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Quarta Avaliação

1a Questão: (2,0 pontos) Um sinal mensagem senoidal tem amplitude 1 V e modula uma portadora em FM
variando a sua frequência instantânea oscila entre 71,98 e 72,02 MHz a uma taxa de 2000 vezes por
segundo.

(a) Qual a frequência da portadora?

(b) Qual a frequência do sinal mensagem?

(c) Qual o máximo desvio de frequência da portadora?

(d) Qual o ı́ndice de modulação (β)?

(e) Qual a banda passante da portadora modulada (regra de Carson)?

2a Questão: (2,0 pontos) De forma geral, um sinal modulado em fase (PM) é dado por

s(t) = A cos(ωct + ∆PMm(t) + φ),

em que ∆PM é o ı́ndice de desvio em fase, m(t) é o sinal mensagem, φ é a fase inicial da portadora
(uniformemente distribúıda entre zero e 2π), e A e ωc são a amplitude a freqüência da portadora, res-
pectivamente. Quando |∆PMm(t)| ≪ 1, tem-se o esquema de modulação PM faixa estreita (NBPM).
Mostre que, nesse caso, o sinal PM pode ser aproximado por

s(t) ≈ A[cos(ωct + φ) − ∆PMm(t)sen(ωct + φ)]

A partir dessa aproximação, apresente um diagrama de blocos para o modulador NBPM bem como
uma expressão alternativa para a densidade espectral de potência do sinal NBPM.

3a Questão: (2,0 pontos) O que deve ser feito para transformar um demodulador PM em um demodulador FM?
Em se tratando de transmissões em canais reais, qual o efeito desta modificação no espectro do rúıdo
aditivo que contamina o sinal transmitido.

4a Questão: (2,0 pontos) Um esquema de modulação PSK tem os seguintes parâmetros: ∆PM = π/2, φ = π/6,
A = 1 e mj = {0, 1, 2, 3}, em que

s(t) = A cos(ωct + ∆PMm(t) + φ)

m(t) =

∞
∑

j=−∞

mjp(t − jTb)

p(t) = u(t) − u(t − Tb)

Esboce o diagrama de constelação do esquema. Explique o que se ganha e o que se perde com o
aumento do número de śımbolos da constelação.
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5a Questão: (2,0 pontos) Uma portadora senoidal é modulada em freqüência com faixa larga por um sinal men-
sagem cuja densidade de probabilidade de uma sinal mensagem é dada por

pM (m) =
1

4
r(m + 2) −

1

2
r(m) +

1

4
r(m − 2),

em que

r(m) =

{

m, m ≥ 0,
0 m < 0.

Qual o valor de pico do sinal mensagem? Esboce a densidade espectral de potência da portadora
modulada. Determine a banda passante real e efetiva do sinal modulado.

6a Questão: (Extra: 2,0 pontos) Apresente pelo menos uma justificativa para a utilização da modulação FM em
sistemas de comunicações móveis analógicos.

Boa Prova!

W. T. A. Lopes
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