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Trabalho 1: Instruções

• Escolha  uma  imagem pequena  e  colorida  para  utilizar  nas  simulações.  Esta  imagem será  a 
informação transmitida/recebida.

• Com os resultados das simulações, faça um relatório comparando cada cenário simulado.
• A informação deverá passar pelo canal nas seguintes condições:

SNR do canal SNR do canal SNR do canal

Canal com fio 3dB 10dB 20dB

Canal sem fio 3dB 10dB 20dB

• Os plots que deverão constar no trabalho:
◦ imagem original, depois de passar por cada tipo de canal (inclusive cada variação de SNR) e 

imagem final (recuperada).
◦ constelações das modulações antes e depois de passar pelo canal.
◦ BER e SER.

• O relatório deve conter uma explicação básica do que foi simulado. Tente associar a parte teórica 
do conteúdo visto até aqui com o que você está simulando.

• Todos os resultados devem ter um comentário explicativo/conclusivo.

• As variáveis Ts e fd do canal fica à critério de vocês a escolha dos valores.

• Cada  aluno  deverá  utilizar  duas  modulações  diferentes,  que  deverão  ser  comparadas  nos 
resultados. Segue abaixo a modulação de cada aluno:

Nicole Igor Bruno Diogo Davi

BPSK QPSK 8-PSK 16-PSK DPSK

8-QAM 16-QAM 64-QAM 256-QAM 4-QAM

• A estrutura do trabalho é simples e objetiva,  ou seja,  não precisa de capa, introdução, etc... 
Tentem associar o conteúdo visto em sala com a implementação, explique o que está sendo feito, 
analise os resultados e comente TODOS eles (todos os plots).

• Todos os códigos de Matlab que trabalhamos em sala podem e devem servir de consulta para este 
trabalho. 

• Uma versão  impressa  do  trabalho  deve  ser  entregue  até  05/11/13,  assim  como  o 
arquivo.m que vocês utilizaram para a simulação deve ser enviado por e-mail também 
até esta data. Após este dia, o trabalho não será aceito, e o aluno ficará com conceito 
D.   


