
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

LUIAN HALISSON ZANONI 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DE UM MODULADOR PPSK EM UM SISTEMA DE 

BIOTELEMETRIA COM ENLACE INDUTIVO DE TRÊS BOBINAS 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

PATO BRANCO 

2019  



 

 

LUIAN HALISSON ZANONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DE UM MODULADOR PPSK EM UM SISTEMA DE 

BIOTELEMETRIA COM ENLACE INDUTIVO DE TRÊS BOBINAS 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - 
PPGEE, da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná - UTFPR, Campus  
Pato Branco, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em 
Engenharia Elétrica. 
 
Orientador: Prof. Dr. Fábio Luiz Bertotti 
Co-orientador: Prof. Dr. Paulo José Abatti 
 

 

 

 

 

 

 

PATO BRANCO 

2019 

  



 

 

 



 

 

 

Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Pato Branco 

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PR

 

 
TERMO DE APROVAÇÃO 

 
Título da Dissertação n.° 073 

 
 

“Aplicação de um Modulador PPSK em um Sistema de Biotelemetria com  
Enlace Indutivo de Três Bobinas” 

 
por 

 
Luian Halisson Zanoni 

 
 

Dissertação apresentada às treze horas e quarenta e cinco minutos do dia três de outubro de 
dois mil e dezenove, como requisito parcial para obtenção do título de MESTRE EM 
ENGENHARIA ELÉTRICA, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Pato Branco. O candidato foi arguido 
pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a 
Banca Examinadora considerou o trabalho APROVADO.  
 
Banca examinadora: 
 
 
 

Prof. Dr. Fábio Luiz Bertotti 
 (orientador)  
UTFPR/PB 

 
 

 
 
 

Prof. Dr. Ricardo Bernardi 
UTFPR/PB  

Prof. Dr. Gustavo Theodoro Laskoski 
(participação à distância)  

IFPR/CT 

 
 
Homologado por: 
 
 

Prof. Dr. Gustavo Weber Denardin 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - PPGEE/UTFPR 

 

 

A versão devidamente assinada deste termo encontra-se em arquivo no PPGEE da UTFPR 

______________________________ 
Prof. Dr. Gustavo Weber Denardin 

UTFPR/PB 



RESUMO 

 

ZANONI, Luian Halisson. APLICAÇÃO DE UM MODULADOR PPSK EM UM 
SISTEMA DE BIOTELEMETRIA COM ENLACE INDUTIVO DE TRÊS BOBINAS. 110 
f. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Pato Branco, 2019. 

Enlaces indutivos são amplamente usados em sistemas de biotelemetria pelo fato de 
permitir, simultaneamente, o fornecimento de energia e a comunicação de dados com 
uma unidade implantável. Os primeiros enlaces indutivos com duas bobinas foram 
aplicados extensivamente, apesar da relativa baixa eficiência na transferência de 
energia (PTE) para o implante. Com intuito de aumentar a PTE, enlaces com múltiplas 
bobinas foram propostos. Moduladores baseados na técnica de modulação Load Shift 
Keying (LSK) são comumente empregados no implante para transmissão de dados 
(uplink) devido a simplicidade do circuito. Apesar disso, a comutação de uma carga 
no circuito de alimentação da unidade implantável provoca perda significativa de 
energia. Para superar esse inconveniente, um modulador Passive Phase Shift Keying 
(PPSK) foi proposto e viabilizado até o momento em enlaces indutivos com duas 
bobinas apenas. O presente trabalho busca demonstrar que um modulador PPSK 
pode ser aplicado em sistemas de biotelemetria com enlaces indutivos com mais de 
duas bobinas, aliando as vantagens de ambos. A hipótese foi validada a partir de um 
enlace formado por três bobinas, representando-se o implante por meio de um sistema 
microcontrolado, permitindo simular a aquisição de sinais e transmissão dos dados 
resultantes via modulador PPSK. Nos experimentos realizados foi possível enviar 
dados a uma taxa de até 100 kbps para uma distância entre bobinas de 18 mm, sendo 
possível prover uma potência de 30 mW para o sistema microcontrolado. 

Palavras chave: Biotelemetria, Enlace indutivo,  Modulação PPSK, Transferência de 
energia, Comunicação de dados. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

ZANONI, Luian Halisson. APPLICATION OF A PPSK MODULATOR IN A 
BIOTELEMETRY SYSTEM WITH A THREE-COIL INDUCTIVE LINK. 110 f. Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Pato Branco, 2019. 

Inductive links are widely used in biotelemetry systems since they simultaneously 
enable power transfer from a reading unit to an implantable unit, and data 
communication between these units. The early two-coil inductive links were applied 
extensively despite the relatively low power transfer efficiency (PTE). In order to 
increase the PTE, multi-coil inductive links were introduced. Data modulators based 
on Load Shift Keying (LSK) modulation technique are commonly employed for data 
transmission in the implant (uplink) due to the simplicity of the circuit. However, 
switching a load in the power circuit of the implant causes significant power loss. To 
overcome this drawback, a Passive Phase Shift Keying (PPSK) modulator has been 
developed and just applied in two-coil inductive links. The present work aims to 
demonstrate that a PPSK modulator can be applied in three-coil biotelemetry systems, 
combining the advantages of PPSK modulation and multi-coil link. This hypothesis was 
validated from a three-coil inductive link and assuming an embedded system as the 
implantable unit, which allowed the simulation of signal acquisition and uplink data 
communication. The practical system enabled a transmission data rate of 100 kbps for 
a distance between coils of 18 mm, and also was capable to provide a power of 30 
mW to the embedded system. 

Keywords: Biotelemetry, Inductive Link, PPSK Modulation, Energy Transfer, Data 
Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

O monitoramento de grandezas físicas, fenômenos biológicos e eventos 

fisiológicos no corpo humano tem sido cada vez mais requerido e estudado nos 

últimos tempos. As informações obtidas são utilizadas para o acompanhamento 

médico em pacientes que possuem algum tipo de distúrbio ou que precisam de 

supervisão médica de forma continua, seja para tratamento ou para diagnóstico de 

enfermidades, ou ainda para estudo, pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas 

para melhoria dos procedimentos médicos atualmente utilizados (GRAN 

CLINIC,2012). 

De acordo com Bertotti (2010), “[...] a engenharia biomédica é definida como o 

uso de princípios e técnicas de engenharia para resolver problemas nas áreas de 

biologia e medicina, provendo meios para melhorar o diagnóstico e tratamento 

médico”. Com a evolução das técnicas de tratamento médicos, surge a necessidade 

de novas técnicas para aquisição de dados que sejam mais eficientes e seguras.  

A medição de forma remota de algumas características e comportamentos de 

animais é possível por várias técnicas que se referem coletivamente como 

biotelemetria. Essas técnicas permitem o envio de parâmetros fisiológicos ou 

biológicos para os receptores por distâncias que podem chegar a ordem de 

quilômetros. Desta forma, os pesquisadores podem obter as informações desejadas 

por um longo período de tempo e ininterruptamente, podem armazená-las e analisa-

las a posteriori. Isto permite avaliar, por exemplo, como os organismos interagem uns 

com os outros em seu ambiente em tempo real (COOKE, ET AL., 2004). Neste 

cenário, os sistemas de biotelemetria implantáveis são de grande interesse e 

importância em muitos ramos da pesquisa biomédica (NAVIDI; BYUN, 2013). 

Uma das técnicas de biotelemetria mais utilizadas fazem o uso de dispositivos 

implantáveis para a avaliação de parâmetros e eventos fisiológicos. O uso de 

implantes biomédicos para o acompanhamento dos sinais vitais internos tem crescido 

consideravelmente nas últimas décadas. Sensores implantáveis, dispositivos de 

estimulação neural e endoscópios são apenas alguns dos dispositivos comumente 

utilizados em aplicações biomédicas (RAMRAKHYANI; LAZZI, 2012). 
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A diversidade de aplicações da biotelemetria envolvendo unidades 

implantáveis é bastante ampla como, por exemplo, na monitoração de pressões e 

temperatura intracorpórea (HARA, 2008), em aplicações nas chamadas BMI (Brain-

Machine Interface), que propicia ao paciente se comunicar com algum tipo de 

dispositivo externo, podendo assim auxiliar os pacientes restabelecer alguns sentidos 

sensoriais (visão, audição, etc.) ou motores (fala, movimento, etc.)  (WU, et al., 2012). 

A técnica da biotelemetria também é utilizada nos implantes de retina que visam 

restaurar a visão em pacientes que sofrem de doenças degenerativas na retina, como 

a retinite pigmentosa ou mesmo com os efeitos causados pela idade. Esses implantes 

estimulam diretamente os neurônios saudáveis para retomar de alguma forma a visão, 

mesmo que de forma parcial (MONGE, et al., 2014). 

Uma das aplicações mais promissoras da biotelemetria consiste do 

monitoramento continuo do nível de glicose no sangue. Esta técnica fornece 

informações sobre a quantidade e a tendência do nível de glicose do sangue em 

pacientes diariamente  (TRUNG ; HAFLIGER, 2013). Outra aplicação da biotelemetria 

consiste na aquisição da bioimpedância, que atualmente é uma técnica utilizada na 

avaliação de fenômenos de várias naturezas (BERTOTTI, 2010), por exemplo no 

acompanhamento médico em pacientes que tiveram órgãos recentemente 

transplantados (MART; PARVE, 2007). Encontra-se ainda uma grande diversidade de 

aplicações da biotelemetria, tais as que visam a restauração de órgãos de sentido 

como a visão e audição. Para cada aplicação o sistema deve ser adaptado para suprir 

a necessidade requerida por tal, porém os mais diversos sistemas possuem algumas 

semelhanças em sua configuração. 

Os sistemas de biotelemetria são formados, tipicamente, por uma unidade 

implantável ou implante, e uma unidade interrogadora ou de leitura. A unidade de 

leitura desempenha as funções de recepção de dados transmitidos pela unidade 

implantável, decodificação das informações recebidas para possibilitar a interpretação 

dos dados por um dispositivo de análise e tratamento de dados (SANGHOEK; 

YAKOVLEV; POON, 2012). Além disso, há aplicações em que a unidade de leitura é 

responsável pela transferência de energia para a unidade implantável. Apesar das 

vantagens do uso de implantes para determinadas aplicações, uma dificuldade desse 

tipo de instrumento é a operação invasiva que se tem com a inserção de um implante 

no corpo do paciente. 
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As unidades sensoras podem ser passivas ou ativas, ou seja, possuir fonte de 

alimentação própria para fornecimento de energia, ou ser alimentado por algum tipo 

de equipamento externo. No caso de possuir fonte de alimentação própria, um 

problema é o impacto em suas dimensões, elevando-as de acordo com a necessidade 

de energia. Outra dificuldade está na necessidade de substituição da fonte de energia 

(geralmente utilizam bateria), fazendo com que o processo de monitoramento seja 

interrompido (BERTOTTI, 2010). É importante ressaltar que a transferência de energia 

usando fios aumenta consideravelmente o risco de infecções ao paciente (HARA, 

2008). 

Para realizar a alimentação da unidade implantável sem fazer o uso de fonte 

própria, e prover a comunicação de dados, existem algumas técnicas, como a 

utilização de circuitos acoplados, podendo ser de forma magnética (indutiva) ou 

utilizando radiofrequência (PICHORIM; ABATTI, 2008). Comumente, as unidades 

implantáveis são formadas por diversos elementos, tais como resistores, capacitores, 

transistores, diodos, transdutores e microcontroladores, que fazem a leitura dos 

sensores ou transdutores utilizados, transformando a grandeza medida (temperatura, 

pressão, etc.) em uma grandeza elétrica equivalente. 

A comunicação de dados entre as unidades sensora e de leitura pode ser 

realizada a partir de alguma técnica ou tecnologia, como a utilização de módulos de 

rádio frequência (RF) ou bluetooth, além dos métodos que utilizam o próprio enlace 

utilizado na transferência de energia. 

No caso de usar o próprio enlace de transferência de energia para realizar a 

comunicação de dados, faz-se o uso de técnicas de modulação para que seja possível 

realizar a transformação dos bits (formato digital) para o domínio analógico via 

modulação em amplitude, fase ou frequência. Na unidade de leitura, um circuito 

demodulador recupera dos dados a parir do sinal modulado presente nessa unidade.  

