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Introducció

Aquest mòdul repassa i complementa alguns conceptes bàsics de les assigna-

tures de Senyals i sistemes I i II que s’utilitzaran al llarg d’aquesta assignatura,

com són els següents:

• Definició i classificació de senyal i sistema.

• La caracterització de senyals i sistemes mitjançant la transformada de Fou-

rier i la transformada Z.

• La conversió entre el domini analògic i discret.

Primer de tot, recordarem per què estudiem la teoria de senyals i sistemes. Per

a contestar a aquesta pregunta, només cal adonar-se que a la naturalesa hi ha

molts tipus de senyals: el senyal de veu, el senyal lluminós o el senyal elèc-

tric. L’objectiu de conèixer i classificar els senyals és el de tenir la capacitat de

tractar-los i així transmetre’ls o extreure’n informació. Tanmateix, els sistemes

ens serveixen per a modificar de múltiples maneres aquests senyals, com per

exemple filtrar-los, amplificar-los o atenuar-los.

La teoria que envolta els senyals i sistemes pretén caracteritzar-los en el domini

del temps i en el domini de la freqüència. La utilització del domini del temps

és clara: és al que nosaltres estem més acostumats. Ara bé, per què utilitzem el

domini de la freqüència? Perquè en alguns casos, com ja vau veure a Senyals

i sistemes I i II, ens permet simplificar la tasca i obtenir representacions més

simples dels senyals o sistemes. Igualment, a vegades pot resultar més còmode

i estalviar recursos el fet de transformar, fer les operacions que calguin en el

domini freqüencial i antitransformar.

Lectura recomanada

Per a qualsevol dubte o acla-
riment d’aquest mòdul, ve-
geu el llibre següent:
A.�V.�Oppenheim;�A.�S.
Willsky (1998).  Señales y sis-
temas (2a. ed.). Pearson Edu-
cación.
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Objectius

Aquest mòdul repassa i complementa alguns conceptes bàsics de les assigna-

tures de Senyals i sistemes I i II que s’utilitzaran al llarg d’aquesta assignatura,

com són:

1. Definir i classificar senyal i sistema.

2. Caracteritzar senyals i sistemes mitjançant la transformada de Fourier i la

transformada Z.

3. Fer la conversió entre el domini analògic i discret, i a l’inrevés.
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1. Senyals i sistemes

Per a definir els senyals utilitzarem la definició que trobem al llibre de referèn-

cia de les assignatures de Senyals i sistemes I i II:

“Els senyals poden descriure una àmplia varietat de fenòmens físics.

Els senyals es representen matemàticament com funcions d’una o més

variables independents.”

A.�V.�Oppenheim;�A.�S.�Willsky (1998).  Señales y sistemas (2a. ed.).

Pearson Educación.

Els senyals es poden classificar en analògics, discrets� en� temps i digitals.

La diferència principal entre aquests senyals és si són continus o discrets en

amplitud i temps. Fixeu-vos en la taula resum per a acabar de recordar aquesta

classificació:

  Analògic Discret en temps Digital

Amplitud Continu Continu Discret

Temps Continu Discret Discret

Notació x(t) x[n] x[n]

A la naturalesa, els senyals són analògics, però per a tractar-los computacio-

nalment els convertim en senyals digitals. Vegem-ne un exemple.

Si obrim l’Audacity, i generem un to mitjançant Genera/To, obtenim el següent:

Generació de to mitjançant l’Audacity

Figura 1. Generació de to mitjançant l’Audacity

Aquest to, és analògic, discret o digital?

Si fem Mostra/Amplia prou vegades, veurem el senyal següent, que es veu que no és con-
tinu (noteu el puntejat). Es tracta d’un senyal discret en temps i amplitud; per tant, és
un senyal digital. Feu-ho amb el vostre Audacity.

Ampliació del to generat mitjançant l’Audacity

Figura 2. Ampliació del to generat mitjançant l’Audacity

Passa el mateix si gravem un senyal de veu. El senyal de veu és analògic, però l’Audacity
el converteix en digital (veurem aquesta conversió en detall al final del mòdul).
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Així, doncs, ha de quedar clar que tot�senyal�en�un�dispositiu�digital�ha�de�ser�forço-
sament�digital.

