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Questão 1
(VALOR 1,0 PONTO)
A.-Quais são as partes responsáveis pela função de transmissão de sinais?
B.-Quais são os principais meios de transmissão de sinal? Enumere-os e descrava cada um.
C.-Quais são as principais fontes de ruído? Enumere-as e descreva cada uma.
D.-O que é modulação? Enumere os principais tipos de modulação e descreva-os.
Questão 2
(VALOR 0,5 PONTO)
Ao pretender modular uma onda portadora, sua amplitude permanece constante e aparecem duas
novas ondas.
A.-O que são as tais ''ondas''?
B.-Qual é a diferença entre superposição e modulação?
C.-Faça um diagrama de um sinal AM Multiplex-stereo.
D.-Descreva o AM DSB SC. E faça seus respectivos gráficos.
Questão 3

(VALOR 0,5 PONTO)

A.- Projete uma antena dipolo para 14 MHz, a mesma deve ser de ¼ de onda. A altura em relação
ao solo deve ser tal, que sua impedância seja em torno de 75 Ohms.
B.- Faça o diagrama lobulado de uma antena dipolo com polarização vertical.
C.-Calcule a indutância de uma linha de transmissão cuja capacitância é 300 nH/m e a impedância
75 Ohms.
D.-Para um fator de velocidade 0,6667, calcule um comprimento de onda para a linha, sabendo que
a frequência de operação é 150 MHz.
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