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RESUMO 

 

A capacidade de transmitir informações por meio de ondas sonoras fez com que 

o ser humano desenvolvesse tanto habilidades quanto instrumentos para a produção 

de sons. Os sons audíveis são utilizados para a comunicação, já os sons inaudíveis 

possuem diversas aplicações em engenharia, ciências básicas e medicina. Mas como 

transmitir informações em sons com faixas inaudíveis como o ultrassom? O 

ultrassom é um som transmitido numa freqüência superior àquela que o ouvido 

humano pode perceber que é de aproximadamente 20.000 Hz. Os dispositivos 

ultrassônicos operam acima de 20.000 Hz até vários gigahertz (RUI, Rita 

Laura,p.76.2007) .  

O objetivo desta pesquisa é verificar a possibilidade de transmitir informações 

na faixa de ultrassom, uma vez que a sua viabilidade possibilita a utilização da 

mesma para se ter uma comunicação mais limpa de ruídos. Logo testou-se as 

maneiras possíveis de como lidar com esta problemática que é utilizar a faixa de 

ultrassom a fim de comprovar a hipótese testada. 
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INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de transmitir informações por meio de ondas sonoras fez com que o 

ser humano desenvolvesse tanto habilidades quanto instrumentos para a produção de 

sons. Os sons audíveis são utilizados para a comunicação, já os sons inaudíveis possuem 

diversas aplicações em engenharia, ciências básicas e medicina. Mas como transmitir 

informações em sons com faixas inaudíveis como o ultrassom? 

 O objetivo dessa pesquisa é fazer com que sejam transmitidas informações nessa 

faixa de som inaudível, sendo possível receber, decodificar e transmitir uma mensagem 

para se ter como aplicação na área da robótica, pois uma das grandes dificuldades 

encontradas é a troca de informações de forma clara e livre de interferências como os 

ruídos existentes no mundo real.  

Para o presente projeto teve como principais componentes de hardware o  utilizado 

o sensor ultrassônico para emissão das ondas e um microfone para recepção delas e  

para software os programas ARDUINO e Lab View para emissão e recepção 

respectivamente. 

Alguns estudos com relação ao ultrassom como uma forma de comunicação já 

foram feitos, em vários trabalhos e/ou artigos onde podemos citar, por exemplo, a) 

“Transmissão de sinal sonoro por Laser”, do aluno Cristian Rosa da Silva em seu 

trabalho de pesquisa, onde seu objetivo era demonstrar experimentalmente como um 

sinal sonoro pode ser modulado por um circuito emissor para ser transmitido via laser 

pelo ar, sendo em seguida captado por um fotodiodo conectado a um circuito receptor, 

onde esse sinal será decodificado permitindo assim, convertê-lo em ondas sonoras; b) 

“Modem Acústico”, da aluna Bianca Wright em sua monografia, onde objetivo é a 

implementação de um modem acústico, ou seja, de um sistema de comunicação digital, 

que utiliza como hardware a placa de som de um computador, tanto para a transmissão 

quanto para a recepção, integrado ao software matemático MATLAB, e que utiliza 

como meio de transmissão o ar utilizando as ondas mecânicas (som) como forma de 

propagação da informação. Como o ultrassom obedece as mesmas leis básicas da 

Acústica na propagação de suas ondas, os fenômenos como difração, reflexão, refração 

e interferências são perceptíveis (RUI Laura Rita,2007) . Assim serão aplicadas as 



8 
 

equações e teorias físicas juntamente com os softwares e hardwares disponíveis no 

mundo eletrônico. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para o presente projeto, foi necessário à aplicação assim como uma revisão da 

literatura de fundamentos teóricos a respeito dos componentes utilizados assim 

como sobre a teoria principal a respeito do ultrassom. 

A utilização dos ultrassons baseia-se no fenômeno de reflexão do som ao atingir 

um obstáculo. Eles são utilizados para diagnósticos e terapias na Medicina e 

também para fazer o mapeamento do fundo do oceano, sendo emitidos por navios. 