Existem diversas técnicas de modulação de dados, pode-se citar algumas 

como, a técnica de modulação por chaveamento de amplitude ou ASK (Amplitude Shift 

Keying), modulação por chaveamento de frequência ou FSK (Frequency Shift Keying), 

modulação por chaveamento de fase ou PSK (Phase Shift Keying), entre outras. Uma 

das técnicas mais utilizadas é a modulação PSK pelo fato de se conseguir maiores 

taxas de transferência com relação as demais técnicas, por possibilitar a transferência 

de um número maior de bits em um símbolo. Com 4 ângulos diferentes, o símbolo 
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representa até 2 bits, podendo apontar os valores 00, 01, 10 e 11 (CARLOWITZ; 

VOSSIEK, 2014). 

Em particular, a técnica de modulação apresentada por Jiang et al. (2016), 

denominada Passive Phase Shift Keying (PPSK), se destaca pela simplicidade do 

circuito de modulação, pelo impacto reduzido na energia recebida na unidade 

implantável e pela taxa de dados maior quando comparado com as demais técnicas. 

No referido trabalho, a técnica foi aplicada em um sistema de biotelemetria limitado a 

um enlace formado por duas bobinas apenas e obteve resultados promissores quando 

comparados as demais técnicas de modulação, como a ASK. 

Os enlaces indutivos geralmente aplicados a sistemas de biotelemetria são 

formados por duas bobinas, porém possuem eficiência limitada como também 

possuem uma largura de banda de frequência também limitada (geralmente cerca de 

10% da frequência de trabalho). Uma alternativa para melhorar a eficiência na 

transferência de energia, aumentar a largura de banda passante, aumentar o ganho 

de tensão e também aumentar a quantidade máxima de energia transferida é a 

utilização dos enlaces indutivos compostos por mais de duas bobinas 

(RAMRAKHYANI; LAZZI, 2012). 

A principal contribuição científica do presente trabalho consiste da aplicação da 

técnica PPSK em um sistema de biotelemetria com um enlace indutivo formado por 

três bobinas, aliando o desempenho superior na transferência de energia e 

comunicação de dados deste tipo de enlace com a eficiência proporcionada pela 

técnica PPSK. 

1.1 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo principal comprovar que a técnica de 

modulação de dados PPSK pode ser aplicada em enlaces indutivos formados por 3 

bobinas, onde a bobina transmissora esteja situada na unidade de leitura do sistema, 

somando-se as vantagens da modulação PPSK com aquelas dos enlaces indutivos 

de 3 bobinas. 
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1.1.1 Objetivos específicos 

O objetivo geral pode ser atingido por meio dos seguintes objetivos específicos: 

 Realizar a modelagem do sistema de biotelemetria, considerando um 

amplificador classe E conectado com o enlace indutivo; 

 Realizar simulações com o modelo definido a fim de avaliar o 

desempenho do sistema de biotelemetria em termos de transferência 

de energia e comunicação de dados; 

 Implementar a técnica de modulação PPSK no sistema de telemetria 

com enlace indutivo de 3 bobinas; 

 Desenvolvimento e implementação do modulador PPSK e demodulador 

ASK; 

 Implementar o sistema de biotelemetria e conduzir experimentos para a 

avaliação prática de desempenho deste sistema. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este Capítulo contém uma revisão bibliográfica a respeito dos conceitos, 

métodos e técnicas que serão empregadas neste trabalho. Primeiramente, 

apresentar-se-á uma revisão histórica e contextualização da área de engenharia 

biomédica. Em seguida, uma introdução será apresentada sobre a biotelemetria, 

sobre os enlaces indutivos e também os amplificadores classe E. Na sequência, é 

apresentado uma introdução sobre a comunicação de dados e algumas técnicas 

utilizadas para realizar a transferência de dados. 

2.1 Engenharia Biomédica 

Uma das mais importantes descobertas, não só para a engenharia biomédica, 

mas também para quase todos os ramos, se deu com a geração de energia elétrica. 

A partir disso surgiram os primeiros dispositivos e equipamentos eletro-médicos que 

proporcionaram um grande avanço nos métodos e técnicas de diagnóstico e 

tratamento (KUHFELD, 1995). Outra importante descoberta foi a dos raios X pelo 

alemão Wilhelm Konrad Roentgen em 1895 (INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO 

CARLOS, 2012). Isto deu origem aos primeiros aparelhos de raio X, amplamente 

utilizados nas áreas de medicina e de biologia. Os raios X permitem a observação de 

órgãos internos sem a necessidade de cirurgia para realizar diagnóstico (KAKUNO, 

2011). 

Em 1952, Paul M. Zoll inventou o marca-passo cardíaco (ABREU,2012) 

utilizado para monitorar e controlar o ritmo cardíaco em pacientes cujo coração tem 

um ritmo irregular e/ou lento de batimentos (ARRITMIA CARDÍACA, 2009). O marca-

passo é formado, basicamente, por três partes: um circuito que dita o ritmo dos 

impulsos gerados, eletrodos e um programador. Este último dispositivo se encontra 

no hospital e é empregado para a verificação do estado de funcionamento do 

equipamento e realizar ajustes, se necessário (MEDTRONIC, 2015). 

A engenharia biomédica é responsável por criar e aperfeiçoar métodos e 

equipamentos médicos utilizados nos processos de tratamento e diagnóstico de 

enfermidades, desde um simples exame de rotina até as mais complexas cirurgias. 

Esses desafios crescem cada vez mais, uma vez que os avanços obtidos com as 
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pesquisas na área da biomedicina resultam em novos e mais sofisticados 

equipamentos que realizem com precisão e segurança os procedimentos requeridos. 

Um exemplo desses avanços são as cirurgias por laparoscopia, que utilizam câmeras 

para auxiliar em um determinado procedimento cirúrgico, tornando-o menos invasivo 

que uma cirurgia convencional. Outro exemplo que pode ser citado são os 

procedimentos cirúrgicos realizados com laser, que propiciam uma precisão no 

procedimento de forma menos invasiva, como é o caso da cirurgia de correção de 

miopia (ALMEIDA, 2011). 

Uma das áreas que dá suporte para a engenharia biomédica é a 

instrumentação eletrônica, a qual provê meios para aquisição e processamento de 

sinais biológicos e de grandezas físico-químicas.  

2.2 Biotelemetria 

Um dos ramos da engenharia biomédica é a biotelemetria, que trata do 

monitoramento remoto de informações relacionadas com algumas características de 

determinado tipo de ser vivo, tanto comportamentais como também informações 

fisiológicas e energéticas (COOKE, et al., 2004). Uma das primeiras aplicações da 

biotelemetria foi feita em 1903, quando Einthoven transmitiu sinais de um 

eletrocardiograma de um laboratório para sua casa utilizando uma linha telefônica 

(BRONZINO, 2000). 

As informações obtidas e transmitidas por sistemas de biotelemetria podem ser 

desde a temperatura e pressão corporal (HARA, 2008), como também o nível de 

glicose no sangue (TRUNG ; HAFLIGER, 2013), ou ainda informações das atividades 

comportamentais, como o áudio e a movimentação do ser vivo monitorado (COOKE, 

et al., 2004). 

Tipicamente, os sistemas de biotelemetria compreendem uma unidade de 

leitura e uma unidade implantável. A unidade implantável é responsável pela aquisição 

das informações (grandezas de interesse tais como pressão, temperatura, 

bioimpedância, etc.) e, também, pela transmissão destas para a unidade de leitura. A 

unidade de leitura é responsável pela recepção das informações. Após isso, esta 

última unidade realiza o tratamento e/ou retransmissão dos dados a algum outro 

dispositivo (Ex. Computador). Outra função que a unidade de leitura possui é quanto 
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a alimentação da unidade implantável, nos casos em que a alimentação não se dá por 

meio de baterias localizadas na própria unidade implantável. 

Para a alimentação da unidade implantável existem, basicamente, três 

alternativas: uso de fios, baterias ou também a utilização de enlaces indutivos ou de 

radiofrequência. Para a transferência de dados, pode se utilizar os mesmos enlaces 

de alimentação ou fazer o uso de um enlace dedicado para tal finalidade (BERTOTTI, 

2010). 

Com a utilização de unidades implantáveis, um dos maiores benefícios trazidos 

com o uso da técnica de alimentação sem fio é quanto a isenção de conexões 

transdérmicas, evitando-se riscos de infecção e desconforto para o paciente (JOW; 

GHOVANLOO, 2007)(HARA, 2008). Outro fator determinante para a implementação 

da técnica de alimentação sem fio é a segurança dos implantes, no qual além da 

isenção de conexões físicas entre as unidades, se trata de um sistema onde a unidade 

implantável não necessita de fonte de alimentação própria como uma bateria, que traz 

uma preocupação adicional em relação a possibilidade de vazamento de fluidos 

internos, podendo causar contaminação ao paciente (TROYK; SCHWAN, 1989). Além 

disso, o uso de baterias na unidade implantável implica dimensões físicas maiores e 

em uma autonomia limitada, sendo necessário substitui-la periodicamente, levando a 

novos procedimentos invasivos, além de custos adicionais e o risco a que se expõe o 

paciente  (LIN ; HORNG; HWANG, 2012). 

Para a aquisição de informações pela unidade implantável faz-se o uso de 

transdutores ou sensores, como de temperatura ou pressão. Para a escolha do sensor 

a ser empregado, deve-se levar em conta alguns requisitos, como o tamanho, pois 

uma das maiores limitações é quanto ao tamanho físico da unidade implantável. Outro 

fator a ser levado em conta é quanto ao consumo de energia demandado pelo sensor, 

para diminuir ao máximo o consumo do sistema.  

O consumo de energia da unidade implantável varia de acordo com a aplicação 

e os componentes utilizados, considerando um sistema com um microcontrolador que 

utiliza um ou mais sensores para a aquisição das informações, o consumo máximo 

total deverá levar em conta o consumo máximo do microcontrolador como também 

dos sensores. Dentre as mais diversas aplicações de biotelemetria, pode-se citar 

algumas aplicações com consumo de 10 mW até cerca de 35 mW, por exemplo nas 

Brain Machine Interface (BMI), como também os sistema de monitoramento de nível 

de glicose, ou ainda implantes visando a restauração de algum sentido como, por 
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exemplo, a audição (KELLY, et al., 2013) (ISLAM; MA; HAIDEN, 2010) (ZENG; 

REBSHER; HARRISON, 2008) (OLIVO, et al., 2013). 

2.3 Enlaces indutivos 

Os enlaces indutivos podem ser vistos como circuitos magneticamente 

acoplados, sendo formados por duas ou mais bobinas (indutores) que interagem via 

campo magnético que os permeia, induzindo tensões nos indutores devido a variação 

da magnitude desse campo (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2009). A Figura 1 

ilustra dois circuitos magneticamente acoplados, interagindo um com o outro mesmo 

sem conexões físicas. 

 

 
Figura 1 - Circuitos magneticamente acoplados. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Um exemplo clássico desse tipo de circuito são os transformadores de tensão, 

tanto o transformador isolado eletricamente quanto o autotransformador, que ao 

contrário do transformador isolado, o circuito primário é interligado eletricamente ao 

secundário e, portanto, realiza a transferência de energia tanto por meio do campo 

magnético quanto por meio de ligações físicas (FITZGERALD; KINGSLEY; UMANS, 

2006). A aplicação típica desse tipo de dispositivo elétrico se concentra na 

transmissão e distribuição de energia elétrica, visando adequar o nível de tensão para 

cada etapa do sistema elétrico e permitindo a interligação de sistemas com diferentes 

níveis de tensão (NOGUEIRA; ALVES, 2009). Os transformadores também são 

utilizados para elevar e diminuir a amplitude de tensão em circuitos auxiliares 

utilizados como fontes de alimentação de equipamentos elétricos, cuja tensão de 
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alimentação de seus componentes é diferente da tensão proveniente da rede elétrica 

(HENRIQUES; VINAGRES, 1996). 

Outra frequente aplicação de indutores acoplados é na produção de 

conversores de tensão de corrente contínua isolados como, por exemplo, os 

conversores do tipo flyback, possibilitando isolar o circuito de entrada do circuito de 

saída (HENRIQUES; VINAGRES, 1996). 

Na biotelemetria, os enlaces indutivos são utilizados em sistemas que contém 

dispositivos implantáveis, nos quais o uso de conexões transdérmicas é indesejável. 

