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Resumo 

 

No presente trabalho, discutimos a implementação de filtros digitais utilizando 

microcontroladores. O estudo aqui apresentado busca explorar algumas implicações no 

tocante à realização de tais filtros em sistemas embarcados. Na concepção do circuito 

teste foi utilizado o microcontrolador de alto desempenho PIC24H de 16 bits, fabricado 

pela Microchip. Neste circuito, um sinal analógico é convertido em amostras digitais 

utilizando um dos ADCs incorporados no microcontrolador. Após o devido 

processamento das amostras, o resultado numérico obtido é novamente convertido para 

um nível de tensão analógico via um DAC constituído por uma malha R2R. Dessa 

forma, os filtros digitais aqui utilizados constituem uma espécie de sistema embarcado 

operando em tempo real, cuja aplicação é muito similar a de um filtro analógico usual. 

Os resultados obtidos são constituídos basicamente por uma comparação entre o 

desempenho dos filtros digitais com os seus equivalentes analógicos baseado em dados 

experimentais. Adicionalmente, procura-se também analisar os vários aspectos 

relacionados à implementação desses filtros. 
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I. Introdução 

 

O processamento digital de sinais se mostra extremamente relevante no tocante a várias 

áreas da engenharia, tais como eletrônica, telecomunicações, biomédica, controle e 

automação, etc. Com o grande avanço tecnológico atual, diferentes técnicas de 

processamento puderam ser implementadas em sistemas digitais. Sua maior vantagem é 

que esses apresentam uma razoável simplicidade quando comparados aos sistemas 

analógicos convencionais, no sentido de efetuar operações matemáticas complexas via 

software, dispensando a confecção de circuitos dedicados. 

Entretanto, a aplicação do embasamento teórico disponível na literatura corrente é feita, 

na maioria das vezes, em um microcomputador, onde não é necessário se preocupar 

com limitações de memória e na velocidade de processamento. Em sistemas 

embarcados, como é o caso de microcontroladores, essas limitações são fatores críticos 

para a realização de técnicas de processamento digital de sinais, sendo necessário, 

algumas vezes, diferentes tipos de abordagem quando comparada à realização em um 

microcomputador. Por outro lado, a utilização de dispositivos dedicados para o 

processamento digital de sinais implica em um maior custo de desenvolvimento de 

protótipos. Os microcontroladores, por possuírem propósito geral de aplicação, possuem 

o seu custo reduzido em relação a dispositivos dedicados. 

O presente trabalho visa explorar os alguns aspectos envolvidos na implementação de 

filtros digitais em sistemas embarcados como limitação de memória e velocidade de 

processamento. Na presente contribuição, será utilizado um microcontrolador PIC24H 
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fabricado pela Microchip. , sendo realizado um estudo comparativo entre o desempenho 

dos filtros analógicos e filtros digitais. 

No primeiro capítulo, será abordada os aspectos básicos relacionados com a teoria de 

processamento digital de sinais, tratando os diferentes domínios, tempo e frequência, e 

as diferentes representações, tempo contínuo e tempo discreto. Serão também 

apresentadas algumas definições gerais com relação a sistemas de tempo contínuo e 

sistemas de tempo discreto, bem como as ferramentas matemáticas necessárias para a 

representação desses sistemas no domínio da frequência. 

No segundo capítulo será tratado o embasamento teórico de filtros elétricos. Tal 

capítulo permeará sobre as definições gerais de filtros e trará um enfoque em filtros 

analógicos RC ativos, bem como as suas funções de aproximação e algumas 

considerações sobre os diferentes tipos de seletividade. 

Os demais capítulos visam detalhar a metodologia empregada para a realização de 

filtros digitais em sistemas embarcados, explorando as suas limitações e apresentando 

propostas que visam contornar tais dificuldades. Como resultados, apresentamos um 

estudo envolvendo um comparativo entre o desempenho dos filtros digitais com seus 

equivalentes analógicos e as respectivas previsões teóricas. 

Para melhor ilustrar a metodologia empregada, foram implementados filtros de segunda 

e de quarta ordem. Tal escolha se deve ao fato de existir algumas considerações práticas 

quanto a realização de filtros de diferentes ordens em sistemas embarcados devido as 

limitações mencionadas acima. 
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II. Conceitos Fundamentais 

 

Um sinal pode ser definido, em linhas gerais, como um conjunto de dados ou 

informações. Como exemplo, tem-se o sinal de telefone (áudio) ou televisão (áudio e 

imagem), o registro de vendas de uma corporação ou os valores do fechamento da bolsa 

de negócios (LATHI, 2007).  

A observação de uma grandeza física tal como temperatura, pressão, volume, umidade, 

cor, intensidade luminosa, intensidade de áudio, etc, possibilitam a caracterização de um 

fenômeno físico através de informações fornecidas via de um processo de medição. Um 

sinal é geralmente obtido a partir de um processo observação de uma grandeza física. 

Este procedimento é de suma importância para o controle e automação industrial. Um 

exemplo é o controle da temperatura no interior de um tanque de óleo. Tal sistema 

efetua medições periodicamente da grandeza de interesse e, caso haja algum desvio na 

temperatura desejada, alguma decisão terá de ser tomada. Entretanto, para que isso seja 

feito, a grandeza física em questão precisa ser convertida, usualmente, em tensão ou 

corrente elétrica proporcional à grandeza medida. Essa conversão se dá através de um 

processo de transdução, cujos dispositivos responsáveis por essa conversão são os 

sensores. Tal situação pode ser exemplificada de maneira simples pela Figura 1. 
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Figura 1 - Processo de medição 

Na Figura 1 tem-se: à esquerda um tanque com o sensor de temperatura que registra o 

valor instantâneo da mesma; ao centro, um sensor Termopar que, com um circuito 

auxiliar, é responsável por converter a temperatura do líquido presente no tanque em 

uma tensão elétrica proporcional àquele valor; à direita o gráfico montado a partir de 

valores de tensão na saída do sensor, representando a temperatura em função do tempo, 

constituindo assim um sinal de temperatura referente às medições efetuadas. De fato, o 

próprio nível de tensão colhido a partir do termopar já constituiria um sinal elétrico 

proporcional à grandeza de interesse.  

Os sinais são comumente unidimensionais ou bidimensionais sendo possível defini-los 

matematicamente através de funções. Sinais unidimensionais são funções de um único 

parâmetro. Dois exemplos são um sinal de áudio, caracterizado por uma tensão elétrica 

que é apenas uma função do tempo, ou a temperatura em uma barra de ferro aquecida 

em uma de suas extremidades, que é função apenas de seu comprimento. Os sinais 

bidimensionais são funções de dois parâmetros. No caso particular de uma imagem 

esses dois parâmetros geralmente são duas coordenadas espaciais, referentes à posição 

cartesiana de um determinado elemento de imagem (pixel). Contudo, há ainda casos de 

sinais tridimensionais, como por exemplo, um sinal de vídeo que possui como 

parâmetro duas coordenadas espaciais e o tempo que define a sequência de quadros. 

Tais exemplos são ilustrados na Figura 2. 
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Figura 2 - Exemplos de sinais 

À esquerda da Figura 2, pode-se verificar o exemplo de um sinal unidimensional, que 

pode ser caracterizado por um sinal de áudio. Ao centro, um sinal bidimensional 

caracterizada pelos seus dois parâmetros, posição horizontal e vertical de um pixel. À 

direita, um sinal de vídeo, sendo este tridimensional e seus parâmetros são definidos por 

altura, largura e tempo. 

Outra característica importante a cerca dos sinais é aquela que define se o mesmo é 

contínuo ou discreto. No caso particular de sinais unidimensionais que são função do 

tempo, define-se matematicamente um sinal      para o tempo contínuo ou      para o 

tempo discreto. Um sinal de tempo contínuo é definido em um intervalo de   contínuo; 

dentro deste intervalo, a variável independente pode assumir um numero infinito 

valores, pois, neste caso, temos    . Contrariamente, a variável independente de um 

sinal de tempo discreto é definida, dado um intervalo, apenas para    , assumindo 

portanto valores bem determinados. Cabe ressaltar que muitas vezes um sinal discreto 

     é utilizado para representar um conjunto medidas de uma grandeza física que na 

realidade é contínua no tempo. 

A Figura 3 mostra a forma de um sinal contínuo e de um sinal discreto. O sinal contínuo 

é mostrado à esquerda. Pode-se notar que, no eixo da abscissa, este sinal existe para 

qualquer valor compreendido no intervalo de 0 a 7. Por sua vez, sinal discreto é 

mostrado à direita em que o mesmo apresenta valores apenas para números inteiros no 

intervalo de 0 a 10. 
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Figura 3 - Natureza de Sinais Contínuos e Discretos 

 

II.1.  Sinais Contínuos 
 

Um sinal contínuo periódico, ou seja, que atende à condição             em que   é 

o seu período fundamental pode ser decomposto em senóides contínuas através da Série 

de Trigonométrica de Fourier. Por definição da série, um sinal      pode ser expresso 

como: 

     
  

 
 ∑                        

 

   

                                      

onde   
  

 
, sendo    e    dados por: 

   
 

 
∫       

 

 

                                                                  

   
 

 
∫                 

 

 

                                              

   
 

 
∫                

 

 

                                           

Utilizando a Fórmula de Euler: 

                    

onde   é a unidade imaginária, pode-se escrever a equação       na sua forma 

compactada, ou seja: 
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      ∑    
     

 

    

                                                               

onde: 

   
 

 
∫               
 

                                                        

Os coeficientes    representam a decomposição em frequência de um sinal contínuo e 

periódico no tempo. Informações que, a princípio, não podem ser obtidas apenas 

conhecendo o sinal no domínio do tempo são mostradas através da decomposição deste 

sinal no domínio da frequência. É possível observar também esses coeficientes são de 

natureza discreta, uma vez que    . A Figura 4 mostra o exemplo de um sinal 

triangular periódico (à esquerda) e a sua decomposição em frequência (à direita). Para 

se obter os valores reais de frequência, em Hz, é preciso multiplicar o valor de   

       pela freqüência fundamental do sinal    
 

 
. Neste caso, o valor de    é 2.5Hz 

e sua decomposição em frequência foi feita somente para valores positivos de  . Pode-

se notar que este sinal é decomposto em senóides de frequência   ,    ,     e    , 

denominadas usualmente como harmônicas. Em outras palavras, a soma de senóides 

com estas frequências resulta no sinal triangular mostrado à esquerda da Figura 4. 

 

Figura 4 - Sinal Periódico e sua decomposição em frequência 

Para os sinais contínuos não periódicos também é possível obter a sua respectiva 

representação no domínio da frequência através da Transformada de Fourier, que 

consiste em um procedimento que é algo similar ao usado para sinais periódicos. Tal 

representação pode ser obtida a partir da definição dessa transformada, ou seja: 
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       ∫            
 

  

                                                          

sendo sua transformada inversa, dada por: 

     
 

  
∫           

 

  

                                                         

Vale notar que, desta definição, a decomposição de um sinal não periódico no domínio 

da frequência é de natureza contínua, uma vez que    . Isso é exemplificado na 

figura a seguir. 

  

Figura 5 - Sinal não periódico e seu Espectro em frequência 

Na Figura 5, à esquerda, é ilustrado um pulso retangular de duração finita. À direita, é 

mostrado o seu correspondente espectro em frequência. É importante notar a natureza 

contínua da variável   (ou  , pois     ). Outro fato peculiar é que, para uma 

composição ideal deste pulso, é necessária a soma de infinitas senóides com infinitas 

frequências, uma vez que a extensão do espectro deste tipo de sinal é infinita no 

domínio da frequência. Um sinal pode possuir seu espectro em frequência limitado a um 

valor  . Em outras palavras, se o espectro em frequência de um sinal está contido entre 

duas frequências   e   ,      , tem-se que        . A esse valor dá-se o 

nome de largura de banda e seu valor pode ser dado em hertz ou em rad/s e este fato 

acontece com os sinais que são infinitos no tempo. A exploração dessas duas 

propriedades leva à seguinte dualidade: se um sinal é finito no tempo seu espectro em 

frequência é infinito (contínuo) e se um sinal é infinito no tempo, seu espectro em 

frequência é finito em frequência (discreto). 

 

 



17 

 

II.2. Amostragem e Quantização 
 

Um sinal contínuo pode ser eventualmente discretizado, para que o mesmo possa ser 

processado por meios digitais como microcomputadores e microcontroladores, através 

do processo de amostragem. Isso é feito por um dispositivo chamado de amostrador que 

coleta, periodicamente, os valores de um sinal, geralmente de natureza elétrica. 

Matematicamente, a amostragem é feita multiplicando o sinal      por sucessivos 

impulsos deslocados da origem de valores múltiplos inteiros do período de amostragem 

  . Em outras palavras, o sinal      é multiplicado por     ,        ,     

    ,         , onde      é a função Delta de Dirac (HAYKIN, 2008). Ou seja, a 

cada intervalo de tempo   , o amostrador mede o valor do sinal     , conforme mostra a 

Figura 6. 

 

Figura 6 - Sinal amostrado 

Na Figura 6, cada      deslocado da origem representa uma amostra do seu respectivo 

sinal contínuo, representado em cinza. Vale salientar que o domínio do sinal discreto 

não é mais o tempo, mas sim a grandeza adimensional  . Tal grandeza pode ser 

interpretada como um indicador da n-ésima amostra coletada, por exemplo, por um 

processo de conversão analógico-digital. Se cada   for multiplicado pelo tempo de 

amostragem   , e somado ao tempo em que a primeira amostra foi efetuada, tem-se o 

instante de tempo em que aquela medida foi tomada no sinal contínuo. 

