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Sumário 
O ADAPT (Automatic Analog-to-Digital Converter 
Test Package) é uma ferramenta de software concebida 
para o teste e a validação automática de conversores 
Analógico-Digital (A/D) em ambientes de produção 
industrial e de investigação. O ADAPT é de fácil 
utilização e proporciona uma gama variada de 
parâmetros característicos dos conversores. Salientam-
se, entre outros, a característica de quantificação obtida 
pelo método do histograma, a densidade espectral de 
potência, a distorção harmónica, a relação sinal-ruído e 
o número efectivo de bit, juntamente com a 
possibilidade de controlo da instrumentação de teste e 
um simulador para comparação de resultados. O 
ADAPT foi desenvolvido em LabVIEW, pode ser 
facilmente adaptado a novas configurações de teste e 
está disponível nas plataformas Sun Sparc e PC. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A variada gama de arquitecturas de conversores 
Analógico-Digital (A/D) disponíveis - sejam eles de 
tipo Nyquist-rate ou sigma-delta - e a complexidade 
das especificações envolvidas - DNL, INL, número 
efectivo de bit, distorção harmónica, relação sinal-
ruído, etc. - obrigam a um grande dispêndio de tempo 
nas tarefas de concepção do teste e de validação 
propriamente dita. No entanto, a evolução das 
interfaces dos computadores pessoais e das 
workstations, em conjunto com o desenvolvimento das 
ferramentas de processamento de sinal, levou várias 
empresas a construir sistemas de aquisição de dados 
multi-uso, facilmente programáveis e adaptáveis às 
necessidades do utilizador. Um exemplo desta filosofia 
é o LabVIEW, da National Instruments, uma linguagem 
de programação gráfica dedicada ao desenvolvimento 
de ambientes de teste configuráveis de elevada 
complexidade. 
A primeira versão do ADAPT é modular, flexível e 
incorpora interfaces para instrumentos controlados via 
GPIB (General Purpose Interface Bus) e para um 

testador industrial da empresa IMS (Logic Master, 
ATS125). 
A ferramenta visa efectuar três tipos de aplicações de 
teste: 

(i) caracterização exaustiva de protótipos de circuitos 
integrados desenvolvidos em ambientes de 
investigação, onde são por vezes exigidos parâmetros 
muito específicos; 

(ii) validação de conversores A/D para utilização em 
sistemas, em particular em ambiente industrial; 

(iii) conversores A/D embebidos em circuitos 
integrados mistos analógico-digital. 

2. SOFTWARE E HARDWARE 

O ADAPT foi desenvolvido em LabVIEW. Esta 
ferramenta disponibiliza uma interface simplificada 
com a instrumentação controlada via GPIB, 
conjuntamente com funções de processamento de sinal 
avançado e de apresentação de resultados. O LabVIEW 
está disponível para workstation Sun Sparc e 
computadores pessoais compatíveis IBM PC. A 
portabilidade entre plataformas foi um importante 
factor de escolha. 
A programação em LabVIEW é baseada na construção 
e interligação visual de instrumentos virtuais (VI, 
Virtual Instrument). O icon de um VI representa uma 
rotina com capacidade de processamento e 
transferência de dados para outros VI´s, limitando-se a 
programação à interligação visual dos icons dos 
instrumentos virtuais. Um programa desenhado em 
LabVIEW tem um aspecto similar ao de uma bancada 
com aparelhos de medida, placas de aquisição de 
dados, ficheiros de dados e rotinas de processamento. 
Esta filosofia de programação permite reduzir o 
utensílio a um simples painel de controlo acessível ao 
utilizador final. 
O ADAPT foi inicialmente concebido para funcionar 
em workstation Sun Sparc com interface GPIB para