Para isso, utiliza-se um grupo de bobinas que seguem o mesmo princípio de 

funcionamento do transformador, possibilitando a transmissão de energia à unidade 

implantável e a comunicação de dados com a unidade externa de leitura 

(RAMRAKHYANI; MIRABBASI; CHIAO, 2011). 

2.3.1 Caracterização dos enlaces indutivos 

Pode-se citar alguns parâmetros relevantes para o entendimento das 

características dos enlaces indutivos, tais como a indutância própria, indutância mútua 

entre as bobinas e o coeficiente de acoplamento, conforme representado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Representação de indutores magneticamente acoplados. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A indutância própria (L) pode ser definida como  (HALLIDAY; RESNICK; 

WALKER, 2009, p. 278): 

 

 
BN

L
i


 , ( 1 ) 
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onde N representa o número de espiras da bobina, ΦB é o fluxo magnético na região 

central do indutor e 𝑖 representa a corrente que percorre o indutor (HALLIDAY; 

RESNICK; WALKER, 2009). 

A relação entre a resistência própria da bobina Rc e a reatância própria XL é 

denominada de fator de qualidade (Q) ou índice de mérito, e representa a relação da 

energia armazenada e a energia dissipada (energia reativa e ativa, respectivamente). 

A reatância própria XL e o fator de qualidade Q podem ser expressos como (MARKUS, 

2001): 

 
2L cX f L    , ( 2 ) 

 

 
L

C

X
Q

R
 , 

( 3 ) 

 

respectivamente, 𝑓𝑐 representa a frequência do sinal aplicado na bobina. Conforme ( 

3), verifica-se que o fator Q é diretamente proporcional a frequência e a resistência 

própria da bobina, ou seja, para aumentar o fator de qualidade pode-se aumentar a 

frequência e/ou diminuir a resistência intrínseca da bobina. 

As tensões V1 e V2 nas bobinas 1 e 2 podem ser representadas por (Hara, 

2008, p. 13): 
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( 5 ) 

sendo que L1 e L2 representam as indutâncias próprias das bobinas 1 e 2, 𝑖1 e 𝑖2 são 

as correntes que circulam nas bobinas 1 e 2, M21 e M12 representa a indutância mútua 

entre as bobinas. 

A indutância mútua é o resultado do acoplamento magnético entre duas 

bobinas e pode ser definida como  (ALEXANDER; SADIKU, 2013): 
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M k L L   , ( 6 ) 

 

onde M12 representa a indutância mútua entre as bobinas, vista pela bobina L1. 

Assumindo que M21 representa a indutância mútua do conjunto visto por L2, pode-se 

chamar essa indutância mútua simplesmente de M, e k representa o coeficiente de 

acoplamento, assumindo valores entre 0 e 1  (ALEXANDER; SADIKU, 2013). 

Pode-se obter um modelo simplificado do circuito composto por duas bobinas 

magneticamente acopladas a partir do modelo T de transformadores, resultando no 

circuito equivalente mostrado na Figura 3 (HARA, 2008). 

 

 
Figura 3  Modelo de um enlace indutivo com duas bobinas obtido a partir 
do modelo T de transformadores. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na biotelemetria, os enlaces indutivos utilizados na transferência de energia 

para a unidade implantável geralmente possuem uma topologia representada na 

Figura 4 para o caso de utilizarem duas bobinas. 

 

 
Figura 4 - Arquitetura básica dos enlaces indutivos com 2 bobinas. 

Fonte: Autoria própria. 
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Utilizando a teoria do modelo T de transformadores, pode-se chegar a um 

circuito simplificado, conforme ilustrado na Figura 5, que represente o enlace indutivo 

na configuração com duas bobinas mostrado na Figura 4. 

 

 
Figura 5 - Circuito equivalente do enlace indutivo que utiliza 2 bobinas utilizando o modelo 
T de transformadores. 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.3.2 Enlaces indutivos multi-bobinas 

Vários trabalhos que utilizam sistemas alimentação sem fio demostram que os 

sistemas formados por múltiplas bobinas podem alcançar um maior índice de 

transferência de energia e eficiência quando comparado com os sistemas formados 

por apenas duas bobinas. Tais sistemas multi-bobinas possuem um arranjo com uma 

ou duas bobinas fortemente acopladas que atuam como um amplificador, aumentando 

o ganho de tensão. Nos sistemas com duas bobinas, o coeficiente de acoplamento 

entre as bobinas pode ser incrementado aumentando a indutância de ambas as 

bobinas, porém isso causa também um aumento na resistência (diminuindo o fator Q 

das bobinas) o que acaba limitando a eficiência da transferência de energia. 

Em comparação com o sistema com três bobinas, assume-se que a bobina de 

driver é dividida em duas, resultando em uma bobina de driver com indutância 

reduzida e, consequentemente, com uma menor resistência, que tem menos impacto 

na resistência total do circuito de excitação, e a bobina transmissora com uma 

indutância maior e com um alto fator de qualidade (Q) na frequência de ressonância. 

Devido ao fato de que as bobinas de driver e transmissora possuem um alto 

coeficiente de acoplamento, isso provoca um aumento na transferência de energia 

entre elas e assim aumenta a eficiência de todo o sistema (RAMRAKHYANI, 2012). 
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onde kmn representa o coeficiente de acoplamento entre as bobinas “m” e “n”, sendo 

que kmn e knm possuem valores iguais. 

Para diminuir as perdas e aumentar a eficiência na transferência de energia 

para a unidade implantável, os sistemas com duas, três bobinas ou mais bobinas 

utilizam uma frequência de trabalho que seja a mais próxima possível da frequência 

de ressonância do circuito LC formado por cada uma das bobinas, a qual pode ser 

expressa por (ALEXANDER; SADIKU, 2013): 

 

 1

2
of

L C


  
, ( 10 ) 

 

onde 𝑓𝑜 representa a frequência de ressonância do circuito LC, L e C são os valores 

de indutância e capacitância, respectivamente. 

2.4 Amplificador Classe E 

Os amplificadores de potência têm grande importância em aplicações de baixa 

e alta frequência (ABBAS; HANNAN; SALINA, 2012). Um dos principais requisitos 

para projeto de amplificadores é a eficiência e a otimização na transferência de 

energia. Entre outras classes de amplificadores, o amplificador classe E se destaca 

devido a sua alta eficiência de operação em alta frequência. No amplificador classe E, 

a chave opera no modo on-off, onde as formas de onda de corrente e tensão podem 

assumir valores altos, porém nunca simultaneamente. Isso minimiza a dissipação de 

potência, aumentando a eficiência do amplificador (GREBENNIKOV; SOCAL, 2007). 

O amplificador classe E é bastante utilizado em sistemas de biotelemetria, 

como em implantes cocleares e implantes de retina (ABBAS; HANNAN; SALINA, 

2012), pois transforma uma tensão de entrada DC em uma forma de onda de saída 

AC, além de possuir alta eficiência e ser composto de poucos componentes 

(ARNOLD, et al., 2014). Quando este tipo de amplificador é usado como modulador 

(no caso de sistemas que realizam a transferência de dados para o implante utilizando 

o mesmo meio de transferência de energia), elimina a necessidade de um modulador 
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de dados adicional, diminuindo assim a complexidade e o número de componentes 

do sistema (LASKOVSKI; YUCE, 2007). 

A topologia do amplificador classe E é mostrada na Figura 10, sendo formado 

por um capacitor (Ca), um indutor (La) e uma chave semicondutora (S). Para filtrar a 

forma de onda e tornar a onda de saída senoidal, utiliza-se um filtro LC ressonante. O 

resistor R é utilizado para limitar a corrente, uma vez que o filtro é ressonante na 

frequência de operação do amplificador. A forma de onda de entrada do amplificador 

se resume a uma onda quadrada com 50% de ciclo de trabalho. 

 

 
Figura 10 - Amplificador Classe E com filtro ressonante. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A melhor combinação dos elementos do amplificador é encontrada a partir das 

seguintes expressões (GREBENNIKOV; JAEGER, 2002): 

 2
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 ( 13 ) 

Para o projeto do filtro LC ressonante, utiliza-se a frequência do sinal de saída. 

A máxima frequência de operação do amplificador é dada por  (GREBENNIKOV; 

JAEGER, 2002): 
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2.5 Comunicação de dados 

Para prover a comunicação de dados sem o uso de fios entre as unidades 

sensora e de leitura, que pode ocorrer de forma bidirecional, pode ser empregado um 

enlace de rádio-frequência (RF) ou o próprio enlace indutivo utilizado para a 

transferência de energia. 

A partir do enlace indutivo, a comunicação entre as unidades pode ser 

implementada utilizando técnicas de modulação, ilustradas na Figura 11, tais como 

(MOREIRA, 1999): 

 Modulação por chaveamento de frequência ou FSK (do inglês 

Frequency-Shift Keying (FSK); 

 Modulação por chaveamento de amplitude ou ASK (do inglês 

Amplitude Shift Keying (ASK); 

 Modulação por chaveamento do tipo On-Off ou OOK (do inglês On-

Off Keying (OOK); 

 Modulação por comutação de fase ou PSK (do inglês Phase Shift 

Keying (PSK); 

 Modulação por chaveamento de carga ou LSK (do inglês Load Shift 

Keying (LSK), que dependendo do valor do “bit” a ser transmitido, 

faz-se o chaveamento de uma certa carga no circuito de modulação 

de dados; 

 Modulação por largura de pulso ou PWM (do inglês Pulse-Width 

Modulation), que utiliza a variação na largura de pulso para 

transmitir os “bits” de interesse. 

 

O uso de sistemas de comunicação por RF implica em custos adicionais e 

também em maior complexidade. Apesar disso, com o uso de soluções comerciais é 

possível implementar a comunicação bidirecional entre as unidades de leitura e 

implantável com mais facilidade, evitando assim a implementação de novos circuitos 

de modulação e demodulação em ambas as unidades (OLIVO, et al., 2013). 
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Quadro 1 - Características da modulação ASK. 

Amplitude Shift Keying (ASK) 

Vantagens Desvantagens 

Simplicidade na construção dos circuitos 
de modulação e demodulação. 

Baixa imunidade a ruídos. 

Facilidade na sincronização entre o 
transmissor e o receptor. 

Pequena largura de banda. 

Se utilizada na transferência de dados para 
o implante, permitindo transferir energia ao 
mesmo tempo. 

 

Fonte: Extraído de Farias ([201-]), SALAHSHOOR et al. (2012), Al-Kalbani e 
Yuce e Redoute (2013), Ghovanloo e Najafi (2013). 

 

 

Quadro 2 – Características modulação FSK. 

Frequency Shift Keying (FSK) 

Vantagens Desvantagens 

Melhor desempenho em sistemas com 
bobinas com menor fator de qualidade em 
relação a ASK. 

Frequência do sinal gerado 
depende do bit a ser 
transmitido. 

Facilidade na demodulação de dados. 
Não apropriado para sistemas 
com baixa tensão. 

Nível de potência praticamente constante na 
transferência de dados, e em seu nível máximo 
independente dos dados enviados. 

 

Maior largura de banda entre as modulações 
chaveadas.  

Menos susceptível a interferências a 
desalinhamento das bobinas, uma vez que o 
desalinhamento não causa alterações na 
frequência do sinal recebido, ao contrário da 
ASK que sofre grandes alterações na 
amplitude do sinal recebido.  

Fonte: Extraído de SALAHSHOOR, et al (2012), Universidade do Oeste de 
Santa Catarina (2013), Ghovanloo e Najafi (2013). 

 

 

Quadro 3 – Características modulação OOK. 

On-Off Keying (OOK) 

Vantagens Desvantagens 
Facilidade na modulação de sinais 
digitais 

Variação no nível de energia 
transmitido 

Baixo consumo de energia Baixo custo de implementação 

Não necessita do uso de blocos de 
conversão de frequência como PLL 
(Phase-Locked Loop) 

Sensibilidade á ruídos 

Simplicidade na modulação e 
demodulação de dados. 

 

Fonte: Extraido de Moradi e Zgaren e Sawan (2013). 
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Quadro 4 – Características modulação LSK. 

Load Shift Keying (LSK) 

Vantagens Desvantagens 

Simplicidade na modulação de dados 
Bom desempenho para baixas taxas de 
transferência de dados. 

Utiliza poucos componentes na 
modulação de dados diminuindo o 
tamanho do sistema. 

 

Fonte: Extraído de Nguyen e Fernandes e Hafliger (2014). 

