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Resumo 

 

Este projeto contempla a confecção de um sistema de transmissão de um 

leitor RFID, realizada através da programação de um Arduíno, que deverá 

funcionar adequadamente nas frequências descritas para o funcionamento do tag 

chipless desenvolvido em laboratório. A elaboração deste leitor é necessária, pois 

o mesmo não existe comercialmente. Isso abre possibilidades extensas de redução 

de custos de projetos utilizando RFID, além da melhor adaptação às necessidades 

específicas de cada fim a que o sistema se destina. Os testes de transmissão e 

devidas medições foram feitos em laboratório e a simulação de resultados 

referentes à filtragem de sinais foi feita com o auxílio do Matlab. 

Palavras-chave: RFID, tag, chipless, Arduino, leitor, transmissão. 
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Abstract 

 

The purpose of this project is the confection of a transmission system of a 

RFID reader transmission section based on Arduino, which is able to operate 

properly in the frequencies established for a chipless tag designed on laboratory. It 

is necessary the elaboration of this reader because there’s no such commercially 

available reader. It opens a broader range of opportunities of reduction of RFID 

Project costs and better possibilities of adaptation to specific demands of each 

purpose that will use this technology. The transmission tests and measurements 

were performed on laboratory and the simulation of signal filtering results was 

made using Matlab.  

Keywords: RFID, tag, chipless, Arduino, reader, transmission. 
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Capitulo 1 

 

Introdução 

 

Devido à crescente necessidade de novas tecnologias de comunicações 

sem fio, além de rapidez de localização, identificação e comunicação de forma 

confiável e com elevada capacidade, pesquisas no ramo das telecomunicações têm 

se mostrado bastante atraentes. Um sistema que tem atraído bastante atenção nesta 

área é o sistema de identificação por rádio frequência, RFID (Radio Frequency 

Identification[1]), que emprega ondas eletromagnéticas para transferir dados e 

para identificar objetos de forma remota e automática, fazendo uso de uma 

etiqueta (tag), que é fixada ao objeto que se deseja rastrear, e um leitor (ou 

interrogador). 

Este interrogador consiste em um transceptor que transmite uma onda de 

radiofrequência. Quando o tag correspondente percebe esta onda, transmite dados 

de volta ao transceptor, no caso de tags ativos contendo chips e bateria, ou 

simplesmente reflete o sinal, de forma a indicar para o transceptor que ele está no 

seu campo de atuação, como no caso de tags passivos, que dependem da energia 

proveniente do transceptor para terem seu papel no sistema validado, que é o da 

identificação de um determinado elemento. Essa frequência de trabalho pode estar 

compreendida na faixa entre 50 kHz e 2,5 GHz[2]. 

Sistemas de RFID podem ser usados em várias áreas, tais como saúde, 

segurança nacional, automação industrial, redes de sensores, gestão de estoques, 

monitoramento de animais, controle de acessos, localização, etc., tais como ônibus 

urbanos, eventos desportivos e bibliotecas, simplificando os processos, baixando 

os custos de pessoal e minimizando a fraude[2].  

O uso de sistemas de RFID no lugar dos conhecidos códigos de barra, 

amplamente usados em supermercados, possui o problema de ser um sistema mais 

caro, pelo fato do preço do tag ser mais elevado se possuir um chip eletrônico. A 

solução proposta é de um sistema chipless, que tende a ser menos eficiente e a 

apresentar menor distância operacional, mas apresenta como grande vantagem o 
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custo reduzido e a possibilidade de grande miniaturização, o que leva a uma 

diminuição da distância operacional máxima entre etiqueta e interrogador. 

A fim de verificar a etiqueta chipless desenvolvida, se faz necessário o 

desenvolvimento de um leitor adequado à tecnologia utilizada, que não existe 

comercialmente. Esta proposta, especificamente, contempla apenas a confecção de 

um sistema de transmissão do leitor, realizada através da programação de um 

microcontrolador, que deverá funcionar adequadamente nas frequências descritas 

para o funcionamento do tag. O RFduino foi uma alternativa que, além de 

minimizar os problemas com erros, minimizaria também a quantidade de 

componentes necessários para a composição do conjunto de circuitos para a 

tecnologia RFID. Entretanto, esse componente apresentou uma difícil importação 

e um custo comparável ao conjunto de circuitos citados anteriormente. Visto que a 

implementação com arduinos mais disponíveis comercialmente poderia apresentar 

resultados igualmente satisfatórios, foram cogitados então o Arduino Uno 

(processador ATMega328P)  e o Arduino DUE (processador Atmel SMART SAM 

3X) para a aplicação. 

Neste trabalho foram desenvolvidas pesquisas e testes a fim de apresentar 

o Arduino como uma solução de custo mais baixo e factível para projetos que 

necessitem de uma infraestrutura RFID, utilizando o menor número possível de 

circuitos externos, o que reduz, além do custo, a degradação do sinal ao longo das 

etapas antecedentes à propagação e a figura de ruído do sistema. O capítulo 2 trata 

de um estudo mais aprofundado das características do Arduino para a obtenção de 

seu máximo desempenho quanto à geração de sinais. Este microcontrolador é 

amplamente utilizado para elaboração de pequenos protótipos, porém contém 

características programáveis às vezes pouco utilizadas que serão aproveitadas 

neste projeto. 

O capítulo 3 apresenta a fase de transição entre o fim das pesquisas sobre a 

programação mais avançada de Arduinos e o início dos testes de transmissão 

propriamente ditos, havendo a aplicação de componentes comuns a um sistema de 

propagação básico e sua construção em laboratório, verificando níveis de potência 

e a capacidade do enlace. A utilização de mais de um Arduino como fonte de sinal 

é abordada no capítulo 4, onde se discute também o uso de filtros para melhor 

tratamento dos sinais durante as etapas anteriores à propagação. Por fim, o 
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capítulo 5 apresenta a conclusão destes testes e o parecer final quanto ao progresso 

deste trabalho.  
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Capítulo 2 

 

Estudo inicial do Arduino como fonte geradora de 

sinais 

 

2.1 Conceitos básicos sobre RFID 

 

A tecnologia RFID (Radio-frequency Identification) é uma técnica que 

consiste em identificar automaticamente itens quaisquer através de uma frequência 

de rádio atribuída a este item, podendo assim acessar remotamente dados sobre o 

mesmo[1]. Essa frequência é identificada através de um tag ou etiqueta RFID que 

fica junto ao item. Este tag atua como um transponder, que é um elemento que é 

responsável por responder uma mensagem em um sistema de identificação, seja 

apenas refletindo o sinal enviado no caso de tags passivas ou enviando de maneira 

autônoma um determinado sinal-resposta atribuído ao funcionamento do sistema, 

que é o caso de tags ativas[2]. A mensagem de identificação inicial é enviada por 

um equipamento chamado interrogador. Quando um tag reage a essa mensagem, 

refletindo ou enviando um sinal de maneira autônoma, este sinal é recebido pelo 

leitor RFID, que o repassa aos demais blocos de processamento deste sinal e 

gerenciamento das informações ligadas a este tag. Esta comunicação se dá através 

de um par de antenas, uma no tag e outra no transponder. A faixa de frequências 

de trabalho desta tecnologia se estende desde 50 kHz a 2,5GHz. Um esquema 

simplificado dessa tecnologia é mostrado na Figura 1. 
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Figura 1: Esquema simples de um sistema RFID 

 

Com o aumento da frequência, além da eficácia na velocidade de leitura, 

tem-se também o aumento de custos dos equipamentos necessários para a atuação 

em faixas de frequência mais altas. Com isso, o desenvolvimento de um sistema 

RFID utilizando frequências acima de 800MHz ainda é um desafio em termos de 

custos. Outro desafio é o desenvolvimento de um leitor RFID que possa ser 

utilizado para a comunicação com o tag feito em laboratório, visto que este leitor 

não existe comercialmente. Para este trabalho, foi determinada uma frequência de 

trabalho de 900MHz. 

