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Processamento Digital de Sinais



O processamento digital de sinais (DSP – Digital Signal

Processing) de maneira geral já faz parte do nosso cotidiano. Ele está

presente nos celulares, nas câmeras fotográficas, televisores, nos

automóveis, computadores, equipamentos médicos, sistemas de

automação, de controle, de comunicação, etc. Poucas pessoas porém,

têm consciência da exata dimensão da ciência envolvida e da complexa

tecnologia que está por trás de tudo isso. Para nós, usuários, é tudo

muito simples e fácil de usar. Basta apertar um botão.

Introdução



Todos os sistemas ou processos naturais são na sua essência

analógicos. O desenvolvimento da eletrônica foi pelo mesmo

caminho: analógica em sua essência. Dessa forma, condicionamentos

de sinais, filtragens e até operações matemáticas eram implementadas

de forma analógica. Não existiam meios computacionais que pudessem

ser utilizados de maneira eficiente e economicamente viáveis para a

implementação de equipamentos mais complexos.

Analógico x Digital



A figura abaixo ilustra um circuito eletrônico analógico com

alguma complexidade.

Analógico x Digital



Como tudo que é natural, os componentes eletrônicos também

estão sujeitos às variações de condições ambientais, tais como

temperatura, umidade, envelhecimento, pressão, ataques químicos,

corrosão, etc. Fazia-se necessária a utilização de

complexos procedimentos de compensação para corrigir os erros

decorrentes dessas variações.

Analógico x Digital



Com a criação dos primeiros circuitos

integrados por volta do início dos anos de 1960 e a

posterior criação dos microprocessadores

integrados em silício a partir de 1971, foi aberto o

caminho para se pensar em digitalizar os sinais do

mundo real e processá-los digitalmente. A vantagem

mais óbvia do sinal digitalizado é que esse sinal não

sofre mais as variações a que os sinais analógicos

estão sujeitos.

Analógico x Digital



Pode-se reduzir as interfaces analógicas ao mínimo, o suficiente

para transformar o sinal analógico em digital com precisão e deixar que o

microprocessador se encarregue de tratar e processar esse sinal. O

mesmo ocorre para o caso de se fazer necessária a saída para o mundo

real, convertendo-a para um sinal analógico. Ao mesmo tempo abriu-se

uma oportunidade ainda pouco explorada de desenvolver tecnologias

para os sinais digitalizados. As possibilidades são quase infinitas.

Analógico x Digital



Os sinais analógicos são por natureza contínuos no tempo. São

teoricamente constituídos por uma sequência de infinitos pontos. Quando

digitalizamos esses sinais, eles passam por um processo conhecido por

amostragem e são transformados numa sequência finita de pontos

discretos. Essa transformação é realizada por componentes conhecidos

como conversores Analógicos / Digitais ou simplesmente conversores

A/D. A transformação dos sinais digitais em analógicos é realizada por

componentes eletrônicos conhecidos por conversores Digitais /

Analógicos, ou conversores D/A.

Contínuo x Discreto



Na figura abaixo, pode-se observar um exemplo do processo de

transformação do sinal analógico contínuo em um sinal discretizado.

Contínuo x Discreto



O efeito decorrente devido à amostragem do sinal é visível: O

sinal discretizado não é exatamente igual ao sinal analógico. Na figura o

sinal discretizado é uma reprodução grosseira do sinal original. Isso tem

uma série de consequências e implicações. Por outro lado, transformar

um sinal contínuo em sinal discreto traz as vantagens de se poder

adequar o tamanho do sinal a ser processado à capacidade limitada de

memória dos processadores.

Contínuo x Discreto



Ao leigo pode parecer que o processamento digital de sinais só é

possível de ser realizado com o auxílio de DSPs, processadores

integrados em silício especialmente desenvolvidos para essa função.

Isso é um engano compreensível. Os DSPs são processadores com uma

arquitetura de hardware diferenciada, desenvolvidos para a realização de

operações típicas da implementação de procedimentos de

processamento digital de sinais.

Afinal, o que é Processamento Digital de 
Sinais?



Muitos fabricantes adotaram uma arquitetura conhecida como

Arquitetura de Harvard, onde existem vias de dados e de endereçamento

separados para as memórias de dados e de instruções, um conceito bem

mais moderno que a arquitetura tradicional de Von Neumann. Na

Arquitetura de Harvard é possível endereçar e acessar numa mesma

instrução mais de uma posição de memória simultaneamente, num único

ciclo de máquina.

Afinal, o que é Processamento Digital de 
Sinais?



Apesar de terem uma arquitetura diferenciada, os DSPs podem

ser utilizados como microcontroladores, tanto que há uma pressão por

parte de alguns fabricantes desses componentes, de que também sejam

adotados esses DSPs para operações convencionais. Alguns deles foram

até rebatizados de DSCs (Digital Signal Controlers), ou seja

controladores digitais de sinais.