 

Quadro 5 – Características modulação PSK. 

Phase Shift Keying (PSK) 

Vantagens Desvantagens 

Melhor desempenho que as técnicas 
ASK e FSK em relação a quantidade 
de bits transmitidos por ciclo da onda 
portadora. 

Dificuldade de sincronismo em caso de 
falha na comunicação dados. 

Imunidade ao ruído  

Nível de sinal transmitido 
praticamente constante 

 

Fonte: Extraído de Universidade do Oeste de Santa Catarina (2013). 

 

Como mostrado nos quadros 1 a 5, verifica-se que algumas técnicas de 

modulação de dados são mais eficientes em certas ocasiões que as demais. Em casos 

onde a taxa de transferência requerida é baixa (poucas dezenas de quilo bits por 

segundo), as técnicas ASK, OOK, LSK têm um bom desempenho e possuem também 

um custo e complexidade menor que as demais técnicas estudadas. Em sistemas de 

biotelemetria que demandam taxas mais elevadas (centenas de quilo bits ou até 

milhares de quilo bits por segundo), as técnicas PSK e FSK se destacam entre as 

demais. Outro fator a ser levado em conta é que pode haver ou não interferências 

externas em forma de ruídos, uma vez que algumas das técnicas são mais sensíveis 

a ruídos que outras. 

A técnica de modulação mais comumente utilizada em sistemas de 

biotelemetria é a modulação LSK, que consiste na modificação da impedância 

equivalente vista pela bobina primária por meio da comutação de uma carga na 

unidade implantável, o que provoca uma variação na corrente da bobina primária. 

Apesar da simplicidade dessa técnica, tem um grande impacto na transferência de 

energia para a unidade implantável, uma vez que uma carga é comutada nessa 

unidade, diminuindo a eficiência na transferência de energia. Para superar essa 
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então, pode-se considerar que é injetada uma corrente de transitório de 

 2, 1 2,max
2transitorioi t I   na bobina secundária em relação ao regime permanente. A 

energia da corrente injetada na bobina secundária (bobina do implante) contribui para 

aumentar ainda mais o transitório da corrente na bobina primária (bobina driver), 

fazendo com que a amplitude da tensão sobre o capacitor C1 sofra um incremento 

durante o transitório, causando o efeito ilustrado na Figura 13. 
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 As indutâncias mútuas entre LD e LL serão desconsideradas, visto que 

o acoplamento entre as bobinas LD e LL é muito pequeno 

(RAMRAKHYANI; MIRABBASI; CHIAO, 2011); 

 

Pode-se então chegar a um sistema de equações da seguinte forma: 

 
x Ax Bu


  , 
(17) 

 y Dx Fu  . (18) 

Utilizando a lei dos nós de Kirchhoff, obtém-se as seguintes equações para os 

nós n1, n2, n3, n4: 

 A S D CAi i i i   , (19) 

 
D CDi i , (20) 

 T CTi i , (21) 

 L CL Oi i i  , (22) 

em que as correntes iS, iCA, iCD, iCT, iCL e iO são as correntes de S, dos capacitores CA, 

CD, CT e CL, e da carga RC, respectivamente. 

Aplicando a lei das malhas de Kirchhoff, pode-se obter as seguintes equações 

para as malhas m1, m2, m3, m4: 

 CC LA A A CAV V i R V    , (23) 

   12
D T

CA CD D DR D D

di di
V V i R R L M

dt dt
         (24) 

 
12 23

D T L
CT T T T

di di di
V i R M L M

dt dt dt
         , (25) 

 
23

T L
CL L L L

di di
V i R M L

dt dt
       . (26) 

Sabe-se também que: 

 
C

C

dV
i C

dt
  , (27) 
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L

L

di
V L

dt
   (28) 

Relacionando-se (19) e (27), chega-se à: 

 
CA CA

A D A

ON

V dV
i i C

R dt
    . (29) 

Isolando o estado CAdV

dt
, tem-se que: 

 

CA CAA D

A ON A A

dV Vi i

dt C R C C
  



. 

(30) 

Então, utilizando-se (20) e (26), chega-se à: 

 CD
CD D

dV
i C

dt
  . (31) 

Isolando o estado CDdV

dt
, verifica-se que: 

 
CD CD

D

dV i

dt C
 . (32) 

A partir de (21) e (26), sabe-se que: 

 CT
CT T

dV
i C

dt
  . (33) 

Isolando o estado CTdV

dt
, constata-se que: 

 
CT CT

T

dV i

dt C
 . (34) 

Utilizando-se (22) e (26), sabe-se que: 

 
CL CL

L L

C

dV V
i C

dt R
   . (35) 

Isolando o estado CLdV

dt
, percebe-se que: 

 
CL CLL

L C L

dV Vi

dt C R C
 

 . (36) 
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Relacionando-se (23) e (28), obtém-se: 

 A
CC A A A CA

di
V L i R V

dt
      (37) 

Isolando o estado Adi

dt
, observa-se que: 

 
CC CAA A A

A A A

V Vdi i R

dt L L L


    (38) 

Definindo a resistência equivalente (RD + RDR) como apenas R1, para facilitar 

os cálculos e manipulando (24) consegue-se observar claramente que: 

 
1 12CA CDD D T

D D D D

V Vdi i R M di

dt L L L L dt


     . (39) 

Desenvolvendo (25) chega-se a: 

 
23

12 12 12 12

CTD T T T T L
V Mdi R i L di di

dt M M M dt M dt


       . (40) 

Utilizando (57) e (58), e isolando Tdi

dt
, resulta em: 

 

23

12 12 12

1

CTT T T L

CA CD D

D D D

V Mdi R i di

dt M K M K M K dt

V V i R

L K L K L K


    

  


  

  
 

(41) 

onde: 

 
12

12

T

D

M L
K

L M


  , (42) 

 
23

2

23 12

L
ML

K
M M K


  , (43) 

 1 DR DR R R  .  

Manipulando (26), chega-se a: 

 
23 23 23

CLT L L L L
Vdi L di R i

dt M dt M M


     . (44) 

Utilizando-se (41) e (44), e isolando Ldi

dt
, tem-se que: 
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1

2 12 2

23 2 2

2 12 2 23 2

1

1 1 1

L T
D T

D

L
L CA

D

CD CT CL

D

di R R
i i

dt L K K M K K

R
i V

M K L K K

V V V
L K K M K K M K

   
      

   
   

      
  

    
         

     

 
(45) 

Utilizando-se (44) e (45), e isolando Tdi

dt
, resulta em: 

 

1

23 2 12 23 2

2

23 2 23 23 2

23 2 12 23 2

2

23 2 23

1

T L T L
D T

D

L L L L
L CA

D

L L
CD CT

D

L
CL

di L R R L
i i

dt L M K K M M K K

L R R L
i V

M K M L M K K

L L
V V

L M K K M M K K

L
V

M K M

   
      

   
    

       
   
   

      
   
 

   
 

 

(46) 

Utilizando-se (39) e (46), e isolando Ddi

dt
, tem-se que: 

 

1 12 12

2

23 2 12 23 2

12 12 12

2 2

23 2 23 23 2

12 12

2

23 2 12 23 2

1

1

D L DEM D T L
D T

D D D

L L L L
L CA

D D D D

L L
CD CT

D D D

CL

di L R M R R R L M
i i

dt L M K K L L M M K K

L R M R M L M
i V

L M K L M L L M K K

M L L M
V V

L L M K K L M M K K

L
V

    
       

   
   

        
   
   

       
   

  12 12

2

2 23 23

L

D D

M M

L K M L M

 
 

 

 

(47) 

 

Organizando-se (30), (32), (34), (36), (38), (45), (46) e (47), é possível encontrar 

as seguintes expressões: 
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onde I  representa a matriz identidade e tem dimensão 8, ou seja, é uma matriz com 

8 colunas e 8 linhas. Sendo assim, pode-se observar a saída de cada um dos estados. 

As matrizes A1, A2, A3 e A4, formadoras de A, tanto para o estado em que a chave S 

está aberta como também no estado em que está fechada estão disponíveis no 

APÊNDICE A.  

A partir do modelo obtido é possível realizar diversas análises, tais como a 

variação da tensão induzida na bobina de carga com relação ao coeficiente de 

acoplamento entre as bobinas, entre outras. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho consiste do desenvolvimento de um sistema de 

biotelemetria com a finalidade de monitorar grandezas importantes no tratamento e 

diagnóstico de certas enfermidades. Para o melhor entendimento do sistema como 

um todo, a Figura 15 traz um diagrama em blocos do sistema, onde LD, LT, LL 

representam a bobina driver, transmissora e de carga, cuja última fica na unidade 

sensora do sistema. 

 

 
Figura 15 - Diagrama de blocos do sistema de biotelemetria proposto. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Na unidade implantável do sistema, o resistor Rs representa o sensor a ser 

utilizado (sendo então visto como uma carga) para monitorar uma grandeza física, 

cujo sinal elétrico resultante será adquirido e processado pelo microcontrolador. O tipo 

de sensor depende da aplicação, podendo ser um sensor resistivo de medição de 

temperatura, um sensor de pressão, no caso de monitoramento da pressão 

intracorpórea do corpo, ou mesmo da pressão sanguínea (NGUYEN; FERNANDES; 

HÄFLIGER, 2014). 

Para realizar a leitura do sensor é necessário microcontrolador com um 

conversor Analógico para Digital (A/D). O microcontrolador a ser utilizado deve 
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cumprir alguns requisitos determinados pela aplicação, como possuir um baixo 

consumo de energia e uma tensão de alimentação baixa também (ex. valores típicos 

entre 1,8 V a 3,6 V), pois a tensão induzida na bobina da unidade implantável 

geralmente é inferior a tensão na bobina da unidade de leitura. Outro requisito a ser 

cumprido pelo microcontrolador utilizado é quanto aos periféricos nele contidos, como 

temporizadores para realizar o gerenciamento de tempo de comutação da chave do 

modulador. 

Como a tensão na bobina de carga é alternada, é necessário aplicar elementos 

de retificação e regulação de tensão para que seja possível efetuar a alimentação 

adequada do microcontrolador e do sensor. Para realizar a retificação e filtragem da 

tensão da bobina da unidade implantável, geralmente se utiliza 1 ou 4 diodos nas 

configurações de meia ponte ou ponte completa e um capacitor. 

Com o uso da ponte retificadora e capacitor, a tensão induzida (corrente 

alternada) se transforma em uma tensão contínua (CC) que é filtrada pelo capacitor, 

porém varia de acordo com a distância de separação entre bobinas e condições 

consumo da carga, por exemplo.  Então, um regulador de tensão linear integrado pode 

ser usado para garantir a tensão de alimentação adequada ao microcontrolador desde 

que a tensão em sua entrada seja relativamente maior que o valor nominal de saída. 

Na transferência de dados pelo enlace, que se dá de forma unidirecional, ou 

seja, apenas da unidade sensora para a unidade de leitura do sistema, o modulador 

(PPSK, LSK) da unidade implantável transmite os dados adquiridos pelo 

microcontrolador na unidade sensora do sistema enviando-os para a unidade de 

leitura, alterando a amplitude de sinal no enlace. Na unidade de leitura, o sinal da 

bobina transmissão serve de entrada para o demodulador ASK de modo a recuperar 

a informação transmitida, que entra no microcontrolador dessa unidade para envio 

dos dados recebidos ao computador. 

O mesmo microcontrolador da unidade de leitura é responsável por gerar o 

sinal para o driver (amplificador classe E), o qual excitará a bobina driver (LD) e, 

consequentemente, transferindo energia pelo enlace à unidade implantável. 
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4.2 ENLACE INDUTIVO 

As bobinas desenvolvidas para formar o enlace indutivo foram confeccionadas 

em laboratório com fios de cobre do tipo Litz, geralmente utilizados para diminuir a 

resistência AC dos condutores e, consequentemente, aumentar o fator de qualidade 

(Q) das bobinas. As bobinas foram construídas em forma plana (panqueca), como 

ilustrada na Figura 16. 

 

 
Figura 16 - Formato utilizado na confecção das bobinas 

Fonte: Autoria própria. 

