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PLANO DE ENSINO
I – Identificação
Disciplina: Sensoriamento Espectral - TP553
Período: 2º semestre 2021
Carga horária: 60 horas
Docente: Prof. Dr. Dayan Adionel Guimarães.
II – Objetivos
Do curso: abordar fundamentos sobre sensoriamento espectral, permitindo que os alunos se tornem
capazes de aplicá-los no estudo e na análise de técnicas de detecção de sinais.
Para o aluno: ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: i) demonstrar ter adquirido
conhecimento sobre o tema por meio de aproveitamento adequado nas avaliações; ii) realizar
análises com grau de complexidade compatível com aquelas trabalhadas ao longo do curso; iii)
realizar estudos mais avançados sobre o tema.
III – Pré-requisitos
Para se matricular em TP553 o aluno já deve ter cursado, com aproveitamento, a disciplina TP501.
IV – Ementa
Introdução aos sistemas de rádio cognitivo a ao papel do sensoriamento espectral na alocação
dinâmica de banda. Fundamentos de detecção de sinais em canais com ruído e desvanecimento.
Teste de hipóteses binário (critérios de Neyman-Pearson, e GLRT). Métricas de desempenho do
teste de hipóteses binário (tipos de erro; característica de operação do receptor, ROC; área sob a
ROC, AUC; probabilidade de erro de decisão). Sensoriamento espectral (individual, cooperativo,
cooperativo distribuído, cooperativo centralizado, fusão de dados, fusão de decisões). Técnicas de
detecção aplicadas ao sensoriamento espectral: detecção não-cega, semi-cega e cega, detecção
robusta, recentes técnicas de sensoriamento espectral.
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VI – Programa
Assunto
Introdução
Introdução aos sistemas de rádio cognitivo a ao papel do sensoriamento
espectral na alocação dinâmica de banda.
Fundamentos
Detecção de sinais em canais com ruído
Detecção de sinais em canais com desvanecimento
Aplicações
Teste de hipóteses binário
Fundamentos.
Critérios de Neyman-Pearson
Teste de razão de verossimilhança generalizado - GLRT
Aplicações
Métricas de desempenho do teste de hipóteses binário
Fundamentos: tipos de erro; característica de operação do receptor
Curva ROC; área sob a ROC, AUC e probabilidade de erro de decisão
Aplicações
Sensoriamento espectral
Sensoriamento individual
Sensoriamento cooperativo e cooperativo distribuído
Cooperativo centralizado, fusão de dados, fusão de decisões
Aplicações
Técnicas de detecção aplicadas ao sensoriamento espectral
Detecção não-cega, semi-cega e cega
Modelagem do canal de sensoriamento para detecção robusta
Sensoriamento via teorema dos círculos de Gershgorin
Sensoriamento via índice de Gini
Sensoriamento via índice de Pietra-Ricci
Comparação de desempenho de diferentes técnicas de sensoriamento
Seminário sobre recentes avanços e fundamentos do sensoriamento espectral
Apresentação dos seminários pelos alunos

Carga
horária
4h

2h
2h
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1h
2h
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4h
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2h
2h
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2h
2h
2h
2h
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VII – Critério de Avaliação
O aproveitamento acadêmico na disciplina será avaliado por meio de uma prova escrita sobre a
apostila de sensoriamento espectral e de dois seminários apresentados por cada um dos alunos sobre
artigos selecionados pelo professor. Os seminários serão avaliados com base na qualidade visual e
técnica da apresentação e no domínio técnico do apresentador tanto durante a apresentação quanto
das respostas às perguntas do professor. A prova será realizada na aula da semana seguinte ao
término da apostila. As datas dos seminários e as regras específicas das apresentações serão
divulgadas em momento oportuno. O conceito final será estabelecido com base na média aritmética
simples () das três notas obtidas na prova e nos seminários, da seguinte forma:  < 50  D; 50 ≤ 
< 70  C, 70 ≤  < 85  B;  ≥ 85  A.
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