Por sua versatilidade em termos de diversidade de projeto e baixo custo, o 

microcontrolador Arduino se tornou extremamente popular no meio acadêmico e 

entre entusiastas e profissionais da tecnologia. Adaptar o Arduino a determinadas 

tarefas específicas de projeto exige um estudo aprofundado de suas capacidades. O 

Arduino possui kits próprios mais simplificados para a implantação de um sistema 

simples de RFID, mas estes estão limitados em termos de possibilidade de escolha 

de outras frequências de trabalho, não sendo, portanto, funcional para o tag 

chipless fabricada em laboratório. Inicialmente, um modelo de maior eficácia para 

projetos envolvendo radiofrequência foi cogitado: o RFduíno. Ele poderia gerar 

um sinal senoidal na frequência de interesse. Entretanto, devido à baixa 

disponibilidade no mercado e dificuldades de importação do mesmo, o que 

implicaria em um custo mais alto, foi necessário verificar a viabilidade com um 

modelo mais comum. Fez-se necessário então estudar o uso do Arduino de 

maneira a entregar a maior frequência possível para o modelo. Sendo ele um 
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microcontrolador, ele dispõe de um clock que determina a velocidade de suas 

operações. As frequências de saída entregues por ele são baixas, fazendo-se 

necessária uma readaptação da frequência de saída de acordo com o clock, que é 

de ordem mais alta. Mesmo assim, o clock ainda seria de ordem inferior ao valor 

de 900 MHz, sendo necessária a adição de uma etapa de batimento do sinal para a 

frequência de interesse. 

A ideia inicial deste trabalho, então, foi moldada de acordo com as 

premissas anteriores, definida da seguinte forma: o sistema de transmissão deveria 

ser feito utilizando o Arduino como fonte de sinal (com o seu clock como sinal de 

saída) e sofrendo o batimento de frequência para 900MHz antes de ser finalmente 

transmitido. A fim de viabilizar a redução de custos, estas etapas deveriam ser 

feitas utilizando menor número possível de circuitos externos, diminuindo a figura 

de ruído do sistema[3]. Feito isso, deveria-se verificar a possibilidade de gerar, a 

partir do Arduino, duas frequências de saída diferentes e senoidais, sendo uma 

associada ao tag e outra não, para que se desse início aos testes de identificação do 

tag por uma dessas frequências. Isso seria, por fim, aplicado a um sistema de 

identificação de pessoas que passam por um portal, onde o leitor será o próprio 

portal e os tags estarão com as pessoas, cada um contendo um código representado 

pela composição de frequências. A Figura 2 mostra o diagrama de blocos 

pretendido para o transmissor. 

 

Figura 2: Diagrama de blocos do sistema de transmissão pretendido 
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2.2 Estudo da funcionalidade do Arduino Uno  

 

A primeira limitação encontrada para a ideia inicial do projeto com as 

frequências inicialmente idealizadas foi no Arduino Uno. Como este tem um clock 

de 16 MHz, torna-se impossível que se gere nele uma frequência na faixa desejada 

para o projeto. Entretanto, em nível de compreensão do funcionamento, será 

produzido um sinal em uma frequência mais baixa para que, futuramente, possa-se 

estudar a possibilidade de aumento da mesma através de configurações feitas via 

programação aliadas ao uso de um mixer para atingir as frequências desejadas. 

Para tal, o primeiro passo foi verificar se, mesmo numa frequência mais 

baixa, seria possível produzir um sinal senoidal no Arduino Uno. 

O Arduino UNO dispõe de portas PWM (Pulse Width Modulation)[4], 

com as quais é possível produzir ondas quadradas a partir de comandos 

específicos nas linhas de código. A frequência usual de operação é de 500Hz e as 

linhas de comando alteram o tempo em que a onda ficará na máxima tensão (5V) 

ou na mínima (0V) dentro de um intervalo no período dessa frequência. Esta 

variação é feita no Arduino numa faixa programável de 0 a 255[4], onde 0 

significa um dutycycle de 0% e 255 um dutycycle de 100%, que significa que o 

sinal será contínuo de nível 0V ou 5V, respectivamente. O dutycycle, ou ciclo de 

trabalho, é a percentagem de tempo em que o componente se encontra ativo, o que 

é também interpretado como o período de tempo em que o sinal se mantém na 

tensão usual para que uma aplicação funcione. Para se obter um valor específico 

de dutycycle, é necessário fazer (255*x)/100, onde x corresponde ao valor do 

dutycycle desejado. O resultado é o numero inteiro que será utilizado para 

corresponder à porcentagem do período em que a onda terá seu valor máximo de 

tensão. A Figura 3 representa o resultado dessa variação: 
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Figura 3: Representação da variação do dutycycle de um sinal genérico no Arduino 

 

Mesmo que o Arduino tenha disponível uma função que calcula o valor 

dos senos, não se pode mostrar essa variação dos resultados como amplitudes, já 

que a variação da onda se dá no dutycycle. Portanto, os valores retornados, quando 

plotados no Matlab, poderiam corresponder a um seno, mas na porta PWM 

continuariam sendo uma onda quadrada de dutycycle alterado pelos valores 

obtidos. Isso significa que esses dados só geram uma senóide após serem 

processados de uma forma divergente do Arduino, que não processa a variação 

dos dados fornecidos como uma variação de amplitude. A variação do dutycycle 

foi comprovada através do código contido no Apêndice A. O resultado da 

simulação deste circuito encontra-se na Figura 4. 
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Figura 4: Resultado da simulação do código de variação do dutycycle feito no 123DCircuits 

 

Essa variação é feita através da função analogWrite[5], que é a responsável 

por escrever um valor ou uma variação de valores em uma entrada digital que 

possa entregar um sinal modulado em PWM. Estas portas estão identificadas com 

um tilde (~) ao lado do numero que a identifica. A faixa de valores vai de 0 a 255, 

onde 0 representa a saída sempre em nível baixo (duty cycle zero) e 255 a saída 

sempre em nível alto (duty cycle de 100%). 

Fixando o analogWrite em 127, que representa o 128º dos 256 níveis 

possíveis, no código do Apêndice A, comprova-se que a onda de saída será uma 

onda de duty cycle de 50% na frequência comum de operação, em 500 Hz, 

conforme mostrado na Figura 5. 
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Figura 5: Resultado da simulação do dutycycle fixo em 50% feito no 123D Circuits 

 

Após os testes feitos na plataforma 123D Circuits mostrados nas Figuras 4 

e 5 que comprovam o funcionamento da porta PWM do Arduino Uno, viu-se a 

necessidade de aumentar a frequência da onda obtida. A elevação desta frequência 

de 500 Hz para a faixa desejada, que é cerca de 1,8 x 106 vezes maior que o valor 

de 500 Hz padrão entregue na porta PWM utilizada, poderia ser comprometida por 

distorções de sinal e ruídos. Entretanto, após uma inspeção no datasheet do 

Arduino Uno[5], verifica-se que o registrador de controle de Timer TCCR2B[5] 

pode ter seus últimos 3 bits alterados para que se selecione um novo clock de 

operação. Esta reconfiguração permite um controle do clock pelo software do 

equipamento.  

O clock máximo possível para o processador ATMega328P do Arduino 

Uno corresponde a 16 MHz/(1*256) (utilizando a Equação 1), onde 16 MHz é o 

clock normal do equipamento e 256 é do registrador de 8 bits[5]. Portanto, atribui-

se o valor de N=1 na linha de código, onde, segundo a Equação 1, obtém-se um 

clock máximo de 62,5 kHz. 

Equação 1: Cálculo do valor da frequência de saída da porta PWM 
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Um outro registrador que precisa ser alterado para um funcionamento 

devido é o registrador TCCR2A, que precisa ser reconfigurado para o modo 

rápido (Fast PWM)[5], podendo assim oferecer um clock mais alto. A comparação 

de ondas no output no PWM também deve ser desativada, já que esse recurso não 

será necessário com o uso de apenas uma porta de saída[5] 

Foi feito então o teste da forma de onda para a nova frequência com um 

novo código, que mostrou resultado satisfatório: uma onda quadrada de 62,5 kHz 

e com o duty cycle apropriado de 50%. O resultado é apresentado na Figura 6 e o 

código encontra-se no Apêndice B. 

 

Figura 6: Resultado da simulação de um código para a obtenção de uma onda quadrada de 62,5kHz 

no Arduino feito no 123D Circuits 

 

A realização dos testes não apresentou resultados satisfatórios para a 

geração de uma onda de caráter senoidal desta frequência pelo Arduino UNO. 

