CAPÍTULO 9: APLICAÇÕES DA DFT
1. Existem três sinais envolvidos em sistemas lineares: o sinal de entrada
(contendo informações que queremos entender), a resposta a impulso
(controlar a forma como a informação é modificada), e o sinal de saída (um
resultado dos outros dois sinais). Não é uma coincidência que a DFT tem
três usos principais. Combine cada técnica de DFT com o sinal correspondente. Explique
como cada técnica de DFT fornece uma maneira de entender ou lidar com o sinal associado.
2. Um cientista adquire 65536 amostras de um experimento a taxa de amostragem de 1 MHz.
Ele sabe que o sinal contém uma senóide de 100 kHz. Ele precisa determinar é se há uma
segunda senóide de 103 kHz. Inicialmente ele toma uma DFT de 65536 pontos do sinal. Para
sua surpresa, tudo o que ele pode ver no espectro é o ruído. Ele estima que o sinal que
ele está procurando é quatro vezes menor em amplitude do que o ruído aleatório (ou seja,
SNR = 0,25). Ele também estima que a SNR terá de ser pelo menos 3 para que o sinal possa
ser detectado, se houver. Para melhorar a SNR, ele decide quebrar o sinal em segmentos e
calcular a média de seus espectros. Organize suas respostas às perguntas a seguir em uma
tabela.
a. Se ele usa um segmento de 16384 amostras, qual será a resolução em freqüência (ou seja,
o espaçamento entre pontos de dados) no espectro médio? Dê a sua resposta em Hertz.
Quantos segmentos serão calculados? Qual é a SNR média do espectro? Será que isso tem a
resolução em freqüência necessária? Será que isso tem a SNR necessária?
b. Repita o procedimento para comprimentos dos segmentos de: 8192, 4096, 2048, 1024, 512,
256 e 128.
3. Se o cientista no último problema quisesse melhorar este experimento,
que conselho você daria?
4. Um kernel de filtro (resposta ao impulso) é composto de 250 amostras, e foi concebido
para deixar passar todas as freqüências abaixo de 0,11, e bloquear todas as freqüências
acima de 0,12. Para avaliar o desempenho deste filtro, você quer inspecionar de perto a
sua resposta de freqüência nesta faixa. Para fazer isso, você adiciona zeros à resposta a
impulso
para completar o comprimento total de 256 amostras e, em seguida, toma a
DFT.
a. Quantos pontos de dados estão espalhados na área de interesses?
b. Repita o procedimento para uma DFT de comprimento 2048.
c. Repita o procedimento para uma DFT de comprimento 2 elevado à potência 50.
d. Existe algo que limite o número de amostras pode ser colocada nesta faixa de interesse?
Como isso se relaciona à DTFT? Explique.
5. Deseja-se calcular a convolução de um sinal de 1000 pontos com um sinal
de 128 pontos.
a. Qual é a duração do sinal resultante?
b. Se fizermos a convolução no domínio da freqüência, qual o comprimento adequado para a
DFT?
c. Se usarmos uma DFT 1024 pontos, quantas amostras estão corretas, e quantas são
corrompidas por convolução circular?
d. Repita (a) a (c) para os dois sinais com 490 amostras e 23 amostras respectivamente.