O valor instantâneo de      é mantido constante, conforme mostra a Figura 7, durante o 

período de amostragem, pelo retentor de ordem zero (e.g. sample and holder), 

usualmente presentes em conversores analógico-digital (ADC).  
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Figura 7 - Sinal amostrado com Retentor 

Porém, este valor não corresponde fielmente ao valor da grandeza que foi transformada 

em tensão ou corrente elétrica. Geralmente há um quantizador que é responsável por 

converter o valor da amostra em um valor numérico que seja possível processar 

digitalmente. Portanto, quando o valor de magnitude do sinal      chega ao quantizador, 

o mesmo converte a amostra para uma escala numérica que será utilizada pelo sistema 

digital. 

Ao inserir a amostra nessa escala, pode ocorrer o que é conhecido como erro de 

quantização, que é a diferença entre o valor obtido e o valor real dentro da escala. Para 

exemplificar, consideremos uma escala de 0 a 1023 (10 bits) utilizada para representar 

valores de tensão de 0 a 5 V. Se uma tensão de 2.5 V é aplicada nesta escala é retornado 

o valor 512. Contudo, se nessa escala for aplicada um valor de tensão de 3 V,o 

correspondente valor seria 614.4. Porém, como o processo de conversão analógico-

digital fornece tipicamente números inteiros, o valor mais próximo que correspondente 

ao resultado da conversão é 614, que por sua vez representa exatamente uma tensão de 

2.99 V e não 3 V como seria no ocaso ideal. Isso se deve, particularmente, ao fato do 

sistema possuir uma resolução de aproximadamente 4.88 mV, ou seja, 5 V/1023. Em 

outras palavras, quando há um incremento no valor da escala aqui exemplificada, há um 

acréscimo de 4.88 mV no valor de tensão lido, o que significa, que valores de tensão 

entre 0 V e 4.88 mV não são diferenciados. 

No tocante ao tempo de amostragem, elevados valores de    podem não garantir uma 

fidelidade entre o sinal amostrado e o sinal original. Por outro lado, valores baixos 

podem garantir uma boa fidelidade, conforme mostra a Figura 8. 
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Figura 8 - Sinal sobreamostrado e subamostrado 

Nesta figura, tem-se ao centro o sinal contínuo que será amostrado. À esquerda, o sinal 

sobreamostrado, o que garante uma boa fidelidade entre o sinal discreto e o sinal 

contínuo. À direita, o sinal subamostrado, que notoriamente não corresponde em nada 

ao sinal original que está ao centro. Então, pode-se concluir que quanto maior a 

quantidade de amostras em um intervalo de tempo do sinal original forem medidas pelo 

ADC, maior será a fidelidade com relação ao sinal amostrado. 

O que estabelece a mínima taxa de amostragem,    
 

  
 

  

  
, é o chamado Teorema de 

Nyquist-Shannon, que estabelece: 

Se um sinal      no tempo contínuo tem largura de faixa limitada, isto 

é, sua transformada de Fourier é tal que         para | |   , 

então      pode ser completamente recuperado a partir do sinal do 

tempo discreto             se e somente se a frequência de 

amostragem    satisfaz      . (DINIZ, 2004). 

Em aplicações práticas utiliza-se uma taxa de amostragem maior do que    visando 

prevenir eventuais perdas, em sistemas que envolvem um processo de amostragem, pois 

qualquer perda de informação do sinal no tempo contínuo pode ser prejudicial para o 

desempenho e confiabilidade do sistema.  
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II.3. Sinais Discretos 
 

É possível obter a representação em frequência para sinais em tempo discreto, através 

de um procedimento semelhante ao empregado para sinais contínuos. Contudo também 

há a distinção de tal obtenção para sinais discretos periódicos e não periódicos. Caso o 

sinal      for periódico, ou seja,             com     e    , frequência 

angular    e período fundamental    é possível representar      através da Série 

Exponencial de Fourier Discreta: 

      ∑    
     

    

   

                                                                

onde:  

   
 

  
∑            

    

   

                                                          

Vale notar que, analogamente à Série de Fourier, a equação        mostra que a 

decomposição em frequência de um sinal discreto periódico é também discreta. 

Para sinais discretos não periódicos, existe a Discrete Time Fourier Transform (DTFT), 

que é algo similar à Transformada de Fourier expressa pela equação      : 

        ∑          

 

   

                                                          

É importante observar que a DTFT é periódica em intervalos de   , uma vez que, com 

base na Fórmula de Euler,  (        )   (   ). Adicionalmente, a sua transformada 

inversa é: 

     
 

  
∫  (   )       
  

                                                    

Entretanto, para fins de processamento, a DTFT se torna inviável, pois a variável   é 

contínua, inviabilizando sua representação em um meio digital. Para isso, utiliza-se a 

Transformada Discreta de Fourier (DFT), que consiste em um processo de amostragem 

da DTFT. Em outras palavras, a DFT é a representação em frequência discreta de um 

sinal discreto não periódico. 
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Como a DTFT é periódica, convém amostrá-la com um intervalo de amostragem igual a 

um múltiplo inteiro de   , ou seja, tomando-se   amostras igualmente espaçadas no 

intervalo de   a   . Ou seja, faz-se uma amostragem com frequência    
  

 
 , com 

   . Desta forma, a Transformada Discreta de Fourier,      , assume a seguinte 

forma: 

       ∑       
     

 

   

   

                                                          

sendo a Transformada Discreta de Fourier Inversa (IDFT) dada por: 

      ∑       
     

 

   

   

                                                          

Se o comprimento   de     , ou seja, o seu número de amostras, for tal que     

completa-se, computacionalmente, o vetor      com zeros até que    . O aumento de 

  implica em que a DFT terá uma melhor resolução. Entretanto é preciso avaliar o quão 

grande é o valor de  , pois nas equações  1.14) e       , são efetuadas    

multiplicações complexas e      somas complexas, o que torna a DFT e a IDFT 

pouco eficazes para valores elevados de  , demandando um processamento bastante 

considerável. 

Um exemplo prático da consideração acima é a filtragem no domínio da frequência. 

Uma vez obtidos o sinal digital e o seu espectro em frequência através da DFT, pode-se 

atenuar as componentes harmônicas do sinal em questão, conforme mostra a Figura 9.  

 

 

Figura 9 – Processamento em Frequência via DFT/IDFT 

À esquerda, temos o sinal triangular digitalizado e seu respectivo espectro em 

frequência, obtido através do cálculo da DFT. À direita, temos o sinal processado 
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através da atenuação das componentes harmônicas no domínio da frequência e 

efetuando a IDFT para obter o sinal no domínio do tempo. 

Entretanto, no cálculo da DFT e IDFT, o calculo do fator   
     

 para a DFT ou do fator 

 
     

 para a IDFT é feito repetidas vezes resultando nos mesmos valores, o que leva à 

uma grande redundância no cálculo dessas transformações. Por exemplo, para uma DFT 

com    , o fator associado à         é   
    

    
    

 . O fator associado à 

        é   
     

    
    

    
   

       . Como se pode notar, o fator   
   

 aparece 

duas vezes no cálculo desta DTF, o que caracteriza uma forte redundância. 

Diante disso, em 1965, Cooley e Tukey propuseram um método eficiente para calcular a 

DFT (Cooley&Tukey, 1965) que hoje é comumente conhecido como Transformada 

Rápida de Fourier (FFT ou Fast Fourier Transform). O método proposto inicialmente 

faria uma quantidade de multiplicações complexas igual a       . Por exemplo, para 

sinais com        isso implica em uma redução de aproximadamente cem vezes o 

número de multiplicações quando comparamos uma DFT com a FFT tal como proposta 

por Cooley e Turkey (DINIZ, 2004). 

 

II.4. Sistemas Contínuos e Discretos 
 

Um sistema de processamento de sinais pode ser definido como um conjunto de 

elementos interconectados a fim de modificar ou extrair informação de um sinal. Um 

sistema é regido comumente por uma expressão matemática denominada resposta ao 

impulso que expressa todas as características como causalidade, estabilidade e 

invariância. Ao ser aplicado um sinal de entrada  , o sistema responde com um sinal de 

saída  , conforme é esquematizado a seguir. 

 

Figura 10 - Representação Genérica de um Sistema 
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Em se tratando do domínio de tempo contínuo, um sistema pode ser descrito por uma 

resposta ao impulso     , sendo a saída do sistema,     , correspondente a uma dada 

entrada     , obtida dada por uma integral de convolução, conforme mostra a equação: 

               ∫             
 

  

                                        

Para sistemas em tempo discreto, um sistema com resposta ao impulso      responde a 

uma entrada     , com uma saída     , conforme a equação: 

               ∑           

   

    

                                   

Os sistemas também podem ser representados no domínio da frequência, a partir de uma 

generalização das equações 1.8 e 1.12 para sistemas de tempo contínuo e discreto 

respectivamente. Para sistemas de tempo contínuo, a equação 1.8 é um caso particular 

da transformada de Laplace, que para um sinal      é: 

     ∫           
 

  

                                                         

onde   é uma variável complexa composta de um parte real   e uma parte imaginária  , 

ou seja: 

                                                                           

sendo a transformada inversa definida como: 

     
 

   
∫                                                              

    

    

 

observando-se que fazendo     na equação 1.20, a equação 1.19 se torna a equação 

1.8. 

A transformada de Laplace é comumente utilizada para representar sistemas no domínio 

das frequências. Essa ferramenta mostra de forma mais clara uma das propriedades mais 

importantes de um sistema: a estabilidade (LATHI, 2007).É possível demonstrar que a 

relação entre a entrada e saída do sistema no domínio de Laplace é: 
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Em que     ,      e      são, respectivamente, as transformadas de Laplace de     , 

     e     . A função      recebe uma nomeação característica que é a função de 

transferência do sistema. Ela geralmente é descrita na forma polinomial de expoentes 

inteiros da variável   tanto no numerador quanto no denominador. Também pode ser 

escrita em função de seus pólos (raízes da função polinomial do denominador) e zeros 

(raízes da função polinomial do numerador). A estabilidade é verificada em uma função 

de transferência se a parte real dos seus pólos é negativa (LATHI, 2007). 

Aplicando o par de transformada de Laplace, mostrada na equação 1.22, na função de 

transferência de um sistema não causal: 

 
   

   
 
↔                                                                

obtém-se outra forma de representar um sistema no tempo contínuo que é através de 

equações diferenciais. Resolvendo a equação 1.21 para      e aplicando a equação 

1.22, a equação diferencial de um sistema é descrita como: 

  

   

   
   

     

     
              

   

   
   

     

     
                    

Em que cada coeficiente,    e   , são os coeficientes presentes na função     . 

Para descrever o comportamento de sistemas discretos no domínio da frequência, com 

resposta ao impulso     , é comum utilizar a transformada Z, cuja definição é: 

     ∑        

 

    

                                                        

onde transforma inversa é: 

     
 

   
∮                                                         

A variável   é complexa e geralmente descrita na forma polar: 

                                                                            

Similarmente à transformada de Laplace, fazendo     na equação 1.26, a equação 

1.24 se torna a equação 1.12. 
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Ao aplicar a equação 1.24 a uma resposta ao impulso de um sistema do tempo discreto, 

    , obtém-se a função de transferência do sistema     , que é comumente escrita na 

forma polinomial em termos de expoentes negativos de  . Como na transformada de 

Laplace, a função de transferência geralmente contém um numerador e um denominador 

polinomial. 

A transformada Z possui um par que, ao utilizar a transformada inversa de uma função 

de transferência, permite representar um sistema através de equações de diferenças. O 

par, para sistemas causais, é descrito pela equação 1.27. 

       
 
⇔                                                                

A equação de diferenças, resultante da aplicação de 1.27 sobre uma função de 

transferência, possui então a seguinte forma: 

∑        

 

   

 ∑        

 

   

                                           

A equação 1.28 é de suma importância quando se trata de processamento digital de 

sinais. Em aplicações em tempo real, ela se mostra muito eficaz quando se analisa o 

tempo de processamento necessário, uma vez que com o uso dessa equação não é 

necessário efetuar a FFT para efetuar uma operação no domínio da frequência, como 

mostrado na Figura 9. O fato da equação 1.28 apresentar uma maior viabilidade ao se 

trabalhar com sistemas em tempo real se dá pelo fato de que o sinal dispensa um 

condicionamento adicional após ter passado pelo conversor analógico-digital. 

Da mesma forma que sinais contínuos podem ser representados no domínio discreto 

através da amostragem, os sistemas de tempo contínuo podem ter o seu equivalente no 

domínio digital através da transformação bilinear (IFFEACHOR, 2002). Nesta 

transformação, um sistema de tempo contínuo representado por uma função de 

transferência      é transformado em uma função de transferência     , como mostra a 

equação: 

         |
  

 

  

   

   

                                                          

Essa equação torna possível que se realize sistemas digitais que executem a mesma 

função de um sistema analógico, o que traz algumas vantagens. Uma delas, por 
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exemplo, se mostra quando se trata da realização de filtros em frequência. Para que se 

obtenha uma ordem elevada de um filtro analógico ativo é necessária uma elevada 

quantidade de amplificadores operacionais. Entretanto, se existe a possibilidade do 

mesmo filtro seja realizado digitalmente, a elevação da ordem se torna apenas um fator 

a ser levado em consideração quando um dispositivo dedicado ao processamento do 

sinal – e.g. microcontrolador, for programado com o algoritmo que realizará o filtro 

dispensando a elaboração de um novo circuito de filtro analógico. Em outras palavras, 

qualquer mudança de especificação do filtro implica somente em uma mudança do 

firmware inserido no microcontrolador. 
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III. Filtros Seletores de 

Sinais 

Tendo em mente o procedimento de filtragem, este capítulo aborda os aspectos de 

projeto de filtros analógicos e digitais, desde a concepção da função de transferência, 

através da função de aproximação, até a obtenção do seu circuito, no caso de filtros 

analógicos, ou a obtenção da equação de diferenças para o caso dos filtros digitais. 

