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Resumo 

 

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de experimentos para o 

auxílio didático às disciplinas práticas de Processamento Digital de Sinal dos cursos de 

Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Computação da 

PUCRS. Este projeto visa criar uma ferramenta didática de fácil acesso aos alunos, podendo 

ser utilizada em qualquer microcomputador pessoal. Desta forma, o aluno poderá realizar os 

experimentos utilizando apenas um microcomputador, sem a necessidade de aquisição de um 

kit específico de DSP. Todo o desenvolvimento será realizado utilizando o ambiente Matlab, 

o que possibilitará alterações e melhorias por parte dos alunos. 

 Os procedimentos metodológicos adotados estão baseados na necessidade do 

aprofundamento de conhecimento sobre os recursos do Matlab e de técnicas de DSP. São 

identificadas aplicações atuais de DSP para o desenvolvimento de roteiros de experimentos. 

Os roteiros listam todos os passos a serem seguidos pelos alunos, de modo a implementar a 

técnica de DSP em questão e testa-la, analisando os resultados obtidos. 

 Os roteiros desenvolvidos abrangem aplicações nas áreas de telecomunicações e 

processamento de imagens. Na área de telecomunicações, foram desenvolvidos experimentos 

sobre os efeitos do multipercurso em canais de transmissão e a aplicação de filtros para a 

contenção espectral. Na área de processamento de imagens foi abordada a equalização de 

histograma para aumento de contraste em imagens com baixo contraste, a detecção de falhas 

em pontos de solda em PCBs e técnicas de compressão de imagens com perdas e sem perdas.  
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