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Resumo 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo a criação de um sistema de transmissão 

de voz utilizando um transmultiplexer, para multiplexar dois canais de voz. Utiliza um rádio, 

que opera na frequência de 433 MHz, acoplado ao Arduino para a transmissão dos sinais e o 

software MATLAB para o processamento do sinal. Foram feitos estudos sobre a viabilidade 

dos equipamentos, dos filtros e da biblioteca usados para transmissão por rádio frequência, além 

de testes para diferentes distâncias entre rádios, taxas de transmissão e compressões do áudio. 

Ao longo do projeto, utilizam-se técnicas para aumentar a eficiência de cada elemento.  Criou-

se um modelo teórico da prática feita, simulando no MATLAB o máximo dos elementos utili-

zados no projeto original. Ao final do trabalho os resultados práticos são comparados com os 

resultados teóricos. O objetivo do projeto transmultiplexer é a criação de um sistema com uma 

boa inteligibilidade, economia da banda, baixa taxa de erro de bit (BER) e alta taxa de trans-

missão, utilizando equipamentos de fácil acesso e baixo custo.   

 

Palavras-chave: Transmultiplexer. Banco de filtro. Arduino. Módulo RF 433 MHz. 
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Abstract 

This project work has the purpose to build a voice communication system using transmulti-

plexer to multiplex two voice channels. It uses a radio working in a 433 MHz frequency, cou-

pled with Arduino to transmit sights and MATLAB software to process the signal. Some studies 

were made in order to verify the viability of the filters and library used in the radio frequency 

transmission, together with test for different distances between radios, transmission rates and 

audio compressions. Techniques to improve the efficiency of each element were used through-

out this project. A theoretical model was created, simulating in MATLAB the maximum of 

elements used in the original project. In the end of work, the practical results are compared with 

the theoretical. The objective of the transmultiplexer Project is to create a system with good 

intelligibility, band savings, low bit error rate (BER) and high transmission rate, using a cheap 

and easy access equipment. 

 

Keywords: Transmultiplexer. Filter bank. Arduino.  Radio frequency module 433 

MHz.



vi 

 

 

 

Agradecimentos 

Agradeço a minha família por sempre me apoiar e me incentivar. Em especial, meu 

Pai Henrique, engenheiro de telecomunicações que me despertou o desejo pela área e uma pes-

soa que eu sempre admirei profissionalmente. Também a minha avó Lenita, professora e mulher 

à frente do seu tempo, que me ensinou que o conhecimento está entre os valores mais impor-

tantes da nossa vida. 

Agradeço a minha amiga Isadora, por todo o apoio ao longo desses anos. 

Agradeço ao meu namorado Vinicius. 

Agradeço aos amigos que fiz na UFF, em especial Camila, Juliana e Nivea, sem elas 

não saberia dizer se conseguiria chegar até aqui. 

Agradeço a minha orientadora, Jacqueline, que sempre esteve a minha disposição, de-

mostrando carinho e um entusiasmo por tudo que fazia. Foi um exemplo de profissional e um 

modelo a seguir. 

Agradeço aos professores Leni Matos e Murilo Carvalho pelas sugestões de melhorias 

do trabalho. 

Agradeço a casa das sete mulheres, um apartamento em que dividi com outras meninas 

por alguns anos durante a faculdade. Lá, conheci meninas incríveis, que estavam vivendo mo-

mentos e situações próximas às minhas, encontrando conforto e força para continuar batalhando 

dia a dia.  



vii 

 

 

 

Lista de Figuras  

Figura 2.1: Decimação - Bloco down-sampler por M antecedido por filtro. ............................. 3 

Figura 2.2: Demonstração do down-sampler no domínio do tempo, M=2. ............................... 4 

Figura 2.3: Ilustração do down-sampler no domínio da frequência para M=2. ......................... 5 

Figura 2.4: Down-sampler (com a ocorrência de superposição ou aliasing), M=3. .................. 5 

Figura 2.5: Interpolação – Up-sampler de fator L sucedido por um filtro. ................................ 6 

Figura 2.6: Demonstração do up-sampler no domínio do tempo, L=2. ..................................... 6 

Figura 2.7: Ilustração de up-sampler no domínio da frequência L=2. ....................................... 7 

Figura 2.8: Decomposição de um sinal digital em M faixas de frequência................................ 8 

Figura 2.9: Reconstrução perfeita. .............................................................................................. 8 

Figura 2.10: Banco de filtros em oitavas. ................................................................................... 9 

Figura 2.11: a) Decomposição de Fourier. b) Decomposição em oitavas assimétrica. ............ 10 

Figura 2.12:  Banco de filtros de análise utilizado para obter a transformada wavelet. ........... 11 

Figura 2.13:  Banco de filtros de síntese utilizado para obter a transformada inversa. ............ 12 

Figura 2.14: Transmultiplexador wavelet simétrico. ................................................................ 12 

Figura 3.1:  Diagrama de Blocos do projeto transmultiplexer. ................................................ 17 

Figura 3.2: Banco de filtros Daubechies 8. .............................................................................. 18 

Figura 3.3: Banco de filtros Daubechies 16. ............................................................................ 19 

Figura 3.4: Banco de filtros FIR de ordem 65. ......................................................................... 19 

Figura 4.1: Fator 4 de decimação do áudio. ............................................................................. 23 

Figura 4.2: Fator 2 de decimação do áudio. ............................................................................. 24 

Figura 4.3: Sem decimação de áudio. ....................................................................................... 24 

Figura 4.4: Histograma do erro do sinal recebido para uma decimação do áudio com M=4. .. 25 

Figura 4.5: Histograma do erro do sinal recebido para uma decimação do áudio com M=2. .. 26 

Figura 4.6: Histograma do erro do sinal recebido para um áudio sem decimação. .................. 26 

Figura 4.7: BER x SNR. ........................................................................................................... 27 

Figura 4.8: Sinal Original vs Recebido para uma transmissão sem adição de ruído e M=4. ... 28 

Figura 4.9: Histograma do erro para uma transmissão sem adição de ruído e M=4 ................ 29 

Figura 4.10: FFT do sinal cujo canal não teve adição de ruído. ............................................... 29 



viii 

 

 

 

Figura 4.11: ES e BER para uma transmissão sem a ocorrência de bits errados. .................... 30 

Figura 4.12: Canal com SNR de 0 dB. ..................................................................................... 31 

Figura 4.13: Canal com SNR de 1 dB. ..................................................................................... 31 

Figura 4.14: Canal com SNR de 2 dB. ..................................................................................... 32 

Figura 4.15: Canal com SNR de 3 dB. ..................................................................................... 32 

Figura 4.16: Canal com SNR de 4 dB. ..................................................................................... 33 

Figura 5.1: Diagrama de Blocos da implementação do transmultiplexer. ............................... 35 

Figura 5.2: Equipamentos utilizados na implementação do transmultiplexer.......................... 39 

Figura 5.3: Sinal recebido para uma transmissão sem perda de bytes. ..................................... 40 

Figura 5.4: BER e ES para uma transmissão sem perda de bytes. ........................................... 41 

Figura 5.5: Domínio da Frequência de uma transmissão sem perda de bytes. ......................... 41 

Figura 5.6: Histograma para uma transmissão sem perda de bytes. ......................................... 42 

Figura 5.7: Taxa de Bytes perdidos. ......................................................................................... 43 

 



ix 

 

 

 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 4.1: Tabela das palavras dos arquivos SOM.wav e SOM1.wav. .................................. 22 



 

 

x 

 

Sumário 

Resumo IV 

Abstract V 

Agradecimentos VI 

Lista de Figuras VII 

Lista de Tabelas IX 

1    Introdução 1 

1.1 Tema e proposta de trabalho ........................................................................................ 1 

2    Aspectos teóricos 3 

2.1 Filtros digitais .............................................................................................................. 3 

2.2 Down-sampler .............................................................................................................. 3 

2.3 Up-sampler .................................................................................................................. 5 

2.4 Banco de filtros ............................................................................................................ 7 

2.5 Wavelets ....................................................................................................................... 9 

2.6 Transmultiplexador .................................................................................................... 11 

2.7 CRC ........................................................................................................................... 13 

2.8 Sons ............................................................................................................................ 13 

2.9 ASK ........................................................................................................................... 14 

2.10 Contaminação de canal por ruído branco .................................................................. 14 

2.11 VirtualWire ................................................................................................................ 15 

3    Projeto de transmultiplexer 17 

3.1 Desenvolvimento do projeto ...................................................................................... 17 

3.2 Projeto de banco de filtros ......................................................................................... 18 

 Coeficientes dos filtros utilizados .......................................................................... 18 

4    Simulação 21 

4.1 Dados analisados ........................................................................................................ 21 



xi 

 

 

 

4.2 Verificação de desempenho dos filtros ...................................................................... 22 

4.3 Verificação do desempenho do sistema ..................................................................... 27 

5    Implementação prática 34 

5.1 Requisitos do projeto ................................................................................................. 34 

5.2 Desenvolvimento do projeto ...................................................................................... 34 

 MATLAB .............................................................................................................. 35 

 Arduino .................................................................................................................. 36 

5.3 Componentes utilizados ............................................................................................. 36 

5.4 Resultados .................................................................................................................. 39 

6    Conclusão 45 

6.1 Sugestões para trabalhos futuros ................................................................................ 46 

Referências Bibliográficas 47 

ANEXO A – Código da simulação 49 

ANEXO B - Código do transmissor (Arduino) 59 

ANEXO C - Código do receptor (Arduino) 61 

ANEXO D - Código do transmissor (MATLAB) 62 

ANEXO E – Código do receptor (MATLAB) 66 

ANEXO F - Resultados das medições 72 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 1 

Introdução 

1.   

1.1 Tema e proposta de trabalho 

 

O avanço da eletrônica digital otimiza os sistemas onde é empregada, em função da demanda 

sempre crescente pelo aumento do desempenho. Por exemplo, a necessidade de se criar dispo-

sitivos de processamento de dados cada vez mais miniaturizados, de torná-los mais velozes, 

com menor consumo de energia, ou com maior imunidade a ruídos, faz com que se procure 

sempre aprimorar as técnicas de implementação e, também, de projeto de tais dispositivos. Por 

mais que se alcancem as características mencionadas pela melhoria do processo de fabricação, 

a otimização de sistemas de processamento de dados ainda hoje resulta em ganhos apreciáveis. 

Unindo a otimização do projeto, da arquitetura do sistema e do processo de fabricação, garante-

se um dispositivo de alto desempenho.  

Este trabalho propõe a criação de um sistema de transmissão de diversos canais de voz 

utilizando equipamentos de fácil acesso e baixo custo, cujo foco principal será o estudo de uma 

estrutura eficiente para sistemas digitais de comunicações, mais especificamente, um sistema 

denominado transmultiplexer de voz. O transmultiplexer é um sistema que efetua a multiple-

xação e demultiplexação dos dados através de técnicas de filtros e modulação digital [1]. Ele 

apresenta vantagem econômica e técnica, pois, como se analisará, não são necessários filtros 

analógicos por canal e os filtros digitais não são sensíveis a condições ambientais (como os 

analógicos), além de serem confiáveis, o que é uma grande vantagem [1]. Por esses motivos, 

decidiu-se criar um sistema de transmissão que utiliza essa técnica para multiplexar dois canais 

de voz. 

Atrelado a técnica escolhida, estudou também se o meio de transmissão, uma vez que 

a proposta é a criação de sistema completo, optando-se por um enlace rádio que opera na fre-

quência de 433 MHz modulado em ASK. 
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O trabalho foi dividido em duas partes: a simulação e a implementação do transmulti-

plexer. A simulação utilizou o software MATLAB para executar o código criado e a implemen-

tação usou o software MATLAB e microcontroladores padrão Arduino. Para a transmissão, foi 

feita uma comunicação entre microcontroladores padrão Arduino através de um enlace rádio. 

As rotinas de processamento do sinal foram implementadas em MATLAB instalados em duas 

máquinas, uma transmissora e a outra receptora. 

O capítulo 2 aborda os aspectos teóricos necessários para o desenvolvimento do pro-

jeto, como: a teoria do transmultiplexer, a biblioteca VirtualWire usada para a transmissão dos 

dados por rádio, modulação ASK, características da audição e da voz humana, canais contami-

nados por ruído branco e a utilização de um CRC. 

