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Processamento Digital de Sinais



Algumas das definições básicas em processamento de sinais são as

seguintes:

• Objeto do processamento: sinal (definido como uma entidade que

carrega informação).

• Agente do processamento: sistema. – “Um sistema é um cojunto de

elementos, que interagem entre si, com o objetivo de realizar uma

determinada função”. – Arquitetura de um sistema: variáveis, elementos,

topologia e função.
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• Domínio do processamento: domínio no qual a função do agente é

definida. – Tempo/espaço (forma) × frequência (composição espectral).

• Ação do processamento: função exercida pelo agente sobre o objeto. –

Conformação (tempo/espaço) × Alteração espectral (frequência).

• Arquitetura genérica do processamento: – Sinal de entrada (ou estímulo

ou excitação ou perturbação). – Condições iniciais ou estado inicial. –

Sistema. – Sinal de saída (ou resposta).

• Nomenclatura usual: “Sinal” (sinal desejado) × “Ruído” (sinal

indesejado).
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A arquitetura genérica de um sistema híbrido de processamento digital de

sinais é formada pelos seguintes elementos:

• Sinal de entrada analógico xa(t): comumente, um sinal elétrico (tensão

ou corrente).
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• Pré-processamento analógico: – Filtro analógico anti-aliasing: com

seletividade em frequência do tipo passa-baixa.

– Sinal de entrada analógico filtrado xf (t): sinal analógico, gerado pelo

filtro antialiasing, a partir do sinal xa(t).
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– Amostragem e retenção (Sample-and-Hold ou S/H): responsável por

obter amostras do sinal de entrada analógico e por manter fixo o valor de

cada amostra durante um determinado tempo. Ele é utilizado para que a

amostra seja diretamente processada por um sistema a dados

amostrados ou para que ela seja convertida em um número a ser

processado por um sistema digital.

Arquitetura de sistemas de 

processamento digital



– Sinal de entrada analógico (amostrado e retido) xf (nTS): sinal

analógico, gerado pelo S/H, a partir de amostras do sinal xf (t). Também é

denominado de sinal de dados amostrados (sampled-data signal).

– Quantizador: condiciona os valores das amostras a valores

representáveis no sistema digital.
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– Codificador: converte o valor de cada amostra em uma representação

válida no Sistema de Numeração utilizado no sistema digital.

Tipicamente, é utilizado o Sistema de Numeração Posicional

Convencional, com base b = 2 e codificação em complemento a 2.
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– Conversor Analógico-Digital (Analog to Digital Converter ou ADC ou

A/D): definido como um bloco funcional, formado pela união “Quantizador

+ Codificador” ou “S/H + Quantizador + Codificador”. O sinal SOC (Start

Of Conversion) provoca o início de uma conversão, enquanto o sinal

EOC (End Of Conversion) notifica o seu término.
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• Sinal de entrada digital {x[n]}Q: sequência numérica quantizada que

possui uma representação numérica computacional.

• Processador de sinal digital (Digital Signal Processor ou DSP):

implementado por um circuito digital, que pode ser fixo, configurável ou

programável.

• Sinal de saída digital {y[n]}Q: sequência numérica quantizada que possui

uma representação numérica computacional.
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• Pós-processamento analógico:

– Decodificador: converte uma representação válida no Sistema de

Numeração utilizado no sistema digital em um valor de amostra do sinal

de saída analógico.

– Gerador de impulso/pulso: responsável por gerar um elemento para

cada amostra. No caso de um impulso, o valor da amostra é relacionado

com a sua intensidade (strength). No caso de um pulso, o valor da

amostra é relacionado com a sua amplitude.
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– Conversor Digital-Analógico (D/A): (Digital to Analog Converter ou DAC

ou D/A): definido como um bloco funcional, formado pela união

“Decodificador + Gerador de impulso/pulso”.

– Sinal de saída quantizado {y(nTS)}Q: sinal quantizado, gerado pelo D/A,

a partir da sequência numérica quantizada {y[n]}Q. Comumente, um sinal

elétrico (tensão ou corrente).

– Filtro analógico de suavização (smoothing): com seletividade em

frequência do tipo passa-baixa.
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• Sinal de saída analógico ya(t): comumente, um sinal elétrico (tensão ou

corrente).
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A cadeia de processamento descrita acima pode ser visualizada nas

Figuras a seguir.
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Implementações analógicas e digitais

A seguir, é realizada uma breve discussão sobre a escolha de uma solução

analógica ou digital para o problema de implementação de um sistema de

processamento de sinais. Inicialmente, o problema é definido. Em seguida, é

realizada uma comparação entre as características das implementações

analógicas e digitais.



Implementações analógicas e digitais
Definição do problema

Dado que um mesmo sistema pode ser implementado por

sinais/componentes analógicos e digitais, naturalmente surge a questão de qual

das opções é a melhor. Diversas são as comparações encontradas na literatura

técnica entre implementações de sistemas que empregam sinais/componentes

analógicos e digitais.



Implementações analógicas e digitais
Definição do problema

Adeptos de ambos os tipos de implementação facilmente definem

parâmetros que os favorecem e normalmente estabelecem comparações

tentando mostrar que a sua implementação de preferência é, realmente, a melhor

opção. Antes de tecer meras comparações absolutas, muitas vezes

passionalmente polarizadas, por um tipo ou outro de implementação, deve-se

lembrar que estão sendo comparadas duas alternativas de implementação

essencialmente diferentes.



Implementações analógicas e digitais
Definição do problema

Logo, os parâmetros de comparação normalmente empregados

fornecem apenas características individuais de cada tipo de implementação, ao

invés de estabelecer bases reais de comparação. Por um lado, uma

implementação analógica mapeia sinais matemáticos em sinais físicos e realiza

as operações matemáticas através de componentes físicos que possuem

equações de definição capazes de realizar os cálculos necessários, isolada ou

conjuntamente com outros componentes.



