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Como se efectua a comunicação
Sinais analógicos e digitais
modulação

Para se enviar informação sob a forma de imagens e sons é necessário convertê-los em
sinais eléctricos. Essa conversão é feita pelo microfone no caso do som e pela máquina de
filmar no caso da imagem.
No microfone a diferença de potencial varia no tempo de acordo com as características
do som. Trata-se de uma sequência contínua de diferenças de potencial (tensão).
Na máquina de filmar é gerada uma diferença de potencial maior ou menor (consoante a
luminosidade do sítio filmado) em função do tempo. Estes sinais eléctricos gerados tanto no
microfone como na máquina de filmar são analógicos.
Um sinal analógico é uma grandeza física que varia com o tempo, normalmente de
maneira suave e contínua.
Um sinal digital é uma sequência ordenada de símbolos seleccionados a partir de um
conjunto de elementos discretos. Por exemplo, são sequências dos dígitos 0 e 1, que
correspondem ao ligar e desligar da tensão.
Os sinais analógicos tanto na transmissão ou armazenamento perdem em amplitude (o
que se contraria amplificando-os mas ao serem amplificados o”ruído” também é amplificado) e
em detalhe da sua forma por isso para transmitir imagens e sons com maior qualidade os
sinais analógicos convertem-se em sinais digitais cujo armazenamento e transmissão é muito
mais fiável pois não são afectados pelo “ruído” (parte do sinal que não corresponde à
informação).
O aparelho receptor tem que ter um conversor digital /analógico para recuperar a
informação inicial.
Durante a transmissão há, em geral, perdas energéticas, que se traduzem na atenuação
do sinal, à medida que a distância é percorrida. A atenuação reduz a intensidade do sinal, que
deve, então, ser de algum modo amplificado no decorrer da transmissão e no receptor.
Os sons e imagens convertidos em sinais eléctricos têm frequências baixas e, por isso,
são pouco energéticos não podendo por isso ser directamente encaminhados para a antena
emissora. De facto a produção de ondas electromagnéticas para fins de comunicação só é
viável se as frequências das oscilações das cargas nas antenas forem muito elevadas.
O processamento de um sinal para transmissão envolve sempre modulação.
A modulação é uma operação que se faz no transmissor e que envolve dois sinais: o
sinal emitido que contém a mensagem e uma onda electromagnética sinusoidal de elevada
frequência (a onda portadora).
Aparelhos chamados moduladores vão alterar a forma da onda portadora em
correspondência com as variações do sinal. A onda electromagnética, depois de modulada, é
enviada para o espaço onde se propaga.
A figura A mostra um sinal áudio e a onda portadora. Em B, mostra-se a onda portadora
já modulada em amplitude. A informação é transmitida variando a amplitude da onda
portadora - a envolvente da onda portadora toma a forma do sinal original. Este tipo de
modulação (em amplitude) é característico da radiodifusão (AM). A informação a transmitir
está contida nas variações da amplitude da onda modulada.

Num outro tipo de modulação, em frequência (FM), a informação é transmitida variando a
frequência da onda portadora, que aumenta nas zonas de maior amplitude e decresce nas
zonas de menor amplitude do sinal a transportar, e faz essa alteração ao ritmo do sinal.
A modulação FM, como não é sensível a alterações de amplitude, é pouco afectada pelo
ruído ou interferências que alterem a amplitude da onda pois a informação a transmitir não
está codificada em amplitude, daí ser utilizada em transmissões áudio e de imagens de alta
fidelidade pois tem maior qualidade.
A onda portadora depois de modulada apresenta um intervalo ou banda de frequências.
Suponhamos que a onda portadora tem frequência de 100MHz e que o sinal a transmitir tem
100Hz de frequência. A onda portadora vai ter uma largura de banda de 200Hz pois vai ter
frequências compreendidas entre a frequência central menos 100Hz e a frequência central
mais 100Hz.
No receptor, a onda portadora tem de ser desmodulada, recuperando-se a mensagem
original.
O uso da modulação é de grande importância pois a onda portadora,
electromagnética, possui a velocidade máxima de propagação de um sinal que é possível
existir - a velocidade da radiação electromagnética, 3x108 ms-1 .
Por este meio, um sinal sonoro, que tem uma velocidade de propagação muitíssimo
inferior, será transmitido à velocidade da onda portadora e consegue-se
que atinja o seu destino no tempo mais curto possível.
A modulação dos sinais que se pretendem transmitir permite:
-Possibilidade de sintonização: quando sintonizamos uma certa estação
de rádio ou de televisão, estamos a seleccionar um dos muitos sinais que
estão a ser recebidos nesse instante. Uma vez que cada estação tem
uma onda portadora de frequência distinta da das outras, o sinal desejado
pode ser separado dos restantes. Se não fosse a modulação, tal não
seria possível e, consequentemente, numa dada área, só poderia emitir
uma única estação.
Em resumo:
A transmissão de um sinal compreende 3 etapas: emissão,
propagação e recepção.
Na emissão:
. Transformação da informação em sinal eléctrico (microfone).
. Amplificação do sinal. . Modulação da onda portadora pelo sinal.
. Amplificação da onda electromagnética.
. Emissão através de uma antena.
Na recepção:
. Recepção do sinal electromagnético por uma antena.
. Selecção do emissor efectuada por um circuito receptor sintonizado para a frequência da
portadora emitida.
. Desmodulação (separação do sinal da onda portadora).
. Amplificação do sinal de baixa frequência.
. Transformação do sinal eléctrico em sinal acústico ou óptico (imagem).
Propagação:
. As ondas de maior comprimento de onda propagam-se directamente do emissor ao receptor.
Contornam facilmente os obstáculos que constituem o relevo terrestre (são difractadas).
. As ondas curtas sofrem reflexão na ionosfera. Por reflexões sucessivas podem atingir pontos
muito afastados do emissor.

