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1. Introdução

A definição do caminho para o desen-
volvimento de um projeto de circuito 
para  processamento/  codificação  de 
sinais na área de telecomunicações é 
condicionada  por  diversos  fatores 
como:  escala  de  produção  final, 
tempo  e  custo  de  desenvolvimento, 
treinamento da equipe de desenvolve-
dores, e a capacidade requerida para 
processamento de sinais. No mercado 
global  atualmente  existem  diversas 
alternativas para criação de sistemas, 
dentre elas, os circuitos FPGAs (Field 
Programmable  Gate  Arrays) que 
possuem uma grande capacidade de 
processamento em função do parale-
lismo das operações.

2. Desenvolvimento

A Plataforma PVW-FPGA é constituída 
de  um conjunto  de  módulos  básicos 
de aquisição, processamento e repro-
dução de som/voz usando as transfor-
madas  Wavelets.  Essa  plataforma  é 
desenvolvida  usando  dispositivos 
FPGA da ALTERA através do hardware 
fornecido  no  kit  de  desenvolvimento 
“DSP  Development  Kit  -  Stratix  II 
Edition” da Altera®. Como ferramenta 
de  desenvolvimento  são  utilizados 
produtos da ALTERA como o Quartus® 
II, ModelSim®-Altera, e o DSP builder, 
assim como o ambiente de desenvol-
vimento do Matlab/Simulink.

A Plataforma conta com os seguintes 
módulos programados em VHDL e/ou 
Simulink:

●Aquisição do sinal de voz usando o 
conversor A/D de 12 bits do kit de 
Desenvolvimento;

●Reprodução do sinal de voz usando 
o conversor D/A  de 14 bits  do kit 
de Desenvolvimento;

●Armazenamento  de  janelas  de 
tempo de sinais de voz através de 
um módulo de memória; 

●Correlação de dois sinais;
●Autocorrelação de um sinal;
●Convolução de dois sinais;
●Subamostragem de um sinal;
● Interpolação de um sinal;
●Filtros  passa  baixa  e  passa  alta 

com coeficientes programáveis.

●Estrutura  para  decomposição  de 
um  sinal  de  multiresolução  que 
implemente diferentes famílias de 
transformada wavelet;

●Estrutura  para  reconstrução  dos 
coeficientes obtidos na decomposi-
ção.

Figura 1 – kit DSP Stratix II.

3. Métodos e Materiais

Na  ferramenta  de  desenvolvimento 
Quartus®II utilizamos a linguagem de 
descrição de hardware VHDL.

Figura 2 – Janela da ferramenta  Quartus®II, 
com um código VHDL.

O código após compilado resulta em 
uma descrição RTL (Register Transfer 
Level),  a  qual  permite  visualizar  o 
circuito obtido.

Figura 3 – Visualização do circuito no RTL 
Viewer - Quartus®II.
Para  realizar  os  testes  de  funciona-
mento  do  circuito  é  utilizada  a 
ferramenta  ModelSim®-Altera, a qual 
permite simular todas as condições de 

entrada/saída, em busca de possíveis 
erros  a  serem  corrigidos  antes  da 
implementação no FPGA.

Figura 4 – Simulação de um circuito na fer-
ramenta ModelSim®-Altera.

4. Resultados

Tem-se  como  objetivo  disponibilizar 
uma ferramenta  didática  que servirá 
como suporte a trabalhos futuros pos-
sibilitando  implementar  em  tempo 
real, sistemas desenvolvidos no ambi-
ente  de  desenvolvimento  Matlab/ 
Simulink envolvendo o processamento 
de  voz  e  transformadas  Wavelets.  A 
Plataforma  PVW-FPGA  além  servir 
como suporte para o desenvolvimento 
de  pesquisas  na  área  de  processa-
mento de sinais, possui a flexibilidade 
para  permitir  o  desenvolvimento  de 
novos  módulos  para  a  criação  de 
sistemas  mais  complexos,  tais  como 
aplicações para imagem (2-D)  ou ví-
deo.
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