O capítulo 3 apresenta os elementos utilizados para construção do projeto transmulti-

plexer de 2 canais. Ao final do capítulo, é feito um estudo sobre os bancos de filtros que podem 

ser utilizados no projeto. 

No capítulo 4, é feita uma simulação do projeto proposto, a fim de analisar a resposta 

do sistema para a variação de alguns elementos, como: o banco de filtros, relação sinal ruído 

(SNR) no canal e fator de decimação do áudio (M).  

A implementação do transmultiplexer é vista no capítulo 5, apresentando os equipa-

mentos (Arduinos, softwares, rádios e estações transmissoras e receptoras) e seus algoritmos. 

Ao final do capítulo são apresentados os resultados para as transmissões feitas, analisando o 

número de bytes perdidos durante a transmissão e a inteligibilidade do som recebido.  

No capítulo 6, é feita a conclusão do trabalho, comparando os resultados obtidos na 

simulação com os da implementação, visando identificar se algum equipamento limita a imple-

mentação. Também é feita uma análise sobre o sistema criado, com base nos resultados obtidos, 

confirmando que o transmultiplexer não apresenta perda de inteligibilidade para baixas taxas 

de transmissão. Na seção 6.1 são feitas sugestões para aprimorar a implementação visando uma 

melhor taxa de transferência efetiva, diminuição dos bytes perdidos no receptor, possibilitando 

uma transmissão de voz em tempo real e expandindo o sistema para uma transmissão full-du-

plex.  



 

 

 

Capitulo 2   

Aspectos teóricos 

2.   

Neste capítulo, serão abordados os fundamentos teóricos que dão sustentação técnica ao traba-

lho. 

 

2.1 Filtros digitais  

 

Filtros analógicos passivos convencionais [2] usualmente são entendidos como combinações 

de resistores, capacitores e indutores em um circuito elétrico, permitindo atuação seletiva em 

frequência, buscando selecionar informação no sinal tratado. Já os filtros digitais são represen-

tados por equações discretas que aplicadas a um sinal digital de entrada x(n), geram uma saída 

y(n). 

 

2.2 Down-sampler 

 

A aplicação de um down-sampler de fator M em um sinal digital x(n) é o mesmo que reduzir 

sua taxa de amostragem em M vezes [2]. Isso equivale a manter somente uma a cada M amostras 

do sinal. A Figura 2.1 apresenta o bloco operador decimador, que é o bloco down-sampler 

antecedido por um filtro [2].  

 

 

Figura 2.1: Decimação - Bloco down-sampler por M antecedido por filtro. 
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Para uma sequência de entrada representada pelo vetor x(n), a sequência de saída é 

representada pelo vetor y
D
(n), de acordo com a Eq. 2.1, onde, M é um número inteiro.  

 

 y
D

(n)= x(M.n) (2.1) 

   

Por exemplo, se um conjunto de amostras for subamostrado por 2, a saída será gerada 

apenas com os valores de x(n) para n par, ou n ímpar. Assim, terá a metade do número de 

amostras da sequência original, ou seja, a taxa de amostragem fica reduzida à metade. A Figura 

2.2 ilustra o efeito, no domínio do tempo, da aplicação do down-sampler a uma certa sequência 

x(n). 

 

 

Figura 2.2: Demonstração do down-sampler no domínio do tempo, M=2. 

 

Conforme mostrado nas Figuras 2.3 e 2.4, o espectro do sinal no domínio da frequência 

se alarga após o down-sampler, podendo ocorrer superposição ou aliasing. Este fenômeno 

ocorre quando o espectro do sinal original é maior que π/M. Quando ocorre a superposição, 

informações do sinal são perdidas, o que impossibilita a sua reconstrução. Assim, o bloco down-

sampler é usualmente antecedido por filtro chamado de anti-aliasing, para garantir que não 

ocorra superposição. As duas operações juntas formam o bloco decimador. Em geral, estes fil-

tros são passa-baixa, com ganho unitário e frequência de corte em π/M. As Figuras 2.3 e 2.4 

ilustram o efeito, no domínio da frequência, da aplicação do operador down-sampler a uma 

certa sequência. 
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Figura 2.3: Ilustração do down-sampler no domínio da frequência para M=2. 

 

 

Figura 2.4: Down-sampler (com a ocorrência de superposição ou aliasing), M=3. 

 

2.3 Up-sampler 

 

Passar um sinal digital x(n) por um Up-sampler de fator L é inserir L-1 zeros entre suas amostras 

[2]. Essa operação aumenta a taxa de amostragem do sinal x(n) em M vezes. A Figura 2.5 ilustra 

um filtro interpolador por L de um sinal x(n), gerando o sinal yE(n).  
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Figura 2.5: Interpolação – Up-sampler de fator L sucedido por um filtro. 

 

Para uma sequência de entrada x(n), a saída será:  

 

 y
E
(n)= {

x (
n

L
) ,…. n=0,±L,±2.L,….

0,…. n≠0,±L,±2.L,…
 (2.2) 

 

Onde L é um número inteiro. O up-sampler produzirá na saída uma réplica de x(n), se 

n é múltiplo de L, caso contrário a saída gerada possui valor zero, conforme mostrado na Figura 

2.6.  

 

 

Figura 2.6: Demonstração do up-sampler no domínio do tempo, L=2. 

 

A Figura 2.7 ilustra o efeito, no domínio da frequência, da aplicação do operador up-

sampler a uma certa sequência. 
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Figura 2.7: Ilustração de up-sampler no domínio da frequência L=2. 

 

Como pode ser observado na Figura 2.7, o up-sampler gera um espectro de frequência 

com imagens replicadas do espectro original. Um filtro passa-baixa com ganho L e frequência 

de corte em π/L normalmente é utilizado após o up-sampler para eliminar estas imagens, de 

maneira que o sinal volte a ter o mesmo espectro original, apenas com taxa de amostragem L 

vezes maior. A utilização desses dois componentes, up-sampler sucedido por um filtro, deno-

mina-se interpolação. 

 

2.4 Banco de filtros 

 

Um banco de filtros é um arranjo de filtros passa-faixa que decompõe o sinal em diversas com-

ponentes, cada uma carregando apenas uma sub-banda de frequência do sinal original [2], con-

forme apresentado na Figura 2.8. Entretanto, há problema relacionado a esta operação, que con-

siste no fato do número de amostras de cada sub-banda ser o mesmo do sinal original, multipli-

cando o número total de amostras por M, o que é altamente indesejável para a transmissão. Uma 

solução para a redução do número de amostras é a decimação por um fator M.  
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Figura 2.8: Decomposição de um sinal digital em M faixas de frequência. 

 

Para a reconstrução do sinal x(n), na Figura 2.8, basta realizar a soma das M sub-faixas 

originais, porém há a necessidade de interpoladores para a reconstrução perfeita do sinal origi-

nal. Um exemplo desse processo é apresentado na Figura 2.9, onde os filtros H0(z) e H1(z) são 

os filtros de análise, utilizados para decompor o sinal em duas componentes (baixa e alta fre-

quência), e G0(z) e G1(z) são os filtros de síntese, utilizados na reconstrução do sinal original.  

 

 

Figura 2.9:  Reconstrução perfeita. 

 

É possível perceber, na Figura 2.9, que os filtros apresentados não são ideais. Na prá-

tica, utilizam-se filtros suaves, de maneira que os sinais sh(n) e sl(n) contenham aliasing e, as-

sim, os sinais xh(n) e xl(n) não podem ser recuperados a partir de Sh e Sl. Entretanto, percebendo-

se que os sinais yh(n) e yl(n)  são somados para se obter y, podem-se projetar filtros que forcem 
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as componentes de aliasing de Yh e Yl a se cancelarem mutuamente, o que torna y igual ao sinal 

original X . Na verdade, existem relações que devem ser estabelecidas entre os filtros de análise 

e síntese de um banco, para possibilitar a reconstrução perfeita [2]. Diversas técnicas de projeto 

de bancos de filtros de M faixas com reconstrução perfeita podem ser enumeradas: Filtros Es-

pelhados em Quadratura (Quadrature Mirror Filters - QMF), Filtros Conjugados em Quadra-

tura (Conjugate Quadrature Filters - CQF), Bancos de Filtros Modulados por Cossenos (Cos-

sine-Modulated Filter Banks - CMFB), etc [2].  

 

2.5 Wavelets  

 

A figura 2.10 apresenta uma decomposição do banco de filtros de fator oito, podendo os bancos 

de filtros serem de outros fatores. Percebe-se que o sinal original é decomposto em um sinal 

passa-altas e outro passa-baixas, o qual é dividido novamente em duas componentes de fre-

quência e assim sucessivamente.  

 

 

Figura 2.10: Banco de filtros em oitavas. 

 

A Figura 2.11(a) ilustra a decomposição espectral gerada por um banco de filtros de 

Fourier, comparativamente ao banco wavelet assimétrico da Figura 2.11(b):  
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Figura 2.11: a) Decomposição de Fourier. b) Decomposição em oitavas assimétrica. 

 

A decomposição com o banco wavelet isola as diferentes componentes de frequência 

de um sinal, dando prioridade de resolução às frequências superiores, porém, as baixas frequên-

cias propiciam uma localização de componentes mais detalhada, o que é muito útil em com-

pressão. Nos dois casos da Figura 2.11, as sub-bandas são ortogonais, porém, apenas no caso 

11(b) os filtros têm fator de qualidade Q constante [2].  

É possível perceber ainda, correlacionando-se as Figuras 2.10 e 2.11, que os sinais 

x0(n) e x1(n) apresentam o mesmo número de amostras, ou coeficientes. Entretanto, o sinal x3(n) 

apresenta maior banda. Por este motivo, diz-se que os coeficientes de x3(n) apresentam maior 

resolução em frequência que os coeficientes de x0(n) [2]. Já os coeficientes de x0(n) apresentam 

maior localização em frequência, pelo fato de estarem restritos a uma banda menor. Para o caso 

de uma imagem, os coeficientes de x3(n) apresentam detalhes gerais, já os coeficientes de x0(n) 

apresentam os detalhes específicos [2].  

Ainda com relação à Figura 2.10, se H0(z) tem zeros suficientes em z = -1, pode-se 

mostrar que, se x(n) for o impulso unitário δ(n), os sinais x0(n), x1(n), x2(n) e x3(n) terão o mesmo 

formato, independentemente do número de estágios. Ao formato básico desta função especial, 

no tempo contínuo, denomina-se wavelet mãe ψ(t) (wavelet function) [4].  

 

Definição 1[4]: Uma wavelet é uma função 𝜓 (t), integrável (L1(R)) e quadrado inte-

grável (L2(R)), tal que a família de funções  

 

 
𝜓𝑗,𝑘 = 2

−𝑗
2 𝜓(2−𝑗𝑥 − 𝑘), (2.8) 

  

onde j e k são inteiros arbitrários, seja uma base ortonormal para L2(R).  

Na prática, existem diversas famílias de wavelets, cada uma com suas características 

especiais: Haar, Daubechies, Coiflet, Symlet, etc [5]. 
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2.6 Transmultiplexador 

 

A finalidade do transmultiplexador é combinar os M sinais em um único sinal e então recuperar 

os sinais que são idênticos aos sinais originais [2].  

Pode-se obter uma transformada simétrica, através de um banco de filtros simétrico, 

conforme apresentado na Figura 2.12.  

 

 

Figura 2.12:  Banco de filtros de análise utilizado para obter a transformada wavelet. 

 

A transformada inversa simétrica poderia ser implementada através de um banco de 

filtros de síntese, conforme a Figura 2.13. 
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Figura 2.13:  Banco de filtros de síntese utilizado para obter a transformada inversa. 

 

É possível se combinar um banco de filtros de síntese com um banco de filtros de 

análise, com o objetivo de formar um transmultiplexador, conforme apresentado na Figura 2.14.  

 

 

Figura 2.14: Transmultiplexador wavelet simétrico. 