Os ultrassons também são utilizados na comunicação de diversas classes de animais. 

Os morcegos emitem sons ultrassônicos que vão de 25 000 a 50 000 Hz. Esses sons 

refletem-se em qualquer obstáculo (até mesmo num fio) e, quando esse som 

refletido alcança novamente os ouvidos dos morcegos, eles sabem a localização do 

obstáculo e desviam-se. (A física na audição humana / Laura Rita Rui. – Porto 

Alegre : UFRGS, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Física, 2007. 74p.) 

 O transdutor é um dispositivo que transforma um tipo de energia em outro. Ele 

pode converter, por exemplo, uma magnitude física, como posição, velocidade, 

temperatura, luz, entre outras, em um sinal elétrico normalizado. Essa propriedade é 

utilizada principalmente por sensores. Um exemplo de transdutor é o microfone, que 

transforma energia sonora em sinal elétrico. Outro exemplo é o alto-falante, que 

funciona de forma inversa ao microfone, convertendo sinais elétricos em energia 

sonora. (Retirado do site http://www.brasilescola.com/fisica/transdutor.htm em 

17/02/15). 

 

Figura 1.Esquemático do funcionamento geral de um transdutor 

(Fonte: http://www.newtoncbraga.com.br/) 

 

http://www.brasilescola.com/fisica/microfone.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/transdutor.htm
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O transdutor utilizado foi o de um microfone, onde princípio de funcionamento 

da maioria dos microfones é dado pela maneira como a energia acústica é 

transformada ou provoca uma alteração de uma grandeza elétrica num circuito. De 

um modo geral dizemos que a finalidade de um microfone é converter sons em uma 

corrente ou tensão cuja forma de onda, frequência e intensidade correspondam ao 

som original. 

Incialmente, para tratar os sons audíveis utilizou-se os microfones de eletreto  

que possuem como elemento sensível um material denominado eletreto que têm 

propriedades elétricas interessantes. Estes materiais apresentam cargas elétricas 

permanentes, que se alteram quando eles sofrem deformações mecânicas. Assim, se 

prendermos um material deste tipo a um diafragma, a tensão que aparece em suas 

faces vai variar conforme o som que incidir no diafragma. Como estas tensões são 

muito baixas e a impedância do eletreto é extremamente alta, estes microfones já 

levam embutidos um circuito amplificador que consiste num transistor de efeito de 

campo de junção (JFET). 

E para receber o inaudível utilizou-se o microfone dinâmico que é o mais 

comumente utilizado devido à em aplicações profissionais pela sua qualidade de 

reprodução. Em torno de um imã permanente é enrolada uma bobina formada por 

muitas voltas de fio esmaltado muito fino. O número de voltas desta bobina vai 

determina as características elétricas do microfone, como sua impedância e 

sensibilidade. Os microfones dinâmicos são de baixa impedância, e o sinal fornecido 

é muito fraco, exigindo o uso de circuitos pré-amplificadores. 

Quando uma onda sonora incide no diafragma de metal ferroso, um material que 

pode concentrar as linhas de força do campo magnético do imã ocorre uma 

modificação dessas linhas de força, com o que é induzida uma tensão na bobina cuja 

forma de onda corresponde ao som incidente. (Retirado do site: 

http://www.newtoncbraga.com.br em 28.06.2015).  

 

 

http://www.newtoncbraga.com.br/
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Figura 2. Estrutura de um microfone dinâmico 

(Fonte: http://www.newtoncbraga.com.br/) 

Viu-se também, a necessidade de utilizar o sensor de som, para poder fazer a 

comunicação e obter um padrão de protocolo da comunicação. O módulo sensor de 

som é um microfone simples. Com base no amplificador de potência LM393 e um 

microfone eletreto, ele pode ser usado para detectar a intensidade do som do 

ambiente. O valor de saída pode ser ajustado pelo potenciômetro. 

