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1. RESUMO 

 

  O trabalho foi realizado com o objetivo de projetar um circuito elétrico 

receptor AM ou de amplitude modulada. Um receptor de sinal eletromagnético em 

amplitude modulada consiste basicamente de um circuito elétrico LC sintonizado na 

frequência de recepção, um diodo retificador e um circuito elétrico detector de pico 

para realizar a recuperação do sinal elétrico modulante (ALENCAR,2001). A 

avaliação deste estudo e o levantamento prático deste projeto foram observados em 

um laboratório de telecomunicações. A importância da realização deste projeto está 

no fato de que a modulação AM é empregada em transmissões radiofônicas e 

projetos mais críticos da área hospitalar e o emprego desta tecnologia de 

transmissão necessita da qualidade do projeto de um receptor AM. O trabalho foi 

realizado segundo uma metodologia de desenvolvimento que envolveu: a) seleção e 

o estudo da bibliografia; b) levantamento de ferramentas para apoiar o 

desenvolvimento do projeto de um receptor de AM; c) estudo de um caso real prático 

ou divulgado na literatura especializada; d) análise comparativa entre a teoria e a 

prática utilizada no caso de estudo; e) conclusões a que se chegaram. Assim, 

apresenta uma introdução, a revisão bibliográfica, a metodologia e o 

desenvolvimento e os resultados observados e por fim as conclusões a que se 

chegaram. 
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2. INTRODUÇÃO 

  

A modulação em amplitude ou AM (amplitude modulated) é um sistema de 

transmissão eletromagnética de informação. Neste sistema de transmissão, os 

dados a serem transmitidos são convertidos em sinal elétrico com uma frequência e 

amplitude determinadas pela característica elétrica desses dados. A modulação em 

amplitude consiste na alteração da amplitude de um sinal eletromagnético de alta 

frequência de acordo com as alterações das características elétricas dos dados a 

serem transmitidos. O sinal elétrico que representa os dados a serem transmitidos 

denomina-se sinal elétrico modulante e o sinal eletromagnético que transmitirá o 

sinal elétrico modulante denomina-se portadora de sinal. A modulação da amplitude 

da portadora é realizada em um modulador de amplitude ou um modulador AM. A 



figura 1 ilustra o diagrama em blocos de um sistema de modulação AM com 

portadora, sinal elétrico modulante e portadora modulada. 

 

 

Figura 1: Sistema de modulação de amplitude ou modulador AM. 

 

 A recepção da portadora demodulada e a recuperação do sinal elétrico que 

representa a informação que foi transmitida denomina-se demodulação AM. Neste 

demodulador de amplitude modulada ou receptor de sinal eletromagnético em 

amplitude modulada ou ainda receptor AM, recebe a portadora modulada e recupera 

o sinal elétrico modulante, que representa a informação a ser recebida pelo receptor. 

A figura 2 ilustra o diagrama em blocos de um receptor AM ou demodulador AM. 

  

 

 

 

Figura 2: Receptor de AM ou demodulador de AM 

 

 A técnica de modulação em amplitude é utilizada nas transmissões 

radiofônicas comerciais e também pode ser utilizada na transmissão e recepção de 

sinais biológicos em um ambiente hospitalar (SOUZA,2007). O projeto de um 

sistema de transmissão e recepção AM exige a qualidade com exatidão e precisão 



deste projeto, para que a informação a ser processada pelo sistema não se degrade 

ou sofra interferências que comprometam a comunicação. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Realizar o projeto de um receptor de amplitude modulada que receba a 

informação modulada em amplitude, com qualidade de recepção e sem a 

degradação da informação que foi transmitida. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Projetar um receptor de informação transmitida em amplitude modulada, 

confeccionar o protótipo do receptor AM realizar medições e a solução de problemas 

de recepção da informação do receptor, confrontar o estudo da teoria e a prática 

utilizada no caso de estudo, apresentar os resultados a respeito do projeto do 

receptor de informação AM, apresentar as conclusões a que se chegou a respeito do 

projeto desse receptor. 

