em todos os canais, como mostra na Figura 2.3, neste                 

instante estará valendo 0 Volts para os  demais canais: 

 

 

Figura 4.3:  FFT  do Modulador  com  o  sinal em  10 MHz  modulado 
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Repare que há um alargamento no pico, apenas, em torno de 10 MHz, sinalizando que               

há modulação em frequência ocorrendo, foi feito uma medida desse alargamento e a banda do               

sinal modulado foi igual em todos os canais, e está em torno de 160 kHz, como essa banda                  

está relacionada com a tensão do sinal modulante, ela varia com o tempo, porém a medição                

foi feita para o valor de pico entregue pela maioria dos microfones do mercado, em torno de 3                  

Volts. 

 

Imagem com sinal modulante apenas no canal de 15  MHz: 

 

 
Figura 4.4 - FFT do Modulador com  o sinal em  15 MHz  modulado 

 

Repare que há um alargamento no pico em torno de 15 MHz, sinalizando que há               

modulação em operação. 

Imagem com sinal modulante apenas no  canal de 20  MHz: 
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Figura 4.5 - FFT do Modulador com  o sinal em  20 MHz  modulado 

 

Repare que há um alargamento no  pico em torno de 20  MHz,  sinalizando que há 

modulação em operação. 

Imagem com sinal modulante nos  três canais: 

 

 

Figura 4.6 - FFT  do Modulador com  os  três  sinais  modulados 

 

Repare que há um alargamento no pico em todos os canais, sinalizando que há              

modulação em operação. 

É claramente notável que há um desvio na frequência central entre os canais, os canais               

15 MHz e 20 MHz estão ligeiramente afastados de 20 MHz, isso ocorre pois os valores das                 

indutâncias sofrem com leve interferência dos demais componentes do circuito, e a exatidão             
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do valor do indutor é, de viés prático, complicado, onde na implementação usaria-se meios de               

sintonização fina de regulagem das indutâncias ou capacitâncias dos indutores e capacitores            

nos osciladores. Em se tratar de frequências e os valores de indutância essa sintonização é               

crítica e requer precisão, porém em se tratar de modulação em frequência e principalmente do               

método de demodulação que usaremos, esse desvio de frequência característico da imprecisão            

do valor dos indutores não é de importância crítica, contanto que o filtro tenha banda passante                

o  suficiente para não cortar o  canal. 

È possível reparar um desvio de frequência central na portadora, principalmente na 

imágem com modulação apenas no  canal de 15  MHz,  a origem desse desvio é diverso e 

praticamente imprevisível apesar de ser  causal. 

Infelizmente não nos foi possível corrigir esses desvios, por não serem tão críticos em se               

tratar de modulação em frequência, sua correção ficará para uma futura atualização do             

projeto, ou em caso de implementação uma sintonia fina poderá ser realizada utilizando um              

capacitor ou indutor variável nas posições equivalentes a L1 e C2 de cada modulador              

individual. 

 

Teste de Distorção harmônica: 

Parâmetros LTSpice: four 2k  V(n004)  

Obs: V(n004) é a tensão no nó 004 que no caso é o nó na saída do modulador antes do                    

Resistor de 50 Ohms  de simulação do cabo. 
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Tabela 4.1:  Distorção Harmônica do Modulador 

 

Esta é a distorção harmônica máxima, onde apenas as componentes 2, 3, 4 e 5               

realmente importam, pois estão dentro da banda de base desejada, o que reduziria nossa              

distorção pela metade, para valores menores de tensão no sinal modulante menor é a              

distorção. 

A análise de distorção harmônica em equipamentos não lineares é de baixa            

importância, pois o sinal modulado, que carrega a informação está na ordem de no índice             104    

de harmônicas. Outras distorções como a IM3 (distorção de intermodulação de terceira            

ordem). não foram possível de testar. 

