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DEC 7504 Análise de Sinais e
Sistemas 4 0 72

HORÁRIO
TURMASTEOR}CAS TURMAS PRATICAS NIODALIDADE

04655 - 3.1010(2) - 5.1010(2)   Presencial
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Fabrício de Oliveira Ourique - fabri.cio . ourique©uísc . br
Atendiment.o: Tel'ça.-feira. e Qliinta-feia'a das 14:00 à.s ] 6:0r) - Sa.]a (]a Coor(]elaa.çã.o - .Ta.l-(titn

nt.PKÊ-KEQUiSiTO(s)
COD{GO NONiE DA DISCIPLINA

   

V.JUSTIFICATIVA
Sina.is e Sisa.enias é mini dos pilares da formação do engenheiro da ( omptll.a.ça.o, (' (!ssa
discip[ina int.roduz ao a]uno co]aceitos básicos de sinais, sisa.amas. ntode]os e a] á.lisa eln
diversos domínios.



VII.OBJETIVOS
Ê;i;ãiscipiiha explora métodos matemáticos de representação dc sistcntas lineares e suas
interrela(ões: o modelo das diferenças ou de equações diferenciais, o diagrama de blocos ou
grafõ de fluxo, a descrição de impulso resposta, formulações de variáveis de estado e
nDrnn+r'n'7aP;n fqf. f,.,ln;n Hn +rnnufnrAnninvÇ.UX WvVVAAUW\ÍWV UV XLAXX\ÇAv \4\.r U&WXXU V&V &VÜWH

VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Introdução a Sinais e Sistemas
Análise do domínio do tempo dc sistemas em tempo contínuo
A.nálise no domínio do tempo de sistemas em tempo discreto
Análise de sistemas em tempo contínuo usando a transformada de Laplace
Análise de sistemas em tempo discreto usando a transformada Z
A.nálise de sinais no tempo contínuo: Série de Fourier
Análise de sinais no tempo contínuo: transformada de Fourier
A.mostrarem
A.nálise de Fourier de Sinais em tempo discreto

iX MÉTõnOLOGiA DE ENSINO /'DESENVO].ciMENTO DO PROGRAMA
Ã.Üiá eiipliliitii;a é dialogada cow dinâmicas em grupos. Atividades práticas enl laboratório.

VI. EMENTA
Sina s contíguos e discretos no tempo. Operações com sinais. Tipos e propriedades de sinais.
Sistemas contínuos e discretos no tempo. Amostragem de sinais contínuos no tempo.
Convolução contínua e discreta. Resposta dc sistemas lineares. Aplicações dc sistemas
lineares. Transformada de Laplace. 'lYansformada Z.

X. METODOLOGIA E 'INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
ÃG;iíii ãb tió iiéndimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos,
os quais deverão scr atingidos conjuntamente. Será obrigatória: a frequência às atividadcs
correspondentes a cada disciplina, íicaüdo nela reprovado o aluno que não comparecer, no l
mínimo a 75% das mesmas. l
A nota mínima para aprovação na disciplina suá 6,0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n'
17/CUn/1997). . . ]

 



e 5,5 terá direito a unia no'ç'a avaliação no final do semestre (R,EC), excet.o as a.t.ivida(lcs
consta.J]tes ]lo art.70,]i2'. A nota. será. ca.]cu]a.(]a ])or freio dra. média. ra.ritinét.ica. elltl'e a. lné(lia
das notas das axaliaçõcs parciais (MF) c a not.a obti(]a lJa nova ava]iaçã.o (]3EC). (Art.. 70 c
71 da Res. n' 17./CUn/19971.
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2

hjl' F' -+ R,EG

Ao a.luno (]tte nã.o coln])a.Tecer à.s a-ç'ra.lira.ções O]i ]]ã.o a.l)rese]]tar tra.ba.lhos ]lo l)I'nzo est.a.l)elegi(lo
será atribuída nota 0 (zero). (Art. 70, g4' da R,cs. n' 17./CUn/1997)
Cálculo da média. Semestral (h,lIF): Avaliações Prát.ica e Prol,a

e Primeira at'filiação teórica: PI

8 Segunda avaliação teórica: P2

e Terceira avaliação t.cólica: P3

.l//p - 0,7 x / 1+] 2 -b /'3 +0,3 x b,média dos Quizzcs

(.,2uizzes :
O (juiz é [im ava]iação de curt.a duração, se]'á rea]iza(]a no ii]ício da au]a. ]nician(]o às 10: ] (]
e fina.}iza(]a às (]:3(}

