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1. Introdução 

Neste relatório descreve-se uma ferramenta de software para a caracterização automática de 

conversores analógico-digital (A/D). Esta ferramenta é parte de um projecto actualmente em 

curso no Grupo de Circuitos Analógicos do INESC, cujos objectivos são a automatização da 

fase inicial de projecto (ao nível das arquitecturas) de conversores A/D e a sua caracterização. 

O desenvolvimento de um ambiente de teste de conversores A/D deve ter em conta os 

seguintes tópicos: 

 as arquitecturas de conversores A/D possíveis, sejam elas de tipo Nyquist-rate, sejam de 

tipo sigma-delta; 

 as características de quantificação implementadas, como por exemplo as alternativas 

unipolar, bipolar, de arredondamento, de truncatura, etc.; 

 a codificação digital utilizada, designadamente as alternativas binário normal, 

complemento para 2, de Gray, etc.; 

 os parâmetros de caracterização, nomeadamente a DNL, a INL, o número efectivo de 

bit, a distorção harmónica, a relação sinal-ruído, etc.; 

 a instrumentação necessária para a geração dos vectores de teste e captura de dados; 

 o processamento de dados. 

Perante o elevado número de operações e complexidade dos procedimentos de teste, 

definiu-se como meta do trabalho a realizar o desenvolvimento de uma ferramenta que 

integrasse no mesmo ambiente as funções de controlo da instrumentação, a aquisição e o 

processamento de dados, e a apresentação dos resultados. 

A evolução dos computadores pessoais (PCs), estações de trabalho (workstations) e 

respectivas interfaces, levou várias empresas a desenvolver sistemas de aquisição de dados 

multi-uso facilmente programáveis e adaptáveis às necessidades do utilizador. A par desta 

evolução, a uniformização das interfaces de controlo da instrumentação - nomeadamente o 

protocolo GPIB (General Purpose Interface Bus) - simplificou o comando dos aparelhos de 

laboratório, bem como a transferência de dados a partir de e para os computadores. A 

conjunção destes três factores levou a que os programas de processamento de sinal evoluíssem 

no sentido de integrar no mesmo ambiente de programação o controlo da instrumentação, a 

aquisição e o processamento de dados, e a apresentação dos resultados. 
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Um exemplo desta filosofia é o LabVIEW, da National Instruments, uma linguagem de 

programação gráfica dedicada ao desenvolvimento de ambientes de teste configuráveis. O 

LabVIEW é uma linguagem de programação visual baseada no conceito de instrumento virtual, 

VI (virtual instrument). Este conceito possibilita um fácil manuseamento da instrumentação de 

teste e das rotinas de processamento avançado já implementadas. 

De acordo com estas considerações, definiram-se os seguintes objectivos e etapas para o 

trabalho a desenvolver: 

 avaliação dos recursos necessários e disponíveis para a caracterização de conversores 

Analógico-Digital; 

 avaliação de sistemas existentes destinados à caracterização de conversores A/D, quer 

comercialmente, quer ao nível de protótipos; 

 aprendizagem da ferramenta de programação LabVIEW; 

 definição da estrutura global do programa; 

 integração de um simulador de características de quantificação; 

 realização e qualificação das rotinas de processamento; 

 caracterização de um conversor A/D comercial. 

ROTINAS

DE

PROCESSAMENTO

INTERFACE

COM

FICHEIROS

INTEGRAÇÃO

DO

SIMULADOR

ESTRUTURA

GLOBAL

INTERFACE

COM

INSTRUMENTAÇÃO



 

Fig. 1.1 - Sequência de implementação de software 

A componente do trabalho relativa à implementação em software encontra-se descrita na 

Fig. 1.1, correspondendo as transições assinaladas com  a pontos intermédios de verificação 

do correcto funcionamento das rotinas. 

Este utensílio foi inicialmente concebido para funcionar em workstation Sun Sparc, e com 

possibilidade de incorporar interfaces para instrumentos controlados via GPIB e para um 

testador industrial da empresa IMS (Logic Master, ATS125). 

 

A ferramenta visa efectuar três tipos fundamentais de aplicações de teste: 
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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 analógicos-digitais. 

A versão final do programa tem uma interface visual amigável e é de utilização simples 

mesmo por utilizadores pouco familiarizados com a terminologia do teste de conversores A/D. 
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2. Teste de Conversores Analógico-Digital (A/D) 

Neste capítulo descrevem-se de forma resumida os principais parâmetros associados à 

característica de quantificação dos conversores A/D, bem como as diversas metodologias de 

caracterização utilizadas actualmente. Uma descrição mais pormenorizada destes tópicos pode 

ser encontrada nas referências [1]. 

2.1 Característica de Quantificação 

Um conversor A/D é constituído por três blocos fundamentais: um amostrador, que 

discretiza o sinal no tempo, um quantificador, que discretiza o sinal na amplitude, e um 

codificador digital (Fig. 2.1). É a partir deste modelo que a seguir se define a terminologia 

associada aos conversores A/D. 

 

QUANTIFICAÇÃO CODIFICAÇÃOAMOSTRAGEM

CONVERSOR A/D

SINAL

DIGITAL

SINAL

ANALÓGICO

FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM

BN-1

B0

B2

B1

 

Fig. 2.1 - Modelo de um conversor A/D 

A característica de quantificação é a função matemática que relaciona a amplitude do sinal 

aplicado na entrada do conversor com os níveis de quantificação na saída do quantificador, ou, 

em alternativa, os códigos digitais na saída do codificador. A característica de quantificação de 

um conversor ideal é uma função em escada com 2
N
  patamares de iguais dimensões, com N o 

número de bit (Fig. 2.2). No entanto, e como se verá de seguida, existem arquitecturas de 

conversores A/D para os quais o primeiro e o último patamar da característica apresentam 

dimensões distintas daqueles intermédios. 
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00

 

Fig. 2.2 - Característica de quantificação 

O passo de quantificação define a dimensão dos patamares da característica de 

quantificação. Este parâmetro é usualmente designado por LSB (least significant bit). 

A gama de codificação define as amplitudes máxima e mínima quantificáveis, parâmetro que 

é vulgarmente designado pela sigla FS ( full scale, Fig. 2.3). A gama de codificação pode ser 

unipolar ou bipolar, compreendida entre 0 e FS ou -FS/2 e FS/2, respectivamente. 

1 LSB

AMPLITUDE

CARACTERÍSTICA

IDEAL

BIPOLARUNIPOLAR

CÓDIGO

b)a)

FS

11

10

01

00
1 LSB

AMPLITUDE

CARACTERÍSTICA

IDEAL

CÓDIGO

-FS/2

FS/2

11

10

01

00

 

Fig. 2.3 - Características unipolar e bipolar 
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Dependendo da arquitectura interna do conversor, a quantificação da amplitude pode ser 

efectuada de três modos essencialmente distintos: 

 POR ARREDONDAMENTO; 

 POR TRUNCATURA; 

 E POR TRUNCATURA SIMÉTRICA. 

Os dois primeiros tipos de aproximação são válidos seja para as características unipolares 

seja para as bipolares (Fig. 2.4), ao passo que a truncatura simétrica existe apenas para os 

conversores bipolar (embora a sua utilização não seja muito frequente, foi incluída para cobrir 

os conversores resultantes de ambientes de investigação, Fig. 2.5). 

 

TRUNCATURAARREDONDAMENTO

b)a)

1 LSB

AMPLITUDE

CARACTERÍSTICA

IDEAL
CÓDIGO

-FS/2

FS/2

11

10

01

00

1 LSB

AMPLITUDE

CARACTERÍSTICA

IDEAL
CÓDIGO

-FS/2

FS/2

11

10

01

00

½  LSB

1½  LSB

 

Fig. 2.4 - Características de arredondamento e truncatura 

TRUNCATURA SIMÉTRICA

1 LSB

AMPLITUDE

CARACTERÍSTICA

IDEAL
CÓDIGO

-FS/2

FS/2

11

01= 10

00

 

Fig. 2.5 - Característica de truncatura simétrica 
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Na codificação do sinal de saída é comum utilizar um de quatro formatos alternativos: 

 DIGITAL COM SINAL (offset-binary); 

 SINAL+AMPLITUDE (sign plus magnitude); 

 COMPLEMENTO PARA 1; 

 COMPLEMENTO PARA 2. 

