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1 LICENÇA DE USO 

 

Copyright (c) 2017-2018, Marcellus Pereira Silva 

All rights reserved. 

 

Redistribution and use in source (SGML DocBook) and 'compiled' forms (SGML, 

HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are 

permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above 

copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer as the first lines of this file unmodified. 

2. Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, 

converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce 

the above copyright notice, this list of conditions and the following 

disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 

the distribution. 

THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND 

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 

ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 

OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

SUCH DAMAGE. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

Bem-vindo ao laboratório da disciplina NP218, “Processamento Digital 

de Sinais”. 

Há duas coisas que você precisa saber. Bem, existem muitas coisas 

que você precisa saber, mas especificamente para este curso, 

mantenhamos o foco: 

1ª) O monitor não será um mini professor, repetindo “com suas 

próprias palavras” o conteúdo ministrado em sala. Isso torna as 

aulas muito mais interessantes. No entanto, exige muito mais 

trabalho por parte do aluno (você). Sinto muito. 

2ª) Com enorme frequência, os magísteres apresentam seus conteúdos 

como um mágico retira coelhos da cartola: você pode ficar encantado, 

mas nunca saberá como ele saiu lá de dentro. Ou só descobrirá muito 

tempo depois. E, até lá, terá a pior dúvida de todas: o que fazer 

com o tal coelho. Pois aqui no laboratório, duvidaremos do mágico, 

criaremos nossos próprios coelhos e, finalmente, saberemos o motivo 

de um pé-de-coelho trazer sorte (menos ao pobre animal manco). 

Faremos nossa mágica passo-a-passo e, ao contrário da sala de aula, 

saberemos com antecedência o que esperar. Mas é você quem deve 

trilhar o caminho1. 

Teremos seis relatórios, com quatro experiências cada um, em nível 

crescente de complexidade. As três primeiras são necessárias para a 

validação da presença (se este é seu único interesse) e a quarta faz 

parte da mágica: ao final do semestre você terá construído algo 

funcional com tudo o que aprendeu. Nosso coelho será um equalizador 

gráfico de três bandas, totalmente feito por você! Isso não é 

fantástico? Ou você prefere voltar para a sala de aula e calcular 

integrais usando lápis e borracha? 

A propósito, você sabe o que é um equalizador gráfico, claro que 

sabe. Mas para seus colegas menos afortunados, eis uma breve 

explicação: um equipamento ou, no nosso caso, um programa que divide 

o sinal de entrada em várias bandas (ou “fatias”) e altera a 

amplitude de cada uma delas. 

                                                           
1
 Eberl, Jason T. e Decker, Kevin S. – Star Wars e a Filosofia. São Paulo: Universo dos Livros, 2015 
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Equipamentos profissionais deste tipo podem custar até alguns 

milhares de reais. 

 

Figura 1 - Equalizador Behringer DEQ2496 

Mas seremos cautelosos e construiremos algo mais simples. 

Se em algum ponto surgirem dúvidas que não consiga resolver sozinho, 

não se acanhe: o monitor terá um enorme prazer em ajudá-lo. Lembre-

se: ninguém nasce sabendo e o esforço é a matéria-prima do gênio 

(segundo o professor Einstein, pelo menos). 

Boa sorte e vamos lá! 
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Figura 2 - Reprodução autorizada, copyright Sarah Andersen 
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3 MOTIVAÇÃO 
 

“Motivação” é a palavra necessária (ou quase) para saciarmos o 

apetite do MEC. Significa “por que diabos eu preciso frequentar esta 

aula?”. 

Além da óbvia necessidade de cumprir a carga horária, existe um 

motivo mais nobre: você pode fazer muito dinheiro sabendo programar 

DSPs (e aqui estamos falando tanto do processamento digital de 

sinais quanto dos processadores digitais de sinais). 

No livro “The Art of Designing Embedded Systems”, Jack Ganssle conta 

uma história interessantíssima2: ao final dos anos 1970, os aviões de 

caça norte-americanos (ou estadunidenses, dependendo da filiação 

partiária do seu professor de Português) eram tudo o que poderiam 

ser: muito rápidos, muito velozes, bastante leves e carregavam 

toneladas de armamentos. O que mais se poderia querer? 