Todo sistema pode responder de diferentes formas à sinais aplicados com diferentes 

frequências. Matematicamente, basta fazer      na sua função de transferência para 

obter tal respota. Basicamente, pode se dizer que um sistema possui dois tipos de 

resposta em frequência: módulo e fase. A resposta em módulo de um sistema pode ser 

definida como o ganho ou atenuação que o sistema aplica sobre o sinal de entrada com 

frequência determinada. Já a resposta em fase determina o atraso ou adiantamento 

inserido no sinal de entrada pelo sistema. 

Para que o sistema possa ser definido como um filtro seletor de sinal, o sistema deve 

rejeitar determinadas frequências e dar passagem às demais, ou ainda dar ganho a estas. 

Às faixas de frequência que o filtro não oferece atenuação é chamada de banda de 
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passagem e às faixas que o filtro oferece atenuação é chamada de banda de rejeição. 

Para melhor orientar nossas discussões, os filtros tratados no presente capítulo terão, no 

máximo, duas bandas de passagem e duas bandas de rejeição. 

Com relação à seletividade, um filtro pode ser definido basicamente como: passa-

baixas, passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa. O filtro passa-baixa possui como 

característica o fato de possui uma banda de passagem que tem como limite inferior a 

frequência nula e limite superior uma frequência    e banda de rejeição com limite 

inferior uma frequência    até frequências infinitas. Já o filtro passa-altas possui a sua 

banda de passagem a partir de uma frequência    até frequências infinitas e uma banda 

de rejeição da frequência nula até uma frequência   . Um filtro passa-faixas possui uma 

banda de passagem entre frequências   e   , centrada em   , e banda de rejeição da 

frequência nula até uma frequência    e outra banda de rejeição de uma frequência    

até infinitas frequências. Neste tipo de filtro, tem-se:             e frequência 

central   , onde   
            Já o filtro rejeita faixas possui uma banda de 

passagem da frequência nula até uma frequência    e outra banda de passagem de uma 

frequência    até frequências infinitas e sua banda de rejeição está localizada entre 

duas frequências   e   . Neste tipo de filtro, verifica-se:             e a 

mesma condição da frequência    descrita no filtro passa-faixa. As respostas em 

módulo dos tipos de filtros descritos acima podem ser verificadas através das Figuras 11 

a 14, mostradas a seguir. 

Os valores       e       representam os valores limites de atenuação para as 

frequências    e    respectivamente. O primeiro determina qual o maior valor de 

atenuação oferecido pelo filtro na banda de passagem. Já o segundo representa o menor 

valor de atenuação que um sinal, com frequência que esteja contida na banda de 

rejeição, sofre ao passar pelo filtro. Normalmente, os valores de atenuação são 

expressos em decibéis.  
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Figura 11 - Filtro Passa Baixas 

 

 

Figura 12 - Filtro Passa Altas 

 

Figura 13 - Filtro Passa Faixas 
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Figura 14 - Filtro Rejeita Faixas 

 

III.1. Funções de Aproximação 
 

O primeiro passo para a obtenção da função de transferência de um filtro é definir qual 

será a sua função de aproximação. Dentre uma grande variedade disponível, as mais 

conhecidas são: Butterworth, Bessel e Chebyshev. Tais funções são concebidas para 

filtros passa-baixas normalizado, mas é possível convertê-las para qualquer outro tipo 

de filtro. A resposta em módulo da função de aproximação de Butterworth é mostrada 

na equação 2.1. 

|     |  
 

√    (
 

  
)

  

                                                  

onde    é a ordem do filtro e   é um parâmetro relacionado com a atenuação da 

frequência superior da banda de passagem. A principal característica da função de 

aproximação de Butterworth é possuir uma resposta plana na banda de passagem, ou 

seja, sem ondulações. Para isso, os pólos da função de transferência normalizada que 

obedece este tipo de aproximação devem estar sobre um circulo unitário no plano   e 

espaçados em intervalos de 
 

 
 rad. 

Considerando que, ao procurar definir uma função de transferência de um filtro, os 

valores de atenuação mínima,     , e atenuação máxima,     , são expressos em 

decibéis, pode-se deduzir que: 

  √  
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A ordem do filtro deve ser um número inteiro que obedece à condição: 

     

(
  

    
  

  

  
    

  
  

)

   (
  

  
)

                                                           

Sendo    e    as frequências limites da banda de passagem e de rejeição 

respectivamente. Os pólos da função de transferência normalizada são dados por: 

 ̅   
  

 
(
      

 
)                                                         

Com a obtenção dos pólos da função de transferência normalizada através da equação 

2.4, pode-se desnormalizar a função de transferência    ̅  utilizando a seguinte relação: 

 ̅   
 

 (
 

  
)                                                       

A Figura 15 mostra a resposta em frequência da aproximação de Butterworth para 

diferentes ordens. Nela, a abscissa mostra a frequência normalizada e a sua atenuação 

em escala linear. É possível notar a sua característica de apresentar atenuação plana na 

banda de passagem e rejeição. 

 

Figura 15 - Aproximação de Butterworth 

A função de aproximação de Bessel apresenta o seu espectro em fase aproximadamente 

linear na versão passa-baixas. Isto se mostra interessante em aplicações em sinais de 
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áudio, onde esse tipo de característica é essencial. Em compensação, apresenta uma 

inclinação, entre a banda de passagem e a banda de rejeição, pequena. A sua função de 

transferência é: 

                                                            

E a mínima ordem deste filtro é dada por: 

  

[
 
 
 
 
 
     (

  

  
)     √        (

  

  
)

 

               

     

]
 
 
 
 
 

       

 

Em que: 

              
            

                                 

               
             

                              

A forma geral da função de transferência da aproximação de Bessel é: 

 (
   

  
)  

  

(
   

  
)

 

     (
   

  
)

   

     (
   

  
)

 

   (
   

  
)    

        

Em que: 

   
       

            
                                           

                                                             

             
                                             

             
            

                                

                                                         

A característica em magnitude e fase da aproximação de Bessel, para diferentes ordens, 

é mostrada nas figuras a seguir. Novamente, a abscissa contém a frequência 
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normalizada. É possível notar a sua característica plana na banda de passagem do 

espectro de fase. 

 

 

 

Figura 16 - Caracerística em Magnitude da Aproximação de Bessel 

 

Figura 17 - Característica em Fase da Aproximação de Bessel 

A aproximação de Chebyshev tem como principal característica uma ondulação da 

banda de passagem, comumente referida como equiripple, com amplitude uniforme. 

Para uma mesma ordem, a aproximação de Chebyshev possui uma maior atenuação na 

banda de rejeição quando comparada com a aproximação de Butterworth. A sua função 

de aproximação possui a seguinte expressão: 
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|     |  
 

√      
 (

 

  
)

                                                 

Sendo   a ordem do filtro e   um parâmetro relacionado com a atenuação. A função    

tem duas definições: 

  (
 

  
)     [ (   (

 

  
))

  

]    |
 

  

|                      

  (
 

  
)      [ (    (

 

  
))

  

]    |
 

  

|                      

O valor de   e da ordem   podem ser obtidas das seguintes expressões: 

  √  
    

                                                              

  

      (√  
    

    

  
    

    

)

      (
  

  
)

                                              

Os pólos da função de transferência que utiliza a função de aproximação de Chebyshev 

estão sobre uma elipse no plano  . Dessa forma, os pólos da função de transferência 

normalizada podem ser obtidos pelas expressões: 

  ̅    ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅                                                                

  ̅̅ ̅      [
 

 
(
    

 
)]     [

 

 
      (

 

 
)]                          

  ̅̅ ̅̅     [
 

 
(
    

 
)]     [

 

 
      (

 

 
)]                         

A figura x mostra a resposta em módulo da aproximação de Chebyshev. Nesta figura, a 

abscissa contém a frequência normalizada. É possível notar a característica de 

equiripple na banda de passagem, devido aos polinômios descritos pelas equações 2.17 

e 2.18 
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Figura 18 - Aproximação de Chebyshev 

 
 

III.2. Transformação em Frequência 
 

Conforme mencionado, o projeto de um filtro passa pela etapa de obtenção da função de 

transferência normalizada    ̅  através da escolha da função de aproximação. Tal 

função representa um filtro passa-baixas caracterizados por     ,      e  . Entretanto, 

a função de transferência normalizada não representa o projeto original do filtro. É 

necessário efetuar uma transformação em frequência para que esta função possa atender 

os requisitos de seletividade originalmente propostos. A transformação pode ocorrer das 

seguintes formas: passa-baixas para passa-baixas, passa-baixas para passa-altas, passa-

baixas para passa-faixa e passa-baixas para rejeita-faixa. 

A tabela abaixo resume as substituições para as transformações em frequência de uma 

função de transferência normalizada para funções de transferência que satisfaçam os 

requisitos de seletividade, em que   é a banda passante do filtro (DARYANANI, 1976). 

Tabela 1 – Transformação em Frequência 

 Passa-Baixas Passa-Altas Passa-Faixa Rejeita-Faixa 

Passa-Baixas 

normalizado 
 ̅  

 

  
  ̅  

  

 
  ̅  

     
 

  
  ̅  
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III.3 Circuitos Realizadores 
 

Os filtros aqui descritos podem ser realizados através de circuitos elétricos, sejam eles 

ativos ou passivos. Entende-se por circuito ativo um circuito elétrico que contém, além 

de resistores, capacitores e indutores, elementos eletrônicos que necessitam de energia 

externa para operarem, que em compensação, ao menos uma parte dessa energia é 

transferida para o sinal de saída do circuito. Por sua vez, um circuito passivo é 

composto apenas de resistores, capacitores e indutores e não fornecem energia para o 

sinal de saída. Em outras palavras, um filtro ativo é capaz de amplificar o sinal que 

esteja dentro da banda de passagem, sendo isso possível pela utilização de 

amplificadores operacionais na realização do filtro. Já os filtros passivos não são 

capazes de oferecer ganho, por não possuírem elementos ativos na sua realização. 

Um exemplo de filtro passivo é o circuito RC básico, que contém um resistor e um 

capacitor ligados em série. Tal circuito é mostrado na Figura 19. 

 

Figura 19 - Circuito RC 

 A função de transferência de tal circuito é: 

     
 

     
                                                          

A equação 2.24 descreve um filtro de primeira ordem. Tal fato pode também ser 

constato pelo fato do circuito apresentar apenas um elemento reativo. Pode-se mostrar 

também que a função de transferência descrita pela equação 2.24 contém um pólo da 

frequência    
 

  
. Ao efetuar a substituição      na equação 2.24 e obter o módulo 

de      , obtem-se: 
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|     |  
 

√  (
 

  
)

 

                                                            

Comparando a equação 2.25 com a equação 2.1, observa-se que o circuito realiza uma 

função de aproximação do tipo Butterworth passa-baixas de primeira ordem com    . 

Isso significa dizer que na frequência    o filtro produz uma atenuação          . 

Entretanto, é valido notar que a equação 2.24 só é válida se a saída do sistema for 

tomada sobre o capacitor. Se a saída do sistema for tomada sobre o resistor, o filtro terá 

a sua seletividade invertida, passando a ser um filtro passa-altas. É interessante notar 

que, em circuitos compostos por resistores e capacitores apenas, a permutação destes 

elementos faz com que a seletividade do filtro seja invertida. 

 

Outro exemplo de filtro passivo é o circuito RLC. Tal circuito é de segunda ordem, pois 

possui dois elementos reativos na sua composição. O circuito é mostrado na Figura 20. 

 

Figura 20 - Circuito RLC 

Tomando a saída do sistema sobre o resistor, a função de transferência do filtro será: 

     
   

          
                                               

A função de transferência da equação 2.26 representa um filtro passa-faixas, cuja 

frequência central é    
 

√  
. 

Os exemplos da Figura 19 e Figura 20 ilustram filtros passivos de pequena ordem. 

Entretanto, é possível realizar filtros de ordem maior apenas efetuando uma extensão 
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dos circuitos exemplificados. Para cada elemento reativo inserido no circuito, aumenta-

se em 1 a ordem do filtro. 

Em se tratando de filtros ativos, ou seja, aqueles que possuem amplificadores 

operacionais em sua realização, várias topologias podem ser adotadas para realizar um 

circuito. Dentre as diversas topologias possíveis, nos limitaremos a discutir a topologia 

Sallen & Key, sendo o correspondente circuito para um filtro passa-baixas 

esquematizado na Figura 21 (DARYANANI, 1976). 

 

 

 

Figura 21 - Topologia Sallen & Key Passa-Baixas 

 

Cada topologia de filtro ativo realiza apenas funções de transferência de segunda ordem. 

Para obtenção de ordem superior a essa é necessário que se cascateie os circuitos 

responsáveis por realizar os termos biquadráticos das funções de transferência. Desse 

modo, a função de transferência em termos dos resistores e capacitores é: 

     

 

        

    (
 

    
 

 

    
 

   

    
)  
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Conforme mencionado anteriormente, para estabelecer o filtro passa-altas basta 

permutar os resistores por capacitores na malha que está ligada ao terminal não inversor 

do amplificador operacional da Figura 21, conforme mostrado na Figura 22. 