Implementações analógicas e digitais
Definição do problema

Pode-se dizer que o problema matemático é transformado em um

problema físico e implementado por sinais/componentes físicos. Por sua vez, uma

implementação digital, apesar de obviamente empregar componentes físicos, não

utiliza os seus sinais e as suas equações diretamente. Ao invés disso, é realizada

uma codificação mais complexa, de tal forma que a implementação simula

diretamente as operações e os operandos matemáticos.



Implementações analógicas e digitais
Definição do problema

Nesse caso, pode-se dizer que o problema matemático não é mapeado

em um problema físico, sendo apenas simulado em uma implementação física,

mas que é virtualmente matemática. A comparação direta torna-se ainda mais

sem sentido a partir da constatação de que sistemas digitais podem ser

implementados por software, por hardware digital ou por ambos simultaneamente.



Implementações analógicas e digitais
Definição do problema

Com tais conceitos em mente, não é difícil perceber que qualquer

tentativa para estabelecer parâmetros de comparação entre implementações

analógicas e digitais conduz apenas a definições de característica relativas de

cada uma das opções consideradas. Também não é difícil perceber que, devido

às características próprias de cada uma das implementações, cada uma delas

poderá ser proposta como a melhor solução para problemas específicos, os quais

necessitem de tais características.



Implementações analógicas e digitais
Definição do problema

Por vezes, até mesmo uma solução que misture ambos os tipos de

implementação pode ser a melhor escolha. Finalmente, é importante ressaltar que

o levantamento de parâmetros comparativos é importante e deve ser efetuado.

Não para que se defina qual das duas opções de implementação é absolutamente

a melhor, mas para que se possa estabelecer uma base de dados que

fundamente a decisão de projeto diante de cada problema diferente.



Características das implementações 

analógicas e digitais
A seguir, levando-se em consideração uma implementação eletrônica,

são apresentadas algumas características da implementação de sistemas para os

casos analógico e digital.

• Sinais

➢ Analógico: valores contínuos de tensão e de corrente.

➢ Digital: sequências de números, representados por uma determinada

codificação, contendo um número finito de símbolos. Normalmente, é utilizada

uma codificação binária.
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• Componentes básicos

➢ Analógico: componentes passivos (resistor, capacitor e indutor) e componentes

ativos (transistor, OpAmp e OTA).

➢ Digital: atrasador unitário (registrador), multiplicador e somador.



Características das implementações 

analógicas e digitais

• Armazenamento de sinal por longo prazo

– Analógico: por ser um processo que envolve valores contínuos de grandezas

físicas, sofre grande degradação.

– Digital: uma vez que, geralmente, envolve codificação binária, sofre pequena

degradação.



Características das implementações 

analógicas e digitais

• Ocupação de área

– Analógico: de forma geral, menor ocupação.

– Digital: de forma geral, maior ocupação.



Características das implementações 

analógicas e digitais

• Repetitibilidade/reprodutibilidade

– Analógico: uma vez que os parâmetros são físicos e contínuos, necessita de um

bom processo de fabricação.

– Digital: dado que os parâmetros são matemáticos, a fabricação é repetitível por

construção.



Características das implementações 

analógicas e digitais

• Variabilidade na fabricação

– Analógico: os componentes possuem um valor nominal e uma incerteza

associada ao processo de fabricação. Devem ser utilizadas técnicas de projeto de

sistemas que controlem a sensibilidade à variação dos valores dos componentes.

– Digital: valor matemático fixo, associado à quantidade símbolos utilizados na

codificação numérica.



Características das implementações 

analógicas e digitais

• Variabilidade na operação

– Analógico: os componentes são influenciados por fatores ambientais

(temperatura, humidade, etc.), podem ser sujeitos a envelhecimento (aging) e

podem sofrer desgaste por uso. Devem ser utilizadas técnicas de projeto de

sistemas que controlem a sensibilidade à variação dos valores dos componentes.

– Digital: operação baseada em valores matemáticos fixos, representados por

uma quantidade finita de símbolos utilizados na codificação numérica.



Características das implementações 

analógicas e digitais

• Variabilidade com as frequências envolvidas nos sinais

– Analógico: as dimensões e a funcionalidade dos componentes podem ser

fortemente afetadas pela faixa de valores de frequência utilizada.

– Digital: não afetado.



Características das implementações 

analógicas e digitais

• Fontes de erro

– Analógico: além da variação provocada por fatores ambientais, os componentes

são diretamente afetados por ruídos dos mais variados tipos, provocados pelos

mais diversos mecanismos, sendo intrínsecos aos próprios componentes e/ou

induzidos por fontes externas.
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analógicas e digitais

– Digital: devido ao número finito de símbolos usado na codificação numérica,

surgem os seguintes problemas de aproximação numérica: quantização dos

valores das sequências, quantização dos valores dos coeficientes dos

multiplicadores e aproximação dos valores finais das operações (soma e

multiplicação).



Características das implementações 

analógicas e digitais

• Programabilidade

– Analógico: componentes podem ser fixos e/ou variáveis. No caso de

componentes fixos, devem ser desenvolvidas técnicas de projeto de sistemas que

permitam o controle da variação de um ou mais parâmetros do sistema.

– Digital: naturalmente programável.
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analógicas e digitais

• Complexidade funcional

– Analógico: implementada com dificuldade.

– Digital: facilmente implementada.



Características das implementações 

analógicas e digitais

• Multiplexação temporal de sinais

– Analógico: difícil implementação.

– Digital: fácil implementação.
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