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Trabalho 1 – Transformada de Fourier de Tempo Discreto

Parte 1:

A sinalização DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) é usada para comunicação entre telefones e 
centrais. Ela usa uma mistura de dois tons puros para representar um número digitado pelo usuário 
do telefone. Através da detecção das frequências recebidas, a central telefônica reconhece o número 
do telefone a ser conectado. A figura a seguir mostra as frequências utilizadas na sinalização 
DTMF:

Nesta parte do trabalho, vamos analisar os sinais presentes na sinalização DTMF, usando a 
Transformada Discreta de Fourier.

Parte 2:

Você é o produtor de uma palestra do famoso Dr. Rey, realizada às 19h no Centro Sul, em 
Florianópolis. Visando ter um bom material de divulgação, a palestra foi gravada. Ao assitir o 
material, você reparou que ele não ficou muito bom. O horário e localização não foram muito bem 
escolhidos, e vários ruídos foram introduzidos na gravação. Assim, como nos remotos anos de 2014 
você fez a disciplina de PSD, você resolveu usar toda a sua habilidade em Processamento de Sinais 
para retirar os ruídos.

Nesta parte do trabalho, vamos analisar os sinais presentes na gravação da palestra e vamos propor 
formas de melhorar o material gravado. Para isso, vamos usar a Transformada Discreta de Fourier.
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Desrição das atividades

Parte 1:

Construa um programa no MATLAB para realizar a sinalização DTMF, com as seguintes 
considerações:

1. Um número por vez deve ser digitado, sem que o usuário precise teclar ENTER.

2. O sinal correspondente ao número deve ser tocado nas caixas de som.

3. Uma figura deve ser montada, como a vista abaixo. Ela deve possuir as seguintes 
características:

1. O primeiro gráfico é do sinal no tempo, num recorte de três períodos da senóide de 
menor frequência

2. O segundo gráfico é do sinal em frequência

1. Uma versão própria da Transformada de Fourier deve ser utilizada.
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Desrição das atividades

Parte 2:

Analise o áudio da palestra presente na [Página da Disciplina], apontando as seguintes informações:

1. Quais são os sinais de ruído presentes no áudio?

2. Indique, com provas a partir de dados no Matlab, quais as faixas de frequência ocupadas 
pelos sinais de ruído. No próximo trabalho, sobre filtros digitais, você estudará formas de 
eliminar esses ruídos.

Informações finais:

Este trabalho será entregue a partir de um relatório, com as figuras e conclusões de cada tarefa. 
Além disso, todos os códigos utilizados devem ser explicados ao professor, em uma data a ser 
agendada.

http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/PSD-CSTTel_(p%C3%A1gina)

