
SISTEMA DE TELEFONIA  CELULAR     

 
COMUNICAÇÃO SEM FIO 
 
 
 
 
 
A comunicação sem fio se dá pela propagação radio elétrica e esta necessita 

um espectro de freqüência para propagar-se.   
O espectro de freqüência no Brasil é gerenciado pela ANATEL e é de domínio 

da União. Para fazer um bom gerenciamento, o espectro, foi dividido em várias 
faixas de freqüências. 

Segue uma tabela representando as faixas e suas denominações.  
 
 
 

FREQUÊNCIA CLASSIFICAÇÃO DESIGNAÇÃO TIPO DE SERVIÇO

30 - 300 Hz Frequência 
Extremamamente Baixa ELE Tom de Teclado

0,3 - 3 kHz Frequência de Voz VF Telefonia, voz ou música

3 - 30 kHz Frequências Muito Baixas VLF Fax, TV sem movimento  
ou com varredura lenta

30 - 300 Hz Baixa Frequência LF TV Comercial, Sistema 
de  Navegação

300 - 3 MHz Médias Frequências MF Rádio Amador, Rádio 
AM

3 - 30 MHz Altas Frequências HF Rádio Amador 

30 - 300 MHz Frequências Muito Altas VHF Rádio FM, Telefone Sem 
Fio, Canal de TV 2-6.

300 - 3 GHz Frequências Ultra Altas UHF

Canais de TV UHF, 
Sistema de Navegação 
de aeronaves, Celular, 
PCS, SMR.

3 - 30 GHz Frequências Super Altas SHF Mini - Link

30 - 300 GHz Frequências Extremamente 
Altas EHF

 
Tabela I - Bandas de Rádio Freqüência usadas. 
 
O Sistema Móvel Celular (SMC) no Brasil está distribuído na faixa de UHF mais 

precisamente entre as freqüências de 824 MHz e 894 Mhz. 
Cada freqüência transmitida (TX) e recebida (RX) é separada por 45 MHz. Isso 

é definido como a distância dúplex. Cada canal é separado por 30 kHz. Cada banda 
possui 416 canais que, dependendo do plano de freqüência usado por cada 
operadora, pode haver até 21 canais com função de canais de controle, deixando 
395 canais para serem utilizados como canais de voz. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Espectro de Freqüência 
 
 
Até 1998, quando foi privatizado o sistema telrebras, havia designação para a 

telefonia celular somente as freqüências compreendidas entre A e B. Após 1998, 
foram designadas para a telefonia celular as bandas chamadas estendidas, banda 
A", A' e B'. As bandas A foram designadas para as operadoras que compraram o 
sistema telebras e as bandas B ficaram com a operadora que adquiriu a concessão 
como espelho.  

Entre as freqüências de 824 e 849 MHz estão os canais de comunicação, voz e 
controle, de UP LINK, ou seja, canais que trafegam como transmissão da Estação 
Móvel EM e recepção da ERB.  Cada canal de Voz ou de controle possui uma banda 
de guarda de 30 kHz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Separação de canais. 
 
Já da freqüência 869 à 894 MHz estão os canais que trafegam como 

DOWNLINK que tem como receptor a EM e transmissora a ERB com a mesma 
separação entre canais. A função dos canais serão abordados mais a frente quando 
trataremos do trafego no Sistema Móvel Celular. 
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1 Métodos de Acesso 
 
Métodos de acesso é através dos quais as freqüência são processadas. No 

modo analógico existe vários sistemas como o AMPS ( Advanced Mobile Phone 
Service ) que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Além do sistema AMPS também 
existem os sistemas NTT japonês, TACS inglês, NMT escandinavo e  C-450 alemão.  
Já no sistema digital que é utilizado métodos de multiplexação encontramos os 
padrões americano D-AMPS (Digital - Advanced Mobile Phone Service ), europeu 
GSM e o padrão japonês PDC. 

 
 
1.1 AMPS ( Advanced Mobile Phone Service ) 
 

Nesse sistema, os sinais de voz modulam em freqüência (FM) as portadoras 
dos canais. Já a sinalização é operada em 10kbits/s em modulação FSK ( Frequency 
shift keying ) .  

