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Tipos de desvanecimentoTipos de desvanecimento

● Tipo de desvanecimento depende da natureza do sinal Tipo de desvanecimento depende da natureza do sinal 

transmitido e das características do canaltransmitido e das características do canal

● O desvanecimento pode ser então classificado em 4:O desvanecimento pode ser então classificado em 4:

● Efeitos devido ao espalhamento de atraso RMSEfeitos devido ao espalhamento de atraso RMS
● PlanoPlano

● Seletivo em frequênciaSeletivo em frequência

● Efeitos devido ao espalhamento DopplerEfeitos devido ao espalhamento Doppler
● RápidoRápido

● LentoLento



  

Plano → Bs << BcPlano → Bs << Bc
● Canal tem ganho constante e fase linear por toda a banda do sinalCanal tem ganho constante e fase linear por toda a banda do sinal

● Tipo de desvanecimento mais comumente estudadoTipo de desvanecimento mais comumente estudado

● Características espectrais do sinal são preservadasCaracterísticas espectrais do sinal são preservadas

● Potência do sinal recebido varia com o tempoPotência do sinal recebido varia com o tempo

● Tempo do símbolo mais largo que o espalhamento de atraso, que é Tempo do símbolo mais largo que o espalhamento de atraso, que é 

aproximado por uma função Deltaaproximado por uma função Delta

● Também chamados de Também chamados de canais variantes em amplitudecanais variantes em amplitude e  e narrowband narrowband 

channelschannels

● Causam desvanecimento profundo e podem requerer um aumento de Causam desvanecimento profundo e podem requerer um aumento de 

potência de transmissãopotência de transmissão



  

Plano → Bs << BcPlano → Bs << Bc



  

Seletivo em frequência → Bs > BcSeletivo em frequência → Bs > Bc
● Não tem ganho constante nem fase linear por toda banda do sinalNão tem ganho constante nem fase linear por toda banda do sinal

● Espectro do sinal transmitido tem uma largura de banda maior que a banda Espectro do sinal transmitido tem uma largura de banda maior que a banda 

de coerência do canalde coerência do canal

● Sinal é distorcidoSinal é distorcido

● Resposta ao impulso do canal é mais espalhada que o tempo do símboloResposta ao impulso do canal é mais espalhada que o tempo do símbolo

● Introduz a interferência inter simbólica (ISI)Introduz a interferência inter simbólica (ISI)

● Também chamados de Também chamados de wideband channelswideband channels



  

Seletivo em frequência → Bs > BcSeletivo em frequência → Bs > Bc



  

Rápido → Ts > Tc / Bs < BRápido → Ts > Tc / Bs < BDD

● Resposta ao impulso do canal muda rapidamente em comparação com a Resposta ao impulso do canal muda rapidamente em comparação com a 

duração do símboloduração do símbolo

● Tempo de coerência menor que o período do símbolo do sinalTempo de coerência menor que o período do símbolo do sinal

● Dispersão na frequência → Distorção do sinalDispersão na frequência → Distorção do sinal

● Na prática, ocorrem somente para taxas de transmissão muito pequenasNa prática, ocorrem somente para taxas de transmissão muito pequenas



  

Lento → Ts << Tc / Bs >> BLento → Ts << Tc / Bs >> BDD

● Resposta ao impulso do canal muda muito mais lentamente em Resposta ao impulso do canal muda muito mais lentamente em 

comparação com a duração do símbolocomparação com a duração do símbolo

● Canal pode ser assumido estático durante um ou mais períodos de símboloCanal pode ser assumido estático durante um ou mais períodos de símbolo



  

ResumoResumo



  

ResumoResumo



  

Exemplo: Seletivo e LentoExemplo: Seletivo e Lento



  

Exemplo: Plano e RápidoExemplo: Plano e Rápido



  

Exemplo: Seletivo e RápidoExemplo: Seletivo e Rápido



  

Exemplo - ConcursoExemplo - Concurso
● Assinale a alternativa correta:Assinale a alternativa correta:

Considere um sistema de comunicação sem fio em que a largura de faixa do Considere um sistema de comunicação sem fio em que a largura de faixa do 

sinal transmitido é muito menor do que a banda de coerência do canal. Se sinal transmitido é muito menor do que a banda de coerência do canal. Se 

a duração do símbolo do sinal transmitido é maior do que o tempo de a duração do símbolo do sinal transmitido é maior do que o tempo de 

coerência do canal, pode-se dizer que o canal em questão é classificado coerência do canal, pode-se dizer que o canal em questão é classificado 

como:como:

a)a) Seletivo no tempo (rápido) e seletivo em frequênciaSeletivo no tempo (rápido) e seletivo em frequência

b)b) Plano no tempo (lento) e plano na frequênciaPlano no tempo (lento) e plano na frequência

c)c) Plano no tempo (lento) e seletivo na frequênciaPlano no tempo (lento) e seletivo na frequência

d)d) Seletivo no tempo (rápido) e plano na frequênciaSeletivo no tempo (rápido) e plano na frequência

e)e) Apenas seletivo na frequênciaApenas seletivo na frequência
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