 

um gerador de sinal e uma fonte de alimentação, e 
ligado via ethernet a um sistema de aquisição de dados 
industrial da firma IMS, Logic Master ATS125. Esta 
escolha foi feita devido ao elevado ritmo de aquisição 
de dados e capacidade de armazenamento 
proporcionada pelo Logic Master, factores que são 
decisivos na caracterização de conversores A/D do tipo 
flash e sigma-delta. Por exemplo, o teste do histograma 
exige a recolha e o processamento de um número 
elevadíssimo de amostras, que pode ser da ordem de 
um milhão, não necessariamente consecutivas, ao passo 
que o cálculo da relação sinal-ruído em moduladores 
sigma-delta de elevada resolução pode requerer o 
cálculo da FFT (Fast Fourier Transform) de 
sequências de várias dezenas de milhar de amostras 
consecutivas. O Logic Master tem uma interface que o 
torna facilmente acessível a partir do LabVIEW, um 
atributo que facilita a programação do teste por 
utilizadores não especializados. 
Num futuro próximo o ADAPT estará também 
disponível na plataforma IBM PC, igualmente com 
uma placa de interface 
GPIB e uma placa de 
aquisição de dados 
multi-função 
comercial. Esta é uma 
versão de baixo custo 
para os procedimentos 
de teste menos 
exigentes típicos das 
indústrias de sistemas 
electrónicos.  

3. DESCRIÇÃO DA 
FERRAMENTA 

O ADAPT encontra-se 
estruturado em quatro 
módulos principais: de 
interface com a 
instrumentação e 
aquisição de dados, de 
processamento de 

sinal, de apresentação de resultados e, para 
fins de investigação e comparação, um 
simulador de características de quantificação 
de conversores A/D. 
 As Figs. 1 e 2 ilustram o diagrama de fluxo 
de dados e o painel frontal da ferramenta. O 
painel frontal tem uma interface orientada 
para o evento (event-driven), fazendo 
corresponder a cada botão ou desenho uma 
acção de configuração ou activação de um 
teste. Cada ecrã dispõe de ajuda local para 
utilizadores menos experimentados com a 
terminologia do teste de conversores A/D. 

Aquisição de dados 
O módulo de aquisição de dados engloba as 
tarefas de definição do pinout do integrado e 
de alguns parâmetros de teste, como sejam a 

frequência de amostragem, a amplitude e frequência do 
sinal, o número de amostras  processar, etc. . Estes 
parâmetros são posteriormente processados e 
transmitidos à fonte de alimentação, ao gerador de sinal 
e ao Logic Master através do bus GPIB e da rede 
ethernet. Este interface de alto nível facilita os 
procedimentos de ligação e configuração da 
instrumentação e de captura de dados. Os dados 
adquiridos podem ser gravados em fichiero ou 
passados directamente para o módulo de 
processamento. 

Processamento de dados 
O módulo de processamento recebe dados das três 
fontes principais: a partir do Logic Master, a partir de 
um ficheiro de dados previamente gravado, ou a partir 
do simulador de características de quantificação 
incorporado na ferramenta. A proveniência dos dados é 
irrelevante para o funcionamento interno do módulo, 
que permite a sua visualização em simultâneo para 
eventuais comparações. Os dados podem 
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Fig. 1 - Diagrama de Fluxo 

 
Fig. 2 - Menu Principal do ADAPT 



 

opcionalmente ser filtrados antes de iniciar o 
processamento - opção já implementada no núcleo do 
LabVIEW por intermédio de VI´s de filtros 
Butterworth, Chebyshev, Bessel e Elípticos de tipo 
passa-baixo, passa-alto, passa-banda ou rejeita-banda -, 
sendo de seguida direccionados para um de três 
procedimentos de caracterização alternativos: (i) 
estimativa da característica de quantificação e dos 
respectivos parâmetros, (ii) análise espectral e (iii) 
cáculo dos parâmetros relativos à relação sinal-ruído 
(ver Fig. 2). 
A rotina relativa ao teste da característica de 
quantificação (ver Fig. 3) 
proporciona um conjunto 
variado de parâmetros e 
gráficos: o erro de desvio 
(offset), o erro de ganho, 
os códigos em falta, a DNL 
(Differential Non 
Linearity) e a INL 
(Integral Non Linearity) 
para cada código, bem 
como os passos 
intermédios para o seu 
cálculo como seja o 
histograma e a própria 
característica de 
quantificação. Esta última 
é apresentada a partir dos 
dados adquiridos sem 
correcções, sendo a DNL e 
INL apresentadas com a 
correcção dos erros de 
desvio (offset) e ganho. 
A rotina relativa à análise 
espectral (ver Fig. 4) 