Na generalidade dos casos, só o primeiro e último são utilizados, tendo os restantes sido 

incluídos para eventuais interesses na área da investigação. A Tabela 2.1 ilustra a relação 

existente entre os diversos formatos. 

 

CÓDIGO OFFSET 

BINARY 

SIGN PLUS 

MAGNITUDE 

COMPLEMENTO 

PARA 1 

COMPLEMENTO 

PARA 2 

+3 111 011 011 011 

+2 110 010 010 010 

+1 101 001 001 001 

+0 100 000 000 000 

-0 (100) 100 111 (000) 

-1 011 101 110 111 

-2 010 110 101 110 

-3 001 111 100 101 

-4 000 - - -  - - - 100 

Tabela 2.1 - Codificação binária 

2.2 Parâmetros Estáticos 

O nome dado a esta classe de parâmetros deve-se à metodologia de teste inicialmente 

adoptada para a sua determinação. O sistema consistia numa fonte de tensão contínua, num 

multímetro e num sistema digital para avaliar o código na saída do conversor. Desta forma 

eram determinados os pontos de transição da característica de quantificação, e calculadas as 

grandezas em questão. Esta forma de teste não continha informação sobre o funcionamento 

dinâmico. Actualmente, a determinação destes parâmetros é efectuada através dum teste 

dinâmico (aplicação de uma onda sinusoidal à entrada do conversor), sem dúvida mais próximo 

das condições reais de funcionamento. 

Para ilustrar os erros mencionados nesta secção, foi elaborada a Fig. 2.6. 
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AMPLITUDE

CÓDIGO

-FS/2

FS/2

1001

1000

0111

0110

1101

1100
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1111

1110

0101

0100

0011

0010

0001

0000

1 LSB

CÓDIGO EM FALTA

0100

CARACTERÍSTICA A/D IDEAL

CARACTERÍSTICA A/D REAL

DNL
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INL

TRANSIÇÃO REAL -

TRANSIÇÃO IDEAL

ERRO DE DESVIO

ERRO DE GANHO

 

Fig. 2.6 - Característica de quantificação e não idealidades 

2.2.1 Falta de Código 

As faltas de código manifestam-se quando um dos níveis de transição se encontra ausente. 

Na Fig. 2.6 é representada a falta do código 0011. 

2.2.2 Erro de Desvio 

O erro de desvio traduz-se num incremento, positivo ou negativo, de todos os pontos de 

transição da característica de quantificação. Outro parâmetro relacionado com o erro de desvio 

é o erro designado na literatura por offset, ou zero-offset, o qual se refere ao erro de desvio do 

primeiro nível de transição. O erro de desvio é expresso em unidades do LSB. 

2.2.3 Erro de Ganho 

O erro de ganho define a variação na inclinação média da característica de quantificação 

(Fig. 2.6, tracejado grosso). 
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2.2.4 Não Linearidade Diferencial 

A Não Linearidade Diferencial (DNL - differential non linearity) é definida como a 

diferença entre as dimensões dos patamares real e ideal. Tendo em conta que a característica 

de quantificação de um conversor de N bits tem 2
N-1

 pontos de transição, a DNL é definida 

para 2
N-2

 patamares, excluindo-se os dois estremos. 

2.2.5 Não Linearidade Integral 

A Não Linearidade Integral (INL - integral non linearity) é a diferença entre o ponto de 

transição actual e o ponto de transição ideal. A INL pode ser calculada através da soma 

cumulativa dos valores de DNL. Desta forma, a INL inclui a informação relativa ao erro de 

ganho do conversor, o qual pode ser estimado pelo valor da INL do último patamar reduzido 

ao nível zero (dividindo por 2
N
 e 2

N-1
 nos conversores unipolares e bipolares respectivamente). 

2.3 Parâmetros Dinâmicos 

O parâmetro dinâmico de maior interesse prático é a relação sinal-ruído (SNR (signal-to-

noise ratio)). Este parâmetro, e os seus derivados, que serão descritos de seguida, traduzem o 

comportamento global do conversor A/D, pois são afectados por todos os erros e não 

linearidades. 

Define-se: 

 SNR, RELAÇÃO SINAL-RUÍDO - relação entre a potência do sinal e a potência do ruído 

(S/N), exceptuando o ruído devido às harmónicas do sinal; 

 S/(N+THD), RELAÇÃO SINAL-RUÍDO MAIS DISTORÇÃO HARMÓNICA (SIGNAL TO NOISE PLUS 

TOTAL HARMONIC DISTORTION RATIO) - relação entre potência do sinal e a restante 

potência do espectro; 

 SFDR (SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE) - relação entre a potência do sinal e o tom 

espúrio de maior nível; 

 THD, DISTORÇÃO HARMÓNICA TOTAL (TOTAL HARMONIC DISTORTION) - relação entre a 

potência das harmónicas e a potência do sinal; 

 NEB, NÚMERO EFECTIVO DE BIT (EFFECTIVE NUMBER OF BIT) - Número de bits efectivo do 

conversor A/D obtido a partir da SNR. 
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A SNR, S/(N+THD) e a SFDR são representadas em deciBell (dB), sendo a THD 

representada em percentagem ou em deciBell. 

Na presença de um conversor A/D ideal, o ruído observado na saída deve-se 

exclusivamente ao erro efectuado na quantificação da amplitude do sinal. Pode demonstrar-se 

que a relação sinal-ruído apenas devida e este efeito é da forma [1] 

 SNR N 6 02 176. . dB  ( 2.1 ) 

em que N é o número de bits do conversor. 

O número de bits geralmente mencionado nos catálogos de conversores A/D corresponde à 

arquitectura do quantificador e não ao desempenho do sistema. Resolvendo a equação       ( 

2.1 ) em ordem ao NEB obtém-se 

NEB
SNRREAL

176

6 02

.

.
 

 ( 2.2 ) 

A especificação de um conversor através do seu NEB tem as seguintes vantagens: 

 demonstrar a qualidade real do conversor, pois considera todas as não idealidades dos 

componentes; 

 permitir caracterizar eficazmente conversores sobre-amostrados, nomeadamente do tipo 

sigma-delta; 

 permitir verificar o comportamento dinâmico do conversor em função da variação da 

amplitude e da frequência do sinal na entrada. 

2.4 Metodologias de Teste 

As metodologias de teste são introduzidas nesta secção do ponto de vista das suas 

principais características e objectivos. No capítulo 5 serão pormenorizadas ao nível dos 

algoritmos implementados. 

Em todos os testes o sinal de entrada é sinusoidal com amplitude igual à gama de 

codificação do conversor. A pureza espectral deste sinal terá de ser superior à do conversor a 

caracterizar. 
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2.4.1 Teste do Histograma 

O teste do histograma é de natureza estatística e permite estimar os níveis de transição da 

característica de quantificação. Este teste consiste na aplicação de um sinal sinusoidal e na 

determinação do número de ocorrências para cada código na saída. Obtido o histograma 

(discreto) do sinal convertido, e conhecida a distribuição do sinal, podem estimar-se os pontos 

de transição da característica de quantificação, e a partir deles determinar os erros de offset, de 

ganho, a DNL e a INL. 

2.4.2 Análise Espectral 

2.4.2.1 Transformada de Fourier 

A transformada de Fourier discreta (DFT, discrete Fourier transform) é uma ferramenta 

muito útil para a conversão de um conjunto de dados adquiridos no domínio temporal para o 

domínio espectral. 

