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RESUMO 

As modulações consistem na alteração do sinal da portadora 

proporcionalmente ao sinal modulante. Nas modulações pulsadas o sinal da 

portadora compreende a um trem-de-pulsos e o sinal modulante é analógico. Nas 

modulações digitais o sinal da portadora é analógico e o sinal modulante é digital. 

Durante as aulas teóricas da disciplina de Comunicações é de suma 

importância que o aluno tenha o completo entendimento da matéria através do 

funcionamento prático dos circuitos moduladores. Portanto, este projeto científico 

compreende a elaboração de circuitos elétricos utilizando o Arduino para realizar as 

modulações pulsadas e digitais que serão posteriormente utilizadas em 

experimentos na disciplina de Laboratório de Comunicações. Todas as modulações 

serão desenvolvidas com a finalidade acadêmica, ou seja, para enfatizar pontos 

específicos e de suma importância que são vistos na teoria. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A modulação é um processo que consiste na alteração das características 

de uma portadora através de um sinal modulante (sinal de informação). Algumas das 

modulações existentes são: PWM, PPM, PCM, ASK, PSK e FSK. 

A modulação PWM consiste na alteração da largura de pulso da 

portadora de acordo com a amplitude do sinal modulante. A modulação PPM 

consiste na alteração da posição do pulso da portadora dentro do período. A 

modulação PCM consiste na amostragem e quantização de um sinal de informação. 

Essa quantização realizada gerará um código binário de saída que representará a 

amplitude mensurada. A modulação ASKook consiste no chaveamento da onda 

sinusoidal de saída, ou seja, quando o bit do sinal modulante for igual a 1, a onda 

sinusoidal de saída estará ativa. Em contrapartida no momento em que o bit do sinal 

modulante for 0, o sinal de saída será desativado. Já a modulação PSK consiste na 

alteração da fase do sinal sinusoidal de saída, ou seja, do bit 1 para o 0 no sinal 

modulante, bem como do bit 0 para o 1, haverá a soma de 180° no sinal sinusoidal. 

A modulação FSK tem como característica o uso de frequências diferentes para os 

dois níveis de tensão do sinal modulante digital, sendo que o nível de frequência é 

menor pra o bit 0 e maior para o bit 1. 

 



 
 
 

2. OBJETIVOS 

Desenvolver circuito para detalhamento das modulações pulsadas e 

digitais para estudo de suas principais características. 

 

3. METODOLOGIA 

Realização de pesquisas sobre modulações pulsadas e digitais para 

elaboração de circuitos elétricos e programas do Arduino para a realização das 

modulações, sendo os códigos desenvolvidos testados em laboratório para correção 

de problemas.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

De princípio foram realizados diversos estudos sobre modulação e 

programação com o Arduino para que fosse possível se determinar a melhor 

maneira de se realizar as modulações. Posteriormente, desenvolveu-se códigos 

para aferição da frequência do sinal de entrada, para que independentemente do 

sinal inserido pelo aluno, o sistema desenvolvido possa realizar a modulação. Por 

fim, programaram-se as modulações propriamente ditas e posteriormente o 

refinamento necessário. Para a modulação PPM, foi inserido um bit com pequena 

largura de pulso para indicar o início da modulação. O pulso foi inserido para fins 

didáticos, como por exemplo, o cálculo da posição do pulso para uma magnitude de 

tensão amostrada.  

Por se tratarem de modulações que possuem como saída um sinal 

sinusoidal, o sinal modulado nas modulações digitais foi gerado utilizando um sinal 

PWM de alta frequência gerado pelo Arduino em conjunto com um filtro RC para a 

extração do sinal sinusoidal do PWM.  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Algumas imagens foram obtidas para melhor ilustrar o andamento do 

Projeto Científico. 



 
 
 

 

(a)                                        (b)                                        (c)  

 

 (d)                                     (e)                                         (f) 

Figuras 5.1 – (a) Modulação PPM; (b) Modulação PWM; (c) Modulação PCM; (d) Modulação ASK; (e) 

Modulação PSK; (f) Circuito elétrico desenvolvido com o Arduino  

A onda senoidal gerada no processo de filtragem possui uma frequência 

de aproximadamente 120 Hz, portanto o sinal de informação deve ter uma 

frequência aproximada de 20 Hz para que a modulação seja feita corretamente. Já 

as modulações pulsadas estão sendo desenvolvidas para trabalharem com um sinal 

de informação de 100 Hz. O circuito desenvolvido, baseia-se no circuito do Arduino, 

utilizando apenas alguns componentes adicionais para que a modulação ocorra. A 

fonte inserida no sistema apenas representa a polaridade dos pinos para a correta 

conexão de uma fonte externa. 
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