 A modulação em amplitude é utilizada em transmissões radiofônicas 

comerciais e de rádio amadores (AMOS, 2004). Também pode ser utilizada na 

transmissão e recepção de sinais biológicos em ambientes hospitalares restritos 

(SOUZA, 2007). O projeto e a implantação do receptor de amplitude modulada ou 

receptor AM deve garantir que a informação transmitida não sofra degradação ou 

interferências que mascarem a qualidade da recepção (GOMES, 2001).  

 

4. METODOLOGIA 

  

 O trabalho foi desenvolvido como uma pesquisa bibliográfica e aplicada a um 

estudo e caso, ou seja a aplicação de uma teoria na prática, seguindo os passos e 

como foram desenvolvidos conforme destacados a seguir: 

a)Seleção e o estudo da bibliografia; 

b)Levantamento da ferramenta para realizar o projeto de um receptor AM; 

c)Estudo de um caso real prático ou divulgado na literatura especializada; 



d)Análise comparativa entre a teoria e a prática utilizada no caso de estudo; 

e)Conclusões e considerações. 

 Cada uma das etapas está detalhada no item que trata sobre o 

desenvolvimento do trabalho, conforme a seguir. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  

 A Modulação em Amplitude ou AM (Amplitude Modulation) é a forma de 

modulação em que a amplitude de um sinal eletromagnético senoidal, chamado 

portadora, varia em função de um sinal elétrico denominado sinal elétrico modulante 

(ALENCAR, 2001). Neste sistema de transmissão as características elétricas de 

freqüência e a fase da portadora são mantidas constantes. No receptor de amplitude 

modulada ou receptor AM deve ocorrer o processo inverso, isto é, o sinal elétrico 

modulante, que representa a informação transmitida deve ser separado do sinal 

eletromagnético da portadora modulada. Este processo de recepção denomina-se 

demodulação e o sistema que executa a demodulação denomina-se demodulador 

AM.  

 A figura 3 ilustra o diagrama em blocos de um demodulador AM ou receptor 

AM. Segundo Amos (2004), a portadora modulada pelo sinal elétrico modulante é 

captada pela antena, passa por um circuito elétrico retificador, formado por um diodo 

de sinal. Após passar pelo circuito elétrico retificador e com a amplitude positiva da 

portadora eletromagnética presente na saída do retificador, a portadora 

eletromagnética passa por um circuito elétrico denominado filtro passa baixa e 

detector de pico, que deixa passar o sinal elétrico que representam os picos da 

amplitude da portadora eletromagnética e filtra a frequência da portadora modulada. 

Na saída do detector e filtro passa baixa tem-se recuperado o sinal elétrico 

modulante.  



 

Figura 3: Demodulador AM ou receptor AM. 

 

 A antena do receptor AM deve ter dimensões compatíveis com a frequência 

da portadora modulada a ser recebida (ALENCAR, 2001) e deve ser conectada a um 

circuito elétrico ressonante LC que estará sintonizado na frequência da portadora 

eletromagnética desejada para a recepção. No sistema de transmissão em 

amplitude modulada. Segundo Alencar (2001), a faixa de frequência da portadora no 

sistema de transmissão AM pode variar de 530 kHz a 1600 kHz. A figura 4 ilustra o 

diagrama em blocos da antena do receptor AM e do circuito LC sintonizado, onde T 

é um transformador, L1 é o primário do transformador conectado à antena, L2 é o 

secundário do transformador que está conectado em paralelo com um capacitor 

variável. É a variação da capacitância no circuito elétrico indutor e capacitor em 

paralelo que determinará a frequência de recepção em AM (PICHORIM, 2004). O 

sinal eletromagnético recepcionada é acoplado à entrada do demodulador para 

processar-se o início da recuperação do sinal elétrico modulante da portadora 

modulada. 

 

Figura 4: Antena e circuito elétrico LC de sintonia AM 

 

 A figura 5 ilustra um receptor padrão de  AM com a antena e o circuito elétrico 



LC de sintonia, o diodo D retificador e um filtro de ruídos, o amplificador formado por 

um transistor T e capacitores e resistores de polarização, que detectarão os picos de 

tensão elétrica da portadora de amplitude modulada e recuperação o sinal 

modulante na saída do receptor (AMOS, 2004).  