Verificou-se então a necessidade de uma eletrônica externa para auxiliar no 

tratamento da onda. Para tal, foi projetado um pequeno filtro RC passa-baixa[6], 

que auxilia na suavização da transferência da tensão de 0 para 5V. Como a 

frequência de operação agora é 62,5 kHz, o filtro foi projetado com valores de 

componentes comerciais de 330 Ω e 6,8 nF.  

Modificando-se o filtro de um passa-baixa para um passa-faixa através da 

adição de um indutor de 953 µH, foi obtido um resultado ainda mais satisfatório 

quanto à aproximação da forma de onda de uma senóide, conforme visto na Figura 
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7. Para calcular os filtros RC e RLC[7] foram utilizadas as equações 2(a) e (b) 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 7: Resultado da simulação de uma saída de 62,5 kHz com um filtro RLC passa-faixa com o 

indutor de 953 µH 

 

 

Equação 2: Projeto de filtros RC e RLC 
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2.3 Estudo do melhor aproveitamento do Arduino 

Due face ao Arduino Uno 

 

Verificando-se a viabilidade de geração de um sinal senoidal pelo Arduino 

Uno apenas com o uso de um filtro externo, viu-se a necessidade de substituir o 

mesmo pelo Arduino DUE[8], que possui dois conversores Digital-Analógico com 

resolução de 12 bits, que mantém o projeto inicial do não-uso de circuitos externos 

na geração do sinal. Para que se gere um sinal a ser mapeado internamente pelo 

Arduino DUE e convertido, é necessário que se obtenha uma sequência de 

amostras do sinal desejado em MATLAB, escolhendo a frequência de amostragem 

de acordo com os critérios de Nyquist. Inicialmente, foi feita a amostragem de um 

sinal de 1 kHz usando uma frequência de amostragem de 50 kHz em uma 

amplitude que varia entre 0,55V e 2,75V (tendo como tensão de referência do 

conversor Digital-Analógico do Arduino DUE, o valor de 3,3V)[8]. 

Foi então feito um código com a finalidade de se obter amostras para a 

representação do sinal no Arduino. Nota-se que os valores de representação do 

sinal para a obtenção das amostras varia entre 0 e 4096, que é a faixa do DAC do 

equipamento[9], onde uma amostra de valor 4096 teria o valor de tensão 2,75V. 

Para a obtenção de 51 amostras em um intervalo de 1ms foi utilizada uma 

frequência de amostragem de 50 kHz para o sinal de 1 kHz, que é o sinal a ser 

amostrado. Este código e o valor das amostras encontram-se no Apêndice C e a 

senóide obtida após o processamento dessas amostras é mostrada na Figura 8. 
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Figura 8: Resultado do código em Matlab para a obtenção do valor das amostras da senóide de 1 

kHz 

A ideia de obtenção de amostras do sinal desejado partiu de um script[10], 

onde este é usado como um pequeno Gerador de Sinais. O código foi modificado 

de acordo com as necessidades de frequência e forma de onda desejada, já que o 

código original oferecia uma frequência que poderia ser variada apenas entre 0 e 

170 Hz e diversas outras formas de onda. Para o experimento inicial em 

laboratório, seria necessário apenas gerar uma senoide de 1 kHz. Para tanto, o 

código modificado encontra-se no Apêndice D. 

Em outro arquivo aliado ao programa principal estão as amostras para a 

geração da onda. Esse arquivo deve ser mantido na mesma pasta do sketch para 

que o código possa incluir esta como uma referência de valores. O sketch é um 

projeto contendo um código feito no Arduino utilizando o Arduino IDE, que é o 

seu compilador para o desenvolvimento de códigos. Ele é armazenado em uma 

pasta de mesmo nome do arquivo de sketch e, quando se faz necessário que o 

código acesse um banco de dados simples para fazer um processamento, esse 

arquivo que conterá o banco de dados deve ser salvo com a extensão .txt dentro da 

pasta do sketch, para que este possa localizá-lo. O código segue no Apêndice 

E[10]. 

O experimento para a verificação do funcionamento do conversor Digital-

Analógico (D/A) foi realizado no laboratório com o auxílio de um osciloscópio 
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Tektronix TDS 1001C-30EDU para a leitura da frequência e das amplitudes 

oferecidas pelo Arduino. O circuito é mostrado na Figura 9. O teste obteve um 

resultado satisfatório, já que a frequência (mostrada na Figura 10) obtida foi 

próxima à esperada e a leitura dos valores de amplitude foi possível (mostrada na 

Figura 11). Verificou-se também a existência de um esperado nível DC na saída 

que, posteriormente, poderá ser eliminado com um restaurador de DC.  

 

 

Figura 9: Circuito de teste para a obtenção de uma senóide de 1 kHz com Arduino DUE 

 

 

 

Figura 10: Leitura do valor de 1,2 kHz da senóide obtida 
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Figura 11: Leitura do valor pico-a-pico da senóide de 1,2 kHz obtida 

 

2.4 Elevação da frequência de saída no Arduino DUE 

e a manutenção de um formato senoidal de saída 

 

A frequência de 1,2 kHz, no entanto, é relativamente pequena para ser 

modelada na faixa de MHz, como o experimento como um todo exige. Existe, 

então, a necessidade de mudar os registradores do Clock Mestre do 

microcontrolador e, assim, aumentar a frequência de saída. Pelo fato do Arduino 

DUE ser computacionalmente mais complexo que o Uno, é necessário que sejam 

feitas alterações mais detalhadas e buscas mais específicas no datasheet[8]. 

Depois de muitos testes alterando a quantidade de amostras de um ciclo 

senoidal de 1 Hz e alterando o Clock Mestre do Arduino, percebeu-se que a 

frequência de saída máxima do conversor D/A ficava estável em 1,2 kHz[11]. Ela 

chegou a 4 kHz, mas o sinal ficou bastante instável e ainda era um resultado longe 

do desejável. Portanto, as maiores frequências que poderiam ser geradas a partir 

do Clock Mestre do Arduino só podem ser obtidas a partir das portas PWM do 

Arduino, cuja saída viria em forma de uma onda quadrada que poderia ser tratada 

por um D/A externo mais eficiente, evitando assim uma filtragem desse sinal. A 

mesma ideia contida na seção 2.1 foi então trabalhada nesta tarefa: consistiu em 

alterar o valor do prescaler e a frequência de referência da porta PWM do Arduino 

de forma que a saída fosse em uma frequência próxima ao Master Clock. O 

prescaler é o bloco responsável por controlar o Master Clock do Arduino. Ao 
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alterar o valor atribuído a ele, altera-se o divisor do valor do Master Clock, 

alterando assim o seu valor. O código utilizado[12] encontra-se no Anexo A. 

Após o teste, foi obtida uma onda senoidal praticamente pura com uma 

frequência de cerca de 83,5 MHz e amplitudes máxima de cerca de 2,8 V e 500 

mV mostrados nas Figura 12 e Figura 13, respectivamente. Da forma como o 

prescaler e o clock da porta PWM foram configuradas, a frequência de saída não 

apresenta os harmônicos que compõem a onda quadrada e passava a exibir um 

comportamento senoidal, funcionando como um filtro que, anteriormente, seria 

externo.  

 

 

Figura 12: Leitura do valor de 83,5 kHz da senóide obtida 
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Figura 13: Leitura do valor pico-a-pico da senóide de 83,5 kHz obtida 
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Capitulo 3 

 

Tratamento do sinal originário do Arduino DUE e 

batimento para a frequência de 900 MHz 

 

Com o sinal senoidal de 84 MHz obtido, o uso de filtros e D/As externos 

pôde ser dispensado e o sinal ser diretamente transmitido via cabo para o 

misturador (ou mixer), como abordado no inicio do Capítulo 2. O misturador ou 

mixer é, essencialmente, um circuito passivo que cria uma frequência de saída 

através da soma de dois sinais de entrada, sendo um deles o sinal a ser obtido 

(neste caso, o sinal obtido no Arduino DUE) e o outro um oscilador local, para 

que a soma desses valores encontre-se no valor de frequência exato desejado. O 

misturador utilizado foi o ZFM-2000[13] com entrada para conectores coaxiais do 

tipo SMA. Apesar de o cabo coaxial RG-59/U, comumente usado com conectores 

BNC, suportar a frequência de 84 kHz obtida acima, seu fator de velocidade está 

muito aquém do que pode ser obtido com o cabo coaxial RG 174 utilizado com o 

conector SMA, o que gera menos distorções no sinal (já que o cabo coaxial RG-

59/U mantém uma capacidade constante e baixa, independente de seu 

comprimento) [14]. A consideração deste fator implicou na escolha do cabo 

coaxial RG 174 para o projeto. Foi confeccionado um cabo com a adaptação 

necessária para a transmissão do sinal do Arduino DUE para o misturador, a fim 

de deslocar a frequência de 84 MHz para a faixa de 900 MHz. É fundamental 

lembrar que o fator multiplicativo necessário para deslocar essa frequência para a 

faixa necessária é muito inferior ao fator que seria necessário para deslocar 1 kHz, 

o que acarreta em menos perdas. 
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Conforme às especificações elétricas obtidas do datasheet[13]  do ZFM-

2000, a faixa de frequências de entrada demonstrada como IF (Input Frequency) 

tem seu máximo em 600 MHz. A frequência de saída do Arduino DUE encaixa-se 

nesse critério. A faixa para o sinal do oscilador local também é suficiente para que 

se possa somar a frequência de entrada do Arduino e obter uma frequência na 

faixa de 900 MHz. 