A Lockheed Martin queria algo que fosse leve, custasse pouco e 

pudesse ser vendido por muito. Afinal, capitalismo é isso mesmo. 

A coisa mais leve que puderam encontrar foi, imagine você: software. 

Software embarcado. Peso zero, custo razoável e valor de mercado... 

bem... depende de quanto o governo norte-americano esteja disposto a 

pagar. 

Hoje, 40% do valor de um caça corresponde ao software embarcado em 

seus aviônicos. 

E desse total, a maior parte vem de onde? Bingo! Processamento 

digital de sinais. Radares. Transponders. Comunicações digitais. 

Sistemas de guia para mísseis. 

Mesmo que você seja um bicho-grilo imbuído dos mais nobres valores 

humanitários pregados pela sua faculdade predileta de Humanas, 

existem incontáveis aplicações civis para DSPs. A imagem da capa 

deste relatório é um exemplo: nada aquece tanto o coração quanto ver 

a reação da mãe a uma imagem ultrassônica do filho ainda por nascer. 

É claro que saber da existência de um índice que mede a 

                                                           
2
 Ganssle, J. – The Art of Designing Embedded Systems. Elsevier, 1999. P.8. 
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possibilidade do ultrassom danificar os pulmões ou intestinos do 

feto pode ser um tanto perturbador3. 

Outro grande mercado para o processamento digital de sinais é o de 

brinquedos. Inclusive, o pontapé inicial no desenvolvimento 

comercial de DSPs em uma única pastilha de silício (chip) foi o 

Speak & Spell4, da Texas Instruments, lançado em 1978! 

 

 

 

Figura 3 – Texas Instruments “Speak & Spell”, brinquedo baseado no primeiro chip de DSP comercial 

  

  

                                                           
3
 Cox. B. Acoustics for Ultrasound Imaging. Janeiro de 2013. Disponível em: 

https://www.ucl.ac.uk/medphys/contacts/people/bcox/USlecturenotes_Jan2013.pdf. Acesso em: dezembro de 
2017. 
4
 Frantz, G. Signal Core – A short history of the digital signal processor. IEEE Solid-State Circuits Magazine. 

Junho de 2012. 

https://www.ucl.ac.uk/medphys/contacts/people/bcox/USlecturenotes_Jan2013.pdf
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4 EXPERIÊNCIAS 

4.1 PRIMEIRA EXPERIÊNCIA: BEM-VINDO DE VOLTA O MATLAB 

 

Não teremos muitos segredos aqui. Você já é um aspirante a 

engenheiro, crescido, barbudo (a menos que seja uma menina. Ou um 

menino transgênero.) e tem plenas condições de instalar e “rodar” o 

Matlab. A equipe de suporte de TI da faculdade já deve ter feito 

todo esse trabalho para você. Verifique. 

O mercado é muito afeito ao Matlab e com razão: é um excelente 

programa, cheio de recursos. No entanto, se algum dia você quiser 

algo mais barato, praticamente gratuito (e estamos falando em termos 

legais aqui), procure pelo GNU/Octave5 ou pelo SciLab6. Se preferir 

seguir a última moda, as extensões SciPy7 para Python também são uma 

ótima PYdida (pun intended!). 

  

                                                           
5
 GNU Octave. Disponível em: https://www.gnu.org/software/octave/. Acesso em: dezembro de 2017. 

6
 Scilab Enterprises. SciLab. Disponível em: https://www.scilab.org/. Acesso em: dezembro de 2017. 

7
 SciPy. Disponível em https://scipy.org/. Acesso em: dezembro de 2017. 

https://www.gnu.org/software/octave/
https://www.scilab.org/
https://scipy.org/
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4.2 SEGUNDA EXPERIÊNCIA: WHAT IS THE MATRIX? 

 

Talvez você não se lembre de como programar usando o Matlab, mas 

certamente se lembra de como usar o Matlab. De qualquer forma, 

usaremos este primeiro relatório como uma forma de recordarmos o 

básico. 

Antes de começar, baixe um arquivo de áudio para servir como teste 

das nossas funções. Minha sugestão é este: 

https://freesound.org/people/FreqMan/sounds/31297/ 

Seu monitor pode indicar onde baixá-lo da rede local. Anote o local 

onde o arquivo estará em seu disco rígido, isso será muito 

importante. 