Nova avaliação:
O aluno, que por motivo de forçra. nlalor e plena.malte .lusa.i6lca.do, (teima.r de realiza.r
at.ividadcs avaliar.iL'a.s picvist.as no plano (le ensino, dovcrá forilializar pc(li(lo à. Chefia (lo
Departamento de En.sino ao (luar a disciplina pera.ence, delltro do prazo cle 3 (tiésl dias úteis:
apresel)tapado docunaentação comprobatórla. na SID (Secreta.lia Tnt.errada (te DeT)artamelal.os).

  Xi. CRONOGRAMA PREVISTO
  Semana ])ata Dia Assunto

  l í)6-a.go Terça. Sina.is e Slst.amas: (lefiniçoes, (:la.ssifi(:a.ça.o r' lno(belos
1)8-ago Quinta Sinais c Sistclllas: (tc'íiniçõc's. classlfic:a.ç;ão c mo(tolos

  2
13-ago TnrFn Sem alia Aca(!enlica - SAl:("
15-ago Quinta Somâucâ Académica - SAEC

  3
20-a.go Terça Sina.is e Sistel-nas: clefitlições. cla.ssi6lca.çã.o e t-Rodeios

22-a.go Qllinta
Análise no domínio do tempo (le sistemas en] teillpo
contínuo

  4 27-a.go Terça
Análise no (domínio clo tempo de sistemas em tempo
(:olltÍiltio

9Q.na.. Quinta
Ai-tálise no domínio do tempo (le sistemas em tenl])o
contínuo



/

5
03-set   Análise no domínio do tcln.E)o de. sistcnias cni tempo

discreto

05-sel Quinta
Análise no domínio do tempo de sistemas em tempo
discreto

6
10-set Terça

Análise no domínio do tempo de sistemas em tempo
discreto

12-set Quinta
Ãhálise de sistemas em tempo contínuo usando a transf.
De Laplace

7
17-sct   Prova PI

19-set Quinta
Ã.iiãiilid tié liiliiléúas em tempo contínuo usando a transe.
De Laplace

8
24-set I'nrPn Análise dc sistcnias cni tempo contínuo usando a transf.

De Laplace

26-set Quinta Àiiálise de sistemas em tempo contínuo usando a transf.
De Laplace

9 Ol-out   Análise de sistemas em tempo discreto usando a transf.

03-out Quinta
Âhãlise de sistemas em tempo discreto usando a transf.

10
08-out . Tnrnn Análise de sistemas cm tempo discreto usando a transf.

10-out Quinta
Análise de sistemas em tempo discreto usando a trãnsf.

11
15-out T'nrpn Análise de sistemas em tempo discreto usando a transf.

17-out Quinta Análise de sinais no .tempo contínuo: Série de Fourier

12
22-out   Análise de sinais no tempo contínuos Série de Fourier
24-out Quinta Prova P2

13
29-out TPrr.n Análise de sinais no tempo contínuo: 'll'rangi. De Fourier
31-out Qui«ta Análise de. sinais no tcnipo contínuo: 'ltansf. Dc Fourier

14
05-nov   Análise de sinais no tempo contínuo: 'lYansf. De Fourier
07-nov Quinta Análise de sinais no tempo contínuo: 'lYansf. De Fourier

15
12-nov   Amostragem
14-nov Quinta Feriado

16
19-nov   Análise dc Sinais no tempo contínuo: 'ltansf. Dc Fouricr
21-nov Quinta Análise de sinais no tempo contínuo: 'lYansf. Dc Fourier

17
26-nov   Análise de sinais no tempo contínuo: 'll'ransf. De Fourier
28-nov Quinta Prova P3

18
03-dez I'prnn T\lnl -n Avnlinp:in
05-dez Quinta REC
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