Utilizou-se para testes o microcontrolador Arduino Nano que é um pequeno, 

completo e amigável-placa de ensaio de tabuleiro baseado no ATMEGA328 

(Arduino Nano 3.x) ou ATmega168 (Arduino Nano 2.x). Ela tem mais ou menos a 

mesma funcionalidade da Arduino Duemilanove, mas numa embalagem diferente. 

Falta-lhe apenas uma tomada de energia DC, e funciona com um cabo USB Mini-B, 

em vez de um padrão. 

Cada um dos 14 pinos digitais do nano pode ser usado como uma entrada ou 

uma saída, usando pinMode (), digitalWrite (), e funções digitalRead (). Eles 

operam a 5 volts. Cada pino pode fornecer ou receber um máximo de 40 mA e tem 

um resistor pull-up interno (desconectado por padrão) de 20-50 kOhms. (Retirado 

do site http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano em 18/01/2015). 

Utilizou-se também Arduino mega 2560 que é uma placa de microcontrolador 

baseado no ATmega2560 (folha de dados). Ele tem 54 pinos digitais de entrada / 

saída (dos quais 15 podem ser usados como saídas PWM), 16 entradas analógicas, 4 

UARTs (portas seriais de hardware), um cristal oscilador de 16 MHz, uma conexão 

USB, um fone de poder, um cabeçalho ICSP, e um botão de reset. Ele contém tudo 

o necessário para apoiar o microcontrolador; basta conectá-lo a um computador com 

um cabo USB ou ligá-lo com um adaptador AC-CC ou bateria para começar. 

(Retirado do site : https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560). 

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
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Para emissão do sinal ultrassônico utilizou-se o HC-SRO4 que é um sensor 

ultrassônico que usa um sonar para detectar objetos a distância de 2 cm até 4 metros. 

Seu sistema de detecção de objetos é como o dos golfinhos. Esse sensor é muito 

utilizado na robótica para construção de robôs, que se movimentam e devem desviar 

ou evitar obstáculos. (Retirado do site: http://www.filipflop.com.br/arduino-com-

sensor-de-obstaculos-ultrasonico-HC-SRO4.html em 29/06/2015). 

Para começar a medição é necessário alimentar o módulo e colocar o pino 

Trigger em nível alto por mais de 10us. Assim o sensor emitirá uma onda sonora 

que ao encontrar um obstáculo rebaterá de volta em direção ao módulo, sendo que o 

neste tempo de emissão e recebimento do sinal o pino ECHO ficará em nivel alto. 

Logo o calcula da distância pode ser feito de acordo com o tempo em que o pino 

ECHO permaneceu em nível alto após o pino Trigger ter sido colocado em nível 

alto. 

Distância = [Tempo ECHO em nível alto * Velocidade do Som] / 2 

A velocidade do som pode ser considerada idealmente igual a 340 m/s, logo o 

resultado é obtido em metros se considerado o tempo em segundos. Na fórmula a 

divisão por 2 deve-se ao foto que a onda é enviada e rebatida, logo ela percorre 2 

vezes a distância procurada. 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: http://www.techmount.com.br) 

 

 

Figura 3. Sensor ultrassônico 
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Para se fazer o tratamento dos sinanis utilizou-se a  análise de Fourier que é uma 

família de técnicas matemáticas, todas elas baseadas na decomposição de sinais em 

senoides. 

A Transformada Discreta de Fourier (Discrete Fourier Transform - DFT) é o 

membro da família utilizado para sinais digitalizados.Para processar os sinais usando 

um computador ou DSP, os sinais devem estar na forma digital (discretos).Em outras 

palavras, computadores só podem lidar com sinais discretos e finitos em comprimento. 

A única transformada que pode ser utilizada na prática é a DFT. (Oppenheim, Alan V. 

Sinais e Sistemas, 2010).  

Para o som audível, foi usado como software o MATLAB® que é a linguagem de 

alto nível e ambiente interativo usado por milhões de engenheiros e cientistas em todo o 

mundo. Ele permite explorar e visualizar ideias e colaborar em todas as disciplinas, 

incluindo processamento de sinal e imagem, comunicações, sistemas de controle e 

finanças computacionais. (Retirado do site: 

http://www.mathworks.com/products/matlab/). 

