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• Responda a cada grupo deste teste em folhas separadas.

• Identi�que todas as folhas com o seu número e com o seu primeiro e último nome.

• O teste decorre sem consulta, excetuando-se a consulta de um máximo de seis páginas A4 (três folhas,
frente e verso) trazidas pelo aluno.

• Não é permitido o uso de calculadoras programáveis (em caso de necessidade, o corpo docente reserva-
se o direito de fazer reset à memória das calculadoras dos alunos).

• Em caso algum é permitido o uso de calculadoras com qualquer capacidade grá�ca.

• A cotação de cada pergunta está indicada no início de cada grupo. A cotação total é de 10 valores.

Grupo I (5 perguntas � 6 valores)

Cada pergunta tem a cotação de 1,0 valores, exceto a

pergunta 2, que tem a cotação de 2,0 valores.

A documentação de um sensor de força (do tipo force

sensing resistor, ou FSR) inclui o grá�co da Figura 1
e a explicação da Figura 2. O sensor vai ser montado
com o condicionamento de sinal da Figura 3. A tensão
VOUT vai ser lida por um conversor AD cuja docu-
mentação inclui a informação da Figura 4. A força que
se pretende medir acha-se entre 5 N e 25 N.

1. Dada a gama de forças que se pretende medir,
qual a gama de valores que assumirá a variável
para a qual o sensor faz a transdução? Arre-
donde os valores às dezenas de milhar, e considere
1 N ≈ 100 gf.

2. Ache a função de transferência do condiciona-
mento de sinal da Figura 3, que dá a tensão
VOUT em função de V+, de RM, e de FSR
(o sensor); e, utilizando a informação da Fi-
gura 2, obtenha a expressão não-linear que re-
laciona VOUT com a força medida.

3. A tensão de alimentação V+ vai ser de 5 V. Prove
que, para que a maior força que se pretende me-
dir corresponda ao maior valor de tensão que o
conversor AD consegue ler, a resistência RM deve
ter o valor de 15,71 kΩ.

4. Nas condições da alínea anterior, qual vai ser o
número binário lido pelo conversor AD para as
forças de 5 N, 15 N, e 25 N? (Arredonde aos mi-
lhares o valor que vai precisar de ler no grá�co
para 15 N.)

5. Estime um majorante do erro cometido na leitura
de uma força de 15 N, se se assumir que entre 5 N

e 25 N a força varia linearmente com o valor lido.
Considere o erro de não-linearidade, e a resolução
do conversor AD.

Grupo II (4 perguntas � 4 valores)

Cada pergunta tem a cotação de 1,0 valores.

A documentação de um sensor de velocidade de esco-
amento, para trabalho de campo em cursos de água,
inclui a informação da Figura 5.

1. Qual a precisão do sensor em metros por se-
gundo?

2. Com base no tempo de estabelecimento a 2% do
sensor, modele a sua dinâmica usando uma fun-
ção de transferência de primeira ordem com ga-
nho unitário a baixas frequências.

3. Para eliminar ruído de alta frequência, a leitura
deste sensor vai ser �ltrada com um �ltro But-
terworth de segunda ordem, dado por
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Determine ωc por forma a que passe 99,9% de
um sinal com uma frequência correspondente ao
tempo de estabelecimento a 2% do sensor.

A pergunta seguinte não diz respeito ao sensor

de velocidade de escoamento.

4. Um cilindro hidráulico trabalha com óleo à pres-
são de 100 bar. Avança exercendo uma força de
104 kgf. Qual é o diâmetro interno do cilindro?
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Figura 1: Extrato da documentação de um sensor de força.

Figura 2: Extrato da documentação de um sensor de força (continuação).

Figura 3: Condicionamento de sinal para o sensor de força (FSR).

Figura 4: Extrato da documentação de um conversor AD.

Figura 5: Extratos da documentação de um sensor de velocidade de escoamento.
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