O sistema analógico está em franca desaceleração, sendo utilizado no Brasil 
somente pelas operadoras que adquiriram  o sistema telebras. É utilizado por essas 
operadoras em cidades de pequeno porte,  já que estão em disponibilidade e a 
demanda por serviços especializados, que são oriundos do sistema digital , são 
pouco utilizados.  

O sistema AMPS fundamentou o projeto celular e resultou de uma série de 
documentos técnicos que foram especificados pela Associação das Indústrias 
Eletrônicas/Associação das Indústrias de Telecomunicações (EIA/TIA 553) com as 
características gerais de um sistema efetivo de comunicações sem fio em larga 
escala. 

O modelo D-AMPS foi estabelecido posteriormente baseado no AMPS. A 
associação da Indústria de Telecomunicações Celulares (CITA)  esboçou um 
documento de Requerimento da Performance do Usuário (UPR) apresentando o 
perfil de uma nova geração de equipamento celular capaz de encontrar as 
necessidades crescentes da indústria celular. A CTIA aprovou a implementação do 
Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA) como uma técnica de escolha para a 
próxima geração de celular. O padrão Interim (IS) escritos para D-AMPS são: 

 
• IS-54 Compatibilidade Estação Móvel Dual e Estação Rádio Base; 

• IS-55 Padrão de Performance Mínima Recomendado para Estação Móvel 

Dual 800 MHz; 

• IS-56 Padrão de Performance Mínima Recomendado para Estação Rádio 

800 Mhz suportando Estações Móveis Duais; 

• IS-136 Terminais Dual Bands suportando ambas estações: 800 MHz e 

1900 MHz com roaming nacional/internacional e facilidades transparentes   

 
 
1.2 TDMA ( TIME DIVISION MULTIPLE ACCESS) 
 
Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA) é o nome de uma tecnologia 

usada para comunicação sem fio onde um único usuário utiliza um time slots por 



 

canal. Neste sistema é multiplexado três sinais em cada canal provendo um ganho 
de 3 para 1 na capacidade de tráfego. 

Nos anos 80 a industria de wireless converteu o sistema analógico com o 
intuito de aumentar a capacidade. A CTIA escolheu o TDMA sobre o sistema de 
Frequency Division Multiple Access ( FDMA ). Com a competição de tecnologia 
crescente aplicada com a Qualcomm em favor ao Code Division Multiple Access 
(CDMA) e a realidade do sistema europeu European Global System (GSM), a CTIA 
decidiu deixar a própria operadora selecionar seu sistema. 

No TDMA cada portadora possui 30 kHz  e é compartilhado em multiplexação 
com três assinantes. O espectro de cada canal é multiplexado no tempo onde 
possuindo seis time slots. Se cada time slots possui 324 bits com 6,67 ms o total de 
tempo utilizado por quadro é de 40ms. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 - TDMA  
 
 
Conforme podemos observar na figura 5 cada canal comporta três assinantes 

multiplexados no tempo com 2 time slots por assinante. 
Cada time slots é composto conforme segue a figura 6. 
 
1.2.1 Slow Frequency Hopping - Time Division Multiple Access (SFH-

TDMA) 
Este sistema foi uma evolução do TDMA inicialmente introduzido no sistemas 

digitais onde cada time slot emitido pelo canal tem sua portadora trocada. A 
mudança de frequência segue uma determinada sequência codificada. Na recepção, 
o oscilador local muda de frequência, seguindo a mesma frequência codificada, 
rastreando, desse modo, o sinal transmitido.  

Este método de acesso é bastante imune a interferências. Quando se tem 
uma interferência em uma determinada frequência de comunicação, ela poderia 
deteriorar toalmente a recepção tanto FDMA quanto TDMA que usasse tal 
frequência como portadora. No caso do do Frequency Hopping, tal deterioração só 
aconteceria nos curtos instantes em que a comunicação passasse pela portadora 
interferida.   
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G = Gurd Time 
R = Ramp Time 
SACCH = Slow Associate Control Channel 
SYNC = Syncronization and Training 
DATA = User Information 
CDVCC = Code Digital Verification Color code 
RSVD = Reserved 
 
