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Lista de Exercícios 1

1. Qual  deve  ser  o  espalhamento  de  atraso  RMS  para  um  sistema  com  modulação  QPSK, 
desvanecimento plano e taxa de transmissão de25kbps? E para um sistema com modulação 16-
PSK e taxa de 75kbps?

2. Se um sistema transmite a uma taxa de 75kbps utilizando uma modulação 8-PSK, responda o 
seguinte:
a) Qual o espalhamento de atraso RMS do canal para que o sinal transmitido seja afetado por um 
desvanecimento plano?
b)  Se  fc=50GHz,  qual  o  tempo de coerência  do canal  assumindo que o  veículo  está  a  uma 
velocidade de 275m/s?
c) Para a resposta do item b, o desvanecimento é considerado lento ou rápido?

3. Um dos canais recomendados pela ITU (International Telecommunications Union) para testes de 
TV digital no Brasil é o canal Brazil B. O perfil de potência para este canal é dada a seguir:

Delays (μs) 0 0.3 3.5 4.4 9.5 12.7

Atten. (dB) 0 12 4 7 15 22

De acordo com este perfil, determine qual o atraso máximo (10dB) e qual o espalhamento de atraso RMS 
do canal. Considerando a função de correlação em frequência  maior que 0.9, determine qual a banda de 
coerência do canal.

4. Para um canal com desvanecimento Rayleigh, determine a taxa de cruzamento para ρ=1, quando 
a frequência Doppler máxima é 20Hz. Qual a velocidade máxima do móvel para esta frequência 
Doppler se a frequência da portadora é de 900MHz?

5. Ache a duração média do desvanecimento para os seguintes limiares:  ρ=0.01,  ρ=0.1 e  ρ=1, 
quando a frequência Doppler é de 200MHz.

6. Considerando uma frequência Doppler de 20Hz e uma modulação digital binária com uma taxa de 
transmissão de 50bps, responda:
a) Qual a duração média do desvanecimento para um limiar ρ=0.707?
b) O desvanecimento do canal é considerado lento ou rápido?
c) Qual o número médio de erros de bit por segundo para esta taxa de dados? Assuma que um 
erro ocorre quando qualquer porção do sinal se encontrar em desvanecimento abaixo de ρ=0.1 .

7. Um veículo a uma velocidade constante recebe uma transmissão em 900MHz durante 10s. A 
duração média para um desvanecimento 10dB abaixo do valor RMS é de 1ms. Com base nestes 
dados, responda:
a) Qual a distância que o veículo percorreu neste intervalo de 10s?
b) Quantos desvanecimentos abaixo do nível RMS o sinal experimentou durante os 10s?

8. Para um canal onde a frequência Doppler máxima é 200Hz e o espalhamento de atraso RMS é 
aproximadamente 2μs, diga se o sinal recebido foi afetado por um desvanecimento lento, rápido, 
seletivo ou não seletivo em frequência:
a) Sistema com modulação binária, Rb = 500kbps e fc=1GHz.
b) Sistema com modulação binária, Rb = 5kbps e fc=1GHz.
c) Sistema com modulação binária, Rb = 10bps e fc=1GHz.



9. Determine  as  frequências  espectrais  máxima  e  mínima  recebidas  de  um  transmissor  GSM 
estacionário que tem uma frequência central de exatamente 1.950,000000MHz, supondo que o 
receptor esteja trafegando a velocidades de:
a) 1km/h
b) 5km/h
c)100km/h
d)1000km/h

RAPPAPORT (versão português): 5.6, 5.8, 5.15(b), 5.28 e 5.29
OU versão inglês: 4.2, 4.3, 4.9(b), 4.18 e 4.19

QUESTÕES DE CONCURSO

(IFSC 2010 – PROFESSOR DE TELECOMUNICAÇÕES)
Em um sistema de comunicação móvel e sem fio, um sinal com largura de faixa de 200 kHz é transmitido 
por um canal com banda de coerência de 10 kHz. Considerando que o espalhamento Doppler do canal é  
muito menor do que a largura de faixa do sinal transmitido, quais as características do desvanecimento  
que afetará o sinal transmitido?
A) Desvanecimento seletivo em frequência com variações relativamente lentas.
B) Desvanecimento não seletivo em freqüência com variações relativamente lentas.
C) Desvanecimento seletivo em freqüência com variações relativamente rápidas.
D) Desvanecimento não seletivo em freqüência com variações relativamente rápidas
E) O sinal não será afetado por desvanecimento nesta situação.

(IFPB 2009 – PROFESSOR DE PROCESSAMENTO DE SINAIS)
Dentre os modelos estatísticos utilizados para a predição da perda de propagação em
um ambiente rádio móvel, pode-se afirmar que
I.no modelo de Rayleigh, o sinal resultante é composto principalmente dos sinais
refletidos (não há predominância de visada direta);
II. no modelo de Rice, há a predominância de visada direta;
III. no modelo de Rayleigh, quando o número de sinais é elevado, o sinal resultante
pode ser considerado como um processo Gaussiano complexo, cuja envoltória
obedece a uma distribuição estatística de mesmo nome.
De acordo com as afirmações acima, pode-se concluir que é(são) verdadeiro(s)
a) os itens I e II.
b) os itens I e III.
c) os itens II e III.
d) os itens I, II e III.
e) apenas o item III.

(CONSEAC 2008 – ENGENHEIRO DE PROCESSAMENTO DE SINAIS)