 

O enlace indutivo desenvolvido para a utilização no projeto segue a mesma 

metodologia empregada por Ramrakhyani, Mirabbasi e Chiao (2011) e também por 

Ramrakhyani e Lazzi (2012). No presente trabalho, buscou-se replicar os parâmetros 

do enlace de 3 bobinas proposto por Ramrakhyani e Lazzi (2012), pois o desempenho 

demonstrado para tal enlace é relevante quando comparado a enlaces com duas 

bobinas. Além disso, as bobinas driver e transmissora ficam juntas na unidade de 

leitura, facilitando a aquisição do sinal da bobina transmissora.  

A Figura 17 apresenta o circuito elétrico do enlace, onde RD, RT, RL representam 

as resistências próprias das bobinas driver, transmissora e de carga, respectivamente, 

enquanto LD, LT, LL representam as indutâncias das bobinas e CD, CT, e CL 

representam as capacitâncias dos circuitos ressonantes. V1 representa a fonte 

utilizada para realizar a excitação do enlace e V2 representa a tensão de saída, ou 

seja, a tensão induzida na bobina de carga. O acoplamento entre as bobinas é 

representado pelos coeficientes k12 e k23. 
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Figura 17 - Enlace indutivo proposto. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para determinar a quantidade de espiras das bobinas, testes práticos foram 

realizados, tomando como base os mesmos parâmetros utilizados por Ramrakhyani e 

Lazzi (2012). Os valores dos capacitores utilizados foram calculados e ajustados na 

prática, onde eram combinados capacitores de diferentes valores para se chegar em 

uma frequência de ressonância para o circuito LC em torno de 3 MHz. Para otimizar 

o circuito, o conjunto das 3 bobinas com os seus respectivos capacitores, foi 

sintonizado para ter o ponto de ressonância em 3 MHz, quando a bobina de carga 

esteja a uma distância de cerca de 10 mm da bobina driver e transmissora. Os valores 

utilizados de capacitância e indutância estão dispostos na Tabela 1, enquanto a Figura 

18 mostra uma imagem das bobinas confeccionadas e fixadas em suportes (placas 

de acrílico). 

 

Tabela 1 - Valores utilizados no enlace indutivo 
proposto. 

Valores utilizados no enlace 

 Indutância Própria Diâmetro interno Diâmetro Externo 

LD 0,474 µH 36 mm 40 mm 

LT 4,2 µH 20 mm 36 mm 

LL 0,823 µH 15 mm 5 mm 

CD 1,2 nF -- -- 

CT 670 pF -- -- 

CL 3,32 nF -- -- 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 18 - Enlace indutivo utilizado no protótipo. 

Fonte: Autoria própria. 

4.3 UNIDADE IMPLANTÁVEL 

A unidade implantável é composta pela bobina de carga, por capacitores para 

ressonância, circuitos de retificação e regulação de tensão, um microcontrolador, um 

modulador e uma carga representando um sensor. Esta unidade tem como função 

prover alimentação para um microcontrolador que realizará a leitura de um 

determinado sensor, efetuará o processamento e a transmissão dos dados resultantes 

pelo enlace a partir do modulador de dados. 

4.3.1 Retificação e Regulação de Tensão na Unidade implantável 

Para a retificação e regulação da tensão proveniente da bobina de carga, usou-

se o circuito ilustrado na Figura 19, onde pode-se separar em 2 estágios, sendo o 

primeiro de retificação e o segundo de regulação de tensão. 

 

Bobina de Carga 

Bobina Driver 

Bobina Transmissora 
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do enlace indutivo na medição), utiliza-se o segundo campo do protocolo. Em seguida, 

tem-se os dados a serem enviados, depois o CRC e o identificador de final de 

transmissão. 

 

Tabela 3 - Protocolo de dados utilizado. 

Start + ID 

[6 bits + 6 bits] 

Nº Dados 

[12 bits] 

Dados 

[48 bits] 

CRC 

[12 bits] 

End 

[12 bits] 

Fonte: Autoria própria. 

 

O CRC foi escolhido para a detecção de erros na transmissão de dados devido 

sua eficácia e simples implementação tanto na transmissão como na recepção. O 

Apêndice B traz uma breve explicação sobre algumas técnicas de detecção de erros, 

tal como o CRC. Devido ao tamanho efetivo da palavra de dados ser de 12 bits, 

utilizou-se um CRC também de 12 bits. Um dos mais populares polinômios geradores 

encontrados na literatura consiste em G(x) = x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1, sendo também 

utilizado na presente aplicação (CHITODE, 2009). 

Para transmitir uma informação (dados ou outro campo do protocolo) utiliza-se 

um símbolo formado por 16 bits, onde 12 bits são provenientes da informação a ser 

transmitidas e mais 2 bits de início e 2 bits de fim, para sincronizar a leitura da unidade 

de leitura e para verificar a integridade da recepção de dados. Esses bits de início e 

fim foram atribuídos para evitar que que possíveis oscilações na fonte de alimentação 

do amplificador classe E e/ou outros motivos que gerem um rápido transitório na 

tensão induzida na bobina transmissora a não ser um efeito causado pela modulação 

de dados na unidade sensora gerem um pulso na saída do demodulador de dados, 

levando a uma leitura errônea pelo microcontrolador da unidade de leitura. O Quadro 

6 mostra de forma genérica o formato do simbolo utilizado, sendo N = 2 e M = 12. Os 

bits efetivos de dados representam 12 bits e são o próprio resultado de conversão do 

conversor A/D do microcontrolador. 

 

Quadro 7 - Formato de dados a ser utilizado na transmissão. 

Formato de Envio de Dados 
Bits de Inicio Bits de Dados Bits de Fim 

I0 ... IN D0 D1 ... DM-1 DM F1 ... FN 
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Figura 25 – Circuito completo do driver de excitação da unidade de leitura juntamente 

com os capacitores CD e CT. 

Fonte: Autoria própria. 

 

O sinal de comando gerado pelo microcontrolador (PWM) passa por um driver 

para MOSFET para o acionamento da chave S, onde os valores dos resistores RD1 e 

RD2 seguem as recomendações do dispositivo UCC27512 empregado, com valores 

de 2,2 Ω e 5,1 Ω, respectivamente. Este modelo de driver foi escolhido por ser de fácil 

utilização, pois requer poucos componentes, pela sua capacidade de fornecimento de 

corrente ao gate do MOSFET e por aceitar níveis de tensão de entrada compatíveis 

com os níveis do microcontrolador. 

Para os componentes utilizados no amplificador Classe-E, segue-se a 

metodologia apresentada na seção 2.4. Então, os valores dos componentes, adotando 

o valor da carga RDEM como sendo 41 Ω (dois resistores de 82 Ω ligados em paralelo), 

serão dados por: 

 
0,732

41
0,732

2 3M

1,5921μF

a

R
L





 

 
 



, (60) 

 0,685

0,685
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O divisor de tensão de RD5 e RD6 será formado por dois resistores de 10 kΩ 

cada, para que se obtenha a metade do valor de VCC em cada resistor (para servir de 

referência de tensão para o circuito amplificador). O resistor RCP é utilizado para gerar 

um valor de tensão utilizado como referência de comparação do comparador 

analógico CA1 na decisão de nível lógico do sinal. Para isso, empregou-se um trimpot 

de 1 kΩ e um capacitor de 1 uF em paralelo com a derivação central do trimpot para 

minimizar possíveis oscilações de tensão. 

Após a saída do comparador analógico CA1, o sinal é novamente filtrado por 

um filtro passa-baixas com frequência de corte de 300 kHz. Utilizando-se um resistor 

de 10kΩ, o capacitor deverá ser de 53 pF. Para adequar o nível de tensão de saída 

do demodulador e limitar em 3,6 V a saída, irá se adotar um divisor de tensão com 

RD7= 5.1 kΩ e RD8 = 10 kΩ e um diodo zener de 3,6 V de tensão máxima reversa. Os 

valores dos componentes utilizados estão dispostos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Valores dos componentes utilizados no circuito demodulador. 

Componente Valor Componente Valor 

RD1 1 MΩ RA3 1 kΩ 
RD2 33 kΩ RA4 10 kΩ 
RD3 1 kΩ RA5 1 kΩ 
RD4 1 kΩ CF1 470 pF 
RD5 1 kΩ CF2 470 pF 
RD6 1 kΩ CF3 1 nF 
RD7 10 kΩ CF4 470 pF 
RD8 5.1 kΩ CF5 47 pF 
RF1 1 kΩ CCP 100 nF 
RF2 500 Ω CD6 1 uF 
RF4 1 kΩ D 1N4148 
RF5 10 kΩ Z 3V6 
RCP 1 kΩ Amp Op 1 OPA2355 
RA1 1 kΩ Amp Op 2 TLV2316 
RA2 1 kΩ Comparador TLV3201 

4.4.3 Recepção de dados 

Para realizar a recepção dos dados transmitidos pela unidade implantável do 

sistema, utiliza-se o circuito demodulador descrito anteriormente em conjunto com o 

microcontrolador. Para realizar a transmissão de dados na unidade implantável é 

necessário gerar pulsos sincronizados para representar os bits de informação, ao 

invés de se empregar protocolos de comunicação conhecidos e implementados por 

hardware, como UART. Para a recepção de dados necessita-se então desenvolver 
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5 RESULTADOS 

Este Capítulo apresenta e compara os resultados obtidos através de 

simulações e de experimentos práticos, tais como a tensão induzida na bobina de 

carga, curvas obtidas com a modulação, entre outras informações. 

5.1 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

Para verificar o desempenho do sistema, pode-se realizar uma série de 

simulações. Por meio dos resultados obtidos consegue-se detectar problemas e 

realizar os ajustes necessários antes mesmo de realizar a montagem do sistema 

físico. 

5.1.1 Transferência de energia 

Para avaliar o desempenho do sistema de alimentação do enlace, ou seja, o 

desempenho do driver de alimentação e do enlace indutivo, verificou-se a quantidade 

de energia transferida por meio da tensão induzida na bobina de carga. Para facilitar 

a modelagem, toda a parte de retificação, regulação, microcontrolador e demais 

elementos (sensores, modulador, entre outros) pode ser substituída por uma carga 

resistiva RC que possua consumo equivalente. 

Como sinal de entrada do amplificador classe E, adotou-se uma forma de onda 

quadrada com ciclo de trabalho de 50% e na frequência de ressonância do enlace, ou 

seja, em torno de 3 MHz. Os valores dos componentes usados na simulação 

correspondem aos valores práticos, conforme a Tabela 5. 

Para avaliar o desempenho do enlace é importante verificar qual a tensão de 

VCC necessária para manter níveis de tensão na bobina de carga satisfatórios. Então, 

utilizou-se o modelo encontrado para esta análise. Aplicou-se uma variação no 

coeficiente de acoplamento entre as bobinas transmissora e de carga para diferentes 

níveis de tensão para a fonte VCC. O resultado obtido é mostrado na Figura 31. 
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5.2 RESULTADOS DE TESTES PRÁTICOS 

Com a montagem do protótipo e a realização dos testes pode-se avaliar o 

desempenho do sistema, tanto para a transferencia de energia como para a 

comunicação de dados da unidade implantável para a unidade de leitura. 

A Figura 38 mostra o protótipo da unidade implantável do sistema, 

compreendendo um kit LaunchPad MSP430FR5969, o MOSFET do modulador de 

dados, os capacitores CL e o regulador de tensão. A imagem mostra também os 

pontos onde são conectados os terminais da bobina LL. 

 

 

 
Figura 38 - Unidade implantável do sistema. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 39 apresenta uma imagem da unidade de leitura do sistema, com o 

driver de excitação do enlace indutivo juntamente com o demodulador de dados. O 

Enlace indutivo é mostrado na Figura 17. 

MOSFET 

REGULADOR 

CL 

LaunchPad MSP430FR5969 

LL 
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Figura 39 - Imagem da unidade de leitura. 

Fonte: Autoria própria. 

5.2.1 Transferencia de Energia 

Para avaliar o desempenho do conjunto formado pelo amplificador classe-E 

juntamente com o enlace indutivo, observa-se a resposta do amplificador, ou seja a 

forma de onda de corrente que circula pela bobina driver e a tensão induzida na bobina 

transmissora (devem ser o mais próximo de uma senoide) . A Figura 40 mostra a 

forma de onda de corrente da bobina driver (em amarelo), juntamente com a forma de 

onda de entrada do amplificador (em azul claro), ou seja, o sinal de comando da chave 

S, e a forma de onda de tensão induzida na bobina transmissora (em verde) para uma 

distância de 10 mm entre as bobinas driver e de carga. 