  

A finalidade do transmultiplexador da Figura 2.14 é combinar os M sinais uk(m) em 

um único sinal y(n) e então recuperar os sinais vk(m) que são idênticos aos sinais uk(m). 
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2.7 CRC 

 

A verificação cíclica de redundância (Cyclic Redundancy Check – CRC) [6] é um método de de-

tecção de erros normalmente usada em redes digitais e dispositivos de armazenamento para de-

tectar mudança acidental em cadeias de dados. Mensagens de dados entrando nesses sistemas 

recebem um pequeno anexo com um valor de verificação baseado no resto de divisão polino-

mial do seu conteúdo. No ato da recuperação do dado o cálculo é refeito e comparado com o 

valor gerado anteriormente. Se os valores não se mostrarem semelhantes, podem ser aplicadas 

ações para correção de dados, assim evitando a corrupção de dados. CRC pode ser usada para 

correção de erros a partir de alguns métodos.  

Um dispositivo CRC-enabled calcula uma pequena sequencia binária de tamanho fixo, 

conhecido como código de verificação ou CRC, para cada mensagem que será enviada ou re-

cebida e a anexa aos dados, formando uma palavra-código (codeword) [6]. Quando uma palavra 

código é recebida ou lida, o dispositivo compara seu código de verificação anexado com um 

novo, calculado a partir da mensagem, ou aplica o CRC sobre toda a palavra-código e compara 

o resultado com uma constante residual pré-definida. 

Se os códigos CRC não são semelhantes a mensagem contém erros de dados. O dispo-

sitivo pode realizar ações corretivas como reler a mensagem ou requisitar um novo envio da 

mesma, senão os dados podem ser tratados como corretos e sem erro. (Com uma pequena pro-

babilidade, o código pode conter erros não detectados, essa é a natureza fundamental da verifi-

cação de erros ) [7]. 

 

2.8 Sons 

 

A frequência da voz varia entre 50 e 3400 Hz [8]. De modo geral, o mecanismo para gerar a 

voz que o Ser Humano produz pode ser subdividido em três partes: os pulmões, as cordas vocais 

dentro da laringe e os articuladores – paladar, língua, lábios e glote [8]. 

O ouvido humano ouve frequências compreendidas entre os 20 Hz (frequência mais 

grave) e os 20000 Hz (frequência mais aguda). Um cão ou um gato ouvem até aos 40000 Hz e 

um morcego até aos 160000 Hz [8]. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Detec%C3%A7%C3%A3o_e_corre%C3%A7%C3%A3o_de_erros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Detec%C3%A7%C3%A3o_e_corre%C3%A7%C3%A3o_de_erros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_armazenamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_polinomial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_polinomial
https://pt.wikipedia.org/wiki/CRC#cite_note-3
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2.9 ASK 

 

ASK (Amplitude Shift-Keying) [9], 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 modulação em amplitude translada o espectro 

de frequência baixa do sinal binário, para uma frequência alta como é a da onda portadora. 

O sinal ASK pode ser produzido empregando-se os mesmos teoremas da modulação 

AM-DSB (Amplitude Modulation Double SideBand) [9]. As principais características da mo-

dulação por chaveamento de amplitude são: 

• Facilidade de modular e demodular;  

• Pequena largura de faixa;  

• Baixa imunidade a ruídos. 

Devido a essas características, a modulação por chaveamento de amplitude é indicada 

nas situações em que exista pouco ruído para interferir na recepção do sinal ou quando o baixo 

custo é essencial.  

A amplitude da portadora é comutada entre dois valores, usualmente ligado e desli-

gado. A onda resultante consiste, então, em pulsos de rádio frequência (RF), que representam 

o sinal binário "1" e espaços representando o dígito binário "0" (supressão da portadora). 

Esta técnica é equivalente à modulação AM para sinais contínuos com um sinal mo-

dulante na forma de um pulso retangular. O preço desta simplicidade é a excessiva largura de 

faixa da transmissão. A técnica de modulação ASK também representa perda de potência rela-

tiva à onda portadora [9]. A largura de faixa da transmissão pode ser reduzida se os pulsos 

empregados forem formatados (limitados em banda) antes da modulação [10]. 

 

2.10 Contaminação de canal por ruído branco 

 

O ruído branco é um sinal aleatório com praticamente igual intensidade em diferentes frequên-

cias numa larga faixa de até Terahertz, o que lhe dá uma densidade espectral de potência cons-

tante [11]. O termo é usado em disciplinas científicas e técnicas, incluindo física, engenharia 

acústica, telecomunicações, estatística e muitas outras. O ruído branco se refere a um modelo 

estatístico para sinais e fontes de sinal, em vez de qualquer sinal específico. 

http://penta2.ufrgs.br/Alvaro/espec.html
http://penta2.ufrgs.br/Alvaro/espec.html
http://penta2.ufrgs.br/Alvaro/porta.html
http://penta2.ufrgs.br/Alvaro/banda.html
http://penta2.ufrgs.br/Alvaro/banda.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_(teoria_da_informa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_espectral
file:///C:/Users/amend/iCloudDrive/TCC/TCC%20-%20ESCRITA/%5b%20http:/www3.dsi.uminho.pt/adriano/Teaching/Comum/FactDegrad.html%5d
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_ac%C3%BAstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_ac%C3%BAstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telecomunica%C3%A7%C3%B5es
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O ruído provoca alterações de algumas das características do sinal transmitido por 

efeito de um outro sinal exterior ao sistema de transmissão, ou gerado pelo próprio sistema de 

transmissão. Estes sinais indesejados são de natureza aleatória, não sendo possível prever o seu 

valor num instante de tempo futuro [11]. 

Em muitos casos, o ruído é produzido pelos próprios equipamentos ativos utilizados 

para implementar os sistemas de transmissão, tais como os amplificadores utilizados nos recep-

tores e repetidores. Estes dispositivos produzem ruído de origem térmica e de origem quântica, 

o qual passa a ser processado juntamente com o sinal desejado [11]. O ruído pode ser aditivo 

(soma-se ao sinal) ou multiplicativo (o sinal resultante é o produto do sinal transmitido pelo 

ruído). Uma vez que o ruído é um processo aleatório, este deve ser descrito e tratado com re-

curso a métodos estatísticos. O ruído diz-se branco quando a sua densidade espectral de potên-

cia média é constante a todas as frequências, diz-se colorido no caso contrário [11]. As carac-

terísticas do ruído são ainda descritas através da função densidade de probabilidade da sua am-

plitude. Diz-se, então, que o ruído segue uma distribuição Normal (Gaussiana), de Poisson, etc. 

Uma das formas de ruído mais utilizadas para modelar este aspecto de um sistema de transmis-

são é o Ruído Branco Aditivo e Gaussiano (AWGN – Additive White Gaussian Noise). 

Os efeitos do ruído no desempenho dos sistemas de transmissão podem ser minimiza-

dos através da utilização de técnicas de projeto dos circuitos mais cuidadas e através de filtra-

gem, no entanto, dada a natureza aleatória do ruído, não é possível eliminar completamente o 

ruído num sistema de transmissão. 

Os efeitos do ruído fazem-se sentir através de uma deterioração da qualidade do sinal 

transmitido nos sistemas de transmissão analógicos e através da introdução de erros nos siste-

mas de transmissão digital. Nos sistemas de transmissão analógicos, a qualidade do sinal rece-

bido se mede através da relação entre a potência do sinal e a potência do ruído – relação si-

nal/ruído (SNR – Signal to Noise Ratio) [12]. Nos sistemas de transmissão digital, o desempe-

nho é avaliado através da probabilidade de ocorrerem erros, frequentemente erros de bit – pro-

babilidade de erro de bit (BER – Bit Error Rate) [12]. 

 

2.11 VirtualWire 

 

Para o envio dos dados, processados por microcontroladores padrão Arduino, utilizou-se a bi-

blioteca VirtualWire [13], sendo esta utilizada para modulação ASK. Suporta vários 
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transmissores e receptores de rádio de baixo custo e permite enviar curtas mensagens, não pos-

suindo mecanismo de retransmissão e de confirmação de mensagens, sendo semelhante ao User 

Datagram Protocol (UDP) [14].  

Para além dos dados processados pelo microcontroladores, cujo tamanho máximo é de 27 

bytes, o pacote enviado pelo transmissor também inclui uma série de bits para fazer o training 

preamble [14] tendo como função fazer o balanceamento do sinal DC. Tem, também, um sím-

bolo de começo (0xb38) para sincronizar a comunicação, tamanho da mensagem e cálculo do 

CRC para verificação da integridade da mensagem.  
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Capítulo 3 

Projeto de transmultiplexer 

3.  

3.1 Desenvolvimento do projeto 

 

O projeto consiste em um transmultiplexer de 2 canais, modulado em ASK e transmitindo na 

frequência de 433 MHz, escolhida para possibilitar uma implementação prática acessível. O 

diagrama de blocos das etapas do projeto pode ser visto na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1:  Diagrama de Blocos do projeto transmultiplexer. 

 

O sinal de voz transmitido pelo transmultiplexer é um sinal amostrado e quantizado, 

que é comprimido ao passar pelo decimador (ponto 1 da  Figura 3.1). Essa etapa foi necessária 

no projeto devido à baixa taxa de transmissão do rádio, utilizando a decimação como recurso 

para diminuir o número de amostras e assim diminuir o tempo de transmissão. 

As amostras do sinal resultante passam por um up-sampler de fator 2 (ponto 2 da  Fi-

gura 3.1), por um filtro de síntese (ponto 3 da  Figura 3.1), somam-se os dois canais (ponto 4 

da  Figura 3.1) e são convertidas em um sinal de 1 byte formatado em uint8. A conversão das 

amplitudes de sinal de áudio digital no intervalo [-1,1] é feita por um compressor µ-law cuja 
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saída é um número digital de 1 byte [0,255] (ponto 5 da  Figura 3.1). O sinal, então, é modulado 

em ASK (ponto 6 da  Figura 3.1) e transmitido por um rádio onde a frequência da portadora é 

de 433 MHz (ponto 7 da  Figura 3.1). 

No receptor é feito o caminho inverso. O sinal é demodulado (ponto 8 da  Figura 3.1), 

convertido de µ-law para linear (ponto 9 da  Figura 3.1) e passa pelo filtro de análise (ponto 10 

da  Figura 3.1) seguidos por um down-sampler de fator 2 (ponto 11 da  Figura 3.1).  

 

3.2 Projeto de banco de filtros 

 

A fim de verificar a realização de filtros mais eficientes para o projeto do transmultiplexer 

analisou-se dois tipos de bancos de filtros com funções disponíveis no software MATLAB: o 

Daubechies (família wavelet) [15] e um filtro FIR. Os comandos retornam os filtros para um 

transmultiplexer de 2 canais. 

Na seção 4.2, serão comparados os resultados de cada filtro e o que obtiver melhor 

resultado será aplicado na simulação e na implementação do transmultiplexer.  

 

 Coeficientes dos filtros utilizados  

 

Os gráficos de cada filtro projetado podem ser vistos nas Figuras 3.2, 3.3 e 3.4. 

 

 

Figura 3.2: Banco de filtros Daubechies 8. 



19 

 

 

 

 

Na Figura 3.2 pode-se ver a resposta em frequência de cada um dos 4 filtros do banco 

de filtros Daubechies 8, que possui 16 coeficientes. A Figura 3.3 mostra o projeto dos 4 filtros 

do Daubechies 16, que possui 32 coeficientes. Observa-se que o a transição entre as bandas 

passantes e de rejeição tem formato menos suave se comparado com a dos filtros Daubechies 

8. 

 

 

Figura 3.3: Banco de filtros Daubechies 16. 

 

 

Figura 3.4: Banco de filtros FIR de ordem 65. 
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Por último, a Figura 3.4 ilustra os coeficientes obtidos ao utilizar a função firpr2chfb. 

Esse comando projeta um Banco de filtros FIR de dois canais com reconstrução perfeita. O 

projeto corresponde aos bancos de filtro ortogonais. O filtro usado foi de ordem 65 (66 coefici-

entes) e banda passante de 0,45. 

Este é o projeto com maior número de coeficientes, mais que o dobro do Daubechies 

16. O alto número de coeficientes, aumenta o número de amostras do código e reduz a taxa 

efetiva de transmissão. Na apresentação dos resultados, será pesado se esse esforço compensa 

e se o código é mais robusto a erros.  
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Capitulo 4 

Simulação 

4.  