Para que a soma de frequências estivesse em 900 MHz, o oscilador local 

foi configurado para ter uma frequência 816 MHz. O gerador utilizado para a 

obtenção dessa frequência foi o Anritsu MG3700A[15]. A potência de saída deste 

gerador, vista também como a potência de entrada do mixer na porta 

correspondente ao oscilador local (LO), pode ser verificada também na tabela do 

datasheet do mixer ZFM-2000. Foi observado então que, para 900 MHz, a 

potência de saída do oscilador local deveria estar compreendida na faixa da tabela 

entre 740,59 MHz e 908,24 MHz, que possui valores de potência de 8,02 dBm e 

7,66 dBm, respectivamente[13]. 

Com base nesses dados, a potência entregue para o mixer na frequência de 

900 MHz foi configurada para 11,7 dBm. Para verificar a potência dos sinais, foi 

utilizado o analisador de espectro Anritsu MS2034A[16]. Através dele, verificou-

se a necessidade de configurar o gerador com uma potência de saída mais alta que 

a mostrada pela tabela do datasheet do mixer, pois era possível ver uma perda no 

cabo que ligaria o gerador ao mixer de cerca de 4 dBm. O gerador, então, foi 

configurado com uma frequência de 816 MHz e um nível de potência de 11.7 

dBm. 

Com o Arduino DUE e o gerador devidamente configurados para serem a 

frequência de entrada (IF) e o oscilador local (LO), respectivamente, foi feita a 

conexão com o mixer. A primeira análise feita foi com a saída do mixer ligada 

diretamente ao analisador de espectro, conforme Figura 14. Nessa configuração, 

pode-se obter a potência de saída de RF mais alta do sistema que, neste caso, foi 

de -20,97 dBm. O resultado obtido encontra-se na Figura 15: 
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Figura 14: Configuração do circuito feito para a medição da potência de saída RF do misturador 

 

 

Figura 15: Valor de potência medido na saída de RF do misturador 
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A segunda etapa do teste foi o teste com a propagação no ar utilizando 

antenas. Para este teste foi utilizado um par de antenas Celta CE-150727[17], onde 

uma estava ligada na saída de RF do mixer e a outra estava conectada ao 

analisador de espectro, com distância de cerca de 40 centímetros entre elas, 

conforme mostrado na Figura 16. Entretanto, a medida tomada da potência na 

antena receptora nesta configuração foi de -71,16 dBm, o que é um valor muito 

pequeno para que seja feita uma distinção entre o sinal e o ruído, o que tornaria o 

sistema ineficiente. O resultado desta medição encontra-se na Figura 17. Entre a 

antena transmissora e a saída do mixer, foi posto então um amplificador modelo 

Wenteq ABL 0800-12-3315[18], que apresenta ganho de um pouco menos de 30 

dB para a faixa de operação que compreende a frequência de 900 MHz. Este 

amplificador é um LNA comumente utilizado no sistema de recepção que foi 

adaptado para uso no sistema de transmissão. A configuração deste enlace é vista 

na Figura 16. Pode-se verificar que a frequência de 900 MHz, obtida na saída do 

mixer, encontra-se na faixa deste modelo de antena[17]. A curva da variação do 

SWR também mostra um valor satisfatório para 900 MHz de cerca de 1,5, em 

medição feita em laboratório. 

 

Figura 16: Configuração do enlace para a medição da potência na antena receptora sem amplificador 

de potência 
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Figura 17: Valor de potência medido na antena receptora sem amplificador de potência 

 

 

Figura 18: Configuração do enlace para a medição da potência na antena receptora com o uso de um 

amplificador de potência 
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Como esperado, a potência recebida pela antena conectada ao analisador 

de espectro foi mais alta, mas, mesmo com o emprego do amplificador e devido a 

perdas no meio de transmissão e a distância entre as antenas, o valor obtido foi de 

-34,14 dBm, conforme Figura 19. À medida que a distância entre as duas antenas 

é minimizada, o valor da potência medida apresenta um crescimento. Quando as 

duas antenas estão em contato, o valor medido atinge -25,25 dBm, conforme 

apresentado na Figura 20. 

 

 

Figura 19: Valor de potência medido na antena receptora com o emprego de um amplificador de 

potência com as antenas a certa distância 
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Figura 20: Valor de potência medido na antena receptora com o emprego de um amplificador de 

potência com as antenas em contato uma com a outra 

 

3.1 Breve estudo para a compreensão do 

funcionamento do kit RFID comercializado no 

mercado 

 
 

Após a realização das medições e a verificação de que era possível 

transmitir um sinal senoidal oriundo do Arduino, iniciou-se o estudo da 

compreensão de um kit RFID comercial para Arduino, onde o leitor possui seu 

próprio processamento interno, com o objetivo de entender a modulação utilizada 

para o envio de múltiplas frequências e o funcionamento do processamento de 

identificação do tag através da separação de frequências na recepção e a 

identificação do sinal refletido. 

Ao analisar os parâmetros do leitor comercial MFRC522 no seu 

datasheet[19], que foi o modelo de leitor estudado para efeitos de comparação, 

verifica-se o uso de modulação ASK no envio de dados do leitor para o tag. Esta 

modulação é adequada para tags a uma distância pequena do leitor, já que não há 

grandes problemas quanto a interferências que acarretam em uma diminuição da 

amplitude, que poderia ser considerada como um ruído[20]. Além do mais, este 
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leitor funciona com um tag com chip, que possui maior autonomia que o tag 

chipless. Para o projeto em questão, há a necessidade de uma distância maior entre 

o tag e o leitor, entendida como a distância entre o leitor localizado no portal e a 

pessoa que passará através dele, sendo considerada então para este fim a 

modulação FSK devido a sua maior imunidade a ruído[21]. Deve-se, portanto, 

verificar e simular ambas as modulações no Arduino.  

Partindo do princípio de que o prescaler pode ser configurado para 

frequências múltiplas e submúltiplas de 84 MHz no Arduino DUE, foi feita a 

tentativa de chaveamento do prescaler, a fim de simular uma modulação ASK. 