 

Figura 22 - Topologia Sallen & Key Passa-Altas 

A função de transferência correspondente a este circuito é: 

     
   

    (
 

    
 

 

    
 

   

    
)  

 

        

                                

sendo o valor de   o mesmo estabelecido pela equação 2.28. 

A topologia do filtro passa-faixas de Sallen & Key é mostrado na Figura 23. 

 

Figura 23 - Topologia Sallen & Key Passa-Faixas 

E a função de transferência desta topologia é: 
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sendo o valor de   o mesmo estabelecido pela equação 2.28. 

É importante ressaltar que não é uma tarefa simples determinar os valores de 

resistências e capacitâncias que atendam a função de transferência solicitada. Na 

maioria das vezes, é necessário lidar com a tolerância dos componentes que podem ser 

da ordem de até 10%, dificultando a obtenção de valores exatos dos coeficientes da 

função de transferência. 

Outra etapa importante na determinação do circuito que realiza a função de 

transferência, é fatorar a função de transferência original (caso sua ordem seja superior a 

2) em funções de transferência de ordem 2, uma vez que os circuitos apresentados aqui 

realizam apenas funções de segunda ordem. Um exemplo é, ao obter uma função de 

transferência de ordem 6, fatorar a mesma em 3 funções de transferência de ordem 2. 

Tal procedimento deve ser feito escolhendo os pares de pólos que são complexos 

conjugados, uma vez que o coeficiente da função de transferência deve pertencer ao 

conjunto  . (SCHAUMANN, 2001) 

 

III.4. Filtros Digitais – IIR 
 

Umas das principais vantagens de se utilizar filtros digitais reside no fato de que eles 

apresentam alta versatilidade, pois a sua realização é basicamente feita através de um 

software. Por exemplo, no caso de um microcontrolador, os coeficientes de um filtro 

digital, que determinam a sua seletividade, podem ser facilmente alterados via a 

adequada programação do firmware, dispensando alterações no circuito. Outra 

vantagem é poder realizar uma ordem elevada do filtro de maneira mais simples e 

compacta quando comparado com a realização de filtros analógicos, uma vez que nesses 

últimos necessitaríamos uma maior quantidade de amplificadores operacionais, 

resistores e capacitores, o que via de regra aumenta a complexidade da montagem. 

Os filtros de resposta ao impulso infinita (IIR, Infinite Impulse Response) podem ser 

realizados a partir de funções de transferências de filtros analógicos, utilizando a 
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equação 1.29 (IFFEACHOR, 2002). Tais filtros possuem uma resposta semelhante às 

aproximações de Butterworth, Chebyshev, etc, pelo fato de tal derivação. Ao utilizar a 

equação 1.29 em uma função de transferência descrita no domínio de Laplace, obtém-se 

uma função de transferência da seguinte forma: 

     
      

      
         

                     
                                

A partir da função     , utilizando a definição de função de transferência e utilizando a 

equação 1.27, é possível obter a equação 1.28. Tal expressão é chamada de equação de 

diferenças e é o que efetivamente é utilizado na programação de sistemas embarcados. 

Os coeficientes dessa equação são os mesmos coeficientes obtidos na função de 

transferência divididos pelo coeficiente   . 

A vantagem do filtro IIR quando comparado ao filtro de resposta ao impulso finita (FIR, 

Finite Impulse Response) é a recursividade, pois a saída no instante   depende dos 

valores das saídas anteriores, não sendo necessário armazenar todo o sinal de entrada. 

Portanto, em termos computacionais, se um filtro IIR de ordem   será implementado 

apenas      posições de memória são necessárias. Os filtros FIR necessitam 

armazenar todo o sinal de entrada, pois sua resposta é dada por uma operação de 

convolução. Se o sinal de entrada, por ventura, possuir duração infinita, o filtro FIR não 

será capaz de processá-lo em sistemas embarcados. 

É importante salientar que alguns cuidados devem ser tomados ao utilizar a equação 

1.29 ao estabelecer a seletividade desejada na função de transferência     . Fazendo 

      e          na equação 1.29, obtém-se: 

    

 
    

    

 
                                                                

Tal equação é conhecida como fórmula de pré-distorção, onde    é a frequência da 

banda de passagem do filtro analógico e    é a frequência da banda de passagem do 

filtro digital. É importante lembrar que o filtro digital, quando utilizada a equação 1.29, 

possui a mesma seletividade do seu respectivo filtro analógico. Entretanto, as 

frequências limites da banda de passagem e da banda de rejeição não são iguais. Para 

que essa correspondência possa existir deve-se projetar um filtro analógico com 

frequências    e    para obedecer a seletividade pensada originalmente. Dessa forma: 
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Para pequenos valores de   , ou seja, quanto mais próximo está o domínio do tempo 

contínuo do domínio do tempo discreto, mais próximas estão as frequências limites dos 

filtros de ambos os domínios. 

Para melhor ilustrar tais fatos, é mostrado na Figura 24 a resposta em frequência de um 

filtro digital (em azul) comparado ao seu similar analógico (em vermelho), sem a 

utilização da fórmula de pré-distorção (equação 2.32). 

 

Figura 24 - Comparação: Analógico x Digital 

Como podemos observar, a partir de 1kHz a diferença na resposta em amplitude dos 

filtros passa a ser bem significativa, mostrando que o filtro digital apresenta uma maior 

atenuação a partir de tal frequência. É importante notar que o filtro apresentado na 

Figura 24 é um filtro passa-baixas com função de aproximação de Butterworth. A 

Figura 25 mostra a reposta em frequência de um filtro analógico e seu respectivo digital 

quando utilizada a fórmula de pré-distorção para a frequência de 2 kHz. Nesse caso, 

tanto o filtro analógico quanto o seu respectivo filtro digital apresentam o mesmo valor 

de atenuação para a frequência limite da banda de passagem e para frequência limite da 

banda de rejeição. 
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Figura 25 - Analógico x Digital com pré-distorção 

É importante ressaltar que o espectro em fase também apresenta o mesmo tipo de 

distorção, que pode ser solucionado também utilizando a pré-distorção. Os espectros de 

fase sem e com pré-distorção são mostrados nas Figura 26 e Figura 27, respectivamente. 

 

Figura 26 - Fase Analógico x Digital 

 

 

Figura 27 - Fase Analógico x Digital com pré-distorção 
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IV. Materiais e Métodos 

 

Tendo em mente o que foi discutido nos capítulos anteriores, iremos focar o 

presente trabalho na implementação de filtros digitais do tipo IIR capazes de processar 

um sinal de tensão periódico no tempo. Para a realização desses filtros digitais foi 

utilizado o microcontrolador PIC24HJ64GP502, fabricado pela Microchip, que possui 

64 kbytes de memoria flash e 8 kbytes de SRAM, operando com uma tensão de 

alimentação de 3.3 V. Tal dispositivo se apresenta em um encapsulamento SPDIP de 28 

pinos, sendo assim inteiramente compatível com montagens em protoboard. O 

microcontrolador possui ainda uma saída em modulação por largura de pulso (PWM, do 

inglês Pulse Width Modulation), acesso direto à memória (DMA, do inglês Direct 

Memory Acess) e pode trabalhar ainda com quatro ADC’s operando simultaneamente. 

Para sua programação foi utilizado como gravador o ‘Microstick for dsPIC33F and 

PIC24H Development Board’ (MICROCHIP, 2013), juntamente com a plataforma de 

desenvolvimento MPLAB, versão 8.76 (MICROCHIP, 2013). Com essa plataforma, 

que é distribuída gratuitamente pelo fabricante, é possível efetuar o desenvolvimento do 

firmware utilizando linguagem C ou mesmo Assembly. Além disso, tendo em mente 

que o MPLAB é inteiramente compatível com o Microstick, a presente combinação 

possibilita além da programação do microcontrolador a depuração do código com o 
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dispositivo em funcionamento (debugging), algo que facilita bastante a tarefa de 

desenvolvimento do firmware. 

Na atual concepção do circuito teste, o microcontrolador opera como uma central de 

processamento, obtendo os dados de entrada a partir da conversão de um sinal elétrico 

analógico, efetuada por um dos ADCs nele integrado. Após o devido processamento, os 

dados são reconvertidos para a forma analógica via uma malha R2R (CIPPELI, 2005) 

conectada a uma das portas de saída, formando assim um conversor digital-analógico 

(DAC) de 16 bits. Na Figura 28 é mostrado o diagrama esquemático de tal circuito. O 

amplificador operacional conectado na entrada do ADC age com um condicionador de 

sinal, amplificando e adicionando um nível de tensão continua (offset) ao sinal 

alternado de entrada. A rede R2R, executada utilizando resistores com 1% de tolerância, 

é ligada a porta B do microcontrolador. A opção por este tipo de DAC se dá pelo fato da 

realização exigir o menor tempo de resposta possível, dispensando qualquer tipo de 

processamento adicional. 

 

 

Figura 28 - Circuito Experimental 
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Devido ao fato de estarmos interessados em aplicações em tempo real, ou o que seja 

mais próximo disso, é necessário operarmos com a máxima velocidade de 

processamento do microcontrolador, que no presente caso significa operar com um 

clock de 40 MHz. Contudo, operar com frequências elevadas implica na necessidade de 

uma montagem mais elaborada, pois o circuito fica em geral susceptível a ruídos ou a 

presença de capacitâncias espúrias. Isto usualmente provoca instabilidades no 

funcionamento do circuito, impossibilitando qualquer aplicação devido à baixa 

confiabilidade da montagem, especialmente quando essa é feita em protoboard ou sobre 

uma placa impressa padrão. Para contornar tal inconveniente, o microcontrolador em 

questão incorpora um PLL (Phase Locked Loop) que possibilita a multiplicação interna 

da frequência de clock. Assim podemos utilizar um cristal oscilador externo de apenas 4 

MHz e multiplicarmos tal frequência por um fator 10, fazendo com que o 

microcontrolador opere internamente num regime de 40 mega-instruções por segundo 

(MIPS). O valor de tal constante multiplicativa é controlada alterando o valor de alguns 

registradores específicos, conforme a designação do fabricante (MICROCHIP, 2013). 

A Figura 29 mostra o diagrama de blocos que realiza o PLL dentro do PIC24H. Na 

figura está indicado onde cada constante pré-programada no microcontrolador atua no 

processo de obtenção da taxa de 40 MIPS. 

 

Figura 29 - Diagrama de Blocos do PLL 

 A Figura 30 mostra o circuito experimental montado em protoboard, utilizando um 

soquete de força de inserção zero (ZIF, do inglês, Zero Insertion Force) montado sobre 

uma placa padrão que incorpora tanto o regulador de tensão como alguns dos 

componentes auxiliares. 
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Figura 30 - Aparência Geral do Circuito Experimental 

Em aplicações praticas de circuitos dessa natureza, é usualmente introduzido um filtro 

de alisamento entre a saída do DAC e a saída de sinal. O objetivo disso é a supressão de 

harmônicas de frequências elevadas adicionadas pelo processo de amostragem e nas 

conversões AD e DA. Tal filtro de alisamento é tipicamente composto por um filtro 

passa-baixas, comumente passivo de ordem igual ou superior a 4, possuindo uma 

frequência de corte igual a aproximadamente o dobro da maior frequência que o circuito 

irá processar do circuito. Contudo, salienta-se que nos presentes ensaios não utilizamos 

qualquer filtro de alisamento. 

 

IV.1. Medidas de Resposta 
 

Para efetuar a medição da resposta em frequência dos filtros aqui implementados, foi 

utilizado um osciloscópio digital da marca Rigol, modelo DS512M, com largura de 

banda de 150 MHz, taxa de amostragem de 250 MS/s e impedância de entrada de 1 

MΩ, em conjunto com um gerador de sinais de marca Politerm, modelo FG-8110, com 

frequência máxima de 10 MHz e impedância de saída de 50 Ω. Tais instrumentos são 

mostrados nas Figura 32. A ligação destes instrumentos com o circuito experimental é 

mostrado na Figura 31. 
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Figura 31 – Arranjo do circuito para medições 

    

               

Figura 32 - Gerador de sinais e osciloscópio utilizado nas medições 

 

O procedimento adotado para efetuar as medidas de amplitude e fase consiste em 

utilizar o osciloscópio em conjunto com o gerador de sinais. Conectando o gerador de 

sinais na entrada do sistema embarcado, juntamente com uma ponteira do osciloscópio, 

e a outra ponteira na saída, foi possível, ao variar a frequência do gerador de sinais, 

verificar a atenuação e a defasagem entre o sinal de entrada e saída. A atenuação foi 

medida tomando a tensão pico-a-pico do sinal de saída e a defasagem foi medida 

utilizando a ferramenta “Cursor” do osciloscópio configurada para medição de tempo. A 

atenuação, em decibéis, foi calculado utilizando a equação 4.1 e a defasagem utilizando 

a equação 4.2. 

         (
       

      
)                                                   
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IV.2. Método de Implementação dos Filtros IIR 
 

Primeiramente, foram projetados filtros analógicos baseados na topologia Sallen & Key. 

Para tanto, foi utilizado o software FilterPro, disponibilizado gratuitamente pela Texas 

Instruments (TEXAS, 2013), que, baseado nos parâmetros de projeto tais como 

frequência da banda de passagem, atenuação, função de aproximação, etc, possibilita o 

dimensionamento dos resistores e capacitores que irão compor as malhas de 

realimentação, como ilustrado nos diagramas esquemáticos das Figuras 20, 21 e 22, 

mostradas nas paginas 36, 37 e 37, respectivamente. Em uma primeira etapa, os filtros 

projetados foram de segunda ordem, sendo posteriormente estudados filtros de quarta 

ordem. 