Para a manipulação dos dados em ultrassom utilizou-se o LabVIEW que é um 

ambiente de desenvolvimento criado especificamente para acelerar a produtividade de 

engenheiros e cientistas. Com sua sintaxe de programação gráfica, que torna simples 

visualizar, criar e desenvolver códigos para sistemas de engenharia. Esse ambiente é o 

que melhor ajuda os engenheiros a traduzir suas ideias em realidade, reduzir os tempos 

dos testes e oferecer informações com base nos dados coletados. Da construção de 

máquinas inteligentes à garantia da qualidade dos dispositivos conectados (Retirado do 

site: http://www.ni.com/labview/pt/). 

O protocolo de comunicação tanto para o som audível quando para o ultrassom foi 

baseado na tabela ASCII, acrônimo de American Standard Code for Information 

Interchange (Código Americano Padrão para o Intercambio de Informações), que é um 

conjunto de valores que representam caracteres e códigos de controle armazenados ou 

utilizados em computadores. 

Nesta tabela, cada caractere (letra ou número) possui um código correspondente. 

Cada código ocupa 1 byte (tipo char), o que nos dá 255 posições. Destas 255 posições, 
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as primeiras 32 (0 a 31) correspondem a códigos de controle que são utilizados para 

controlar dispositivos (tais como monitores e impressoras). Logo, a maioria destes 

códigos não produz caracteres quando impressos em algum dispositivo (como a tela do 

computador). 

(Retirado http://www.leandro.wives.nom.br/pascal/Material/Tabela%20ASCII.htm) 

 

Figura 4. Tabela ASCII 

    (Fonte: Curso de Eng. Elétrica UNESP) 
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2. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Sabe-se que primeiramente o que deveria ser feito seria o levantamento 

bibliográfico como sendo o passo inicial da pesquisa cientifica. Feita toda pesquisa 

em artigos, livros e sites na internet, pôde-se, então, entender mais sobre o principal 

problema que gerou o projeto, que é a falta de conhecimento a respeito do envio de 

informação via ultrassom. 

Depois do levantamento bibliográfico, pôde-se obter uma hipótese do assunto e 

trabalhar nela. Hipótese esta que foi obter um modelo para se estabelecer um padrão 

de frequência do som audível, isto é, ter uma amostragem padrão de cada frequência 

gerada pelo emissor, e traduzir em um receptor esses dados, e por meio desse padrão 

modular a informação e para segundo o mesmo raciocínio fazer os testes na 

frequência do ultrassom. 

Tendo em vista essa hipótese, foram listados alguns materiais a serem utilizados 

para os testes iniciais, que no caso correspondem basicamente aos testes contidos 

nesse relatório. Materiais como o Arduino NANO, buzzer, o sensor de som 

(amplificador interno LM393) e microfone de eletreto foram utilizados como passo 

inicial para os testes com o som audível.  

A proposta a fazer uma comunicação da seguinte maneira, o buzzer utilizando 

arduino, enviaria dois tons diferentes, um alto (mais agudo) e um baixo (grave). Em 

seguida o receptor deveria identificar as duas tonalidades diferentes enviando assim 

uma informação, pois um tom seria o bit ‘1’, outro ‘0’ e o nenhum seria o ‘X’(não 

recebe nada) criando assim um protocolo de comunicação utilizando a tabela ASCII 

e seriam feita uma amostragem de 255 frequencias. 

Iniciando os testes utilizando com programas em Arduino para sensor de som 

(receptor) e o buzzer (emissor). 

 

 

 

Figura 5. Circuito emissor de som (buzzer) 
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Figura 6. Teste com o sensor de som para recepção 

 A próxima etapa foi ir pesquisar outro circuito receptor, logo se foi atrás de um 

circuito amplificador com microfone de eletreto em que este fosse ligado a uma 

porta analógica do Arduino para que suas informações de recepção fossem 

mostradas na serial. 

