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Resumo: 

 O desenvolvimento científico e tecnológico experimentado nessas 
últimas décadas tem provocado a quebra de limites físicos das comunicações 
numa evolução constante desde os primeiros telégrafos, passando pela a 
telefonia fixa, a telefonia móvel e, por fim, integração com a internet. 
Atualmente a aplicação das técnicas de processamento de sinais, além das 
telecomunicações, está presente em áreas que vão dos laboratórios de 
pesquisa em universidades aos centros de medicina e das expedições 
espaciais à prospecção de petróleo, por exemplo. Nas telecomunicações a 
quantidade de sinais transitando no ar das grandes cidades gera constantes 
problemas de interferência e faz com que haja uma constante necessidade 
pela atualização dos equipamentos (tanto softwares quanto hardwares) de 
modo a garantir que as informações possam ser enviadas e recebidas com a 
máxima eficiência possível de modo que sofram o mínimo tolerável de perdas. 
É nesse contexto que a análise e o processamento de sinais se tornam 
imprescindíveis. O trabalho que vem sendo desenvolvido no PICME consiste 
em estudar alguns dos principais conceitos que fundamentam os métodos 
matemáticos utilizados na análise e no processamento de sinais, visando a 
uma compreensão dos métodos propostos e das técnicas utilizadas nessa 
área. 

 Numa etapa inicial foram estudadas os conceitos necessários ao 
desenvolvimento de técnicas para obtenção de soluções de algumas equações 
diferenciais buscando sempre vincular o estudo a fenômenos que podem ser 
modelados por equações diferenciais com a correspondente análise dos 
possíveis significados físicos das soluções encontradas. Exemplos clássicos 
são vibrações amortecidas e movimento harmônico simples, bem como 
circuitos elétricos com dois ou mais elementos armazenadores de energia 
(capacitores e indutores). Para as equações lineares de segunda ordem com 
coeficientes constantes além dos métodos usuais decorrentes das 
propriedades dos operadores lineares também foram usadas as séries de 
potências cujo papel na busca das expressões para as soluções de equações 
com coeficientes variáveis como a equação de Bessel e de Legendre é 
fundamental. Essas equações aparecem naturalmente quando se aplica o 



método de separação de variáveis para resolver problemas de propagação de 
onda em domínios cilíndricos e esféricos.  

 O objetivo do trabalho na etapa atual é utilizar conhecimentos adquiridos 
como motivação e suporte teórico para estudar a teoria básica da análise e 
processamento de sinais que envolve as séries e transformadas de Fourier e 
equações diferenciais parciais que podem ser resolvidas pelo método da 
separação de variáveis, processo que leva à solução por meio do acoplamento 
de um conjunto de soluções de problemas de valores iniciais e de contorno 
envolvendo equações diferenciais ordinárias. 

 O trabalho vem sendo realizado com o a consulta a vários textos 
clássicos da literatura de apoio e alguns mais específicos. O embasamento 
teórico para a primeira parte foi obtido nos volumes I e II do livro Cálculo de 
Tom M. Apostol e, nessa segunda etapa, terá continuidade com o capítulo 10 
da 10ª edição do livro Elementary Differential Equations and Boundary Value 
Problems de William Boyce e Richard DiPrima. Para uma visão mais específica 
de séries de Fourier, será utilizado o material Séries de Fourier do Prof. J. A. M. 
Felippe de Souza da Universidade da Beira Interior. Os materiais voltados para 
o processamento de sinais propriamente dito são: Processamento de Sinal do 
Prof. Francisco Restivo da Universidade do Porto; e Processamento Digital de 
Sinais do Prof. Marcio Eisencraft da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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