Abra o Matlab e, apenas para simplificar nossas vidas, modifique a 

pasta atual para coincidir com o mesmo diretório onde você gravou o 

arquivo de áudio. Por exemplo: criei uma pasta “Matlab experiments” 

no diretório “Documentos” (Figura 4). 

 

Figura 4 - Diretório de trabalho 

 

https://freesound.org/people/FreqMan/sounds/31297/
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Figura 5 - Modificano o PATH do Matlab 

 

No Matlab, altere a pasta atualmente em uso para coincidir com 

aquela que acabamos de criar (Figura 5). Desta forma, o programa 

gravará todos os seus scripts no mesmo lugar. Lembre-se de ser 

organizado sempre! 

Agora que já temos nosso ambiente preparado, que tal fazermos o 

Matlab ler o arquivo de áudio? Isso é muito simples, basta criar um 

novo script (“New”, “Script”) com o seguinte texto: 

 

Se baixou outro arquivo, altere o nome passado como parâmetro para a 

função audioread(). 

Observe que sendo o Matlab um LABoratório de MATrizes, a função 

retorna (veja que curioso) duas matrizes: Y e FS. Em Y, temos o 

conteúdo do arquivo de áudio. Já em FS... você tem ideia do que pode 

% ISTO É UM COMENTÁRIO! 
% Primeiro script da disciplina NP218 
% Abre e mostra um arquivo de áudio 
% 

  
nomeDoArquivo = '31297__freqman__silent-movie-sam-fox-hurry-

music.wav'; 
[Y, FS] = audioread(nomeDoArquivo); 
figure(); 
plot(Y) 
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ser? Experimente digitar apenas “FS” (sem as aspas) na janela de 

comando (Command Window). 

Enquanto isso, nosso pequeno script desenhou (e por tudo que é mais 

sagrado, jamais use a palavra “plotar” porque ela não existe em 

Português) um gráfico muito... bonito: 

 

Não parece útil, parece? 

Tente clicar na lupa com um sinal positivo, selecione um canto da 

figura, clique, arraste e vá até outro canto. Você terá mais 

detalhes do arquivo: 

 

Por que há uma linha azul e outra vermelha? 

Talvez você queira deixar o gráfico um pouco mais informativo. 

Experimente digitar o seguinte, na janela de comando: 
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title(“Sinal de Áudio”); 

Algo muito importante no Matlab é o sinal de terminação da linha: se 

você colocar um ponto e vírgula (“;”), significa que não deseja ver 

o resultado do comando na janela de comandos. Isso é importante 

quando abrirmos um arquivo muito longo, por exemplo, porque o 

computador perderá tempo e memória tentando nos mostrar um resultado 

que, a princípio, poderíamos ver de formas mais eficientes. Não se 

preocupe: cedo ou tarde você esquecerá isso e travará seu Matlab. 

Será um ótimo momento para testar botão de “reset”. 

Ah! Estávamos tentando entender o motivo de haver sinais coloridos 

no gráfico, não é mesmo? Pois bem, digite na janela de comando: 

audioinfo(nomeDoArquivo) 

Note que o Matlab é “case sensitive” que, contrariando a opinião dos 

seus colegas da Computação, não pode ser traduzido como “sensível ao 

caso”. Ele “diferencia maiúsculas de minúsculas”. 

Voltando à saída da função audioinfo(), observe que existem dois 

canais de áudio, com taxa de amostragem de 44100Hz (lembra-se do 

“FS”?)! 

Que tal desenharmos apenas um dos canais? Experimente digitar: 

plot(Y(:,1)) 

Em caso de dúvida nos comandos e funções, o Matlab tem uma forma 

muito amigável de ajudá-lo: basta digitar “help” seguido do nome da 

função e uma página cheia de referências se abrirá. Ou pergunte ao 

monitor. 

Agora que já visualizamos o arquivo, que tal ouvi-lo? 

Experimente digitar: 

sound(Y, FS) 

Lembra aqueles filmes preto-e-branco que seus avós juram serem muito 

melhores que os de hoje, não é mesmo? 