 

 

    

  

 

 

 

 

(Fonte: youtube.com Amplified electret microphone) 

A partir desse circuito se fez a montagem na protoboard e concetando na serial 

do Arduino. Foram inseridos 2 LED’s, em que, acendia o LED de cor azul quando a 

tonalidade alta era indicada (bit ‘1’) e o LED de cor vermelha quando a tonalidade baixa 

(bit ‘0’) era detectada. Quando os dois LED’s acendiam simultaneamente significava 

que não estava detectando nada. 

Figura 7.Circuito amplificador de microfone utilizado. 
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 Para melhor manipulação dos dados, tentou-se fazer uma análise na frequência 

e assim utilizar a transformada discreta de Fourier no Arduino já que as funções 

discretas são sequências de valores, que aparecem quando se amostra uma função 

contínua em intervalos definidos, ela iria ser de muita utilidade para controle digital dos 

dados que seriam recebidos, pois a ideia era que de acordo com as amplitudes da 

transformada, recebidas pelo Arduino, se teria formado um padrão entre a alta e a baixa 

tonalidade.  

 Sem obter êxito no passo anterior, posterior foi usar o próprio circuito de 

microfone presente nos computadores portáteis (notebook) para fazer a recepção e como 

software o Matlab já é de muita utilidade para se trabalhar com a manipulação de sinais 

e preparado para fazer a Transformada de Fourier tanto para o tempo discreto quanto 

para o tempo contínuo, logo através de pesquisas, pode-se fazer alguns testes. 

 Para que o som recebido fosse armazenado e ser feito a transfomada, utilizou-

se no Matlab a função wavrecord para gravar o som e para se ter certeza que o som 

analisado era o que tinha sido enviado usou-se a função sound. 

Figura 8. Circuito montado para utilização nos testes (vista frontal e superior) 
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 Para isso, já se tinha a ideia de que a frequência de amostragem do Matlab é de 

11025 Hz (Fs = 11025) e a quantidade de amostras (fs) para o seguinte algoritmo foi de 

fs = 5*Fs, ou seja, captando a cada 5 períodos. 

 Na função y = wavrecord(fs, Fs, 'double') grava-se o som e na função x = fft(y) 

tirou-se a transformada desse sinal e x = abs(x) calcula em módulo essa transformada 

para que seja possível verificar a maior e a menor frequência e observa-se isso na 

função plot(t,x) onde é mostrado o gráfico da transformada desse sinal.  

 A próxima etapa foi fazer os testes para o ultrassom, em que para a fonte 

emissora utilizou-se o sensor ultrassônico em que apenas o TRIG foi usado, já que era 

necessário apenas o envio das ondas ultrassônicas. Entretanto a dificuldade permaneceu 

na recepção deste ultrassom. 

 Primeiramente fizemos uns testes simples através das configurações do próprio 

dispositivo de microfone instalado no notebook e percebemos que ele estava detectando 

o ultrassom bem pouco e com uma distância mínima. A partir disso percebeu-se a 

utilidade de usar um microfone comum (microfone dinâmico) para fazer os próximos 

testes, já que se o microfone consegue receber uma frequência de até 96 000 Hz então 

ele detecta o ultrassom. 

 Para manipular os dados recebidos via ultrassom, viu-se a necessidade de utilizar 

outro software, que por meio da indicação de atuantes na área, foi indicado o LabVIEW 

pois sua sintaxe de programação gráfica nos ajudaria a  manipular os dados de forma 

simples. Fizeram-se os testes utilizando este software para a recepção do ultrassom e em 

que o microfone dinâmico, conectado a porta de saída de áudio presente no computador, 

deveria estar inicialmente desligado já que ele possui um filtro passa banda que elimina 

o ultrassom. 

