
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicação

Processamento de Sinais Digitais

Professor Diego da Silva de Medeiros

Descrição do trabalho sobre Filtros FIR

Tente fazer as simulações com a maior parametrização possível, evitando a utilização de números-
mágicos dentro do código.

Parte 1 – Criação de funções:

1. Todas  as  equipes: Crie  funções  no  Matlab  para  criação  de  filtros  digitais,  dos  tipos 
apresentados abaixo.

1. Passa baixas

2. Passa altas

3. Passa faixa

4. Rejeita faixa

Como não é possível criar os filtros na forma ideal, com infinitos coeficientes, crie filtros 
truncados, ou seja, multiplicados por uma janela retangular. As funções devem receber como 
argumento no mínimo a(s) frequência(s) de corte e o número de coeficientes do filtro  N . 
Devem retornar um vetor com a resposta ao impulso do filtro.

2. Crie funções no Matlab para criação de janelas para filtros digitais, dos tipos apresentados 
abaixo.

Equipe 1 - Blackman

Equipe 2 - Hamming

Equipe 3 - Hann

Equipe 4 - Bartlett

As funções devem receber como argumento o número de coeficientes utilizados M . Devem 
retornar um vetor com os coeficientes da janela.

3. Todas as equipes: Crie uma função no Matlab para a criação de uma janela Kaiser. A função 
deve receber como argumento no mínimo a variação nas bandas de passagem e parada δ  e a 
largura da banda de transição Δ ω . Deve retornar um vetor com os coeficientes da janela e o 
número de coeficientes obtido. DICA: Para a função de Bessel de ordem zero modificada, 
estude a função besseli(.) do Matlab.

4. Todas as equipes: Crie no Matlab um algoritmo para realizar a convolução de um dado sinal 
de entrada com a resposta ao impulso do filtro, através da equação diferenças de um sistema. 
Lembre-se: Como o trabalho é sobre filtros FIR, os coeficientes  a1  até  a N  são iguais a 
zero.
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Parte 2 – Apresentação dos resultados das funções

1. Gere um relatório com a resposta ao impulso e a resposta em frequência dos filtros criados na 
Parte 1. Apresente:

a. Filtros com a janela retangular (Questão 1)

b. Filtro com a janela correspondente da Questão 2

c. Filtro com a janela Kaiser (Questão 3)

Utilize os seguintes parâmetros para os filtros:

a. Parâmetros relacionados às frequências do filtro

1. Passa baixas: ωc=0,05π

2. Passa altas: ωc=0,05π

3. Passa faixa: ωc1=0,02π  e ωc1=0,15π

4. Rejeita faixa: ωc1=0,02π  e ωc1=0,15π

b. Número de coeficientes para os filtros das Questões 1 e 2: N =100

c. Parâmetros relacionados à janela Kaiser:

Equipe 1 - δ=0,05  e Δ ω=0,025π

Equipe 2 - δ=0,1  e Δ ω=0,05π

Equipe 3 - δ=0,15  e Δ ω=0,075π

Equipe 4 - δ=0,2  e Δ ω=0,1π

Parte 3 – Teste das funções

1. Verificação das respostas dos filtros:

a. Gere um ruído branco gaussiano de média zero

b. Filtre o sinal com os filtros apresentados na Parte 2

c. Apresente o espectro de frequências do ruído filtrado

2. Leia o sinal de áudio anexado no trabalho. Ele é composto por um sinal de voz com vários 
ruídos de fundo. A ideia desta parte do trabalho é tentar retirar todos os ruídos da gravação. 
Use o resultado do trabalho anterior, o espectrograma, para analisar como são as componentes 
de frequência do sinal. Tente identificar em quais partes (de tempo e frequência) do sinal estão 
os sinais de interferência. Após isso, crie um sistema de filtragem para “limpar” o sinal de 
áudio, deixando apenas o sinal de voz. Repare que o sistema pode ser constituído por vários 
filtros. Conseguindo o melhor sistema, apresente:



a. Um diagrama simplificado do sistema desenvolvido

b. A resposta em frequência dos filtros envolvidos

c. O espectrograma do sinal de entrada e de saída do sistema

3. No sistema da questão anterior:

a. Coloque na entrada o seguinte sinal:

sinal = [1, zeros(1,100000)];

b. Tire a Transformada de Fourier (fft) do sinal de saída do seu sistema e mostre o 
resultado

c. O que o plot da questão anterior representa? Está de acordo com o esperado?


