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No presente

RESUMO

trabalho estudam-se os circuitos

interruptores com relés polarizados, enfocando-se quatro t6picos

principais, a saber: a tecnologia e os comandos múltiplo,

combinat6rio e sequencial.

Em relação à tecnologia, propõe-se um dispositivo

eletromecânico de comando e chaveamento denominado "quantor",

com características construtiva e operacional superiores aos

relés polarizados tradicionais.

Os diversos sistemas desenvolvidos utilizando relés

polarizados, mostram a extraordinária flexibilização que se

obtém na execução dos comandos múltiplo e combinat6rio com

teclas pulsantes.

Apresentam-se, também, a metodologia e a

"conceituação" para o projeto de circuitos lógicos interruptores

combinatórios e sequenciais com relés polarizados.



ABSTRACT

1n this thesis we present a study on switching

circuits using biased relays. The ~ollowing main topics are

~ocused: technological aspects and the multiple, combinational

and sequencial commands.

A new switching and commanding device called by us

"quantor" is proposed. Some oí the constructive and operating

characteristics oí this device are presented, showing that the

proposed device ofíers improvements over conventional relays.

The proposed devices are very attractive ~or the implementation

of multiple and combinational commands using pulsed switches.

We also present the methodology ~or the design oí

switching circuits used ~or the implementation of simple and

combinational commands. Also ~or the sequential commands we

present a design methodology using biased relays.
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CAPíTULO 1

DISPOSITIVOS ELETROMECÂNICOS DE COMANDO E CHAVEAMENTO:

ESTADO DA ARTE E PROPOSTA DO TRABALHO

1.1 - IntroduçSo

Vários são os dispositivos eletromecânicos, utilizados

no comando e chaveamento de circuitos, os quais em função da sua

natureza construtiva/operacional (Martins, 1985), permitem maior

ou menor flexibilidade no estabelecimento da lógica do comando e

chaveamento.

Os dispositivos eletromecânicos de comando e

chaveamento, podem ser divididos em dois grupos, sendo o

primeiro referente àqueles que operam por atração magnética

baseados no principio de eletroimã, denominados convencionais, e

o segundo, referente àqueles que utilizam 1mãs permanentes no

circuito magnético e operam por atração ou repulsão magnética,

denominados polarizados ou de remanéncia.

Com artigos publicados em diferentes épocas,

Grossman(1978), Morris(1982) e Caillié(1986), concordam que o

relé, um dos dispositivos eletromecânicos do grupo dos

convencionais, possui desde longa data (mais de 1 século), larga

utilização no comando e chaveamento de cargas elétricas.

principalmente devido ao baixo custo de produção aliado a outros

aspectos tais como: proporcionar isolação galvânica entre

circuitos de comando e de carga, além de cobrir uma extensa

faixa de tensões e de correntes com boa tolerância tanto a
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sobretens~es quanto a sobrecorrentes.

Já os dispasitivos eletromecAnicos de comando e

chaveamento do grupo dos polarizados, são mais recentes do que

os convencionais.

Caldwell(1968), por exemplo, faz referência em sua obra

a relés polarizados especiais, para emprego em telefonia.

No entanto, foi em meados da década de 60, com o

surgimento dos relés denominados "latching", que a utilizaç~o

dos relés polarizados tornou-se mais significativa.

Segundo StrathearmC19B6) e Antonitsch&NaplesC19S7),

isso se deveu a f'orma cons1.,ru1.,iva e operacional dos relés

"la1.,ching", que os 1.,ornou mais a1.,ra1.,ivosdo que os relés

convencionais para aplicaç~es como es1.,ágio de po1.,ência em

circui1.,osele1.,rônicos,pois além de possuir as van1.,agensdo relé

convencional. possui uma ou1.,raadicional que é o f'a1.,ode n~o

gas1.,ar energia na bobina (ou bobinas) de comando quando em

operaç~o.

A variedade de relés polarizados 1.,ipo "la1.,ching" é

relat.ivamen1.,e grande. sendo que os mais comuns podem ser

encon1.,rados nas publicaçí:Ses TeledyneC1973-7S). Leyzan e1.,

alC19S2) e Drachev e1.,alC19S5).

Os relés polarizados 1.,ipo "la1.,ching" s~o t"abricados

para baixas pot.ências. para t.ens~o de comando normalmen1.,ede 5V.

e corrent.es a1.,é5A.

Na segunda met.ade da década de 50. Mart.ins&Del

Picchia(1955) propuseram o 1.,ransrup1.,or.o qual é um relé

polarizado para pot.ências mais elevadas do que os "la1.,ching".

t"abricado para t.ensões de 6 a 220V. e corren1.,esde 10 a 63A.

2
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Além dos aspectos mencionados, vários outros referentes

ao estudo e desenvolvimento de relés em geral, foram motivo de

preocupação desde Holm(1958), passando por Schnierl(1974),

Cohn(1978), Yudewitz(1979) e Goldberg&Horton(1985), até

Publicação Degussa(1991), Rieder&Strof(1991) e Lee&Leung(1991).

1 .2 - Evoluçlo dos Materiais Magnéticos

Um outro aspecto importante refere-se ao tamanho flsico

de um relê convencional ou polarizado, o qual depende do

material magnético empregado. pois quanto maior a densidade de

fluxo. menor o volume de material magnético necessário.

A evolução dos mateTiais magnéticos ao longo dos anos,

relacionada ao aumento da densidade de fluxo, permitiu constante

miniaturizaç~o dos relês. embora a cronologia de desenvolvimento

dos materiais magneticamente moles seja diferente da dos

magneticamente duros (1mãs permanentes).

1.2.1 - Materiais Magneticamente Moles

Na figura 1.1 (Gourishankar, 1969), são mostradas as

curvas de magnetização de alguns materiais magneticamente moles,

sendo que o aço laminado e o aço para transformadores USS s~o da

década de 40, o aço fundido e principalmente o ferro fundido.

são bem mais antigos.

3
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Fig. 1.1 Curvas de magnetizaçao
magneticamente moles.

de alguns materiais

Atualmente. s~o disporúveis outras ligas, como por

exemplo, as de ferro-cobalto. que apresentam rúveis de saturaç~o

magnética (1,6 - 2,2T) bem maiores que o aço laminado, com baixa

força de magnetização.

1.2.2 - Materiais Magneticamente Duros

Na figura 1.2(Publicação Eriez, 1990). s~o mostradas as

curvas de desmagnetização de alguns materiais magneticamente

duros. sendo que o alnico e a ferrite são da década de 50/60 e o

samário-cobalto (erimax). da década de 80.

Atualmente. é dispon1vel a liga ferro-boro-neodimio.

também da década de 80. que possui força coercitiva da ordem da

de samário-cobalto, e densidade de fluxo residual em torno

de 1.3T.

4



o

o,, t t,O

0,2 t 2,0

0,1 r 1,0

1,0 ~ 10.0

0.7 r 7.0

o.' r ',00,5 t '.0•
+

"'0,4 t 4,0

O.' t',o

o.' ~ 1,0

1.1 ~ 11,0

!r I
1,1 1-12.0

kA/lll MO 100 720 140 180 •••0 400 120 240 110 10 o

PRODUTODE ~ICMIA

•.0niO· ~ti 2.221114

•
, I :

I: ,j,,
,

1 , ~
," I I , I, ~ ~/1

I
.

'~
,!/.,1I

,~

'1
~~I ,/"';"/ '/ ',(',

~

~io''í
z _" I~

"~
,." ~I I

-'"
,.'"
~/:/,4;~/Ifl
/-.•.

,"'':.1...•

PIE g:
---

~')V //-- ~-~--~ ITe
-- ,- -----

V- jI
~,~ --

C 144 -~e; 112
----- -'.•. ' /',

i~
•••

---r-~r/

0.5

0.25

0.71

___ -H

O",,'ell
I ' I , I I I I I I

.toCO 1000O .000 8000 7'000 eooo 1000 4000 1000 2000 tOOO o
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1.2.3 - Observaç~o Comparativa

Com base nas figuras 1.1 e 1.2 e consideraç~es já

feitas. devido ao fato dos materiais magneticamente moles

possuirem nos dias de hoje níveis de saturação magnética maiores

do que o fluxo remanescente dos materiais para i~s permanentes,

os dispositivos eletromecânicos de comando e chaveamento

convencionais. potencialmente s~o algo mais compactos do que os

polarizados.
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1.3 - Evoluç§o da Síntese de Circuitos Lógicos Interruptores com

Relês Conve)~ionais

Em relação ao estudo dos circuitos

interruptores, utilizando relés convencionais, várias

referências.

l6gicos

são as

l6gicos

passado,

Caldwell(1958), faz menção a circuitos

interruptores de intertravamento, aplicados no século

em sinalização ferroviária.

No entanto, Shannon(1938) é considerado um marco

inicial no estudo de circuitos l6gicos interruptores, por ter

sido o primeiro a aplicar métodos cient1ficos na análise de

circuitos de chaveamento com relés convencionais, utilizando

álgebra binária.

Independentemente de Shannon(1938), Montgomerie(1948)

desenvolveu uma álgebra para projeto de circuitos l6gicos

interruptores com relés convencionais, e propôs o denominado

"Late Break Contact" para evitar incompatibilidades durante o

tempo de transição de estado.

Em 1953, Raspanti(1953) estendeu a álgebra de

Montgomerie(1948) para o campo complexo, e a partir de três

teoremas desenvolveu o comando "shunt" de um relê, de forma a

eliminar o "Late Break Contact" proposto por Montgomerie(1948).

Dentre outros, Martins(1965) resolveu, de uma maneira

elegante, o problema de projeto de um circuito l6gico

interruptor combinat6rio e sequencial, com a proposição da

"matriz de projeto", a partir da qual se obtem com extrema

facilidade as equações funcionais dos referidos circuitos.
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A partir de meados da década de 60, o estudo dos

circuitos lógicos interruptores se concentrou no desenvolvimento

de métodos para obtenção de soluções minimizadas.

1.4 - Propos~a do Trabalho

Considerando-se o que já foi exposto, identifica-se uma

lacuna no estudo de circuitos interruptores com relês

polarizados, referente ao desenvolvimento de sistemas flexlveis

para comando múltiplo de cargas elétricas, a resolução do

problema geral de projeto de circuitos 16gicos interruptores

combinat6rios e sequenciais, e a proposição das correspondentes

topologias desses circuitos.

O presente trabalho, portanto, objetiva preencher essa

lacuna, além de propor um dispositivo eletromecânico polarizado

de comando e chaveamento denominado "quantor", de

caracteristicas impares .

Para tanto, no capitulo 2. abordam-se os comandos

múltiplo e combinat6rio.

Em relação ao comando múltiplo, apresenta-se apenas o

que já existe, tanto para os dispositivos eletromecânicos de

comando e chaveamento convencionais. quanto para os polarizados.

Em relação ao comando combinat6rio, desenvolve-se a sua

representação topol6gica. bem como a técnica de projeto de

circuitos 16gicos interruptores combinat6rios com relês

polarizados.

