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Carga Horária: 72 ha.
Objetivos:
Esta disciplina optativa será oferecida visando complementar a formação na
área de Processamento de Sinais. A ênfase será nos fundamentos necessários
para entender uma aplicação fundamental de Processamento de Sinais: Codicação de Voz. O entendimento dos sistemas de codicação de voz é fundamental
para o entendimento das formas atuais de comunicação de voz, seja por o (rede telefônica analógica/digital), sem o (comunicações móveis) ou por pacotes
IP (VOIP) (Internet). Com o advento da comunicação digital de voz, cada vez
mais presente nas comunicações, é essencial conhecer os compromissos, vantagens, desvantagens, limites e, principalmente, o princípio de funcionamento dos
codicadores padrões. Nesta disciplina serão enfatizados os fundamentos necessários para o entendimento da tecnologia de codicação de voz moderna e
alguns codecs padrões serão apresentados.

Ementa:
 Revisão de alguns fundamentos de Processamento de Sinais;
 Introdução à compressão com perdas de sinais;
 Fundamentos das técnicas de compressão de voz;
 Codicadores de voz padrões;

Conteúdo Programático e Carga Horária Aproximada:
 Revisão de Fundamentos de Processamento de Sinais: Sinais e Sistemas

Discretos, convolução, equações de diferença, análise de Fourier, resposta em freqüência, ltros, transformada DTFT, amostragem de sinais discretos, conversão AD e DA, processamento discreto de sinais analógicos;
(20 ha)

 Compressão com perdas de sinais: Quantização escalar de sinais, quan-

tizador uniforme, quantização vetorial, codicação diferencial, DPCM,
modulação delta, quantização adaptativa; (14 ha)
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 Fundamentos das técnicas de compressão de voz e codicadores de voz

padrões: Introdução à codicação de voz, propriedades do sistema vocal
humano e características dos sinais de voz, características dos codicadores, codicadores de forma de onda, vocoders, codicadores de análise
pela síntese, codicadores padrões, análise comparativa de codicadores,
sistemas de comunicação de voz por pacotes (VOIP); (32 ha)

 Aplicação de avaliação na forma escrita; (2 ha)
 Apresentação de Projetos; (4 ha)

Sistema de Avaliação
Desempenho no semestre: Os alunos serão avaliados através de uma prova
escrita (40%), projeto em equipe a ser apresenta na forma oral e escrita (40%),
listas de exercícios (10%) e participação em aulas (%10).
Será permitido ao(a) aluno(a) realizar uma prova de recuperação. Para aqueles que realizarem a prova de recuperação, a média nal será computada pela
fórmula: 50% prova de recuperação + 50% desempenho no semestre.
Será considerado(a) aprovado(a) o(a) aluno(a) que obtiver desempenho igual
ou superior a 60% e freqüência superior ou igual a 75%.
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