A Figura 41 mostra a forma de tensão induzida na bobina de carga para a 

mesma condição encontrada nos resultados anteriores. O sinal em azul claro 

corresponde a forma de onda de tensão induzida na bobina de carga e o sinal em azul 

escuro é a tensão obtida após o estágio dobrador de tensão da unidade implantável. 

 

Amplificador 

Classe-E 

Demodulador 

MOSFET 
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Figura 40 - Forma de onda de entrada do amplificador Classe E (azul) juntamente 

com a tensão na bobina driver (amarelo) e na bobina transmissora 
(verde). 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
Figura 41 - Forma de onda de tensão induzida na bobina de carga e tensão após o 

estágio dobrador de tensão. 

Fonte: Autoria própria. 
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Para entender melhor a relação entre distância entre as bobinas e o 

acoplamento entre elas (bobina transmissora e de carga), realizou-se a medição da 

indutância mútua e, a partir disso, levantou-se a curva de coeficiente de acoplamento 

entre as bobinas em relação a distância que as separa. Tal curva está ilustrada na 

Figura 42, juntamente com os valores obtidos por simulação. Para a simulação 

adotou-se o mesmo método usado por Oliveira (2018) para obter indutância mútua 

entre 2 bobinas. Então, a partir de ( 6 ) calculou-se o coeficiente de acoplamento entre 

as bobinas. 

  

  

Figura 42 - Curva de coeficiente de acoplamento com relação a distância entre as 
bobinas.  

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme o esperado, a Figura 42 mostra que quanto maior a distância que 

separa as bobinas, menor é o acoplamento entre elas. Apesar de haver uma diferença 

entre as curvas simulada e obtida na prática, ambas seguem uma mesma tendência. 

Tal diferença pode ser originária do processo de medição (equipamento entre outros) 

ou de desalinhamentos entre as bobinas durante o afastamento destas. 

Para avaliar a relação entre a tensão induzida na bobina de carga e a distância 

entre as bobinas, variou-se a distância entre as unidades desde 1 mm até 25 mm e 

observou-se a amplitude da tensão induzida na bobina de carga, para uma carga com 
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consumo de aproximadamente 10 mA (microcontrolador juntamente com um resistor 

de 560 Ohms), tanto sem comunicação de dados como com a comunicação pelas 

modulações PPSK e LSK. Tais técnicas de modulação serão avaliadas quanto ao seu 

desempenho quando aplicadas ao mesmo enlace indutivo, em termos de impacto na 

transferência de energia de uma unidade para a outra, e também na transferência de 

dados da unidade implantável para a unidade de leitura do sistema. O resultado da 

relação entre a tensão induzida na bobina de carga e a distância entre as bobinas é 

mostrado na Figura 43. 

 

 
Figura 43 - Amplitude de pico-a-pico da tensão induzida na bobina de carga com a 

variação da distância entre as bobinas e considerando as modulações 
PPSK e LSK. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Após o circuito de retificação da unidade implantável, obtém-se também a 

tensão resultante para as mesmas condições consideradas no teste realizado para a 

Figura 43, onde a Figura 44 mostra a tensão obtida após o circuito retificador da 

unidade implantável para ambas as técnicas de modulação LSK e PPSK como 

também para o caso em que não há modulação ativa na unidade implantável. 
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Figura 44 - Forma de onda de tensão após o circuito de retificação de tensão na unidade 

implantável com relação a distância entre as bobinas. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com relação as formas de onda de tensão sobre a bobina de carga do sistema 

(Figura 44), verifica-se que com o uso das técnicas de modulação de dados a 

amplitude diminui, sendo que a maior queda de tensão ocorre com o uso da 

modulação LSK, seguido pela modulação PPSK. Verifica-se também que o valor da 

tensão no barramento CC é menor quando a modulação LSK está sendo utilizada 

quando comparado a PPSK e no caso de ausência de modulação de dados. 

5.2.1.1 Eficiência do amplificador Classe E 

Com intuito de verificar a eficiência do amplificador classe E, verificou-se a 

eficiência de cada parte do sistema, assim, podendo ser determinada a eficiência na 

transferência de energia desde a saída da fonte de alimentação do drive de excitação 

do enlace indutivo até a carga, que no caso do sistema, se resume a um 

microcontrolador e algum tipo de sensor. 
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Para o amplificador classe E, mediu-se a potência de entrada com relação a 

potência de saída do amplificador, com base nos resultados das medições obteve-se 

a curva da Figura 45. 

  
Figura 45 - Curva de eficiência para o amplificador classe E. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Verifica-se que quanto mais distantes estão as bobinas, menor é o rendimento 

do amplificador, uma vez que a impedância de saída do amplificador é modificada 

com a variação do coeficiente de acoplamento entre as bobinas e, consequentemente, 

o ponto de ressonância do circuito. 

5.2.2 Comunicação de dados 

5.2.2.1 Sincronização na modulação PPSK 

Um dos requisitos que precisa ser garantido é o sincronismo entre a comutação 

da chave e sinal da bobina de carga. Inicialmente, verificou-se a sincronização do 

pulso de saída (que representa o bit “1”) em relação a tensão induzida na bobina de 

carga (o mesmo deve estar posicionado de forma que possua no máximo a duração 

equivalente a dois ciclos e meio (2 semi-ciclos positivos e no máximo 3 semi-ciclos 

negativos), para garantir que a chave S seja acionada por pelo menos 2 semi-ciclos 
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positivos). A Figura 46 mostra o pulso (em amarelo) e a tensão induzida na bobina de 

carga. 

 

 
Figura 46 - Pulso utilizado para modulação PPSK juntamente com a tensão 

induzida na bobina de carga. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 46 é possível observar que a tensão induzida é atenuada devido ao 

curto-circuito provocado pela chave S no período em que a mesma se mantém 

acionada. O pulso gerado pelo microcontrolador possui 825 ns de duração em nível 

alto, não ultrapassando o limite de 2 ciclos e meio. Para o delay necessário entre a 

saída do sinal de dados gerado pelo microcontrolador e o sinal de acionamento da 

chave, utilizou-se a configuração de 900ns, onde o pulso de saída do timer é 

comparado com um nível CC proveniente do gerador de referência interno do 

microcontrolador (1,2 V, 2,0 V e 2,5 V). A saída do comparador possui um filtro com 

delay programável (450 ns, 900 ns, 1800 ns e 3600 ns). A melhor configuração 

possível foi para um delay de 900ns e a comparação com o nível CC de 2,5 V, com a 

contagem do timer em 3 (devido a atenuação causada pelo filtro de saída do 

comparador), pois para as demais configurações, o pulso resultante na saída do 

comparador se apresentou deslocado, iniciando e/ou se encerrando durante o semi-

ciclo positivo da forma de onda induzida na bobina de carga.  
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A Figura 47 ilustra a defasagem resultante entre a saída do comparador 

analógico (sinal de comando da chave S em amarelo na imagem) e o sinal de saída 

do timer após passar pelo filtro passa-baixas utilizado (em verde), com relação a forma 

de onda de tensão induzida na bobina de carga (em azul). 

 

 
Figura 47 - Defasagem entre a saída do timer e a saída do comparador analógico. 

Fonte: Autoria própria. 

 

O resultado da modulação sobre a tensão e corrente da bobina de carga são 

ilustrados na Figura 48, onde o sinal em azul é a forma de onda de tensão, em amarelo 

a forma de onda de corrente e em verde o sinal de comando da chave S. Observa-se 

claramente o transitório na corrente, conforme a teoria da modulação PPSK indica, no 

momento em que a chave S é acionada, a corrente que circula pela bobina está em 

seu nível máximo e se mantém por cerca de um quarto de ciclo, maximizando o efeito 

transitório na bobina transmissora, o que aumenta o índice de modulação. 
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Figura 48 - Modulação PPSK sobre a bobina de carga do sistema. 

Fonte: Autoria própria 

5.2.2.2 Índice de Modulação 

Apesar do impacto na transferência de energia da unidade de leitura para a 

unidade implantável ter sido avaliado na seção anterior, outro parâmetro de interesse 

é o índice de modulação resultantes da aplicação das técnicas PPSK e LSK. No teste 

realizado foi utilizado um tempo de bit de 20 µs, equivalente a uma taxa de 50 kbps. 

Os resultados são mostrados na Figura 49. 

Como pode se observar na Figura 49, para menores distâncias entre as 

bobinas, a modulação LSK alcança maiores índices de modulação em comparação a 

modulação PPSK, por causar um efeito transitório de duração muito maior, uma vez 

que a duração da perturbação utilizada na modulação LSK é cerca de 30 vezes maior 

em relação a modulação PPSK. Porém, para coeficientes de acoplamento menores 

que cerca de 0,08 (maiores distâncias) a técnica PPSK alcançou valores de índice de 

modulação mais elevados do que a modulação LSK, comprovando que a técnica 

PPSK é indicada para sistemas com baixos coeficientes de acoplamento entre as 

bobinas. 
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Figura 49 - Comparação do índice de modulação para as técnicas LSK e PPSK. 

Fonte: Autoria própria. 

5.2.2.3 Taxa de comunicação na modulação PPSK  

O desempenho da modulação PPSK na comunicação foi avaliado em termos 

da máxima taxa de transmissão suportada. Para isso, foi gerado um sinal com 

frequência variável. Uma sequência de pulsos (representando a transmissão contínua 

de uns) com frequência de aproximadamente 430 kHz (máxima frequência de pulso 

gerada pelo microcontrolador da unidade implantável) em sincronismo com a tensão 

induzida na bobina de carga do sistema. Não foi adotada uma sequência de dados 

devido a capacidade de processamento limitada do microcontrolador na transmissão 

de dados, não permitindo transmitir dados em taxas superiores a 100 kbps. Adotou-

se uma distância fixa entre as bobinas de carga e driver de 5 mm. 

A Figura 50 mostra o sinal gerado (em azul claro) juntamente com a tensão 

induzida na bobina de carga (em verde claro). A Figura 51 mostra a forma de onda de 

tensão induzida na bobina transmissora (em verde) e o sinal de saída do circuito 

demodulador de dados (em azul claro). 
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Figura 50 - Sinal PWM utilizado na avaliação da modulação PPSK. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
Figura 51 - Tensão induzida na bobina transmissora juntamente com o sinal de 
saída do circuito demodulador de dados. 

 

A Figura 52 mostra a tensão na bobina transmissora (em verde), a tensão na 

bobina driver (em amarelo) e o sinal de dados do demodulador (em azul) para a 

modulação PPSK. Verifica-se que o transitório que ocorre na bobina transmissora 
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ocorre com pouca intensidade na bobina driver, dificultando a demodulação de dados 

no caso de ser tomada como referência para o circuito demodulador de dados. 

 

 

Figura 52 – Tensão sobre a bobina driver (amarelo) e transmissora (verde) com 
modulação PPSK, juntamente com a saída do circuito demodulador de dados 
(azul claro). 

Fonte: Autoria própria. 

 

Em seguida, considerando a modulação PPSK, substituiu-se a sequência de 

pulsos por um frame de bits (sequência de 16 bits). A Figura 53 mostra o sinal na 

bobina de carga (em verde) para uma taxa de 50 kbps e o sinal de comando da chave 

S (em amarelo).  Nesse teste, a sequência de bits “111101111” foi transmitida. 

A Figura 54 mostra a forma de onda induzida na bobina transmissora (em 

verde) e a tensão após o estágio de detecção de envoltória, filtragem e amplificação 

(em amarelo). A duração reduzida do pulso de saída do demodulador (em azul), que 

é característico da modulação PPSK, favorece o fenômeno de escorregamento de bit 

na leitura de bits pelo microcontrolador. Para contornar esse inconveniente, utilizou-

se um gerador de pulso para prolongar a duração do nível alto dos pulsos. Desta 

forma, para cada pulso de saída do demodulador de dados o gerador de pulso produz 

um novo pulso (em roxo), com mesma frequência, porém com duração para garantir 

a interpretação adequada desses pulsos pelo microcontrolador. 
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Na Figura 54 observa-se que as componentes de alta frequência do sinal de 

entrada são atenuadas, prevalecendo as componentes em torno da frequência de 

transferência de dados. Então, o sinal aplicado ao estágio de comparação com um 

nível DC resulta apenas em pulsos correspondentes aos dados (“0” ou “1”). Em 

detalhe, na Figura 55 são mostrados os sinais na bobina transmissora após o estágio 

de filtragem e amplificação do demodulador, a saída do circuito demodulador e a saída 

do bloco de geração de pulso (em verde, amarelo, azul e roxo, respectivamente). 