Com o valor dos componentes, baseado nas equações 2.27, 2.29 e 2.30, foram 

estabelecidas as funções de transferência para cada filtro. De posse dessas funções, foi 

efetuada a transformação bilinear com o auxílio do software MATLAB (IFEACHOR, 

2001) objetivando a determinação da função de transferência no domínio Z para que 

fossem implementadas no microcontrolador. 

No MATLAB, a função de transferência dos filtros digitais é obtida através da função 

bilinear. Tal função tem como primeiro parâmetro um vetor que contém os coeficientes 

do numerador da função de transferência do filtro analógico. O segundo parâmetro é um 

vetor que contém os coeficientes do denominador da mesma função de transferência. O 

terceiro parâmetro é a frequência de amostragem. Caso a frequência de amostragem não 

seja a mesma que o sistema trabalha, quando os coeficientes da função de transferência 

do filtro digital forem inseridos no microcontrolador, o mesmo apresentará uma 

resposta em frequência diferente do filtro analógico. O código utilizado para obtenção 

da função de transferência no domínio Z encontra-se no Anexo A. 

Outro método existente para obter os coeficientes da função de transferência de um 

filtro digital é o método proposto por PUPALAIKIS, P., J. em seu artigo intitulado 

Bilinear Transformation Made Easy. Em tal artigo, é deduzida uma fórmula analítica 

que determina um determinado coeficiente da função de transferência. Tal artigo 

encontra-se no Anexo B. 
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Uma vez obtidos os coeficientes, o microcontrolador possuirá um firmware que consiste 

em um loop infinito em que coleta as amostras, calcula a amostra atual com base nas 

anteriores e realiza a conversão digital-analógico. É importante ressaltar que, uma vez 

estabelecido essa rotina, o que será alterado de um tipo de filtro para o outro são os 

valores dos coeficientes. O loop é mostrado na figura a seguir e cada código aqui 

implementado é mostrado no Anexo C. 

 

 

Figura 33 - Fluxograma do loop principal do firmware 

 

IV.3. Determinação da Taxa de Amostragem 
 

Como visto anteriormente, a taxa de amostragem constitui um parâmetro fundamental 

para a implementação dos filtros digitais, sendo necessário determiná-la levando em 

conta todos os fatores que possam afetá-la. Para determinar o verdadeiro valor da taxa 

de amostragem na qual o sistema opera, adotamos um procedimento experimental 

bastante simples e eficiente. Inicialmente injetamos um sinal senoidal em nosso circuito 

teste, direcionando a saída desse circuito para uma das entradas do osciloscópio. Por se 

tratar de um osciloscópio digital, este instrumento além de traçar um perfil do sinal na 

tela pode também mostrar o respectivo espectro em frequências, executando para isso 

um algoritmo de FFT nele disponível, tal como ilustrado na  Figura 34. O firmware 

programado no microcontrolador do circuito teste executa então as seguintes etapas: 
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(i) Realiza uma amostragem do sinal de entrada via uma leitura do ADC,  

(ii) Efetua um numero determinado de operações matemáticas com o objetivo de 

simular os cálculos requeridos para um dado filtro digital e  

(iii) Direciona para o DAC (R2R) uma copia exata do valor originalmente lido 

pelo ADC, retornando posteriormente a etapa (i), formando assim um laço 

infinito. 

Em um primeiro momento, esperamos que isso provoque somente uma defasagem, 

entre o sinal de entrada e o de saída, cujo tempo de atraso dependerá do numero e 

complexidade de operações matemáticas efetuadas na etapa (ii), ou seja, dependerá 

do numero de ciclos de clock consumidos nessa etapa. Contudo, tendo em mente 

que o presente microcontrolador opera de forma escalar sem pipeline, a etapa (ii) 

pode vir a consumir um tempo significativo, atrasando a conversão seguinte e, 

portanto, reduzindo a taxa de amostragem. 

 

 

Figura 34 - Senóide e sua FFT 

A Figura 34 traz uma captura de tela do osciloscópio para o caso onde a senóide 

injetada possui frequência de 2 kHz. Como podemos observar, o perfil do sinal colhido 

na saída é mostrado na janela superior, sendo seu espectro em frequências mostrado na 

janela inferior. Entretanto, cabe ressaltar, que devido ao fato do sinal amostrado possuir 

uma cópia atenuada do seu espectro centrado na frequência de amostragem (PROAKIS, 

1992), o espectro do sinal de saída, mostrado na figura acima, não é simplesmente uma 

função      . Isso fica evidente ao aumentarmos progressivamente a frequência do sinal 
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de entrada, ampliando também a escala horizontal do osciloscópio. Ao se fazer isso, se 

observa na janela inferior, cópias do espectro do sinal original, igualmente espaçadas no 

domínio da frequência, tal como indicado pelas duas setas coloridas na Figura 35. Neste 

caso, o primeiro pico (mais a esquerda) está centrado na frequência do sinal injetado e o 

segundo (mais a direita) na frequência de amostragem.  

 

 

Figura 35 - Senóide distorcida e sua FFT 

Ao aumentarmos ainda mais a frequência do sinal de entrada, o espectro original e sua 

cópia se encontrarão no domínio da frequência, ou seja, os dois picos indicados na 

Figura 35 irão progressivamente se aproximar e então se superpor, conforme indicado 

pela seta na Figura 36. Como podemos ver nesse momento, o sinal no domínio do 

tempo passa a apresentar um perfil típico de um batimento, tal como visto na janela 

superior. Portanto, a superposição do espectro original da senóide e sua cópia são 

apontadas pela forma que o perfil do sinal injetado adquire. Assim, quando tal perfil 

assume uma característica similar a batimentos, estaremos em um regime de operação 

onde a frequência de amostragem na qual o sistema está trabalhando é o dobro da 

frequência do sinal injetado no microcontrolador. Dessa forma, a partir da leitura da 

frequência do sinal injetado pelo gerador de sinais, obtemos diretamente a frequência de 

amostragem do sistema em questão. 
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Figura 36 - Batimento e sua FFT 

Tendo em mente que o número de ciclos de clock consumidos durante a realização de 

um filtro digital está intimamente ligado à ordem desse filtro, efetuamos vários ensaios 

simulando filtros de diversas ordens no firmware do microcontrolador. Os resultados 

obtidos são discutidos no capítulo a seguir. 
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V. Resultados e Discussões 

 

Tendo em mente os procedimentos descritos na seção anterior, ou seja, como resultado 

dos ensaios realizados para estimar a frequência de amostragem que o circuito teste 

operava, obtemos os dados listados na tabela 2, sendo estes graficados na Figura 37. 

 

Figura 37 - Frequência de Amostragem versus Ordem do Filtro Digital 
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A frequência de amostragem é reduzida devido a um aumento do número de operações 

matemáticas e consultas à memória do microcontrolador. Tais quantidades são 

mostradas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Operações executadas pelo microcontrolador 

Ordem Operações Matemáticas Consultas à Memória Frequência de 

Amostragem 

- 0 0 220 kHz 

1 5 3 16 kHz 

2 9 5 10.6 kHz 

3 13 7 7.2 kHz 

4 17 9 6 kHz 

5 21 11 4.4 kHz 

6 25 13 4 kHz 

 

Como podemos observar, a frequência de amostragem é significativamente reduzida 

devido ao aumento do número de operações matemáticas de ponto flutuante e consultas 

à memória do microcontrolador, algo que está diretamente correlacionado com a ordem 

do filtro implementado. Portanto, apesar do sistema apresentar originalmente uma 

velocidade bastante considerável, o desempenho geral do sistema é consideravelmente 

afetado pelo numero de ciclos de clock consumidos durante a execução do firmware. 

Isso constitui um fator limitante para a frequência máxima que o filtro pode de fato 

processar, sendo tal frequência igual à metade da frequência de amostragem. Para filtros 

de segunda ordem, por exemplo, a frequência máxima admissível para o presente 

sistema será algo em torno de 5.3 kHz. Contudo, quando implementamos um filtro de 

quarta ordem, tal valor é reduzido para aproximadamente 3 kHz. Para freqüências acima 

desses limites o teorema de Nyquist-Shannon deixará de ser observado. Portanto, nesses 

casos, o sinal disponível na saída não será algo representativo da filtragem do sinal 

injetado na entrada e apresentará distorções inadmissíveis. 

Apesar da otimização do firmware provavelmente trazer alguma melhora neste quadro, 

este não é o principal fator que interfere no desempenho do circuito. Em uma primeira 

avaliação, tais limitações têm sua principal origem na própria estrutura do 

microcontrolador utilizado. Entre os fatores que consideramos importantes encontramos 
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a ausência de um pipeline, o que possibilitaria uma estratégia mais eficiente na 

amostragem do sinal de entrada. Contudo, não acreditamos que este seja o único fator 

que interferiria na performance do sistema. A eficiência no processamento de operações 

de ponto flutuante certamente é um fator que deve ser seriamente considerado. De 

qualquer forma, os ensaios demonstram que o circuito proposto opera razoavelmente 

bem para baixas frequências, abrangendo ao menos frequências de sinais audíveis 

compatíveis com a voz humana. 

A seguir passaremos para a avaliação de desempenho dos filtros digitais, comparando 

os resultados obtidos com seus similares analógicos. É importante mencionar que nos 

limitaremos aqui ao estudo de filtros Butterwoth passa baixas, passa altas e passa faixa, 

tanto segunda como de quarta ordens. 

V.1. Avaliação dos Filtros IIR de Segunda Ordem 
 

Nos filtros analógicos de segunda ordem aqui concebidos, cujos diagramas 

esquemáticos são mostrados na Figura 21 (ver pág, 36), Figura 22 (ver pág, 37) e Figura 

23 (ver pág, 37), foram utilizados resistores e capacitores de acordo com a listagem 

mostrada na Tabela 3. Tais valores foram obtidos a partir do software FilterPro 

(TEXAS, 2013). 

Tabela 3 – Componentes Utilizados para os Filtros Analógicos de 2ª Ordem 

 R1 R2 C1 C2 R3 r1 r2 Frequência 

Passa Baixas 4,37 kΩ 6,59 kΩ 106 nF 214 nF    196 Hz 

Passa Altas 36,5 kΩ 81,9 kΩ 19,97 nF 13,17 nF    179 Hz 

Passa Faixas 4,67 kΩ 1,457 kΩ 1,108 µF 1,028 µF 1,206 kΩ 989 Ω 460 Ω 128 Hz 

 

O fato dos filtros passa baixas e passa altas não possuírem valores de r1 e r2 significa 

que o elo de realimentação negativa foi curto circuitado, produzindo assim um valor de 

  unitário (equações 2.27 e 2.29). As funções de transferência de tais filtros, concebidas 

a partir dos valores reais dos componentes, são especificadas pelas expressões a seguir. 

Passa Baixas:           
         

                                                           



57 

 

Passa Altas:          
  

                                                          

Passa Faixas:          
      

                                                           

Após ser efetuada a pré-compensação pela frequência de -3dB, tal como descrito pelas 

equações 2.33 e 2.34, obtemos as funções de transferência 5.4, 5.5 e 5.6. 

Especificamente para o filtro passa faixas, a pré-compensação apresenta ainda outro 

fator importante que é a banda passante do filtro. Tal parâmetro, que é definido pelas 

frequências    e   , também deve ser pré-distorcido. Entretanto, verificou-se ser mais 

eficiente que tal procedimento seja feito sobre as frequências limites da banda. Caso 

contrário se obtém uma banda passante para o filtro digital que é muito diferente de seu 

similar analógico. 

Passa Baixas:           
         

                                                           

Passa Altas:           
  

                                                           

Passa Faixas           
      

                                                           

Efetuando a transformação bilinear nas equações 5.4, 5.5 e 5.6, obtêm-se suas 

respectivas representações no domínio Z. Tais representações são mostradas pelas 

equações 5.7, 5.8 e 5.9. 

Passa Baixas:         
                                

                                                       

Passa Altas:          
                      

                                                                       

Passa Faixas:          
                

                                                                          

Com base nas funções de transferências descritas no domínio Z e programando o 

microcontrolador com uma equação de diferença correspondente, obtiveram-se os 

gráficos de magnitude e fase para cada filtro utilizando os procedimentos de medida 

descritos na seção IV.1. Salienta-se que a frequência de amostragem utilizada foi de 

10.6 kHz, tal como especificado na tabela 2, sendo os respectivos códigos-fonte listados 

no Anexo C. Os resultados obtidos são mostrados nas Figuras 38 a 43, onde as curvas 
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em vermelho ilustram a resposta correspondente ao filtro analógico, as curvas em azul 

as respostas do filtro digital IIR e as curvas em verde as correspondentes previsões 

teóricas baseadas nos cálculos dos filtros Butterworth originais. 

 

Figura 38 - Ganho Filtro Passa Baixas de 2ª Ordem 

 

Figura 39 - Fase Filtro Passa Baixas de 2ª Ordem 
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Figura 40 - Ganho Filtro Passa Altas de 2ª Ordem 

 

 

 

 

Figura 41 - Fase Filtro Passa Altas de 2ª Ordem 
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Figura 42 - Ganho Filtro Passa Faixas de 2ª Ordem 

 

 

Figura 43 - Fase Filtro Passa Faixas de 2ª Ordem 

 

As curvas descritas até aqui constituem, portanto, um comparativo da resposta em 

frequência teórica (estabelecida pela função de transferência), a resposta medida dos 

filtros analógicos e a resposta medida nos filtros digitais implementados via o firmware 

do microcontrolador. É possível observar uma significativa semelhança em todas as 
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curvas aqui apresentadas, sendo verificado também o mesmo valor de ganho e de fase 

para as frequências nas quais foram aplicadas a pré-distorção. 