Impedância de Entrada típica: 

 

 
Figura 4.7 - Impedância de entrada do Modulador 

 
 

Em uma análise AC  com 1  Volt de pico foi feita a medida de Vin[dB] -  Iin[dB], a 

medida expressa em dB visível no  gráfico abaixo foi de aproximadamente 77  dB para 2  KHz. 

 

                                                     Z 0MΩ   in = 10(77/20) = 5 4.1)  (  
 

a análise acima, o  cálculo é feito normalmente, como sendo 
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                                                                                 R = I
V 3.2)  (  

 
4.2 Filtros 

 

4.2.1  Análise AC  dos  Filtros 

 

Para esta análise é importante lembrar alguns aspectos já citados acima. O filtro recebe              

os sinais modulados e multiplexados em frequência e tem a função de separá-los, para que o                

demodulador posso cumprir sua função, devem também entregar um sinal dentro de um com              

um 0.1 a 1 Volt de pico para o demodulador, sem interferir significativamente nos canais               

adjacentes e permitindo a passagem da banda modulada referente ao seu canal. Observamos             

ao analisar o modulador que a banda máxima do sinal modulado é de 160 kHz e que o sinal na                    

saída do modulador é de 85 mV de pico, sabendo que há uma atenuação máxima no meio de                  

transmissão coaxial que de acordo com o seu datasheet é de aproximadamente 1 dB/100m e               

sendo esse o nosso enlace recomendo., o ganho do filtro deverá ter os limites definidos como                

sendo: 

Ganho  mínimo:  

Ganho necessário para elevar o sinal de 85mV de pica para 100mV de pico mais o                

ganho necessário para compensar o enlace recomendado de 100 metros:  

 

 

 0log .00 .41 .00 .41  Gmin ≥ 2 ( 85mV
100mV ) + 1 ≥ 1 + 1 ≥ 2 dB[ ] 3.3)  (  

 
 

Ganho  máximo: 

Ganho necessário para elevar o sinal de 85mV de pico para 1000mV de pico mais o                

ganho necessário para compensar o enlace recomendado de 100 metros: 

 

0log 1.41 .00 2.41      Gmax ≥ 2 ( 85mV
1000mV ) + 1 ≥ 2 + 1 ≥ 2 dB[ ]  3.4)  (  
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Abaixo temos o esquema de teste padrão, como os circuitos de filtragem em             

frequência são iguais na sua base, mudando apenas os valore de L1, que sintoniza a               

frequência central da banda passante apresentaremos a plataforma de teste apenas do Filtro de              

10  MHz,  para não nos  estendermos: 

 

 
Figura 4.8:  Plataforma de testes  do Filtro 

 
A  resistência R1  nesta imagem representa a impedância de entrada do demodulador. 

para esse circuito a análise transiente vale apenas como checagem não sendo de suma              

importância, já que o  filtro é um dispositivo linear causal e invariante no  tempo. 

A seguir temos o resultado na análise AC cujos parâmetros estão especificados na             

imagem acima: 

Análise AC  do  Filtro em 10  MHz: 
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Figura 4.9: Filtro em 10 MHz 

 
Podemos observar claramente a seletividade em torno de 10 MHz e a grande diferença              

em torno de 15  MHz  e 20 MHz,  nossos  demais canais. 

Para aferir a banda passante analisaremos com mais atenção este gráfico. 

 

 
Figura 4.10: Banda passante no Filtro em  10 MHz 
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Os cursores nos indicam uma Banda passante de aproximadamente 120KHz e ganho            

em 10 MHz  de aproximadamente 16dB. 

Análise AC  do  Filtro em 15  MHz: 

 

 
Figura 4.11: Filtro  em  15 MHz 

 
Podemos observar claramente a seletividade em torno de 15 MHz e a grande diferença              

em torno de 10  MHz  e 20 MHz,  nossos  demais canais. 

Para aferir a banda passante analisaremos com mais atenção este gráfico. 
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Figura 4.12:  Banda passante no Filtro em  15 MHz 

Os cursores nos indicam uma Banda passante de aproximadamente 120KHz e ganho            

em 15 MHz  de aproximadamente 16dB. 

