1. Classifique os sinais a seguir como causais ou não causais.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
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delta[n]
delta[n-2]
delta[n-1] + delta[n+1]
delta[n] - 5 delta[n-5]
delta[n] + delta[n+5]
delta[n-1] - delta[n-4] + delta[n-7]
exp(-n)
exp(-abs(n)) (onde "abs" é a função valor absoluto)
abs(n)
n + abs(n)

2. Classifique os sinais do problema anterior como de fase zero, fase linear ou fase nãolinear.
3. As respostas a impulso de três sistemas lineares são dadas abaixo. Calcule a resposta a
impulso da combinação indicada.
sistema A:
sistema B:
sistema C:
a.
b.
c.
d.
e.

A
A
A
A
A

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

combinação
combinação
combinação
combinação
combinação

em
em
em
em
em

paralelo do sistema A com o sistema B.
paralelo dos sistemas A, B e C.
série do sistema A com o sistema B.
série do sistema B com o sistema A.
série dos sistemas A e B, em paralelo com o sistema C.

4. O sistema A é um "passa tudo", significando que sua saída é idêntica à sua entrada. O
sistema B é um filtro passa-baixas, ou seja, deixa passar todas as freqüências abaixo da
freqüência de corte sem mudança, e bloqueia todas as frequências acima desta. Vamos chamar
a resposta a impulso do sistema B de b[n].
a. Qual é a resposta ao impulso do sistema A?
b. Como a resposta a impulso do sistema B deve ser modificada para que a saída seja
invertida (ou seja, a mesma saída, apenas mudando o sinal)?
c. Se os dois sistemas forem colocados em paralelo com suas saídas somadas, qual a
resposta a impulso da combinação?
d. Se os dois sistemas forem dispostos em paralelo, com a saída do sistema B subtraída da
saída do sistema A, qual a resposta a impulso da combinação?
e. Que tipo de filtro é o sistema em (d)?
f. Descreva um algoritmo para alterar o kernel de um filtro passa-baixas para um kernel de
um filtro passa-altas.
g. Descreva um algoritmo para alterar o kernel de um filtro passa-altas para um kernel de
um filtro passa-baixas. Este procedimento é igual àquele descrito em (f)?
h. Neste problema, o sistema B tem a característica ideal de passar certas freqüências de
"sem mudança". Como o algoritmo descrito em (f)seria afetado se o filtro passa-baixas
atrasasse (isto é, deslocasse) o sinal de saída por algumas amostras em relação ao sinal
de entrada?
5. Do cálculo, você sabe que a derivada e a integral são operações inversas; uma desfaz o
efeito da outra. Prove que a "first difference" e a "running sum" também são operações
inversas. Ou seja, mostre que a combinação em cascata desses dois sistemas é idêntica à
função delta.
6. Ecos são adicionados aos sinais de áudio para fazer o ouvinte "sentir" que está em um
determinado tamanho de sala. Suponha que um sinal de áudio é amostrado a 44 kHz, e que o
som se propaga a 332 metros / segundo. Em uma "sala pequena", uma pessoa fica a cerca de 3
metros das paredes, em uma "sala grande", a distância aumenta para cerca de 10 metros.
a. Em uma sala pequena, qual é o atraso entre o som emitido por uma pessoa e o eco das
paredes?
b. A quantas amostras isto corresponde no sinal digital?
c. Qual é a resposta a impulso de um sistema digital que simula este eco, se a amplitude
do eco é de 20%?

d. Repita (a) a (c) para a sala grande.
e. Em um ambiente de escuta real, cada eco também irá gerar um outro eco. Ou seja, cada
som original será ouvido repetidamente com diminuição da amplitude. Como resposta ao
impulso em (c) deve ser modificada para levar em conta estes ecos de ecos?