Porém, esse procedimento não é factível, já que, uma vez que o índice do 

prescaler é configurado, permanece com a mesma configuração durante toda a 

execução do código, não sendo sujeito a alterações em um laço de repetição 

comum. A execução da modulação FSK também não se mostrou possível via linha 

de código. Foi verificado através de pesquisas que, para realiza-la, seria necessário 

um módulo externo acoplado ao Arduino com sua biblioteca correspondente, o 

que contraria novamente o princípio de redução de circuitos externos e de custos 

apresentado na seção 2.1. [22][23]  

 

3.2 Testes utilizando um Arduino DUE como fonte 

de dois sinais diferentes 

 

Dada a impossibilidade de utilizar apenas o Arduino, sem o uso de 

módulos externos ou kits, para fazer uma modulação ASK, faz-se necessária então 

a simulação da mesma através de um chaveamento de duas frequências diferentes 

na porta PWM do Arduino. Utilizando como base o código do Anexo A para a 

reconfiguração do prescaler do Arduino, foi reconfigurada outra porta para que, 

inicialmente, fosse verificada a possibilidade da saída de duas frequências de 84 

MHz do Arduino por duas portas diferentes. O código modificado encontra-se no 

Apêndice F. Foi utilizado o osciloscópio digital Rigol DS1302CA para a análise 

das formas de onda. Foram obtidas duas senóides de 84 MHz, sendo uma de 

amplitude muito menor e mais afetada por ruído. O resultado obtido encontra-se 

na Figura 21. 
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Figura 21: Resultado da reconfiguração do Arduino através do código do Apêndice F para a 

obtenção de duas frequências de 84 MHz 

 

Apesar de o segundo sinal obtido ser ruidoso e de menor amplitude, pode-

se constatar a possibilidade da reprodução das duas frequências de mesmo valor 

na saída do Arduino. Agora, faz-se necessário verificar a possibilidade de 

reconfiguração dinâmica do prescaler para que, então, possa se chavear duas 

frequências diferentes em uma mesma porta de saída, onde uma delas será 

discriminada e filtrada pelo receptor. A reconfiguração dinâmica foi uma 

alternativa encontrada para contornar o fato de o prescaler ser global no Arduino, 

e não independente para cada porta. Isso será feito através de uma pequena 

modificação no código do Anexo A. A modificação pode ser encontrada no 

Apêndice G e um esquema do circuito montado pode ser visto no Apêndice I. 

 

3.3 Uso de dois Arduinos DUE para a obtenção de 

frequências de valores diferentes 
 

A alternativa de colocar sinais em diferentes portas do Arduino 

apresentou-se insatisfatória, já que, uma vez que o prescaler é configurado a 

configuração é mantida durante toda a execução do programa sem poder ser 

chaveado, o que possibilitaria simular uma modulação ASK. Foi necessário 

verificar então a possibilidade de configurar o clock para outras frequências mais 
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baixas resultantes de divisões pelo valor de master clock de 84 MHz. O Arduino 

DUE então foi testado com os códigos dos Anexos B e C para as frequências de 

42 MHz e 21 MHz, respectivamente. Foi utilizado o osciloscópio digital Rigol 

DS1302CA para a análise dos sinais obtidos. Os resultados encontram-se nas 

Figuras 22 e 23, respectivamente e o esquema do circuito montado é apresentado 

no Apêndice J. 

 

 

Figura 22: Resultado da reconfiguração do Arduino através do código do Anexo B para a obtenção 

da frequência de 42 MHz 

 

 



42 
 

 

Figura 23: Resultado da reconfiguração do Arduino através do código do Anexo C para a obtenção 

da frequência de 21 MHz 

 

Como a forma de onda de operação do Arduino é a onda quadrada, 

verifica-se que, ao colocar o prescaler como o valor nominal do clock, os 

harmônicos desse sinal não aparecem, fazendo com que ela apresente a forma 

senoidal esperada. Porém, quanto mais esse valor de frequência é abaixado, mais 

os harmônicos vão se tornando evidentes. A onda de 21 MHz apresenta maiores 

deformações, não se assemelhando mais com um formato senoidal. Já o sinal de 

42 MHz ainda apresenta uma forma mais aproximada de uma senóide, já que o 

harmônico, apesar de evidente, não modifica tanto a forma do sinal, o que 

possibilita que ele possa ser detectado. 

Dispondo então de 2 Arduinos DUE, cada um com um código 

configurando o prescaler para frequências de 84 MHz e 42 MHz, trabalha-se a 

ideia de utilizar cada um deles enviando seus sinais independentemente, sendo 

somados por um combinador [24] e, então, sofrendo o batimento de frequência no 

mixer para a faixa de 900 MHz desejada. Foi então verificado o comportamento 

do sinal de 42 MHz com o analisador de espectro e também o seu batimento de 

frequência, utilizando os mesmos equipamentos anteriormente utilizados para o 

experimento anterior com 84 MHz. A potência de saída do oscilador local foi 

escolhida de acordo com a referência da tabela do datasheet do mixer, sendo 

colocado um valor um pouco abaixo do que a tabela apresentava para a faixa 

escolhida, já que foi verificado que, para o gerador Anritsu MG3700A, utilizado 
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no experimento com 84 MHz, há um limite máximo de tolerância de potência de 

saída de 6 dBm. Para que a soma de frequências estivesse em 900 MHz, o 

oscilador local foi configurado para ter uma frequência de 858 MHz. Na Figura 

24, foi verificado que a frequência entregue pelo Arduino DUE era, de fato, 42 

MHz. Podem-se observar também os harmônicos que foram vistos no osciloscópio 

na Figura 24. O nível de potência medida foi de 8,99 dBm pois a entrada do 

Arduino foi conectada diretamente ao analisador de espectro. 

 

 

 

Figura 24: Imagem do espectro da frequência de 42MHz 

 

Na Figura 25 é apresentado o circuito montado para o batimento de 

frequência para 900 MHz.  
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Figura 25: Configuração do enlace para a medição da potência na antena receptora sem amplificador 

de potência 

 

Na Figura 26, verifica-se a potência obtida na antena receptora, que estava 

conectada ao analisador de espectro. O valor obtido foi de -47,63 dBm, o que é um 

valor baixo, também por conta do não-uso do amplificador de potência, mas pode-

se verificar que o batimento foi feito corretamente para a frequência de 900 MHz 

desejada. 

 

Figura 26: Valor de potência medido na antena receptora com o batimento da frequência de 42 MHz 
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Capitulo 4 

 

Transmissão do sinal resultante da combinação dos 

dois sinais obtidos 

 

Após a verificação de que o sinal de 42 MHz pode ser percebido pela 

antena receptora apesar de não ter um formato puramente senoidal, foi utilizado 

um circuito combinador para a conjunção dos sinais de 84 MHz e de 42 MHz. 

Antes de adicionar os sinais ao combinador, verificaram-se primeiro os mesmos 

no domínio da frequência com a ajuda do analisador de espectro. A Figura 27 

mostra o sinal de 84 MHz e a Figura 28 o sinal de 42 MHz. Um atenuador de 30 

dBm foi utilizado na entrada do analisador a fim de evitar potências que pudessem 

comprometer o funcionamento do aparelho, já que a função de atenuação 

automática do mesmo foi desativada, a fim de não influenciar na leitura da real 

potência do sinal. 

 

 

Figura 27: Espectro do sinal de 84 MHz 
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Figura 28: Espectro do sinal de 42 MHz 

 

A Figura 29 mostra ambos os sinais combinados na saída do combinador. 
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Figura 29: Espectro da combinação dos sinais de 84 MHz e 42 MHz na saída do combinador 

 

Foi configurado então o oscilador local para que fosse feito o batimento 

das frequências combinadas pelo combinador na frequência de 858 MHz, 

deslocando, assim, o sinal de 42 MHz para 900 MHz e o de 84 MHz para 942 

MHz. Combinando isto e a saída do combinador e tendo a saída de RF 

diretamente acoplada ao analisador a fim de verificar o nível de potência após 

todos os estágios do sinal até então, foi obtido o resultado mostrado na Figura 30. 

Verificou-se que esta potência era bastante baixa, mas ainda era 

significativamente maior que o ruído, apresentando um formato 

proporcionalmente adequado. 
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Figura 30: Espectro do batimento de frequência dos sinais de 84 MHz e 42 MHz 

 

Após essa verificação, foi feito o teste com a saída de RF acoplada a 

mesma antena utilizada nos experimentos do capítulo 3, cujo par estava acoplado 

ao analisador. O resultado encontra-se na Figura 31. 

 

Figura 31: Espectro do batimento de frequência dos sinais de 84 MHz e 42 MHz na antena receptora 
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É possível notar uma degradação ainda maior na potência do sinal por 

conta da propagação no espaço livre e também o aumento da potência de ruído. 