Agora, algo para você pensar: o que aconteceria se digitássemos: 

sound(Y, 4*FS) 
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4.3 TERCEIRA EXPERIÊNCIA: “EXISTIMOS EM FUNÇÃO DO FUTURO” 

 

Não se acanhe com a frase de Sartre8. Nossa próxima experiência vai 

lembrá-lo de como criar suas próprias funções no Matlab. 

Clique em “New” e “Script” ou aperte “CTRL” e “N” simultaneamente. 

Você ainda tem guardada aí a variável “Y”, com os dados do arquivo 

de áudio, certo? Para ter certeza, confira na aba “Workspace”: 

 

Clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse, você verá os 

valores armazenados naquela matriz. São duas colunas, 

correspondentes aos dois canais de áudio. 

Vamos criar duas funções: uma que multiplica o sinal por dois e 

outra que divide o sinal por dois. Ou seja: vamos controlar o volume 

do sinal de áudio, em passos de 6dB. 

No Matlab, o nome do arquivo deve corresponder ao nome da função. 

Portanto, no seu novo script, digite o seguinte: 

                                                           
8
 Sartre, J. P. Situações I. Cosac Naify. 2005. 
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Lembre-se de gravar com o nome “aumentaVolume.m” (CaSe SeNsItIvE!). 

Para testá-la, crie uma variável chamada “teste” (duh!), com o 

conteúdo [1 2 3 4 5]. Faça isso digitando na janela de comando: 

teste = [1 2 3 4 5]; 

Agora, antes de executar a função, passando como argumento a 

variável “teste”, responda: qual deverá ser o resultado?  

Verifique se o que você imaginou corresponde à realidade digitando 

(sem o sinal de “;” ao final da linha): 

aumentaVolume(teste) 

Espera-se que o resultado seja semelhante ao seguinte: 

>> teste = [1 2 3 4 5] 

teste = 

     1     2     3     4     5 

>> aumentaVolume(teste) 

ans = 

     2     4     6     8    10 

Para entender exatamente como declarar funções no Matlab, digite: 

doc function 

“doc” é outra ferramenta, ainda mais poderosa que “help”. Ela será 

muito útil no nosso curso. 

% Segundo script da disciplina NP218 
% Funções no Matlab 
% 
function y = aumentaVolume(x) 
if ~isvector(x) 
    error('Só funciono com vetores!') 
end 
y = x*2;  
end 

 



 

 16 

Pois bem. Modifique agora a função, para dividir por dois o valor da 

variável desejada. Lembre-se de salvar o novo script com o nome 

correspondente (por exemplo: diminuiVolume). Leve o tempo que 

precisar e mostre o resultado ao seu monitor. 

 

Agora que você já tem duas funções funcionando, já tentou aplicá-las 

ao seu sinal de áudio? Recebeu uma mensagem de erro? Por quê? 

Vamos lá: na janela de comando, digite: 

aumentaVolume(Y); 

Sua função deve emitir uma mensagem de erro. Isso acontece porque há 

duas colunas na matriz Y (dois canais, lembra-se?). Tem ideia de 

como aplicar o ganho em cada um dos canais, ou seja: em cada uma das 

colunas? 

Tente dividir o sinal de áudio em duas matrizes: leftAudio e 

rightAudio. 

leftAudio = Y(:,1); 

rightAudio = Y(:,2); 

Verifique se as novas variáveis aparecem na janela “Workspace”. 

Agora, use a função apenas no canal direito: 

rightAudio = aumentaVolume(rightAudio); 

Use agora a função diminuiVolume no canal esquerdo: 

leftAudio = diminuiVolume(leftAudio); 

Vejamos se você é um bom programador Matlab (tenho certeza que sim). 

Toque os dois canais e veja se percebe a mudança do volume. Prepare-

se: o laboratório deve parecer um circo para quem estiver no 

corredor... 

Se preferir, observe as mudanças usando o comando “plot”: 

figure(); 

plot(leftAudio, 'R'); 

hold on; 
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plot(rightAudio, 'B') 

 

Parabéns! 

Uma última coisinha: que tal instalar o Octave em seu computador e 

verificar se nossos scripts funcionam nele? 
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5 DESAFIO 

 

Ainda está por aí? Ótimo! Agora as coisas começam a ficar realmente 

interessantes! 