No capitulo 3, propõe-se o "quantor" em suas possiveis

configurações, o qual é um dispositivo eletromecãnico de comando

e chaveamento do grupo dos polarizados, com imã permanente

7



de quantificaçlo

e exploram-se os

utilizando como

rrPvel.

No capitulo 4, propõe-se a técnica

energética do pulso de corrente de comando,

recursos de comando proporcionados por ela,

elemento tecnol6gico o "quantor".

No capitulo 5, estende-se a aplicaç~o da técnica do

pulso energético quantificado para outros dispositivos

eletromecânicos de comando e chaveamento polarizados diferentes

do "quantor", e comparam-se os vários dispositivos e sistemas de

comando entre SI.

No capitulo 6. para os relês polarizados de uma e de

duas bobinas. serão desenvolvidos a topologia bem como todo o

procedimento, para o projeto de circuitos lógicos interruptores

sequenciais a partir da "matriz de projeto" com nova

conceituação.

No capitulo 7, utilizando relês polarizados, serão

resolvidos três exemplos de aplicação. a saber: "Circuito de

Montgomerie", circuito de "Sinalização Automática de Entrada de

Pátios" e, circuito para "Semáforo de duas Fases".

No capitulo 8. apresentam-se as conclus5es.

Completam o presente trabalho. a bibliografia utilizada

e dois apêndices.

No apêndice A. tem-se a conceituação original proposta

por Martins em 1965 para a "matriz de projeto". e no apêndice B.

descrevem-se os principais dispositivos eletromecânicos de

comando e chaveamento convencionais e polarizados atualmente

disponiveis.
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CAPíTULO 2

COMANDO MúlTIPLO E COMBINA TÓRIO

2.1 - Int.roduç:(o

No presente capitulo ser~o considerados os comandos

múltiplo e combinatório dos dispositivos eletromecânicos de

comando e chaveamento convencionais. e dos polarizados.

No tocante ao comando múltiplo. será apresentado apenas

o que já existe. sem nada a acrescentar por ora. As

contribuições nesse tópico vir~o mais adiante. nos capitulos 4 e

5.

Já em relaç~o ao comando combinatório, haverá uma

contribuiç~o do presente trabalho, além de outras que também

vir~o nos capitulos 4 e 5.

2.2 - O Comando Múlt.iplo

o comando múltiplo consiste em controlar uma única

saida. através de m (múltiplos) pontos de atuaç~o.

o esquema geral do comando múltiplo é mostrado na

figura 2.1.

Entrada Sai da

z

Fig. 2.1 - Esquema geral do comando múltiplo.
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o comando múltiplo do relê convencional pode ser feito

utilizando-se de simples interruptores paralelos e

intermediários. como mostra a figura 2.2.

F

N
r

BOBINA:
DO I

RELÉ II
L_

r--'" ------, r---- ..• r---'

: /': : 'r j': : "r ~.: : " :
I I I I I I
I I I I I I

T : I t----:J I I L-T I "I I I I I I I I

L7_..J L L~N~~RRUPTORLI~T~~;~IÁRIO L - - -.JLINTERRUPTOR PARALELO

Fig. 2.2 - Comando múltiplo de um relê.

+

o comando múltiplo da chave magnética é conseguido.

empregando-se botoeiras (L) normalmente abertas (NA) para ligar.

e botoeiras (D) normalmente fechadas (NF) para desligar. como se

vê na figura 2.3.

F

N

o

+

Fig. 2.3 - Comando múltiplo da chave magnética.
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Para o t.ransrupt.or, DeI Picchia&Mart.ins(1965)

propuseram execut.ar o comando múlt.iplo ut.ilizando chaves de duas

posições NA. podendo essa mesma propost.a ser est.endida para o

relé ulat.chingu.

A represent.ação encont.ra-se na figura 2.4.

F

N

~I~L O......
L.•.••.•••0

Ca)

F

N

+

+

O

O

O

Cb)

Fig. 2.4 Comando m.úl.t ipl.o com. Ca) transruptor Cb) rel.é

Ul.atchi nsu•
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Numa rápida comparação entre os esquemas apresentados

nas figuras 2.2 a 2.4, percebe-se que nos relés polarizados,

devido à caracterlstica operacional, o comando múltiplo é bem

mais simples do que para o relé e chave magnética convencionais.

2.3 - O Comando Combinat6rio

o comando combinat6rio consiste em controlar n funç5es

interruptoras de salda, através de fi variáveis de entrada

independentes.

o esquema geral do comando combinat6rio é ilustrado na

figura 2.5.

x ~
X

2

X
m

Entrada

CIRCUITO

LóGICO

··INTERRUPTOR
·

COMBINATORIO

Salda

z~
Z2

Zn

Fig. 2.5 - Esquema geral do comando combinatório.

o circuito l6gico interruptor combinat6rio da figura

2.5 é definido pelo seguinte sistema de funções,

Z - f (X , X , ... , X )~ ~ ~ 2 m

Z =f(X,X, ... ,X)2 2 ~ 2 m

Z - f (X , X , ... , X )n n ~ 2 m

12



o qual pode ser obtido a

projeto" (Apêndice A).

partir da "matriz linha de

No caso do relé convencional, a.representação da bobina

vale-se de uma única letra, por exemplo, X, sendo que quando a

bobina está desenergizada anota-se X, e quando energizada, X.

A correspondência com a chave atuadora é da seguinte

forma:

chave bobina

aberta

X

fechada

X

Essas convenç~es podem ser verificadas utilizando-se a

figura 2.6.

)(I --
Fig. 2.6 - Representaçao esquemdtica do relé convencional.

A rede multiterminal de contatos pode ser construlda

para qualquer estado do circuito l6gico interruptor. embora o

normal seja representar o estado em que todos os relês estão

desenergizados, pois este ê o estado de "reset" automático.

Sendo assim. os contatos x' são os NF.

A realização tecnol6gica por rede de contatos

utilizando relés convencionais será então. segundo o esquema da

figura 2.7.

13
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!
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I .
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I
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'CIRCUITO L.ÓGlCO INTERRUPTOR OOMBINATO'RIO

Fig. 2.7 - Esquema geral
combinatório,
convencionais.

de
por

circuito
rede de

lógico interruptor
contatos, com relés

Visando elucidar todo esse processo, suponha-se um

forno elétrico tendo dois elementos aquecedores de

1.000W e 2.000W, os quais são controlados por duas

chaves principais.

Considere-se, como exemplo, o projeto de um circuito de

sinalização para acender lAmpadas que indiquem o total de

potência fornecida ao forno, com a seguinte combinação: uma

lAmpada acesa quando desligado, duas lAmpadas acesas quando

ligado a 1.000W, três lAmpadas acesas quando ligado a 2.000W e,

quatro lAmpadas acesas, quando ligado a 3.000W.

Admitindo-se que Z indica forno des1igado, Z Z 1igadoj, j, 2

a 1.OOOW, Z Z Z ligado a 2.OOOW e, Z Z Z Z , ligado a 3.OOOW. oj,23 j,230&

problema pode ser esquematizado da seguinte forma:

14



CIRCUITO

z. ~1]desligadoa ----l
1- chave
(1.000W)

LóGICOZz ligado a 1.000W

a

JINTERRUPTOR Zligado a 2.000W2- chave
a

(2.000W)
•A PROJETAR I--- 2 Iligado a 3.000W4

-I
I

A "matriz linha de projeto" correspondente, será:

Combinaçõesdos elementos de entrada

(informativos)

X X

X X X XX X-1--Z
1--Z-1 Z 1 Z

0
0

z z

[!]
z z z

EI
z z z Z

2 1
1Z 1 Z a 1 Z 3 4

Adotando-se as funç5es S, as expressões algébricas

interruptoras vinculadas aos alvéolos, s~o:

[I] (x'+x' ) 1 1S1 Z
9

~

(x +x' ) O 1S1 Z
1

QJ
(x'+x ) 1 OS1 Z

Z

l3J
(x +x ) O OS1 Z

o

As equacões funcionais das variáveis de salda, s~o:

21 =[I].~.QJ.l3J = n(O,1,2,3) = (x +x )(x +x') (x'+x )(x'+x')1 Z 1 Z 1 Z 1 Z

2 == f21 . f3l . r"41 •.• n (O, 1 ,2) ••• (x +x ) (x +x' ) (x I +x )Z ~L.::::J~ 1 Z 1 Z 1 Z

2 •••f31.r"41 •.• n(O,2) ••• (x +x )(x'+x)9 L.::::J~ i Z 12

2 =r"41 •.• n(o) ••• (x +x )4 ~ 1 2

15



A correspondente soluçlo minimizada, será:

z ••O1
Z

••x X2 1 2
Z

., XI 2

Z

= x +x
••

12

A representação esquemática da solução do circuito

lógico interruptor do exemplo do forno, utilizando relês

convencionais e rede de contatos, é mostrada na figura 2.8.

r-------- --------------'TI r---------,I I

!

I

:ZI
~

,

:Z2
x,""""/' 1 I : x 1

I
X2 xt=l I

I

)(2~ I !)(2
I

I-l~1
:

I :::-= I
I

I
I

I
I

L_______ .J ~REDE MULTITERMINALI
DE CONTATOS

L___________________ ~'CIRCUITO LÓGICO INTERRUPTOR COMBINATÓRIO

Fig. 2.8 - Representaçao da sol~ao do exemplo
utilizando relés convencionais.

do forno

Como contribuição do presente trabalho aos circuitos

lógicos interruptores combinatórios, propêSe-se executá-Ios

utilizando relés polarizados em substituição aos convencionais.

Para tanto. de inicio. deve-se achar uma representação

adequada para o relé polarizado. que corresponda ao relé

conve ncionaI. levando-se em consideração as diferenças

construtivas e operacionais.
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Considerando-se como elemento tecno16gico o

transruptor. e baseado na sua construção e operação (ap. B. figo

B.S). propõe-se uma representação como ada figura 2.9.

)( I )( I

L
x i

Fig. 2.9 - RepresentaçBo esquemdticd proposta para o transruptor.

o esquema da figura 2.9 significa que. das duas

posições estáveis que o transruptor pode assumir. está

representada aquela em que o imã permanente está grudado no

núcleo da bobina de ligar (X'). de forma que o contato

m6vel. solidário à lâmina condutora. está galvânicamente ligado

ao contato fixo(x'), em série com a bobina de ligar, ficando

armado o gatilho de ligar (L).

Essa posição implica. na rede de contatos. que todos os

contatos Xl do transruptor estão fechados.

A chave atuadora de entrada, agora de duas posições, é

fechada para o lado (D) da bobina de desligar (X), a qual está

interrompida, pois o contato fixo (x) está aberto, já que se

encontra desencostado do contato móvel.

Têm-se então as duas bobinas (X'.X) desenergizadas.

coerente com qualquer uma das posições estáveis do transruptor.

pois cada uma é devida unicamente ao campo remanescente do imã.

e cuja correspondência com a chave atuadora é da seguinte forma:

17
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posição bobina queposição dos contatos
da

vai receber
chave

o pulsoxx'

o

Xabertofechado

L

Xfechadoaberto

Saliente-se que a representação esquemática proposta

para o transruptor (fig. 2.9) serve para o relé "latching", se

se utilizar uma chave atuadora de duas posiç~es NA e dispensar

os contatos x e x', para compensar a diferença construtiva entre

o relé "latching" e o transruptor.

