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Descrição do trabalho final

Tente fazer as simulações com a maior parametrização possível, evitando a utilização de 
números-mágicos dentro do código.

Neste trabalho, você desenvolverá um sistema de modulação e demodulação AM de sinais 
discretos. É objetivo que o sistema opere como se estivesse funcionando em tempo real, embora o 
Matlab no Linux nos impeça de usar o Data Acquisition Toolbox. Assim, usaremos sinais de áudio 
pré-gravados disponíveis em [Link].

A simulação será composta pelas seguintes etapas:

• Modular os 6 sinais disponíveis, colocando cada sinal num canal dentro do espectro 
disponível

• Transmitir os sinais modulados, não esquecendo de injetar um ruído AWGN

• Demodular um dos sinais, escolhido previamente pelo usuário da simulação

Os sinais serão modulados em amplitude (AM), definida como:

e [n]=(Ec+em[n])×cos (2π f cn t s)

onde e [n]  é o sinal modulado, Ec  é a amplitude da portadora (pode ser 1), em[n]  é 
o sinal a ser modulado, f c  é a frequência da portadora e t s  é o período de amostragem 
dos sinais envolvidos. Não podemos esquecer que o t s  utilizado deriva de f s , a 
frequência de amostragem dos sinais, e as frequências das portadoras ( f c ) não podem ser 
maiores que a frequência de amostragem (Teorema de Nyquist). Assim, é necessário planejar
os parâmetros da simulação para realizar a transmissão:

• Eu tenho 6 sinais, consigo colocar todos na faixa de 0 a 
f s

2
 Hz?

• Senão, é possível aumentar f s ? Como?

• Se eu aumentar f s , para qual valor irei aumentar, de forma que caibam todos os 6 
sinais, seus respectivos espectros e bandas de guarda? Quais esses valores?

• É necessário filtrar os sinais antes de modular para garantir que eles sejam limitados 
em banda, evitando a interferência nos canais adjacentes?

http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/images/1/13/PSD20706_Avaliacao_final_2014-2_audios.rar


Transmitir um sinal no meio é representado na simulação pela soma de todos os sinais 
modulados. O ruído AWGN representa incertezas devido à problemas de precisão dos 
equipamentos.

A demodulação é realizada da mesma forma que a modulação, seguida de uma filtragem do
sinal, para que os outros canais sejam anulados.

A simulação deverá supor que os sinais são captados em tempo real, sendo então composta por um 
laço onde todas as operações são realizadas amostra a amostra. Esse laço deverá ser executado 
indefinidamente, até que o usuário aperte a tecla “q” (lembram do GETKEY?).

Define os parâmetros da simulação

Laço:

Lê uma nova amostra dos sinais

Modula a nova amostra

Transmite a nova amostra modulada

Demodula a nova amostra do canal desejado

Armazena o valor da amostra demodulada

Fim do laço

Exibe os resultados

Os resultados de cada etapa deverão ser exibidos com imagens dos espectros de frequência, para 
ilustrar o processo. Os sinais de entrada e saída deverão ser tocados nas caixas de som.

Como os sinais possuem tamanhos diferentes e limitados, quando não houver mais amostras para 
serem capturadas, a entrada será novamente a primeira amostra. O tratamento de exceção do Matlab
(ver help try para mais informações) pode ser usado para esse fim.

Uma forma de realizar a filtragem amostra a amostra é usar o algoritmo de filtragem desenvolvido 
em sala.