Talvez a parte mais impressionante do Matlab seja sua capacidade de 

interagir com dados em tempo real, num ambiente chamado “Simulink” 

(a Mathworks parece concordar, já que vende cada bloco Simulink por 

uma pequena fortuna). 

Replicaremos as experiências feitas com scripts e a janela de 

comando, no ambiente gráfico Simulink. Garanto que será muito mais 

gratificante. 

Para começar, digite “simulink” e aguarde. Dependendo da 

configuração do seu computador, aproveite para tomar um gole d’água. 

 

 

Figura 6 - Janela inicial do Simulink 

Existem centenas de exemplos interessantes que você pode executar em 

casa ou logo depois da aula. Mas, por enquanto, atenha-se ao 

relatório (foco!). 

Selecione “Blank Model” e, logo depois, “Create Model”. Aparecerá 

uma janela de edição de um “modelo” Simulink, obviamente em branco. 
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Podemos preencher o modelo com vários blocos pré-programados. Para 

selecioná-los, digite “CTRL” + “SHIFT” + “L”. 

Você verá agora uma outra janela, com o navegador da biblioteca 

Simulink, semelhante à Figura 7. 

 

 

Figura 7 - Navegador da biblioteca Simulink 

 

Dependendo da sua configuração, pode haver mais ou menos blocos. 

Para simularmos o que fizemos anteriormente, nosso modelo (“modelo” 

é o nome dado aos “scripts” do Simulink) irá: 

 Abrir um arquivo de áudio; 

 Modificar sua amplitude; 

 Mostrar um gráfico com sua variação ao longo do tempo; 

 Tocar o arquivo. 

 

Preparado? 
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Se você já teve alguma experiência de programação visual com IDEs 

(Visual Studio ou Qt Studio, por exemplo) não precisará pensar 

muito: basta selecionar o bloco desejado e arrastá-lo com o mouse 

até janela em branco do nosso novo modelo. 

Observe que há várias “seções” na biblioteca: Aerospace, Audio 

System, DSP System... expanda a lista “DSP System Toolbox” e 

selecione “Sources”. 

Um dos muitos blocos à sua disposição é o chamado “From Multimedia 

File”. Bastante óbvio, não?! Arraste-o para o nosso modelo. 

Depois que ele estiver devidamente posicionado, clique duas vezes 

sobre ele com o botão esquerdo do mouse para ver sua janela de 

parâmetros. Em “File name”, aperte o botão “Browse” e indique o 

arquivo baixado para a experiência número 2. 

Não será preciso modificar mais nada. Aperte “Ok”. 

Volte à janela da biblioteca Simulink e selecione a opção “Sinks”, 

ainda dentro de “DSP System Toolbox”. Clique e arraste o bloco 

“Audio Device Writer”. 

Observe que há um pequeno indicativo azul, em formato de seta, nos 

dois blocos. Você pode interligá-los de forma bastante intuitiva. 

Aproveite e salve o modelo na mesma pasta onde está o arquivo de 

áudio. Use a opção “File”, “Save” ou “CTRL” + “S”. O resultado deve 

ser parecido com o da Figura 8. 

 

Figura 8 - Primeiro modelo Simulink 
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Agora, imagine só o que poderia acontecer se você apertasse o ícone 

verde, com um triângulo negro dentro. Bem, a resposta será “nada” se 

seu computador não tiver caixas de som (ou se o volume estiver baixo 

demais). 

Pois bem, vejamos então como poderemos exibir a forma de onda do 

nosso arquivo de áudio. 

Volte à biblioteca e selecione o bloco “Time Scope” (no mesmo lugar: 

“DSP System Toolbox” e “Sinks”). Arraste-o para o modelo. 

A ligação deste bloco à saída do “From Multimedia File” é um pouco 

menos intuitiva: clique primeiramente na entrada do bloco “Time 

Scope”, arraste a ligação até a linha que liga os dois outros 

blocos. Seu modelo deve ficar mais ou menos como o da Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Modelo com o bloco "Time Scope" 

Agora, iniciando a simulação (“apertando o play”), será possível não 

só ouvir o arquivo, mas visualizá-lo! Tente! 