Então, se forem compensadas as diferenças construtivas

entre os vários relés polarizados, a representação proposta na

figura 2.9 pode ser considerada genérica.

Para obter as equaç~es funcionais das variáveis de

salda, pode-se utilizar a "matriz linha de projeto", com a

seguinte convenção: nas combinaç~es dos elementos de entrada

(informativos), basta representar simplesmente as bobinas que

vão receber o pulso de energia, ou seja, as que

gatilhadas.

estão

Na figura 2.10, tem-se um exemplo de parte de uma

"matriz linha de projeto" para relés polarizados.

Combinaç~es dos Elementos de
Entrada

(informativos)

...

X X X. . .-.-z a

...

@]
. . .Z Z •

0&

Fig. 2.10 - Parte de uma "matriz 1inha de projeto" para relés
polarizados.

18



No alvéolo marcado QD. vinculado aos

significará.

têrmos s

(x I +x I +x )
i. 2 ••

110 ou s .
cs

e o estado do circuito l6gico interruptor correspondente a esse

alvéolo será da seguinte forma:

Relê Bobinasituaç~o dos contatos
Posiç~oPolarizado

Gatilhadafechadoabertoda chave

X

X'X'xD
i.

i. i. i.

X

X'X'xD
2

2 2 2

X

XXX'L3
33 3

Isso posto. vale observar que. tanto quanto no caso dos

relês convencionais. a rede multiterminal de contatos também

pode ser construida para qualquer estado do circuito l6gico

interruptor. quando se utiliza relês polarizados.

A realizaç~o tecnol6gica por rede de contatos

empregando-se relês polarizados deverá ser ent~o. segundo o

esquema da figura 2.11.

XI-. . -

•• I "I I IREDE -I
I~ li

MULTlTERMINA[ .

_ l2

DE í .

I CONTATOS

-II
• l"

Fig. 2.11 Esquema geral de circuito lógico interruptor
combinatório. por rede de contatos. com relés
polarizados.
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Voltando ao exemplo do forno, se este for resolvido com

relés polarizados, as etapas apresentadas para os relés

convencionais até a soluç~o minimizada s~o as mesmas, e a

realizaç~o tecnol6gica por rede de contatos para o estado

inicial, é mostrada na figura 2.12.

r------- ---------------,
X'I XI II ~------~ II .

I
I
I

X~_ ~.2rv
:5:: ~2

J! ~I'!! :::
II tREii MULTITER~AL IDE CONTATOS I
L - .J
'CIRCUITO LÓGICO INTERRUPTOR COMBlNATÓRIO

Representaçl10 da soluçl1o do exemplo do forno
utlizando relés polarizados.

L

L
X2

Fig. 2.12

Ainda com relaç~o ao comando combinat6rio, DeI Picchia

& Martins (1982) propuseram executá-Io de uma forma alternativa,

utilizando transruptores.

Consiste em se fazer todas as combinações possiveis das

cargas comandadas e selecioná-Ias através de "teclas pulsantes",

com direcionamento de correntes por "matriz de diodos".

Na figura 2.13 é mostrado o esquema geral desse tipo de

comando combinat6rio, de acordo com a proposiç~o original, com o

objetivo de comentá-Io, de maneira que nos capitulos 4 e 5

fiquem evidentes as contribuições do presente trabalho para com

esse t6pico.
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N

L" I·"1.21 L,

r----.,

L11~'OI

----;- ....;--
LZI IOZ
..............- ------

I I
: : I

Ln,~· IOn
~ ....,L J

r--1--j D,Z-~~I

+

Ln-1,n

I
I : I

. I:t l°n-t,,,

~ ..,
L ...J

Cn,Z

L1 ... " r-- - -, Dt· .. ", 'L. •....•"I
I I
I I
I I
I I
I I
L ...J

C ",n

Fig. 2.13 - Esquema eeral de comando combinatório de ca.reas
elétricas seleciondvel por teclas p'Ulsantes.

De inicio. deve-se perceber na f'igura 2.13. que é

previs~o nesse ~ipo de comando combina~6rio. um ~ransrup~or para

cada carga.

Valendo-se das ~eclas pulsan~es. são f'ei~as as

combinações das cargas uma a uma. depois duas a duas. a~é n a n.
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Excetuando-se as combinações das cargas uma a uma, nas

outras os pulsos de corrente de comando são dirigidos por

diodos, de forma a se evitar recirculação desses pulsos de

corrente de um gatilho para outro.

Como um exemplo desse tipo de comando combinat6rio,

suponha-se que de um total de dez (Cla C10) cargas, as cargas

Cl'C5' C7' Ca e Cg estejam ligadas, e deseja-se que somente as

cargas Cl e C6 fiquem ligadas.

Para atingir o objetivo proposto, pode-se pressionar

primeiro o gatilho de ligar L correspondente a C1 e C6' det,6

forma que c1 que já estava ligada, permanece ligada, e c6 liga.

Após essa operação, pressiona-se o gatilho de desligar

D correspondente a CS' C7, Ca e C9, desl igando-se então5,7,8,9

essas cargas.

Vale observar que se fosse pressionado primeiro o

gatilho D e depois o L , o resultado seria o mesmo.5,7,8,9 1,6

Observe-se que o esquema geral de comando combinat6rio

por teclas pulsantes apresentado na figura 2.13 será o mesmo, se

o transruptor for substituído pelo relê "latching" ou qualquer

outro relê polarizado.

Observe-se ainda que o comando combinat6rio por teclas

pulsantes não ê possível

convencionais.

de ser executado com relês

Finalmente, a solução do exemplo do forno

filosofia de comando ê mostrada na figura 2.14.

22
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N

(IOOOW)

ZOOOW)

3000

2000W

+

Fig. 2.14 - Sol uçlfo do exemplo do forno empregando transruptores
e teclas pu1santes.

2.4 - Conclusões Parciais

A representação esquemática proposta de um relé

polarizado mostrada na figura 2.9 e desenvolvida a partir do

transruptor. salvo pequenas alterações visando compensar

diferenças construtivas e/ou operacionais existentes entre os

relés polarizados, se mostra adequada, pois permite uma

correspondência perfeita com a proposta de realização

tecnológica por rede de contatos mostrada na figura 2.11.

Ainda, a conceituação dada para a "matriz linha de

projeto" é correta, e possibilita o projeto de circuitos lógicos

interruptores combinatórios utilizando relés polarizados, com o

mesmo grau de dificuldade do projeto de circuitos lógicos

interruptores combinatórios utilizando relés convencionais.
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CAPíTULO 3

CONTRIBUI CÃO TECNOLÓGI CA

3.1 - Int.roduç:Io

o presente capltulo objetiva. propor novos dispositivos

eletromecãnicos de comando e chaveamento, os quais ~o

contribuir no sentido de ampliar a familia dos relés polarizados

de potência baseados em imãs permanentes móveis, familia essa

que já conta com os dispositivos eletromecânicos patenteados por

Suzuki (1973) e DeI Picchia et aI (1977).

Será utilizado de inicio, apenas um arranjo

geométrico/mecânico, que inclusive já foi objeto de divulgaç~o

(Felizatti&Pessotta, 1990), para descrever os diferentes

principios de funcionamento, e depois, será considerada uma

variaç~o construtiva mecânica para efeito de comparaç~o.

Esses novos dispositivos eletromecãnicos de comando e

chaveamento, resultaram num pedido de privilégio (DeI Picchia et

aI, 1989/90) registrado no Brasil e no exterior, cujo relatório

descritivo, engloba, com os mesmos principios de funcionamento,

muitas outras variaç~es construtivas, tanto geométricas quanto

mecânicas.

A técnica de comando, os sistemas de comando que podem

ser derivados com os respectivos diagramas de ligaç~o, e os

campos de aplicaç~o, para os novos dispositivos, ser~o

explorados no capitulo 4.
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Por n~o contribuirem nem com a técnica, nem com a

tecnologia, n~o ser~o feitas consideraçê5es tais como

dimensionamentos de núcleo. de pressão de contatos. número de

espiras. etc ..

3.2 - Descriç§o Analítica dos Novos Dispositivos

Na figura 3.1. apresenta-se um primeiro dos novos

dispositivos eletromecânicos de comando e chaveamento. que será

detalhado na sequência com relaç~o a aspectos

construtivo/operacional e, para facilidade de referência. será

denominado "quantor". A justificativa do porque utilizar tal

denominaç~o será apresentada no capitulo 4.

I

z

I

1

(a)

Fig. 3.1
(b)

Quantor numa das possíveis configuraç~es. (a)
estrutura física (b) representaçao esquemdtica.
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não

com

boasmole, com

vazado, e

confeccionado

1

2 núcleo de material magneticamente

propriedades magnéticas, do tipo

obrigatoriamente necessitando ser

lâminas.

3 - eixo rIgido de material com propriedades isolantes tanto

elétrico quanto magnético.

4 e 5 - Imãs permanentes.

No caso do quantor na configuração mostrada na figura

3.1, o Imã permanente (5) está grudado no núcleo ferromagnético

(2) devido à força magnética de atração entre o núcleo (2) e o

Imã (5). Esta força é relativamente grande, pois o entreferro

existente entre o I~ (5) e o núcleo (2) é extremamente pequeno,

o que torna essa posição do Imã (5) altamente estável.

Já o Imã permanente (4) não é atraIdo pelo núcleo

ferromagnético (2) devido ao entreferro existente entre eles,

que deve ter um comprimento tal que, a força magnética de

atração, seja comparavelmente pequena à entre o núcleo (2) e o

Os vários elementos numerados no quantor da figura 3.1,

numa das posslveis configuraç~es que pode assumir, são:

bobina fixa.

Imã (5).

o princIpio de operação do quantor da figura

extremamente simples.

Com pulsos de corrente I na bobina (1) no

indicado na figura 3.1, são criados, enquanto durar cada

um polo sul à esquerda e um polo norte à direita do

ferromagnético (2).

3.1 é

sentido

pulso,

núcleo
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Com base no quantor na configuração mostrada na figura

3.1, se um pulso de corrente (1) de curta duração circular pela

bobina (1), o polo norte criado à direita repelirá o lmã

permanente (5), fazendo com que o eixo rlgido (3) se movimente,

trazendo consigo o imã permanente (4), que por sua vez, passa a

ficar grudado no núcleo (2), assim que o movimento de translação

do eixo (3) seja completado.

o quantor assume então uma nova configuração, e o

próximo pulso de corrente (1) na bobina (1), restituirá a

configuraç~o anterior devido à expuls~o do i~ permanente (4).

Evidentemente todo esse processo é repetitivo, e o

movimento de translação dos i~s permanentes pode ser utilizado

para abrir e fechar contatos elétricos, obtendo-se assim um

dispositivo eletromecânico que pode atuar com a função de chave,

prestando-se para chaveamento de circuitos com comando à

distância.