Afinal, o que é Processamento Digital de 
Sinais?



O processamento digital de sinais propriamente dito, é uma

tecnologia, uma ciência, uma série de conceitos abstratos que se traduz

na aplicação de algoritmos computacionais para a realização de

operações específicas sobre dados digitais. Alguns exemplos de

processamento digital de sinais:

- Filtragem digital de sinais; - Reconhecimento e síntese de voz;

- Tratamento e reconhecimento de padrões em imagens;

- Rádio e TV digitais.

Afinal, o que é Processamento Digital de 
Sinais?



Os algoritmos de processamento digital de sinais podem ser

executados em DSPs, desenvolvidos especialmente para otimizar o

desempenho desses algoritmos e permitir operações em tempo real.

Porém, mantidas as devidas proporções e em aplicações adequadas,

pode-se realizar o processamento digital de sinais em

microprocessadores comuns, com baixo desempenho, ou até off-

line num computador pessoal, tablet, etc.

Afinal, o que é Processamento Digital de 
Sinais?



Em relação aos sinais, podem-se destacar as seguintes

definições e considerações iniciais:

• Sinal: entidade que carrega informação.

• Visão matemática de sinal: variável funcionalmente dependente de uma

ou mais variáveis independentes. Ex.:

• Visão física de sinal: grandeza física.

• Tipos de sinais de acordo com o número de variáveis independentes:

Definição de sinal



• Tipos de sinais de acordo com o número de variáveis independentes:

Definição de sinal



Entre as inúmeras definições de sistemas existentes, pode-se

destacar a seguinte:

“Um sistema é um conjunto de elementos que interagem entre si, a

fim de realizar uma determinada tarefa.”

Notam-se, na definição acima, três partes: os elementos, a interação e o

objetivo. Primeiramente, a existência do sistema está vinculada à

existência de uma função a ser realizada.

Definição de sistema



Porém, para alcançar o objetivo desejado, não basta apenas que

se reúnam elementos. Pelo contrário, eles devem, sobretudo, apresentar

alguma forma de interação. E, para que os elementos interajam entre si e

com o exterior, alguma forma de conexão interna e externa deve existir.

Portanto, a interação carrega três significados: a existência de uma

informação a ser trocada, a troca de informação em si e a presença de

conexões que possibilitem a troca.

Definição de sistema



Em resumo, um sistema, como definido acima, pode ser caracterizado

pelos seguintes itens:

• Elementos: que interagem, trocando informação, para cumprir o

objetivo do sistema.

• Conexão: que possibilita a comunicação entre os elementos.

• Variáveis: que armazenam as informações manipuladas pelos

elementos.

• Função: que é razão pela qual o sistema deve ser implementado.

Definição de sistema



Uma descrição pictórica de um sistema é mostrada na Figura

abaixo. Tal descrição é definida como Diagrama de Caixa Preta (Black

Box Diagrama), uma vez que não apresenta qualquer descrição interna

do sistema. Nesse caso, definem-se apenas as relações entre as

variáveis externas do sistema (entradas e saídas).

Definição de sistema



Os sistemas físicos elétricos costumam ser definidos da seguinte

forma:

• Variáveis: usualmente a informação é codificada nas grandezas físicas

tensão e corrente. A tensão é associada ao acúmulo de carga elétrica ou

à energia potencial. A corrente, por sua vez, é associada ao movimento

de carga elétrica ou à energia cinética. A associação de ambas permite

definir potência e energia.

Definição de sistema



• Elementos: a fim de modelar as fontes físicas de energia elétrica e os

efeitos físicos de resistência, capacitância e indutância, são utilizados os

respectivos elementos ideais de circuito: fontes independentes, fontes

dependentes, resistor, capacitor, auto-indutância e indutância mútua. A

forma como cada elemento manipula as variáveis do circuito é descrita

na equação de definição de cada elemento.

Definição de sistema



• Conexão: em circuitos de baixa frequência, são utilizadas as leis de

tensão e de corrente de Kirchoff para descrever as conexões entre os

elementos. A fim de sistematizar a análise e o projeto de circuitos, é

comum que se utilize a teoria matemática de grafos para descrever

matematicamente os circuitos e, portanto, a conexão existente nos

mesmos.

Definição de sistema



Os sistemas matemáticos digitais costumam ser definidos da seguinte

forma:

• Variáveis: a informação mais fundamental é codificada em números, os

quais são representados em um determinado Sistema de Numeração,

com um número finito de símbolos. Tipicamente, é utilizado o Sistema de

Numeração Posicional Convencional (SNPC), com base b = 2 e

codificação em complemento a 2.

Definição de sistema



• Elementos: os elementos mais fundamentais são as denominadas

portas lógicas, que implementam as funções básicas da lógica clássica. A

partir delas, são construídos todos os demais elementos, inclusive os

elementos armazenadores de informação.

• Conexão: são utilizadas equações lógicas para descrever as conexões

entre os elementos.

Definição de sistema
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