 No LabVIEW  gravou esse ultrassom durante 10s e utilizou-se um Filtro 

Chebyshev passa banda de 30kHz a 48kHz que retira as frequências baixas e passa 

apenas o ultrassom. Divide esses 10s em passos de 50ms (ou seja, em 10s ele consegue 

ler [ 10s/200ms = 200 bits) e verifica os máximos de cada subconjunto e armazena em 

um vetor de 200 posições. Tira-se a média dos máximos desse vetor. Em seguida, 

verifica cada elemento desse vetor e ele or maior que o máximo então é bit ‘1’ mas se 

esse valor for menor que a média, então é bit ‘0’. 
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Isto se deve ao fato de que ele pega 11 divisões sucessivas (caracteres de 11 bits) 

e o protocolo de comunicação é serial. 

   1       [ LSB  _ _ _ _ _ _    MSB ]     00 

  

 

 

 

 

 Logo converte os 8 bits de informação de cada divisão para ASCII se todas não 

forem ‘1’, pois todos sendo 1, significa que não houve ultrassom, logo o sinal veio só o 

ruído e nele todos são maiores que a média dos máximos. 

 O microfone deveria estar no modo off (desligado) pois ele possui uma 

resistência interna juntamente com uma capacitância, logo se ele estivesse ligado essa 

capacitância atrapalharia pois isso funciona como um filtro que eliminaria o ultrassom. 

 Para a emissão do ultrassom, utilizou-se o sensor já citado anteriormente, que 

nesta situação utilizou-se apenas o TRIG que envia os pulsos de ultrassom. No Arduino, 

definiram-se primeiramente os pinos do sensor e a serial para enviar caractere. Logo ele 

verifica se há um dado na serial, se sim ele ler o caractere da serial e chama a função 

enviarbyte(c) e joga 1como o pulso alto (bit START) e verifica cada bit do caractere (se 

bit ‘1’ então envia um pulso senão envia nada e muda para o próximo bit) e faz isso até 

terminar a palavra. Ou seja, todo o processo tanto de emissão quanto de recepção é para 

protocolar a comunicação baseada na tabela ASCII. 

 Fizeram-se os testes utilizando uma distância pequena para ver como se toda a 

ideia da programação tinha de fato funcionado. 

 

 

 

 

START 
INFORMAÇÃO 

STOP 
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Figura 9. Circuito emissor de ultrassom com o Arduino MEGA 

 

Figura 10. Configuração do microfone dinâmico no computador 
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Figura 12. Mensagem recebida no computador em que está conectado o receptor 

 

 

 

Figura 11. Envio da mensagem através do sensor ultrassônico juntamente com o Arduino 
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Figura 13. Receptor e emissor fazendo a comunicação à uma distancia de 15 cm 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para o teste com o sensor de som não se obteve os resultados esperados devido 

às interferências ruidosas que o sensor estava detectando o que não nos ajudaria na hora 

de protocolar a informação visto que não se estava tendo um padrão entre os dados. 

 Na segunda etapa de testes, na utilização de um circuito amplificador de eletreto, 

teve se erro na hora de manipular os sons recebidos, logo, ao utilizar a transformada 

discreta de Forrier no Arduino, também não se obteve êxito já que microcontrolador não 

conseguia processar um grande número de dados e também de fazer a transformada e 

mostrar os resultados das frequências detectadas, fazendo com que essa hipótese fosse 

descartada, já que se queria usar a mesma ideia de recepção para o ultrassom. Como ele 

não estava identificando, então os LEDs colocados para diferenciar visivelmente as 

frequências detectadas não foram de muita utilidade, porque ora acendia o azul ou o 

vermelho, independente da emissão de tonalidade do buzzer, pois ele estava capturando 

os ruídos presente no ar. 

 Como a ideia era analisar a onda isolada de sons externos de modo que se veja 

apenas a nota tocada pelo buzzer ou alto falante. Então por esse motivo seria analisada a 

onda tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência usando a 

transformada de Fourier discreta. O dt mínimo que tinha-se calculado era 

50/9600+100us onde 50/9600 devido ao envio de 50 bits por amostra e 100us que é o 

tempo que demora para a função AnalogRead retornar um valor. São 50 bits porque são 

5 blocos de 10 bits no qual 1 é o start bit, 8 são de dados e o último é stop bit; desses 

cinco blocos, quatro formam o passo da leitura (ex. 1023) e um serve como protocolo 

que é o byte \n adicionado pelo println. 