~ desnecessário a confecção do núcleo ferromagnético

(2) com lâminas, pois, para a grande maioria das aplicacões do

quantor, o tempo decorrido entre uma comutação e outra é de tal

ordem que, as perdas magnéticas por histerese e Foucault, não

são suficientes para causar aquecimento apreciável.

Pelo mesmo motivo exposto acima, a bobina pode ser

subdimensionada, ou seja, pode ser utilizado um condutor de

bitola menor, quando se compara em potência com um relé ou chave

magnética, pois deve suportar um pulso de corrente de curta

duração, enquanto que no relé ou chave magnética, a

corrente flui ininterruptamente pela bobina. Esse fato

contribui para a redução principalmente, de peso e volume.
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Evidentemente se o quantor for utilizado em circuitos

que exigem comutações muito rápidas e sucessivas, as observações

acima ficam prejudicadas.

Ainda em relaç~o ao aspecto operacional, uma

consideração importante se faz necessária.

Existem duas velocidades envolvidas na operaç~o do

quantor da figura 3.1; uma elétrica e outra mecânica, sendo que

a elétrica deve ser, e é, muito mais rápida do que a mecânica.

Esse desequillbrio de velocidades é de capital

importância, pois se as duas forem de igual magnitude, corre-se

o risco de n~o se completar o movimento de translação dos lmãs

permanentes (4 e 5), já que os polos criados no núcleo

ferromagnético (2), forçarão o aparecimento de uma posição de

equillbrio, com os lmãs permanentes (4 e 5) equidistantes do

núcleo ferromagnético (2), devido às iguais forças de repulsão

aos dois.

~ claro que essa posição de equillbrio é instável e a

extinção da corrente I na bobina (1), faz com que um dos ímãs

permanentes (4 ou 5), grude no núcleo ferromagnético (2) através

de forças magnéticas de atração.

Com o desequillbrio das velocidades elétrica e

mecânica, a operacionalidade do quantor da figura 3.1 está

garantida pois, com um pulso "instantâneo" de corrente I na

bobina (1), faz-se a expulsão também "instantânea" do lmã

permanente que estiver grudado no núcleo ferromagnético (2),

iniciando-se o movimento de translação e, com a extinção do

pulso de corrente, ~o haverá mais impedimento algum para que o

lmã permanente que não estava grudado no núcleo ferromagnético

(2), complete o movimento total de translação.
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As formas de se conseguir pulsos de corrente (1)

"instantâneos", na prática, serão apresentadas no capitulo 4.

Observe-se portanto, que o quantor mostrado na figura

3.1 opera com pulsos de corrente na bobina, sempre

unidirecionais, e pode ser classificado como "repele-repele" com

uma bobina.

O quantor da figura 3.1 é dito que está numa das

possíveis configuraç~es que pode assumir, pelo fato de não ser a

única. Outras configuraç~es são possíveis, tanto operacional

quanto construtiva.

~ o caso, por exemplo, do quantor esquematicamente

representado na figura 3.2, que possui uma diferença construtiva

muito pequena da do quantor da figura 3.1, embora

operacionalmente, a diferença seja grande.

4 ".

Fig. 3.2 - Quantor numa outra configuração.

Procurou-se utilizar tanto quanto poss1vel, no quantor

da figura 3.2, os mesmos números 1ndices representando os mesmos

elementos do quantor da figura 3.1.

As correntes li e 12 s~o de mesmo valor, sendo que os

1ndices 1 e 2 se referem apenas ao sentido de circulação pela

bobina (1).
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A diferença construtiva básica está na inversão, por

exemplo, das faces polares do lmã permanente (4). Se a inversão

tivesse sido a do lmã permanente (5), a operação seria análoga.

Já a diferença operacional é bastante significativa.

No quantor na configuração mostrada na figura 3.2, se

um pulso de corrente 11 circular pela bobina (1), são criados,

enquanto durar o pulso, um polo sul à esquerda e um polo norte à

direita do núcleo ferromagnético (2). O polo norte da direita

irá repelir o lmã permanente (5), ao mesmo tempo que o polo sul

da esquerda atrairá o lmã permanente (4), fazendo com que o eixo

rigido (3) se movimente, trazendo consigo o imã permanente (4).

O quantor assumirá então uma nova configuração, com o

imã permanente (4) grudado no núcleo ferromagnético (2) devido à

força magnética de atração, e o imã permanente (5) afastado do

núcleo ferromagnético (2).

Com o quantor na nova configuração, para restituir a

posição anterior, basta inverter os polos magnéticos no núcleo

ferromagnético (2), através da aplicação da corrente 12, a qual

criará, enquanto circular pela bobina (1), um polo norte à

esquerda e um polo sul à direita do núcleo ferromagnético (2).

O polo norte da esquerda repelirá o imã permanente (4),

ao mesmo tempo em que o polo sul da direita atrairá o imã

permanente (5), forçando-os a se movimentarem juntamente com o

eixo (3), de forma que o quantor assumirá a configuração

anterior.

O quantor da figura 3.2 portanto, pode ser classificado

como "atrai-repele" com uma bobina.

A diferença operacional existente entre os quantores

das figuras 3.1 e 3.2 proporciona vantagens e desvantagens.
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Em relação à capacidade de comutação, o quantor da

figura 3.2 é superior, pois a sua operação é menos critica, por

não exigir um pulso de corrente "instantâneo".

No entanto, pesa contra o quantor da figura 3.2, o fato

de ser necessário a inversão da corrente na bobina (1), enquanto

que no quantor da figura 3.1, esta inversão não existe.

Se o circuito de comando é alimentado por uma fonte de

corrente alternada simétrica em relação ao eixo dos tempos, não

haverá maiores problemas para o quantor da figura 3.2, pois as

correntes 11 e 12 estão disponíveis, sendo apenas necessário

fazer o seu correto direcionamento.

Se o circuito de comando é alimentado por uma fonte de

corrente continua, a dificuldade operacional do quantor da

figura 3.2 já é maior, pois será necessário a invers~o de

polaridade nos terminais da bobina (1), por intermédio, por

exemplo, de um arranjo especial dos contatos do circuito de

comando.

Outras diferenças significativas existem entre os

quantores das figuras 3.1 e 3.2, resultantes da interaç~o dos

campos magnéticos neles presentes.

Visando melhor compreens~o do que se pretende analisar,

nas figuras 3.3 e 3.4 est~o representados esquematicamente,

tanto os quantores das figuras 3.1 e 3.2, quanto os principais

fluxos magnéticos envolvidos, com as seguintes denominações.

4>. - fluxo magnético instantâneo:presente somente duranteo1
tempo que a corrente circular pela bobina.

4>4 - fluxo magnético permanente:

próprio do i~(4) .

4>5 - fluxo magnético permanente:

próprio do i~(5) .
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Fig. 3.3 - Esquema de fluxos magnéticos do quantor da figo 3.1

Fig. 3.4 - Esquema de fluxos magnéticos do quantor da figo 3.2.

No esquema da figura 3.3, e na ausência do fluxo f/J.1
(comportamento estático), os 1mãs permanentes 4 e 5 estão

magneticamente ligados através de uma força magnética de

atração, devido a interação entre o fluxo f/J4 e uma parcela do

fluxo f/J5 (aquela que fecha caminho magnético através do núcleo

feromagnético da bobina e entreferro).

A magnitude dessa força de atração entre os 1mãs 4 e 5

depende da intensidade dos campos magnéticos neles gravados, bem

como do comprimento do entreferro. De qualquer forma, a

existência dessa força interfere na pressão mecânica de

fechamento dos contatos elétricos, no sentido de aliviá-là.
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Com base na figura 3.4, é fácil verificar que nesse

esquema ocorre justamente o contrário do que foi descrito, o que

implica, portanto, que em situação estática, o quantor da figura

3.1 necessita de um entreferro maior do que o quantor da figura

3.2.

Uma ressalva no entanto em relação ao comprimento do

entreferro, no esquema da figura 3.4, se faz necessária.

Existe um comprimento minimo do entreferro, pois o imã

(4) induz um polo sul no núcleo ferromagnético (2), gerando uma

força magnética de atração, que pode ser maior do que a força

magnética de repulsão entre o imã (4) e o núcleo ferromagnético

(2), devida ao polo norte criado a esquerda deste pelo imã

(5) .

Essa força também agirá no sentido de aliviar a pressão

mecânica de fechamento dos contatos elétricos, e esse fato tem

que ser evitado.

Já em situação dinâmica, ou seja, com o fluxo magnético

~. presente, os efeitos1

comportamento.

descritos acima possuem outro

Considerando-se o esquema da figura 3.3, ao mesmo tempo

que o imã (5) é expulso devido a criação de um polo norte à

direita do núcleo ferromagnético (2), há a tendência de expulsão

do imã (4), devido a criação de um polo sul a esquerda do núcleo

ferromagnético (2). Dessa forma, e pelo fato dos polos norte e

sul possuirem a mesma intensidade, a comutação do quantor é

factivel por causa do entreferro, pois este provoca um

desequilibrio de forças magnéticas de repulsão, fazendo com que

a que expulsa o imã (5), no inicio da translação, seja muito

maior do que a que expulsa o imã (4).
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Observe-se ent~o que o tempo de permanência do fluxo ~.1

é critico, e por isso se fez, quando da análise da operaç~o do

quantor da figura 3.1, a ressalva de que o pulso de corrente

(1), na bobina (1), deve ser instantâneo.

Em relação ao esquema da figura 3.4, com a criação dos

polos • norte a direita e sul a esquerda. há simultaneamente a

expulsãO do imã (5) e atraç~o do imã (4).

Nesse caso portanto não há problemas nem de entreferro

(quanto menor melhor. excetuando-se a limitação existente em

situação estática), nem do tempo de permanência do fluxo ~ ..1
Essas diferenças influem no tempo de comutação e na

tensão de comando.

Em medidas práticas executadas num protótipo de quantor

construido para 10A e 220V. foi necessário a aplicação de uma

tensão de comando 30% superior no quantor da figura 3.1 em

relação ao quantor da figura 3.2. para provocar a comutação.

Essas considerações comparativas e outras, ficarão

evidenciadas no capitulo 5.

Na figura 3.5 apresenta-se um quantor. com duas bobinas

(la e 1b).

\
5

\
1b

\
10

\
2

\
~

I1
I2

.....- \ NN

- -

- --

L-
I ..!

Fig. 3.5 - Quantor de duas bobinas.
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A operaç~o é similar à do quantor da figura 3.2. sendo

que a presença das duas bobinas elimina a necessidade de

inverter o pulso de corrente. Isso significa que o quantor

apresentado na figura 3.5. opera indistintamente. no circuito de

comando. com corrente continua ou corrente alternada.

o quantor da figura 3.5 portanto. pode ser classificado

como "atrai-repele" com duas bobinas.

Comum a todos os quantores apresentados. é a

memorizaç~o permanente do estado. ou seja. atingido um estado

(imã 4 ou 5 grudado no núcleo 2) este s6 é mudado com uma nova

atuação sobre o comando.