A definição de transformada de Fourier [12] de um sinal x(t) é dada por 

      X f F x t x t e dtj ft  






2

 
 ( 2.3 ) 

Pode obter-se a definição equivalente para a DFT usando 

t
fs


1

 
 ( 2.4 ) 

e definindo: 

 t - intervalo de amostragem 

 fs -  frequência de amostragem 

 n -  número de amostras em ambos os domínios 

a DFT fica na forma 

X x ek i
j ik n

i

n

 





 2

0

1

 /
 

  

( 2.5 ) 

Uma vez que os sinais de interesse são periódicos de período T, pode fazer-se uma 

truncatura dos limites do cálculo da transformada de Fourier ao intervalo [-T/2, T/2] ou seus 
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múltiplos (equação ( 2.3 )). Ao efectuar esta aproximação é necessário ter o cuidado de 

garantir a continuidade da função nos estremos do intervalo. 

Transportando este conceito para o domínio discreto, conclui-se que o número de amostras 

deve conter um número inteiro de períodos do sinal a ser analisado. 

O cálculo da DFT através da aplicação directa da definição implica um número de 

operações muito elevado (da ordem das n
2 

operações complexas), pelo que foram 

desenvolvidos algoritmos que requerem um número inferior (da ordem de nlog2(n)). Entre 

estes algoritmos encontra-se a transformada rápida de Fourier (FFT - fast Fourier transform), 

e um deles é o algoritmo Split-Radix, implementado no LabVIEW. 

2.4.2.2 Janelas 

Para não provocar descontinuidades nas sucessivas amostras recolhidas para o cálculo da 

FFT, devidas à presença de sinais com frequência não relacionada com a de amostragem,  são 

utilizadas janelas. Esta operação de multiplicação no tempo, tem como equivalente a 

convolução na frequência, onde o efeito terá de ser compensado aquando da análise dos 

resultados. 

Em [9] pode encontrar-se uma descrição das vantagens da utilização das janelas, e quais as 

indicadas para este tipo de aplicações. 

2.4.3 Análise da Relação Sinal-Ruído 

A análise da relação sinal-ruído consiste no cálculo dos parâmetros relacionados com o 

desempenho dinâmico do conversor A/D. 

São considerados dois algoritmos, um no domínio da frequência - FFT - e outro no domínio 

temporal - sine wave curve fit. Os princípios de cálculo em questão são semelhantes, 

reduzindo-se ao cálculo da potência de sinal, de ruído e da distorção harmónica. São depois 

efectuadas as relações descritas em 2.3. 

Para uma melhor caracterização do conversor A/D são disponibilizados gráficos destes 

parâmetros em função da frequência e amplitude do sinal de entrada (mantendo um deles fixo). 
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3. Ferramenta de Programação 

Neste capítulo é descrita a fase inicial deste trabalho que consistiu em: 

 identificar sistemas existentes que cumprissem funcionalidades semelhantes e avaliar as 

suas potencialidades; 

 traçar um plano de objectivos a conseguir de forma a especificar os recursos 

necessários; 

 avaliar a linguagem de programação mais direccionada para o tipo de aplicação em 

questão: controlo de instrumentação, aquisição e processamento avançado de dados, e 

apresentação de resultados; 

 definir a instrumentação a ser utilizada com base nas exigências dos conversores a 

caracterizar. 

3.1 Avaliação de sistemas existentes 

Embora haja algumas aplicações já efectuadas nesta área, não é do conhecimento do autor 

uma ferramenta que integre num só programa todas as facilidades pretendidas, com um nível 

de iteractividade e apresentação gráficas elevados. Não foram encontradas soluções 

disponíveis no mercado de hardware/software que contemplassem as características 

requeridas. 

As aplicações avaliadas são geralmente pertença de instituições de investigação, com o 

objectivo de validar conversores A/D para as suas aplicações, como se pode comprovar nas 

referências [5], [6] e [4]. Embora o seu nível de automatização seja elevado, a configuração do 

hardware é pouco flexível, e à excepção de [6], a gama de parâmetros disponível e a interface 

com o utilizador não correspondem a um produto de aplicação generalizada. 

Pode encontrar-se em [7] a descrição de uma metodologia de teste automático de 

conversores A/D fazendo uso de um testador digital de elevado ritmo e alguma instrumentação 

analógica, e em [1] é descrito um protótipo de um Testador/Simulador implementado em 

software. O conjunto destes dois sistemas complementa-se, e constituiu a principal fonte de 

informação para integrar todas as fases do teste num só ambiente. 
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3.2 O software LabVIEW 

A crescente evolução das capacidades de utilização do PC (Personal Computer) e da 

workstation na interface com a instrumentação tradicional de laboratório e no processamento 

de largas quantidades de informação, levou muitos fabricantes a conceber sistemas mistos de 

hardware e software, configuráveis pelo utilizador, com aplicação nas mais diversas áreas. 

Um dos melhores exemplos desta evolução é o LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument 

Electronics Workbench), da National Instruments Corporation. Esta linguagem de 

programação gráfica foi construída para o desenho, simulação, modificação e compilação de 

instrumentos, com aplicação privilegiada em laboratório. A entidade básica resultante da 

programação é o Instrumento Virtual (VI - virtual instrument), que consiste numa rotina 

compilada e executável, controlado a partir de um painel frontal gráfico, com funcionalidade 

similar a um instrumento real [12]. 

A programação em LabVIEW é feita com base num diagrama de blocos onde se ligam 

dados e funções através de fios, o que corresponde à implementação das rotinas, e um painel 

frontal onde se dispõem botões e indicadores, a interface com o utilizador. São 

disponibilizados interfaces de fácil utilização com o bus GPIB e VXI, com a porta série e com 

placas de aquisição de dados. As suas principais aplicações são nas áreas da aquisição de 

dados, controlo e simulação de sistemas de processamento digital de sinal. 

Em particular com as placas de aquisição de dados, que a mesma empresa também 

comercializa, a elaboração de um ambiente de teste é muito simplificada devido ao alto nível 

das funções utilizadas, estando resolvido o vulgar problema da configuração e cumprimento 

dos protocolos de comunicação entre o computador e este tipo de hardware. Por outro lado, o 

interface com esta ferramenta começa a ser um standard junto dos fabricantes de placas de 

aquisição de dados, pelo que se achou uma solução interessante do ponto de vista da 

compatibilidade futura. 

Estão também incluídas funções de acesso à rede TCP/IP e de diálogo com outros 

programas. 

Embora a forma de programação seja visual, o desempenho das aplicações é bastante 

eficiente, pois o código é compilado e não interpretado. O compilador é muito eficiente pois 

funciona em tempo real, e só quando há alterações no diagrama ou no painel é que o código é 
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automaticamente recompilado. Existe ainda a possibilidade de tornar uma aplicação 

executável, independente do pacote LabVIEW. 

Para melhor ilustrar o conceito de programação visual por detrás desta linguagem, foi 

elaborado o seguinte exemplo que compara a geração de um sinal sinusoidal e sua 

apresentação no domínio da frequência, em linguagem C e em LabVIEW. Na parte respeitante 

à linguagem C são omitidas muitas sub-rotinas e substituídas por nomes descritíveis da sua 

função. 

 LINGUAGEM C 

/* declaração de livrarias */ 

/* declaração de variáveis */ 

/* ..... */ 

função exemplo() { 

  /* declaração de variáveis locais */ 

  for(i=0;i>LIMITE;i++) { 

   var[i]=sin(i); 

  } 

  var_tf=Fourier(var); 

  Plot(var,escalaX,escalaY,...); 

} 

 

 LABVIEW 

 

Fig. 3.1 - Exemplo de uma aplicação em LabVIEW 

A janela da esquerda representa o Painel de Controlo e a da direita o Diagrama de Blocos. 



CAPÍTULO 3 FERRAMENTA DE PROGRAMAÇÃO 

Pedro Alves - INESC/IST - Outubro, 1995   16 

3.2.1  Painel Frontal 

Está disponível uma variada gama de botões, selectores, indicadores, gráficos, lâmpadas, 

etc. de aspecto semelhante aos instrumentos reais, cujos atributos podem ser alterados pelo 

utilizador, ou por programação - cores, tamanho, escalas, etc. . 