Figura 6 - Quadro de composição do time slot 
 
1.2.2 Efeito Multipercurso na freqüência Portadora ( Feiding) e 

Diversidade de Espaço   
 
O efeito multipercurso, que provoca distorção na informação digital como 

provoca também um distúrbio no nível do sinal de rádio recebido.  A portadora que 
chega ao receptor percorre dois caminhos diferentes, por exemplo uma percorre um 
caminho direto e outro percorre um caminho com reflexão em um obstáculo 
qualquer. Figura 7. Nesta situação os comprimentos diferentes compõe-se de 
vetorialmente na entrada do mesmo. Se a diferença de fase entre os componentes 
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for de 180° tenderá a haver um cancelamento do sinal recebido. Como a defasagem 
é dependente da diferença de comprimento dos percursos e da freqüência do sinal, 
este cancelamento só acontece em uma única freqüência de cada vez conforme o 
móvel se movimenta. O fenômeno analisado é conhecido como "fading rayleigh" ou 
desvanecimento seletivo. Com o processo SFH -TDMA é praticamente imune e 
como garantia como também nos sistemas TDMA e FDMA utiliza-se duas antenas 
de recepção com diversidade de espaço.    

 
 
 

 
 
 
Figura 7 - Fading  
 
 
1.3 CDMA (Code Division Multiple Access) 
 

Acesso Múltiplo por divisão de Código (CDMA) é o nome de uma tecnologia 
usada para comunicação sem fio em que o transporte das informações ocorre por 
meio de ondas de rádio. O CDMA foi desenvolvido primeiro nos sistemas militares 
de telecomunicações via rádio. Ele gasta pouca energia; usa as freqüências 
disponíveis de forma muito eficiente, simplifica o planejamento, pois todas as 
máquinas transmitem e recebem na mesma freqüência; usa exclusivo sistema de 
códigos que permitem receber o sinal desejado mesmo em condições adversas. 

É muito difícil interferir numa transmissão via rádio que use CDMA, e também, 
rastrear e ouvir clandestinamente esta transmissão. 

Em 1989, os militares americanos liberaram a tecnologia CDMA para 
aplicações comerciais, Lucente, Motorola, Nec, Sansung e muitas outras vêm 
investindo nesta tecnologia. Hoje ela esta sendo usada comercialmente em vários 
países. 

 O CDMA difere tanto dos sistemas convencionais, que se torna difícil 
estabelecer comparações. No celular analógico AMPS (Advanced Mobile Phone 
System) em uso no Brasil, por exemplo, cada telefone usa um par de freqüência de 
rádio (canal) quando se quer falar, sendo um par transmitir informações  e outro para 
recebê-las. 

Imagine duas pessoas conversando numa sala. É mais ou menos assim que 
o sistema analógico AMPS funciona. Imagine agora que em uma sala muitas 
pessoas estão falando ao mesmo tempo, mas você consegue entender uma pessoa 
por vez. Isto é porque seu cérebro pode  separar as características de uma voz e 
diferenciá-la  das outras  que estão falando. À  medida que a festa fica maior, cada 



 

pessoa tem que falar mais alto, e o tamanho da sua zona da conversa fica menor. 
Isto ficaria ainda mais dramático se cada conversa fosse num idioma diferente. Com 
o CDMA é semelhante, mas o reconhecimento baseia-se no código. A interferência é 
a soma de todos os demais usuários da mesma freqüência CDMA , tanto dentro 
como fora das células domiciliares e com as versões retardadas destes sinais. Ainda 
é preciso incluir o ruído térmico habitual e os distúrbios  atmosféricos. É mais ou 
menos assim que o CDMA funciona. 

No sistema AMPS, quando o usuário conversa, ocupa duas posições fixas no 
espectro de freqüências: as portadoras para transmitir e receber informações ou seu 
canal de voz. No sistema digital TDMA, ele divide o mesmo canal com dois outros 
assinantes, cada um a seu tempo. Numa ERB (Estação Rádio- Base) CDMA os 
sinais de 60 assinantes são transmitidos na mesma freqüência portadora, todos ao 
mesmo tempo. É uma portadora mais larga de 1,25Mhz, que ocupa o espectro de 
seis canais AMPS, nesta ERB, em grupos de sete células. Os assinantes são 
distinguidos por um código atribuído a cada um conforme a figura 01. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Sistema CDMA. 
 
