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• 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.

• Há questões cuja resposta depende do seu número de aluno do IST, com cinco dígitos: n1 (dígito das
dezenas de milhar), n2, n3, n4 e n5 (dígito das unidades). A sua resposta tem de ser dada substituindo
o valor da variável em questão, sob pena de ser considerada incorreta.

Número:
n1 n2 n3 n4 n5

Grupo I (5 perguntas � 6 valores)

As perguntas 1 a 4 têm a cotação de 1,0 valores.

A pergunta 5 tem a cotação de 2,0 valores.

Para controlar a velocidade angular de um veio, o ân-
gulo de rotação é medido com um encoder cuja docu-
mentação inclui a informação da Figura 1. A frequên-
cia de amostragem mais elevada suportada pelo enco-
der é de 1 kHz, mas em todo este exercício considere
uma frequência de amostragem mais baixa, dada por
n1

10 kHz. O veio é movido por um motor DC de escovas
com as características da Figura 2.

1. Qual o valor, em graus e em radianos, das duas
resoluções mencionadas na �gura 1?

2. Qual das duas resoluções permitirá ler uma me-
nor velocidade angular do motor? Calcule o va-
lor, em radianos por segundo, dessa menor velo-
cidade angular do motor que se consegue ler com
este encoder e com a frequência de amostragem
correspondente ao seu número de aluno.

3. O grá�co da Figura 1 mostra, para a situação
em que foi selecionada a opção de ler 256 pul-
sos por volta, a não-linearidade do sensor na pior
situação que ainda respeita a tolerância de ali-
nhamento. O maior valor absoluto de ângulo re-
presentado corresponde a quantos LSB?

4. Para a velocidade angular nominal do motor (não
confunda com a velocidade angular correspon-
dente à ausência de carga), calcule a variação da
leitura do encoder num tempo de amostragem.
Se n5 é par: das duas resoluções mencionadas na
�gura 1, considere a de 128 pulsos por rotação.
Se n5 é ímpar: das duas resoluções mencionadas
na �gura 1, considere a de 256 pulsos por rotação.

5. Entre o conversor DA que fornece a ação de con-
trolo e o motor DC, existe o condicionamento de

sinal da Figura 3. Qual o valor máximo de ten-
são que pode fornecer o conversor DA, sem que à
entrada do motor se exceda a tensão nominal de
alimentação? (Considere que a ampli�cação de
potência não altera a tensão.)

Grupo II (4 perguntas � 4 valores)

Cada pergunta tem a cotação de 1,0 valores.

1. Sabendo que um sensor demora (1+n4)×102 µs a
alcançar 50% da resposta �nal, modele-o usando
uma função de transferência de primeira ordem
com ganho unitário a baixas frequências.

2. Suponha que tem um registo da ondulação ma-
rítima durante vários dias, e quer �ltrar as va-
riações causadas pelas marés, que são considera-
das como ruído. Conceba um �ltro que atenue a
amplitude desse ruído para 1% do valor original,
deixando passar pelo menos 99,9% de sinais com
períodos abaixo de 1 minuto. Faça todos os seus
cálculos em segundos. (Não precisa de mostrar
como poderia implementar esse �ltro usando am-
pli�cadores operacionais, que aliás aqui não faria
sentido usar.)
Se n3 é par: considere as costas portuguesas,
onde as marés têm um período de cerca de 12 ho-
ras.
Se n3 é ímpar: considere a costa leste do Mé-
xico, onde as marés têm um período de cerca de
24 horas.

3. Um conversor DA tem o número de bits e o LSB
dados pela tabela abaixo. Quando se envia 0 para
esse conversor DA, a saída é de 0 V. Qual o maior
valor que se pode ter à saída?
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n4 Número de bits LSB
0 ou 5 8 46.8750 mV
1 ou 6 9 23.4375 mV
2 ou 7 10 11.7188 mV
3 ou 8 11 5.8594 mV
4 ou 9 12 2.9297 mV

4. Um cilindro pneumático de simples efeito e re-
torno por mola tem um curso de (10 + n2) cm.
(Veja a Figura 4) Quando alimentado com ar
comprimido a 2 bar, a haste só avança n1 cm.
Qual a pressão mínima do ar comprimido que faz
o cilindro avançar até ao �m de curso?

Figura 1: Extratos da documentação de um encoder.

Figura 2: Extrato da documentação de um motor DC.
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Se n4 é par:

Se n4 é ímpar:

Figura 3: Condicionamento de sinal.

Figura 4: Cilindro pneumático de simples efeito.
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