A cada instância colocada no painel frontal corresponde uma variável no diagrama de 

blocos. Uma instância pode ser do tipo controlo ou indicador, ou seja, pode ou não ser 

alterado pelo utilizador. Estão também disponíveis nos gráficos mecanismos de escala 

automática, de ampliação/redução, cursores, etc. . 

3.2.2 Diagrama de Blocos 

O diagrama de blocos contém todo o processamento do VI e a tarefa do programador 

consiste em ligar as funções e variáveis através de fios. Um VI pode ser incluído no código de 

outro VI, e ser chamado por diversos VI’s concorrentemente. 

Tal como numa linguagem de programação tradicional, estão disponíveis os tipos de dados 

comuns - reais, inteiros, strings, booleans, etc. - e também formas estruturadas de 

manuseamento de dados - arrays, estruturas, etc. . O LabVIEW inclui ainda, além dos ciclos 

for e while, uma estrutura de ciclo sequencial, que obriga à execução por uma ordem 

determinada na fase de programação, uma vez que dentro do mesmo diagrama todas as 

operações independentes são executadas de forma concorrencial. 

Em primeira aproximação, a programação em LabVIEW é bastante simplificada quando 

comparada com as linguagens tradicionais, principalmente no que toca à interface gráfica. No 

entanto, para aplicações mais avançadas, ela exige o respeito de certas normas de forma a 

tornar o código eficiente e legível por outros programadores. 

Estão incluídas funções matemáticas, trigonométricas, controlo de arrays e strings, 

interface com ficheiros, temporizadores, etc. . No domínio do processamento avançado de 

sinal existem funções de geração - formas de onda sinusoidal, triangular, dente de serra, 

escalão, impulso unitário, etc. -, de processamento - Transformadas de Fourier e Hilbert, 

Filtros, Janelas, Derivadas, Integrais, etc. -, de probabilidades e estatística, de regressão e  de 

álgebra. 
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O manuseamento de estruturas de dados é bastante simples dado que as funções de uso 

geral aceitam como argumento qualquer tipo de variável, simples ou em array,  e devolvem o 

tipo correspondente. 

Concluindo, esta é uma ferramenta simultaneamente de fácil aprendizagem e poderosa, com 

aplicações em diversas áreas da Engenharia. A sua utilização possibilita uma interface fácil com 

a instrumentação tradicional, bem como com os sistemas de aquisição avançados. 

Uma das principais vantagens deste software é a sua existência em diversas plataformas 

computacionais como sejam o IBM PC, a workstation Sun Sparc, a workstation HP-UX e o 

Machintosh. Este foi um dos factores decisivos na escolha, pois possibilita a portabilidade  das 

aplicações sem custos adicionais para o programador. 

3.3 Instrumentação necessária para o teste 

Poder-se-ia conceber um sistema automático de teste (ATE - automated test environment) 

baseado na Fig. 3.2. 

COMPUTADOR

PROCESSAMENTO

DIGITAL

SISTEMA DE

AQUISIÇÃO

DIGITAL

CONVERSOR

ANALÓGICO

DIGITAL

GERADOR

DE RELÓGIO

GERADOR

DE SINAL

FONTE DE

ALIMENTAÇÃO

 

Fig. 3.2 - Esquema básico de um ATE para caracterização de conversores A/D 

Baseado na experiência anterior do grupo nesta matéria, e no tipo de conversores em vista, 

optou-se por conceber o ADAPT de forma a comportar uma interface modular com a 

instrumentação para permitir uma fácil adaptação aos objectivos de cada teste. A inclusão do 

computador num sistema deste tipo é essencial devido ao elevado custo da instrumentação 

com funções de processamento avançado, podendo  deste modo utilizar-se instrumentação de 

uso geral. 

A estruturação do ADAPT levou em conta a inclusão futura de interface GPIB com uma 

fonte de alimentação e um gerador de sinal. A aquisição de dados e a geração do sinal de 

relógio serão efectuadas por um testador industrial, Logic Master ATS 125, da Integrated 

Measurement Systems. Este sistema de aquisição de dados funciona com frequências de 

relógio variáveis entre os 200kHz e os 125MHz, e dispõe de 128 canais com profundidade 
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variável entre 64kbits e 256kbits, e de 4 canais com 8Mbits cada. Desta forma pensa-se cobrir 

as necessidades futuras, tanto ao nível de conversores flash, como sigma-delta (o primeiro 

devido às elevadas frequências de funcionamento, e o segundo devido às necessidades de 

aquisição de amostras muitos longas). 

Como configuração alternativa, e explorando a portabilidade do LabVIEW entre 

plataformas, será elaborada uma versão com interface baseado numa placa de aquisição de 

dados comercial. Estas placas possuem linhas de entrada/saída digitais (I/O - input/output) 

digitais e saídas digital-analógico (D/A) de elevada resolução, bastando disponibilizar do 

exterior a alimentação do conversor. Este sistema é de custo menos elevado, mas também com 

ritmos de aquisição inferiores. 

Para a caracterização exaustiva de um conversor A/D, típico em ambientes de investigação, 

a primeira configuração é essencial, enquanto que para ambientes empresariais onde o 

objectivo é a validação de conversores para incluir em sistemas, a segunda configuração é 

suficiente. 

Na escolha da instrumentação é também importante, por um lado verificar a pureza 

espectral do gerador de sinal, e por outro o nível de ruído interno do sistema de aquisição. Os 

níveis referidos devem ter pelo menos 12dB (2 bit) de diferença em relação à gama dinâmica 

esperada do conversor A/D para teste, e 24dB (4 bit) para completa caracterização. 
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4. Descrição do programa 

Uma vez identificadas as metodologias de teste e os parâmetros a determinar, e em 

conjunto com a avaliação dos recursos necessários, foi esquematizada a estrutura geral do 

programa. 

4.1 Diagrama de Blocos 

Partindo dos objectivos a atingir: integração, modularidade e facilidade de utilização, foi 

definida a estrutura do ADAPT, esquematizada na Fig. 4.1. 
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Fig. 4.1 - Estrutura global do ADAPT 

4.2 Implementação em LabVIEW 

Houve o cuidado de respeitar o esquema da Fig. 4.1, mantendo a modularidade necessária 

para a adaptação a novas configurações. O menu de topo gere o fluxo de dados a alto nível, 

fazendo a ligação entre os blocos à esquerda do filtro digital que adquirem os dados, e os 

restantes que fazem o seu tratamento. Desta forma a decisão de efectuar a caracterização sobre 

uma ou mais colecções de dados é feita no menu de topo. 

A implementação em LabVIEW envolveu um estudo das estratégias a seguir de forma a 

minimizar a ocupação de memória e o tempo de processamento. Embora os algoritmos 
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incluídos estejam já optimizados, a manipulação de grandes quantidades de dados, uma 

constante na caracterização de conversores A/D, foi bastante cuidada para manter uma 

velocidade de funcionamento razoável perante o utilizador. 

Como já foi referido em 3.2, a programação nesta linguagem consiste em implementar a 

rotina/algoritmo pretendido no diagrama de blocos, e tornar acessível a interface com o 

utilizador, ou outros VI’s (virtual instruments), no respectivo painel de controlo. Este conceito 

de hierarquização foi aproveitado de forma a sintetizar um algoritmo complexo em alguns sub-

VI’s, para tornar a leitura e compreensão do código bastante mais simples. 

A título de exemplo é apresentado na Fig. 4.2 o diagrama de blocos do menu de topo, cujo 

painel frontal se encontra na capa deste relatório. 