~ também comum o fato da não necessidade de energização

constante da bobina (ou bobinas). para manter qualquer um dos

estados mencionados. além

idênticas.

das estruturas fisicas serem

3.3 - Variaç~o Construtiva dos Novos Dispositivos

Na figura 3.6 é mostrado uma variação construtiva do

quantor. referente a parte mecânica. embora

operacional seja a mesma .

."3

(a)
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(b)

1b

~
"

3

(c)

Fig. 3.6 - Variaçao construtiva do quantor.

Operacionalmente o quantor da figura 3.6 (a) é

equivalente ao quantor da figura 3.1. o da figura 3.6 (b) ao na

figura 3.2 e. o da figura 3.6 (c). ao da figura 3.5.

O mecanismo apresentado na figura 3.6 prevê um braço

rigido. que possui movimento de rotação em torno do pivO (3).

A vantagem do mecanismo rotacional é possuir atrito

menor do que o mecanismo translacional. o que proporciona

diminuição do tempo de comutação.

3.4 - Conclusões Parciais

No presente capitulo. demonstrou-se. com base nas

análises feitas. que o quantor. em qualquer das vers~es

apresentadas. é operacional.

36



Confrontando-se o quantor com o transruptor e o relé

"latching", o tipo "repele-repele" ganha em simplicidade por

necessitar de uma única bobina de comando, enquanto que o tipo

"atrai-repele", apesar de possuir duas bobinas de comando, ganha

em eficiência por aproveitar o efeito combinado de atraç~o e de

repuls~o magnética em cada mudança de estado.

Pode-se dizer. ent~o, que o quantor. nas várias vers~es

apresentadas, constitui-se numa evolução dos relés polarizados.
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CAPíTULO 4

QUANTOR A TÉCNICA DO PULSO ENERGÉTICO QUANTIFICADO

E RECURSOS DE COMANDO

4.1 - Int.rodução

a

os

de

apresentar

corrente

explorar

é

de

A finalidade do presente capitulo

técnica de quantificação energética do pulso

comando necessário para a mudança de estado, e

recursos de comando proporcionados por ela.

Os recursos de comando a serem explorados, se referem

ao desenvolvimento de sistemas de comando, os quais se

constituirão em contribuiç~es do presente trabalho aos comandos

múltiplo e combinat6rio por teclas pulsantes, introduzido no

capitulo 2.

Apesar de por ora se utilizar apenas do quantor, isso

não significa que outro dispositivo eletromecânico de comando e

chaveamento já apresentado, não possa operar nessa técnica.

Visando facilidade de referência, será estabelecido um

c6digo para identificação dos sistemas nas várias configuraç~es

que podem assumir, como segue:

QR - abreviação de quantor.

1 - o principio defuncionamento é"repele-repele",comuma

bobina. 2 - o principio de

funcionamento é"atrai-repele",comuma

bobina. 3 - o principio de

funcionamento é"atrai-repele",comduas
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bobinas.

Ot - um gat.ilho.~ - dois gat.ilhos.A - necessila de apenas um ~io de comando.S - necessit.ade dois ~ios de comando.C - necessila de lrês ~ios de comando.

Em relação ao número de ~ios de comando. lanlo o

negalivo no caso de correnle conlinua. quanlo o neulro em

correnle allernada. não serão conlados. pois normalmenle na

maiaria das inslalaçl:seselélricas• eles eslão disponiveis em

lodos os ponlos.

4.2 - Â Técnica do Pulso Energético Quanti~icado

A quanli~icação energélica do pulso de corrente de

comando. que será. de dois t.ipos• capaciliva ou induliva. se

relacionará. a algum lipo de lravamenlo do re~erido pulso.

visando lim!lar o seu lempo de duração. além de depender dos

valores da lensão e correnle de comando.

A quanli~icação capaciliva implica em se lravar o pulso

de correnle de comando. ulilizando-se de um capacilor no

circuilo de comando do quanlor. e é aulomálica. A quanli~icação

induliva. que depende ~undamenlalmenle da indulância da bobina.

pode ler ou não lravamenlo automálico do pulso de correnle de

comando. O lravamenlo humano. que depende do operador. não é
aulomálico.
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Visando esclarecer o que s~o as quantificaçeses

capacitiva e indutiva. considere-se a figura 4.1. onde

apresen~a-se o esquema básico de um pro~6~ipo. cons~ruldo

especialmen~e para ensaios. cujos elemen~os principais.

exce~uando-se os assinalados, s~o facilmen~e iden~ificáveis.

íMÃ

ONTATO MÓVE L

LAMINA

/~WTORA
FLEXíVEL

Ca)

1
'"Ir'

Vcc

Cb)

Fig. 4.1 - Esquema.bdsico dE' um.protót ipo para visual. izar ca:> a
quant ificaçêJ.o capaci t iva Cb:> a quant ificaçêJ.o
indu t iva.
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Na figura 4.1 (a) e (b), a tensão anotada sobre

o resistor R1, foi monitorada através de um oscilosc6pio de

mem6ria. com vistas a análise que vem a seguir.

Considerando-se a figura 4.1 (a), ao ser pressionada a

chave S. um pulso de corrente fluirá durante o tempo necessário

para carregar o capacitor, e será quase que totalmente travado

por este. independentemente do tempo que durar a pressão sobre a

chave S (evidentemente a partir de um tempo minimo).

No esquema apresentado na figura 4.1(a), o pulso de

corrente ao circular pela bobina, cria um polo norte à direita

do núcleo ferromagnético desta, que se tiver intensidade

suficiente expulsa o imã, fazendo a lâmina condutora se

movimentar forçando a separação dos contatos fixo e móvel, e

interrompendo totalmente a circulação de qualquer corrente no

circuito de comando.

Todo o procedimento descrito acima pode ser visualizado

na figura 4.2, onde é mostrada a forma de onda da tensão

monitorada ~ da figura 4.1 (a), que coincide com a forma de

onda da corrente, pois foi medida sobre um resistor de

aproximadamente 10. confeccionado com um pedaço de arame

retilineo de níquel-cromo. Os outros valores utilizados foram:

v = 12V, C = 10~F e R2 = 1000.cc

41



O.2V .
1m •

(
1\•
\

. \.

,

.~
..

'- .....•

.•...

I

I

Fig. 4.2 - Forma de onda da tensao v do esquema da figo 4.1(a).t

Observando-se a figura 4.2 percebe-se que o capacitor

não trava totalmente o pulso de corrente (pico de

aproximadamente 760mA) pois, uma parcela (cerca de 120mA),

continuará fluindo através de todo o conjunto (exceto o

capacitor), via resistor R2, com uma intensidade que depende de

R2·

Se não houvesse a separação dos contatos fixo e móvel,

provocada pelo movimento da lâmina condutora, essa parcela de

corrente (120mA) somente cessaria com a abertura da chave S.

Percebe-se também que o tempo rrdnimo necessário de

fechamento da chave S para a mudança de estado,

aproximadamente 1ms.

é de

Uma vez que o pico de corrente de comando necessário

para a mudança de estado do dispositivo, depende da presença do

capacitor no circuito de comando, esse tipo de acionamento será
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denominado de comando por "pulso

capacitivo".

energético quantificado

Já no esquema mostrado na figura 4.1(b). com o

fechamento da chave S. circulará pelo circuito de comando um

pulso de corrente que será automaticamente extinto assim que.

devido ao movimento da lâmina condutora da mesma forma como foi

descrito anteriormente. houver a separação dos contatos fixo e

móvel. independentemente do tempo de fechamento da chave S

(também a partir de um tempo rrú nimo) .

Essa situação pode ser visualizada na figura 4.3. onde

é mostrada a forma de onda da tensão monitorada ~

4.1 (b) sobre o mesmo resistor R1 do caso anterior.

mesma tensão de alimentação V = 12V.cc

1 \I 4ms

/'

•... ,
J

I,

I
I

da

e

figura

com a

Fig. 4.3 - Forma de onda da ten~o v do esquema da figo 4.1(b).~

Nota-se. então. que o travamento do pulso de corrente

de comando neste caso é total. e depende exclusivamente de um
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quantificação

da versão

movimento mecânico, referente ao tempo de separação dos contatos

fixo e móvel, embora se vê na figura 4.3 que o tempo minimo

necessário para a expulsão do lmã, ou seja, o tempo DÚnimo

necessário para a mudança de estado do dispositivo, é de

aproximadamente 1,2ms, que é o tempo de estabilização da

corrente de comando.

Como o tempo de estabilização da corrente depende da

constante de tempo L/R da bobina, esse tipo de acionamento será

denominado de "pulso energético quantificado indutivo".

Em função do que foi exposto e comparando-se com a

quantidade de energia que pode fluir ininterruptamente pela

lâmina condutora, o dispositivo necessita de apenas uma "fração"

ou um "quantum" de energia para a mudança de estado. Por isso

foi denominado quantor e pode ser visto como um interrupTOR que

opera por QUANtum energético.

Os recursos de comando decorrentes da

energética do pulso são vários, e dependem tanto

utilizada quanto das conex~es efetuadas.

4.3 - Aplicaç~o da Técnica do Pulso Energético Quanti~icado no

Desenvolvimento de Sistemas de Comando.

4.3.1 - Sistemas de comando utilizando quantor "repele-repele",

com quantificação capacitiva ou indutiva

Sendo assim e com o intuito de evidenciar tais

recursos, considere-se inicialmente o esquema da figura 4.4,

referente ao comando múltiplo de uma carga, sendo que a técnica

de operação baseia-se no pulso energético quantificado
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capacitivo.

o quantor utilizado no esquema da figura 4.4. possui

principio de funcionamento idêntico ao descrito para o da figura

3.1 (cap. 3). sendo portanto do tipo "repele-repele" com uma

bobina.

+

L..LD••
L..LD

f
N

Fig. 4.4 - Sistema QR1aA para comando múltiplo.

o esquema de conexões prevê que um dos terminais da

bobina é diretamente conectado a rede de alimentação. o outro à

associação paralela resistor-capacitor. de forma que dessa

associação sai apenas um fio de comando para as botoeiras (L.D).

as quais se comportam como gatilhos únicos (liga, desliga).

Devido a essas observações, e considerando-se a

convenção estabelecida no inicio do presente capitulo.

associa-se o código OR1aA para o sistema da figura 4.4.
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depende

quanto

A mudança de estado do sistema QRlaA é conseguida,

através da pressão sobre qualquer uma das botoeiras (L,D),

pressão essa que provoca a circulação de um pulso de corrente

pela bobina com tempo de duração limitado pelo capacitor, e

circulando num sentido tal que cria um polo norte a direita e um

polo sul a esquerda, de forma que o quantor comuta devido a

expulsão do 1mã que estiver grudado no núcleo ferromagnético da

bobina.

Se a pressão sobre a botoeira for mantida, o quantor

permanece na configuração para a qual comutou, pois o capacitor

permanece carregado, e s6 comutará novamente se a pressão sobre

a botoeira for retirada, o capacitor se descarregar, e se der

nova atuação sobre qualquer uma das botoeiras.