Particularmente no caso do filtro passa-faixas, a falta de dados em baixas e altas 

frequências ocorre devido ao fato de não ser possível medir o sinal via osciloscópio, 

devido à distorção apresentada pelo filtro nessas frequências. Tal distorção é resultante 

da significativa atenuação do sinal devido, naturalmente, à filtragem. O valor da banda 

de passagem foi satisfatoriamente verificado nos três casos. O fato do filtro passa faixa 

digital não apresentar o mesmo valor de ganho para a frequência central, quando 

comparado ao analógico, se dá pelo fato de que este último apresenta um ganho não 

unitário. No caso do filtro digital, tal ganho foi retirado devido à limitação de tensão 

máxima de operação do microcontrolador, que no caso é de 3.3 V. Por outro lado, não 

se mostrou viável utilizar um sinal muito pequeno para análise do filtro digital, visto 

que sinais de muito baixa amplitude não são bem interpretados pelo microcontrolador 

devido ao problema de erros de quantização. 

 

V.2. Avaliação dos Filtros IIR de Quarta Ordem 
 

Os filtros de quarta ordem foram concebidos “cascateando-se” dois estágios similares 

aos mostrados na Figura 21 (ver pág, 36), Figura 22 (ver pág, 37) e Figura 23 (ver pág, 

37), para os filtros passa baixas, passa altas e passa faixa respectivamente. Os valores 

dos componentes para o primeiro estágio de cada filtro são mostrados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Componentes Utilizados no Primeiro Estágio 

 R1 R2 C1 C2 R3 r1 r2 

Passa Baixas 7,88kΩ 6,87kΩ 105nF 106nF    

Passa Altas 6,87kΩ 7,88kΩ 106nF 105nF    

Passa Faixas 6,87kΩ 1,92kΩ 1,026µF 1,121µF 1,6kΩ 988Ω 460Ω 

 

O fato dos filtros passa baixas e passa altas não possuírem valores de r1 e r2 significa 

novamente que o elo de realimentação negativa foi curto circuitado, produzindo assim o 

valor de   unitário. As funções de transferência do primeiro estágio de tais filtros foram 
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concebidas a partir dos valores medidos dos componentes, sendo elas especificadas 

pelas equações 5.10, 5.11 e 5.12 a seguir. 

Passa Baixas:           
        

                                                           

Passa Altas:           
  

                                                           

Passa Faixas:           
      

                                                            

 

As correspondentes funções de transferência pré-distorcidas são mostradas pelas 

equações 5.13, 5.14 e 5.15. 

Passa Baixas:            
         

                                                            

Passa Altas:            
  

                                                            

Passa Faixas:            
      

                                                            

Subseqüentemente, os componentes do segundo estágio de cada filtro são listados na 

Tabela 5, sendo seus valores obtidos a partir do software FilterPro (TEXAS, 2013). 

Tabela 5 – Componentes Utilizados no Segundo Estágio 

 R1 R2 C1 C2 R3 r1 r2 

Passa Baixas 3,29kΩ 3,27kΩ 105nF 624nF    

Passa Altas 980Ω 7,10kΩ 210nF 205nF    

Passa Faixas 4,67kΩ 1,21kΩ 1,050µF 982nF 819Ω 988Ω 330Ω 

 

As funções de transferência do segundo estágio de cada filtro, bem como a sua 

respectiva forma pré-distorcida, são mostradas nas equações 5.16 a 5.21. 

Passa Baixas:           
         

                                                             

Passa Altas:           
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Passa Faixas:           
      

                                                            

Passa Baixas:             
         

                                                             

Passa Altas:            
  

                                                            

Passa Faixas:            
      

                                                            

 

Para ser obtida a função de transferência total de cada filtro, “cascatearam-se” as 

funções pré-distorcidas de ambos estágios, para cada tipo de filtro. Dessa forma, as 

funções de transferência totais obtidas são designadas pelas equações 5.22, 5.23 e 5.24. 

Passa Baixas:      
          

                                                   

Passa Altas      
  

                                                     

Passa Faixas      
          

                                                     

De maneira completamente similar a anteriormente adotada para os filtros de segunda 

ordem, sobre tais funções de transferências foram efetuadas a transformação bilinear, 

implementando-se no firmware a equação de diferenças correspondente, sendo a 

listagem de cada código disponível no Anexo C. Para o filtro passa baixas, utilizou-se 

uma frequência de amostragem de 6 kHz. Para os filtros passa altas e passa faixa, foi 

utilizada uma frequência de amostragem de 5.9 kHz. Isso se deve ao fato de ser 

necessário somar o nível DC ao sinal de saída, uma vez que os filtros bloqueiam tal 

nível, pois o circuito microcontrolado não possui a capacidade de trabalhar com tensões 

negativas. As funções de transferência descritas no domínio Z são especificadas pelas 

equações 5.25, 5.26 e 5.27. 
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Programando-se o microcontrolador com os coeficientes das funções de transferência 

dos filtros de quarta ordem aqui descritos e utilizando os procedimentos de medidas 

mencionados anteriormente, obtiveram-se as respostas em amplitude e fase para cada 

filtro, conforme mostrado nas figuras 44 a 49. 

 

Figura 44 - Ganho Filtro Passa Baixas de 4ª Ordem 
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Figura 45 – Fase Filtro Passa Baixas de 4ª Ordem 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Ganho Filtro Passa Altas de 4ª Ordem 
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Figura 47 – Fase Filtro Passa Altas de 4ª Ordem 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Ganho Filtro Passa Faixas de 4ª Ordem 
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Figura 49 – Fase Filtro Passa Faixas de 4ª Ordem 

 

É possível notar novamente a semelhança entre as curvas do filtro analógico e do filtro 

digital em todos os tipos de filtro. Para as frequências de -3 dB, os filtros passa baixas e 

passa altas apresentaram o mesmo valor de atenuação quando comparados com seus 

respectivos filtros analógicos. Entretanto, o filtro passa altas apresentou uma distorção 

elevada em sinais com frequências correspondentes a sua banda de rejeição, não sendo 

possível obter os valores de ganho e de fase para essa faixa de frequências. Porém, 

pode-se observar a tendência da curva de magnitude e fase deste filtro, o que permite 

inferir que o comportamento muito se assemelha ao filtro analógico. O filtro passa faixa 

apresentou o mesmo valor de banda passante quando comparado com o filtro analógico. 

Entretanto, a frequência central não possui o mesmo valor de ganho, pois, da mesma 

forma que o filtro passa-faixas de segunda ordem, não foi possível oferecer ganhos 

elevados devido a uma limitação de tensão máxima de operação do microcontrolador. 
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VI. Conclusões 

 

 

No presente trabalho exploramos detalhadamente a implementação de filtros digitais 

utilizando microcontroladores. Procuramos com isso detectar as dificuldades e propor 

soluções que viabilizem tal objetivo. Na abordagem atual foram estudados diversos 

filtros digitais através de um circuito teste operando em tempo real, onde foram 

enfrentadas diversas limitações relacionadas com a velocidade de processamento, 

quantidade de memória disponível e tensão de operação. 

Como principal resultado podemos dizer que implementamos com sucesso filtros 

digitais do tipo resposta ao impulso infinita (IIR). Tal categoria de filtro digital se 

mostrou mais adequada para um sistema embarcado devido a sua característica 

recursiva, que dispensa a realização numérica de convoluções. Em todos os casos, ou 

seja, para filtros passa baixas, passa altas e passa faixa, do tipo Butterworth de segunda 

e quarta ordens, foram observadas uma significativa correspondência entre as curvas de 

resposta teórica, a curva de resposta obtida experimentalmente para o circuito 

microcontrolado e a respectiva curva de resposta para o filtro analógico similar. 
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Salienta-se que um dos fatores importantes, necessário para a realização de filtros 

digitais, consiste em conhecer exatamente o valor da frequência de amostragem que o 

circuito oferece. Presentemente, utilizamos um método experimental bastante simples e 

pratico para determinar tal frequência de amostragem, sendo este condizente com a 

literatura corrente sobre o tema. Os resultados obtidos demonstram uma significativa 

redução na frequência de amostragem em função da ordem do filtro realizado. Tal fato 

está diretamente relacionado com a quantidade de acessos a memória e de operações 

matemáticas efetuadas no firmware. Isso impõe uma significativa limitação na 

frequência máxima de operação do filtro digital microcontrolado, o que é 

particularmente importante para a abordagem em tempo real aqui adotada. 

Utilizando como ponto de partida a função de transferência correspondente a filtros 

analógicos e conhecendo a frequência de amostragem real, foi possível efetuar a pré-

distorção das frequências de projeto, a transformação bilinear e a implementação no 

firmware da respectiva equação de diferenças. 

As frequências limites de todos os filtros apresentaram o mesmo valor de atenuação 

quando comparados aos seus equivalentes analógicos. A única exceção está na 

frequência central dos filtros passa faixa, tanto de segunda ordem como de quarta 

ordem, devido provavelmente a limitações na tensão máxima de operação do circuito 

microcontrolado. 
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Anexo A 
 

O presente anexo mostra de maneira simplificada o código utilizado no software 

MATLAB para obtenção das funções de transferência no domínio Z. Os métodos aqui 

ilustrados efetuam a transformação bilinear em funções de transferência de segunda 

ordem. O código abaixo é relativo ao filtro analógico de quarta ordem passa faixas. 

fs=5900; 
Ts=1/fs; 
%Estagio 1 

  
R1=6.87e3; 
R2=1.92e3; 
R3=1.6e3; 
R4=460; 
R5=988; 
C1=1.026e-6; 
C2=1.121e-6; 
k=1+(R5/R4); 
A=(R1*R2)/(R1+R2); 
num=[0 k/(R1*C1) 0]; 
den=[1 ((1/(R1*C1))+(1/(R3*C2))+(1/(R3*C1))+((1-k)/(R2*C1))) 

(1/(A*R3*C1*C2))]; 
H1=tf(num,den); 

  

  
w0=sqrt(den(3)); 
k=k*0.8; 
B=num(2)/k; 
w1=(-B + sqrt((B^2)+4*(w0^2)))/2; 
w2=(B + sqrt((B^2)+4*(w0^2)))/2; 

  

w0w=(2/Ts)*tan(w0*Ts/2); %Frequencia Corrigida 
w1w=(2/Ts)*tan(w1*Ts/2); %Frequencia Corrigida 
w2w=(2/Ts)*tan(w2*Ts/2); %Frequencia Corrigida 
Bw=w2w-w1w; 
Q=w0/B; 
numw=[0 k*Bw 0]; 
denw=[1 w0w/Q w0w^2]; 
H1w=tf(numw,denw); 

  

  

  
%Estagio 2 

  
R1=4.67e3; 
R2=1.214e3; 
R3=819; 
R4=330; 
R5=988; 
C1=1.050e-6; 
C2=0.982e-6; 
k=1+(R5/R4); 
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A=(R1*R2)/(R1+R2); 
num=[0 k/(R1*C1) 0]; 
den=[1 ((1/(R1*C1))+(1/(R3*C2))+(1/(R3*C1))+((1-k)/(R2*C1))) 

(1/(A*R3*C1*C2))]; 
H2=tf(num,den); 

  
w0=sqrt(den(3)); 
k=k*0.8; 
B=num(2)/k; 
w1=(-B + sqrt((B^2)+4*(w0^2)))/2; 
w2=(B + sqrt((B^2)+4*(w0^2)))/2; 

  
w0w=(2/Ts)*tan(w0*Ts/2); %Frequência Corrigida 
w1w=(2/Ts)*tan(w1*Ts/2); %Frequência Corrigida 
w2w=(2/Ts)*tan(w2*Ts/2); %Frequência Corrigida 
Bw=w2w-w1w; 
Q=w0/B; 
numw=[0 k*Bw 0]; 
denw=[1 w0w/Q w0w^2]; 
H2w=tf(numw,denw); 

  
T=H1w*H2w; 
[numw,denw]=tfdata(T); 
numw=numw{1}; 
denw=denw{1}; 
[numd,dend]=bilinear(numw,denw,fs); 
Td=tf(numd,dend,Ts) 
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Anexo B 
 

Este anexo mostra o artigo Bilinear Transformation Made Easy, devido ao fato de tal 

artigo ter sido publicado em um congresso e, futuramente, não ser possível obter acesso 

ao mesmo via Internet. Adicionalmente, abaixo é mostrada a rotina de cálculo dos 

coeficientes da função de transferência dos filtros digitais utilizando o software 

MATLAB. 

function [A,B]=easybilinear(a,b,fs) 

  
N=length(a); 
A=zeros(1,N); 
B=zeros(1,N); 

  
for i=1:N 
    a1(1,i)=a(1,N-i+1); 
    b1(1,i)=b(1,N-i+1); 
end 

  

  
for n=1:N 

     
    for i=1:N 
        A(1,n)= A(1,n) + (a1(1,i)*(fs^(i-1))*bf(i-1,n-1,N-1)); 
        B(1,n)= B(1,n) + (b1(1,i)*(fs^(i-1))*bf(i-1,n-1,N-1)); 
      end 

   
end 
xfactor=B(1,1); 
for i=1:N 
    A(1,i)=A(1,i)/xfactor; 
    B(1,i)=B(1,i)/xfactor; 
end 

end 

  
function [coef] = bf (i,n,N) 
    coef=0; 
    for k=max(0,n-N+i):min(n,i) 
        coef=coef + ((factorial(i)*factorial(N-i)*((-

1)^k))/(factorial(k)*factorial(i-k)*factorial(N-i-n+k))); 
    end 
    coef=coef*(2^i); 
end 
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Abstract
A formula is derived and demonstrated that is
capable of directly generating digital filter
coefficients from an analog filter prototype using the
bilinear transformation. This formula obviates the
need for any algebraic manipulation of the analog
prototype filter and is ideal for use in embedded
systems that must take in any general analog filter
specification and dynamically generate digital filter
coefficients directly usable in difference equations.