Per a definir sistema, utilitzarem la definició genèrica del llibre de referència

de l’assignatura de Senyals i sistemes:

“Un sistema és una interconnexió de components, dispositius o subsis-

temes.”

A.�V.�Oppenheim;�A.�S.�Willsky (1998).  Señales y sistemas (2a. ed.).

Pearson Educación.

Dit d’una altra manera, un sistema és un element que permet transformar un

senyal d’entrada en un altre senyal de sortida.

Esquema d’un sistema analògic

Figura 3. Esquema d’un sistema analògic

Bàsicament, treballem amb sistemes lineals i invariants en el temps (SLIT),

propietats que estan definides en les properes línies. De les assignatures de

Senyals i sistemes en sabem que el comportament d’un SLIT és donat per la

resposta impulsional, que no és més que la sortida del sistema quan l’entrada

és una delta de Dirac. Per tant, podem dir que la resposta impulsional relaciona

l’entrada amb la sortida. Igual que amb els senyals, hi ha diferents tipologies

de sistemes: continus, discrets i digitals. Els primers tracten senyals continus,

els segons senyals discrets i els últims senyals digitals.

Així mateix, els sistemes poden presentar certes propietats. Per a indicar que

el sistema modifica un senyal d’entrada farem servir la notació T{ }, de trans-

formada.

A continuació veurem les propietats dels sistemes en el domini analògic, que

són, però, totalment generalitzables al domini discret i digital:

• Un sistema és lineal (vegeu la figura 4a) si la sortida de qualsevol combi-

nació lineal de senyals d’entrades dóna lloc a la mateixa combinació line-

al dels senyals de sortida corresponents a cadascun dels senyals d’entrada

considerats individualment:

• Un sistema és invariant�en�el�temps (vegeu la figura 4b) si el comporta-

ment que té és el mateix en qualsevol instant de temps:

Delta de Dirac

La delta de Dirac és una fun-
ció que pren valor infinit en un
únic punt, i la resta és zero. En
el domini analògic es represen-
ta amb el símbol .
Aquesta interpretació és intu-
ïtiva; estrictament, la delta és
defineix com un funcional amb
unes propietats. La forma més
genèrica és la següent:
Donat un senyal x(t) continu a

t = 0,  d’aquí

es dedueix que ,

per a qualsevol , i la resta
de propietats.
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Linealitat i invariància

Figura 4. Linealitat i invariància. A la part superior (a) es mostra que el sistema hA(t) és un sistema lineal i a la part
inferior (b) es mostra que el mateix sistema és invariant en el temps.

• Un sistema és causal si la resposta del sistema només depèn de valors pre-

sents o passats. És a dir, el sistema no respon abans que s’apliqui alguna

entrada ni la resposta actual depèn de valors futurs de l’entrada.

• Un sistema és estable si per a qualsevol entrada finita en amplitud, el sis-

tema produeix una sortida afitada.

D’aquestes propietats, la de linealitat i invariància temporal habitualment es

compliran al llarg d’aquesta assignatura. Per tant, si no diem el contrari, els

sistemes que presentarem són lineals i invariants en el temps.

Exemple

Un sistema de comunicacions
és un sistema causal perquè el
que presenta a la sortida no-
més depèn de valors presents
o passats.
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Un senyal es representa matemàticament segons una variable o més va-

riables independents. El senyal de veu, per exemple, es pot representar

segons l’amplitud (intensitat) que té i com evoluciona al llarg de l’eix

temporal.

Un sistema és una interconnexió de components que ens permet trans-

formar les característiques d’un senyal per assolir un determinat objec-

tiu.
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2. Transformació del domini temporal al domini
freqüencial

Els senyals els entenem i els percebem en el domini temporal. Com hem dit,

utilitzem sovint el domini freqüencial perquè pot facilitar el tractament de

senyals i sistemes. El domini�temporal ens dóna informació sobre la manera

com�varia�el�senyal�en�termes�del�temps, i el domini�freqüencial ens dóna

informació sobre les�freqüències�que�conté�el�senyal�i�en�quina�proporció.

