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De acordo com os tipos das variáveis envolvidas, podem-se

identificar as seguintes classes:

✓ Sinal analógico: todas as variáveis são contínuas.

✓ Sinal amostrado: discretização das variáveis independentes

(amostragem).

✓ Sinal quantizado: discretização da variável dependente (quantização).

✓ Sinal digital: todas as variáveis são discretas (amostragem +

quantização).

Classificações de sinais



Para um sinal amostrado e um sinal digital, cabe ressaltar que

ambos podem ser representados por um conjunto ordenado, cujos

elementos são valores numéricos. Portanto, nesses casos, o sinal é

interpretado como uma sequência indexada (ou um vetor) de números.

Para um sinal amostrado, pode-se considerá-lo um vetor com índice

inteiro e elementos reais. Para um sinal digital, pode-se considerá-lo um

vetor com índice inteiro e elementos inteiros.

Classificações de sinais



Ao se classificar um sistema, procura-se por alguma

característica que possa ser útil na sua análise e/ou no seu projeto e/ou

na sua aplicação. Algumas classificações possíveis são:

✓ Tipo de sinal manipulado: Analógico × Amostrado × Quantizado ×

Digital × Híbrido.

✓ Causalidade: Causal × Não causal.

✓ Variância ao tempo: Variante × Invariante ao tempo.

Classificações de sistemas



✓ Linearidade: Linear × Não linear.

✓ Armazenamento: Instantâneo (sem memória) × Dinâmico (com

memória).

Os sistemas abordados no presente texto serão classificados, na sua

grande maioria, como sistemas dinâmicos, lineares, invariantes ao

tempo, causais e amostrados/digitais.

Classificações de sistemas



O estado de um sistema, em um determinado instante, pode ser

descrito como o conjunto formado pelos valores que cada uma de suas

variáveis assume nesse instante. Porém, assim como todos os

elementos de um determinado espaço vetorial podem ser descritos por

uma combinação linear dos elementos de uma de suas bases, pode-se

mostrar que todas as variáveis de um sistema podem ser definidas por

uma combinação linear de um conjunto mínimo de suas variáveis.

Estado e variáveis de estado de um 

sistema dinâmico



Logo, o estado de um sistema pode ser determinado por um dos

possíveis conjuntos mínimos de suas variáveis. Surge, então, o conceito

de variáveis de estado, definidas por: “Variáveis de estado de um sistema

é o conjunto mínimo de variáveis (linearmente independentes entre si) do

sistema que, conjuntamente com as entradas do sistema no instante t0, é

capaz de definir as saídas do sistema para t ≥ t0.”

Estado e variáveis de estado de um 

sistema dinâmico



Define-se como ordem de um sistema o número de variáveis que

compõem o conjunto de variáveis de estado do sistema. Assim como as

bases dos espaços vetoriais não são únicas e algumas delas apresentam

características especiais (bases canônicas, bases ortogonais, bases

ortonormais), o conjunto de variáveis de estado também não é único e

alguns deles apresentam características especiais que facilitam tanto a

análise quanto o projeto de circuitos.

Estado e variáveis de estado de um 

sistema dinâmico



Nos circuitos elétricos, os capacitores e os indutores são os elementos

capazes de armazenar energia. Logo, as tensões dos capacitores e as

correntes dos indutores são candidatas naturais para o conjunto das

variáveis de estado de um circuito analógico. Deve-se ter atenção para

os seguintes casos: malhas que contenham apenas capacitores e nós

onde estejam ligados apenas indutores. Em ambos os casos, uma das

variáveis será uma combinação linear das demais, não podendo fazer

parte do conjunto de variáveis de estado do circuito.

Estado e variáveis de estado de um 

sistema dinâmico



De acordo com a capacidade de armazenar informação, os circuitos

digitais podem ser divididos em dois grandes grupos: circuitos

combinacionais e circuitos sequenciais. Como o nome indica, a saída de

um circuito combinacional é função de uma simples combinação lógica

das suas entradas. Logo, essa classe de circuitos não consegue

armazenar informação.