A fim de verificar a qualidade do serviço trafegado, medida pela inteligibilidade dos dois canais 

de voz recebidos, realizou-se uma simulação. Variou-se a SNR procurando uma configuração 

que mantivesse uma BER menor que 10-2, que garante a inteligibilidade exigida.  

Utilizando o software MATLAB, elaborou-se um algoritmo que simula uma transmis-

são de sinais de voz, para diversos ambientes e interferências. Para o aprimoramento do modelo, 

utilizou-se um enlace modulado em ASK com adição de ruído ao canal para se aproximar do 

modelo em produção.  O Código em questão pode ser visto no ANEXO A.  

 

4.1 Dados analisados 

 

Os sons utilizados na simulação do transmultiplexer foram obtidos na International Phonetic 

Association (IPA) [16]. No site da IPA, é possível baixar áudios em formato WAV, com a 

pronúncia de algumas palavras em diversos idiomas. Os arquivos utilizados possuem taxa de 

amostragem de 20 kHz e menos de 1 segundo de duração.  

Dois áudios, SOM.wav e SOM1.wav, foram criados a partir da concatenação de 12 

arquivos de áudio, onde cada um contém o som da narração de uma única palavra curta isolada. 

Esses arquivos possuem taxa de amostragem de 20KHz, 8 segundos de duração, tamanho de 

320 kB e taxa de 320 kbps. A ordem das palavras de cada um dos dois arquivos pode ser vista 

na tabela 1.   
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SOM SOM1 

Mau Bateria 

Pato Gato 

Chato Vá 

Mão Sai 

Caço Bato 

Mato Jato 

Linha Meu 

Rato Muita 

Pinha Mudo 

Vi Viu 

Tato Vê 

Pegar Véu 

Tabela 4.1: Tabela das palavras dos arquivos SOM.wav e SOM1.wav. 

 

Os áudios criados têm como objetivo medir a inteligibilidade do som recebido, sendo 

também interesse desse projeto analisar qual é o limite tolerável para erros e redução de taxa, 

de forma que o sistema de voz criado ainda apresente um bom desempenho.   

Utilizaram-se os arquivos mostrados na tabela 4.1 como sendo os sinais de entrada do 

código da simulação.  

O arquivo original foi gravado com 16 bits por amostra e sua amplitude varia de -1 a 

1. Para que o MATLAB, responsável pelo processamento de sinal, possa utilizar o Arduino 

como veículo de comunicação, e este carregar a biblioteca VirtualWire cuja a entrada são amos-

tras formato em uint8, 8 bits por amostra com excursão de 0 a 255 (256 níveis), é necessária 

uma conversão de formato de dados. Utilizou-se um algoritmo de compressão µ-law. Nesse 

sistema de compressão logarítmica, uma amostra linear de amplitude entre -1 e 1 é mapeada 

numa de valor de 8 bits de 0 a 255. No receptor, foi feito processo inverso, a expansão do sinal, 

entretanto, esse algoritmo gera ruído de quantificação, devido aos arredondamentos que ocor-

rem durante os processos, uma vez que um sinal quantizado em 65536 níveis (16 bits) é com-

primido em um sinal de 256 níveis (8 bits).  

 

4.2 Verificação de desempenho dos filtros 

 

Foram executados diversos testes, variando a relação sinal ruído (SNR) e, como entrada, utili-

zou-se um sinal de áudio, com diferentes fatores de decimação. Essa decimação (ponto 1 da  
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Figura 3.1), como dito na seção 3.1, foi necessária, uma vez que o rádio utilizado apresentou 

baixa taxa de transmissão. Variou-se o fator de decimação com o intuito de analisar qual fator 

traria melhores resultados para o projeto.  O código usado para fazer os testes é o mesmo utili-

zado na verificação do desempenho do sistema (seção 4.3), que pode ser visto no ANEXO A.  

O canal 1 transmite o arquivo SOM.wav e o canal 2 transmite o arquivo SOM1.wav. 

O algoritmo simula todos os blocos apresentados na  Figura 3.1. O código faz as respectivas 

funções: decima cada um dos canais, expande com up-sampler, filtra com os filtros de síntese, 

soma os dois sinais resultantes, comprime em µ-law, modula em ASK, adiciona ruído (AWGN), 

demodula em ASK, expande em µ-law, filtra o sinal resultante com os filtros de análise e, por 

último, comprime por down-sampler.  

No final do algoritmo, é gerado um histograma com a probabilidade do erro de cada 

banco de filtros. Nele pode-se analisar a fração das amostras que obtiveram uma determinada 

margem de erro. O cálculo do erro foi feito com o mesmo método aplicado na simulação, que 

calcula a diferença entre o valor das amostras do sinal recebido com as do sinal original, 

achando o erro de cada amostra de cada canal e, em seguida, é calculada a média dos erros dos 

dois canais para cada amostra, sendo o sinal recebido analisado na saída do down-sampler no 

receptor (ponto 11 da  Figura 3.1) e o sinal original, o sinal após sair do decimador no trans-

missor (ponto 1 da  Figura 3.1). 

As Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 mostram a probabilidade de erro para uma transmissão sem 

adição de ruído, para diferentes fatores de decimação. 

 

 

Figura 4.1: Fator 4 de decimação do áudio. 
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Figura 4.2: Fator 2 de decimação do áudio. 

 

 

Figura 4.3: Sem decimação de áudio. 

 

Observa-se que, para uma transmissão sem adição de ruído no canal, o filtro Daube-

chies 8 é o que apresenta resultado ligeiramente melhor. Variou-se o fator de decimação até um 

fator de 4, pois acima deste valor o som apresenta baixa inteligibilidade, sendo este o limite do 

aceitável.  
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Vale lembrar que, para esses três casos, como não há ruído, a taxa de erro de bit é zero, 

logo os erros gerados são devido ao arredondamento da conversão µ-law [17], porém, também 

pode ser analisado que esse arredondamento gera um erro final desprezível. Referente à análise 

numérica, pode-se observar que 50% das amostras apresentam erro menor que 1 mV em todos 

os filtros analisados. Na análise auditiva não se consegue distinguir entre o sinal recebido e o 

original, porém, na análise numérica, é possível analisar que o Daubechies 8 teve um desempe-

nho ligeiramente superior.  

Em seguida, adicionando-se ruído ao canal, obtém-se as Figuras 4.4, 4.5 e 4.6 para 

uma relação sinal ruído igual a 3 dB. 

 

 

Figura 4.4: Histograma do erro do sinal recebido para uma decimação do áudio com M=4. 
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Figura 4.5: Histograma do erro do sinal recebido para uma decimação do áudio com M=2. 

 

 

Figura 4.6: Histograma do erro do sinal recebido para um áudio sem decimação. 

 

Pode-se verificar que quanto maior o fator de decimação, mais estreita é a curva do 

erro, logo para fatores maiores, menor é o erro que ocorre nas amostras do sinal.  

O Daubechies 8 se mostrou superior em todos os testes feitos. Esse resultado é satis-

fatório, uma vez que este é o filtro de menor ordem, logo necessita de menos bits para a trans-

missão.  
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Outros valores de SNR foram utilizados, porém, como os resultados são similares em 

relação ao filtro com melhor desempenho, não foram apresentados. 

 

4.3 Verificação do desempenho do sistema 

 

A Figura 4.7 mostra os valores da taxa de erro de bit (BER) obtidos para uma frequência por-

tadora de 433 MHz, variando a SNR, fator de decimação (M) e utilizando o banco de filtros 

Daubechies 8. Novamente, os canais 1 e 2 do transmultiplexer foram os arquivos SOM.wav e 

SOM1.wav respectivamente. 

 

 

Figura 4.7: BER x SNR. 

 

A adição do ruído é feita após a modulação do sinal em ASK (ponto 6 da  Figura 3.1). 

A Figura 4.7 analisa o erro do bit, comparando o sinal antes da modulação (ponto 5 da  Figura 

3.1) com o sinal que chega depois da demodulação (ponto 8 da  Figura 3.1). Analisando o erro 

causado pela transmissão de um sinal em um canal ruidoso. Os dados que chegam tanto antes 

da modulação quanto depois da demodulação são do sinal já multiplexado em somente um 

canal. A junção dos canais é feita entre os pontos 3 e 4 da  Figura 3.1, e o sinal só é regenerado 

entre os pontos 9 e 10 da  Figura 3.1. 

Observa-se que a menor taxa de erro de bit é obtida para o sinal decimado por fator 4 

(M=4) e a maior para o sinal sem a decimação do áudio.  
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Pelos resultados obtidos, optou-se por trabalhar com os dados decimados por fator 

M=4. Apresenta-se, na Figura 4.8, os resultados do sinal recebido para uma transmissão sem 

adição de ruído e com o valor de decimação mencionado. 

 

 

Figura 4.8: Sinal Original vs Recebido para uma transmissão sem adição de ruído e M=4. 

 

Na Figura 4.8 pode-se ver o erro quadrático (módulo do erro) do sinal recebido. A 

partir de agora, todas as menções do erro serão feitas segundo este critério. O erro é calculado 

pela diferença entre o sinal original, medido após a decimação de fator 4 (ponto 1 da  Figura 

3.1), e o recebido, medido após a saída do down-sampler (ponto 11 da  Figura 3.1).  Observa-

se na Figura 4.8 que o sinal recebido é visualmente igual ao transmitido, o erro praticamente 

nulo. 

A Figura 4.9 mostra a probabilidade de erro para uma transmissão sem adição de ruído, 

para fator de decimação igual a 4. 
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Figura 4.9: Histograma do erro para uma transmissão sem adição de ruído e M=4 

 

O resultado no domínio da frequência pode ser visto na Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10: FFT do sinal cujo canal não teve adição de ruído. 
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Define-se Erro do Sinal (ES) como o valor do erro médio quadrático entre o sinal de 

entrada no filtro de análise (ponto 9 da Figura 3.1) no receptor e o sinal na saída da soma dos 

canais (ponto 4 da Figura 3.1) no transmissor. Na Figura 4.11 são apresentados tanto a taxa de 

erro de bit (BER) quanto o erro do sinal (ES). 

 

 

Figura 4.11: ES e BER para uma transmissão sem a ocorrência de bits errados. 

 

Observa-se, na Figura 4.11, que uma transmissão sem erro de bits apresenta um ES 

desprezível. Uma vez que na transmissão não houve a ocorrência de bits errados esse ES se 

deve ao arredondamento do sinal durante a conversão µ-law, gerando um ruído de quantifica-

ção, como mencionado na seção 4.1. 

Em seguida, adicionou-se Ruído Branco Aditivo e Gaussiano (AWGN – Additive 

White Gaussian Noise) para que o modelo ficasse o mais fiel possível a um sistema de trans-

missão real. Esse ruído é adicionado após a modulação do sinal, ou seja, no canal.  Os valores 

utilizados para a simulação foram de: 0, 1, 2, 3 e 4 dB de relação de sinal ruído (SNR).  

Os sinais transmitidos por canais com SNR igual a 0 e 1 dB, Figuras 4.12 e 4.13 res-

pectivamente, apresentam o sinal recebido com níveis altos de erro quadráticos (modulo do 

erro) possuindo BER maiores que 10-2. 
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Figura 4.12: Canal com SNR de 0 dB. 

 

 

Figura 4.13: Canal com SNR de 1 dB. 
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Figura 4.14: Canal com SNR de 2 dB. 

 

 

Figura 4.15: Canal com SNR de 3 dB. 
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Figura 4.16: Canal com SNR de 4 dB. 

 

Concluindo, sinais recuperados que atendem aos critérios de qualidade (inteligibili-

dade) são os que foram transmitidos com modulação com M=4 e SNR mínima de 2 dB (Figuras 

4.14, 4.15 e 4.16). Acima de 4 dB, as transmissões não tiveram mais erros de bit, sendo assim 

seus resultados não serão apresentados uma vez que têm o mesmo comportamento de uma 

transmissão sem contaminação por ruído, ilustrado na Figura 4.8. 
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Capítulo 5 

Implementação prática 

5.  