Considerando-se a alimentação em corrente continua, o

pulso de corrente de comando possui a forma do apresentado na

figura 4.2, com uma pequena diferença, pois a interrupção total

da corrente neste caso, somente se dá com a remoção da pressão

sobre a botoeira (L,O) que foi acionada. Se o acionamento é

manual, fica então caracterizado que o travamento total final do

pulso de corrente de comando, é humano (não automático) .

~ claro que enquanto a corrente residual, que

do resistor R no circuito de comando, e será tão menor

maior for esse resistor, circula, existem polos no núcleo

ferromagnético que se opõem ao perfeito fechamento dos contatos.

No entanto essa corrente pode ser mantida tão pequena, de forma

que se tenha forças polares pouco significativas.

Em dispositivos eletromecânicos de comando e

chaveamento de potência, a faixa de tempo média para se fazer a

mudança de estado por completo é de 10 a 16ms.(Publicaç5es; lCR
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1991, Siemens 1975, Teledyne 1973-78)

Observando-se figura 4.2, percebe-se que decorridos

aproximadamente 3ms, o pulso de corrente de comando passou pelo

seu valor máximo (cerca de lms), provocando a expulsão do imã

que estava grudado no núcleo ferromagnético da bobina, e

praticamente retornou ao patamar minimo, de forma que o

movimento dos imãs se dá quase que livremente durante pelo menos

70% do tempo de comutação.

Mesmo durante o primeiro ms, onde as forças polares

criadas no núcleo ferromagnético da bobina são máximas, os imãs

se movimentam facilmente pois esses vão senti-Ias com

intensidades diferentes, pelo fato dos entreferros não possuirem

o mesmo tamanho.

Isso demonstra que, com a quantificação energética

capacitiva do pulso de corrente de comando, compatibiliza-se o

desequillbrio entre as velocidades elétrica e mecânica,

consideradas no capitulo anterior, sobre o qual se fundamenta a

operacionalidade do sistema QRlaA com relação à capacidade de

comutação.

O sistema QRlaA da figura 4.4, que s6 opera com

quantificação capacitiva, proporciona vantagens significativas.

Através de um úni90 fio de comando de bitola reduzida

pOde-se instalar um grande número de atuadores, que se comportam

como gatilhos únicos, pois servem tanto para ligar quanto para

desligar.

Há mem6ria permanente da operação executada, ou seja,

uma vez pressionada qualquer uma das botoeiras (L,D), é feita a

comutação da carga e esta permanece no novo estado atingido. No

entanto, não há mem6ria do comando, pois não se sabe, quando se
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executa uma operação, se está ligando ou desligando a carga, a

menos que esta esteja no campo visual do operador, ou que se

saiba de antemão o estado em que se encontrava.

Até agora foi considerada a alimentaç~o do sistema em

corrente continua, embora se a alimentaç~o for em corrente

alternada o sistema também é operacional.

Basta acrescentar um diodo corretamente polarizado no

circuito de comando. A diferença é o inicio da operação, pois se

esta se dá, por exemplo, para um ciclo positivo da onda de

tensão, e a atuação for num instante em que a onda é

desfavorável (ciclo negativo), é necessário esperar o ciclo

favorável para desencadear o processo.

Isso possibilita que se tenha o circuito de comando

independente do circuito de carga (não mostrado na figura 4.4),

com as seguintes combinações:

circuito de comando circuito de carga

C.C.

C.C.

C.C.

C.A.

C.A.

C.C.

C.A.

C.A.

~ importante salientar que há um intervalo de tempo

minimo entre uma operação e outra, devido ao carregamento do

capacitor provocado pela atuação sobre qualquer um dos atuadores

(L,D).

Para que se possa executar a operação

necessário a abertura do atuador, e esperar que o
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descarregue através do resistor, durante um intervalo de tempo

que se se adotar ser no minimo igual ao produto RC, significará

que o sistema estará apto a comutar novamente assim que a carga

do capacitor cair a 1/3.

Quan'lo maior o resis'lor maior o in'lervalo de 'lempo

en'lre uma e outra operação Caspec'lo desfavorável), embora a

corren'le residual seja menor, con'lribuindo en'lão para diminuir a

in'lerferência

:favorável).

nega'liva no fechamen'lo dos con'la'losCaspec'lo

Ainda, considerando-se que a energia armazenada num

capaci'lor é Cv2/2, é pre:ferlvel operar com 'lensões mais elevadas

e capaci'lâncias menores, o que per mi'le a u'lilização de

capaci'lores sem polaridade, em vez dos que possuem polaridade.

Dessa :forma, :fica demons'lrado que não há grandes

probl emas em dimensi onar o capaci 'lor e o resi s'lor, de manei ra

que se 'lenha um compromisso bas'lan'lerazoável, en'lre o in'lervalo

de operação e a in'ler:ferência nega'liva no :fechamen'lo dos

con'la'los.

Por exemplo, com os valores u'lilizados para o

levan'lamen'lo da curva da :figura 4.1Ca), o in'lervalo minimo de

operação será 10,u.100=lms. e corren'le residual de 120mA. Se o

resis'lor :for aumen'lado para 10000, o in'lervalo passa a ser de

10ms, e a corren'le residual de 12mA.

Esses aspec'los impõem algumas res'lrições na u'lilização

do sis'lema ORiaA, embora a de maior signi:ficado se re:fere a

impossibilidade de se :fazer o comando combina'lório de cargas por

'leclas pulsan'les.

Embor a exi s'lam essas res'lrições , o campo de apl i cação

do sis'lema ORiaA é bas'lan'leamplo. sendo indicado principalmen'le
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para o comando de cargas, onde o estado destas é previamente

conhecido, com tensão padrão de rede (110, 127 e 220V), e

intervalo de tempo normal entre uma e outra operação.

Como exemplo, uma aplicação tipica é a iluminação de

áreas comuns tais como garagens, halls, pátios, corredores,

etc., onde se exige grande quantidade de atuadores. Nestes

casos, substitui com muitas vantagens tais como simplicidade da

lógica, economia de fiação (quantidade e bitola), redução de

custo, etc., os interruptores paralelos e intermediários.

Uma outra vantagem do sistema QRlaA é, pelo fato dos

atuadores (L,D) serem do tipo botoeira, a possibilidade de

instalar até 6 atuadores numa caixa padrão 4"x2", onde cabem no

máximo 3 interruptores comuns de uma única via.

~ possivel no sistema QRlaA saber o estado da carga,

bastando para isso instalar uma lâmpada piloto junto a uma ou

mais botoeiras, como por exemplo, mostra a figura 4.5.
+ • • F

N

I:J..P-- ---..

Fig. 4.5 - Sistema QRlaA com indicaçBo de estado.

Evidentemente o número de botoeiras com lâmpada piloto

é limitado, devido à complexidade da fiação exigida.
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Mas em alguns casos pode ser interessante.

Considere-se. por exemplo. a garagem de um edif1cio.

onde o controle da iluminaç~o está normalmente na portaria. e o

porteiro. via de regra. não tem a garagem no seu campo visual.

Nesse caso instala-se apenas uma lâmpada piloto na portaria.

Utilizando-se do mesmo quantor da figura 4.4. os

recursos de comando podem ser ampliados. como mostrado no

esquema da figura 4.6. referente ao comando múltiplo de uma

carga. sendo que a técnica de operaç~o baseia-se no pulso

energético quantificado indutivo.

+

Fig. 4.6 - Sistema QR1~B para comando múltiplo.

F

N

o esquema de conexões prevê que um dos terminais da

bobina é diretamente conectado a rede de alimentação. o outro

conectado a um contato móvel biestável através de uma lâmina

condutora. visando obter o travamento do pulso de corrente de

comando automaticamente. quesito necessário no comando do

quantor "repele-repele" de uma bobina.

O contato móvel coopera com dois contatos fixos. dos

quais partem dois fios de comando para os atuadores. que por sua
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vez, s~o teclas pulsantes (L,D) de duas posições NA que servem

de gatilhos.

Devido a essas considerações, e levando-se em conta a

convenção estabelecida no inicio do presente capitulo,

associa-se o código QRl~B para o sistema da figura 4.6.

A mudança de estado do sistema QRl~B é conseguida,

através da pressão sobre qualquer dos gatilhos L ou D, conforme

a carga esteja ligada ou desligada e se deseja ligá-Ia ou

desligá-Ia, pressão essa que provoca a circulação de um pulso de

corrente pela bobina, com duração limitada pelo tempo de

separação entre o contato m6vel e o fixo correspondente, e

circulando num sentido tal que cria um polo norte a direita e um

polo sul a esquerda, de forma que o quantor comuta devido a

expulsão do imã que estiver grudado no núcleo ferromagnético da

bobina.

caso

é

se

bobina

tempo

do

Se a pressão sobre o gatilho (L ou D) for mantida, o

quantor permanece na configuração para a qual comutou, pois esse

gatilho é automaticamente desarmado devido a separação entre o

contato móvel e o fixo correspondente.

O pulso de corrente de comando que flui pela

do tipo mostrado na figura 4.3. o qual após um certo

estabiliza num patamar elevado. diferentemente

capacitivo. onde após algum tempo se reduz a um valor residual

(fig. 4.2).

O pulso de corrente de comando precisa então ser

rapidamente interrompido, através da separação entre os contatos

fixo e móvel. após decorrido um intervalo de tempo (cerca de

1.2ms no caso da figo 4.3) compativel com a velocidade elétrica.

para garantir a comutação do quantor.
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Na prática, a referida compatibilidade se consegue, na

pr6pria construç~o do quantor, simplesmente através do correto

dimensionamento do comprimento da lâmina.

Isso está mostrado na figura 4.7, onde em (a) tem-se um

sistema de aç~o lenta se comparado a (b) pois, para se conseguIr

a press~o mecânica necessária entre os contatos fixo e móvel,

através de um efeito de mola, a lâmina possui maiores

comprimento e curvatura, de maneira que o imã precisa percorrer

um espaço maior até a abertura dos contatos. Como consequência,

o intervalo de tempo de interrupç~o do pulso de corrente de

comando é maior em (a) do que em (b).

/CONTATO FIXO

.•......•.CON'aTO MÓVEL.

I )X>N~TO FIXO ,L---CCONTATO MOVEL

N

s

(a)

s

(b)

Fig. 4.7 - Sistemas de interrupçao do pulso de corrente de
comando (a) aÇao lenta (b) aÇao rápida.

Note-se quenoquantordosistemaORl(3Bsempreé

necessário a montagem de no minimo

duaslâminas,umaparao

circuito de comando,

e outra para o circuitodecarga.

Não é possi ve 1

aproveitaralâminadocircuitode

comando para comutar

umaoutracarga,comorepresentadona

figura

4.8,poisestealémden~opossuircapacidadede

potência, forçaria a circulaç~o permanente de corrente no

circuito de comando, o que inviabiliza o sistema.
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Fig. 4.8 - Sistema não operacionaJ.

F

N

de montagem

dispensando o

o sistema QRl~B, se comparado ao sistema QRlaA, possui

algumas desvantagens.

Com relaç~o ao quantor em si, necessário no sistema

QRl~B, por ser construtivamente mais elaborado, é

mais demorada e portanto, de maior custo, mesmo

capacitor e o resistor.