 
 
1. O sistema CDMA é digital, isto é, a voz dos assinantes é digitalizada 

(convertida em bits) antes de qualquer coisa. Pelo processo mais comum 
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de conversão PCM (Pulse Code Modulation), a digitalização de 1 segundo 
de conversa resulta em 64.000 bits ou 64Kbps. Por que digitalizar? Porque 
o CDMA é um equipamento computadorizado; como todo computador, 
trabalha apenas com zeros e uns. E, além disso, é mais fácil fazer 
cálculos complexos usando bits do que sinais analógicos. 

 
2. No padrão CDMA IS – 95 (International Standard) , o sinal PCM de 64 

Kbps é comprimido para um sinal de velocidade menor. Esta compressão 
é realizada pelo vocoder ou codificador de voz .   Há vários tipos de 
vocoders, que produzem velocidade diferentes, sendo mais utilizado o 
8Kbps EVCR (de ótima qualidade de voz). Vocoders são importantes para 
aproveitar melhor o espectro de freqüências : onde caberia só um sinal de 
64Kbps cabem vários sinais de 8Kbps. 

 
 
3.  A seqüência digital na saída do vocoder é transformada em outra 

seqüência de taxa maior. Isso se consegue somando-se o sinal digital de 
voz através de um circuito “ OU_EXCLUSIVO” com uma seqüência 
pseudo-aleatória gerada por meio de um código específico de 128 bits (no 
caso do IS- 95), ou seja, cada bit de informação será substituído por este 
código. Ao bit zero atribui-se um código (entre trilhões de combinações) e 
ao bit 1 atribui–se o código inverso ao do bit zero.   

No receptor, se aparecer o código, recupera–se o bit zero, se aparecer o 
inverso do código, recupera-se o bit 1. Importante: os 128 bits do código 
ocuparão o mesmo tempo do bit original, ou seja, a velocidade do código é 
muito maior. Se o vocoder produzir um sinal de 8Kbps, depois de codificado 
este sinal será de 1,228 Mbps, tornando mais fácil a recuperação posterior do 
sinal, ainda em condições adversas. Esta técnica de expansão do espectro 
chama-se, em inglês, spread spectrum, ou espalhamento espectral, a 
essência do CDMA. 
 
4. A seqüência resultante do sinal codificado modula uma portadora “fo” 

produzindo o sinal que é transmitido. No meio de transmissão, este sinal 
se junta a outros sinais modulados na mesma freqüência, mas que 
utilizam seqüências pseudo-aleatória que foi utilizada na transmissão. Não 
haverá então, mistura de canais recebidos, desde que as seqüências de 
transmissão utilizadas sejam não correlatas. 

 
O ser humano também consegue identificar códigos extensos mais 
facilmente. Por exemplo, é mais fácil notar a diferença entre as palavras 
“consubstanciação” e “ telecomunicações”, quando gritadas por alguém , do 
que  distinguir as palavras “pé “ e “do”. 
Daí por que é mais fácil recuperar uma informação de muitos bits que de um 
único bit. 
 
5. No meio de transmissão, o canal desejado fica mergulhado sob os canais 

compartilhantes da mesma faixa espectral. Após correlação com a 
seqüência local correta, o canal desejado agrega-se tornando-se estreito e 
fica muito mais intenso. Com isso ele emerge acima do nível do conjunto 
de canais compartilhantes, que continuam espalhados. Em seguida, este 



 

canal desejado estreito passa por um filtro adequado à sua largura de 
faixa estreita e a seguir é demodulado. 

 
 A porção de canais compartilhantes que passa por aquele filtro se comporta 
como ruído de fundo conforme figura 09.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Espectro CDMA  
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 Quando existe um sinal interferente estreito no meio de transmissão, o  
correlator espalha esta interferência diluindo a sua energia ao longo da faixa 
espectral. Portanto, a interferência se torna ineficaz, com isto, basta ir 
decodificando os zeros e uns originais, descomprimi-los e, a partir do sinal 
PCM, recuperar o sinal analógico. Os outros códigos, que não interessam, 
são simplesmente ignorados. Todas as células (ERB’s) trabalham com as 
mesmas freqüências  portadoras, inclusive as adjacentes. Dentro da célula, 
as portadoras devem estar transmitindo com a mesma potência,  para que 
não possam ser diferenciadas pela intensidade do sinal. As portadoras das 
células adjacentes chegam atenuadas e comportam-se como ruído. 
Como todas as células usam as mesmas freqüências, não é necessário fazer 
planejamento de freqüências conforme o TDMA.  
 
