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Resumo: Este artigo tem como principal objetivo a 

análise de sistemas de Rádio FM Digital no modo 

Híbrido, no qual o sinal digital é transmitido 

concatenado ao sinal analógico. A implementação do 

sistema feita por utilização de Rádios SDR, e são 

configurados através do software GNU Rádio. Os 

sistemas de estudos, IBOC e DRM, foram escolhidos 

devido ao fato de estarem presente no papersheet da 

ANATEL. A implementação feita se baseia no formato 

de modulação utilizado pelos sistemas IBOC e DRM. 

1. Introdução  

 O Rádio FM é um sistema de telecomunicação 

que proporciona a comunicação entre diversos 

dispositivos, onde se tem um transmissor (Emissora) 

que modula e envia a informação a diversos receptores. 

 O Rádio FM Híbrido é um sistema que visa 

implementar o sinal digital junto com o sinal analógico. 

Com essa implementação, podemos ampliar o conteúdo 

entregue ao receptor. Com o sinal analógico, apenas o 

sinal de áudio é envidado. Porém, com o sinal híbrido, é 

possível enviar não somente o áudio, mas também 

imagens, textos entre outras coisas, como por exemplo, 

informações climáticas. 

 O sistema híbrido utiliza a modulação QPSK-

OFDM para fazer a transmissão do sinal digital. 

 A implementação dos sistemas será realizado 

através de Rádios SDR. 

2. Modulação QPSK  
A modulação QPSK é um formato de 

modulação digital extremamente popular e poderoso. 

Esse sinal é a soma de dois sinais PSK binários de 

mesma frequência, um com portadora Cos(ωct) (em 

fase) e outro com a portadora Sen(ωct) (em quadratura). 

Por essa razão, o sinal é comumente conhecido como 

Quadrature PSK, ou QPSK. [2] 

3. Multiplexação OFDM 
O OFDM (Orthogonal Frequency-Division 

Multiplexing) é um tipo de multiplexação, e é utilizada 

neste projeto devido a sua capacidade de transmitir 

diferentes informações em uma mesma banda e, além 

disso, uma maior taxa de transmissão de bits. Essa 

capacidade se da ao fato do OFDM ser um esquema de 

multiplexação de subportadoras. Onde em cada uma das 

subportadoras pode conter uma informação diferente. 

 

4. Rádio Definido por Software  
 Rádio definido por software, que é comumente 

conhecido como SDR, é um conceito sobre a utilização 

do hardware. E esse conceito é utilizado tanto na 

indústria como na área acadêmica e de pesquisa. O SDR 

faz com que tenhamos hardwares mais potentes, que 

possam realizar qualquer tipo de tarefa, sendo limitado 

apenas por software. [4] 

 

5. GNU Radio 
 A implementação nos Rádios SDR foram 

dados através do software GNU Radio. O GNU Radio é 

um software aberto, baseado em Python e C++.  A 

interface de configuração se da através de blocos 

construídos a partir de linhas de configuração em C++ e 

Python. [5] 

 

6. Metodologia 
 Inicialmente foi realizada uma pesquisa sobre 

os sistemas IBOC e DRM para adquirir informações 

importantes sobre os sistemas, fora encontrados dados 

suficientes para iniciar a implementação através do 

GNU Rádio e dos Rádios SDR.  

 Depois de coletar informações sobre os 

sistemas, foi necessário estudar sobre o software que 

seria usado, o GNU Radio. Criamos diversos diagramas 

de modulações digitais, a construção destes diagramas 

foi um modo para nos ambientar com o software e seus 

parâmetros. 

 Após a familiarização com o software, foi 

iniciado a implementação do sistema para realizar uma 

transmissão QPSK-OFDM. 

 O diagrama de blocos da figura 1 é o diagrama 

utilizado para fazer a transmissão do sinal OFDM. 

 O arquivo que está sendo transmitido é um 

arquivo de áudio que foi gravado através de um 

Figura 1 – Bloco de transmissão OFDM 
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diagrama de blocos do GNU Radio. 

 Foram realizados dois testes para análise do 

sistema de transmissão. Um verificando o limite para 

que não haja nenhum pacote recebido, e outro para 

verificar qual seria a posição máxima para que o sinal 

transmitido possa ser recuperado com sucesso no 

receptor.  

 

 
Figura 2 - Disposição dos rádios para os testes 

 

 A informação transmitida em ambos os testes é 

um arquivo de áudio criado a partir de um diagrama de 

blocos no GNU Radio. 

 Foi analisado através de um analisador de 

espectro, qual era a Rádio FM com uma maior potência 

no momento em que se estava fazendo o primeiro teste. 

Foi visualizado que a Rádio 88.1MHz era a que tinha 

maior potência.  

 Com a rádio determinada, foi escolhido o 

limite superior da banda de FM para alocarmos o sinal 

OFDM.  

 A rádio FM tem uma largura de banda de 

150KHz, como a radio está centrada na frequência 

88,1MHz, o limite superior é 88,175KHz. O sinal 

OFDM tinha uma largura de banda de 200KHz, 

portanto levando em consideração o limite superior da 

rádio FM, o sinal foi posicionado na frequência 

88,275KHz. 

 Com o sinal posicionado, configuramos o 

transmissor para enviar o arquivo de áudio 

constantemente. Com a informação sendo transmitida, 

fomos deslocando o sinal OFDM para esquerda, para 

dentro do sinal analógico, a passos de 1KHz, e 

verificando em qual frequência não haveria mais 

transmissão de informação. 

 A partir 88,260MHz já havia bastante perda de 

pacotes, porém só em 88,174MHz foi que o sistema 

parou de receber completamente. O sinal OFDM já 

estava completamente dentro do sinal analógico quando 

houve a interrupção do recebimento de pacotes. 

 O segundo teste consiste em fazer a 

transmissão de um arquivo de áudio, de 568kb. A 

transmissão foi repetida de 3 a 4 vezes para uma mesma 

frequência de portadora para verificar a quantidade da 

informação recebida. A mensagem recebida foi 

comparada com a original, para verificar a quantidade 

que foi recebida.  

 

 
 

Figura 3 – Espectro analisado durante o teste de 

transmissão 

 

 Para fazer este teste, a portadora OFDM foi 

posicionada em 91,125MHz, e avançando para 

91,3MHz, onde existe uma rádio FM. 

 Cada deslocamento da portadora era de 1KHz. 

 Notou-se que até 5KHz dentro da rádio FM, a 

quantidade de informação recebida era suficiente para 

compreender o áudio enviado, porém a partir de 5KHz, 

começou a se notar uma perda significativa de bytes e 

portanto, havia uma distorção no áudio enviado. 

 Durante a transmissão do arquivo, o áudio da 

rádio FM foi monitorado através de um rádio FM, 

portanto era possível ouvir a rádio FM durante a 

transmissão da informação. A partir de 

aproximadamente 10KHz de descolamento do sinal 

OFDM para o sinal da rádio FM, foi notado uma 

interferência constante do sinal no áudio da rádio. 

 

7. Conclusões 

 Foi possível verificar durante os testes que o 

sistema de transmissão híbrido é uma alternativa de 

transmissão quando se tem a necessidade de enviar um 

sinal digital e analógico em uma banda limitada. Se for 

posicionado no espectro respeitando certos limites, é 

possível fazer a transmissão. 
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