1. Introduction
Digital filters are often designed by transforming
analog filter designs. One of the most popular
transformation methods is the bilinear
transformation.

The bilinear transformation is a simple algebraic
substitution in which s, the integration operation in
the s domain, is replaced with the equivalent
trapezoidal integration function in the z domain:
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sf  is the digital sampling frequency in Hz.
In order to realize the transfer function as a difference
equation, the equation must be simplified and all
terms collected such that the transfer function

represents a ratio of two polynomials in 1−z .  This
work is easily carried out using mathematics
packages capable of symbolic manipulation of
equations, but this capability is not generally present
in an embedded digital system.  In the past, this has
precluded the use of the bilinear transformation in
systems that generate digital filters dynamically from
analog prototypes.

2. Filter Design Method Using The
Bilinear Coefficient Formula

This paper presents a manner in which the simplified
z domain transfer function is generated with the
equation immediately in the proper form needed for
direct implementation of the digital filter as a
difference equation.  Note that except for the use of

the formula which is the subject of this paper, all of
the steps in this method are identical to traditional
methods of design: [1]

1. Pre-warp the filter frequencies of interest.  This
involves replacing the critical frequencies in the
analog design criteria cf  with the following:
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2. Design the analog filter according to the design

criteria using the pre-warped frequencies,
generating the  analog s domain transfer function
of the following form:
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N is the maximum order of the numerator and
denominator polynomials.  In the case where the
two polynomials are not of the same order, set
the non-existent coefficients to zero.

3. Generate the digital filter transfer function and
difference equation of the following forms:

Transfer Function:
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Difference Equation:
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The digital filter coefficients nA  and nB  in (4) and
(5) are calculated using the following equations:
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I call (6) and (7) the bilinear coefficient formula and
(8) a bilinear factor.

These equations are remarkably simple and offer a
programmatic way of filter coefficient generation.

Here is an abbreviated table of Bilinear Factors:

n

N i 0 1 2 3 4 5 6

0 0 1

0 1 11

1 2 -2

0 1 2 1

1 2 0 -2

2

2 4 -8 4

0 1 3 3 1

1 2 2 -2 -2

2 4 -4 -4 4

3

3 8 -24 24 -8

0 1 4 6 4 1

1 2 4 0 -4 -2

2 4 0 -8 0 4

3 8 -16 0 16 -8

4

4 16 -64 96 -64 16

0 1 5 10 10 5 1

1 2 6 4 -4 -6 -2

2 4 4 -8 -8 4 4

3 8 -8 -16 16 8 -8

4 16 -48 32 32 -48 16

5

5 32 -160 320 -320 160 -32

0 1 6 15 20 15 6 1

1 2 8 10 0 -10 -8 -2

2 4 8 -4 -16 -4 8 4

3 8 0 -24 0 24 0 -8

4 16 -32 -16 64 -16 -32 16

5 32 -128 160 0 -160 128 -32

6

6 64 -384 960 -1280 960 -384 64

Table 1

3. C Code Implementation
This small piece of C code is provided which
generates filter coefficients using (6), (7), and (8):

//-------------------------------------------------------
// Digital Filter Coefficient Generator using
// the Bilinear Coefficient Formula.
// Peter J. Pupalaikis
//-------------------------------------------------------

// simple factorial function
static double f(double i)
{

if (i==0)
return 1;

else return i*f(i-1);
}

#define max(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))
#define min(a,b) ((a<b)?a:b)

// computes a digital filter coefficient from the analog
// coefficients using the bilinear coefficient formula
double s_to_z
(
 double a[], // s domain coefficients
 int N, // index of last coefficient (order)
 int n, // z domain coeffient desired
 double fs // sample rate
)
{

double z_coef = 0.0;

for (int i=0; i<= N; ++i)
{

double acc = 0.0;

for (int k=max(n-N+i,0); k<=min(i,n); ++k)
{

acc += ( ( f(i)*f(N-i) ) /
( f(k)*f(i-k)*f(n-k)*f(N-i-n+k) ) ) *
( (k & 1) ? -1.0 : 1.0 );

}
z_coef += (a[i] * pow(2.0*fs,i) * acc);

}

return z_coef;
}



4. Derivation
In order to derive the bilinear coefficient formula,
start by realizing that any s-domain transfer function
can be written in the form as (3), where N is the
maximum order of the numerator and denominator
polynomials.  When the polynomials are not of the
same order, zeros are substituted for the non-existent
coefficients.

The bilinear transformation involves substituting for
the Laplace variable s, as specified in (1).

When this substitution is performed, (3) becomes:
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Multiplying numerator and denominator by

( )N
z 11 −+ , (9) becomes:
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At this point, the derivation will deal only with the
numerator of (10) with the understanding that the
resulting formula will be valid for the denominator,
as well, with minor modification.

First, observe that 11 −+ z  and 11 −− z can be
expressed using the following identities:
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where:
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(13) is known as a binomial coefficient. [2]

Utilizing (11) and (12), and (13), the numerator of
(10) can be expressed as:
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We can then make use of another identity:
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Using (15), (14) can be written as:
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By altering the order of summation, and making a
change of variables, (16) becomes:
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or:
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At this point, it becomes clear that the z domain
transfer function can be written as (4), where the
filter coefficients nA and nB  are those directly
calculated by (6), (7), and (8).

This concludes the derivation.

5. Design Methodology
Section 2 - "Filter Design Method Using The Bilinear
Coefficient Formula" outlined the steps involved in
designing digital filters using analog prototypes and
transforming these analog filters to digital filters
using the bilinear coefficient formula.

Figure 1 shows a flowchart of this process:
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In Figure 1, the process of substitution and the
algebraic manipulation of the filter has been crossed
out and replaced with the bilinear coefficient
formula. The benefit of this formula in embedded
systems is readily apparent.

The theory behind and design considerations of the
use of the bilinear transformation are treated
extensively in many engineering textbooks.  This
paper will not attempt to duplicate this effort - only
present the bilinear coefficient formula and some
design considerations resulting from the use of this
formula.

Figure 1 shows two design starting points.  Each is
considered subsequently:

5.1 Frequency Domain Design Parameters
Filter design using frequency domain design
parameters is the method of choice for designing
Butterworth, Chebyshev, Bessel, and (other) elliptic
filters.  The method outlined in section 2 is well
equipped for handling these designs.  Furthermore,
there is a large body of knowledge, software, and
algorithms that exist for the design of these types of
analog filters.  The only consideration necessary is
that of pre-warping all frequency specifications using
(2).  This means that the digital filter must be
designed by translating the analog filter frequency
criteria, such as pass-band and stop-band edge
frequencies using (2). Note that filters generated in
this manner will be guaranteed to meet the design
requirements only if the pre-warped frequencies are
considered when determining the order of the filter.

5.2 Analog Filter Coefficients
Filter design using analog filter coefficients is
obviously the method of choice when the filter
specification is the analog filter coefficients
themselves.  It is also the method of choice when the
task of the digital filter is to emulate an analog
system, in which case it might be unknown at what
frequencies close emulation is important. There is no
opportunity for pre-warping of frequency design
criteria when nothing is known specifically about the
filter coefficients and how they were generated.  This
is not necessarily a problem if the frequencies of
interest are much lower than the sample rate of the
system.  Considering (2), this becomes apparent.  If
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⋅ ππtan  and

therefore cc fF ≅ .  In this case, the filters designed
with and without frequency pre-warping are almost
identical anyway.

6. Practical Considerations
It is important to note that the digital filter generated
using the coefficient formula is mathematically
equivalent to that generated through algebraic
substitution and manipulation to the extent that the
frequency response and time domain performance are
identical.  The actual filter structure or topology,
however, may not be identical to that generated
through other digital filter design techniques.
Generally, in the design of digital filters, round-off
error and numerical overflow/underflow are
addressed by breaking the filter into smaller pieces
(usually biquad sections).  Analog filters (especially
active filters) are sometimes designed in sections, so
the transformation of the analog filter sections
themselves is possible.  For high order analog filters
expressed as in (3), keep in mind there may be
numerical problems in the direct non-sectioned filter
implementation.

7. Simple Example
Consider a 3rd order analog normalized Butterworth
low-pass filter.  Its transfer function is:

32221

1
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(19)
The poles of this filter are 1− , 866.05.0 ⋅+− j , and

866.05.0 ⋅−− j .  They are all located on a circle at a
distance of 1 from the origin.  Using a normalized
sample rate of 1=sf  Hz, the critical frequency of

1=ω  translates to a pre-warped frequency of f =
0.174, or 093.1=ω . Multiplying each pole by 1.093
correctly pre-warps the filter, and the new pole
locations are 093.1− , 946.0546.0 ⋅+− j , and

946.0546.0 ⋅−− j . These pole locations are shown in
Figure 2:

1 0 1

1

0

1

analog filter poles
prewarped pole locations

.

Figure 2



The transfer function of the analog filter with these
new pole locations is:
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The filter has been adjusted to maintain unity gain at
0 Hz.

So far in this example, nothing is germane to the
usage of the bilinear coefficient formula.  The work
done in pre-warping the filter was done only so that
the results will match those found in filter design
textbooks.

Since the transfer function is in the form of (3), the
bilinear coefficient formula in (6) and (7) is applied,
and the resulting coefficients are:
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It is common to divide all of the numerator
coefficients by 0A and the denominator coefficients
by 0B and to generate a denominator scaling term
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These results compare favorably with those obtained
from tables of normalized Butterworth low-pass
digital filter coefficients: [3]

Figure 3 shows the magnitude response plotted as
( )HLog⋅20  where H is given by (19) for the analog

filter and (4) for the digital filter.
.
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The analog filter is plotted at fjs ⋅⋅⋅= π2  while the

digital filter is plotted at sf
f

j
ez

⋅⋅⋅
=

π2
.

8. Conclusion
The bilinear coefficient formula was presented,
derived and demonstrated.  This formula was shown
to be a powerful tool for filter generation.  Once the
design considerations are understood, there is a real
benefit to be gained by using these formulae in
systems with all or some of the following criteria:

1. A requirement for dynamic filter generation with
flexible filter design criteria.

2. A requirement for varying order filters (usually
filters whose order depends on the performance
needed). [1]

3. A requirement for IIR filters (or more
specifically, a lack of requirement for FIR
filters).  Usually this means that linear phase is
not a necessity.  Sometimes, this means that the
digital filter is needed to emulate, but not
necessarily outperform an analog filter with
regard to phase response.

4. If analog filter coefficients are being used
directly, the system must be significantly over-
sampled (i.e. the sample rate must be much
higher than the frequencies of interest).

5. The system must be able to deal with the
potential numerical problems resulting from high
order, non-sectioned filters - usually through the
use of high precision/range floating point
arithmetic and number format.

These equations facilitate the use of dynamic digital
filter design using bilinear transform techniques in
embedded systems.
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Anexo C 
Todos os códigos utilizados para a implementação dos filtros digitais serão mostrados 

neste anexo. As funções getADC() e configADC() se encontram no fim da listagem dos 

6 códigos. 