 

Fig. 4.2 - Diagrama de blocos do menu de topo 

Este é um diagrama bastante complexo pois inclui todo o fluxo de dados desde a 

aquisição/simulação até ao seu processamento, e ainda a interface com ficheiros e a filtragem 

digital. Devido à sequência obrigatória de determinadas operações, foram criados efeitos para 

tornar os botões esbatidos e inacessíveis. 
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Pela análise do respectivo painel de controlo podem observar-se umas caixas de texto 

correspondentes a cada fonte de dados, que podem conter uma descrição da experiência, 

introduzida pelo utilizador. Numa outro indicador, são automaticamente introduzidas e a data 

e hora da sua geração. 

4.3 Manuseamento dos Quadros  

Na elaboração dos quadros houve o cuidado de tornar todos os painéis tão semelhantes 

quanto possível aos aparelhos de medida e ambientes de teste reais, tanto ao nível das 

grandezas em questão como da funcionalidade. Em todos os quadros existe um botão que 

permite regressar ao anterior, ou no caso do menu de topo, sair do programa. Existe também 

um outro, geralmente com o nome da operação em questão, que fornece uma explicação 

simplificada sobre a funcionalidade do quadro. 

Nesta secção serão descritos os aspectos gerais de manuseamento da interface com o 

LabVIEW, bem como os painéis de interface com o utilizador. 

4.3.1 Generalidades da interface LabVIEW 

São apresentados na Fig. 4.3 os botões mais utilizados neste programa. O manuseamento 

do botão rotativo e do deslizante pode ser efectuado através do rato, ou digitando o número 

pretendido com o cursor dentro do indicador numérico. No caso do controlo de string, apenas 

o comando com o cursor é possível. Os dois controlos da direita permitem escolher uma de 

várias hipóteses de uma lista previamente definida. No controlo superior pode escolher-se 

através das setas, enquanto que no inferior a lista disponível aparece ao seleccionar o controlo 

com o cursor. 

 

Fig. 4.3 - Botões utilizados nos quadros 
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Os vários indicadores presentes ao longo do programa são simples e a sua interpretação não 

oferece problemas a utilizadores menos familiarizados com o manuseamento de programas de 

computador e instrumentação de uso geral. 

A apresentação de gráficos é uma das mais poderosas ferramentas incluídas no LabVIEW, 

pois tem funções de escala automática, de ampliação, de precisão das escalas, de mapeamento 

das escalas (linear ou logarítmico), etc. . Na Fig. 4.4 é apresentado o exemplo de um gráfico e 

o seu controlo (o rectângulo no canto inferior esquerdo). 

O controlo de escala é feito com os dois primeiros botões da esquerda (x e y), podendo ser 

colocadas independentemente em modo manual ou automático, ou somente efectuar o modo 

automático uma vez. O conjunto de botões à sua direita permitem definir a precisão e o 

mapeamento das escalas. 

As opções de ampliação estão disponíveis com a selecção do botão que contém a lupa. 

Podem escolher-se ampliações de zonas, na escala vertical ou horizontal, etc. . Ao lado direito 

deste botão existe um outro com um símbolo em cruz que permite aceder aos cursores 

existentes no gráfico. O botão inferior, cujo símbolo é uma mão, serve para fazer deslizar o 

gráfico pela janela visível quando se efectua uma ampliação. 

 

Fig. 4.4 - Exemplo da funcionalidade de um gráfico 
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4.3.2 Painéis Implementados 

Optou-se por não descrever exaustivamente todos os painéis, tendo sido eliminados os de 

compreensão simples ou de funcionalidade similar. A ordem de apresentação dos painéis de 

controlo é a natural do funcionamento do programa, exceptuando-se a definição dos 

parâmetros do simulador, feita na secção 6.1, e do processamento e apresentação de dados, 

efectuado no capítulo 5. 

Na Fig. 4.5 é apresentada uma sequência de acções correspondentes à simulação de um 

conversor A/D. 

APRESENTAÇÃOPROCESSAMENTO
GERADOR

DE SINAL

CONVERSOR

A/D

FILTRO

DIGITAL  

Fig. 4.5 - Sequência de operações 

O painel inicial do programa é o menu de topo apresentado na capa deste relatório, e 

novamente na Fig. 4.6 para acompanhar a sua descrição. 

 

Fig. 4.6 - Menu de topo do ADAPT 

A cada um dos símbolos correspondem acções que são enumeradas de seguida. 



CAPÍTULO 4 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

Pedro Alves - INESC/IST - Outubro, 1995   24 

 A/D Simulator - definição dos parâmetros do simulador interno de conversor A/D; 

 A/D Converter - definição das características do conversor A/D em circuito integrado e 

das suas ligações; 

 Signal Generator - este módulo é igual para os dois casos, simulador e conversor, e 

permite ajustar os parâmetros do gerador de sinal e da quantidade de amostras a 

efectuar; a sua configuração varia conforme o teste seleccionado; 

 Run Test - inicia a geração/aquisição de dados; novamente esta acção é semelhante para 

os dois casos; 

 Write Test - permite gravar os dados e os parâmetros definidos para posterior 

utilização; pode identificar-se um teste com uma frase; 

 Read Test -  recupera dados previamente gravados em disco; 

 Digital Filtering - permite definir os parâmetros do filtro digital; o tipo de filtro a 

aplicar é definido no menu colocado por cima deste botão; 

 A/D Characterization - efectua o processamento de dados correspondente ao 

seleccionado na lista colocado por cima; a selecção do teste deve ser efectuada antes da 

escolha dos parâmetros do gerador de sinal para activar a fonte correcta. 

Os botões colocados por cima de cada grupo dão informações simples sobre a sua 

funcionalidade. Os botões cujos dados não estão ainda disponíveis estão sombreados até 

poderem ser activados. No final de cada aquisição/simulação é gerado um sinal sonoro para 

avisar o utilizador, e na parte inferior do painel existe uma caixa de texto que informa sobre 

quais as acções efectuadas. 

Na Fig. 4.7 é apresentado o painel correspondente à fonte de sinal para o teste da análise 

espectral. Podem ser definidas a frequência, a amplitude e o desvio médio do sinal. Existe 

também a possibilidade de serem efectuadas médias no domínio da frequência, cujos valores do 

número consecutivo de amostras e do número de médias são definidos neste quadro. São ainda 

verificadas as seguintes relações entre a frequência do sinal e a frequência de amostragem do 

conversor (comuns a todas as fontes): 

 f fin s 2  - critério de Nyquist; 

 
f

f

p

q

in

s

  - deverá ser um número irracional para obter bons resultados na FFT. 
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Fig. 4.7 - Painel do gerador de sinal para a análise espectral 

Na Fig. 4.8 é apresentado o gerador de sinal para o teste da relação sinal-ruído em função 

da amplitude, com a definição dos valores de amplitude inferior e superior relativos à gama 

dinâmica do conversor. O número de pontos a ser calculado e a quantidade de amostras em 

cada ponto também é aqui definido. 
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Fig. 4.8 - Painel do gerador de sinal para a análise da relação sinal-ruído 

Na gravação de dados o utilizador pode escolher qual a origem a sua, nome e localização 

do ficheiro, através dos dois painéis apresentados na Fig. 4.9. Para a leitura de ficheiros, a 

interface é semelhante. 

           

Fig. 4.9 - Painéis de escolha dos dados a gravar e escolha do ficheiro 
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Fig. 4.10 - Painel de configuração do filtro digital 

Neste painel, Fig. 4.10, é possível escolher os parâmetros do filtro digital a aplicar ao sinal 

antes do processamento. Estão disponíveis filtros de Butterworth, Chebyshev, Bessel e 

Elípticos de tipo passa-baixo, passa-alto, passa-banda ou rejeita-banda. Estas rotinas estão já 

incluídas no núcleo do LabVIEW. A filtragem efectuada é truncada ao número de bits do 

conversor a ser caracterizado. 
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5. Processamento de dados 

Neste capítulo serão descritas as metodologias de teste implementadas, os algoritmos 

aplicados e a funcionalidade dos painéis de apresentação de resultados. 