Per exemple, si tenim un senyal continu en el temps, i el projectem a l’eix fre-

qüencial, veiem que tenim un únic punt. Aquest punt, anomenat funció delta

de Dirac (funció que recordeu de Senyals i sistemes), és el mòdul de la transfor-

mada de Fourier del senyal temporal. Noteu que si fem la projecció del senyal

temporal en els eixos amplitud-freqüència, perdem la informació de fase. Ai-

xò faria impossible recuperar el senyal temporal a partir del freqüencial, i per

això es requereix una informació addicional al mòdul que és la fase segons la

freqüència. Així mateix, el mòdul i la fase es poden representar conjuntament

com una funció complexa.

2.1. Transformada contínua de Fourier, transformada de Fourier

en temps discret i transformada discreta de Fourier

La transformada�de�Fourier permet representar un senyal com a combinació

lineal d’exponencials complexes. O dit d’una altra manera, representar un se-

nyal temporal en el domini de la freqüència. Hi ha diferents versions de la

transformada de Fourier que utilitzarem segons la naturalesa contínua o dis-

creta del senyal que s’ha de tractar.

• Si tenim un senyal analògic, continu en temps i en amplitud, apliquem la

transformada contínua de Fourier (TF):

Enllaç recomanat

Podeu trobar més informa-
ció sobre la fase segons la
freqüència a Time and Fre-
quency Representation.

http://www.cage.curtin.edu.au/mechanical/info/vibrations/tut2.htm
http://www.cage.curtin.edu.au/mechanical/info/vibrations/tut2.htm
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Senyal continu en temps i senyal continu en freqüència

Figura 5. A l’esquerra mostrem el senyal continu en temps i a la dreta, el senyal continu en freqüència (F és la
freqüència analògica).

Nota

Recordeu que  és la notació que es feia servir al llibre Señales y sistemas, d’A. V. Oppen-
heim i A. S. Willsky, el llibre de referència de Senyals i sistemes.

Com anireu veient, en aquests apunts farem servir una notació lleugerament simplificada
respecte a la notació de l’Oppenheim.

• Si tenim un senyal continu en amplitud i discret en temps, apliquem la

transformada de Fourier en temps discret (DTFT):

Senyal continu en amplitud i discret en temps, i senyal continu en freqüència

Figura 6. A l’esquerra mostrem el senyal continu en amplitud i discret en temps i a la dreta, el senyal continu en
freqüència (F és la freqüència discreta).

Recordeu

En transformar cap al domi-
ni freqüencial discret el senyal
freqüencial és periòdic cada

.

• Si tenim un senyal discret en amplitud i freqüència, apliquem la transfor-

mada discreta de Fourier (DFT):
Nota

Noteu que la variable f indica
freqüència normalitzada. Per
tant, equival a la freqüència
analògica dividida per la fre-
qüència de mostreig.
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Senyal discret en amplitud i temps, i senyal discret en freqüència

Figura 7. A l’esquerra mostrem el senyal discret en amplitud i temps i a la dreta, el senyal discret en freqüència.

Quina transformada fa l’Audacity quan li diem Analitza/Dibuixa espectre?

L’Audacity tracta senyals digitals; per tant, quan li demanem visualitzar l’espectre del
senyal fa la transformada ràpida de Fourier o fast Fourier transform (FFT), que és un algo-
ritme eficient que permet calcular la transformada discreta de Fourier.

La transformada de Fourier resulta molt útil per a analitzar l’espectre d’un

senyal, és a dir, el contingut freqüencial d’un senyal.

2.2. Transformada Z

La transformada�Z (TZ) permet representar un senyal discret x[n] en el domini

de la variable complexa z, en què .

Si aquest senyal  és causal,  només tindrà valors per a .

Nota

Considerem que els senyals de
la figura 6 i de la figura 7 estan
mostrejats amb prou mostres
per a generar el mòdul en fre-
qüència suficientment similar a
la versió contínua.