Ainda, necessita de dois fios de comando, ou seja, o

dobro do exigido no sistema QRlaA.

No entanto, há vantagens do sistema QRl~B em relaç~o ao

sistema QRlaA.

Há memória do comando, pois ao executar uma operaç~o se

sabe de antemão se está ligando ou desligando a carga, uma vez

que as chaves de liga (L), e desliga (D), s~o bem identificadas.

Note-se também que s6 se pode ligar a carga se esta

estiver desligada, e vice-versa.

O intervalo entre uma e outra operaç~o, é limitado

apenas pelo tempo necessário para a translaç~o do contato móvel,

entre os contatos fixos.
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Pode ser feita a sinalização do estado da carga,

através da instalação de lâmpadas piloto junto aos atuadores.

Possui muito mais recursos de lógica para o comando com

teclas pulsantes.

Tanto quanto no sistema QRlaA, o sistema QRl~B admite

circuito de comando independente do circuito de carga, podendo

ser alimentado em corrente continua ou corrente alternada.

Valem os mesmos comentários feitos anteriormente para o

sistema QRlaA, com relação à necessidade de instalação do diodo

corretamente polarizado, e ao inicio da operação (no caso de

corrente alternada), bem como às combinaç5es dos tipos de

tens5es no circuito de comando e de carga.

Outra vantagem significativa do sistema QRl~B é se

poder fazer o comando combinat6rio de cargas elétricas com

teclas pulsantes, o múltiplo do total ou parte do combinat6rio,

sendo que um exemplo para duas cargas é mostrado na figura 4.9.

+ F

N

Fig. 4.9 - Sistema QR1~B com seções para comando combinatório
parcial e total.
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Note-se na figura 4.9, que no conjunto de gatilhos a

esquerda têm-se o comando individual de C2 e o combinat6rio de

C1 e C2, no conjunto do meio o comando individual de C1 e o

combinat6rio de C1 e c2 e, no conjunto da direita, todas as

combinações de C1 e C2.

Ressalte-se que qualquer um desses conjuntos, pode ser

repetido em outras posições.

Como o sistema QR1~B possui menos restrições do que o

sistema QR1aA, isso implica um campo de aplicação maior, sendo

indicado principalmente para o comando de cargas onde o estado

destas n~o necessariamente é conhecido, e se exige o comando

combinat6rio.

Pelo fato de não precisar de capacitor no circuito de

comando, opera indiferentemente tanto com tensões padr~o de rede

(110. 127 e 220V), quanto com tensões padrão de comando (12. 24

e 48V) .

Como exemplo. uma aplicação tipica é a utilização do

sitema QRl~B como estágio de potência para controladores de

demanda.

o sistema QRl~B também opera na técnica de pulso

energético quantificado capacitivo, como mostrado na figura 4.10

para comando múltiplo. onde são apresentadas duas possibilidades

de colocação do capacitor.

Em (a) tem-se somente um conjunto capacitor-resistor

para os dois gatilhos, enquanto que em (b). tem-se um conjunto

capacitor-resistor para cada gatilho.
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(a)

F

N

F

N

(b)

Fig. 4.10 - Sistema QR1~B com quantificaçdo capacitiva (a) um
capacitor (b) dois capacitores.

A quantificação capacitiva favorece a construção do

quantor por não exigir um sistema de interrupção da corrente de

comando com regulagem tão fina quanto a da quantificação

indutiva (fig. 4.7).

Note-se que no sistema OR1~B com quantificação

capacitiva, hà uma diferença fundamental em relação ao sistema

OR1aA pois, o capacitor, começa a descarregar pelo resistor
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assim que os contatos fixo e móvel se separam, independentemente

do tempo de atuação do operador sobre as chaves (L,D). O pulso

de corrente de comando possui a mesma forma do da figura 4.2.

Um outro aspecto interessante a ser destacado é que a

corrente de comando, pelo fato de ter um valor residual no

instante da separação entre os contatos fixo e móvel,

praticamente não produz arco elétrico. Isso estende de forma

significativa a durabilidade dos contatos do circuito de

comando.

Exceto essas diferenças, o resto é similar ao sistema

OR1,t1B com quantificação indutiva, inclusive o comando

combinatório.

Na figura 4.11 tem-se um sistema cujo código é OR1,t1C,

para comando múltiplo, que está sendo considerado apenas como

curiosidade em relação ao esquema de conexões.

F

N

+

Fig. 4.11 - Sistema QR1,t1C para comando múltiplo.
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Apesar de operar tanto na técnica de pulso

quantificado indutivo, quanto capacitivo (com um

energético

ou dois

tipo

é

capacitores), não proporciona vantagens sobre os sistemas ORlaA

e QRl~B devido a quantidade de fiação exigida para o circuito de

comando.

Com o sistema QRl~C não é possivel fazer o comando

combinat6rio com teclas pulsantes.

Nos sistemas até agora considerados s6 aparece um

de quantor: aquele cujo principio de funcionamento

"repe Ie-repe Ie" .

Na sequência, serão explorados os recursos de comando,

advindos da quantificação energética indutiva e/ou capacitiva do

pulso de corrente de comando, dos sistemas que contém o quantor

"atrai-repele" simultaneamente (figs. 3.2 e 3.5).

4.3.2 - Sistemas de comando utilizando quantor "atrai-repele",

com quantificação capacitiva ou indutiva

Um dos sistemas poss1veis é mostrado na figura 4.12.

referente ao comando múltiplo de uma carga, sendo que a técnica

de operação baseia-se no pulso energético quantificado

capacitivo.

O quantor no esquema da figura 4.12, é do tipo

"atrai-repele" com uma bobina, idêntico ao da figura 3.2.

O esquema de conexBes prevê que um dos terminais da

bobina é diretamente conectado a rede de alimentação, o outro a

associação paralela capacitor-resistor, de forma que desta

associação sai apenas um fio de comando para as teclas pulsantes

(gatilhos) de duas posiçBes NA.
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Fig. 4.12 - Sistema QR~A para comando múltiplo.

Devido a essas observações. e considerando-se a

convenção estabelecida no inicio do presente capitulo.

associa-se o código QR2~A para o sistema da figura 4.12.

Como o quantor. do sistema QR2~A. é operacional somente

com a inversão do sentido de circulação do pulso de corrente de

comando pela bobina. a alimentação do circuito de comando tem de

ser exclusivamente em corrente alternada.

Essa inversão é conseguida. com a colocação de diodos

com polaridades contrárias nos gatilhos. conforme mostrado na

figura 4.12.

A mudança de estado do sistema QR2~A é conseguida.

através da pressão sobre qualquer dos gatilhos L ou D. conforme

a carga esteja ligada ou desligada e se deseja ligá-Ia ou

desligá-Ia. pressão essa que provoca um pulso de corrente pela

bobina com tempo de duração limitado pelo capacitor. e

circulando num sentido tal que cria no núcleo ferromagnético da
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bobina, no lado que o ímã estiver grudado um polo de mesma

polaridade da face grudada deste, no lado que o ímã estiver

afastado um polo de polaridade contrária a da face deste voltada

para o núcleo ferromagnético da bobina, de forma que o quantor

comuta devido simultaneamente a expulsão do ímã que estiver

grudado e atração do ímã que estiver afastado.

Se a pressão sobre o gatilho (L ou D) for mantida, o

quantor permanece na configuração para a qual comutou, pois esse

gatilho é desarmado devido ao quase total travamento do pulso de

corrente de comando pelo capacitor.

Deve-se ressaltar, no entanto, que o capacitor não pode

ter polaridade, além do que não é necessário esperar o seu total

descarregamento para se executar uma operação pois, para ligar

ou desligar a carga, os semi-ciclos favoráveis à mudança de

estado são opostos.

O sistema QR2~A admite circuito de comando independente

do circuito de carga, (não mostrado na figura 4.12) com as

seguintes combinações:

circuito de comandocircuito de carga

e.A.

e.e.

e.A.

e.A.

que um exemplo

múltiplo total

Admite o comando combinatório, sendo

para duas cargas é mostrado na figura 4.13, e o

ou parcial do combinatório.

Há memória tanto da operação executada quanto

comando, e a possibilidade de instalação de lâmpada piloto

sinalização do estado da carga.

do

para
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quantificação

comando já

Fig. 4.13 - Sistema QR~A para comando combinatório.

o sistema QR2~A é também operacional com

indutiva, possuindo os mesmos recursos de

mencionados.

A diferença em relação à quantificação capacitiva. está

no fato de que o pulso de corrente de comando circulará enquanto

uma das posições L ou D de qualquer uma das chaves estiver

pressionada, não tendo portanto nenhum mecanismo de travamento

automático.

Isso não acarreta nenhum problema do ponto de vista

operacional, sendo até favorável como comentado quando da

análise do esquema da figura 3.2, embora se possa ter um

sobreaquecimento devido a perdas no núcleo ferromagnético da

bobina, se o tempo de pressão sobre a chave for relativamente
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longo e, se o tempo entre uma e

relativamente curto.

outra operação, for

o fato da alimentação ser só em corrente alternada

limita um pouco o campo de aplicação do sistema QR2~A, sendo

empregado preferencialmente para o comando de cargas onde o

estado destas não é previamente conhecido.

Um outro sistema posslvel utilizando o princlpio

"atrai-repele", é mostrado na figura 4.14, referente ao comando

múltiplo de uma carga, sendo que a técnica de operação baseia-se

no pulso energético quantificado indutivo.

F

N

h.

L

L

o

o

o

+

Fig. 4.14 - Sistema QR~B para comando múltiplo.

o quantor no esquema da figura 4.14, é do tipo

"atrai-repele" com duas bobinas, idêntico ao da figura 3.5.

o esquema de conexões prevê alimentação de dois

contatos fixos. por intermédio de um contato móvel, a eles

solidário dependendo da posição dos lmãs permanentes, sendo uma
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das extremidades de cada bobina de comando conectada a esses

contatos fixos, a outra extremidade de cada bobina conectada,

através de dois fios de comando, a teclas pulsantes (gatilhos)

de duas posições NA.

Dessa forma, e de acordo com a convenção estabelecida

no inicio do presente capitulo, pode-se associar o código QR3~B

para o sistema da figura 4.14.

A mudança de estado do sistema QR3~B é conseguida,

através da pressão sobre qualquer dos gatilhos L ou D, conforme

a carga esteja ligada ou desligada e se deseja ligá-Ia ou

desligá-Ia. pressão essa que provoca um pulso de corrente pela

bobina que correspondentemente ao gatilho pressionado estiver

alimentada pelo contato móvel. com tempo de duração limitado

pela separação dos contatos móvel e fixo. e circulando num

sentido tal que cria no núcleo ferromagnético comum das bobinas.

no lado que o irnãestiver grudado um polo de mesma polaridade da

face grudada deste. no lado que o irnãestiver afastado um polo

de polaridade contrária a da face deste voltada para o núcleo

ferromagnético das bobinas. de forma que o quantor comuta devido

simultaneamente a expulsão do irnãque estiver grudado e atração

do imã que estiver afastado.

