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Nos problemas a seguir, apresente a sequência dos cálculos e/ou raciocínios realizados.

Questões sem apresentar o desenvolvimento até a solução serão consideradas erradas.

Não esqueça as unidades e prefixos das grandezas físicas!

(P1) A troca de informação digital em banda-base (utilizando pares de fio trançados, por exemplo) é normatizada e

regulamentada para que haja padrões de comunicação em diversos equipamentos do setor de telecomunicações. Um formato

reconhecido mundialmente é o formato de transmissão digital europeu E-Carrier. Nos formatos E1, E2 e E3, por exemplo,

o código de linha HDB3 é utilizado. O código HDB3 é uma modificação do código AMI (bipolar).

(a) Para uma taxa de transferência de bits de Rb = 8, 448 Mbps (padrão E2), considere a sequência de bits:

(1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0)

a ser transmitida usando o código de linha HDB3 (assuma que nenhum bit foi transmitido antes dessa sequência).

Desenhe a forma de onda dos pulsos transmitidos. No gráfico, marque corretamente os períodos de bit e considere

amplitudes entre +5/ − 5 Volts.

(b) Diferencie os códigos Polar (utilizado no padrão RS-232) e Manchester (usado no padrão Ethernet IEEE 802.3). Para

cada um deles, defina a forma dos pulsos que representam os bits 0 e 1.

(c) A Figura 1 apresenta uma análise teórica de distribuição espectral de potência (distribuição média de energia/potência

do sinal em cada frequência) de sequências aleatórias de bits transmitidas a uma taxa de bits Rb usando os códigos AMI

(bipolar), Polar e Manchester (split phase). Observe o gráfico e faça uma análise comparativa em relação à ocupação

de banda dos sinais. Cite outras vantagens/desvantagens relevantes de cada um desses códigos.

Figura 1: Distribuição espectral de energia dos códigos AMI, Polar e Manchester.



(P2) Eletroencefalografia é um método de gravação das atividades elétricas do cérebro. As medições dessas atividades

são realizadas por eletrodos posicionados no couro cabeludo. Os eletrodos medem o potencial elétrico gerado (na ordem de

µVolts) em relação à alguma referência elétrica. Existem diferentes tipos de montagens e posicionamentos desses eletrodos,

de acordo com os sinais que se deseja observar e com as regiões de interesse do cérebro (conforme ilustra a Figura 2).

A Figura 3 mostra a forma de onda para a diferença de potencial entre os eletrodos F3 e C3, durante um curto intervalo

de tempo de um exame de eletroencefalograma (EEG).

(a) Faça a amostragem do sinal da Figura 3 com uma frequência de amostragem de fs = 128 Hz. Marque no gráfico os

pontos amostrados no intervalo de 0 a 102 ms. Informe também quantos pontos serão amostrados nesse intervalo e o

período de amostragem.

(b) Crie intervalos e níveis de quantização no eixo das amplitudes da Figura 3, para 3 bits de quantização no intervalo

de amplitudes de 0 a 1. Marque os níveis de quantização no gráfico e para cada nível anote a sequência de bits

correspondente

(c) Quantize as amplitudes das amostras do sinal, coletadas no item (a), utilizando os níveis e intervalos de quantização

do item (b) e apresente os valores quantizados e suas sequências de bits correspondentes em uma tabela.

Desenhe sobre a Figura 3 o sinal digitalizado.

Figura 2: Posições dos eletrodos para o exame e regiões correspondentes.
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Figura 3: Tensão VF 3−C3 do EEG.
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(P3) Modulações digitais permitem representar sinais digitais em diferentes faixas do espectro em frequências, possibi-

litando assim que a transmissão desses sinais seja realizada através de canais de banda-passante ou ainda possibilitando a

multiplexação de sinais em diferentes faixas de frequência.

Diferentes tipos de modulações digitais são aplicadas em diferentes tecnologias. Por exemplo, no padrão de comunicações

sem fio WiFi IEEE 802.11n (2009) são usadas modulações BPSK, QPSK, 16-QAM e 64-QAM. Já o padrão Bluetooth

v2.0+EDR utiliza uma modulação 8-PSK para atingir sua taxa máxima de transferência de dados.

As modulações PSK de ordem alta (muitos símbolos) passaram a ser deixadas de lado, dando-se preferência às modu-

lações QAM de ordem alta. Isso ocorreu devido ao fato de que a taxa de erro de bit de uma modulação 16-PSK é muito

próximo da taxa de erro de bit de uma modulação 64-QAM. Entretanto, a última possui uma eficiência espectral maior

(mais bits por símbolo). A Figura 4 apresenta um diagrama de constelação 16-PSK, com raio de constelação igual a 1.

(a) Cite os tipos de modulações digitais existentes e os parâmetros de modulação de cada uma. Na modulação 16-PSK,

qual parâmetro da portadora é modulado?

(b) Quantos símbolos possui a constelação 16-PSK?

(c) Quantos bits são transmitidos em cada símbolo da modulação 16-PSK?

(d) Para uma taxa de transferência de bits de 25 Mbps, qual é a taxa de transferência de símbolos necessária quando se

usa uma modulação 16-PSK? E para uma modulação 64-QAM?

(e) No desenho da Figura 4, faça o mapeamento gray das sequências de bits da constelação.

(f) Preencha a Tabela 1 fazendo a correspondência entre as sequências de bit do seu mapeamento gray do item (e) e os

parâmetros de modulação.

(g) Usando a sua constelação 16-PSK, para um sinal recebido y = 0.8623 − 0.5064i, qual será o símbolo estimado pelo

receptor? Qual a sequência de bits correspondente?

(h) Considere uma portadora de 2402 MHz. Usando as formas de onda da constelação 8-PSK apresentadas na Figura

5, desenhe a forma de onda do sinal modulado correspondentes à sequência de bits (0 1 0 1 1 1 0 0 0).

Marque corretamente no gráfico os tempos de símbolo e os instante de transição entre símbolos.

(i) Calcule a taxa transmissão de bits do item (h).

Tabela 1: Mapeamento entre sequências de bits e símbolos correspondentes da modulação 16-PSK.

Sequência Binária Símbolo 16-PSK
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Figura 4: Constelação 16-PSK.
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Figura 5: Formas de onda dos símbolos de uma constelação 8-PSK.
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