Na seção 2.6, foram abordados os aspectos teóricos de um sistema transmultiplexer. Neste ca-

pítulo, será detalhado o desenvolvimento do sistema para a transmissão de dois canais de voz 

multiplexados em um enlace de rádio. Os resultados apresentados confirmam o atendimento 

aos critérios de qualidade que fazem parte dos requisitos do sistema. 

 

5.1 Requisitos do projeto 

 

O projeto deverá apresentar, numa análise quantitativa, uma variação máxima de 10% na média 

e desvio padrão do erro médio quadrático entre uma simulação sem adição de ruído e um enlace 

rádio de modulação ASK com índice de decimação de 4 vezes e uma vazão líquida de dados 

de, pelo menos, 700 bps, com distância mínima entre antenas de 10 cm. 

A inteligibilidade do sinal de voz recebido será o critério qualitativo requerido.  

 

5.2 Desenvolvimento do projeto 

 

As rotinas de processamento do sinal de voz implementadas em MATLAB foram instalados 

em microcomputadores, descritos na seção 5.3, uma estação transmissora e a outra receptora. 

O sinal processado é enviado da estação transmissora para o Arduino UNO através de uma 

comunicação serial. A partir dele é feita a transmissão dos dados através de um modulo RF 

MX-FS-03V [18]. O software MATLAB é necessário, uma vez que a memória do Arduino é 

limitada e não foram encontradas na literatura as bibliotecas necessárias para a implementação 

dos filtros digitais e compressores.  

Os sons utilizados, SOM.wav e SOM1.wav, são os mesmos vistos na simulação. Cada 

arquivo é a entrada de um dos canais do transmultiplexer, que os transmite simultaneamente. 
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No MATLAB, o sinal de voz em arquivo WAV já é um sinal amostrado e quantizado, que é 

comprimido ao passar pelo filtro decimador de fator 4.  

As amostras de 16 bits do sinal resultante passam pelo filtro de síntese (do banco de 

filtros Daubechies 8), um up-sampler de fator 2, e são convertidas em um sinal de 1 byte for-

matado em uint8. A conversão das amplitudes de sinal de áudio digital de 16 bits no intervalo [-

1,1] é feita por um compressor µ-law cuja a saída é um número digital de 1 byte [0,255]. O sinal 

recebido pela porta serial de entrada (USB) no Arduino UNO é retransmitido pela porta serial 

assíncrona, padrão TTL, implementada no pino D6, para a porta DATA do rádio transmissor 

ASK, cuja frequência da portadora é 433 MHz. 

No receptor, é feito o caminho inverso. Os dados recebidos pelo rádio são enviados 

pela porta DATA para a serial assíncrona padrão TTL, implementada no pino D12 do Arduino 

MEGA receptor e, finalmente, para a estação receptora via porta serial USB.  O algoritmo em 

MATLAB converte os valores µ-law para linear e passa pelo filtro de análise (do banco de 

filtros Daubechies 8) seguidos por um down-sampler de fator 2.  

Ao fim, o som recebido é comparado com o som original. O diagrama do Sistema 

transmultiplexer pode ser observado na Figura 5.1. 

 

 

 

Figura 5.1: Diagrama de Blocos da implementação do transmultiplexer. 

 

 MATLAB 
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Os algoritmos utilizados na transmissão e na recepção podem ser vistos no ANEXO D e E, 

respectivamente. 

O fluxo de dados que sai do compressor µ-law (ponto 5 da Figura 3.1) são segmentados 

em pacotes de 27 bytes. Utiliza-se mensagens, compostas por 27 bytes, de caracteres 011010012 

(10510) antes da transmissão dos dados pra sinalizar ao receptor que a transmissão irá começar. 

O mesmo ocorre para a finalização da transmissão, onde um pacote de caracteres 011100112 

(11510) é enviado para encerrar a comunicação. Assim que o pacote é recebido, o software 

MATLAB, instalado na máquina receptora, faz a expansão dos dados e, em seguida, passa pelo 

banco de filtros de análise.   

No processamento da informação recebida, percebe-se uma adição dos caracteres 

000010102 (1010) e 000011012 (1310) ao sinal recebido, de forma aleatória e não necessaria-

mente simultânea, oriundos da rotina VirtualWire do Arduino ou do código das sub-rotinas 

usadas no MATLAB. Além disso, o caractere 000010102 (1010) não é recebido, a não ser dessa 

forma indesejada. Para solucionar esse problema, modifica-se a sequência de transmissão e 

ajusta-se a de recepção conforme o procedimento a seguir. Na transmissão, troca-se cada ca-

ractere 000010102 (1010) do sinal original por dois caracteres 100000102 (13010) e troca-se um 

caractere 000011012 (1310) por dois caracteres 000011012 (1310). No receptor, o processo in-

verso é feito, dois caracteres 100000102 (13010) recebidos em sequência são substituídos por 

um caractere 000010102 (1010) e o dois caracteres 000011012 (1310) recebidos em sequência 

são substituídos por um caractere 000011012 (1310). O restante dos símbolos 000010102 (1010) 

e 000011012 (1310) recebidos são deletados. Foi escolhido o caractere 100000102 (13010) devido 

a sua baixa ocorrência.  

 

 Arduino 

 

Os algoritmos utilizados na transmissão e na recepção podem ser vistos no ANEXO B e C, 

respectivamente. A taxa da porta serial USB e da transmissão do rádio são, respectivamente, 

9600 e 2400 bps [13].   

 

5.3 Componentes utilizados 
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Nessa seção, serão abordadas as principais características dos componentes utilizados no pro-

jeto. 

O Módulo de rádio Frequência (Transmissor) [18], que é acoplado no Arduino UNO, 

possui as seguintes especificações: 

 

• Modelo do transmissor: MX-FS-03V; 

• Potência do sinal de transmissão: 10 mW; 

• Frequência de operação: 433 MHz; 

• Modo de operação: ASK (Amplitude Shift-Keying); 

• Taxa de transferência: 4 kb/s. 

 

O Arduino UNO, usado para a transmissão de dados, possui as seguintes propriedades 

relevantes [19]:  

 

• Microcontrolador ATmega328;  

• Corrente DC para 3,3 V Pin 50 mA;  

• Memória Flash 32 kB (ATmega328),  

• SRAM 2 kB (ATmega328);  

• EEPROM 1 kB (ATmega328);  

• Velocidade de Clock 16 MHz. 

 

Foi utilizado o Notebook Lenovo Ideapad 320 Intel Core i5-7200u 8 GB (GeForce 940 

MX com 2 GB) 1TB na estação Transmissora.  

Na parte da recepção do sistema implementado, tem-se o Módulo de rádio frequência 

(Receptor) [18], que é conectado ao Arduino MEGA. Sua especificação pode ser vista abaixo: 

 

• Modelo do receptor: MX-05V; 

• Frequência de operação: 433 MHz; 

 

O Arduino MEGA foi utilizado no receptor, com as seguintes propriedades relevantes 

[20]:  
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• Microcontrolador ATmega2560;  

• Memória Flash 256 kB;  

• SRAM 8 kB; 

• EEPROM 4 kB; 

• Velocidade do Relógio: 16 MHz. 

 

A antena [21] foi soldada em cada um dos rádios. Mais detalhes podem ser vistos 

abaixo: 

 

• Modelo: HPD215T-E-433; 

• Ganho: 2 dBi; 

• Frequência de operação: 428 a 438 MHz; 

• VSWR: <= 1,5; 

• Impedância de entrada: 50R; 

 

O Desktop utilizado na estação receptora tem as seguintes especificações: 

 

• Processador: AMD A$-7300 APU Radeon HD Graphics 3.80 GHz; 

• Memória: RAM 8,00 GB. 

 

Na Figura 5.2 pode-se ver os equipamentos utilizados na implementação do transmul-

tiplexer. 
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Figura 5.2: Equipamentos utilizados na implementação do transmultiplexer. 

 

5.4 Resultados 

 

A análise da qualidade do som recebido é feita em duas partes: quantitativa, calculando a taxa 

de bytes perdidos, e qualitativa, teste de inteligibilidade do som.  

Todas as medições feitas nessa seção são para um sistema com decimação de fator 4 

(ponto 1 da Figura 3.1) e banco de filtros Daubechies 8. 

Analisando, quantitativamente, o sinal do transmultiplexer demodulado (ponto 8 da 

Figura 3.1) para uma taxa de transmissão efetiva de 771,4 bps e distância entre rádios de 10 cm, 

obteve-se uma transmissão com BER igual a zero, comparando o sinal antes da modulação 

(ponto 5 da Figura 3.1) com o sinal que chega depois da demodulação (ponto 8 da Figura 3.1). 

Detalhes dessa transmissão podem ser vistas nas Figuras 5.3, 5.4 e 5.5. 

 



40 

 

 

 

 

Figura 5.3: Sinal recebido para uma transmissão sem perda de bytes. 

 

O sistema mostrado na Figura 5.3 apresenta os seguintes parâmetros: Vazão líquida 

dos dados de 771,4 bps e 10 cm de distância entre antenas. Os arquivos SOM.wav e SOM1.wav 

foram transmitidos pelos canais 1 e 2 do transmultiplexer. Observa-se que o erro médio qua-

drático, diferença entre o sinal original (ponto 1 da Figura 3.1) do sinal recebido (ponto 11 da 

Figura 3.1), é próximo de zero. 

Na Figura 5.4 é apresentado tanto a taxa de erro de bit (BER) quanto o ES (definido 

na seção 4.3). Nessa situação não houve nenhum erro de bit. Assim possui um baixo ES. Isso 

já era de se esperar, como visto na simulação, devido aos arredondamentos na compressão µ-

law. 
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Figura 5.4: BER e ES para uma transmissão sem perda de bytes. 

 

Na Figura 5.5, é ilustrado o domínio da frequência do sinal recebido.   

 

 

Figura 5.5: Domínio da Frequência de uma transmissão sem perda de bytes. 

 



42 

 

 

 

 

Figura 5.6: Histograma para uma transmissão sem perda de bytes. 

 

A Figura 5.6 ilustra o histograma do erro médio quadrático das amostras. Trata-se de 

uma função de densidade de probabilidade com média próxima a zero e desvio padrão menor 

que 0,5 mV. A variação entre o desvio padrão e a média dos sinais na simulação sem adição de 

ruído (Figura 4.8 e 4.9) e a transmissão via rádio para os parâmetros a vazão liquida dos dados 

de   771,4 bps, 10 cm de distância entre antenas e fator de decimação igual 4 foi inferior a 10%. 

Nas condições citadas, a transmissão e processamento de 2 arquivos de 294 kB levou 

13,6 minutos. Visando diminuir o tempo de transmissão, é necessário aumentar a vazão liquida 

dos dados. Serão apresentados, na Figura 5.7, os resultados para diferentes intervalos entre 

transmissão de pacotes. 

Ao diminuir o intervalo entre transmissão de pacotes, chega um limite onde, no recep-

tor, chegam menos bits do que os que foram transmitidos. Uma possibilidade é que o algoritmo 

CRC implementado pela biblioteca VirtualWire, responsável pela comunicação entre os módu-

los RF, descarta as mensagens que são detectadas com erro. Não foram encontradas referências 

dizendo como é tratado esse tipo de pacote. E isso justificaria a perda de bits na recepção do 

MATLAB.   

Uma vez que esse fenômeno ocorre, não será feita uma comparação bit a bit do sinal 

antes da modulação (ponto 5 da Figura 3.1) com o sinal após a demodulação (ponto 8 da Figura 

3.1). Em vez disso os resultados, apresentados na Figura 5.7, focam na taxa de bytes perdidos 

e não na sua taxa de erro.  
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Na Figura 5.7, pode-se analisar a mudança da taxa de bytes perdidos variando os se-

guintes parâmetros: distância entre rádios e tempo entre transmissão de pacotes. Os tempos 

analisados na Figura 5.7 foram de 0,18, 0,2, 0,24, 0,28 e 0,3 segundos. Como cada mensagem 

tem 27 bytes, a taxa para cada um destes intervalos é, respectivamente, de:  1200, 1080, 900, 

771,4 e 720 bps. Como visto na seção 5.2.1, essas mensagens são a segmentação do fluxo de 

dados que saem do compressor µ-law (ponto 5 da Figura 3.1). Já para o segundo parâmetro 

analisado, posicionou-se os rádios de forma que a distância entre suas antenas fossem de 0,1, 

1, 2, 3, 4 e 5 metros.   