5.1 Característica de Quantificação 

Este teste, introduzido em [8], permite obter os parâmetros estáticos directamente 

relacionados com a característica de quantificação, e está esquematizado na Fig. 5.1.  

fin
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DE

QUANTIFICAÇÃO
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 GANHO E
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A/D

GERADOR
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BINÁRIO/INTEIRO

 

Fig. 5.1 - Esquematização do teste da característica de quantificação 

O aspecto do painel de resultados deste teste é apresentado na Fig. 5.2, e a título de 

demonstração da complexidade associada, são apresentados na Fig. 5.3 e Fig. 5.4 o diagrama 

de blocos correspondente e a rotina para cálculo das grandezas de interesse. 

A visualização do histograma e da característica de quantificação foi incluída para os 

utilizadores experimentados com este tipo de teste poderem efectuar uma observação cuidada 

e retirar conclusões, como por exemplo acerca da monotocidade do conversor ou de um erro 

associado a um determinado bit. 

Este teste consiste em aplicar um sinal conhecido na entrada do conversor, e comparar a 

distribuição das funções densidade-probabilidade antes e depois da conversão analógico-

digital. A partir da análise da distribuição do número de ocorrências por código - histograma - 

podem obter-se os níveis analógicos correspondentes aos pontos de transição entre cada 

patamar, e a partir destes as grandezas: característica de quantificação, erro de offset, erro de 

ganho, DNL e INL. 

O sinal ideal para este teste seria de forma triangular ou em rampa, pois apresenta uma 

distribuição uniforme ao longo de toda a escala. Infelizmente a sua utilização não é possível 

devido à fraca linearidade dos geradores de sinal em rampa. 
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Fig. 5.2 - Painel do teste da característica de quantificação 

Um sinal insensível a estes erros é o sinusoidal pois existe no mercado instrumentação de 

elevada qualidade, capaz de garantir a pureza espectral necessária. 

Para um sinal sinusoidal do tipo 

v A t sin( )   ( 5.1 ) 

a função densidade-probabilidade é 

p v
A v

( ) 


1

2 2
            A v A  

 ( 5.2 ) 

em que v representa a amplitude do sinal na entrada e A a gama de entrada conversor. A 

probabilidade de a amplitude v se encontrar entre dois limites Va e Vb será 

P V V
V

A

V

A
a b

b a( , ) arcsin arcsin






 



















1


 

 ( 5.3 ) 

Aplicando este resultado à relação entre a densidade-probabilidade obtida e a discretização 

devida à característica de quantificação do conversor A/D obtém-se 

V A
CH i

N
i  







cos

( )
 

 ( 5.4 ) 



CAPÍTULO 5 PROCESSAMENTO DE DADOS 

Pedro Alves - INESC/IST - Outubro, 1995   30 

em que Vi corresponde ao valor analógico dos níveis de transição, CH(i) define o valor 

cumulativo do histograma do patamar i, e N é o número de amostras. 

Conhecidos os pontos de transição, facilmente se calcula a DNL 

DNL l ura LSB V V LSBi i i i    arg 1 11   ( 5.5 ) 

sendo o valor do LSB calculado através das características do conversor. 

Como foi já descrito na secção 2.2.5, a INL calcula-se através de 

INL DNLi n

n

i






0

 

 ( 5.6 ) 

e o erro de ganho corresponde ao valor da INL do último patamar. 

O erro de desvio pode ser calculado directamente a partir do histograma 

V A
N N

N N
o

p n

p n


















2
sin  

 ( 5.7 ) 

em que Np representa a parte positiva do histograma e Nn a parte negativa. 

Para obter o número de códigos em falta analisam-se quais os códigos sem ocorrências no 

histograma. 

No ADAPT, a característica de quantificação é calculada directamente a partir do 

histograma, e a DNL e INL são previamente corrigidas do erro de desvio e de ganho, também 

apresentados no painel. 

O histograma consiste em somar todas as ocorrências de cada código de uma sequência de 

dados e fazer a sua representação em função do respectivo código. 

As figuras da página seguinte representam respectivamente o código associado à sequência 

de operações e apresentação gráfica, e a implementação das definições ( 5.4 ) a ( 5.7 ). Um 

olhar cuidado sobre esta figura permite identificar o fluxo de dados e a forma como os cálculos 

são efectuados. 
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Fig. 5.3 - Diagrama de blocos do teste da característica de quantificação 

 

 

Fig. 5.4 - Diagrama de blocos da rotina de cálculo dos parâmetros 
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5.2 Análise Espectral 

O teste da análise espectral é bastante simples e está esquematizado na Fig. 5.5. 

fin
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Fig. 5.5 - Esquematização do teste da análise espectral 

O painel do espectro de frequência é apresentado na Fig. 5.6. 

 

Fig. 5.6 - Painel do teste da análise espectral 

Podem ser efectuadas médias no domínio da frequência, as quais podem ser pesadas 

linearmente ou por uma função do tipo e
-

. Estão também implementados cursores que 

permitem a análise cuidada da FFT. 

A análise espectral permite ao utilizador visionar e analisar espectros de amplitude, de 

potência, de densidade espectral de amplitude e de densidade espectral de potência, nas 

respectivas unidades - Vpico, Vrms, V
2

pico, V
2

rms, Vpico/ Hz , Vrms/ Hz , V
2

pico/Hz e V
2

rms/Hz, 
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com mapeamento linear ou logarítmico (dB). O espectro pode ser observado entre os três 

limites de frequência tradicionais: [0 ; fs], [-fs/2 ; fs/2] e [0 ; fs/2]. As janelas aplicáveis ao sinal 

são: rectangular, Hanning, Hamming, Blackman-Harris, Exact Blackman, Blackman, Flat 

Top, Blackman-Harris 3 termos e Blackman-Harris 4 termos. 

Para a determinação do espectro foi calculada a FFT e posteriormente manipulada de forma 

a obter o espectro de potência [10]. 

S
FFT x FFT x

N
xx 

( ) ( )*

2
         [V

2
pico ou V

2
rms] 

 ( 5.8 ) 

sendo N o número de amostras adquiridas no tempo. 

A partir desta representação são depois derivadas as restantes de acordo com as relações 

apresentadas de seguida. 

Espectro de Amplitude = Espectro de Potência  Sxx          [Vpico ou Vrms]  ( 5.9 ) 

PSD
S

f ENBW

xx


         [V
2

pico/Hz ou V
2

rms/Hz] 
 ( 5.10 ) 

PSD (power spectral density) é a densidade espectral de potência, e ENBW (equivalent 

noise bandwidth) a largura de banda de ruído equivalente por aplicação de uma janela. 

ASD
S

f ENBW

xx



         [Vpico/ Hz  ou Vrms/ Hz ] 

 ( 5.11 ) 

ASD (amplitude spectral density) é a densidade espectral de amplitude. 

Como foi já descrito na secção 2.4.2.2, o uso de janelas é essencial para a obtenção de bons 

resultados por aplicação da FFT, principalmente quando se trata de sinais cujas características 

podem variar entre períodos, e se pretendem detectar picos dos sinal muito próximos, como 

pode ser o caso da análise espectral de um conversor A/D. 

Para o tipo de testes em vista, as janelas Blackman-Harris de 3ª ordem e superiores, são as 

que produzem melhores efeitos devido à elevada relação entre a amplitude do lobo principal e 

secundários. 
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5.3 Relação Sinal-Ruído 

A relação sinal-ruído permite caracterizar dinamicamente o conversor através da 

representação dos parâmetros SNR, S/(N+THD) e %THD em função da amplitude ou 

frequência do sinal de entrada, mantendo fixo um deles. 

O painel apresentado na Fig. 5.7 corresponde resposta do conversor, em função da variação 

da amplitude do sinal de entrada. 