Análise AC  do  Filtro em 20  MHz: 

 

 
Figura 4.13: Filtro  em  20 MHz 

 
Podemos observar claramente a seletividade em torno de 20 MHz e a grande diferença              

em torno de 10  MHz  e 15 MHz,  nossos  demais canais. 
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Para aferir a banda passante analisaremos com mais atenção este gráfico. 
 

 
Figura 4.14: Banda passante no Filtro em  20 MHz 

 
 

Os cursores nos indicam uma Banda passante de aproximadamente 120KHz e ganho em 20              
MHz de aproximadamente 16dB. 
 
Distorções  harmônicas. 
 

 
Tabela 4.2:  Distorções  harmônicas  do Filtro 
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Sendo  este um dispositivo linear era de se esperar que a distorção harmônica fosse  tão 

baixa quanto mostrado. 

A análise transiente utilizada para o teste de distorção harmônica, tem como parâmetro             

um sinal de entrada com 1V de pico e frequência de 10 MHz com nível DC 0 e operação .four                    

10meg V(n004) onde n004 é o nó logo após a saída do filtro. A análise foi feita para a                   

frequência de 10 MHz e a única harmônica entre todos os canais que importa ser medida é a                  

segunda (n=2) harmônica de 10 MHz (20 MHz) pois esta irá interferir no canal de 20 MHz,                 

mas seu valor, como podemos ver é cerca de 30 dB abaixo do valor da componente no canal                  

de 20 MHz. 

Para analisarmos a interferência em canal adjacente proveniente de alguns          

descasamento na saída dos filtros que eventualmente causaria retornos nos filtros adjacentes            

montamos um esquema de teste onde cada filtro é ligado a uma impedância equivalente ao               

circuito demodulador: 

 

 
Figura 4.15: Plataforma de teste dos  Filtros 
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Nosso primeiro gráfico foi feito no nó de soma dos canais logo após os resistores R1,                

R5 e R6, mas gostaríamos de ressaltar, que os sinais não serão somados antes de entrar no                 

demodulador, estes serão somados depois do demodulador, após a o controle de volume.             

Sendo assim sua utilidade é singela, e serve apenas para auxiliar na visualização de uma               

possível diferença de impedâncias de entrada e principalmente saída dos circuitos de            

filtragem. 

 

 
Figura 4.16:  Somatório dos  canais  após  filtragem 

 
 

Como podemos observar, os circuitos são de fato semelhantes em todos os seus             

aspectos físicos, seja na sua  resposta em frequência ou temporal, visto que são  lineares. 

Podemos observar que a banda passante dos filtros é ligeiramente mais baixa que a              

banda máxima do sinal modulado, onde para o sinal modulado a banda é de 160 kHz e a                  

banda passante dos filtros está em torno de 120 kHz, essa diferença pode ser útil, ajudando a                 

atenuar sinais distorcidos causados pelo excesso de potência do sinal modulante, mas de             

qualquer maneira, a banda passante nos filtros podem ser alteradas, com mudanças na             

Resistência R1  do  R.L.C no  sintonizador do  Filtro apresentado na Figura 2.2..  

Nossa Figura seguinte nos apresentará o ponto de prova na saída de cada filtro, antes               

das resistências R1, R5 e R6. Esta análise nos permitirá analisar, de fato se há interferência de                 

canal adjacente entre os  filtro, seja lá por  qual for a natureza geradora da interferência: 
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Figura 4.17:  Medição do ICA 

 
Como representado na Figura 2.19 acima, a interferência de canal adjacente (ICA) é             

medida pela diferença entre o ganho do canal e a interseção da curva de ganho do canal                 

adjacente com a frequência central do filtro em teste. ou seja:  

 

                                                     ICA(n.m) Gn[n] Gm[n]   =  −  3.5)  (  
  

onde é o Ganho do canal “m” na frequência central do canal “n” e é a m[ n ]  G               CA(n.m)  I    

interferência do canal m no canal n | onde 1 é o canal de 10 MHz, 2 é o        n, m    ∈ {1 , 2 , 3}              

canal de 15 MHz e 3 é o canal de 20 MHz. Após as medidas organizamos elas em uma tabela                    

onde: 