 

 

 

Figura 5.7: Taxa de Bytes perdidos. 

 

Transmitiu-se cinco vezes, medindo a taxa de bytes perdidos, para cada um dos parâ-

metros, primeiro variando o tempo entre as transmissões dos pacotes e depois a distância entre 

rádios, obtendo 25 medições por distância e um total de 150 medições.  Ao final, calculou-se a 

média da taxa de bytes perdidos (Byte Loss Rate -BLR) para cada dupla de parâmetros. Os 

resultados com as medicas calculadas podem ser vistos na Figura 5.7 e com todas as medições 

na tabela do ANEXO F. 

A localização das antenas levou em consideração que não houvesse obstrução perma-

nente entre transmissor e receptor. Ocorreram obstruções momentâneas em função da 
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movimentação no ambiente. Algumas medições tiveram resultados muito fora da curva prevista 

devido a interferências durante a transmissão. Descartou-se as medidas fora da curva.  

Através de uma análise qualitativa das transmissões que tiveram perdas de byte, per-

cebe-se que os áudios recebidos no transmultiplexer pelo canal 2 apresentam um maior nível 

de ruído em relação ao canal 1. O canal 2 é resultado de um sinal que passou por um filtro 

passa-alta. Como a voz tem mais concentração nas baixas frequências é razoável que o canal 2 

tenha mais ruído. 

Qualitativamente, também se percebe que a inteligibilidade do som não é comprome-

tida para uma taxa de perda de byte de até 10-4. Para valores próximos a 10-2 o sinal já pode ser 

compreendido, com alguma dificuldade, porém, percebe-se ruído. 

Para distâncias maiores que 5 metros, não se obtiveram sons inteligíveis.  

Na Figura 5.7, para uma transmissão com tempo entre pacotes de 0,24 segundos, ob-

teve-se uma BLR menor que 10-2, havendo inteligibilidade para todas as medições feitas para 

distâncias entre rádios menores que 5 metros.  



 

 

 

Capítulo 6 

Conclusão 

6.  

A elaboração de um sistema transmultiplexer a partir de componentes de baixo custo e fácil 

acesso comprova que a otimização de sistemas digitais pode contribuir para redução dos gastos 

com redes de telecomunicações [1]. A implementação de rotinas de processamento de sinal em 

plataformas de software livre como o Arduino faz com que o desenvolvimento dos protótipos 

aconteça em ritmo acelerado, viabilizando um mercado para programadores especializados.  

Todos os requisitos exigidos para o projeto transmultiplexer na seção 5.1, ou seja, va-

riação máxima de 10% na média e desvio padrão do erro médio quadrático entre uma simulação 

sem adição de ruído e um enlace rádio de modulação ASK com índice de decimação de 4 vezes; 

uma vazão liquida de dados de pelo menos 700 bps; distância mínima entre antenas de 10 cm e 

inteligibilidade do sinal de voz recebido foram atendidos, conforme o histograma ilustrado na 

Figura 5.6 da seção 5.4. 

A implementação de um sistema utilizando o conceito de transmultiplexer conseguiu 

viabilizar uma comunicação de voz com níveis de ruído de quantificação baixos e, apesar de 

não ser uma comunicação em tempo real, apresenta bom aproveitamento da banda.  A prova do 

seu bom desempenho pode ser constatada através dos resultados obtidos na simulação sem adi-

ção de ruído no canal, que não depende do desempenho do rádio, e o resultado das medições 

para transmissões de baixas taxas. 

Segundo o datasheet dos rádios, transmissor e receptor, suas taxas de transferência são 

de 4 kbps, porém para a transmissão de um sinal de voz os mesmos não apresentaram um bom 

desempenho para taxas efetivas acima de 900 bps. 

Para baixas taxas de transferência, o rádio teve um desempenho razoável, porém foi 

sujeito a interferências durante a sua transmissão. Os valores das medições variaram muito de 

uma transmissão para outra, dependendo de situações do ambiente e até mesmo da posição do 

rádio. O rádio possui uma ótima relação entre custo versus benefício, mas talvez seja melhor 

aproveitado para outros tipos de aplicação, como automação industrial e comercial, que muitas 

vezes não necessitam de uma alta vazão líquida dos dados. 
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Mesmo, nas transmissões onde ocorreram perda de bytes, quando ocorreram baixas 

taxas de perda, foi possível compreender o som recebido. 

As técnicas para otimizar a transmissão do sinal, como a decimação do áudio e a com-

pressão µ-law, obtiveram bons resultados reduzindo, consideravelmente, o número de bits 

transmitidos e com pouca redução da inteligibilidade.  

Resumindo: O rádio não teve uma boa eficiência para taxas acima de 900 bps; o rádio 

não teve um bom desempenho para distâncias maiores que 4 metros e até BLR igual a 10−2 o 

som pode ser compreendido.  

 

 

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

  

O conjunto dos rádios transmissor e receptor foi um ponto de destaque negativo no projeto. Os 

requisitos, como por exemplo serem transceptores (além de permitirem uma comunicação full-

duplex, torna viável implementar um protocolo de correção de erros, fundamental em transmis-

são de dados), para enlace rádio profissionais devem ser aderentes a padrão abertos de trans-

missão como Wi-Fi na área de transmissão de dados comerciais e residenciais e ZigBee na área 

de automação industrial. 

Outro ponto interessante seria modificar a linguagem do código de processamento do 

sinal. Como, por exemplo, criar um algoritmo em Python. Uma vez que o MATLAB não per-

mite a implementação de Thread, sendo pouco viável a implementação de um serviço de trans-

missão de dados em tempo real.     

Uma outra solução possível seria usar o indicador Mean Opinion Score (MOS) como 

medida de inteligibilidade.
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ANEXO A – Código da simulação 

%% SIMULAÇÃO 

 

clc; 

clear all; 

close all; 

  

%% Amplitude da portadora 

  

E0=6; % Amplitude of carrier signal for information 2 

E1=1; % Amplitude of carrier signal for information 1                                                    

 

% Período do bit  

 

media_amplitude = round((E0+E1)/2); 

Fp=430e6;  

intervalo=1/4; 

SNR=[0 3 4 5 6 9 12 2000000]; 

n_SNR=length(SNR); 

  

% Som 

  

[som1, FS] = audioread('SOM.wav'); %importa o áudio 

som= audioread('SOM1.wav'); 

  

% Banco de filtros: 

 

[h0,h1,g0,g1]= wfilters('db8'); 

coeficiente=16-1; 

nome_filtro='Daubechies';          
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for compressao=[1 2 4] 

    for loop=1:n_SNR 

  

sinal_c=[decimate(som(:,1),compressao)decimate(som1(1:size(som,1)),compressao); 

         

% Comprimento áudio 

  

        n_amostras_por_bit=floor((Fp/(8*FS/compressao))/intervalo);  

        t=0:(-1+n_amostras_por_bit);        

        erro_todos=zeros(length(sinal_c),3); 

  

% Transmultiplexer. 

  

        u0=upsample(sinal_c(:,1)',2); 

        u1=upsample(sinal_c(:,2)',2); 

        x0=conv(u0,g0); 

        x1=conv(u1,g1); 

        xli=x0(1:end-1)+x1(1:end-1);            

        x=lin2mu(xli); 

        y_uint=zeros(1,length(x)); 

        tx=1:27; 

        sair='nao'; 

        n=1; 

        x_bit=zeros(1,8*length(xli)); 

        while (strcmp(sair,'nao')) 

  

            if (tx(1) > length(x)) 

                tx=0; 

                sair='sim'; 

            else 

                if ((tx(end) >= length(x))) 

                    x27=x(tx(1):length(x)); 

                    tx=tx(1):length(x); 
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                    sair='sim'; 

                else     

                    x27=x(tx);    

                end; 

  

            end; 

  

            %% MODULAÇÂO EM APLITUDE (ARDUINO) 

 

            if (tx(1)~= 0) 

                amostras=(0:(n_amostras_por_bit-1))*intervalo;     

                x_bin=dec2bin(x27,8);      

                m_ASK=zeros(1,length(amostras)*8*length(tx)); 

                posi_inicial=0; 

                posi_final=0; 

                for i=1:length(x27) 

                    for j=1:8 

                        if (x_bin(i,j) == '1') 

                            y=E0*sin(2*pi*(amostras)); 

                            x_bit(n)=1; 

                        elseif(x_bin(i,j) == '0') 

                            y=E1*sin(2*pi*(amostras)); 

                            x_bit(n)=0; 

                        end; 

                        posi_inicial=posi_final+1; 

                        posi_final=posi_final+length(y); 

                        m_ASK(posi_inicial:posi_final)=y;  

                        amostras=amostras(end)+(1:n_amostras_por_bit)*intervalo; 

                        n=n+1; 

                    end; 

                end; 

            end; 
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            %% CANAL 

  

            if loop==8 

                canal=m_ASK; 

            else     

                canal= awgn(m_ASK,SNR(loop),'measured'); 

            end; 

  

            %% DEMODULAÇÂO 

  

            d_ASK=zeros(1,8*length(tx)); 

  

            for j=1:(length(tx)*8)                                   

                mm=(canal(((j-1)*length(amostras)+1):(j*length(amostras)))).^2; 

                z=trapz(t,mm);   %integração                                  

                zz=(2*z/n_amostras_por_bit).^0.5;                                      

                if(round(zz) <= media_amplitude)                                  

                  a=0;      

                else 

                  a=1; 

                end; 

                d_ASK(j)=a;  

            end; 

       

  

        %% CONVERTENDO EM BYTE (ARDUINO) 

  

            y_bi=(dec2bin(d_ASK))'; 

            y_uint8=zeros(1,length(tx)); 

            for i=1:floor(length(y_bi)/8) 

                y_uint8(i)=bin2dec(y_bi((i-1)*8+1:8*i)); 

            end; 
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            y_uint(1,tx)=y_uint8; 

            tx=tx+27; 

  

        end; 

 

        %% PROCESSAMENTO DO SINAL (MATLAB) 

  

        valor=y_uint; 

        yli=mu2lin(y_uint); 

  

        % Passando pelo restante dos filtros:  

    

        y=[]; 

        yf=[]; 

        y_a(1:2,:)=[conv(yli,h0);conv(yli,h1)]; 

        y(1:2,:)=[downsample(y_a(1,2:end),2);downsample(y_a(2,2:end),2)];  

        yf(:,1:2)=[(y(1,(round(coeficiente/2):(end-round(coeficiente/2)+1))))' 

(y(2,(round(coeficiente/2):(end-round(coeficiente/2)+1))))']; 

  

  

        %% CALCULO DO ERRO 

  

        x_bit=dec2bin(x,8); 

        y_bit=dec2bin(valor,8); 

        erro_bit1=(abs(y_bit(:,:)-x_bit(:,:))); 

        erro_bit=erro_bit1'; 

        erro_bit=erro_bit(:); 

        erro=(abs(sinal_c-yf)); 

        erro_linear=(abs(xli-yli)); 

        erro_canal_1=abs(yf(:,1)-sinal_c(:,1)); 

        erro_canal_2=abs(yf(:,2)-sinal_c(:,2));       

  

