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Descrição:
Um dos principais objetivos de um Sistema de Telecomunicações é a transmissão ou armazenamento de
dados, sejam estes voz, vídeos ou imagens. Uma ou várias fontes de informação produzem estes dados, que
são enviados através de canais de comunicação a um ou mais destinatários. Devido a diversos fatores tais
como interferências eletromagnéticas e dissipação de calor, o sinal pode chegar distorcido ao usuário final. Em
1948 Shannon [1] definiu o conceito de capacidade de canal e demonstrou que se a taxa de transmissão da
informação for menor que a capacidade do canal, existe um código corretor de erros que pode alcançar altos
níveis de confiabilidade na saída do receptor.
O enfoque desta proposta é o estudo, a implementação e a avaliação de um sistema de comunicação digital em
presença de ruído, com recursos que permitam a alteração de diversos parâmetros do codificador-decodificador
de canal, modulador-demodulador digital e do canal de comunicação contaminado com ruído aditivo Gaussiano
branco [2-5]. O modelo do sistema de comunicação utilizado é o de acesso múltiplo, onde há vários remetentes
que se comunicam com vários destinatários através de um único canal de comunicação. Considera-se que o
comportamento do remetente é similar ao de uma fonte de informação binária. A cada alteração dos parâmetros
do sistema, o desempenho deve ser avaliado através da curva entre probabilidade de erro por bit x relação sinal
ruído.
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