Destaca-se entre eles um ruído localizado na frequência de cerca de 924 MHz, 

cuja potência excede a potência do próprio sinal desejado. Não havendo nenhum 

agente externo próximo de razão comercial que pudesse ser interferente nessa 

frequência, fez-se necessário investigar estágio por estágio. Ao aproximar a antena 

de um dos Arduinos, o ruído aumentou, cabendo assim uma investigação mais 

aprofundada no estágio da fonte de sinal propriamente dita. Partiu-se do principio 

de que, se esse ruído, proveniente do Arduino, existia na frequência de trabalho 

escolhida para este projeto, ele também deveria aparecer quando apenas o Arduino 

estivesse acoplado ao analisador de espectro. Este ruído não teria sido 

anteriormente detectado, pois o span, que é a janela de frequência exibida na tela 

do analisador de espectro, utilizado para ver o sinal desejado era pequeno a ponto 

de não o exibir na tela. Ao acoplar apenas o Arduino que entregava 84 MHz de 

sinal ao analisador de espectro, utilizar como frequência central da análise a 

frequência de 924 MHz, correspondente ao ruído visto na Figura 31 e aumentar o 

span verificou-se assim, um ruído de comportamento periódico. O resultado pode 

ser visto na Figura 32. 
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Figura 32: Espectro dos harmônicos provenientes do Arduino 

 

Constatou-se uma periodicidade de 168 MHz, o que justificou as 

componentes indesejáveis não aparecerem na primeira análise do espectro do 

sinal, cujo span utilizado foi de 70 MHz. A Figura 33 mostra, com um span ainda 

maior, no valor de 1,45 GHz, o sinal desejado e as componentes indesejáveis 

decrescendo em relação a ele. 
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Figura 33: Espectro do sinal desejado proveniente do Arduino e seus harmônicos 

 

Após essa constatação, percebe-se a necessidade do uso de um filtro na 

saída do combinador, a fim de evitar as componentes indesejáveis provenientes 

deles. Esse filtro abrangeria apenas a faixa que compreende a combinação dos 

sinais de 42 MHz e 84 MHz, já que, conforme a Figura 30, não se constatou ruído 

de potência comparável ao sinal desejado no entorno de ambas as frequências e 

nem no intervalo entre as mesmas, o que manteria uma relação sinal-ruido mais 

proveitosa. 

Para comprovação do aspecto do espectro em ambos os Arduinos para a 

elaboração do filtro, foram avaliados os espectros de maneira independente. 

Constatou-se que os ruídos presentes têm característica periódica no entorno das 

frequências desejadas e, alguns deles, possuem nível de potência equivalente ao 

sinal desejado quando analisados independentes do outro Arduino. As 

interferências, então, podem estar se combinando de maneira construtiva entre as 
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duas frequências de 42 MHz e 84 MHz, o que elucida a necessidade de que esses 

filtros, na realidade, devam ser passa-faixas postos antes da combinação dos sinais 

no combinador, de forma a eliminar componentes indesejáveis investigados no 

Arduino. A Figura 34 mostra a frequência de 42 MHz e sua vizinhança espectral 

com os ruídos indesejáveis, enquanto a Figura 35 mostra a mesma situação na 

frequência de 84 MHz. Vale lembrar que o nível de sinal mostrado pelo analisador 

sofreu atenuação pelo mesmo atenuador de 30 dB usado nas medidas anteriores e 

uma atenuação automática interna, feita pelo próprio equipamento para a proteção 

do sistema interno, de 10 dB. 

 

 

Figura 34: Vizinhança espectral em 42 MHz 
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Figura 35: Vizinhança espectral em 84 MHz 

 

Já as figuras 36 e 37 mostram a largura de banda necessária para a 

filtragem própria dos sinais, o que caracterizará o projeto do filtro. Com o 

analisador ajustado com um span de 24 MHz e tendo 10 divisões na tela, as duas 

divisões que compreendem o sinal centralizado em si determinam a banda de 

4,8MHz para o filtro a ser projetado. 

 

 

Figura 36: Visualização da banda para filtragem em 42 MHz 
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Figura 37: Visualização da banda para filtragem em 84 MHz 

 

 

4.1 Elaboração de um filtro passa-faixa para ambas as 

frequências 

 
 

Após a avaliação dos níveis de potência do ruído nos entornos mais 

próximos das frequências desejadas, percebeu-se a necessidade da elaboração de 

um filtro passa-faixa de boa seletividade, com banda de 5MHz, de forma a 

garantir a faixa desejada e uma atenuação significativa das componentes 

próximas, já que, através das observações feitas no analisador de espectro com o 

span de 24 MHz, o sinal compreendido dentro de uma banda deste valor não 

apresenta um nível significativo de ruído, mantendo, inclusive, uma distância de 

guarda razoável dos ruídos mais próximos. Foi elaborado então o projeto de um 

filtro passivo passa-faixa RLC série[25], de forma a diminuir a complexidade do 

projeto, produzindo o mesmo resultado desejado. O filtro foi elaborado com 

auxílio do Matlab, determinando-se valores fixos para os capacitores e indutores 

do filtro, de forma que fossem tão próximos quanto possível de valores 

comerciais, aplicando-os, então, a função de transferência do filtro. O código 

encontra-se no Apêndice H. Os resultados contendo os diagramas de bode podem 

ser vistos nas Figuras 38 e 39. 
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Figura 38: Diagrama de Bode com os marcadores mostrando as atenuações para uma banda de 5 MHz 

tendo como frequência central 42 MHz 

 

 

 

Figura 39: Diagrama de Bode com os marcadores mostrando as atenuações para uma banda de 5 

MHz tendo como frequência central 84 MHz 
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Para a simulação dos circuitos dos filtros foi utilizado o software LTSpice 

IV. O circuito pode ser visto na Figura 40 e o resultado da simulação na Figura 41. 

É possível observar a semelhança dos resultados das simulações do Matlab e do 

LTSpice IV, mostrando a boa seletividade obtida com este filtro. Para o teste no 

LTSpice IV, a impedância de entrada do combinador, de valor 50Ω, foi 

adicionada em paralelo. 

 

 

Figura 40: Circuitos dos filtros passa-faixa para 84 MHz e 42 MHz, respectivamente 

 

 

 

Figura 41: Resultado da simulação dos filtros projetados 
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Os filtros passa-faixa serão, então, acrescentados à saída de cada Arduino 

DUE de acordo com as frequências de saída de cada um. Portanto, o novo 

diagrama de blocos proposto para o sistema de transmissão é apresentado na 

Figura 42. 

 

 

Figura 42: Diagrama de blocos do sistema de transmissão proposto com a adição dos filtros passa-

faixa projetados 

 

  



58 
 

Capitulo 5 

 

Considerações finais 

 

5.1  Conclusão 

 

Neste projeto foram estudadas e apresentadas a elaboração e testes de um 

sistema de transmissão baseado em um microprocessador acessível e popular 

como o Arduino. A aplicabilidade do Arduino nesse tipo de sistema visou o 

barateamento da elaboração de um sistema de transmissão RFID, ainda 

mostrando-se capaz de driblar a limitação de frequências oferecidas por kits 

comerciais, o que implica uma maior adaptação do sistema às necessidades 

específicas de cada projetista e de cada exigência inerente ao fim de aplicação do 

projeto em si. A diminuição da quantidade de circuitos externos também foi 

contemplada, não só de forma a diminuir a figura de ruído do sistema, mas como 

também de forma a reduzir o custo da aplicação de mais etapas até a propagação 

do sinal.  

Isso pode ser demonstrado a cada etapa de testes e pesquisa neste projeto, 

desde a busca por meios de adaptação do sinal proveniente do Arduino ao meio 

até o batimento do sinal para frequências mais altas, compreendidas na faixa de 

900 MHz, para a transmissão do mesmo no espaço livre. É importante frisar que a 

faixa escolhida para este projeto é a faixa alta de operação da tecnologia RFID, 

que apresenta uma leitura mais precisa e veloz, trazendo consigo o alto custo de 

projeto. O avanço compreendido no processo de tornar uma tecnologia nesta faixa 

mais factível em termos de custos de projeto é evidente. 

Apesar de o Arduino oferecer a possibilidade de se trabalhar com outras 

frequências pela alteração de seus parâmetros internos via linha de código, elas 

ainda estão de certa forma, limitadas pelas suas frequências múltiplas, não sendo 

possível ainda trabalhar com um valor randômico de frequência que apresente a 

forma senoidal desejada ao se fazer a modificação dos prescalers do Arduino. 
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Apesar da constatação de que o Arduino não é capaz de gerar senóides 

perfeitas, visto os resultados das avaliações das componentes espectrais dos sinais 

de saída que se mostraram em forma de distorções e componentes harmônicos 

indesejáveis que devem ser eliminados através de uma filtragem externa, 

constatou-se a possibilidade do envio de sinais de frequências diferentes neste 

sistema. No sistema desenvolvido neste projeto, obteve-se apenas uma frequência 

por Arduino utilizado. O valor do custo de implantação então acompanha a 

quantidade de frequências desejadas para o sistema, o que significa a adição de um 

Arduino diferente para cada frequência. Porém ainda há larga vantagem em 

relação ao capital necessário para a implantação de um sistema padrão, além de 

oferecer a possibilidade de o projetista configurar o Arduino conforme a 

necessidade do projeto, determinando frequências de operação e fabricando seus 

respectivos tags passivos, driblando a limitação dos kits comerciais. Este tipo de 

sistema RFID para esta faixa de frequências torna-se, então, mais factível e 

acessível devido aos seus menores custos e flexibilidade na escolha de frequências 

de operação. 

