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Análise de Sinais



Em sinais e sistema, faz-se frequentemente o uso de modelos de sinais

seja para simplificar as notações ou obter modelos mais simples de se lidar.

Alguns modelos são bastante utilizados:

Degrau unitário;

Impulso unitário;

Exponencial complexa;

Rampa.
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a) Função Degrau Unitário

Caso contínuo: 
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a) Função Degrau Unitário

Caso discreto: 
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➢ A função degrau é um sinal simples de aplicar, como uma fonte DC aplicada

em t = 0 fechando-se uma chave.

➢ Como sinal de teste, um degrau é útil para revelar a rapidez com que o

sistema responde a uma mudança abrupta no sinal de entrada.

➢ Uma observação similar se aplica a u[n] no contexto discreto.

➢ A função degrau também é usada de base para construção de outros sinais.

➢ O degrau unitário permite se ter uma representação compacta para sinais

causais, como sugere a figura a seguir.
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b) Função Impulso

Caso contínuo: 
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b) Função Impulso

Caso discreto: 
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c) Exponencial Complexa 

A exponencial complexa é definida por:

A variável s é chamada de frequência complexa 

Usando a fórmula de Euler, pode-se mostrar que:

Ou seja, uma exponencial amortecida pode ser representada por uma

combinação de exponenciais complexas.
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c) Exponencial Complexa 
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d) Função Rampa

Caso contínuo: 
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➢ Em termos mecânicos, uma rampa pode ser visualizada como um sistema que

tenha como entrada o deslocamento angular de um eixo com rotação

constante. Assim, a velocidade angular do eixo é a função degrau, que

integrada no tempo é o deslocamento angular.

➢ Como sinal de teste, a função rampa possibilita avaliar como um sistema de

tempo contínuo reagiria a um sinal que crescesse linearmente.
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d) Função Rampa

Caso discreto: 



Energia e Potência de Sinais 

Em muitas aplicações, embora não em todas, os sinais são diretamente

relacionados com quantidades físicas que captam ou absorvem energia e

potência no sistema físico.

Por exemplo, no caso do circuito RC abaixo, a potência instantânea na

resistência R é:
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E a energia total despendida no intervalo de tempo t1 ≤ t ≤ t2 é:

E a potência média neste intervalo [t1, t2] é: 
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Genericamente, 

A potência instantânea de um SINAL CONTÍNUO x(t) ou de um SINAL

DISCRETO x[n]:

onde |x| é o módulo do número x (que pode ser real ou complexo). 

A energia total no intervalo t1 ≤ t ≤ t2 de um SINAL CONTÍNUO x(t) é definida

como:
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A potência média neste intervalo [t1, t2] é: 

A energia total e a potência média no intervalo t1 ≤ t ≤ t2 de um SINAL

DISCRETO x[n] são definidas como:
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Para o caso de um intervalo de tempo infinito: 

As definições de energia total e potência média, no caso de um SINAL

CONTÍNUO no tempo, ficam:



Energia e Potência de Sinais 

E, para um SINAL DISCRETO no tempo ficam:  

Para alguns sinais E∞ e/ou P∞ podem não convergir. Por exemplo, se x(t) ou x[n]

= constante ≠ 0 para todo t, então este sinal tem energia infinita ( E∞ = ∞).

Se um sinal tem energia E∞ < ∞ (energia total finita), então:
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Isto por que: 

Concluímos que: se um sinal tem potência finita ≠ 0 

Finalmente, existem sinais que possuem ambas: 
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