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e, portanto, requer uma taxa de amostragem de pelo menos 20 kHz. Entretanto, se apenas as fre-
qüências até 4 kHz (necessitando idealmente de uma taxa de amostragem mínima de 8 kHz) forem
reproduzidas, a voz fica bastante inteligível. Por outro lado, se um sinal sonoro não for amostrado
numa taxa alta o suficiente, o efeito do aliasing será notado como ruído de fundo e distorção.

Retenção do Valor Amostrado
A operação de retenção é parte do bloco de amostragem e retenção mostrado na Figura 13–2.
Após a filtragem e amostragem, o nível amostrado tem que ser mantido constante até que aconte-
ça a próxima amostra. Isso é necessário para o ADC ter tempo de processar o valor amostrado. Es-
sa operação de amostragem e retenção resulta numa forma de onda no formato de uma “escada” a
qual se aproxima da forma de onda analógica de entrada, conforme mostra a Figura 13–7.

Conversão Analógico-Digital
A conversão analógico-digital é o processo de conversão da saída do circuito de amostragem e re-
tenção em uma série de códigos binários que representam a amplitude do sinal de entrada analó-
gico em cada instante amostrado. O processo de amostragem e retenção mantém a amplitude do
sinal de entrada analógico constante entre os pulsos de amostragem; portanto, a conversão analó-
gico-digital pode ser feita usando um valor constante em vez de um sinal analógico que varia du-
rante o intervalo de conversão, o qual corresponde ao tempo entre os pulsos de amostragem. A Fi-
gura 13–8 ilustra a função básica de um conversor analógico-digital (ADC). Os intervalos de
amostragem são indicados por linhas tracejadas.

Amostragem

Versão amostrada do
sinal de entrada

Retenção

Amostragem e retenção Aproximação por amostragem e retenção
do sinal de entrada

! FIGURA 13–7

Ilustração de uma operação de amostragem e retenção.

! FIGURA 13–8

Função básica de um conversor analógico-digital (ADC) (os códigos binários e o número de bits foram escolhidos
arbitrariamente apenas por questão de ilustração). A forma de onda de saída do ADC que representa os códigos
binários também é mostrada.
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Quantização O processo de conversão de um valor analógico para um código é denominado de
quantização. Durante o processo de quantização, o ADC converte cada valor amostrado do sinal
analógico em código binário. Quanto mais bits forem usados para representar um valor amostra-
do, mais precisa será a representação.

Para ilustrar, vamos quantizar uma produção da forma de onda analógica em quatro níveis
(0–3). Conforme mostra a Figura 13–9, são necessários dois bits. Observe que cada nível de
quantização é representado por um código de 2 bits no eixo vertical e cada intervalo de amos-
tragem é numerado ao longo do eixo horizontal. O processo de quantização é resumido na Ta-
bela 13–1.

Se os códigos digitais de 2 bits resultantes forem usados para reconstruir a forma de onda ori-
ginal, o que é feito pelos conversores digital-analógico (DACs), obteremos a forma de onda mos-
trada na Figura 13–10. Conforme podemos ver, é perdido totalmente um bit de precisão usando
apenas dois bits para representar os valores amostrados.

1

Nível de
quantização

(Código)

0
(00)

1
(01)

2
(10)

3
(11)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Intervalos de
amostragens13

" FIGURA 13–9

Forma de onda de saída do cir-
cuito de amostragem e retenção
com quatro níveis de quantiza-
ção. A forma de onda analógica
original é mostrada na cor cinza
para referência.

INTERVALO DE AMOSTRAGEM NÍVEL DE QUANTIZAÇÃO CÓDIGO

012 1

123 0

014 1

015 1

016 1

017 1

128 0

139 1

10 3 11

11 3 11

12 3 11

13 3 11

001 0

" TABELA 13–1

Quantização de dois bits para a
forma de onda vista na Figura
13–9
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Agora vamos ver como mais bits melhoram a precisão. A Figura 13–11 mostra a mesma for-
ma de onda com dezesseis níveis (4 bits) de quantização. O processo de quantização de 4 bits é re-
sumido na Tabela 13–2.