 

2ª Ordem: Passa Baixas 

#include <p24HJ64GP502.h> 

#include <stdio.h> 

_FOSCSEL ( FNOSC_PRIPLL );   

_FOSC ( POSCMD_XT ); 

int main () { 

  PLLFBDbits.PLLDIV=43;  // M=80 

  CLKDIVbits.PLLPOST=0;  // N1=2 

  CLKDIVbits.PLLPRE=0;  // N2=2 

  OSCTUNbits.TUN=0;     // Tune FRC oscillator, if FRC is used 

  __builtin_write_OSCCONH(0x03);  // Initiate Clock Switch to Primary 

           // Oscillator with PLL (NOSC=0b011) 

  __builtin_write_OSCCONL(0x01);  // Start clock switching 

configADC(); 

TRISB=0b0000000000000000;  

while (OSCCONbits.COSC != 0b011) {}; // Wait for Clock switch to occur 

while(OSCCONbits.LOCK!=1) {};// Wait for PLL to lock 

int y[3], x[3]; 

float ax=0.003143,bx=0.006286,cx=0.003143,by=-1.835,cy=0.8478; 

while(1==1){ 

  getADC(&x[1]); 

  y[1]=(ax*x[1])+(bx*x[0])+(cx*x[2])-(by*y[0])-(cy*y[2]); 

  PORTB=y[1]; 

       getADC(&x[2]); 

  y[2]=(ax*x[2])+(bx*x[1])+(cx*x[0])-(by*y[1])-(cy*y[0]); 

  PORTB=y[2]; 

  getADC(&x[0]); 

  y[0]=(ax*x[0])+(bx*x[2])+(cx*x[1])-(by*y[2])-(cy*y[1]); 

  PORTB=y[0]; 

} 

return 0; 

} 
 

2ª Ordem: Passa Altas 

#include <p24HJ64GP502.h> 

#include <stdio.h> 

_FOSCSEL ( FNOSC_PRIPLL );   

_FOSC ( POSCMD_XT ); 

int main () { 

  PLLFBDbits.PLLDIV=43;  // M=80 

  CLKDIVbits.PLLPOST=0;  // N1=2 

  CLKDIVbits.PLLPRE=0;  // N2=2 

  OSCTUNbits.TUN=0;     // Tune FRC oscillator, if FRC is used 

  __builtin_write_OSCCONH(0x03);  // Initiate Clock Switch to Primary 

           // Oscillator with PLL (NOSC=0b011) 

  __builtin_write_OSCCONL(0x01);  // Start clock switching 

configADC(); 
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TRISB=0b0000000000000000;  

while (OSCCONbits.COSC != 0b011) {}; // Wait for Clock switch to occur 

while(OSCCONbits.LOCK!=1) {};// Wait for PLL to lock 

int y[3], x[3]; 

float ax=0.9275,bx=-1.855,cx=0.9275,by=-1.85,cy=0.8603; 

while(1==1){ 

  getADC(&x[1]); 

  y[1]=(ax*x[1])+(bx*x[0])+(cx*x[2])-(by*y[0])-(cy*y[2]); 

  PORTB=y[1]+1315; 

       getADC(&x[2]); 

  y[2]=(ax*x[2])+(bx*x[1])+(cx*x[0])-(by*y[1])-(cy*y[0]); 

  PORTB=y[2]+1315; 

  getADC(&x[0]); 

  y[0]=(ax*x[0])+(bx*x[2])+(cx*x[1])-(by*y[2])-(cy*y[1]); 

  PORTB=y[0]+1315; 

} 

return 0; 

} 
 

2ª Ordem: Passa Faixas 

#include <p24HJ64GP502.h> 

#include <stdio.h> 

_FOSCSEL ( FNOSC_PRIPLL );   

_FOSC ( POSCMD_XT ); 

int main () { 

  PLLFBDbits.PLLDIV=43;  // M=80 

  CLKDIVbits.PLLPOST=0;  // N1=2 

  CLKDIVbits.PLLPRE=0;  // N2=2 

  OSCTUNbits.TUN=0;     // Tune FRC oscillator, if FRC is used 

  __builtin_write_OSCCONH(0x03);  // Initiate Clock Switch to Primary 

           // Oscillator with PLL (NOSC=0b011) 

  __builtin_write_OSCCONL(0x01);  // Start clock switching 

configADC(); 

TRISB=0b0000000000000000;  

while (OSCCONbits.COSC != 0b011) {}; // Wait for Clock switch to occur 

while(OSCCONbits.LOCK!=1) {};// Wait for PLL to lock 

int y[3], x[3]; 

float ax=0.01917,bx=0,cx=0.01917,by=-1.956,cy=0.9614; 

while(1==1){ 

  getADC(&x[1]); 

  y[1]=(ax*x[1])+(bx*x[0])+(cx*x[2])-(by*y[0])-(cy*y[2]); 

  PORTB=y[1]+1315; 

       getADC(&x[2]); 

  y[2]=(ax*x[2])+(bx*x[1])+(cx*x[0])-(by*y[1])-(cy*y[0]); 

  PORTB=y[2]+1315; 

  getADC(&x[0]); 

  y[0]=(ax*x[0])+(bx*x[2])+(cx*x[1])-(by*y[2])-(cy*y[1]); 

  PORTB=y[0]+1315; 

} 

return 0; 

} 
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4ª Ordem: Passa Baixas 

#include <p24HJ64GP502.h> 

#include <stdio.h> 

_FOSCSEL ( FNOSC_PRIPLL );   

_FOSC ( POSCMD_XT ); 

 

int main () { 

  PLLFBDbits.PLLDIV=43;  // M=80 

  CLKDIVbits.PLLPOST=0;  // N1=2 

  CLKDIVbits.PLLPRE=0;  // N2=2 

  OSCTUNbits.TUN=0;     // Tune FRC oscillator, if FRC is used 

  __builtin_write_OSCCONH(0x03);  // Initiate Clock Switch to Primary 

           // Oscillator with PLL (NOSC=0b011) 

  __builtin_write_OSCCONL(0x01);  // Start clock switching 

  

configADC(); 

TRISB=0b0000000000000000;//todos os pinos da Portb colocados como saída 

while (OSCCONbits.COSC != 0b011) {}; // Wait for Clock switch to occur 

while(OSCCONbits.LOCK!=1) {};// Wait for PLL to lock 

int y[5]; 

int x[5]; 

 

float ax=0.00008602,bx=0.0003441,cx=0.0005161,dx=0.0003441,ex=0.00008602,by=-

3.426,cy=4.423, dy=-2.548, ey=0.5522; 

 

x[0]=0; 

x[1]=0; 

x[2]=0; 

x[3]=0; 

x[4]=0; 

y[0]=0; 

y[1]=0; 

y[2]=0; 

y[3]=0; 

y[4]=0; 

 

while(1==1){ 

getADC(&x[0]);  

y[0]=((ax*x[0])+(bx*x[4])+(cx*x[3])+(dx*x[2])+(ex*x[1])-(by*y[4])-(cy*y[3])-

(dy*y[2])-(ey*y[1])); 

PORTB=y[0]; 

getADC(&x[1]); 

y[1]=((ax*x[1])+(bx*x[0])+(cx*x[4])+(dx*x[3])+(ex*x[2])-(by*y[0])-(cy*y[4])-

(dy*y[3])-(ey*y[2])); 

PORTB=y[1]; 

getADC(&x[2]); 

y[2]=((ax*x[2])+(bx*x[1])+(cx*x[0])+(dx*x[4])+(ex*x[3])-(by*y[1])-(cy*y[0])-

(dy*y[4])-(ey*y[3])); 

PORTB=y[2]; 

getADC(&x[3]); 

y[3]=((ax*x[3])+(bx*x[2])+(cx*x[1])+(dx*x[0])+(ex*x[4])-(by*y[2])-(cy*y[1])-

(dy*y[0])-(ey*y[4])); 

PORTB=y[3]; 

getADC(&x[4]); 

y[4]=((ax*x[4])+(bx*x[3])+(cx*x[2])+(dx*x[1])+(ex*x[0])-(by*y[3])-(cy*y[2])-

(dy*y[1])-(ey*y[0])); 

PORTB=y[4]; 

} 

return 0; 

} 
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4ª Ordem: Passa Altas 

#include <p24HJ64GP502.h> 

#include <stdio.h> 

_FOSCSEL ( FNOSC_PRIPLL );   

_FOSC ( POSCMD_XT ); 

 

int main () { 

  PLLFBDbits.PLLDIV=43;  // M=80 

  CLKDIVbits.PLLPOST=0;  // N1=2 

  CLKDIVbits.PLLPRE=0;  // N2=2 

  OSCTUNbits.TUN=0;     // Tune FRC oscillator, if FRC is used 

  __builtin_write_OSCCONH(0x03);  // Initiate Clock Switch to Primary 

           // Oscillator with PLL (NOSC=0b011) 

  __builtin_write_OSCCONL(0x01);  // Start clock switching 

  

configADC(); 

TRISB=0b0000000000000000;//todos os pinos da Portb colocados como saída 

while (OSCCONbits.COSC != 0b011) {}; // Wait for Clock switch to occur 

while(OSCCONbits.LOCK!=1) {};// Wait for PLL to lock 

int y[5]; 

int x[5]; 

 

float ax=0.7207,bx=-2.883,cx=4.324,dx=-2.883,ex=0.7207,by=-3.335,cy=4.239, 

dy=-2.429, ey=0.5285; 

 

x[0]=0; 

x[1]=0; 

x[2]=0; 

x[3]=0; 

x[4]=0; 

y[0]=0; 

y[1]=0; 

y[2]=0; 

y[3]=0; 

y[4]=0; 

 

while(1==1){ 

getADC(&x[0]);  

y[0]=((ax*x[0])+(bx*x[4])+(cx*x[3])+(dx*x[2])+(ex*x[1])-(by*y[4])-(cy*y[3])-

(dy*y[2])-(ey*y[1])); 

PORTB=y[0]+512; 

getADC(&x[1]); 

y[1]=((ax*x[1])+(bx*x[0])+(cx*x[4])+(dx*x[3])+(ex*x[2])-(by*y[0])-(cy*y[4])-

(dy*y[3])-(ey*y[2])); 

PORTB=y[1]+512; 

getADC(&x[2]); 

y[2]=((ax*x[2])+(bx*x[1])+(cx*x[0])+(dx*x[4])+(ex*x[3])-(by*y[1])-(cy*y[0])-

(dy*y[4])-(ey*y[3])); 

PORTB=y[2]+512; 

getADC(&x[3]); 

y[3]=((ax*x[3])+(bx*x[2])+(cx*x[1])+(dx*x[0])+(ex*x[4])-(by*y[2])-(cy*y[1])-

(dy*y[0])-(ey*y[4])); 

PORTB=y[3]+512; 

getADC(&x[4]); 

y[4]=((ax*x[4])+(bx*x[3])+(cx*x[2])+(dx*x[1])+(ex*x[0])-(by*y[3])-(cy*y[2])-

(dy*y[1])-(ey*y[0])); 

PORTB=y[4]+512; 

} 

return 0; 

} 
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4ª Ordem: Passa Faixas 

#include <p24HJ64GP502.h> 

#include <stdio.h> 

_FOSCSEL ( FNOSC_PRIPLL );   

_FOSC ( POSCMD_XT ); 

 

int main () { 

  PLLFBDbits.PLLDIV=43;  // M=80 

  CLKDIVbits.PLLPOST=0;  // N1=2 

  CLKDIVbits.PLLPRE=0;  // N2=2 

  OSCTUNbits.TUN=0;     // Tune FRC oscillator, if FRC is used 

  __builtin_write_OSCCONH(0x03);  // Initiate Clock Switch to Primary 

           // Oscillator with PLL (NOSC=0b011) 

  __builtin_write_OSCCONL(0x01);  // Start clock switching 

  

configADC(); 

TRISB=0b0000000000000000;//todos os pinos da Portb colocados como saída 

while (OSCCONbits.COSC != 0b011) {}; // Wait for Clock switch to occur 

while(OSCCONbits.LOCK!=1) {};// Wait for PLL to lock 

int y[5]; 

int x[5]; 

 

float ax=0.00252,bx=0,cx=-0.00504,dx=0,ex=0.00252,by=-3.884,cy=5.699,dy=-

3.744, ey=0.9296; 

 

x[0]=0; 

x[1]=0; 

x[2]=0; 

x[3]=0; 

x[4]=0; 

y[0]=0; 

y[1]=0; 

y[2]=0; 

y[3]=0; 

y[4]=0; 

 

while(1==1){ 

getADC(&x[0]);  

y[0]=((ax*x[0])+(bx*x[4])+(cx*x[3])+(dx*x[2])+(ex*x[1])-(by*y[4])-(cy*y[3])-

(dy*y[2])-(ey*y[1])); 

PORTB=y[0]+512; 

getADC(&x[1]); 

y[1]=((ax*x[1])+(bx*x[0])+(cx*x[4])+(dx*x[3])+(ex*x[2])-(by*y[0])-(cy*y[4])-

(dy*y[3])-(ey*y[2])); 

PORTB=y[1]+512; 

getADC(&x[2]); 

y[2]=((ax*x[2])+(bx*x[1])+(cx*x[0])+(dx*x[4])+(ex*x[3])-(by*y[1])-(cy*y[0])-

(dy*y[4])-(ey*y[3])); 

PORTB=y[2]+512; 

getADC(&x[3]); 

y[3]=((ax*x[3])+(bx*x[2])+(cx*x[1])+(dx*x[0])+(ex*x[4])-(by*y[2])-(cy*y[1])-

(dy*y[0])-(ey*y[4])); 

PORTB=y[3]+512; 

getADC(&x[4]); 

y[4]=((ax*x[4])+(bx*x[3])+(cx*x[2])+(dx*x[1])+(ex*x[0])-(by*y[3])-(cy*y[2])-

(dy*y[1])-(ey*y[0])); 

PORTB=y[4]+512; 

} 

return 0; 

} 
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Funções getADC e configADC 

 

Função getADC(): 

#include <p24HJ64GP502.h> 

void getADC(int *dat) 

{ 

    AD1CON1bits.SAMP=1; 

 

    while(AD1CON1bits.DONE==0){} 

 AD1CON1bits.DONE=0; 

    *dat=(int)ADC1BUF0; 

} 

 

 

 

 

 

Função configADC(): 

 

#include <p24HJ64GP502.h> 

void configADC(){ 

 

AD1CON1bits.AD12B = 1; //0 = 10-bit, 4-channel ADC operation,1.1MSPS 

 

AD1CON2bits.VCFG = 0;  //VR+:AVDD , VR-:AVSS  

 

AD1CON3bits.ADRC = 1;  //ADC Internal RC Clock 

 

AD1CON1bits.FORM = 0; // Integer Unsigned format of output data 

 

AD1CON2bits.SMPI = 0;  //Interrupts at the completion of conversion for each 

sample/convert sequence 

 

AD1CON1bits.SSRC = 0x7;//Internal counter ends sampling and starts conversion 

(auto-convert) 

 

AD1PCFGLbits.PCFG0  = 0;  //AN0 as analog input 

 

AD1CON1bits.ADON = 1;  // Turn on the A/D converter 

  

} 

 