 

Fig. 5.7 - Painel do teste da relação sinal-ruído, função da amplitude 

O utilizador pode escolher uma de três combinações de parâmetros e métodos de cálculo: 

 S/(N+THD) - Sine Fit : apresenta a relação sinal-ruído mais distorção harmónica, 

calculada pelo método do sine wave curve fit; 

 SNR, S/(N+THD) - FFT : apresenta a relação sinal-ruído e a relação sinal-ruído mais 

distorção harmónica, calculada pelo método da transformada de Fourier; 

 %THD - FFT : apresenta a percentagem de distorção harmónica relativa à potência do 

sinal, calculada pela transformada de Fourier. 
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O método do sine wave curve fit consiste em reconstituir a onda sinusoidal colocada à 

entrada do conversor, a partir da obtida à saída, [11] e [7]. Sabendo exactamente as 

características da onda original, pode-se obter uma estimativa do ruído resultante no domínio 

temporal. Este princípio está esquematizado na Fig. 5.8. 
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+
-

 

Fig. 5.8 - Algoritmo sine wave curve fit 

O LabVIEW tem incluído um método de aproximação não-linear, Lavenberg-Marquardt, 

que dada uma função 

 y f n a aM ; ,...,1   ( 5.12 ) 

calcula os coeficientes ai que minimizam a relação 




2 1

0

1 2

















y f n a ai i M

ii

N
( ; , ... , )

 

 ( 5.13 ) 

desde que a função seja conhecida, e preferencialmente a sua derivada também, e que os 

valores iniciais para aplicação do método sejam próximos da solução real. Este método foi 

testado na fase de concepção do ADAPT, e obtiveram-se resultados muito bons, tendo como 

única desvantagem o elevadíssimo processamento envolvido. 

O sinal em questão pode ser escrito na forma 

   y a a a nT a a nT  0 1 3 2 32 2sin cos    ( 5.14 ) 

com variável em n em que T é o período de amostragem. Assim os coeficientes ai 

representam: 

 a0 - valor médio (offset); 
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 A a a 1
2

2
2  - amplitude do sinal; 

   








arctan

a

a

1

2

 - fase do sinal; 

 f=a3 - frequência do sinal. 

Assim pode ser reconstituída a onda sinusoidal 

 y A fnTr  sin 2    ( 5.15 ) 

e subtraída ao sinal à saída do conversor para obter o ruído devido à conversão A/D. 

A potência do sinal, durante um período T do sinal de entrada, pode obter-se directamente a 

partir dos coeficientes determinados. 

S
A


2

2
 

 ( 5.16 ) 

A potência de ruído mais distorção harmónica, igualmente reduzida a um período, é dada 

por 

   N THD
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 ( 5.17 ) 

sendo M o número de amostras. 

O método de cálculo destas grandezas pela FFT é baseado nos mesmos princípios do sine 

fit, mas aplicado no domínio da frequência, como se esquematiza na Fig. 5.9. 
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Fig. 5.9 - Determinação da relação sinal-ruído pela FFT 

Foi implementada uma sub-rotina, apresentada na Fig. 5.10, para extrair do espectro de 

potência, Sxx, os parâmetros pretendidos. 
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Inicialmente é retirada a componente DC do sinal. As potências associadas à frequência 

fundamental e as suas harmónicas são sucessivamente calculadas, somando a contribuição das 

frequências adjacentes de acordo com a janela aplicada. O ruído é obtido retirando ao espectro 

as potências do sinal e das suas harmónicas. 

 

Fig. 5.10 - Diagrama da rotina de cálculo da relação sinal-ruído pela FFT 

A percentagem de distorção harmónica (%THD) é calculada da seguinte forma 

%THD
THD

S
 100  

 ( 5.18 ) 

O utilizador pode escolher, no caso da análise no domínio da frequência, qual a janela a 

aplicar ao sinal e o número de harmónicas a incluir no cálculo da distorção harmónica. 

Os resultados são apresentados em percentagem, na visualização da %THD, e em dB e 

número efectivo de bit na visualização da SNR e S/(N+THD). O número efectivo de bit é 

calculado de acordo com ( 2.2 ). 

Para a análise da relação sinal-ruído em função da frequência são utilizados os mesmos 

métodos de cálculo, e na Fig. 5.11 é apresentado o painel correspondente, cujo resultado está 

ampliado com auxílio das funções de zoom do LabVIEW. É também apresentado na Fig. 5.12, 

para efeitos de comparação de complexidade com a análise da característica de quantificação, 

o diagrama de blocos correspondente. 
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Fig. 5.11 - Painel do teste da relação sinal-ruído, função da frequência 

 

Fig. 5.12 - Diagrama do cálculo da relação sinal-ruído em função da frequência 
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6. Simulador interno 

Na Fig. 6.1 apresenta-se o painel que permite configurar o simulador de característica de 

quantificação de conversor A/D. 

 

Fig. 6.1 - Painel do simulador de conversor A/D interno 

6.1 Simulador de Característica de Quantificação 

Neste painel o utilizador pode definir a frequência de amostragem, número de bits, gama 

dinâmica e escolher o formato da característica de quantificação. Estão implementadas as  

características descritas na secção 2.1. 

Podem também ser definidas não idealidades para testar a sua influência no desempenho 

global do conversor. Estão disponíveis: 

 erro de ganho, positivo e negativo, expressos em LSB; 

 erro de desvio (offset), expressos em LSB; 

 variação estatística dos níveis de transição (normal, gaussiana ou aleatória). 
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O funcionamento do simulador é esquematizado na Fig. 6.2. 

CONVERSOR
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DE

TRANSIÇÃO

QUANTIFICADOR

DEFINIÇÃO

DE

PARÂMETROS

SINAL DE

ENTRADA

AMOSTRADO  

Fig. 6.2 - Esquema do simulador de característica de quantificação 

Para facilitar a transferência de dados e minimizar a ocupação de memória, foram tomadas 

duas decisões ao nível da implementação que podem parecer incorrectas, mas que produzem 

resultados iguais a um conversor A/D real. 

1. Os sinais de entrada são gerados já amostrados, respeitando a relação fin/fs; 

2. Ainda neste módulo, o sinal é convertido da representação binária, no inteiro 

correspondente. 

6.2 Validação das rotinas 

O simulador de característica de quantificação permitiu efectuar a validação das rotinas de 

processamento durante a fase de construção da ferramenta, pelo que a sua implementação teve 

de ser muito rigorosa. 

Os resultados apresentados nas figuras do capítulo anterior foram gerados pelo simulador 

interno com a seguinte configuração: 

 resolução de 8 bits e frequência de amostragem (fs) de 1MHz; 

 gama dinâmica de 10V [-5V,+5V]; 

 característica de quantificação bipolar de arredondamento; 

 sinal de entrada de forma a cobrir toda a gama dinâmica do conversor, amplitude de 5V 

e offset de 0V, e frequência 98.327kHz; no teste da relação sinal-ruído em função da 

frequência este é o limite inferior e o limite superior é 499.939kHz; 

 32 colecções de amostras de 16384 (2
14

) pontos cada, para todos os testes. 
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7. Teste de um circuito integrado 

Para testar as rotinas de análise do ADAPT, foi caracterizado o conversor de uma placa de 

aquisição de dados da National Instruments, modelo AT-MIO-16E-10. Este conversor 

apresenta as seguintes características: 

 resolução de 12 bit; 

 gama dinâmica de 10V (-5V  v  5V); 

 frequência de amostragem (fs) de 100kHz; 

 erro de desvio máximo de 0.5mV (aproximadamente 0.2 LSB); 

 erro de ganho máximo de 0.01% do máximo da escala (aproximadamente 0.2LSB); 

 DNLMÁX de 0.2LSB. 

A aquisição de dados foi efectuada através das rotinas incluídas no LabVIEW. O gerador de 

sinal utilizado, Krohn-Hite 4400A, foi escolhido devido à sua elevada pureza espectral na 

banda de interesse (superior a 80dB). Como este gerador não possui controlo externo, foi 

concebido um interface semi-automático entre o programa e o utilizador, apresentado na Fig. 

7.1. 