# FIGURA 13–10

A forma de onda reconstruída na
Figura 13–9 usando quatro níveis
de quantização (2 bits). A forma
de onda analógica original é mos-
trada na cor cinza para referência. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Valores
em binário

00

01

10

11

Intervalos de
amostragem

# FIGURA 13–11

Forma de onda de saída do cir-
cuito de amostragem e retenção
com dezesseis níveis de quanti-
zação. A forma de onda analógi-
ca original é mostrada na cor cin-
za para referência.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nível de
quantização (código)

15 (1111)

Intervalos de
amostragem

14 (1110)
13 (1101)
12 (1100)
11 (1011)
10 (1010)
9 (1001)
8 (1000)
7 (0111)
6 (0110)
5 (0101)
4 (0100)
3 (0011)
2 (0010)
1 (0001)
0 (0000)

# TABELA 13–2

Quantização de 4 bits para a for-
ma de onda mostrada na Figura
13–11

INTERVALO DE AMOSTRAGEM NÍVEL DE QUANTIZAÇÃO CÓDIGO

01 0000

52 0101

83 1000

74 0111

55 0101

46 0100

67 0110

18 0 1010

19 4 1110

10 15 1111

11 15 1111

12 15 1111

13 14 1110



CAPÍTULO 13 • INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE SINAIS DIGITAIS ■ 767

Se os códigos digitais de 4 bits resultantes forem usados para reconstruir a forma de onda ori-
ginal, obteremos a forma de onda mostrada na Figura 13–12. Conforme podemos ver, o resultado
é muito mais parecido com a forma de onda original do que no caso em que os nível de quantiza-
ção eram quatro (Figura 13–10). Isso mostra que uma precisão maior é alcançada com mais bits
de quantização. A maioria dos circuitos integrados ADCs usam de 8 a 24 bits, sendo que a função
de amostragem e retenção está algumas vezes contida no chip ADC. Vários tipos de ADCs são
apresentados na próxima seção.

Valores
em binário

1111

Intervalos de
amostragem

1110
1101
1100
1011
1010
1001
1000
0111
0110
0101
0100
0011
0010
0001
0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

" FIGURA 13–12

Forma de onda reconstruída a
partir da Figura 13–11 usando
dezesseis níveis de quantização
(4 bits). A forma de onda analó-
gica original é mostrada na cor
cinza para referência.

SEÇÃO 13–2
REVISÃO

1. O que significa a amostragem?
2. Porque devemos fazer a retenção de um valor amostrado?
3. Se a componente de maior freqüência em um sinal analógico é 20 kHz, qual é a mínima freqüência

de amostragem?
4. O que significa a quantização?
5. O que determina a precisão no processo de quantização?

13-3 MÉTODOS DE CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL

Conforme já estudamos, a conversão analógico-digital é o processo pelo qual uma grandeza ana-
lógica é convertida para a forma digital. Quando se mede grandezas, é necessário que estas este-
jam na forma digital para processamento, apresentação ou armazenamento. Alguns tipos comuns
de conversores analógico-digitais (ADCs) são agora examinados. Dois parâmetros importantes
dos ADCs são a resolução, que é o número de bits, e a capacidade de processamento, que é a ta-
xa de amostragem que um ADC pode operar medida em amostras por segundo (sps – samples
per second).

Ao final do estudo desta seção você deverá ser capaz de:

■ Explicar basicamente o que é um amplificador operacional ■ Mostrar como o amplificador
operacional pode ser usado como um amplificador inversor ou um comparador ■ Explicar co-
mo um ADC flash funciona ■ Discutir os ADCs de dupla rampa ■ Descrever a operação de um
ADC de aproximação sucessiva ■ Descrever um ADC delta-sigma ■ Discutir o teste de ADCs
para um código ausente, um código incorreto e um offset
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Estudo Resumido de um Amplificador Operacional
Antes de iniciar o estudo dos conversores analógico-digitais (ADCs), vamos fazer um estudo re-
sumido de um elemento de circuito que é comum à maioria dos ADCs e DACs. Esse elemento é o
amplificador operacional ou, na forma reduzida, é denominado de amp-op.

Um amp-op é um amplificador linear que tem duas entradas (inversora e não-inversora) e
uma saída. Ele tem um ganho de tensão muito alto e uma impedância de entrada também alta, bem
como uma impedância de saída muito baixa. O símbolo do amp-op é mostrado na Figura
13–13(a). Quando usado como um amplificador inversor, o amp-op é configurado como mostra a
parte (b) da figura. O resistor de realimentação, Rf, e o resistor de entrada, Ri, controlam o ganho
de tensão de acordo com a fórmula dada pela Equação 13–2, onde Vsaída/Vent. é o ganho de tensão
em malha fechada (malha fechada se refere à realimentação da saída para a entrada proporciona-
da por Rf). O sinal negativo indica inversão.

