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MESTRADO/DOUTORADO EM TELECOMUNICAÇÕES 

 

PLANO DE ENSINO 

 

I – Identificação 

Disciplina: Transmissão Digital - TP537 

Período: 1º semestre 2023 

Carga Horária: 60 horas 

Docente: Prof. Dr. Dayan Adionel Guimarães.  

 

II – Objetivos 

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: 

• Demonstrar ter adquirido conhecimento sobre o conteúdo ministrado, por meio do aproveitamento adequado 

nas avaliações, em termos das notas obtidas. 

• Realizar estudos mais avançados sobre os assuntos ministrados na disciplina ou sobre temas relacionados a 

ela. 

 

III – Ementa 

Canais de comunicação, Transmissão em banda base, Representação e análise do espaço de sinais, Modulações 

digitais, Transmissão em banda larga. Tópicos especiais. 
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V - Programa 

Assunto 
Carga 

horária 
1. Canais de comunicação 8 h 

1.1. Canais de comunicação diversos, cobertos por meio de estudo dirigido. 0 h 

1.2. Canais de comunicação sem fio externos. 8 h 

2. Transmissão em banda base 12 h 

2.1. Sinalização M-PAM. 1 h 

2.2. Detecção de pulsos em banda base sob ruído AWGN. 2 h 

2.3. Filtro casado e correlator. 1 h 

2.4. Critérios MAP e MV. 1 h 

2.5. Análise de probabilidade de erro. 2 h 

2.6. Interferência intersimbólica  2 h 

2.7. Diagrama de olho de diagrama da banheira. 1 h 

2.8. Equalização de canal ZF e LMS. 1 h 

3. Representação e análise do espaço de sinais 8 h 
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3.1. Representação geométrica de sinais. 1 h 

3.2. Receptor de máxima verossimilhança (MV) em canal AWGN. 2 h 

3.3. Análise de probabilidade de erro. 2 h 

4. Modulações digitais 14 h 

4.1. Modulações digitais básicas. 1 h 

4.2. Detecção coerente e não coerente. 1 h 

4.3. Eficiência espectral e eficiência de potência. 1 h 

4.4. Modulações M-PSK com detecção coerente. 2 h 

4.5. Modulações M-QAM com detecção coerente. 1 h 

4.6. Modulações M-FSK com detecção coerente. 1 h 

4.7. Efeitos de amplificação não linear em sinais modulados. 1 h 

4.8. Modulações M-FSK com detecção não coerente. 1 h 

4.9. Modulação DBPSK com detecção diferencialmente coerente. 1 h 

4.10. Noções sobre sincronismo de portadora e de símbolo. 1 h 

4.11. Desempenho de modulações em canal com desvanecimento. 1 h 

5. Transmissão em banda larga 4 h 

5.1. Noções sobre espalhamento espectral. 4 h 

6. Tópicos especiais 14 h 

6.1. Essa parte do curso é destinada a cobrir tópicos relacionados à disciplina de acordo com seu apelo em 

termos de interesse para a pesquisa no momento que a disciplina for ministrada. Nesse semestre, a carga 

horária destinada aos tópicos especiais será utilizada para a preparação e apresentação de um seminário, pelos 

alunos, sobre tema escolhido pelo professor. 

 

 

14 h 

 

VI – Critério de Avaliação 

Uma prova e um seminário com pesos iguais, em datas definidas oportunamente junto com os alunos. O conceito 

final será estabelecido com base na média aritmética simples das notas (entre 0 e 100), de acordo com a regra: 

 

Média < 50 ➔ Conceito D 

50 < Média < 70 ➔ Conceito C 

70 < Média < 85 ➔ Conceito B 

Média > 85 ➔ Conceito A 

 

A prova será elaborada buscando equilíbrio entre os seguintes tipos de questões: 

• Aplicação dos conceitos apresentados em sala na solução de problemas. 

• Aplicação dos conceitos na modelagem de problemas novos. 

• Provas matemáticas de importância relevante ao conteúdo da disciplina 

 

Espera-se que acompanhamento do curso seja natural para os alunos que já cursaram TP501 ou disciplina 

sobre transmissão digital da graduação. Para os demais, recomenda-se esforço adicional no sentido de 

revisar conceitos por meio do Capítulo 1 do livro texto. Alguns conceitos sobre Sinais e Sistemas Lineares 

também são necessários e podem ser revisados por meio do Capítulo 2 do livro texto. 

 

Embora seja uma disciplina de caráter introdutório, TP537 é fundamental para estudos mais 

aprofundados sobre o tema central e apresenta um volume bastante elevado de conteúdo e de conceitos que 

demandam estudo constante. 

 