 

5.2 Sugestão de trabalhos futuros 

 

Uma proposta para a continuação deste projeto é a construção do filtro 

passa-faixa elaborado para as duas faixas do Arduino, de forma a comprovar o 

funcionamento e devida eliminação dos ruídos adjacentes ao sinal desejado, 

preparando-o para o novo teste da transmissão. É importante constatar que as 

frequências serão recebidas, fazendo um estudo que dimensione a potência de 

recepção com as distâncias entre antena transmissora e receptora. Isso servirá de 

preparação para os testes com um tag feito em laboratório para esta faixa de 

frequências. Concomitantemente, deve-se estudar a adaptação do Arduino DUE 

como um leitor que consiga captar a reflexão do sinal pelo tag, identificando-o 

através de uma devida programação. Sugere-se o uso e adaptação do Matlab para a 

elaboração do filtro de recepção, aliado ao código feito para o Arduino. 

Outra proposta é a pesquisa de um microcontrolador mais dedicado e com 

possibilidades mais amplas que o Arduino, como o Raspberry Pi[26], mas de 

forma sempre a manter o princípio do barateamento do desenvolvimento da 

tecnologia. 
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APÊNDICE A – Código feito no Arduino para a variação do dutycycle de um 

sinal de 500 Hz 

constintsaida =  11; 

inti=0;  

int j=255; 

 

void setup() { 

 

pinMode(saida, OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

 for (inti=0; i<=127; i++){ 

 analogWrite(saida, 127); 

 delay(1); //Apenas para uma melhor visualização do comportamento 

 analogWrite(saida, 0); 

 

for (int j=127; j<=0; j--){ 

 analogWrite(saida, j); 

} 

} 

} //exibe uma variacao no dutycicle de 0 a 255 e 255 a 0 
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APÊNDICE B – Código feito no Arduino com o dutycycle fixo em 50%de um 

sinal de 62,5kHz 

constintsaida =  11; 

inti=0;  

int j=255; 

float valor; 

floatduty; 

 

void setup() { 

 

TCCR2A = 0x03; //fast PWM normal, com comparadores desligados 

TCCR2B=1; //FREQ = 16 MHz/1/256 (registrador de 8 bits) = 62.5 khz 

pinMode(saida, OUTPUT); 

duty_cycle(50); 

 

} 

void loop() { 

 analogWrite(vermelho, 127); 

voidduty_cycle(float valor){ 

  valor=valor/100; 

  duty=(valor*256)-1; 

  OCR2B= duty;//dutycycle de 50% 

} 
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APÊNDICE C – Código feito em Matlab para obtenção de amostras para um 

sinal de 1 kHz e seu respectivo resultado  t=1:0.00002:1.001; 

 

f=1000; 

w=2*pi*f; 

y=2048*sin(w*t)+2048 

f=(2.75/4096)*y; 

subplot(1,2,1) 

plot(t,f) 

title('Celula 1: Nivel de tensão de saída') 

subplot(1,2,2) 

plot(t,y); 

title('Celula 2: Valor da amostra') 

 

Resultado das amostras: 

y = 1.0e+03 * 

 

  Columns 1 through 5 

    2.0480    2.3047    2.5573    2.8019    3.0346 

 

  Columns 6 through 10 

    3.2518    3.4500    3.6260    3.7772    3.9011 

 

  Columns 11 through 15 

    3.9958    4.0597    4.0920    4.0920    4.0597 

  Columns 16 through 20 

    3.9958    3.9011    3.7772    3.6260    3.4500 

 

  Columns 21 through 25 

    3.2518    3.0346    2.8019    2.5573    2.3047 

 

  Columns 26 through 30 

2.0480    1.7913    1.5387    1.2941    1.0614 

 

  Columns 31 through 35 
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    0.8442    0.6460    0.4700    0.3188    0.1949 

 

  Columns 36 through 40 

    0.1002    0.0363    0.0040    0.0040    0.0363 

 

  Columns 41 through 45 

    0.1002    0.1949    0.3188    0.4700    0.6460 

 

  Columns 46 through 50 

0.8442    1.0614    1.2941    1.5387    1.7913 

 

  Column 51 

2.0480 
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APÊNDICE D – Código feito em Arduino para o processamento de amostras de 

uma senóide de 1 kHz 

//Gerador de Sinais.ino 

#include "Waveforms.h" 

#define oneHzSample 1000000/maxSamplesNum  // Amostra para 1Hz em microssegundos 

volatileint wave0 = 0, wave1 = 0;  //por enquanto usaremos somente um sinal 

inti = 0; 

int sample; 

 

void setup() { 

 Serial.begin(9600); 

 analogWriteResolution(12);  // Output analógico com 12 bit de resolução (4096 niveis) 

 analogReadResolution(12);   // A mesma resolução para o input  

} 

 

void loop() { 

 analogWrite(DAC0, waveformsTable[wave0][i]);  //por enquanto usaremos apenas um 

DAC, onde sera escrita a senoide 

 i++; 

 if(i == maxSamplesNum)  // Reseta o Contador para repetir a onda 

  i = 0; 

delayMicroseconds(sample);  // Mantém o valor da amostra pelo tempo da mesma 

} 
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APÊNDICE E – Arquivo com extensão .txt contendo o banco de amostras 

acessado pelo código que processa as amostras de 1 kHz 

//Waveforms.h 

#ifndef _Waveforms_h_ 

#define _Waveforms_h_ 

 

#define maxWaveform 1 //por enquanto trabalhando com apenas uma forma de onda 

#define maxSamplesNum 120  

 

staticintwaveformsTable[maxWaveform][maxSamplesNum] = { 

// Seno de 1kHz 

{ 

    0x7ff, 0x86a, 0x8d5, 0x93f, 0x9a9, 0xa11, 0xa78, 0xadd, 0xb40, 0xba1, 

    0xbff, 0xc5a, 0xcb2, 0xd08, 0xd59, 0xda7, 0xdf1, 0xe36, 0xe77, 0xeb4, 

    0xeec, 0xf1f, 0xf4d, 0xf77, 0xf9a, 0xfb9, 0xfd2, 0xfe5, 0xff3, 0xffc, 

    0xfff, 0xffc, 0xff3, 0xfe5, 0xfd2, 0xfb9, 0xf9a, 0xf77, 0xf4d, 0xf1f, 

    0xeec, 0xeb4, 0xe77, 0xe36, 0xdf1, 0xda7, 0xd59, 0xd08, 0xcb2, 0xc5a, 

0xbff, 0xba1, 0xb40, 0xadd, 0xa78, 0xa11, 0x9a9, 0x93f, 0x8d5, 0x86a, 

0x7ff, 0x794, 0x729, 0x6bf, 0x655, 0x5ed, 0x586, 0x521, 0x4be, 0x45d, 

0x3ff, 0x3a4, 0x34c, 0x2f6, 0x2a5, 0x257, 0x20d, 0x1c8, 0x187, 0x14a, 

    0x112, 0xdf, 0xb1, 0x87, 0x64, 0x45, 0x2c, 0x19, 0xb, 0x2, 

0x0, 0x2, 0xb, 0x19, 0x2c, 0x45, 0x64, 0x87, 0xb1, 0xdf, 

    0x112, 0x14a, 0x187, 0x1c8, 0x20d, 0x257, 0x2a5, 0x2f6, 0x34c, 0x3a4, 

0x3ff, 0x45d, 0x4be, 0x521, 0x586, 0x5ed, 0x655, 0x6bf, 0x729, 0x794 

} //120 Amostras que descrevem o sinal senoidal de 1kHz 
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APÊNDICE F – Código do Anexo A com modificações para a configuração de 

duas portas de saída de 84 MHz 

#include <Arduino.h> 

  

uint32_t pwmPin = 8; 

uint32_t pwmPin1 = 9; // nova porta 

uint32_t maxDutyCount = 2; 

uint32_t clkAFreq = 42000000ul; 

uint32_t pwmFreq = 42000000ul;  

