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Pré-requisitos: 

Código Disciplina 

  

 
Ementa: 

Sinais e sistemas lineares. Resposta temporal e em frequência de sistemas dinâmicos lineares invariantes 
no tempo. Transformada de Fourier. Aquisição de dados. Softwares de tratamento digital de sinais. 

 
Programa: 

Sinais e sistemas: caracterização, sistemas lineares e invariantes no tempo, sinais e sistemas de tempo 
contínuo e de tempo discreto, funções de transferência (Transformada de Laplace e Transformada Z). 
Resposta temporal e em frequência de sistemas dinâmicos lineares invariantes no tempo: resposta ao 
degrau de sistemas de primeira e segunda ordem, efeito de polos e zeros na resposta ao degrau de um 
sistema de tempo contínuo, resposta temporal de um sistema a um sinal qualquer, conceito de resposta 
em frequência, representação de um sistema através de sua resposta em frequência. Extensão dos 
conceitos para sistemas de tempo discreto. 
Transformada de Fourier: Transformada de Fourier de sinais de tempo contínuo, Transformada de 
Fourier de sinais de tempo discreto, Transformada Rápida de Fourier (FFT). 
Aquisição de dados: amostragem e aliasing, princípios de conversão A/D, uso de placas de aquisição de 
sinais para aquisição de dados. 
Softwares de tratamento digital de sinais: uso de aplicativos comerciais (LabVIEW e MATLAB) para 
aquisição e processamento digital de sinais. 

 
Critério de Avaliação: 

Prova teórica (40%); trabalho prático (40%); exercícios (20%). 
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