Noteu que per a  tenim la transformada de Fourier en temps discret. Per

tant, la transformada Z és una generalització de la transformada de Fourier en

temps discret. De fet, la transformada Z és l’equivalent discreta a la transfor-

mada de Laplace.

Tota transformada Z té associada la regió�de�convergència�(ROC), que defi-

neix a quina regió del pla Z existeix (convergeix) la transformada Z, o dit d’una

altra manera, els valors de Z per als quals està definida la TZ:

Donat el senyal:

Lectura recomanada

Trobareu més informació so-
bre la transformada de La-
place a les pàgines 654 i se-
güents del llibre Señales y sis-
temas, d’A. V. Oppenheim i
A. S. Willsky.
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Si  la funció  no existeix quan ; i si  la funció  no existeix quan .
Per tant, quan , la ROC és tot el pla Z excepte el 0, i quan , la ROC és tot el
pla Z excepte .

Dos conceptes importants de la transformada Z

Els pols determinen els punts del pla complex Z on la transformada es fa infinita. Els zeros
determinen punts del pla complex Z on la transformada es fa zero. Per a trobar els zeros
igualem la transformada Z a zero. I per a trobar els pols hem de fer que la transformada
Z sigui infinit.

Els pols es representen gràficament amb una x i els zeros amb un o. Així, doncs, si tenim
una transformada Z que té la forma següent:

Tenim un pols a  i un zero a .

Gràficament tenim la representació següent:

Pla Z

Figura 8. Pla Z. Representació de zeros i pols

A partir de la ROC podem determinar l’estabilitat i la causalitat d’un sistema

LTI:

• Un sistema és causal si la resposta del sistema només depèn de valors pre-

sents o passats, el sistema  només té valors per a . Per tant, un sis-

tema és causal si i només si la ROC d’aquest sistema conté l’infinit.

• Un sistema és estable si es verifica que la transformada de Fourier de 

convergeix; per tant, la ROC de  ha d’incloure .

A la pràctica la transformada Z s’utilitza principalment com una eina d’anàlisi

per als sistemes discrets lineals i invariants. Per exemple, en aquesta assignatu-

ra, veurem que és especialment útil per a calcular la resposta impulsional, fun-

ció que relaciona l’entrada i la sortida d’un sistema LTI. La transformada Z de

la resposta impulsional d’un sistema LTI s’anomena funció�de�transferència.

Nota

El sistema  és causal perquè
el sumatori comença en n = 0.
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En senyals i sistemes utilitzem els dominis temporal i freqüencial i ens

serveix per a agilitzar el tractament matemàtic i estudiar el comporta-

ment dels sistemes sobre els senyals.

Per a passar d’un domini a l’altre tenim diferents transformacions que

utilitzem depenent de la naturalesa contínua o discreta del senyal que

volem tractar.

  TF DTFT DFT TZ

Temps Continu Discret Discret Discret

Freqüència Continu Continu Discret Continu

Ampli-
tud-temps

Continu Continu Discret Continu

Amplitud-fre-
qüència

Continu Continu Discret Continu

 
 

2.3. Conversió A/D i D/A: entorn analògic i entorn digital

Com sabem, a la naturalesa hi trobem senyals analògics, com és el cas de la

veu humana; per això si els volem manipular amb ordinadors o amb sistemes

de processament digital cal convertir-los en digitals. Aquest procés s’anomena

conversió analògic-digital (A/D).

A continuació, una vegada s’ha manipulat el senyal digital, per exemple fil-

trant-lo, aquest senyal s’ha de tornar a convertir en senyal analògic. Aquest

pas s’anomena conversió digital-analògic (D/A).

Per tant, podem dir que generalment els sistemes digitals treballen en un en-

torn analògic convertint els senyals analògics en digitals i, després de la mani-

pulació amb l’ordinador, tornant-los a convertir en analògics. A continuació

veurem com es fan aquestes dues conversions, l’A/D i la D/A.

2.3.1. Conversió A/D

El convertidor A/D mostreja un senyal x(t) per obtenir un senyal x[n]. Aquest

mostreig consisteix a agafar mostres1 regularment, cada  segons, del senyal

x(t).

