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Exercícios - Processamento Digital de Sinais  

1) Onde está presente o processamento digital de sinais? 

2) Quais variações os sinais analógicos são submetidos, e que pode trazer erros 

decorrentes dessas variações? 

3) Quando e qual evento permitiu digitalizar os sinais do mundo real e processá-los 

digitalmente? 

4) Como é constituídos os sinais analógicos? 

5) Qual a função do conversor analógico-digital? 

6) O que caracteriza dos DSPs? 

7) Quais as diferenças entre as arquiteturas de Harvard e Von Neumann? 

8) O que vem a ser o processamento digital de sinais? 

9) Cite alguns exemplos de aplicação do processamento digital de sinais.  

10)  Qual a definição de sinais? 

11)  De acordo com o número de variáveis independentes, a tomografia é considerada que 

tipo de sinal? 

12) O que vem a ser um sistema? 

13) Dentro dos sistemas matemáticos digitais, quais os elementos fundamentais? 

14) Em classificação de sinais, podem-se identificar quais classes? 

15) Em um sistema dinâmico, quais bases dos espaços vetoriais apresentam características 

especiais? 

16) Qual conceito de sistema de comunicação? 

17) Num sistema de comunicação, qual a função do transmissor? 

18) Que tipo de filtro é utilizado no pré-processamento analógico? 

19) Amostragem e retenção é utilizado em que situação? 

20) Qual a função do quantizador?  

21) Qual a função do gerador de impulso/pulso? 

22) O que vem a ser o filtro smoothing? 

23) Com relação ao armazenamento de sinal por longo prazo, quais as características para 

o sinal analógico e digital?  

24) O que é discretização de sinais? 

25) Quais são as etapas envolvidas no processo de amostragem da discretização de sinais? 

26) Quando que a amostragem é considerada uniforme ou periódica?  

27) Em quantização, relacionado à discretização de sinais, quais as técnicas de 

aproximação mais usadas? 

28) Quando que uma quantização é considerada uniforme? 

29) Quando que uma amostragem é considerada uniforme? 

30) O que caracteriza a discretização não uniforme? 

 


