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Conteúdo:



Metodologia Utilizada

Motivação, Objetivos e Metas



O aumento da disponibilidade dos sistemas 

de comunicação para a população envolve:

 Diminuição da complexidade de operação;

 Diminuição de custo;

 Ampliação das funcionalidades.



A necessidade de hardware dedicado limita a 

disponibilidade do sistema de várias formas:

 A ampliação das funcionalidades muitas vezes 

implica em substituição ou adição de hardware;

 Inviabiliza modificações nas características do 

sistema para melhorar desempenho de acordo com 

novas tecnologias;

 Novas regulamentações no setor podem impedir a 

operação do sistema na sua configuração original;



O rádio definido por software permite 

sistemas de comunicação mais flexíveis

 Principio básico: utilização de processadores 

genéricos, capazes de implementar via comando de 

software os componentes utilizados nos 

transmissores e receptores;

 Um único hardware pode realizar diversas funções, 

dependendo do software em aplicação.



A criação de um produto deve partir da 

elaboração de uma proposta contendo:

 Uma motivação que gera um objetivo geral do 

projeto; 

 Objetivos a serem alcançados pelo produto;

 Metas baseadas em prazos e nos recursos

disponíveis.



Objetivos:

 Desenvolver um protótipo de comunicação sem fio 

baseado em rádio definido por software que possa ser 

integrado à rede telefônica.

 O produto desenvolvido deve apresentar baixo custo e 

possibilidade de adição de funções e modificação nos 

seus parâmetros. 

Motivação:

 Aumento da disponibilidade dos sistema de comunicações.



Metas:



Revisão Bibliográfica

Sistemas de comunicação, tipos de modulação, rádio 

definido por software, placa USRP e interface de 

programação (GNU Radio)



O processo de comunicação envolve a 

informação transmitida pela sucessão:

1. Geração de um sinal de mensagem;

2. Obtenção da representação desse sinal por um 

conjunto de símbolos;

3. Codificação desses símbolos em uma forma 

apropriada à transmissão;

4. Transmissão do produto dessa codificação por um 

canal;

5. Decodificação e reprodução dos símbolos;

6. Recriação de um sinal mensagem próximo do sinal 

gerado inicialmente.



Os três elementos básicos comuns a qualquer 

sistema de comunicação são: transmissor, 

canal e receptor.



A modulação FM foi escolhida por ser de 

simples compreensão, visualização e 

implementação.

A modulação FM utiliza portadora 

senoidal (modulação de onda 

contínua) e representa o sinal 

modulante por variação de 

frequência (Frequency

Modulation).



A placa USRP oferece os recursos para 

implementação do sistema.



Para implementar o software usamos um 

pacote aberto compatível com a USRP: o 

GNU Radio.

 O pacote é compatível com os sistemas Windows e 

Linux, sendo que suas extensões são normalmente 

desenvolvidas em Linux.

 Ele é estruturado em blocos implementados em 

C++ e conectados (via ‘wires’) em Python ou em 

um ambiente gráfico – o GRC.



Definição dos Parâmetros



Versão parcial do protótipo desenvolvido:

 Os primeiros testes foram feitos em Python e no 
GRC, verificando-se menor complexidade por meio 
do GRC.

 O sistema implementado consiste na transmissão 
do sinal na entrada de áudio de um PC para saída 
de áudio de outro PC usando:

 Duas placas USRP acopladas cada uma a uma 
antena;

 Transmissão FM em uma frequência ajustável;

 Frequência de amostragem de 32kHz;

 Ganhos ajustáveis de forma a melhorar a qualidade 
do áudio recebido.



Implementação do Protótipo

Programas transmissor e receptor implementados no 

GRC.



Implementação do transmissor:



Implementação do receptor:



Resultados Parciais

Análise da execução do software implementado.



Software em execução: transmissor



Software em execução: receptor



O cumprimento das metas foi atingido 

conforme prazos estabelecidos



Atividade extra desenvolvida:

 Observando falta de documentação acerca do 

pacote de programação utilizado (GNU Radio), 

iniciamos o desenvolvimento de um tutorial;

 Não existem tutoriais em português;

 Os tutoriais em inglês são incompletos e 

descorrelacionados.



Metas Futuras

Ajustes para comunicação dual, transmissão de 

sequência numérica e integração à rede telefônica



O sistema de comunicação desenvolvido deve 

ser ajustado para que opere de forma 

integrada com a rede telefônica:

 Gerenciar a execução simultânea dos programas, 

permitindo comunicação nos dois sentidos;

 Desenvolver novo bloco que permita a transmissão de 

sequência numérica;

 Realizar integração via tecnologia VoIP utilizando um 

software livre que implementa os recursos encontrados 

em um PABX – Private Automatic Branch Exchange

(como o Asterisk).

 Realizar testes e possíveis ajustes com filtros e pré-

amplificadores.
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