(1)Una mostra vol dir un valor en
el temps (per exemple, quan mos-
tregem veu) o l’espai (per exem-
ple, quan mostregem imatges). El
procés per a obtenir un conjunt de
mostres s’anomena mostreig.
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Aquest interval regular és definit per la freqüència de mostreig o bé pel període

de mostreig  (que és l’interval de temps que passa entre la selecció de

mostres). L’operació de mostreig en el temps es defineix com segueix:

Senyal temporal mostrejat

Figura 9. Senyal temporal mostrejat

La mateixa operació en freqüència es defineix com segueix:

L’efecte d’aquesta operació en freqüència produeix una rèplica de l’espectre

original a múltiples de la freqüència de mostreig, i genera l’espectre següent:

Sinusoides

Quan es mostreja, les rèpli-
ques en freqüència es creen
perquè representen les dife-
rents sinusoides de diferents
freqüències que passen pels
punts de mostreig en el domi-
ni temporal. Així, doncs, si res-
seguim els punts mostrejats
tenim l’envolupant, que és el
que veiem a la part superior de
la figura 9 (el senyal en banda
base), i també totes les sinusoi-
des que compleixen que pas-
sen pels punts mostrejats.
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Senyal freqüencial mostrejat

Figura 10. Senyal freqüencial mostrejat

Per tant, el mostreig en el domini temporal és una selecció de mostres regular-

ment, mentre que en el domini de la freqüència és fer una replicació del senyal

cada múltiple de la freqüència de mostreig amb un factor d’escala .

Com més gran és la freqüència de mostreig, més ben representat queda el se-

nyal. Ara bé, el fet de tenir més mostres del senyal implica més cost ja que són

més dades (mostres) que s’han d’emmagatzemar i, alhora, comporta mostrejar

més ràpidament. Per tant, s’ha d’assolir un compromís entre una bona repre-

sentació del senyal i un cost mínim. Aquest compromís és donat pel criteri�de

Nyquist, això és, , en què  és l’amplada de banda del senyal. Si el

senyal és de banda limitada (és finit en freqüència), si a més verifica el criteri

de Nyquist, direm que no hi ha encavalcament entre les repeticions espectrals

(o anomenades també mostres espectrals) que apareixen en mostrejar.
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Exemple de replicació espectral

Figura 11. Exemple de replicació espectral: a) es verifica Nyquist; b) no es verifica Nyquist.

Si es mostreja molt per sobre de  (criteri de Nyquist), “sobremostregem” i

tenim més bona qualitat però molt cost (en el mòdul “Codificació de l'àudio”

veurem que a vegades ens pot interessar fer un sobremostreig). Contrària-

ment, si la freqüència de mostreig no verifica el criteri de Nyquist, “submos-

tregem” (és a dir, s’ha mostrejat per sota de ), es produeix el que anome-

nem aliàsing, hi ha encavalcament entre mostres espectrals i en el procés de

mostreig perdem informació. Això es veu més clar en el domini temporal, en

què si agafem poques mostres (submostregem) és difícil identificar el senyal

original i si, per contra, agafem moltes mostres (sobremostregem) tindrem, en

el límit, el senyal original (vegeu la figura 11).

En cas que el senyal no sigui de banda limitada, a la pràctica, s’acostuma a

filtrar abans de mostrejar. D’aquesta manera es controla la informació que es

perd i s’evita la contaminació freqüencial per encavalcament d’espectres ja

que en termes de qualitat val més perdre la part superior de la banda que tenir

aliàsing.

A més a més de mostrejar el senyal, quan fem la conversió A/D, quantifiquem

el senyal.

L’operació de conversió A/D es pot expressar mitjançant l’equació següent:

Llegenda

Q{} indica la funció no lineal
de quantificació.
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La quantificació permet representar els valors d’amplitud (eix d’ordenades)

del senyal, que encara són continus, en un rang discret i limitat de valors.

Aquest rang de valors després es passa per un codificador que els converteix

en un codi de bits. Hi ha diferents tipus de quantificadors.

La conversió�A/D consisteix a transformar el senyal d’analògic en di-

gital. Aquesta conversió mostreja el senyal analògic i posteriorment el

quantifica.