 
 

1.4  MODULAÇÃO 
 

A modulação é a técnica que permite a alteração de uma ou mais 
características (amplitude, fase, freqüência) de um sinal (chamado portadora) 
em função das características de um outro sinal (chamado sinal modulador). 
Esta técnica é largamente usada para facilitar a implementação de sistemas 
de transmissão, principalmente no tocante a redução de tamanho de antenas 
e minimização de interferências, além de facilitar a multiplexação dos sinais. 

É importante perceber a diferença entre modulação e multiplexação. A 
multiplexação se refere ao compartilhamento do meio por vários sinais 
enquanto modulação se refere à alteração de uma ou mais características de 
um mesmo sinal, muitas vezes é necessário modular os sinais antes de 
multiplexá-los para adaptá-los ao meio de transmissão (devido à banda 
passante do meio).  

A multiplexação é a técnica que permite a transmissão de mais de um 
sinal em um mesmo meio físico. A capacidade de transmissão do meio físico 
é dividida em canais, com a finalidade de transportar informações de 
equipamentos distintos.  

No caso da multiplexação na freqüência, a banda passante do meio 
físico é dividida em vários canais de comunicação, em faixas de freqüências 
distintas. Como por exemplo na telefonia, onde as faixas de freqüências 
reservadas para a transmissão de voz são de 4KHz. 

No caso da multiplexação por Divisão  no Tempo existe o beneficio do 
fato de que a capacidade(em quantidade de bits por segundo) do meio de 
transmissão, em muitos casos, excede a taxa média de geração de bits das 
estações conectadas ao meio físico.  

 
 
1.4.1 A UTILIZAÇÃO DA MODULAÇÃO 
 
Dependendo da característica a ser alterada da portadora podemos ter 

Modulação por Amplitude - AM (alteração da amplitude da portadora), 
Modulação por Freqüência - FM (alteração da freqüência da portadora), 
Modulação por Fase-PM (alteração da fase da portadora), Quadrature 



 

Amplitude Modulation - QAM (alteração da amplitude de duas portadoras que 
são defasadas e somadas - amplitude + fase), sendo estas freqüentemente 
usadas em sinais analógicos. 

 Quando o sinal modulador é um sinal digital as três principais técnicas 
de modulação AM, FM e PM passam a ser denominadas ASK (Amplitude 
Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying) e PSK (Phase Shift Keying) 
respectivamente. 

 
Existem duas técnicas mais usadas que permitem o compartilhamento 

do meio por vários sinais são:  
 
Modulação por freqüência 
 
Cada sinal a ser transmitido irá modular uma portadora de freqüência 

fixa. Esta técnica  viabiliza a implementação da multiplexação em freqüência 
(FDMA). 

 
Divisão do domínio do tempo em intervalos fixos 
 
As porções de cada sinal a ser transmitido se intercalarão nos  

intervalos de tempo. Esta técnica viabiliza a implementação da multiplexação 
no tempo (TDMA).  

 
Codificação de varios sinais sobrepostos no espectro  
 
Vários sinais podem ocupar toda a banda passante, porém cada um 

deles é identificado por um código (CDMA).  
 Na maioria das vezes temos a associação de mais de uma das 

técnicas acima descritas. 
Para resumirmos podemos dizer que a modulação é necessária para 

"casar" o sinal com o meio de transmissão. Este "casamento" envolve 
algumas considerações importantes, detalhadas nos itens seguintes:  

 
Modulação para facilidade de irradiação 
 
Para se ter irradiação eletromagnética eficiente, os elementos 

irradiantes (antenas) devem ser no mínimo 1/10 do comprimento de onda. Os 
sinais de áudio por exemplo, possuem componentes de baixas freqüências, 
em torno de 100 Hertz ou menos, necessitando antenas de aproximadamente 
300 Km de comprimento. 

Utilizando a propriedade de translação de freqüência da modulação, 
estes sinais de freqüências baixas podem ser sobrepostos em uma onda 
portadora de alta freqüência, permitindo uma redução substancial do tamanho 
da antena.  

 
Modulação para redução de ruído e interferência 
 
Certos tipos de modulação possuem a propriedade muito útil de reduzir 

tanto o ruído, como a interferência de um sistema de comunicação. 



