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Informações de Contato 

Professor: Lussac Prestes Maia 

Telefone: (22) 2622-9047 

E-mail: lussac.maia@marinha.mil.br 
 

 
Objetivos da Disciplina 

Serão estudados tópicos sobre transmissão e recepção de sinais de comunicação, 

modulação e demodulação digitais em amplitude, frequência e fase. Limitações de largura 

de banda e de potência de transmissão serão avaliados. Pré-requisito: Sistemas de 

comunicação I. 

 
Descrição 

                                                                                 

                                                                                      

técnicas para transmissão e processamento de recepção em sinais discretos de 

comunicação. 

 
Objetivos Quanto à Aprendizagem 

Ao completar esta disciplina, o aluno deverá ser capaz de compreender: 

- conceito de conversão analógico digital; 

- fundamentos de modulação em pulsos codificados; 

- fundamentos de transmissão digital em banda base; 

- fundamentos de transmissão digital em canais de banda limitada (PAM, interferência 

intersimbólica, pulso RRC); e 

- técnicas de modulação digital de portadora. 
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Regras 

Mantenho à disposição, de modo geral, diariamente durante o período vespertino. Poderei 

ser encontrado no IEAPM ou no Prédio da Pós-Graduação, entretanto sugiro contato prévio 

via telefone ou email para evitar desencontros. 

 
Pré-requisitos 

Conhecer conceitos básicos de telecomunicações. 
 

 
Bibliografia e Livros de Apoio 

J h  P   k   & M          h   “D                      ” M G  w-Hill Education; 5th 

edition. 

J h  R  B   y & E w    A  L    “D                     ”         ; 3            
 

 
Política de Notas 

As listas de exercício não valerão nota. As listas recebidas serão corrigidas e devolvidas. 

Esta disciplina será composta por três provas e a nota final será a média aritmética das notas 

obtidas. 

   O O aproveitamento do aluno será expresso mediante um dos seguintes conceitos: 
 
   A (Excelente) equivale a 9,0 < = nota < =10,0; 
   B (Bom) equivale a 7,0 <= nota <9,0; 
   C (Regular) equivale a 6,0 <= nota < 7,0; 
   D (Deficiente) equivale a nota < 6,0. 
 

 Serão considerados aprovados os alunos avaliados com os conceitos "A", "B" ou "C" e com  

frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programação da Disciplina 
 
 

Semana 01: Comentários Iniciais, introdução a conversão analógico digital com foco em 

modulação de pulso codificado. 

 

Semana 02: Transmissão digital em banda base: sinalização binária, sinais antipodais, sinais 

on-off. 

 

Semana 03: Transmissão digital em banda base: correlacionador de sinal, filtro casado. 

Entrega da Lista de Exercícios 1 
 

 
Semana 04: Transmissão digital em canais de banda limitada: espectro de potência de sinal 

PAM digital; 

 
Semana 05: Transmissão digital em canais de banda limitada: caracterização e distorção de 

canal banda limitada, interferência intersimbólica 

Prova 1 
 

 
Semana 06 e 07: Transmissão digital em canais de banda limitada: desenho de sistema para 

canal de banda limitada 

Entrega da Lista de Exercícios 2 
 

 
Semana 08: Transmissão digital via modulação de portadora: ASK e PSK 

Prova 2 

Semana 09: Transmissão digital via modulação de portadora: QAM e FSK 
 

 
Semana 10: Transmissão digital via modulação de portadora: DPSK 

Prova Final 