  

 

Figura 5: Receptor de amplitude modulada amplificado com transistor T. 

  

A figura 6 ilustra o projeto do receptor de amplitude modulada, com o 

transformador de acoplamento da antena com o estágio retificador. O enrolamento 

primário do transformador 1,2 tem 10 voltas, o enrolamento do secundário 3,4 com 

60 voltas e o enrolamento secundário 4,5 com 20 voltas. Estes indutores foram 

enrolados em uma barra de ferrite de 1 cm de diâmetro de fio com bitola 28 AWG. O 

capacitor variável comercial utilizado foi de 40pF. O diodo retificador de sinal 

utilizado foi o IN60 e o transistor amplificador foi o BC548 que tem uma frequência 

de transição de 300MHz e pode ser utilizado na faixa de trabalho da AM. A fonte de 

alimentação utilizado foi de 6 a 9 V e o capacitor de 100μF estabiliza o valor da 

energização do circuito e filtra ruídos espúrios indesejados na recepção. 

 

 

  

 



 

Figura 6: Receptor de AM ensaiado no laboratório de telecomunicações. 

  

A figura 7 ilustra o transformador enrolado em uma barra de ferrite de 1 cm de 

diâmetro, com fio de bitola 28 AWG e a antena de captação das ondas 

eletromagnéticas moduladas em amplitude.  

     

Figura 7: Transformador e antena do receptor AM. 

  

O secundário do transformador foi conectado em paralelo com um capacitor 

variável que compõem o circuito ressonante LC paralelo de sintonia das estações 

AM. A figura 8 ilustra o capacitor variável utilizado na associação LC paralelo de 

sintonia AM.  

 

Figura 8: Capacitor variável. 

  



A etapa de retificação, detecção de pico e circuito elétrico amplificador foi feita 

em uma base de montagem utilizando-se fios, cabos e soldagem dos componentes 

eletrônicos. A figura 9 ilustra a base de montagem da etapa de retificação e 

amplificação do receptor AM.  

  

 

Figura 9: Base de montagem da etapa retificadora e amplificadora do 

receptor AM. 

 

6. RESULTADOS 

  

 A figura 10 ilustra uma visão geral da montagem do receptor AM, ensaiado 

em um laboratório de telecomunicações.  

  

 

Figura 10: Visão geral do receptor AM em testes de bancada. 

  

A qualidade da recepção foi melhorada quando se utilizou uma antena de 

maiores dimensões físicas. A antena foi o ponto crítico da avaliação do projeto. A 



figura 11 ilustra o receptor AM ensaiado com uma solução de antena com maiores 

dimensões físicas. 

 

 

Figura 11: Receptor AM conectado a uma antena de maiores dimensões física. 

  

 Com base nestes resultados dos trabalhos realizados, concluiu-se o seguinte: 

a) O trabalho permitiu um estudo sobre as etapas de desenvolvimento de um 

receptor AM; 

b) As etapas críticas do projeto do receptor AM foram a confecção do 

transformador que agrega a antena e o circuito elétrico LC de sintonia e também a 

necessidade de ter-se uma antena com uma dimensão física maior para uma 

qualidade de recepção AM; 

c) A barra de ferrite em que foi enrolado o transformador da antena e da 

sintonia LC elevou a concentração de sinal eletromagnético captado pelo receptor; 

d) O estágio amplificador do receptor AM permitiu que a informação que foi 

transmitida em modulação AM, após o estágio de retificação e detecção de pico, 

fosse ouvida na saída acoplada em um alto falante. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Por fim, o trabalho foi importante tendo atingido os objetivos inicialmente 

propostos e realizado com êxito o projeto e ensaio de um receptor AM em um 



laboratório de telecomunicações. Permitiu um estudo sobre as etapas de 

desenvolvimento de um receptor AM, bem como a prática nas etapas críticas do 

projeto do receptor AM. 
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