 Devido à esses testes obtidos sem sucesso, viu-se que o microfone interno 

presente no computador ajudaria a evitar esses erros obtidos juntamente com a mudança 

de software para a manipulação dos dados recebidos, que neste caso usou-se o Matlab 

que devido à sua especificação de poder receber um som externo e poder manipular 

utilizando a transformada de Fourier e sabendo que ambas as situações já possuem 

funções prontas nesse software. E, portanto fizeram-se os testes com o som audível de 

obtendo dessa maneira o que queríamos, que era poder identificar a emissão do alta 

frequência e baixa frequência no som audível do nosso circuito emissor. 
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Logo se viu a dificuldade de que o MATLAB não fosse ajudar para utilizarmos a 

mesma ideia para fazer o protocolo de comunicação com o ultrassom, e com isso,era 

preciso fazer uma nova mudança de software, onde já foi citado anteriormente, que foi o 

LabVIEW onde ao aplicar o Filtro Chebyshev passa banda, pose-se visualizar com 

melhor clareza o sinal recebido e o sinal já filtrado. E a partir disso, fez-se a 

programação do projeto que era criar uma comunicação na faixa de ultrassom que neste 

caso foi de um computador para o outro. Conseguiu-se um alcance de até 3 metros da 

fonte emissora. 

Para o que foi testado no viu-se que como teria que ter um intervalo de tempo 

relativamente grande em comparação com as comunicações existentes no meio audível, 

isso fez com que essa comunicação se tornasse lenta, mas não que nessa faixa inaudível 

isso fosse considerado impossível, mas que talvez com um número maior de testes e 

aperfeiçoamento no software isso pudesse ser melhorado. 

Em alguns testes, a palavra que deveria ser recebida vinha com algumas 

distorções, não que isso aconteceu todas às vezes durante a comunicação, mas foi 

notável esse fator, principalmente quando a frase era muito grande (20 caracteres ou 

mais) e também quanto mais longe da fonte que estava enviando a mensagem, maior 

seria o risco de essas distorções acontecerem. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Pode-se perceber como o ruído tem interferido nos testes, principalmente quando 

queremos testar a fonte receptora. A recepção foi o maior desafio, pois se teve um 

substancial número de tentativas e erros já que era preciso notar um padrão para 

criar o protocolo de comunicação. 

No ultrassom, percebeu-se a não influência de ruídos, o que era para este 

presente projeto uma das problemáticas a serem resolvidas e pôde-se obter com 

êxito. Logo é viável a aplicação desse tipo de comunicação e ela pode ser muito útil 

para enviar informações em lugares de extremas dificuldades de comunicação em 

som audível.  

Devido a muitas dificuldades em se trabalhar nesse ramo, já que poucos 

trabalhos foram feitos explorando a comunicação na faixa de ultrassom, então o 

ponto de partida inicial foi verificar o comportamento de uma comunicação na faixa 

audível, o que gerou bastantes problemas já que não estava apta a trabalhar neste 

ramo e ele foi muito suscetível a erros e de como fazer a manipulação dos dados 

nessa faixa inaudível.   

Para este projeto, ela ainda foi considerada lenta em relação às comunicações no 

som audível e ainda com um alcance um pouco menor, mas em projetos posteriores 

é possível se trabalhar em um melhor alcance da fonte emissora e uma melhor 

recepção dessa informação e assim poder aplicar na Robótica. Porém obtiveram-se 

resultados bastante consideráveis para uma próxima pesquisa nesse ramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

1. A física na audição humana / Laura Rita Rui. – Porto Alegre : UFRGS, 

Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, 2007. 