proporciona ao utilizador 
diversas variantes do 
espectro do sinal: pode 
calcular-se a densidade 
espectral de potência ou 
simplesmente o espectro 
de amplitude, podem 
efectuar-se médias simples 
ou ponderadas de 
espectros, e podem 
aplicar-se as diversas 
janelas já disponibilizadas 
pelo LabVIEW. 
A rotina de análise da 
relação sinal-ruído (ver 
Fig. 5 na página seguinte) 
permite calcular a relação 
sinal-ruído (SNR, Signal-
to-Noise Ratio), a relação 
sinal-ruído e distorção 
harmónica (S/(N+THD), 
Signal to Noise plus Total 
Harmonic Distortion 
Ratio), e a percentagem de 
distorção harmónica 

(%THD), tanto em função da frequência como da 
amplitude do sinal sinusoidal na entrada. Esta rotina 
utiliza dois algoritmos alternativos para o cálculo do 
ruído: um deles é baseado na FFT, que conduz ao 
cálculo da relação sinal-ruído no domínio da 
frequência, ao passo que o outro utiliza o algoritmo 
sinewave curve-fit e faz uma estimativa do ruído no 
domínio do tempo. Para a estimação da amplitude e 
frequência do sinal de entrada é utilizado um algoritmo 
não linear, Levenberg-Marquardt, incluído no 
LabVIEW, que produz resultados eficazes se 
conhecido um valor aproximado da solução. 

 
Fig. 4 - Teste da Análise Espectral 

 
Fig. 3 - Teste da Característica de Quantificação 



 

Apresentação de resultados 
O módulo de apresentação de resultados explora a 
grande variedade de rotinas já implementadas no 
LabVIEW. Entre estas encontram-se a definição 
automática de escalas nos gráficos, a conversão entre 
unidades no mesmo gráfico (Vpk,Vrms, V2/Hz, V/ Hz , 
etc.), a definição de apontadores horizontais e verticais, 
a detecção de valores máximos, harmónicas, a 
impressão e manuseamento de ficheiros, etc.. 
As Figs 2, 3 e 4 mostram a forma como os resultados 
são apresentados nestas três rotinas de processamento. 
Os dados são provenientes de um conversor A/D 
simulado com resolução de 8 bits e frequência de 
amostragem de 1MHz. O sinal à entrada tem uma 
amplitude de 5V (escala máxima do conversor) e 
frequência  98kHz. Foram adquiridas 32 colecções de 
16k amostras cada, para efectuar médias na análise 
espectral, e para cada ponto calculado na análise da 
relação sinal-ruído em função da variação da amplitude 
na entrada. 

Simulador interno de conversor A/D 
O simulador de características de quantificação 
incorporado no ADAPT tem dois grandes objectivos: 
(i) proporcionar aos investigadores e projectistas uma 
ferramenta para investigar as influências que os erros 
na característica têm nos parâmetros que caracterizam o 
conversor, como sejam a DNL, a INL, o espectro, a 
distorção harmónica, etc., e (ii) proporcionar uma 
ferramenta para o programador e o potencial 
comprador verificarem o desempenho das rotinas de 
processamento. O simulador disponibiliza uma grande 
variedade de características de quantificação e de 
geração de erros: características unipolares, bipolares 
de arredondamento, de truncatura, etc., inclusão de 

erros de desvio, de erros de 
ganho, de pontos de transição 
com erros aleatórios gaussianos, 
etc. . 

4. VERSÕES FUTURAS 

As versões futuras do ADAPT 
vão incluir as seguintes 
facilidades: (i) aquisição de 
dados através de uma placa 
multi-função para IBM PC; (ii) 
suporte instrumentação GPIB; 
(iii) interface para um simulador 
eléctrico e de modo misto 
disponível no mercado 
(HSPICE e SABER). 
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