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1.  Considere o sinal sinusoidal descrito pela equação vi(t) = sen wt. Este sinal foi digitalizado com um 

conversor A/D de n bits que tem uma tensão de fim de escala de ±1 V. 

a) Para n = 3, determine Q. Determine o valor da representação digital da saída do conversor A/D 

para as entradas vi = −0,7 V e vi = 0,7. 

b) Se à saída do conversor A/D colocasse um conversor D/A ideal, esboce o sinal de saída do 

conversor D/A bem como o sinal de erro. 

c) Para n = 3, determine a relação entre a potência de sinal e de ruído. 

d) Repita a alínea b) para n = 10. 

2. Considere um conversor D/A com as seguintes características: código de entrada em binário directo; 

número de bits n = 10; tensão de fim de escala, VF  = 10 V. Calcule o valor do quantum Q e determine a 

relação entrada-saída. 

 

3. Um conversor A/D de aproximações sucessivas tem as seguintes características: gama de tensões de 

entrada: 0 V a +10 V; 3 bits; código de saída: binário natural. Indique os três valores sucessivos (V1, V2, 

V3) da tensão de compensação bem como o código binário obtido à saída, quando à entrada aplicar uma 

tensão de 7,0 V. 

4. Um conversor A/D de aproximações sucessivas tem as seguintes características: gama de tensões de 

entrada: −5 V a +5 V; 10 bits; código de saída: binário natural. Determine o erro de quantificação, e em 

particular, para uma entrada de 0 V, indique o código de saída. Esboce o gráfico da evolução da tensão 

de compensação durante um ciclo de conversão. 

5. Um conversor A/D de dupla rampa de 12 bits tem uma tensão de referência de 10 V. O tempo de 

integração é de 4000 ms. O tempo de descarga, correspondente à ligação do integrador à tensão de 

referência, é de 1 ms. Esboce o diagrama temporal da tensão à saída do integrador do conversor e 

determine o tempo de conversão e o valor da tensão aplicada.  
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