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SumárioSumárioSumárioSumário

● Operações úteis com sinaisOperações úteis com sinais

● DeslocamentoDeslocamento

● Reversão no tempoReversão no tempo

● Decimação e interpolaçãoDecimação e interpolação



  

Função impulsoFunção impulsoFunção impulsoFunção impulso

δ[n]={1 n=0
0 n≠0

● Também conhecido como delta de KroneckerTambém conhecido como delta de Kronecker



  

Função degrauFunção degrauFunção degrauFunção degrau

u [n ]={1 n⩾0
0 n<0



  

Função exponencialFunção exponencialFunção exponencialFunção exponencial
● Exponencial:Exponencial:

eλ n eλ n=γn

● Descrevendo de outra forma:Descrevendo de outra forma:



  

Função exponencialFunção exponencialFunção exponencialFunção exponencial
● Para base real:Para base real: Se λ>0, γ=eλ

>1 γ
n
=crescente

Se λ<0, γ=eλ
=(0,1) γ

n
=decrescente

Se λ=0, γ=eλ=1 γn=constante=1



  

Função exponencialFunção exponencialFunção exponencialFunção exponencial

Se a=0, λ= j b , γ=eλ Função oscilatória com módulo constante igual a 1
Se a>0, λ=a+ j b , ∣γ∣<1 Função oscilatória decrescente
Se a<0, λ=a+ j b , ∣γ∣<1 Função oscilatória crescente

● Para base complexa:Para base complexa: λ=a+ j b
● Situações:Situações:



  

Exercícios (Lathi)Exercícios (Lathi)Exercícios (Lathi)Exercícios (Lathi)

● Exemplo 3.3, pg. 232Exemplo 3.3, pg. 232

● Exercícios E3.6, E3.7, pg. 234Exercícios E3.6, E3.7, pg. 234

● Exemplos de computador:Exemplos de computador:

● C3.1 para o seguinte sinal:C3.1 para o seguinte sinal:

● C3.2 para o seguinte sinal:C3.2 para o seguinte sinal:

xd [n ]=(0,7)−n ,mostrando o sinal no intervalo de 0 a 10

x [n]=3×cos(2π0,0909 n) ,mostrando o sinal no intervalo de 0 a 33
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