 

A supressão, entretanto, é obtida a custa de um preço. Geralmente se 
necessita de uma banda de transmissão muito maior do que a do sinal 
original, daí a designação de redução de ruído em banda larga.  

 
Modulação para designação de freqüência 
 
Permite a seleção, dentro de um sistema, de uma das diferentes 

estações existentes. 
Isto é possível porque cada uma das estações tem uma diferente 

freqüência atribuída para sua onda portadora.  
Não fosse pela modulação, apenas uma estação poderia operar numa 

determinada área. Duas ou mais estações, transmitindo no mesmo meio sem 
modulação, produziriam uma superposição de sinais interferentes.  

 
Modulação para multiplexação 
 
Muitas vezes se necessita enviar vários sinais simultaneamente entre 

os mesmos dois pontos. 
As técnicas de multiplexação inerentes a modulação, permitem a 

transmissão de múltiplos sinais através de um mesmo canal, de modo que 
cada sinal possa ser recuperado com sucesso no outro extremo de recepção.  

 
Modulação para superar limitações de equipamento 
 
O projeto de um sistema, é normalmente restrito ao equipamento 

disponível,  cujo desempenho quase sempre depende das freqüências 
envolvidas. 

A modulação pode ser utilizada para transladar um sinal até o espectro 
de freqüência onde as limitações do equipamento são mínimas. Com esta 
finalidade, os dispositivos de modulação são encontrados tanto em 
transmissores como em receptores (demodulação).  

  
1.4.2 TIPOS DE MODULAÇÃO 
 
Em grande parte, o êxito de um sistema de comunicação depende da 

modulação, de modo que a escolha do tipo de modulação é uma decisão 
fundamental em projetos de sistemas para transmissão de sinais. Muitas e 
diferentes técnicas de modulação são utilizadas para satisfazer as 
especificações e requisitos de um sistema de comunicação. Independente do 
tipo de modulação utilizado, o processo da modulação deve ser reversível de 
modo que a mensagem possa ser recuperada no receptor pela operação 
complementar da demodulação.  

 
A princípio, é possível identificar dois tipos básicos de modulação, de 

acordo com o tratamento da portadora pelo sinal modulante:  
 
Modulação Analógica  
 
Modulação Digital  
 



 

Ambos são utilizados nos sistemas de comunicação conforme o tipo de 
sinal que se quer transmitir. Os dois tipos mencionados acima se subdividem 
em subtipos de acordo com as necessidades e requisitos do projeto.  

 
 
1.4.2.1  MODULAÇÃO ANALÓGICA 
 
A modulação analógica é também classificada como modulação de 

onda contínua, na qual a portadora é uma onda cosenoidal, e o sinal 
modulante é um sinal analógico ou contínuo.  

Há um número infinito de formas de onda possíveis que podem ser 
formadas por sinais contínuos. Tratando-se de um processo contínuo, a 
modulação CW é conveniente para este tipo de sinal. Em modulação 
analógica, o parâmetro modulado varia em proporção direta ao sinal 
modulante.  

Normalmente, a onda portadora possui uma freqüência muito maior do 
que qualquer um dos componentes de freqüência contidos no sinal 
modulante. O processo de modulação, é então deslocado para uma nova e 
maior banda de freqüências.  

 
 
1.4.2.1.1  MODULAÇÃO EM FREQÜÊNCIA FM 
 
Consiste em alterar a freqüência da portadora na proporção da 

variação da amplitude do sinal modulante. É um dos tipos de modulação mais 
utilizadas. 

 
 
Figura10 – Sinal Modulado em Freqüência - FM 
 
1.4.2.1.2  MODULAÇÃO EM FASE PM 
 
Consiste em fazer com que a fase da onda senoidal portadora varie 

proporcionalmente à variação de amplitude de um sinal modulante. Também 
é muito utilizada. 

 
 



 

 
 
Figura 11 – Sinal Modulado em Fase - PM 

 
1.4.2.2  MODULAÇÃO DIGITAL 
 
A modulação digital é também denominada modulação discreta ou 

codificada. Utilizada em casos em que se está interessado em transmitir uma 
forma de onda ou mensagem, que faz parte de um conjunto finito de valores 
discretos representando um código. No caso da comunicação binária, as 
mensagens são transmitidas por dois símbolos apenas. Um dos símbolos 
representado por um pulso S(t) correspondendo ao valor binário "1" e o outro 
pela ausência do pulso (nenhum sinal) representando o dígito binário "0".  