Tenho certeza que você já percebeu o que estamos fazendo aqui e onde 

este trabalho nos levará. Como esta é a primeira vez que usamos o 

Simulink no laboratório (e apenas desta vez) vou adiantar o problema 

que encontraremos: da mesma forma que sua funções “aumentaVolume()” 

e “diminuiVolume()” só funcionam com vetores, se conseguirmos 

importá-las para um bloco do Simulink, elas continuarão trabalhando 

apenas com vetores. Ou seja: precisaremos “dividir” o arquivo de 

áudio (que o Matlab trata como uma matriz de duas colunas) em dois 

vetores. 
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Para isso, usaremos um bloco chamado “Multiport Selector”. Em vez de 

procurá-lo na biblioteca, você pode simplesmente clicar em um espaço 

vazio no editor do modelo e digitar “Multiport Selector”. Cool! 

A documentação desse bloco, assim como a das funções do Matlab, é 

muito completa e talvez mereça um pouco da sua atenção. Por ora, 

basta dizer que você deve clicar duas vezes sobre o bloco e 

modificar os parâmetros: “Select”, para “Columns” e “Indices to 

output” para {1,2}. Desta forma, teremos o canal esquerdo em uma 

saída e o direito em outra. 

Para testar, edite o modelo de tal forma que fique igual ao da Figura 

10. Ah! E não se esqueça de “dar o play”! 

 

Figura 10 - Testando a separação de canais 

 

Ficou curioso com as duas entradas do bloco “Time Scope”? Existem 

diversas formas de conseguir aquele resultado e você deveria tentar 

sem a ajuda deste relatório. Mas se não conseguir, a resposta está 

na próxima folha. 
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Na janela “Time Scope” (que você pode ver clicando duas vezes sobre 

o bloco), existem várias opções interessantes. Para aumentar o 

número de canais, vá até “View” e “Configuration”. Modifique “Number 

of input ports” para “2” e voilà! 

E já que está “com a mão na massa”, experimente modificar a janela 

de visualização para mostrar as duas formas de onda separadamente, 

como na Figura 11. Desta vez, você precisará descobrir sozinho como 

fazer, mas é muito fácil. 

 

Figura 11 - Dividindo a visualização do sinal de áudio 

 

Pois bem, agora que já dividimos nosso sinal de áudio estereofônico 

em dois sinais monofônicos, estamos prontos para aplicar as funções 

do exercício 2 a cada um deles. How cool is that?! 

Clique em um canto vazio do seu modelo e digite “Matlab Function”. 

Se você errar em algum momento e aparecer um bloco diferente do 

desejado, basta selecioná-lo e apertar a tecla “Delete”. Bem óbvio, 

certo? 

Clique duas vezes sobre o bloco “Matlab Function” e o Matlab abrirá 

o editor de scripts, exatamente como fizemos no exercício 2. Copie e 

cole sua função aqui. Primeiramente, faça isso com a função 

“aumentaVolume()”. 



 

 24 

Quando terminar, grave o script com “CTRL” + “S” e retorne à janela 

de edição do Simulink. 

Para observar o funcionamento do seu novo bloco, interligue-o como 

na Figura 12. 

 

Figura 12 - Interligando seu primeiro bloco personalizado 

 

Se tudo correu bem você deve observar que um dos canais tem um 

volume (ou amplitude média) menor que o outro. Mas seu ouvido não 

percebeu diferença e isso deve-se ao fato do bloco “Audio Device 

Writer” estar ligado diretamente ao nosso leitor de arquivos de 

áudio. Antes, portanto, da sua função aumentaVolume(). 

O desafio é criar outro bloco, com a função diminuiVolume() e, 

finalmente, ouvir o sinal de áudio, com um canal 6dB abaixo do 

original e outro 6dB acima do original. Você consegue? 
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5.1 RESPOSTA DO DESAFIO (TOP SECRET: FOR MONITOR’S EYES 

ONLY!) 

 

ATENÇÃO! 

ESTE TÓPICO DEVE SER EXCLUÍDO DA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE AOS ALUNOS! 

 

Se algum aluno não conseguir resolver o desafio, a resposta é usar o 

bloco “Matrix Concatenate”. Com ele, os dois vetores correspondentes 

aos canais esquerdo e direito serão “unidos” em uma matriz, podendo 

ser enviados ao dispositivo de áudio. 

O diagrama da Figura 13 mostra esta solução. 

 

 

Figura 13 - Solução do desafio 

 