         %% PLOTs 
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        figure(); 

        subplot(2,1,1) 

        plot((1:(length(sinal_c(:,1))))/1e4,sinal_c(:,1),'r*',(1:(length(erro_ca-

nal_1)))/1e4,erro_canal_1,'b');%,0:(length(yf(:,1))-1),yf(:,1),'g*' 

        legend({'Sinal Original','Erro'},'Location','northeast','FontSize',7');%Loca-

tion','best',);  

        title('Canal 1'); 

        axis([1/1e4 (length(erro_canal_1)-1)/1e4 -1 1.5]); 

        subplot(2,1,2) 

        plot((1:(length(sinal_c(:,1))))/1e4,sinal_c(:,1),'r*',(1:(length(erro_ca-

nal_2)))/1e4,erro_canal_2,'b');%,0:(length(yf(:,1))-1),yf(:,1),'g*'); 

        legend({'Sinal Original','Erro'},'Location','northeast','FontSize',7'); 

        title('Canal 2'); 

        axis([1/1e4 (length(erro_canal_2))/1e4 -1 1.5]); 

        xlabel('amostra [X 10K]'); 

        name=['SOMandSOM1_BER',num2str(round(100*sum(erro_bit)/len-

gth(x_bit))),'_SNR',num2str(SNR(loop)),'db_compre',num2str(compressao),'_1'];    

        ax = gca;  

        ax.XTickMode = 'manual'; 

        ax.YTickMode = 'manual'; 

        ax.ZTickMode = 'manual'; 

        ax.XLimMode = 'manual'; 

        ax.YLimMode = 'manual'; 

        ax.ZLimMode = 'manual'; 

        fig = gcf; 

        fig.PaperUnits = 'inches'; 

        fig.PaperPosition = [0 0 8 4]; 

        print(name,'-djpeg','-r600') 

  

        figure(); 

        subplot(2,1,1) 

        stem((1:length(erro_bit))/1e5,erro_bit(:,:)); 
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        xlabel('BIT'); 

        ylabel('ERRO'); 

        title('Bits com erro'); 

        xlim([1/1e5 length(erro_bit)/1e5]); 

        xlabel('bit [X 100K]');    

        legend({[num2str((sum(erro_bit))),' bits errados 

(',num2str(100*(sum(erro_bit))/length(erro_bit)),'%)']},'Location','northeast','FontSize',5) 

        ylim([0 1.1]); 

        subplot(2,1,2) 

        plot((1:length(erro_linear))/1e4,erro_linear,'b*'); 

        xlim([1/1e4 length(erro_linear)/1e4]); 

        ylim([0 2*max(erro_linear)]);     

        title('Erro do sinal linear'); 

        xlabel('amostra [X 10K]'); 

  

        %salvando imagem 

        name=['SOMandSOM1_BER',num2str(round(100*sum(erro_bit)/len-

gth(x_bit))),'_SNR',num2str(SNR(loop)),'db_compre',num2str(compressao),'_2'];  

        ax = gca; 

        ax.XTickMode = 'manual'; 

        ax.YTickMode = 'manual'; 

        ax.ZTickMode = 'manual'; 

        ax.XLimMode = 'manual'; 

        ax.YLimMode = 'manual'; 

        ax.ZLimMode = 'manual'; 

        fig = gcf; 

        fig.PaperUnits = 'inches'; 

        fig.PaperPosition = [0 0 6 3]; 

        print(name,'-djpeg','-r600'); 

  

        %Normalizando FFT 

        figure(); 

        %Normalizando.... 
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        tam=length(sinal_c(:,1)); 

        Fbin=0:1:(tam-1); 

        f=(FS/(length(sinal_c(:,1))*compressao)).*Fbin; 

        subplot(2,1,1);    

        plot(f,(2*abs(fft(sinal_c(:,1)'))/tam),'r',f,(-2*abs((abs(fft(yf(:,1)')))-abs(fft(si-

nal_c(:,1)')))/tam),'b'); 

        xlim([0 FS/(2*compressao)]) 

        set(gca,'FontSize',16)     

        ylabel('$|X(\omega)|$','Interpreter','LaTex','FontSize',10) 

        title(' FFT CANAL 1'); 

        legend({'Sinal Original','ERRO'},'Location','northeast','FontSize',5); 

  

        subplot(2,1,2); 

        plot(f,(2*abs(fft(sinal_c(:,2)'))/tam),'r',f,(-2*abs((abs(fft(yf(:,2)')))-abs(fft(si-

nal_c(:,2)')))/tam),'b'); 

        title('FFT CANAL 2')   

        xlim([0 FS/(2*compressao)]) 

        set(gca,'FontSize',16)     

        xlabel('$f(Hz)$','Interpreter','LaTex','FontSize',10) 

        ylabel('$|X(\omega)|$','Interpreter','LaTex','FontSize',10) 

        legend({'Sinal Original','ERRO'},'Location','northeast','FontSize',5); 

         

%salvando imagem 

        name=['SOMandSOM1_BER',num2str(round(100*sum(erro_bit)/len-

gth(x_bit))),'_SNR',num2str(SNR(loop)),'db_compre',num2str(compressao),'_3'];    

        ax = gca;  

        ax.XTickMode = 'manual'; 

        ax.YTickMode = 'manual'; 

        ax.ZTickMode = 'manual'; 

        ax.XLimMode = 'manual'; 

        ax.YLimMode = 'manual'; 

        ax.ZLimMode = 'manual'; 

        fig = gcf; 
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        fig.PaperUnits = 'inches'; 

        fig.PaperPosition = [0 0 7 4]; 

        print(name,'-djpeg','-r600') 

  

        figure(); 

        n_classes=round(1+3.3*log10(length(erro(:,1)))); 

        escala=max(4*std(erro))+max(mean(erro)); 

        h2=histogram(erro(:,1)','EdgeColor','r','FaceColor','w'); 

        hold on 

        h3=histogram(erro(:,2)','EdgeColor','b','FaceColor','w');           

        h2.Normalization = 'probability'; 

        h3.Normalization = 'probability';           

        h2.BinLimits=[0 escala]; 

        h3.BinLimits=[0 escala]; 

        h2.NumBins=n_classes; 

        h3.NumBins=n_classes; 

        hold off; 

        xmax=min([(max([max(h2.Values) max(h3.Values)])*1.1) 1]); 

        ylim([0 xmax]); 

        xlim([0 escala]); 

        title(['SOM e SOM1 - Histograma (M=', num2str(compressao),')']);  

        set(gca,'FontSize',16); 

        legend({'CANAL 1','CANAL 2'},'Location','northeast','FontSize',5); 

        ylabel('Probabilidade'); 

        xlabel ('ERRO'); 

        name=['SOMandSOM1_BER',num2str(round(100*sum(erro_bit)/len-

gth(x_bit))),'_SNR',num2str(SNR(loop)),'db_compre',num2str(compressao),'_4'];    

        ax = gca; 

        ax.XTickMode = 'manual'; 

        ax.YTickMode = 'manual'; 

        ax.ZTickMode = 'manual'; 

        ax.XLimMode = 'manual'; 

        ax.YLimMode = 'manual'; 
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        ax.ZLimMode = 'manual'; 

        fig = gcf; 

        fig.PaperUnits = 'inches'; 

        fig.PaperPosition = [0 0 6 3]; 

        print(name,'-djpeg','-r600');             

  

        %% Banco de dados: 

 

        arquivo = fopen( 'C:\Users\amend\ iCloudDrive\ TCC \programas\ Portuguese 

\Portuguese\ BANCO DE DADOS\banco_de_dadosTX.txt','at'); 

        fprintf (arquivo,'%15i %15i %15i %15i %15.14f\n ',compressao, SNR(loop), len-

gth(x), sum(erro_bit),(100*sum(erro_bit)/length(x_bit))); 

        fclose(arquivo); 

         

    end; 

end; 
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ANEXO B - Código do transmissor (Arduino) 

// CÓDIGO DO ARDUINO (TRANSMISSOR) 

 

#include <VirtualWire.h> 

char info[27]; 

int index = 0; 

uint8_t inChar; 

void setup() { 

pinMode(6,OUTPUT); 

Serial.begin(9600); 

vw_set_tx_pin(6); 

vw_set_ptt_inverted(true); 

vw_setup(2400); // vw_setup(4800); 

} 

void loop(){ 

if (Serial.available() > 0) { 

while (1) { 

inChar = Serial.read(); 

info[index] = inChar; 

index++; 

if (Serial.available() <= 0) { 

index = 0; 

const char *msg = info; 

vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); 

vw_wait_tx(); 

memset( &info, 0, sizeof(info) ); 

break; 

} 

 

} 
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} 

 

} 
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ANEXO C - Código do receptor (Arduino) 

// CÓDIGO DO ARDUINO (RECEPTOR) 

 

#include <VirtualWire.h> 

char tem[27]; 

void setup() 

{ 

pinMode(12,INPUT); 

Serial.begin(9600); 

vw_set_rx_pin(12); 

vw_set_ptt_inverted(true); 

vw_setup(2400); // vw_setup(4800); 

vw_rx_start(); 

} 

void loop(){ 

uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; 

uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN; 

if (vw_get_message(buf, &buflen)) 

{ 

int i; 

for (i = 0; i < buflen; i++){ 

  if ((buf[i] != '\n')){ 

    tem[i]=char(buf[i]); 

  } 

} 

Serial.println(tem); 

} 

memset( &tem, 0, sizeof(tem) ); 

} 
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ANEXO D - Código do transmissor (MA-

TLAB) 

% MATLAB - TRANSMISSOR 

   

delete(instrfindall); %limpa todos os instrumentos anteriormente abertos na serial 

close all; 

clc; 

  

% Variáveis importantes 

 

tempo= [0.08 0.1 0.12 0.15 0.18 0.2 0.24 0.28 0.3]; 

compressao=4; 

d=1; 

VW=2400; 

InputBufferSize=36; 

numero_de_bytes_enviados=27; 

send(1:numero_de_bytes_enviados)=uint8(115); 

saida=send; 

inicio(1:numero_de_bytes_enviados)=uint8(105); 

DataBits=8; 

baudrate=9600; 

PORTA='COM4'; 

  

% Som 

 

[som1,FS]= audioread('SOM.wav'); %importa o áudio 

som= audioread('SOM1.wav'); 

sinal_c=[decimate(som(:,1),compressao) decimate(som1(1:size(som,1)),compres-

sao)]; % decimação do áudio 
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% Banco de filtros: 

 

[h0,h1,g0,g1]= wfilters('db8'); 

coeficiente=16-1; 

nome_filtro='Daubechies';  

  

  

for t=1:length(tempo) 

     

for g=1:3 

 

% comunicação serial 

 

delete(instrfindall); 

s = serial(PORTA); % atribui o objeto à porta serial 

set(s, 'InputBufferSize', InputBufferSize);% Número de bytes no buffer de entrada 

set(s, 'BaudRate', baudrate); 

set(s, 'Parity', 'none'); 

set(s, 'DataBits', DataBits);  

fopen(s);   

disp('Running'); 

warning('off','MATLAB:serial:fsget1:unsuccessfulRead'); 

warning('off','MATLAB:UnexpectedWarning'); 

  

         send(1:numero_de_bytes_enviados)=uint8(115); 

        tamanho=0; 

         i=1; 

 

        % código principal  

 

        pause(30); 

        tic; 
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        u0=upsample(sinal_c(:,1)',2); 

        u1=upsample(sinal_c(:,2)',2); 

        x0=conv(u0,g0); 

        x1=conv(u1,g1); 

        xli=x0(1:end-1)+x1(1:end-1); 

        x=lin2mu(xli); 

        fwrite(s,inicio,'uint8'); 

        pause(tempo(t)); 

        while(i <= length(x))           

            tamanho=tamanho+1; 

            send(tamanho)=uint8(x(i)); 

            if (send(tamanho)== uint8(13)) 

                send(tamanho:(tamanho+2))=uint8(13); 

                tamanho=tamanho+2; 

            elseif(send(tamanho)== uint8(10)) 

                send(tamanho:(tamanho+1))=uint8(130); 

                tamanho=tamanho+1;     

            end; 

             if((tamanho >= numero_de_bytes_enviados) ||(i == length(x))) 

                fwrite(s,send(1:numero_de_bytes_enviados),'uint8'); 

                dif=tamanho-numero_de_bytes_enviados; 

                if dif >= 1 

                    send(1:dif)=send((numero_de_bytes_enviados+1):tamanho); 

                    send((dif+1):numero_de_bytes_enviados)=uint8(115); 

                else 

                    send(1:numero_de_bytes_enviados)=uint8(115); 

                end; 

                tamanho=dif; 

                pause(tempo(t)); 

             end;  

            i=i+1; 

        end; 

        fwrite(s,saida,'uint8'); 
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        pause(tempo(t)) 

        fwrite(s,saida,'uint8'); 

        pause(tempo(t)) 

        fwrite(s,saida,'uint8'); 

        time=toc(); 

    fclose(s); 

 

 %% Banco de dados: 