A diferença fundamental entre os sistemas de comunicação de dados 
digitais e analógicos (dados contínuos) é bastante óbvia. No caso dos dados 
digitais, envolve a transmissão e detecção de uma dentre um número finito de 
formas de onda conhecidas (no presente caso a presença ou ausência de um 
pulso), enquanto que, nos sistemas contínuos há um número infinitamente 
grande de mensagens cujas formas de onda correspondentes não são todas 
conhecidas.  

Nos sistemas digitais o problema da detecção (demodulação) é um 
problema um pouco mais simples que nos sistemas contínuos. Durante a 
transmissão, as formas de onda da onda portadora modulada são alteradas 
pelo ruído do canal. Quando este sinal é recebido no receptor, devemos 
decidir qual das duas formas de onda possíveis conhecidas foi transmitida. 
Uma vez tomada a decisão a forma de onda original é recuperada sem 
nenhum ruído.  

 
A primeira vantagem da comunicação digital é que os bits podem ser 

transmitidos sem erros e com menor potência da portadora do que é 
requerido para operar em um sistema analógico. A desvantagem de ter que 
converter formas de onda analógica para digital (A-D) e vice-versa (D-A) está 
se tornando rapidamente superado pelo continuo desenvolvimento de altas 
velocidades, menor peso, baixo custo e circuitos de conversão.  

Do mesmo modo que há diversas técnicas de modulação para sinais 
analógicos, as informações digitais também podem ser colocadas sobre uma 
portadora de diferentes modos.  

 



 

As técnicas de modulação para sinais digitais mais utilizadas 
atualmente são:  

 
Modulação em Amplitude por Chaveamento - ASK  
 
Modulação em Frequência por Chaveamento - FSK  
 
Modulação em Fase por Chaveamento - PSK  
 
Em sistemas celulares a utilização do tipos de modulação pedem ser 

acompanhadas conforme tabela abaixo. 
 
 
 
PRÂMETROS AMPS CDMA GSM TDMA IS-136
ACESSO MÚLTIPLO FDMA CDMA SFH -TDMA TDMA
LARGURA DE CANAL 30 kHz 1,25MHz 200 kHz 30kHz
MODULAÇÃO DE VOZ PM GMSK QPSK
TAXA DE Kbps  - 270,8 48,6
MODULAÇÃO DE CONTROLE FSK GMSK QPSK

  
 
 
1.4.2.2.1  MODULAÇÃO EM FREQÜÊNCIA POR CHAVEAMENTO 
 
O processo de modulação FSK (Frequency Shift Keying), consiste em 

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

A amplitude da onda portadora modulada é mantida constante durante 
todo o processo da modulação; quando ocorrer a presença de um nível lógico 
"1" no sinal digital, a frequência da portadora é modificada para poder ser 
depois compreendida no processo de demodulação. A frequência resultante 
transmitida será a frequência da onda portadora fp diminuida de uma 
frequência de desvio fd .  

 
Matematicamente a onda resultante modulada será: 
 
fr = fp - fd . 
 
Se registrada a ocorrência de um nível lógico "0" no sinal digital, a 

frequência resultante aplicada será a frequência da onda portadora acrescida 
da frequência de desvio: 

 
fr = fp + fd . 
 
 
 



 

 
 
 
 
Figura 12 - Apresentamos a seguir algumas variações da modulação 

FSK. 
 
 
1.4.2.2.2 MODULAÇÃO MÍNIMA POR CHAVEAMENTO - MSK 
 
A modulação MSK (Minimum Shift Keying) é uma modulação FSK com 

a separação mínima entre as portadoras utilizadas de modo a garantir a 
ortogonalidade entre elas. Essa ortogonalidade é imprescindível a uma 
detecção confiável do sinal recebido, pois sinais ortogonais são 
independentes, ou seja, facilmente diferenciáveis. 

