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O presente resumo faz uma breve apresentação sobre um projeto de
pesquisa, do grupo PET - Engenharias, intitulado "Análise comparativa com
implementação prática de receptores de radiofrequência", orientado pelo professor
Flávio Geraldo Coelho Rocha. Levando em conta a existência de locais onde o rádio
é o único meio de comunicação viável para toda a população, além do aumento da
procura por rádio na pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, tal projeto busca
expor a linha do tempo do desenvolvimento de sistemas de rádio, documentar a
confecção de circuitos receptores, além de mostrar uma comparação dos circuitos
implementados. Outro propósito é elucidar a contribuição de grandes estudiosos no
desenvolvimento do rádio, como James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, Nikola Tesla,
Guglielmo Marconi, Roberto Landell de Moura, Reginald Fessenden, Edwin H.
Armstrong, entre muitos outros. A fim de atingir tais objetivos, foram apresentados
conceitos básicos de rádio e tecnologias presentes em sistemas de comunicação
via radiofrequência, como o uso de mais de um tipo de modulação de sinais,
feedback, circuitos de sintonia e resposta no domínio da frequência. Em seguida,
são apresentados quatro circuitos receptores de sinal de rádio historicamente
conhecidos: o "coesor"; o "rádio de galena", também chamado de "rádio de cristal";
uma variação simplificada do rádio de galena e um receptor super-regenerativo.
Finalmente, são apresentados os detalhes da implementação prática do receptor
super-regenerativo e do rádio de galena, juntamente com uma discussão de cunho
comparativo acerca destes dois circuitos e uma apresentação de resultados finais.
Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, o circuito super-regenerativo e o
rádio de galena foram implementados. Ao longo de todo o trabalho realizado, o
projeto contribuiu para um maior entendimento acerca de eletrônica e
telecomunicações, além de mostrar um panorama do desenvolvimento da
comunicação sem fio e a importância do rádio, principalmente em comunidades
carentes.


