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1a Questão: (2,0 pontos) Num esquema de modulação AM-DSB, a portadora modulada é dada por

s(t) = [1 + ∆AMm(t)]sen(ωct + φ),

em que m(t) é o sinal mensagem com média nula, ωc é a frequência da portadora, ∆AM é o ı́ndice
de modulação e φ é uma variável aleatória uniformemente distribúıda entre zero e 2π. Determine a
densidade espectral de potência (DEP) da portadora modulada em função da DEP do sinal mensagem.

2a Questão: (2,0 pontos) Sabe-se que, para haver uma irradiação eletromagnética eficiente, as antenas (transmis-
soras e/ou receptoras) devem ter dimensões f́ısicas da ordem de um décimo do comprimento de onda
dos sinais transmitidos. Admitindo que o sinal de voz pode ser filtrado, sem perda da inteligibili-
dade, para conter componentes de frequência de 100 Hz até 3,5 kHz, calcule comprimento das antenas
para uma transmissão eficiente. Qual será o comprimento das antenas ao se utilizar o esquema de
modulação AM-DSB com frequência da portadora igual a 10 MHz? Qual a banda passante do sinal
modulado nesse caso?

3a Questão: (2,0 pontos) Num esquema de modulação AM-SC, o sinal modulado é dado por

s(t) = B m(t) cos(ωct + φ),

sendo fc = ωc

2π
= 300 kHz, φ uma variável aleatória uniformemente distribúıda entre zero e 2π. A

Figura 1 representa a densidade espectral de potência do sinal mensagem m(t). Admita que esse
sinal é transmitido por um canal de comunicações cuja função de transferência é dada por

Hc(ω) =
α

α + jω
,

em que α = 106π. Sabendo que a potência da portadora modulada no transmissor é 100 W, determine
a potência desse sinal no receptor.
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Figura 1: Densidade espectral de potência do sinal m(t).
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4a Questão: (2,0 pontos) Dado o sinal em banda básica m(t) com DEP dada por RM (τ) = e−a|τ |. Determine o
que se pede:

a) Calcule e esboce o espectro de m(t);

b) Esboce o espectro do sinal AM-SC dado por s(t) = m(t) · cos(20.000 t + φ);

c) Determine a potência da portadora modulada;

d) Identifique no gráfico a banda lateral superior (USB) e a banda lateral inferior (LSB) do espectro
do sinal modulado.

5a Questão: (2,0 pontos) Num esquema de modulação em quadratura com portadora, o sinal transmitido é dado
por

s(t) = [A + m1(t)] cos(ωct + φ) + m2(t)sen(ωct + φ),

em que os sinais m1(t) e m2(t) são descorrelacionados, de média nula e com potências PM1
e PM2

,
respectivamente, e que φ é uma variável aleatória uniformente distribúıda entre zero e 2π. Calcule a
potência do sinal transmitido. Admitindo que A ≫ |m1(t)| e A ≫ |m2(t)|, proponha um esquema de
demodulação para obtenção do sinal m1(t) a partir do sinal s(t).

Boa Prova!

W. T. A. Lopes
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