Das técnicas de modulação digital para comunicações móveis a MSK 
apresenta menor complexidade de implementação. Por se tratar de uma 
modulação em freqüência, a técnica MSK apresenta envoltória filtrada 
constante, o que viabiliza a utilização de amplificadores de potência não 
lineares nos transceptores. A robustez contra os efeitos do canal de 
comunicação é também uma característica da modulação MSK. O espectro 
do sinal modulado é o que possui largura de faixa do lóbulo principal maior 
dentre as demais técnicas utilizadas em comunicações móveis, mas 
apresenta queda de energia com a freqüência relativamente abrupta, 
facilitando o processo de filtragem na transmissão. 

 
1.4.2.2.3 MODULAÇÃO GAUSIANA MÍNIMA POR CHAVEAMENTO - 

GMSK 
 
A modulação GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) é uma 

modificação da técnica MSK, na qual a seqüência de bits de entrada do 
modulador é filtrada por um filtro passa-baixas com resposta a um pulso 
retangular gaussiana. A saída desse filtro é então responsável por modular 
em MSK as portadoras utilizadas. O efeito do filtro é o de conformar os pulsos 
de entrada do modulador MSK tornando as transições de freqüência mais 



 

suaves e, com isso, reduzindo a largura de faixa do lóbulo principal do sinal 
modulado. 

 
Um parâmetro que caracteriza a modulação GMSK é o produto BT, 

onde B é a largura de faixa (3 dB) do filtro gaussiano e T é a duração de um 
bit de entrada do modulador. A figura abaixo ilustra a resposta a um pulso 
retangular do filtro conformador da modulação GMSK.  

 
 

 
 
 
Figura 13 - Resposta de um filtro gaussiano a um pulso retangular para 

alguns valores de BT 
 
 
 1.4.2.2.3  MODULAÇÃO EM FASE POR CHAVEAMENTO - 

PSK 
 
A técnica de modulação conhecida por PSK (Phase Shift Keying), é o 

processo pelo qual se altera a fase (ângulo) da onda portadora em função do 
sinal digital a ser transmitido. Para este processo são usados pulsos bipolares 
de altura A/2 e - A/2 no sinal senoidal da onda portadora em lugar de dois 
pulsos de altura 0 e A. 

 
Quando ocorrer uma transição de nível lógico do sinal digital a ser 

transmitido (sinal modulante), haverá uma mudança de 180 graus na fase da 
onda portadora com relação ao ângulo anterior. A transição observada pode 
ser tanto de nível lógico "0" para "1" como de nível lógico "1" para "0". 

 
Para este tipo de modulação deve se usar a detecção síncrona , já que 

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

 
 



 

 
 
Figura 14 - As modulações digitais mais usadas em comunicação por 

satélite são o PSK do tipo binário (BPSK) e quaternário (QPSK). 
 
1.4.2.2.4 MODULAÇÃO EM FASE POR CHAVEAMENTO 

QUATERNÁRIO – QPSK 
 
A modulação QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) é a superposição 

de dois DSB-SC em que as portadoras estão em quadratura (defasadas de 90 
graus). 

A seqüência binária original é transformada em duas seqüências 
paralelas com a metade da taxa de transmissão. Chamaremos uma 
seqüência de I e a outra de Q. A seqüência I modula uma portadora em BPSK 
produzindo defasagens zero e 180 graus conforme a entrada de espaço e 
marca respectivamente. A seqüência Q modula a mesma, freqüência 
portadora, que apenas está defasada da primeira de  90 graus. Portanto, as 
fases produzidas pelo sinal digital Q são 90 e -90 graus conforme entra 
espaço e marca respectivamente.  

 
 



 

 
Figura 15 – modulador QPSK 
 
Os dois sinais modulados são somados acarretando a composição 

vetorial mostrada no diagrama abaixo. Nota-se que o sinal de saída possuí 
quatro fases possíveis conforme os pares de bits QI de entrada nos 
multiplicadores. 

 

 
 
Figura 16 - Estados do sinal QPSK 
 
 
Chamando-se ( )te1 e ( )te2  os sinais de banda básica nas linhas I e Q 

respectivamente, nota-se que a modulação QPSK produziu o sinal:  
 

QI



 

( ) ( ) ( ) toSentetoCostete qic     ωω +=  
 
São dois sinais DSB-SC em torno de oω , faixas espectrais sobre 

postas. Portanto, o QPSK consegue transmitir o dobro de bits por unidade de 
tempo ocupando a mesma largura de faixa do BPSK. 

 
 
 
 
 
 
 


