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Objetivos da 
Disciplina 

Capacitar o aluno para a implementação de sistemas de aquisição através dos 

diferentes hardwares que compõe o sistema, bem como seu pós-

processamento através da caracterização estatísticas dos sistemas através de 

ferramentas tais como:  

Análise espectral de sinais. 

1. Convolução. 

2. Autocorreção. 

3. Correlação cruzada. 

4. Cálculo da resposta no domínio do tempo. 

5. A transformada Z. 

6. A Transformada de Fourier em Tempo Discreto. 

7. Processamento digital de sinais analógicos. 

8. A Transformada Discreta de Fourier. 

9. Introdução ao projeto de filtros digitais. 

Metodologia de 
Ensino 

Aulas teóricas ministradas em sala. 

Programa 

 

1. Sinais e Sequências Discretas: sinais senoidais discretos/contínuos, 

determinísticos/não determinísticos, normalização de frequências 

periodicidade de sequências discretas senoidais, interpretação de 

frequências altas e baixas, interpretação da frequência normalizada.  

2. Processo de digitalização de sinais analógicos: conversão A/D, teorema 

de Nyquist amostragem. Caracterização de sistemas e operações com 

sinais no Domínio do Tempo/Freqüência: sistemas discretos lineares 

invariantes no tempo (LTI), monovariáveis, multivariáveis, causais, 

determinísticos, estocásticos, dinâmicos, sem memória, propriedades de 

sistemas LTI, convolução Linear, equação de diferenças. 

3. Equações das diferenças: cálculo da resposta de sistemas lineares 

invariantes ao deslocamento (SLIDs) via equação das diferenças lineares, 

sistemas FIR e IIR, estabilidade de SLIDs. 

4. Transformada Z: autosequências e autovalores, função de transferência, 

Transformada Z, condição de existência, região de convergência, 

estabilidade da função de transferência, propriedades da transformada Z, 

pólos e zeros, cálculo da resposta de SLIDs utilizando a Transformada Z. 

5. Transformada de Fourier e tempo discreto: apresentação, relação entre as 

transformadas Z e de Fourier em tempo discreto, propriedades da 

transformada de Fourier em tempo discreto, análise no domínio das 

freqüências, cálculo da resposta de SLIDs via transformada de Fourier 

em tempo discreto. 

6. Processamento digital de sinais analógicos: relação entre as 
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transformadas de Fourier em tempo discreto e em tempo contínuo, 

superposição de espectros, arquitetura para processamento digital de 

sinais analógicos, Conversores Digital/Analógico, interpolação e 

dizimação. 

7. Transformada Rápida de Fourier: algoritmos rápidos, dizimação no 

tempo e na freqüência, borboletas, esforço computacional. 

8. Introdução ao projeto de filtros digitais: Filtros digitais FIR e IIR, projeto 

via janelamento, projeto no domínio da transformada discreta de Fourier, 

projeto via otimização. 

Critério de Avaliação 

 

- Provas subjetivas. 

- Listas de exercícios. 

- Trabalhos final.  

Calendário de 
Atividades 

O calendário das avaliações será definido em sala de aula em comum 

acordo com os alunos. 

Bibliografia 
Recomendada 
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3rd Edition, 2004 
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Processing. Mac Millan Press, Inc. 
[3] Monson Hayes (2006) "Processamento Digital de Sinais - Coleção 
Schaum". Bookman - Artmed Editora, Porto Alegre, RS. 
[4] Oppenheim & Schaffer (1989): Discrete-Time Signal Processing. 
Prentice-Hall, Inc, NJ-Oppenheim & Schaffer (1999): Discrete-Time 
Signal Processing. 2.ed. Prentice-Hall, Inc, NJ. 
[5] Diniz, P. S. R.; Barros da Silva, E. A. & Lima Netto, S. (2002): 
Processamento Digital de Sinais - Projeto e Análise de Sistemas. 
Bookman - Artmed Editora, Porto Alegre, RS. 
[6] Mitra, Sanjit K., Digital Signal Processing – A Computer Based 
Approach, McGraw-Hill, 2001. 

Informações 
Adicionais 

A aprovação na disciplina exige o cumprimento das normas da UnB com 

respeito a presença em sala de aula e o cumprimento das tarefas destinadas a 

avaliação do curso. 
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