Estado e variáveis de estado de um 

sistema dinâmico



Por sua vez, a denominação sequencial indica que a ordem segundo a

qual as entradas foram aplicadas ao longo do tempo influencia a saída do

circuito. Isso indica que, nessa classe, existem elementos que

conseguem armazenar informação. Portanto, as saídas dos elementos

armazenadores são candidatas naturais para o conjunto das variáveis de

estado de um circuito digital. Porém, assim como no caso analógico,

pode haver redundância em relação aos elementos armazenadores de

informação, sendo necessário garantir a escolha de um conjunto mínimo.

Estado e variáveis de estado de um 

sistema dinâmico



A seguir, é apresentada uma visão geral para um exemplo de

aplicação de processamento digital em sistemas de comunicação.

Sistemas de comunicação

O ato de comunicar pode ser definido como o transporte de uma

informação, através de um meio adequado, de uma fonte a um destino.

Por sua vez, telecomunicação significa comunicar à distância, onde deve

ser ressaltado o caráter relativo que possui o conceito de distância.

Exemplo de aplicação de processamento 

digital



A Figura ilustra o processo de comunicação através de um sistema de

comunicação genérico.

Exemplo de aplicação de processamento 

digital



Subsistemas de comunicação

A próxima figura, ilustra uma possível composição para um sistema de

comunicação com um sistema de transmissão genérico. A divisão

apresentada para o sistema de transmissão é apenas didática e

genérica. Porém, alguns pontos merecem destaque, os quais são

apresentados a seguir.

Exemplo de aplicação de processamento 

digital



Exemplo de aplicação de processamento 

digital



Exemplo de aplicação de processamento 

digital

Na Figura, deve-se observar a

presença de um novo elemento

denominado de sinal, que é definido

como uma entidade que carrega

informação. Assim, a função do

transmissor é, basicamente, adequar

a informação a ser transmitida ao

meio de transmissão escolhido.



Exemplo de aplicação de processamento 

digital

Isso é feito através da codificação da informação em um sinal que o meio possa

transmitir eficientemente. A fim de modelar as imperfeições do processo de

transmissão, um sinal não desejado (ruído) é anexado ao meio. Finalmente, a

função do receptor é tentar recuperar a informação original, através da

decodificação do sinal transmitido. Dependendo do sistema de transmissão

modelado, inúmeras outras divisões podem ser propostas, onde vários

subsistemas diferentes podem ser utilizados, possuindo os mais diversos nomes e

funções.



Exemplo de aplicação de processamento 

digital
A título de exemplo, a Figura abaixo apresenta o diagrama de blocos de um

sistema de comunicação com um sistema de transmissão digital genérico.



Exemplo de aplicação de processamento 

digital



Exemplo de aplicação de processamento 

digital

Sinais e meios de transmissão

Diversas são as possibilidades de implementação, tanto dos sinais que carregam a

informação desejada quanto do meio ou canal que transmitirá tais sinais.

Naturalmente, existe uma grande relação entre o sinal a transmitir e o meio ou

canal de transmissão. Assim, a escolha de determinado sinal implicará a utilização

de uma determinada classe de canais. Da mesma forma, a escolha de um

determinado meio de transmissão possibilitará o uso de uma classe específica de

sinais.



Exemplo de aplicação de processamento 

digital

Sinais e meios de transmissão

Nas situações onde não é possível um casamento adequado entre sinal e canal,

um ou mais subsistemas devem ser adicionados, com a finalidade de gerar um

sinal mais adequado ao meio disponível, a partir do sinal original. Isso é ilustrado

na Figura anterior, onde os blocos Modulador e Demodulador são responsáveis

por compatibilizar a transmissão de sinais digitais através de um canal analógico.



Exemplo de aplicação de processamento 

digital

Sinais e meios de transmissão

Nos casos onde diversas técnicas são empregadas, com o intuito de melhorar a

qualidade e a eficiência da transmissão, diversos sinais intermediários podem ser

gerados. Isso também é exemplificado na Figura anterior onde os conversores A/D

(Analógico/Digital) e D/A (Digital/Analógico) são utilizados a fim de permitir que

técnicas de processamento de sinal digital possam ser empregadas em um sinal

originalmente analógico.
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