Na configuração de amplificador inversor, a entrada inversora do amp-op está aproximada-
mente no potencial GND (0 V) por causa da realimentação e do ganho de tensão em malha aberta
ser extremamente alto, o que torna a tensão diferencial entre as duas entradas extremamente bai-
xa. Como a entrada não-inversora está aterrada, a entrada inversora está aproximadamente no po-
tencial 0 V, que é denominado de terra virtual.

Quando o amp-op é usado como um comparador, como mostra a Figura 13–13(c), duas ten-
sões são aplicadas nas entradas. Quando essas tensões de entrada apresentam uma diferença mui-
to pequena, a saída do amp-op é levada para um dos seus dois estados de saturação (nível ALTO
ou BAIXO), dependendo de qual tensão de entrada é maior.

V

V
= - 

Rf

Ri

saída

ent.

Conversor Analógico-Digital Flash (Simultâneo)
O método flash utiliza comparadores que comparam tensões de referência com a tensão de entra-
da analógica. Quando a tensão de entrada excede a tensão de referência para um dado compara-
dor, um nível ALTO é gerado na saída. A Figura 13–14 mostra um conversor de 3 bits que usa se-
te circuitos comparadores; não é necessário um comparador para a condição em que todos os bits
são 0. Um conversor desse tipo de 4 bits necessita de quinze comparadores. Em geral, são neces-
sários 2n – 1 comparadores para a conversão de n bits em código binário. O número de bits usados
em um ADC é a sua resolução. O grande número de comparadores necessário para um número bi-
nário de tamanho razoável é uma das desvantagens do ADC flash. A principal vantagem desse
conversor é a rapidez da conversão por causa da sua alta capacidade de processamento, medido
em amostras por segundo (sps).

A tensão de referência para cada comparador é definida por um circuito divisor de tensão. A
saída de cada comparador é conectada à entrada de um codificador de prioridade. O codificador é
habilitado por um pulso na entrada EN e um código de 3 bits representa o valor da entrada que
aparece na saída do codificador. O código binário é determinado pela entrada de ordem mais alta
que estiver em nível ALTO.

Equação 13–2

–
+

Vsaída

Rf

Vin

≈ 0 V

(b) Amp-op como um amplificador inversor com
ganho de Rf /Ri

Representa a alta impedância
de entrada interna

–

+
Vsaída

–

+

Vent.1

Vent.2

(c) Amp-op como um comparador

Entrada não-inversora

Entrada inversora

Saída

(a) Símbolo do amp-op

Ri

! FIGURA 13–13

O amplificador operacional (amp-op).
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A freqüência dos pulsos de habilitação e o número de bits no código binário determinam a
precisão com a qual a seqüência de códigos binários representam a entrada do ADC. Deve haver
um pulso de habilitação para cada nível amostrado do sinal de entrada.
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! FIGURA 13–14

ADC flash de 3 bits.

EXEMPLO 13–1
Determine o código binário de saída do ADC flash visto na Figura 13–14 para o sinal de
entrada mostrado na Figura 13–15 juntamente com os pulsos de habilitação do codifica-
dor. Para esse exemplo, VREF = +8 V.

# FIGURA 13–15

Amostragem de valores de uma
forma de onda para a conversão
para código binário.
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Conversor Analógico-Digital de Dupla Rampa
Um ADC de dupla rampa é comum em voltímetros digitais e outros tipos de instrumentos de me-
dição. Um gerador de rampa (integrador) é usado para produzir a característica de dupla rampa.
Um diagrama em bloco de um ADC de dupla rampa é mostrado na Figura 13–17.

Solução A seqüência de saída digital resultante é mostrada a seguir e é mostrada também como
forma de onda num diagrama na Figura 13–16 em relação aos pulsos de entrada:

100, 110, 111, 110, 100, 010, 000, 001, 011, 101, 110, 111

Pulsos de
habilitação

1

100

D2

D1

D0

2 3 4 5 6 7 8 9 1110 12

110 111 110 100 010 000 001 011 101 110 111

! FIGURA 13–16

Saídas digitais resultantes relativa aos valores de saída do circuito de amostragem e retenção. A saída D0 é o
LSB do código binário de 3 bits.

Problema relacionado* Se a freqüência dos pulsos de habilitação na Figura 13–15 for reduzida à metade, deter-
mine os números binários representados pela seqüência de saída digital resultante para 6
pulsos. Alguma informação é perdida?

* As respostas estão no final do capítulo.

# FIGURA 13–17

ADC de dupla rampa básico.
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