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Trabalho 2: Instruções

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

• Em todas as simulções deverá ser utilizado o canal sem fio e a modulação atribuída a cada aluno.
• Utilize um Doppler de 10Hz.
• Para o gráfico de BER considerar SNR de 0 a 20dB.
• Para os plots das imagens, considerar SNR 3, 10 e 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). Utilizar função subplot para otimizar a figura gerada.

◦ BER 
▪ Apresentar um gráfico comparando o desempenho de um sistema sem fio que utiliza a 

técnica MRC e outro que utiliza a técnica Alamouti. Comente os resultados obtidos (qual 
sistema obteve melhor desempenho, quantos dB um sistema foi melhor em relação ao 
outro, ordem de diversidade se for possível analisar pelo gráfico, etc...)

▪ Apresentar  um gráfico  comparando  o  desempenho  de  um sistema com codificação  e 
outro sem codificação. Para os sistemas codificados utilize os códigos de Hamming (7,4) e 
convolucional  (comprimento  de  restrição  7,  taxa  ½  e  geradores  g1  =  1111001  e 
g2=1011011). Comente os resultados.

▪ Apresentar um gráfico comparando o desempenho de um sistema codificado (utilize os 
mesmos códigos do item anterior) que utiliza entrelaçador aleatório em um canal sem fio 
com os sistemas codificados sem entrelaçador aleatório e não codificados. Comente os 
resultados.

• O trabalho deverá ser entregue no formato de artigo, com duas colunas e contendo as seguintes 
seções:
◦ Resumo
◦ Introdução (comentar sobre a segunda parte da disciplina e dizer o que será apresentado)
◦ Técnicas estudadas (Descrever sucintamente o que faz cada técnica, não esquecendo de citar 

as referências utilizadas)
◦ Resultados das Simulações (apresentar os resultados, ou seja, as figuras e os comentários 

sobre cada uma delas)
◦ Conclusão
◦ Referências

• Segue abaixo a modulação de cada aluno:

Nicole Igor Bruno Diogo Davi

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

• O trabalho deverá ser entregue (uma versão impressa e o código utilizado por e-mail) 
no dia 05/12/13, impreterivelmente. O não cumprimento do prazo de entrega, implica 
em conceito D para o aluno.


