CAPÍTULO 8 - DFT
1. Uma senóide de 1,7 kHz é digitalizada com uma freqüência de amostragem de 10000
amostras por segundo. Este sinal é passado através de uma DFT de 2048 pontos e convertido
para a forma polar. Desenhe quatro esboços da magnitude, um para cada uma das quatro
maneiras que a variável independente no domínio da freqüência pode ser expressa.
Certifique-se de indicar o símbolo de freqüência utilizado, o intervalo de valores, as
unidades, e em
qual frequência a senóide aparece.
2. Um pico aparece na amostra número 19, quando tomamos uma DFT de 256 pontos de um sinal.
Você precisa saber a taxa de amostragem real para responder a esta pergunta?
b. Qual é a freqüência do pico expressa em termos de freqüência natural?
c. Qual é a taxa de amostragem, se o pico corresponde a 21,5 kHz no
sinal analógico?
d. Qual é a freqüência da senóide (em hertz) se a taxa de amostragem é
100 kHz?
3. Calcule, esboce, e rotule as funções base para uma DFT de 8 pontos.
4. Um sinal oito amostras é dado por: 20,21,22,23,24,25,26,27. Seu domínio da freqüência
é dado por: R0, R1, R2, R3, R4 e I0, I1, I2, I3, I4. Escreva as equações simultâneas
relativas ao domínio da freqüência e domínio do tempo. Use o valor numérico para cada
ponto nas funções base, por exemplo, use 0,7071 ao invés de sin(pi/4). Quão difícil seria
para resolver estas equações?
5. Usando os sinais do último problema, escreva 10 equações para o cálculo
dos 10 pontos no domínio da freqüência, usando o algoritmo de correlação.
Resolva essas equações.
6. O domínio da freqüência de um sinal é dado por:
parte real:
parte imaginária:

1, 2, 3, 3, 1,-2,-1, 1, 2
0,-1,-2, 0, 0, 0, 2, 1, 0

a. A qual comprimento de DFT é isto corresponde?
b. Calcule as amplitudes dos senos e cosenos que compõem o sinal no domínio do tempo.
c. Qual é a média (valor médio) do sinal no domínio do tempo?
7. Disseram a você que os sinais que se seguem são o domínio da freqüência de uma DFT real
de 32 pontos. Dê duas razões pelas quais isso não é possível.
parte real: 1,2,3,4,5,6,7,8,7,6,5,4,3,2,1,0
parte imaginária: 8,7,6,5,4,3,2,1,0,1,2,3,4,5,6,7
8. Converter as seguintes partes reais e imaginárias para a forma polar. Esboce um
diagrama para cada um. Em cada caso verifique se a equação fase = arctan (IP / RP),
fornece a resposta correta sem etapas adicionais:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP

= 1, IP = 1
= 1, IP = -1
= -1, IP = 1
= -1, IP = -1
= 1, IP = 0
= -1, IP = 0
= 0, IP = 1
= 0, IP = -1

