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Resumo: A fim de encontrar quais funções 

matemáticas podem estar presentes em sinal analógico 

de uma chamada telefônica e assim analisar seu 

comportamento, um estudo a partir do Método dos 

Mínimos Quadrados e do Coeficiente de Correlação de 

Pearson vem sendo realizado. Para que a aproximação 

dos pontos deste sinal seja feita da melhor maneira 

possível um programa no MATLAB está sendo 

confeccionado. 

 

1. Introdução 
Um sinal independentemente de sua origem é 

mecanismo para transportar uma determinada 

informação. No caso de um sinal telefônico analógico 

esta informação é uma conversa que precisa ser 

transmitida em sua totalidade e em um tempo curto para 

que os dois lados envolvidos possam se compreender. 

 Para que a conversa possa ser transmitida em cabos 

específicos a transformação de um sinal sonoro em 

elétrico e vice-versa ocorre no próprio aparelho 

telefônico. Neste processo como cada pessoa possui um 

tom de voz e cada palavra reproduz ondas sonoras 

diferentes cada sinal elétrico apresentará uma forma 

particular. Isto implica que diversas funções 

matemáticas podem estar presentes em uma 

determinada onda e que elas podem ou não se repetir .  

 

2. Método dos Mínimos Quadrados  
Neste estudo um sinal telefônico genérico, indicado 

na Figura-1, foi tomado como exemplo para que uma 

análise matemática pudesse ser feita. Ele já está na 

forma elétrica, ou seja, tensão (V) em função do tempo 

(s). 

 
Figura 1 – Sinal Telefônico Analógico. 

 

O Método dos Mínimos Quadrados foi adotado para 

fazer um ajuste de curvas a partir dos pontos do gráfico, 

uma vez que outros recursos matemáticos são para 

funções específicas o que não se aplica a este caso. O 

Sistema Normal (SN), mostrado na equação-1, 

minimiza a soma dos quadrados dos resíduos entre os 

valores reais e estimados, ele é obtido a partir da 

informação que as derivadas dos pontos máximos e 

mínimos são zero.  
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O cálculo do Coeficiente de Correlação de Pearson, 

equação-2, relaciona o grau de associação de duas 

variáveis e verifica se existe alguma relação linear entre 

elas. Logo, foi utilizado para determinar a qual a função 

cada conjunto de pontos poderia pertencer.  

 

             (2) 

 
3. Possíveis funções 

As funções escolhidas para serem analisadas e 

comparadas com este sinal elétrico, foram: reta, 

exponencial, parábola e hipérbole. Tal escolha, foi feita 

a partir de uma análise visual do sinal e da comparação 

com outros sinais já conhecidos, uma vez que se reparou 

que elas se repetiam em diversas ondas. 

    

4. Conclusões 
Até este momento, pode-se afirmar que o Método 

dos Mínimos Quadrados é adequado ao projeto, uma 

vez que atende a principal necessidade proposta que é 

encontrar as funções presentes em um sinal qualquer. 

Com tudo,  este projeto ainda está em andamento e falta 

finalizar a parte do programa em MATLAB que fará 

estas operações citadas de maneira mais precisa.  
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