 

 
Figura 55 - Formas de onda na bobina transmissora e durante o processo de demodulação de 
dados. 

Fonte: Autoria própria. 

5.2.2.4 Taxa de erro de bits na comunicação  

Uma sequência aleatória de 1000 amostras de dados gerada pelo software 

Matlab® (sequência distribuída aleatoriamente de 0 até 4096, equivalente a uma 

informação de 12 bits) foi utilizada para realizar a avaliação da comunicação de dados 

entre a unidade implantável e a unidade de leitura do sistema. A ferramenta Matlab® 

também foi usada para gerar os gráficos comparativos entre os dados enviados e 

recebidos. Um total de 2000 dados foram enviados (devido as informações de início 

de transmissão, CRC e os demais campos do protocolo). O resultado é ilustrado na 
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Figura 56. A Figura 56(a) ilustra como um todo os dados e (b) um detalhe de uma 

porção desses dados. O eixo x representa o número das amostras enviadas e 

recebidas e o eixo y representa a amplitude do valor enviado/recebido. 

 
Figura 56 – (a) Gráfico comparativo entre os dados enviados pela unidade implantável e 
recebidos pela unidade de leitura do sistema. (b) Detalhe de 20 amostras de dados. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A partir dos dados recebidos pela unidade de leitura, pode-se calcular a taxa 

de erro de dados, comparando os dados enviados pela unidade implantável com os 

dados recebidos pela unidade de leitura. A Figura 57 mostra o gráfico que relaciona a 

taxa de erro de bit com relação a distância entre as bobinas para cada taxa de 

transferência de dados utilizada durante o processo de testes e avaliação do sistema. 

Para o cálculo considerou-se o envio da sequência aleatória por 10 vezes seguidas 

para cada distância e taxa de transferência estabelecida, sendo que a taxa de erro de 

bit considerada consiste na média das taxas de erro das 10 tentativas de envio. Para 

cada distância realiza-se o envio de um total de 320,000 bits, levando em conta todos 

os dados, como também os bits provenientes do protocolo, incluindo os bits de início 

e final de transmissão. Ainda, observa-se que foi possível alimentar o implante e 

Erro de Recepção 
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forma errônea. Uma alternativa que se buscou para minimizar esse efeito foi de 

modificar o período dos bits, diminuindo a contagem total para a transmissão do bit 

“0”, mas isso acaba demandando um processamento a mais do microcontrolador da 

unidade implantável, aumentando o consumo e deixando o processo mais lento, não 

se obtendo um ganho significativo de taxa de transmissão de dados. Outro fator que 

dificulta o aumento da taxa de transmissão é a latência existente nas interrupções do 

microcontrolador da unidade de leitura, visto que toda a recepção é baseada em 

interrupções. 

5.2.3 Avaliação do sistema com tecido animal 

Para simular um implante real, utilizou-se uma camada de pele de porco entre 

as bobinas, com cerca de 8 mm de espessura, como mostra a Figura 58. Para avaliar 

a comunicação de dados, fez-se o uso do mesmo procedimento utilizado no cálculo 

da taxa de erro de bit. Porém agora com uma repetição no envio dos dados de 25 

vezes. A taxa de erro de bit resultante é mostrada na Figura 59. 

 

 
Figura 58 - Teste realizado com pele de porco. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 59 - Taxa de erro de dados para o teste prático com pele de porco. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na Figura 59 observa-se uma constância na taxa de erro na comunicação de 

dados no teste prático com pele de porco, pois, apesar das repetições realizadas no 

teste, não houve nenhum erro de recepção de dados para nenhuma das taxas de 

transmissão testadas. Portanto, considerando o pior caso que seria a ocorrência de 

erro em um bit com relação ao montante total de bits transmitidos (800 kbits), chega-

se a uma taxa de erro de 1,25.10-6. 
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6 CONCLUSÕES 

A fundamentação teórica apresentada no Capítulo 2 proporcionou o 

embasamento necessário para o seguimento do trabalho. A partir do estudo e da 

análise de alguns trabalhos disponíveis na literatura, constatou-se que o enlace 

indutivo com 3 ou mais bobinas, desenvolvido por Ramrakhyani e Lazzi (2012), resulta 

em um melhor desempenho na transferência de energia quando comparado com o 

enlace com 2 bobinas apenas, além de possuir vantagens quanto ao rendimento e 

ganho de tensão. 

Para a alimentação do enlace indutivo empregado fez-se o uso de um 

amplificador classe E devido a sua robustez, pequeno número de componentes 

necessários, alta eficiência e bom desempenho para frequências elevadas quando 

comparado a outros amplificadores. O enlace proposto se capaz de suprir a 

necessidade de energia dos componentes utilizados, como o microcontrolador e um 

sensor (representado por uma carga), com uma variação de distância entre as bobinas 

da unidade de leitura e da unidade implantável. Nos testes realizados, foi possível 

alimentar uma carga equivalente ao microcontrolador e um sensor genérico 

(representado por um resistor) a uma distância de até 25 mm. O impacto da utilização 

dos modos de economia do microcontrolador da unidade implantável também foi 

analisado, cujos resultados são apresentados no Apêndice C. 

Para a transferência de dados, optou-se pela transferência de dados de forma 

unidirecional, da unidade implantável para a unidade de leitura do sistema (uplink). 

Dentre as técnicas de modulação disponíveis, optou-se pelo uso da técnica de 

modulação PPSK, devido as suas vantagens, tal como a menor perda de energia na 

transmissão de dados e a possibilidade de transferência de dados em taxas mais 

elevadas que a técnica LSK, por exemplo. Como referência, considerou-se o trabalho 

de Jiang et al. (2016), que apresenta a utilização desta técnica com um enlace indutivo 

com duas bobinas apenas. Com o desenvolvimento do trabalho e a partir dos testes 

realizados, foi possível comprovar que é possível a aplicação da técnica PPSK em um 

enlace indutivo com mais de duas bobinas, aliando uma maior capacidade na 

transmissão de dados com impacto menor na transferência de energia ao implante. 

Na avaliação prática da comunicação de dados foi possível comprovar o 

desempenho da técnica de modulação PPSK, que apresentou resultados relevantes 
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ao atingir uma taxa de transmissão equivalente a 430 kbps a partir de um sinal de 

teste de 430 kHz representando os dados. A taxa máxima alcançada por Jiang et. al. 

(2016) com o modulador PPSK utilizando um enlace indutivo com duas bobinas foi de 

1.35 Mbps, cerca de 10 % da frequência portadora (13.56 MHz). No presente trabalho 

foi alcançado uma taxa de 430 kbps, cerca de 14 % da frequência portadora (3 MHz). 

Quando comparado com o modulador PPSK aplicado em um enlace indutivo 

com duas bobinas s (JIANG, et al., 2016), o índice de modulação alcançado neste 

trabalho é praticamente o dobro do valor para uma faixa de distância de 0 mm a 15 

mm. Isto pode ser explicado devido ao efeito causado pela modulação de dados em 

uma bobina com alto fator de qualidade (Q) e pelo coeficiente de acoplamento entre 

a bobina de carga e transmissora ser alto. 

No envio de dados, a taxa de transferência foi significativamente menor, 

atingindo um máximo de 100 kbps, devido as limitações de hardware dos 

microcontroladores utilizados, tanto na transmissão quanto na recepção de dados.  

Para taxas de transferências de dados mais elevadas é necessário empregar 

microcontroladores com maior frequência de clock para um processamento mais 

rápido das rotinas envidas na transmissão de dados. Ainda, nos experimentos 

realizados foi possível enviar dados a uma taxa de até 100 kbps para uma distância 

entre bobinas de 18 mm, fornecendo-se uma potência de 30 mW para o sistema 

microcontrolador da unidade implantável. 

Com a realização de alguns testes visando uma possível aplicação prática do 

sistema, pode-se verificar o comportamento do sistema com condições próximas das 

reais, a partir de uma porção de pele de porco de, aproximadamente, 8 mm de 

espessura para simular a pele humana. Nesse testo, onde o sistema foi capaz de 

suprir a necessidade de energia da unidade implantável e realizar a transferência de 

dados com diferentes taxas de comunicação, apresentando uma taxa de erro de 

transmissão de dados de 1,25.10-6. 

Uma análise de autonomia de funcionamento da unidade implantável também 

foi realizada, sendo apresentada no Apêndice D. Ao interromper a energia da unidade 

implantável, esta funcionou por mais de 390ms, considerando uma distância de 

acoplamento de 5 mm. Essa análise é importante, pois em condições reais, artefatos 

de movimento podem diminuir ou cortar momentaneamente a alimentação na unidade 

de leitura, permitindo que esta continue funcionando. Nesse caso, o implante deve 
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detectar a falta de energia, armazenar os dados coletados em memória interna e 

transmiti-los quando receber energia novamente. 

Para trabalhos futuros, propõe-se a melhoria no processo de transmissão e 

recepção de dados, contornando a limitação na taxa de transferência de dados entre 

as unidades, a partir da síntese de um circuito específico em uma FPGA (Field 

Programmable Gate Array) para realizar a recepção dos dados na unidade de leitura 

e um microcontrolador com mais poder computacional na unidade implantável, porém 

que mantenha o baixo consumo de energia.  Acredita-se que com algumas melhorias 

o sistema desenvolvido pode ser aplicado na aquisição de parâmetros fisiológicos, 

sendo possível com a miniaturização da unidade implantável e implantação desta para 

realizar o monitoramento de informações fisiológicas internamente a um corpo. 
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APÊNDICE A - MATRIZES DE ESTADO RESULTANTES DA MODELAGEM DO 
SISTEMA 

As matrizes A1, A2, A3 e A4 formadoras da matriz de estado A para o estado em 

que a chave S está fechada são dadas por: 
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As matrizes A1, A2, A3 e A4 formadoras da matriz de estado A para o estado em 

que a chave S está aberta podem ser escritas como: 
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APÊNDICE B – TÉCNICAS DE DETECÇÃO E CORREÇÃO DE ERROS 

Em sistemas de comunicação, existem vários meios de transporte de 

informação, tais como através de cabos entrelaçados, cabos coaxiais, fibra ótica ou 

mesmo sem a utilização de fios, utilizando o ar como meio de comunicação. Um dos 

problemas mais frequentes  nesse tipo de sistema é a ocorrência de erros de 

comunicação, provenientes de interferência eletromagnética, distorção harmônica, 

ruídos, e delays de propagação do próprio canal (GIIMIIS, et al., 2017), onde os erros 

podem ser classificados em dois tipos principais: os erros de bit simples e os 

chamados burst errors. 

 Os erros de bit simples são os erros que ocorrem de forma isolada, onde 

apenas um bit é recebido de forma equivocada, e podem ser ocasionados 

por ruído branco, por exemplo. Os erros de bit simples são os menos 

prováveis de acontecer em sistemas de comunicação serial (FOROUZAN; 

FEGAN, 2007) (GIIMIIS, et al., 2017). 

 Os burst errors, são os erros que ocorrem de forma sequencial, ou seja, 

ocorrem dentro de uma certa janela de tempo, geralmente de curta 

duração, onde os erros ocorrem em dois ou mais bits no mesmo pacote de 

dados, e são os mais comuns tipos de erros e mais difíceis de tratar. Tais 

erros podem ser causados, por exemplo, por uma espécie de impulso de 

ruído gerado por algum dispositivo externo (GIIMIIS, et al., 2017) 

(FOROUZAN; FEGAN, 2007). 

Existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para diminuir o impacto 

dos erros na comunicação, sejam estas ferramentas para detectar os erros como 

também para detectar e corrigir erros. Dentre outros, cita-se o chamado Cyclic 

Redundancy Check (CRC) que realiza a detecção de erros (LOU; DANESHRAD; 

WESEL, 2015), ou também os códigos Bose, Chaudhuri e Hocquenghem (BCH 

codes) e os códigos de Hamming, que realizam a detecção e correção de erros 

(WALLACE, 2001) (VENTURA, 2013) (SINGH, 2016) (POTHARE,2015). 