  

void setup() { 

  pmc_enable_periph_clk(PWM_INTERFACE_ID);  //teste 

  PWMC_ConfigureClocks(clkAFreq, 0, VARIANT_MCK); 

  

  PIO_Configure( 

    g_APinDescription[pwmPin].pPort, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPinType, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPin, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPinConfiguration); 

  

  uint32_t channel = g_APinDescription[pwmPin].ulPWMChannel; 

  PWMC_ConfigureChannel(PWM_INTERFACE, channel , pwmFreq, 0, 0); 

  PWMC_SetPeriod(PWM_INTERFACE, channel, maxDutyCount); 

  PWMC_EnableChannel(PWM_INTERFACE, channel); 

  PWMC_SetDutyCycle(PWM_INTERFACE, channel, 1); 

 

  PIO_Configure(                                          //configuração porta 9 

    g_APinDescription[pwmPin1].pPort, 

    g_APinDescription[pwmPin1].ulPinType, 
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    g_APinDescription[pwmPin1].ulPin, 

    g_APinDescription[pwmPin1].ulPinConfiguration); 

  

  uint32_t channel1 = g_APinDescription[pwmPin1].ulPWMChannel; 

  PWMC_ConfigureChannel(PWM_INTERFACE, channel1 , pwmFreq, 0, 0); 

  PWMC_SetPeriod(PWM_INTERFACE, channel1, maxDutyCount); 

  PWMC_EnableChannel(PWM_INTERFACE, channel1); 

  PWMC_SetDutyCycle(PWM_INTERFACE, channel1, 1);             

  

  pmc_mck_set_prescaler(2); //ajustar para 1 para 2 fres de 42k 

} 

  

void loop()  

{ 

} 
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APÊNDICE G – Código do Anexo A com modificações para o chaveamento na 

porta de saída de 84 MHz e 42MHz. 
 

#include <Arduino.h> 

  

uint32_tpwmPin = 8; 

uint32_tmaxDutyCount = 2; 

uint32_tclkAFreq = 42000000ul; 

uint32_tpwmFreq = 42000000ul;  

  

voidsetup() { 

  pmc_enable_periph_clk(PWM_INTERFACE_ID); 

  PWMC_ConfigureClocks(clkAFreq, 0, VARIANT_MCK); 

  

  PIO_Configure( 

    g_APinDescription[pwmPin].pPort, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPinType, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPin, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPinConfiguration); 

  

  uint32_t channel = g_APinDescription[pwmPin].ulPWMChannel; 

  PWMC_ConfigureChannel(PWM_INTERFACE, channel , pwmFreq, 0, 0); 

  PWMC_SetPeriod(PWM_INTERFACE, channel, maxDutyCount); 

  PWMC_EnableChannel(PWM_INTERFACE, channel); 

  PWMC_SetDutyCycle(PWM_INTERFACE, channel, 1); 

  

  pmc_mck_set_prescaler(2); 

} 

  

voidloop() 

{ 

  pmc_mck_set_prescaler(1); //42MHz 

  delay(1000); 

  pmc_mck_set_prescaler(2); //84MHz 

  delay(1000); 

 

 

} 
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APÊNDICE H – Código de projeto do filtro passa-faixa para as frequências de 

84MHz e 42MHz 

 
f1=84*10^6 

f2=42*10^6 

wo1=2*pi*f1 

wo2=2*pi*f2 

c1=2.4*10^-12 

c2=9.1*10^-12 

%os valores de C1 e C2 são fixos, ja que os valores comeciais para capacitores possuem 

limitações maiores 

L1=1/((wo1^2)*c1) 

L2=1/((wo2^2)*c2) 

R1=10 

R2=10 

%valores fixos de R para ambos os filtros 

%Função de transferencia e calculo de fatores para 84MHz 

Q1=(1/R1)*sqrt(L1/c1) 

G=tf([(R1/L1) 0],[1 wo1/Q1 wo1^2]) 

%Função de transferencia e calculo de fatores para 42MHz 

Q2=(1/R2)*sqrt(L2/c2) 

H=tf([(R2/L2) 0],[1 wo2/Q2 wo2^2]) 

bode(G,H) 
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APÊNDICE I – Esquema do circuito montado para a avaliação do output com o 

código do Apêndice F, a fim de obter duas frequências de saída provenientes de 

diferentes portas do Arduino DUE 
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APÊNDICE J – Esquema do circuito montado para a avaliação do output 

com o código dos Anexos B e C, cada um executado em um Arduino DUE, 

a fim de obter duas frequências de saída diferentes entre si. 
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ANEXO A – Código feito em Arduino para a alteração do prescaler, de forma a 

obter 84 MHz 

#include <Arduino.h> 

  

uint32_tpwmPin = 8; 

uint32_tmaxDutyCount = 2; 

uint32_tclkAFreq = 42000000ul; 

uint32_tpwmFreq = 42000000ul;  

  

voidsetup() { 

  pmc_enable_periph_clk(PWM_INTERFACE_ID); 

  PWMC_ConfigureClocks(clkAFreq, 0, VARIANT_MCK); 

  

  PIO_Configure( 

    g_APinDescription[pwmPin].pPort, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPinType, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPin, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPinConfiguration); 

  

  uint32_t channel = g_APinDescription[pwmPin].ulPWMChannel; 

  PWMC_ConfigureChannel(PWM_INTERFACE, channel , pwmFreq, 0, 0); 

  PWMC_SetPeriod(PWM_INTERFACE, channel, maxDutyCount); 

  PWMC_EnableChannel(PWM_INTERFACE, channel); 

  PWMC_SetDutyCycle(PWM_INTERFACE, channel, 1); 

  

  pmc_mck_set_prescaler(2); 

} 

  

voidloop() 

{ 

} 
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ANEXO B – Código feito em Arduino para a alteração do prescaler, de forma a 

obter 42 MHz 

#include <Arduino.h> 

  

uint32_t pwmPin = 8; 

uint32_t maxDutyCount = 2; 

uint32_t clkAFreq = 42000000ul; 

uint32_t pwmFreq = 42000000ul;   

void setup() { 

  pmc_enable_periph_clk(PWM_INTERFACE_ID);   

  PWMC_ConfigureClocks(clkAFreq, 0, VARIANT_MCK); 

  

  PIO_Configure( 

    g_APinDescription[pwmPin].pPort, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPinType, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPin, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPinConfiguration); 

  uint32_t channel = g_APinDescription[pwmPin].ulPWMChannel; 

  PWMC_ConfigureChannel(PWM_INTERFACE, channel , pwmFreq, 0, 0); 

  PWMC_SetPeriod(PWM_INTERFACE, channel, maxDutyCount); 

  PWMC_EnableChannel(PWM_INTERFACE, channel); 

  PWMC_SetDutyCycle(PWM_INTERFACE, channel, 1); 

}  

void loop()  

{ 

} 
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ANEXO C – Código feito em Arduino para a alteração do prescaler, de forma a 

obter 21 MHz 

#include <Arduino.h> 

  

uint32_t pwmPin = 8; 

uint32_t maxDutyCount = 2; 

uint32_t clkAFreq = 21000000ul; 

uint32_t pwmFreq = 21000000ul; //esse é o código para 21MHz 

void setup() { 

  pmc_enable_periph_clk(PWM_INTERFACE_ID);  //teste 

  PWMC_ConfigureClocks(clkAFreq, 0, VARIANT_MCK); 

  PIO_Configure( 

    g_APinDescription[pwmPin].pPort, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPinType, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPin, 

    g_APinDescription[pwmPin].ulPinConfiguration); 

  

  uint32_t channel = g_APinDescription[pwmPin].ulPWMChannel; 

  PWMC_ConfigureChannel(PWM_INTERFACE, channel , pwmFreq, 0, 0); 

  PWMC_SetPeriod(PWM_INTERFACE, channel, maxDutyCount); 

  PWMC_EnableChannel(PWM_INTERFACE, channel); 

  PWMC_SetDutyCycle(PWM_INTERFACE, channel, 1); 

 

void loop()  

{ 

} 