74p. : il. (Textos de apoio ao professor de física / Marco Antonio Moreira, 

Eliane Angela Veit, ISSN 1807-2763; v. 18, n. 1 

2. http://www.brasilescola.com/fisica/transdutor.htm 

3.  http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/4571-art632 

4. http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano 

5. https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560 

6. http://www.filipeflop.com/pd-6b8a2-sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-

sr04.html 

7. http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/4446-art616 

8. Oliveira, Prof. José Raimundo de; A aplicação de microfones em projeto 

digitais; 2010 

9. SRINIVASAN S., PANDHARIPANDE A. e CAICEDO D. Presence 

detection using wideband audio-ultrasound sensor.2012.p.2.Artigo científico 

na área de Engenharia- The Institution of Engineering and Technology. 

 

10. CHEN Li Han, CHAN Chi Chiu, ANG Xiu Min, YUAN Weiyong , ZU 

Peng, Wong Wei C. W, ZHANG YiFan e LEONG Kam Chew. Miniature In 

Vivo Chitosan Diaphragm-Based Fiber-Optic Ultrasound Sensor. 

2011.p.8.Artigo Científico na área de Engenharia Elétrica. JOURNAL OF 

SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, VOL. 18, NO. 3, 

MAY/JUNE 2012. 

 

11. POSADA-ROMAN Julio E., GARCIA-SOUTO José A., SERRANO Jesús 

Rubio Serrano e NÚÑEZ Iago Búa. Multichannel Ultrasound 

Instrumentation for On-line Monitoring of Power Transformers with Internal 

Fiber Optic Sensors. 2012.p.6. Artigo Científico na área de Engenharia 

Elétrica- Department of Electronics Technology, GOTL, Universidad Carlos 

III de Madrid.  

http://www.brasilescola.com/fisica/transdutor.htm
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/4571-art632
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560
http://www.filipeflop.com/pd-6b8a2-sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-sr04.html
http://www.filipeflop.com/pd-6b8a2-sensor-de-distancia-ultrassonico-hc-sr04.html
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/4446-art616


27 
 

 

12. OWENN Kevin, MAULDIN F. William, Jr., HOSSACK John A. 

Transducer Motion Estimation Using Combined Ultrasound Signal 

Decorrelation and Optical Sensor Data for Low-cost Ultrasound Systems 

with Increased Field of View.2011.p.4.Artigo Científico na area de 

Engenharia Biomédica- University of Virginia, Charlottesville, VA, USA. 

 

13. MISHRA, Prabhakar,SHANKAR H N, RAJESWARI R, MATHUR Mudit, 

DIPTI Pai G.2009.p.7. A Time-Power Efficient Fixed Point Single Purpose 

Processor for Mapping Using Ultrasound Sensors.Artigo Científico na área 

de Eng.Elétrica com ênfase em Telecomunicação e Computação- PESIT, 

Bangalore. 

 

14. SILVA, Cristian Rosa. Transmissão de sinal sonoro por laser. 2006.p.19. 

Trabalho de pesquisa  na área de Tópicos em Ensino de Física-UNICAMP. 

 

15. ANDRADE, Alexandre Simões Martins Diogo. Cinturão de ultrassom para 

robô OMNI. 2005.p.94.Relatório de Projeto de Final de Curso em 

Engenharia Mecatrônica(Controle e Automação)-Universidade Federal de 

Brasília. 

 

16. ERSAGUN Erdem e YILMAZ A. Özgür. Ultrasonic Communication in 

Wireless Sensor Networks. 2008.p.4.Artigo Cientifico na área de Eletrica e 

Eletrônica – Universidade Técnica do Oriente Médio. 

 

 

 

 

 



28 
 

CRONOGRAMA 

Nº Descrição Ag

o 

201

3 

Set Out No

v 

Dez Jan 

201

4 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Revisão Bibliográfica x            

2 Estudos das teorias 

físicas 

 x x          

3 Levantamento 

Experimental 

  x x         

4 Procedimento 

Experimental 

   x x x       

5 Construção do circuito      x x x X    

6 Aperfeiçoamento do e 

implementação no Robô 

      x x X x   

7 Teste com o experimento         x X x x  

8 Analise dos Resultados        x X x X  

9  Elaboração do Resumo e 

Relatório Final 

         x x x 

10 Preparação da 

Apresentação Final para o 

Congresso  

           x 

 

 

 

 

 