 

Linha: Canal Interferente ; versus  ; Coluna: Canal interferido 

Nas  células da tabela constam os  valores da diferença entre os  ganhos  ( ).CA(n.m)  I  

 

 Canal 10 Mhz  Canal 15 Mhz  Canal 20 Mhz  

Canal 10 Mhz  -  37.1 dB 40.9 dB 

Canal 15 Mhzv  40.9 dB - 37.2 dB 

Canal 20 Mhz  48.7 dB 40.2 dB - 

 
Tabela 4.3: ICA do Filtro em  cada canal de demodulação 
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A resistência de entrada foi aferida utilizando os mesmos procedimentos do           

modulador, foi feita uma análise AC, e plotamos a razão de tensão na entrada do filtro com a                  

corrente no  resistor em série com o mesmo: 

 

 

Figura 4.18:  Impedância de entrada do Filtro em  10 MHz 

 

Podemos observar um valor de aproximadamente 60 dB o que é equivalente a 1              

Mega-Ohms de impedância de entrada. Como já havíamos verificado, não há diferenças            

consideráveis de impedância entre os filtros, fizemos as medidas apenas para confirmar, e             

todos  os  3 filtros possuem  impedâncias de entrada em 10  Mega-Ohms aproximadamente. 
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4.3 Demodulador e Controle de Volume 

 

Para testar o demodulador é necessário criar o sinal modulado. Para se ter o sinal               

modulado uma estação de teste é construída com um circuito base modulador, seguido pelo              

filtro seletor de canal, que apesar de ter apenas um sinal modulado, será necessário para gerar                

o  sinal o  mais conforme possível. 

O circuito modulador base utilizado para o teste será o do canal de 10 MHz, pois como                 

a principal exigência para o bom funcionamento do demodulador é a diferença entre a              

frequência de sinal modulante e frequência da portadora, ou seja, a frequência de portadora              

deve ser muito maior que a frequência do  sinal modulante; o  pior caso ocorre no  sinal em  

10  MHz.  Segue o  esquema de teste: 

 

  

 Figura 4.19: Plataforma de testes  do Demodulador. 

A primeira análise será em regime transiente, o objetivo é visualizar o sinal modulado              

na entrada do demodulador, e em seguida comparar a sua envoltória com o sinal demodulado               

na saída do pré amplificados, vale ressaltar que os estágio de amplificação em todos os               

amplificadores operacionais estão no  modo inversor. 

O gráfico abaixo apresenta a forma de onda logo após o filtro do canal e a forma de                  

onda logo após o pré-amplificados: 
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  Figura 4.20: Comparação Envoltória e Sinal demodulado 

 

Os cursores indicam que a envoltória do sinal modulado é semelhante a uma senoide              

de 4 KHz de e tensão pico a pico de 474.78mV enquanto na saída do pré amplificador os                  

cursores indicam uma senoide de 4 KHz com 2.8mV de tensão pico a pico porém como já                 

esperado, sua  fase está invertida em comparação com a envoltória. 

A forma de onda do sinal modulado é perfeitamente coerente com o esperado teórico              

visto no   Capítulo 2  na sessão  1 de Modulador. 

A forma de onda no sinal demodulado é perfeitamente coerente com o sinal de entrada               
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que era uma senoide de 4KHz. 

O circuito somador com amplificador operacional tem sua resposta conhecida no meio            

acadêmico e teve sua  resposta esclarecida matematicamente no  Capítulo 2  Sessão  3. 

