1. Especifique quantos bits são necessários para digitalizar cada um dos sinais a seguir.
Escolha entre: 6 bits, 8 bits, 10 bits, 12 bits, 14 bits,
ou 16 bits.
a. Um sinal cuja amplitude máxima é 1 volt e o ruído rms é 1.5 millivolts.
b. Um sinal com relação sinal ruído de 900 para 1 (em volts rms).
c. Um sinal com coeficiente de variação de 0.4%.
d. Um sistema de áudio de alta fidelidade (dica: o som de uma britadeira é aproximadamente
50000 vezes mais alto que o som de uma gota caindo).
e. Uma imagem digital em preto e branco (dica: nas melhores condições, o olho humano pode
diferenciar aproximadamente 200 níveis de cinza entre o preto e o branco).
2. Um cientista avalia dois termômetros digitais diferentes. Cada um deles tem um display
digital que mostra o inteiro mais próximo da leitura real, que é atualizada a cada
segundo. Quando a temperatura é constante, o display digital do termômetro A não muda,
enquanto que o display digital do termômetro B muda aleatoriamente entre 3 a 4 leituras
(isto é, +/- 2 graus). Para as questões abaixo, assuma que a temperatura é mantida
constante.
a. Qual é o máximo erro possível em uma única leitura do termômetro A?
b. Qual é o máximo erro possível em uma única leitura do termômetro B?
c. Em uma única leitura, qual deles fornece a "melhor" informação? Explique.
d. Qual o desvio padrão em 1000 leituras do termômetro A?
e. Qual o desvio padrão aproximado em 1000 leituras do termômetro B? Escolha entre 0.1,
0.5, 2.0 e 4.0.
f. Em 1000 leituras do termômetro B, qual é o erro típico entre a média das leituras e a
média real?
g. Se fizermos 1000 leituras com cada termômetro, qual conjunto de dados fornece a
"melhor" informação? Explique.
h. Quantas leituras precisam ser feitas com o termômetro A para detetar com segurança uma
mudança de temperatura de 0.15 graus? (escolha entre 10, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, ou
"não pode ser feito"). Explique.
i. Repita (h) para o termômetro B.
3. Um engenheiro projeta uma placa ADC controlada por um microprocessador que pode fazer a
aquisição de uma amostra de 8 bits a cada 10 microssegundos. Seu chefe entra e diz: "Você
vai receber um aumento, se o sistema puder ser modificado para obter uma amostra de 12
bits a cada 100 milissegundos. Mas isso precisa ser feito até amanhã!" A primeira coisa
que o engenheiro faz é medir o ruído no sinal analógico que entra no ADC. Ele então sorri,
e começa a planejar como gastar o dinheiro extra. Em detalhes, explique o que o engenheiro
estava procurando na medição do ruído, e como ele pode fazer a modificação.
4. Um sinal analógico é composto de três ondas senoidais: 1 kHz e 1 V, 3 kHz e 2 V, e 4
kHz e 5 volts de amplitude (Todas as leituras de tensão são de pico-a-pico). O sinal é
digitalizado com 12 bits, distribuídos ao longo do intervalo de -5 a +5 volts volts. Para
cada taxa de amostragem abaixo, descrever os componentes de freqüência que existem no
sinal digital. Certifique-se de especificar três coisas para cada componente: a sua
frequência digital (um
número entre 0 e 0,5), a sua amplitude (em números digitais, pico a pico), e sua fase em
relação ao sinal analógico original (ou 0 graus ou 180 graus).
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5. Um sinal de áudio de alta fidelidade (com freqüências entre 20 Hz e 20 kHz) está
contaminado com a interferência de uma fonte comutada operando em 32 kHz. Para eliminar a
interferência, o sinal analógico é passado através de um filtro Butterworth de 2 pólos com
freqüência de corte de 24 kHz (um filtro bastante ruim). O sinal filtrado é então
digitalizado a 44 kHz.
a. Esboce o espectro de freqüências do sinal analógico, indicando: a banda de frequências
de áudio, o sinal de interferência, a resposta em freqüência do filtro, metade da

frequência de amostragem e a frequência de amostragem.
b. Qual é o efeito do filtro sobre a informação de áudio?
c. Esboce o espectro de freqüências do sinal digital, mostrando: a banda de frequências de
áudio e o sinal interferente.
d. Em que frequência é que a interferência alias aparece no sinal digitalizado?
e. Repita (a) - (d) com a freqüência de corte do filtro fixada em 20 kHz.
6. Uma técnica multitaxa é usada para tratar a interferência no último problema. O sinal
analógico original (com interferência) é digitalizado a uma
taxa de amostragem de 176 kHz. Em seguida, um filtro digital passa-baixas remove todas as
frequências digitais acima de 0,18fs, com um resíduo menor que 0,02%, enquanto deixa
passar abaixo de 0,12 com um ripple na banda passante de menos de 0,02% (Uma tarefa fácil
para um filtro digital). O sinal digital é então reamostrado a 44 kHz, ou seja, três em
cada quatro amostras são descartadas.
a. Esboce o espectro de freqüência do sinal digital antes da filtragem, mostrando: a banda
de frequências de áudio, o sinal interferente e a resposta em freqüência aproximada do
filtro digital.
b. Ocorre aliasing durante a amostragem? Explique.
c. Esboce o espectro de freqüência do sinal digital após a reamostragem, indicando: a
banda de frequências de áudio, bem como quaisquer sinais de interferência.
7. Em televisão, objetos girando como rodas de carroça e hélices de avião muitas vezes
parecem estar se movendo muito lentamente, ou mesmo para trás. Isto é resultado de
aliasing, causado pela taxa de amostragem do vídeo (30 frames por segundo), sendo inferior
a duas vezes a freqüência do movimento de rotação. Para entender isso, imagine que
pintamos uma das lâminas de uma hélice de avião para que possamos identificá-la das
demais. Giramos então a
hélice a 33 rotações por segundo, em sentido horário. No primeiro quadro de nossa
seqüência de vídeo, a lâmina marcada aparece exatamente no topo da hélice.
a. Quantas rotações a lâmina marcada executa entre dois frames?
b. Desenhe um esboço de como a hélice iria aparecer nos quadros 1, 2, 3 e 4.
c. Quantos quadros a lâmina marcada leva para aparecer novamente no topo?
d. Qual é a frequência de rotação (c) em rotações por segundo?
e. Esta rotação aparente é no sentido horário ou anti-horário?
f. Explique usando a Figura 3.4 como a frequência real da lâmina marcada, a taxa de frames
e a freqüência observada da lâmina marcada estão relacionados.
g. Repita (a) a (f) quando a hélice está girando a 57 rotações por segundo.
8. Quando vista na televisão a 30 frames por segundo, qual é a taxa de rotação aparente de
uma hélice de 4 pás, girando a 44,7 rotações por segundo, se todas as lâminas são
idênticas? Esta rotação aparente é horária ou anti-horária?