 

        arquivo = fopen ('C:\ Users \amend\ iCloudDrive \TCC\ programas\ Portuguese 

\Portuguese \BANCO DE DADOS\banco_de_dadosTX.txt','at'); 

        fprintf(arquivo,'%25.2f %25.2f %15i %15i %18i\n' ,d ,tempo(t) ,VW ,compres-

sao ,length(x)); 

        fclose(arquivo); 

    end; 

end; 
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ANEXO E – Código do receptor (MATLAB) 

%% MATLAB - RECEPTOR 

  

 

close all; 

clc;  

delete(instrfindall); %limpa todos os instrumentos anteriormente abertos na serial  

  

% variáveis  

 

Timeout=8; 

InputBufferSize=33; 

FS=20000; 

compressao=4; 

baudrate=9600; 

DataBits=8; 

PORTA='COM7'; 

  

% conexão serial  

 

s = serial(PORTA);    

set(s, 'InputBufferSize',InputBufferSize);     

set(s, 'BaudRate', baudrate); 

set(s, 'DataBits', DataBits);  

set(s, 'Timeout', Timeout); 

fopen(s);  

disp('Running'); 

warning('off','MATLAB:serial:fget1:unsuccessfulRead'); 

warning('off','MATLAB:UnexpectedWarning:AtimeoutoccurredbeforetheTermina-

torwasreached'); 
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% filtro  

 

 [h0,h1,g0,g1]= wfilters('db8'); 

 coeficiente=16-1; 

  

% Código principal 

 

for g=1:4 

    v=[]; 

    i=0;   

    ruido10=0; 

    ruido13=0; 

    valor=ones(1,12000)*double(115); 

    sair='nao';   

    tentar_sair=0; 

 

    while(strcmp(sair,'nao')) 

        v= fread(s,InputBufferSize,'uint8'); 

        if (~isempty(v))        

            for j=1:length(v) 

                if ((strcmp(sair,'nao')) && (v(j) == 105))  

                    tic; 

                    sair='sim'; 

                    fprintf('iniciei....');            

                elseif(strcmp(sair,'sim'))                   

                    if((v(j)~=130) && (v(j)~=13) &&(v(j)~=1) && (v(j)~=0) && (v(j)~=10) 

&& (v(j)~=105) &&(v(j)~=115))                   

                       i=i+1; 

                       if (ruido10 == 1) 

                            valor(i)=double(130); 

                            i=i+1; 

                       end; 

                       valor(i)=double(v(j));      
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                       ruido10=0; 

                       ruido13=0; 

                    elseif(v(j) == 130) 

                        ruido10=ruido10+1; 

                        ruido13=0; 

                        if (ruido10 == 2) 

                            i=i+1; 

                            valor(i)=double(10); 

                            ruido10=0; 

                        end; 

                    elseif(v(j)==13) 

                        ruido13=ruido13+1;                     

                        if (ruido13 == 3) 

                            if (ruido10 == 1) 

                                i=i+1;                         

                                valor(i)=double(130); 

                                ruido10=0; 

                            end;        

                            i=i+1; 

                            valor(i)=double(v(j)); 

                            ruido13=0; 

                        end; 

                    elseif((v(j)~=1) && (v(j)~=0)&& (v(j)~=10) && (v(j)~=105) 

&&(v(j)~=115))                   

                       i=i+1; 

                       if (ruido10 == 1) 

                            valor(i)=double(130); 

                            i=i+1; 

                       end; 

                       valor(i)=double(v(j));      

                       ruido10=0; 

                       ruido13=0; 

                   end; 
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                end; 

            end; 

        end;      

    end;  

    sair='nao'; 

    while(strcmp(sair,'nao'))     

        v= fread(s,InputBufferSize,'uint8'); 

        if (~isempty(v))  

            for j=1:length(v) 

                if (i<=4) 

                    if((v(j)~=1) && (v(j)~=13) && (v(j)~=130) && (v(j)~=10) && (v(j)~=0) 

&& (v(j)~=105)&& (v(j)~=115)) 

                        i=i+1; 

                        valor(i)=double(v(j)); 

                        tentar_sair=0; 

                        ruido10=0; 

                        ruido13=0;                    

                    end; 

                elseif((v(j)~=13) && (v(j)~=130) && (v(j)~=1) &&(v(j)~=0) && 

(v(j)~=10) && (v(j)~=115)) 

                    i=i+1; 

                    if (ruido10 == 1) 

                        valor(i)=double(130); 

                        i=i+1; 

                    end; 

                    valor(i)=double(v(j)); 

                    tentar_sair=0; 

                    ruido10=0; 

                    ruido13=0;    

                elseif (v(j)== 115) 

                    i=i+1; 

                    valor(i)=double(115); 

                    tentar_sair=tentar_sair+1; 
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                        if (tentar_sair == 5) 

                            sair='sim'; 

                            break; 

                        end;     

                elseif(v(j) == 130) 

                    ruido13=0; 

                    ruido10=ruido10+1; 

                    if (ruido10 == 2) 

                        i=i+1; 

                        valor(i)=double(10); 

                        ruido10=0; 

                        tentar_sair=0;                        

                    end; 

                elseif(v(j)== 13) 

                    ruido13=ruido13+1; 

                    if (ruido13 == 3) 

                        if (ruido10 == 1) 

                            i=i+1;                         

                            valor(i)=double(130); 

                            ruido10=0; 

                        end;   

                        i=i+1; 

                        valor(i)=double(v(j)); 

                        ruido13=0; 

                        tentar_sair=0;                       

                    end; 

                end;  

            end; 

        end; 

    end;              

  

    valor=valor(1:(i-5)); 

    yli=(mu2lin(valor)); 
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    y_a=[conv(yli,h0); conv(yli,h1)]; 

    y=[downsample(y_a(1,2:end),2); downsample(y_a(2,2:end),2)];  

    yf=[(y(1,(round(coeficiente/2):(end-round(coeficiente/2)+1))))' (y(2,(round(coefi-

ciente/2):(end-round(coeficiente/2)+1))))']; 

  

    % Som 

 

    time=toc(); 

    sound(yf(:,1),round(FS/compressao)); 

    pause(10); 

    sound(yf(:,2),round(FS/compressao)); 

    fprintf('tempo = %5.2f minutos',time/60); 

  

    % Banco de Dados     

 

    arquivo = fopen ('C:\Users\amend \iCloudDrive\ TCC \ programas\ Portuguese \ 

Portuguese \BANCO DE DADOS\banco_de_dadosRX.txt','at'); 

    fprintf(arquivo,'%i %40.2f\n',length(valor),time/60); 

    fclose(arquivo); 

end; 

    fclose(s); 
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ANEXO F - Resultados das medições 

Resultados das medições, onde se variou a distância e o tempo entre os pacotes trans-

mitidos, dos rádios. 

 

Distância en-

tre antenas(m) 

Tempo entre 

transmissão de 

pacotes(s) 

Bytes envia-

dos 

Bytes re-

cebidos 

Tempo total 

da transmissão 

(min) 

Inteligibilidade 

0.1 0.18 75250 74554 8.61 SIM 

0.1 0.18 75250 74539 8.59 SIM 

0.1 0.18 75250 74586 8.59 SIM 

0.10 0.20 75250 74428 9.41 SIM 

0.10 0.20 75250 74488 9.41 SIM 

0.10 0.20 75250 74459 9.41 SIM 

0.10 0.20 75250 74560 9.41 SIM 

0.10 0.20 75250 75103 10.03 SIM 

0.10 0.24 75250 75236 11.52 SIM 

0.10 0.24 75250 75239 11.49 SIM 

0.10 0.24 75250 75244 11.63 SIM 

0.10 0.24 75250 75239 11.39 SIM 

0.10 0.28 75250 75250 13.54 SIM 

0.10 0.28 75250 75250 13.61 SIM 

0.10 0.28 75250 75250 13.62 SIM 

0.10 0.28 75250 75250 13.60 SIM 

0.10 0.30 75250 75250 14.37 SIM 

0.10 0.30 75250 75244 14.49 SIM 

0.10 0.30 75250 75244 14.48 SIM 

0.10 0.30 75250 75245 14.48 SIM 

0.10 0.30 75250 75244 14.48 SIM 

1.00 0.18 75250 74198 8.62 SIM 

1.00 0.18 75250 74337 8.73 SIM 

1.00 0.18 75250 64669 8.57 SIM 

1.00 0.20 75250 73681 9.80 SIM 

1.00 0.20 75250 73802 9.67 SIM 

1.00 0.20 75250 73969 9.79 SIM 

1.00 0.24 75250 75247 11.63 SIM 

1.00 0.24 75250 75249 11.67 SIM 

1.00 0.24 75250 75247 11.64 SIM 

1.00 0.28 75250 75250 13.15 SIM 

1.00 0.28 75250 74169 13.26 SIM 

1.00 0.28 75250 73372 13.44 SIM 

1.00 0.30 75250 75037 14.43 SIM 
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1.00 0.30 75250 75250 14.41 SIM 

1.00 0.30 75250 75250 14.41 SIM 

2.00 0.18 75250 91152 15.23 NÃO 

2.00 0.18 75250 43557 8.69 NÃO 

2.00 0.18 75250 44766 8.86 NÃO 

2.00 0.20 75250 63600 9.79 NÃO 

2.00 0.20 75250 68527 9.71 NÃO 

2.00 0.20 75250 71515 9.79 SIM 

2.00 0.24 75250 75245 11.64 SIM 

2.00 0.24 75250 75250 11.61 SIM 

2.00 0.24 75250 73832 11.61 SIM 

2.00 0.28 75250 74887 13.56 SIM 

2.00 0.28 75250 75250 13.55 SIM 

2.00 0.28 75250 75250 13.55 SIM 

2.00 0.30 75250 75250 14.36 SIM 

2.00 0.30 75250 75171 14.35 SIM 

2.00 0.30 75250 75249 14.49 SIM 

3.00 0.18 75250 47865 8.65 NÃO 

3.00 0.18 75250 44689 8.65 NÃO 

3.00 0.18 75250 41621 8.63 NÃO 

3.00 0.20 75250 68983 9.83 NÃO 

3.00 0.20 75250 68557 9.82 NÃO 

3.00 0.20 75250 69500 9.83 NÃO 

3.00 0.24 75250 75224 11.52 SIM 

3.00 0.24 75250 75248 11.67 SIM 

3.00 0.24 75250 75250 11.66 SIM 

3.00 0.28 75250 75221 13.66 SIM 

3.00 0.28 75250 75077 13.53 SIM 

3.00 0.28 75250 75249 13.68 SIM 

3 0.3 75250 71519 14.43 SIM 

3 0.3 75250 74024 14.49 SIM 

3 0.3 75250 72461 14.48 SIM 

4 0.18 75250 24362 5.15 NÃO 

4 0.18 75250 64789 8.75 NÃO 

4 0.18 75250 59406 8.63 NÃO 

4 0.2 75250 71266 9.82 SIM 

4 0.2 75250 73263 9.78 SIM 

4 0.2 75250 72551 9.7 SIM 

4 0.24 75250 75249 11.66 SIM 

4 0.24 75250 74884 11.46 SIM 

4 0.24 75250 74961 11.53 SIM 

4 0.28 75250 75250 13.46 SIM 

4 0.28 75250 75198 13.44 SIM 

4 0.28 75250 75195 13.45 SIM 

4 0.3 75250 74611 14.33 SIM 
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4 0.3 75250 73694 14.29 SIM 

4 0.3 75250 74573 14.38 SIM 

5 0.18 75250 35899 8.64 NÃO 

5 0.18 75250 38113 8.6 NÃO 

5 0.18 75250 40124 8.67 NÃO 

5 0.2 75250 63192 9.77 NÃO 

5 0.2 75250 - - NÃO 

5 0.2 75250 - - NÃO 

5 0.24 75250 70317 11.47 NÃO 

5 0.24 75250 69465 11.47 NÃO 

5 0.28 75250 70501 13.64 NÃO 

5 0.28 75250 69603 13.58 NÃO 

5 0.28 75250 68121 13.6 NÃO 

5 0.3 75250 68591 14.51 NÃO 

5 0.3 75250 72088 14.51 NÃO 

5 0.3 75250 70969 14.38 NÃO 

 