 

Fig. 7.1 - Interface para teste da placa DAQ 
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Este VI permite definir os parâmetros associados ao teste já referidos na descrição do 

ADAPT e do simulador. Para os testes da relação sinal-ruído em função da amplitude ou 

frequência do sinal de entrada, é disponibilizado um botão de pausa para permitir os ajustes no 

gerador de sinal e é possível visionar o sinal adquirido no domínio temporal e espectral. 

Foram efectuados os seguintes quatro testes: 

 característica de quantificação: vin=5V, fin=1.04kHz, N=1048576 amostras; 

 análise espectral: vin=5V, fin=10.070kHz, 64 colecções de 16384 amostras cada, 

N=1048576 amostras; 

 relação sinal-ruído função da frequência: vin=5V, f
f f

in
s s






200 2
; , 32 colecções de 

32768 amostras cada, N=1048576 amostras; 

 relação sinal-ruído função da amplitude:  vin  40 0; dB  da gama dinâmica, 

fin=10.070kHz, 32 colecções de 32768 amostras cada, N=1048576 amostras; 

Os resultados dos testes mencionados são apresentados nas figuras seguintes.  

 

Fig. 7.2 - Teste de um conversor A/D - característica de quantificação 
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Os resultados obtidos para os parâmetros estáticos são coerentes com as características 

fornecidas pelo fabricante (ver Fig. 7.2). A grandeza que merece mais comentários é a INL 

pois permite verificar que se trata de um conversor algorítmico, com detecção inicial do bit de 

sinal e posterior quantificação da amplitude. 

A Fig. 7.3 representa o espectro de potência (Vrms) em deciBell, entre as frequências 0 e 

fs/2. Foi utilizada a janela Blackman-Harris de 3 termos, cuja escolha se deveu à elevada 

relação sinal-ruído esperada. O espectro apresenta os níveis esperados para a potência do sinal 

e também para o nível de ruído. Estes valores encontram-se bem definidos devido às sucessivas 

médias efectuadas. As harmónicas observadas devem-se a uma pequena distorção do sinal, e 

também ao conversor A/D testado. 

Uma análise cuidada do espectro permite medir a SFDR (spurios free dynamic range), 

definida como a diferença entre a potência do sinal e da harmónica com maior amplitude, neste 

caso a primeira. 

 

Fig. 7.3 - Teste de um conversor A/D - análise espectral 

Uma das características mais importantes de um conversor A/D é a sua resposta em 

frequência. Na Fig. 7.4 pode observar-se uma representação do número efectivo de bit (NEB) 



CAPÍTULO 7 TESTE DE UM CIRCUITO INTEGRADO 

Pedro Alves - INESC/IST - Outubro, 1995   44 

em função da frequência do sinal de entrada. Foi novamente utilizada uma janela Blackman-

Harris, mas uma vez que as frequências intermédias podem não ser as ideais para o cálculo da 

FFT, um ligeiro desvio no cálculo da primeira harmónica pode influenciar o valor da relação 

sinal-ruído, o que provoca uma variação aparente nos resultados. 

Pode também observar-se o afastamento entre o gráfico da SNR e da S/(N+THD) até perto 

da frequência fs/4, que se deve à amplitude das harmónicas observadas na figura anterior. Para 

valores de frequência superiores, a SNR inclui também a distorção harmónica e aumenta 

devido a uma harmónica resultante de um fenómeno de sub-amostragem. 

 

Fig. 7.4 - Teste de um conversor A/D - análise da relação sinal-ruído função da frequência 

Na Fig. 7.5 é apresentado o andamento da relação sinal-ruído em função da amplitude do 

sinal de entrada. Neste teste variou-se a amplitude entre -40dB e 0dB, relativamente à gama 

dinâmica do conversor, tendo sido utilizada uma janela Blackman-Harris de 4 termos. Os 

resultados obtidos foram bons e a número de bit efectivo atingia o valor esperado. Novamente, 

a existência de harmónicas, de segunda e terceira ordem, condiciona a relação sinal para o 

valor de amplitude máxima. 
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Fig. 7.5 - Teste de um conversor A/D - análise da relação sinal-ruído função da amplitude 
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8. Limitações e versões futuras 

Este capítulo, em jeito de conclusão, traduz as primeiras impressões de utilização do 

programa, principalmente ao nível da performance observada, tanto entre rotinas 

implementadas, como de execução em diferentes plataformas. É ainda apreciado o 

funcionamento global da ferramenta utilizada, o LabVIEW, e dadas sugestões para trabalhos 

futuros nesta área. 

8.1 Limitações observadas 

Devido à portabilidade entre plataformas, o ADAPT foi desenvolvido simultaneamente em 

três computadores diferentes, designadamente 

 workstation Sun Sparc 5 com 64Mb RAM, SunOS 4.1.3; 

 Intel Pentium 90 com 32Mb RAM, Windows’95; 

 Intel 486DX2/66 com 16Mb RAM, Windows 3.11 e Windows’95. 

facto que permitiu avaliar a performance tanto ao nível de desenvolvimento da aplicação, como 

do desempenho final. 

O desenvolvimento de aplicações em LabVIEW é bastante simples e só em rotinas de 

elevada complexidade se notou a falta de capacidade do computador mais simples (486) para 

responder em tempo real. Uma das facilidades proporcionadas pelo ambiente de 

desenvolvimento é a ajuda sensível ao contexto, que quase dispensa a consulta de manuais. 

O desempenho no computador baseado no processador 486 com o sistema operativo 

Windows 3.11 denotou vários problemas de gestão de memória, inerentes ao próprio sistema 

operativo, resolvidos com a evolução para Windows’95. 

As várias simulações efectuadas nos ambientes SunOS (Sun Sparc 5) e Windows’95 

(Pentium 90) permitiram concluir que estas configurações têm performances muito 

semelhantes. Estas comparações são notáveis quando se geram dados da ordem de 10
6
 

amostras, o que implica a gestão de cerca de 8Mbytes de memória. 

A aplicação de operações numéricas, manipulação de arrays, e operações similares é 

bastante eficiente, desde que respeitadas algumas regras básicas sugeridas pela National 

Instruments para melhoria de velocidade e ocupação de memória. 
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A rotina da FFT é muito eficiente, assim como todas as operações relacionadas (janelas, 

conversão de espectros, etc.) que produzem os resultados esperados. 

Por outro lado, embora com bons resultados, o algoritmo de aproximação não-linear, 

Lavenberg-Marquardt, é bastante lento devido à complexidade dos cálculos efectuados. Não 

se aconselha a sua utilização para amostras muito grandes, nem para detecção de sinais com 

frequência próxima da de amostragem. 

Em geral, o código compilado do LabVIEW é muito eficiente, e na elaboração do ADAPT 

os aspectos relacionados com a performance do ponto de vista do utilizador foram tidos em 

conta, pelo que se pensa ter elaborado um pacote de software muito equilibrado em termos de 

velocidade de processamento, tendo em conta a complexidade e inúmeras variáveis presentes 

nos cálculos. 

8.2 Sugestões para trabalho futuro 

A aplicação preferencial do ADAPT é o teste de conversores A/D em ambientes de 

investigação e industriais. A primeira versão tem em vista a aquisição de dados através de um 

testador lógico industrial, auxiliado por uma fonte de alimentação e um gerador de sinal 

comandados via GPIB. 

Para proporcionar à pequena e média industria este pacote de software de caracterização, 

está em elaboração uma interface com uma placa de aquisição de dados comercial, que 

efectuará todo o procedimento de teste, pois a placa contém linhas de entrada/saída digitais, 

geradores de relógio e dois canais digital-analógico de elevada resolução. 

Para proporcionar uma maior flexibilidade do ponto de vista do utilizador, instituição de 

investigação ou empresa, poderá ser estendido o suporte de instrumentação controlada via bus 

GPIB, para evitar dependências de certos modelos e bem como custos de instalação adicionais. 

Seria também interessante elaborar uma interface deste software com um simulador 

eléctrico (HSPICE) ou misto eléctrico-lógico (SABER), para proporcionar ao projectista toda 

a funcionalidade do ADAPT na fase de projecto do conversor A/D. 
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