O princípio da detecção e correção de erros consiste na redundância, ou seja, 

para detectar e corrigir erros adiciona-se bits juntamente com os dados a serem 
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enviados para o receptor, onde se faz a verificação da integridade dos dados utilizando 

os bits adicionais e faz a extração da informação, se acaso ocorreu algum erro, o 

receptor consegue detectar e faz o descarte dos dados, ou se possível faz a correção 

do erro e permanece com a informação corrigida. As ferramentas mais comuns 

utilizadas para checagem de redundância em comunicação de dados são a checagem 

de paridade e Checagem de Redundância Cíclica (CRC). 

B.1 Checagem de Paridade 

A checagem de paridade simples consiste em adicionar um bit de redundância, 

de acordo com o número de bits iguais a 1 contidos dos dados, sendo o bit de paridade 

igual a zero se o número de bits 1 for par e 1 acaso o número de bits 1 contidos nos 

dados for ímpar. Este método pode detectar todos os erros de um bit, como também 

todos os erros desde que o número de erros seja ímpar, pois acaso o número de erros 

seja par, a paridade contínua igual, não sendo possível detectar tais erros. A 

checagem de paridade de duas dimensões possui o mesmo princípio da checagem 

de paridade simples, porém adiciona um número maior de bits de paridade. Este 

método organiza os dados em forma de tabela, onde para cada linha e coluna da 

tabela calcula-se a paridade e adiciona o bit de paridade na respectiva linha e coluna. 

A Tabela 6 traz um exemplo do cálculo da paridade de duas dimensões, onde cada 

coluna representa um dado de 8 bits e um conjunto total de 4 Bytes de dados, a coluna 

a direita indica a paridade de linha e a linha inferior representa a paridade de coluna. 

 

Tabela 6 - Exemplo do cálculo de paridade de duas dimensões 

1 0 0 1 0 1 1 0 
Bits de 

paridade de 
Linha 

0 1 0 1 1 0 0 1 
0 1 1 1 0 0 1 0 
1 1 0 1 1 0 1 1 
0 1 1 0 0 1 1 0 

Bits de paridade de coluna   
Fonte: Autoria própria. 

 

A checagem de paridade de duas dimensões aumenta a probabilidade de 

detecção de erros, porém, mesmo assim não tem capacidade de detecção de todos 

os erros. Para a detecção de um número maior de erros, uma das ferramentas 
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utilizadas para a detecção de erros são os códigos polinomiais adotados na técnica 

de CRC. 

B.2 Checagem de Redundância Cíclica 

A Checagem de Redundância Cíclica ou CRC, assim como a checagem de 

paridade, é baseada na adição de bits juntamente com a informação. No entanto, o 

cálculo dos bits de redundância não segue o mesmo princípio, uma vez que o método 

CRC é baseado na aritmética polinomial, mais especificamente, no cálculo do resto 

da divisão de um polinômio por outro, onde tais polinômios fazem parte do campo de 

Galois com dois elementos. Polinômios que pertencem ao campo de Galois com dois 

elementos possuem apenas uma variável “x”, onde seus coeficientes se restringem a 

valores 0 e 1 e a operação de soma são realizadas em módulo de 2 (BARBOSA, 

2011).  

O cálculo do CRC pode ser visto como uma operação de divisão de polinômios 

simples, onde denota-se por D(x) o polinômio que representa a informação a ser 

transmitida, G(x) o polinômio gerador, M(x) representa o resultado inteiro da divisão e 

r(x) o resto da divisão (denominado como CRC). Multiplicando o polinômio D(x) por xk 

o resultado será o polinômio D(x) com grau incrementado em k posições, onde k 

representa o número de bits do CRC, sendo que isto é feito para que seja possível 

adicionar os bits do CRC ao final da mensagem representada por  k
x D x .  

Sabe-se que ao dividir  kx D x  pelo polinômio  G x  resultará em uma parte 

inteira  M x e o resto da divisão r(x). Sabe-se também que se realizada a subtração 

do resto  r x  do polinômio  k
x D x , o resultado será múltiplo de  G x . Lembrando 

que a operação de subtração em módulo de 2 pode ser substituída por uma operação 

de soma. Portanto tem-se que        k k
x D x r x x D x r x   . Desta forma, se a 

informação representada por    k
x D x r x  for transmitida e o receptor possuir o 

polinômio gerador  G x , o mesmo pode verificar a integridade dos dados realizando 

a divisão do polinômio  T x  que representa a mensagem recebida pelo polinômio 

gerador. Se o resultado da divisão  E x  for zero, indica que o polinômio recebido  T x  
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é múltiplo inteiro de  G x , o que leva o receptor a acreditar que a mensagem recebida 

não contém erros, pois ainda há a possibilidade de  E x  ser múltiplo inteiro de  G x , 

impossibilitando a detecção do erro utilizando este método. No entanto, se o resto da 

divisão  E x  não for zero nem múltiplo inteiro de  G x , indica que um ou mais erros 

ocorreram durante a comunicação e, portanto, o receptor descartará a mensagem e 

se possível realizará uma requisição de reenvio de informação. Para ser válido, o CRC 

deve possuir duas características: deve ter exatamente um bit a menos que o divisor 

e adicionando o resultado da divisão no fim dos dados o resultado deve ser divisível 

pelo polinômio gerador (LOU; DANESHRAD; WESEL, 2015) (WANG; ZHAO; 

GIANNAKIS, 2006) (Barbosa, 2011) (MIT, 2010). 

Se o polinômio gerador for escolhido de forma correta, seguindo as regras 

anteriormente mencionadas, o código CRC pode detectar todos os erros que afetem 

números impares de bits e pode detectar todos os erros de tamanho igual ou menor 

que o grau do polinômio, assim como pode detectar com grande probabilidade erros 

com números de bits maiores que o grau do polinômio gerador  (RAMABADRAN; 

GAITONDE, 1988).. A Tabela 7 traz alguns polinômios comumente utilizados, 

juntamente com seus respectivos nomes e ordem  (KOOPMAN; CHAKRAVARTY, 

2004) (LOU; DANESHRAD; WESEL, 2015). 

 

Tabela 7 - Polinômios CRC comumente utilizados. 

Nome Ordem [n] Hexadecimal Polinômio G(x) 
DARC-8 8 0x9C x8 + x5 + x4 + x3 + 1 

CRC-8 8 0xEA x8 + x7 + x6 + x4 + x2 + 1 

CRC-10 10 0x319 x10 + x9 + x5 + x4 + x + 1 

CRC-12 12 0xC07 x12 + x11 + x3 + x2 + x + 1 

CRC-16 16 0xA001 x16 + x14 + x + 1 

XMODEM 16 0XC204 x16 + x15 + x10 + x3 

CCITT-16 16 0x8810 x16 + x12 + x5 + x + 1 

CCITT-32 32 0x82608EDB x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + 
x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1 

Fonte: Extraído de Koopman e Chakravarty (2004) e Lou, Daneshrad e Wesel (2015). 
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APÊNDICE C – AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DOS MODOS DE 
ECONOMIA DE ENERGIA NO CONSUMO DE ENERGIA DO 
MICROCONTROLADOR DA UNIDADE IMPLANTÁVEL DO SISTEMA 

Para demonstrar o efeito do modo de economia de energia utilizado no 

consumo do microcontrolador, realizou-se a comparação entre o consumo do mesmo 

para as mesmas condições, utilizando os modos de economia de energia e sem a 

utilização. Durante o período de monitoramento foi realizada a transmissão de um 

conjunto de dados para a unidade de leitura, no restante do período o microcontrolador 

entra em modo de espera. Monitorando a potência consumida pelo microcontrolador, 

como também a corrente e energia consumida durante o período (10 segundos). As 

Figura 60 e Figura 62 ilustram a curva de potência consumida pelo microcontrolador 

sem a utilização e fazendo o uso dos modos de economia de energia, 

respectivamente. As Figura 61 e Figura 63 trazem os dados durante o período de 

monitoramento do consumo para os dois casos, sem a utilização e com os modos de 

economia de energia, respectivamente. 

 

 
Figura 60 - Curva de consumo do microcontrolador sem a utilização dos modos de 

economia de energia. 

Fonte: Autoria própria. 

 



107 
 

 

 
Figura 61 - Dados de consumo do microcontrolador sem a 

utilização dos modos de economia de energia. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
Figura 62 – Curva de consumo do microcontrolador utilizando modos de economia 

de energia. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 63 - Dados do consumo do microcontrolador utilizando 

modos de economia de energia. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Observa-se claramente que o consumo do microcontrolador diminui quando se 

faz o uso dos modos de economia de energia, mesmo que quando realiza o envio dos 

dados o consumo seja praticamente o mesmo, quando não há a transmissão de dados 

o consumo diminui para cerca de 1/3 do consumo em comparação da utilização e não 

utilização dos modos de economia de energia. Quanto a corrente consumida, os 

valores máximos são praticamente iguais, porém o valor médio sofre uma queda 

considerável (de aproximadamente 3.8 mA para 1.73 mA). Mesmo acontece para a 

energia total consumida durante o período de tempo considerado, diminuiu de 249.5 

mJ para cerca de 61.45 mJ. 
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APÊNDICE D – AVALIAÇÃO DA AUTONOMIA DE ENERGIA DA UNIDADE 
IMPLANTÁVEL DO SISTEMA 

Para avaliar a distância máxima em que a tensão de saída do regulador de 

tensão se mantém em seu valor nominal, aplicou-se diferentes valores de carga 

(conectada na saída do regulador de tensão) e observou-se até que ponto a tensão 

de saída se mantém em seu valor nominal. Verificou-se também a distância em que a 

tensão de saída se mantenha em 2,5 V. A Tabela 8 mostra a relação das distâncias 

máximas para a tensão nominal (3,3 V) de saída do regulador, como também para 

uma tensão de 2,5 V (possível valor de regulador de tensão a ser utilizado na unidade 

implantável do sistema), para diferentes valores de carga. 

 

Tabela 8 - Distância máxima em relação a tensão de saída do regulador. 

Resistencia 
[Ω] 

VREG = 3,3 V VREG = 2,5 V 
Distância [mm] 

1 k 29 31 

Micro + 1 k 27 29 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para avaliar o tempo de autonomia da unidade implantável, ou seja, o tempo 

máximo que a tensão de saída do regulador de tensão se mantém em seu valor 

nominal após a alimentação ser interrompida, aplicou-se alguns valores de cargas 

conectadas a saída do regulador e mediu-se o tempo de autonomia da unidade 

implantável para diferentes valores de distância entre as bobinas. O tempo de 

autonomia do sistema possibilita que o microcontrolador realize a medição das 

informações de interesse sem que haja nenhum tipo de interferência causada pelo 

sistema de alimentação (ruído por exemplo). A Tabela 9 traz a relação entre as cargas 

utilizadas, a distância entre as bobinas de carga e de driver e o tempo medido. 

 

Tabela 9 - Relação do tempo de autonomia do sistema para diferentes valores de 
cargas. 

Resistência [Ω] 
Distância [mm] 

5 10 15 20 25 

Tempo [ms] 

1 k 391 342 229 115 65 

Fonte: Autoria própria. 
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Em alguns casos, o tempo de autonomia foi desconsiderado, por ser muito 

pequeno, ou seja, o sistema não foi capaz de suprir a necessidade de energia da 

carga por um período considerável de tempo (poucas dezenas de ms). 

Já com um microcontrolador e uma carga de 1 kΩ (representando um sensor) 

conectados na saída do regulador de tensão, repetiu-se o procedimento para medir o 

tempo de autonomia da unidade implantável, onde o microcontrolador realiza a 

medição do sensor de temperatura interno com uma taxa de leitura de 1000 amostras 

por segundo. O microcontrolador da unidade implantável foi configurado com as 

seguintes características: 

 Clock principal utilizado pelos periféricos de 24 MHz; 

 Frequência de leitura do conversor A/D de 1 kHz; 

 Modo de economia de energia (Low Power Mode) LPM4. 

 

A Tabela 10 traz o resultado do teste realizado. 

 

Tabela 10 - Tempo de autonomia da unidade implantável com o 
microcontrolador conectado. 

Distância [mm] Tempo [ms] 

5 357 

10 312 

15 210 

20 102 

25 48 

Fonte: Autoria própria. 

 

 


	OLE_LINK18
	OLE_LINK19
	OLE_LINK20
	OLE_LINK11
	OLE_LINK12
	OLE_LINK13
	OLE_LINK14
	OLE_LINK15
	OLE_LINK16
	OLE_LINK17
	OLE_LINK28
	OLE_LINK29
	OLE_LINK25
	OLE_LINK26
	OLE_LINK27
	Resultados
	Referencias