A impedância de entrada no demodulador, sem a presença dos módulas de            

amplificação foi medida e mostrava ser de aproximadamente 20 K, sabido que os circuitos              

moduladores são independentes e compartilham apenas os nós de VCC, Terra e após a              

somatória dos sinais onde a já demodulados passaram por um Buffer no pré-amplificador,             

para analisar a impedância de entrada do demodulador será necessário apenas medir a             

impedância de entrada em uma das  portas, como demonstrado na Figura a seguir: 

 

 

 Figura 4.21: Plataforma de medição da impedância de entrada do Demodulador 

 

Na Figura temos o demodulador encapsulado, a medida da impedância foi feita em             

regime AC com 1 V de amplitude, mediu-se a tensão de entrada na porta Sin1 dividido pela                 
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corrente no Resistor R2. O Resistor R1 simula a impedância do fone de ouvido e sua escala                 

não interfere na medida da impedância do demodulador A resposta do teste gerou um gráfico               

em decibel [dB] apresentado na Figura abaixo: 

 

 
 

 Figura 4.22: Impedância de entrada do Demodulador 

 

A gráfico apresenta um comportamento linear da impedância na região de interesse,            

onde a impedância varia em cerca 3 dB entre 10 MHz e 20MHz, indo de aproximadamente 93                 

dB até 96 dB, convertendo para Ohms são 44,7 K e 63,1 K, é aceitável deduzir que a                  

impedância em 15 MHz seja de 53,9 K, essas diferenças podem sem consideradas na              

regulagem do ganho do pré amplificador, para equalizar a saída dos sinais, mas esta decisão               

não é crítica. 
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Capítulo  5 

Conclusão 
 

O trabalho se mostrou coerente e funcional nos testes individuais das partes de o              
compõe, Apresentado a seguir temos a visão em forma de blocos todo o sistema, a fim de                 
comparação com as  ilustrações no Capítulo 1 de Introdução: 

 
 

Figura 5.1:  Sistema Completo 

 

Por motivos desconhecidos o LT Spice não conseguiu rodar a simulação do circuito             

completo com todos os canais como mostrado na imagem acima. Uma nova tentativa feito              

com a referência de Terra sendo colocada fora do encapsulamento e não obtivemos nenhuma              

alteração do  erro, sendo  esta com a seguinte descrição: 

Fatal Error:  Singular matrix:  check nodes  x10:n005 and x10:x3:n015 

   Iteration No. 1 

This  circuit has  floating nodes. 

Os Resultados das análises do demodulador com o pré-amplificados, feito em para um             

sinal de tensão de pico média no sinal modulante, nos entregou um sinal com 2.8 mV ,                 

considerando que potência, está relacionada com a tensão entregue a um circuito resistivo e              

considerando a resistividade ôhmica do fone de ouvido e mesas de som aproximadamente 50              

ohms (Tipicamente entre 32 e 80 ohms) pode-se considerar que a tensão na saída do sistema                

deve ser de aproximadamente: 
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         V pp = 2√2P R                           (4.1)    

 

A potência típica do fone de ouvido é de 100 mW então a tensão pico a pico deve ser                   

de aproximadamente 4.46 Volts aproximadamente então o estágio de amplificação do           

controle de volume deve ser: 

 

               mínimo                     0log 2.02  1 ( 2.8
4460) = 3 dB[ ] 4.2)  (  

 

e a potência máxima do fone de ouvido é de 1000 mW ou seja o ganho máximo do estágio de                     

controle de volume deve ser de 37,02 dB. Os valores típicos foram estão baseados nas               

informações técnicas de um fone de ouvido da marca Gradiente          

( http://www.gradiente.com.br/site/manual/fone/info_tecnica_fone.pdf)  . 
Como os valores apresentados acima são perfeitamente plausíveis e os testes dos            

elementos do sistema são coerentes, podemos concluir que o projeto é plausível, pois não foi               

possível comprovar sua  eficácia no teste com todo o sistema montado com todos  os  canais. 

Todos os elementos do sistema, todos os circuitos e as imagens utilizadas estarão             

disponíveis publicamente na pasta compartilhada pela plataforma Google Drive através do           

link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QtsIga8dRptWGwH8j7Im2oNUq8D6H7d-?usp=shari

ng  . 
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