La conversió A/D es resumeix en la figura següent:

Procés de quantificació

Figura 12. Procés de quantificació. Font: Wikipedia

2.3.2. Conversió D/A

El convertidor D/A és aquell que a partir d’un senyal digital y[n] genera un

senyal analògic y(t). El procediment de conversió D/A ideal és el següent:

1. Es converteixen els valors discrets de y[n] en una seqüència d’impulsos, és

a dir, per cada valor discret de y[n] aquest valor es manté constant fins que

arriba la mostra següent i s’actualitza el valor.

2. Es filtra amb l’anomenat filtre reconstructor. Generalment s’utilitza un filtre

passabaix, que, com que filtra les freqüències altes, té un efecte suavitzador

en el temps.

Aquest segon pas en el domini transformat es veu molt clar: per a mostrejar

hem replicat el senyal freqüencial. Per tant, per a recuperar el senyal original de

manera ideal, s’ha de multiplicar el senyal freqüencial per un pols rectangular

a l’origen que tingui longitud .

Vegeu també

Veurem amb més detall els di-
ferents tipus de quantificadors
en aquesta mateixa assignatu-
ra en l'apartat 5 del mòdul 2.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Conversor_AD.svg
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Exemple de conversió D/A ideal en el domini freqüencial

Figura 13. Exemple de conversió D/A ideal en el domini freqüencial

Aquest convertidor D/A ideal s’implementaria amb un filtre interpolador ide-

al. Ara bé, en la realitat un convertidor D/A no pot implementar una funció

sinc, ja que no és realitzable –no és causal. Llavors s’han d’assumir solucions

pseudoòptimes. Entre les diferents opcions de reconstrucció hi trobem el fil-

tre interpolador d’ordre 0, que manté el valor del senyal fins a la mostra se-

güent, o el filtre interpolador lineal, que el que fa és traçar una recta entre dos

punts coneguts. Hi ha altres mètodes més complexos però que no són objecte

d’estudi en aquesta assignatura.

Tot i que tinguéssim un filtre de reconstrucció ideal, la quantificació introdu-

ïda en el convertidor A/D fa pràcticament impossible la reconstrucció ideal.

Actualment, els senyals d’àudio es guarden en format digital. Per a sentir-los

pels altaveus, però, s’han de convertir a analògic. Per això trobem convertidors

D/A en els reproductors d’MP3, de CD i en les targetes de so dels ordinadors.

Vegeu també

Per a la definició de causal, ve-
geu l’apartat “Senyals i siste-
mes”.
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La conversió�D/A permet recuperar el senyal analògic a partir del se-

nyal digital. Generalment, els valors digitals es multipliquen per un tren

d’impulsos i després es passa un filtre reconstructor. S’ha de tenir en

compte que, per més bé que es facin aquestes conversions, no podem

dissenyar una conversió ideal; per tant, no podem recuperar el senyal

analògic original, sinó una aproximació.

Les conversions A/D i D/A es fan contínuament en la nostra vida diària.

Quan connectem un ordinador a una línia telefònica podem necessitar

un convertidor A/D. Encara hi ha línies telefòniques que utilitzen se-

nyals analògics i els ordinadors són digitals.

Un exemple d’un convertidor D/A és el del disc compacte, que és digital.

Quan posem un CD, la informació digital es converteix en analògica, i

d’aquesta manera en sentim el contingut.
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Resum

En aquest mòdul hem fet un repàs de conceptes bàsics de senyals i sistemes.

Hem repassat tres punts molt clars:

• La definició de senyals i sistemes i les diferents tipologies que tenen: lineals,

invariants, causals i estables. Cadascuna d’aquestes propietats ens permet

conèixer més bé com és un senyal o un sistema.

• La transformada de Fourier i la transformada Z, que ens permeten passar

del domini en temps al domini freqüencial i a la inversa. Sovint ens in-

teressa treballar en el domini de la freqüència per agilitzar càlculs o veure

els conceptes més clars, entre altres motius.

• La conversió A/D i D/A, que ens permet passar d’un entorn analògic a un

de digital i a la inversa.
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