Se a pressão sobre o gatilho (L ou D) for mantida, o

quantor permanece na configuração para a qual comutou, pois esse

gatilho é automaticamente desarmado devido a separação entre o

contato móvel e fixo correspondente.

o sistema QR3~B por operar com pulsos alternados numa e

noutra bobina, permite circuito de comando com alimentação em

corrente continua ou alternada independente do circuito de

carga.
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Admite o comando combinat6rio, sendo que um exemplo

para duas cargas é mostrado na figura 4.15, e o múltiplo do

total ou parcial do combinat6rio.

F

N

+
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I

S

Fig. 4.15 - Sistema QR~B para comando combinatório.

Há memória tanto da operaç~o executada quanto do

comando. e a possibilidade de instalação de lâmpada piloto para

sinalização do estado da carga.

Possui um campo de aplicação bastante amplo, sendo

indicado preferencialmente para o comando de cargas onde o

estado destas não é previamente conhecido.

o sistema QR3~B também opera com quantificação

capacitiva, com um ou dois capacitores, instalados de forma

similar a da figura 4.10. embora pOde-se perceber facilmente que

não há vantagens em empregar essa técnica no caso dos esquemas

das figuras 4.14 e 4.15.
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Ainda, utilizando o quantor "atrai-repele" com duas

bobinas, um outro sistema possivel de ser construido é mostrado

na figura 4.16, referente ao comando múltiplo de uma carga,

sendo que a técnica de operação baseia-se no pulso energético

quantificado capacitivo.

F •

N ' +

Fig. 4.16 - Sistema QR3::JtA para comando mJ 1tiplo.

o esquema de conex~es prevê alimentação de dois

contatos fixos, por intermédio de um contato m6vel, a eles

solidário dependendo da posição dos l~s permanentes, sendo uma

das extremidades de cada bobina de comando conectada a esses

contatos fixos, a outra extremidade de cada bobina são unidas, o

ponto de união conectado a uma associação paralela

capacitor-resistor, de forma que dessa associação sai apenas um

fio de comando para as botoeiras (L,D), as quais se comportam
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como gatilhos únicos (liga,desliga>.

Então, conforme a convenção já estabelecida, associa-se

o c6digo OR3aA para o sistema da figura 4.16.

A mudança de estado do sistema OR3aA é conseguida, com

a pressão sobre qualquer uma das botoeiras (gatilhos), pois isso

faz com que o capacitor se carregue, provocando a circulação de

um,pulso de corrente na bobina de comando que está alimentada

através dos contatos móvel e fixo.

O pulso de corrente cria no núcleo ferromagnético comum

das bobinas, polos magnéticos que simultaneamente expulsa o imã

que estiver grudado no núcleo e atrai o imã que estiver

afastado, fazendo com que se movimentem, de forma que o contato

móvel se separa do contato fixo, interropendo temporariamente a

alimentação do circuito de comando.

Durante o tempo de translação do contato móvel entre os

contatos fixos, o capacitor está em descarga através do resistor

e, quando o contato móvel encosta no outro contato fixo, se a

botoeira continuar pressionada o capacitor se carrega novamente,

provocando na outra bobina um sobre-pulso de corrente no

circuito de comando, o qual deve ter a menor amplitude poss1vel,

para se evitar nova comutação, o que pode ser conseguido

facilmente escolhendo-se adequadamente o resistor.

Os recursos de comando e as limitaç~es do sistema OR3aA

são análogos aos do sistema ORlaA (fig. 4.4).
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4.3.3 Sistemas hibridos de comando,

capacitiva e indutiva

com quantificação

Até agora, neste capitulo, os sistemas considerados

operam ou na técnica de pulso energético quantificado indutivo,

ou capacitivo.

No entanto, pode-se construir em alguns casos, sistemas

hibridos (indutivo e capacitivo) com o objetivo de ampliar os

recursos de comando.

Um desses sistemas é mostrado na figura 4.17, referente

ao comando múltiplo de uma carga.

+ F

N

Fig. 4.17 - Sistema QR1~~B para comando múltiplo.

Utilizando o quantor tipo "repele-repele" com uma

bobina, idêntico ao da figura 3.1, pode-se perceber, no esquema

mostrado na figura 4.17, que estão unidos, com relação aos

recursos de comando, o sistema QRl~A (fig. 4.4) e o sistema

QR1~B (fig. 4.6) num único conjunto.

Pode-se, portanto, associar ao sistema da figura 4.17,

o código QRl~A~B.
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A seção com quantificação indutiva do sistema QRlaA~B.

possui funcionamento análogo ao descrito para o sistema QRl~B.

A seção que opera com quantificação capacitiva. tem

comportamento análogo ao descrito para o sistema QR3aA. sendo

então comparativamente muito mais lenta do que a seção com

quantificação indutiva.

Considerando tudo o que já foi exposto até aqui. e a

figura 4.17. fica evidente a excepcional flexibilidade de

comando proporcionado pelo sistema QR1QA~B.

o sistema QR1QA~B admite o comando combinat6rio. o

múltiplo do total ou parcial do

a seção com quantificação indutiva.

combinat6rio. S6 para

o campo de aplicação do sistema hlbrido é bastante

amplo e se presta para o comando de cargas onde. a seção com

quantificação capacitiva é empregada quando o operador tem a

carga no seu campo visual e, a seção com quantificação indutiva,

quando o operador não tem a carga no seu campo visual.

Um outro sistema hibrido pode ser derivado facilmente,

como mostra a figura 4.18 para comando múltiplo de uma carga.

F, , +
N

s

L
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O

Fig. 4.18 - Sistema QR3b~B para comando múltiplo.
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No esquema mostrado na figura 4.18, que utiliza o

quantor lIatrai-repele" de duas bobinas, percebe-se que estão

unidos, com relação aos recursos de comando, o sistema QR3~A

(fig. 4.16) e o sistema QR3~B (fig. 4.14) num único conjunto.

o código a ser associado ao sistema da figura 4.18

será, portanto, QR3~~B.

4.3.4 Sistema particular de comando

Finalmente, pode-se construir um sistema que utiliza o

quantor "atrai-repele" com duas bobinas para operar com apenas

um fio de comando e dois gatilhos, como mostra a figura 4.19,

cujo código será QR3~A, para operação

indutiva.

com quantificação

Na figura 4.19 (a) tem-se o comando múltiplo de uma

carga e, na figura 4.19 (b), tem-se o comando combinat6rio.

o sistema QR3~A apesar de empregar o quantor

"atrai-repele" com duas bobinas, opera somente com alimentação

dos circuitos de comando em corrente alternada.
F

N

l
l

(a)
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F

N

NI

s

(b)

Fig. 4.19 - Sistema QR~A para (a) comando mtiltiplo
(b) comando combinatório.

o esquema de conexões mostrado na figura 4.19 (a) prevê

a inversão da ligação dos terminais de uma das bobinas, para

permitir a inclusão de dois diodos com polaridades contrárias

conectados em uma das extremidades de cada bobina, desses diodos

saindo apenas um fio de comando, o qual vai para os gatilhos

(L,D), que por sua vez, também possuem dois outros diodos com

polaridades invertidas.

Considerando-se o sistema OR3{1A na configuração

mostrada na figura 4.19 (a), para desligar a carga pressiona-se

qualquer um dos gatilhos D, o que provoca a circulação de um

pulso de corrente pela bobina de comando que está alimentada

(a da direita), e pelos diodos com mesma polaridade colocados na

salda da bobina e entrada do gatilho D pressionado, o pulso de
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corrente circulando cria um polo norte a direita e um polo sul a

esquerda do núcleo ferromagnético comum das bobinas, que

simultaneamente expulsa o ímã da direita e atrai o ímã da

esquerda. de maneira que com o movimento dos imãs o contato

móvel se separa do contato fixo. desarma a bobina que recebeu o

pulso e desliga a carga.

Após completado o movimento dos imãs, o sistema QR3~A

assume nova configuração. com o contato móvel encostado no outro

contato fixo. armando dessa forma a outra bobina (a da esquerda)

de comando.

Se a pressão sobre o gatilho D for mantida. o sistema

permanece na nova configuração. pois apesar da bobina se

encontrar armada. o diodo colocado na sua salda possui

polaridade contrária à do diodo na entrada do gatilho D

pressionado. de forma que se tem travamento total e automático

do pulso de corrente de comando.

4.4 - Conclusões Parciais

No presente capitulo. de inicio. formulou-se a técnica

do pulso energético quantificado.

Posteriormente. a aplicação da referida técnica ao

quantor nas suas várias vers~es. aliada às conex5es elétricas

efetuadas. permitiram o desenvolvimento de diversos sistemas de

comando. os quais na sua totalidade. cobrem todas as

possibilidades de combinação para a execução dos comandos

múltiplo e combinatório com teclas pulsantes. a saber: com um ou

dois gatilhos. memória ou não do comando executado e utilização

de um. dois ou três fios de comando.
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quantificado

ao quantor

funcionamento

feitas

forma

execução

um fio

Particularmente, o pulso energético

capacitivo mostrou-se eficaz quando aplicado

"repele-repele", pois além de garantir o seu

dispensando construções elaboradas, simplifica a

comando múltiplo de uma carga pelo fato de eliminar

circuito de comando.

Finalmente, as análises dos recursos de comando

para cada um dos sistemas desenvolvidos, mostraram de

inequivoca as suas vantagens e limitações.

do

no
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CAPíTULO 5

EXTENSÃO DA APLICAÇÃO DA T~CNICA DO PULSO

ENERG~TICOQUANTIFICADO

5.1 - Introduç~o

Este capitulo tem como objetivos. estender a aplicação

da técnica do pulso energético quantificado capacitivo elou

indutivo, no sentido de apresentar sistemas de comando que se

utilizam de outros dispositivos que operam por pulso além do

quantor. comparar os vários dispositivos e sistemas de comando

entre si, de maneira geral, com relação às suas qualidades.

deficiências e recursos de lógica para o comando.

Será utilizado no presente capitulo o mesmo código do

capitulo anterior para identificação dos novos sistemas. embora

ampliado com os seguintes elementos:

TR - abreviação de transruptor.

RL - abreviação de relé "latching".

4 - o principio de

funcionamento ésó"repele".comduas

bobinas. 5 - o principio de

funcionamento ésó"atrai" .comduas

bobinas.

Os dispositivos eletromecânicos de comando

chaveamento. convencionais ou polarizados. além do quantor.

operam por pulso. como já foi visto. são o transruptor e o

"latching" para ligar e desligar. e a chave magnética s6

ligar.
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Para esses dispositivos é possivel estender a aplicação

da técnica do pulso energético quantificado.

5.2 - Sistemas de Comando a Transruptor

Baseado no transruptor. pode-se construir diversos

sistemas de comando.

Um deles já foi mostrado no capitulo 2. figura 2.4 (a).

a qual está sendo reapresentada na figura 5.1. com o intuito de

se fazer uma análise mais detalhada. e refere-se ao comando

múltiplo de uma carga. sendo que a técnica de operação baseia-se

no pulso energético quantificado indutivo.

F

N

+

L-
L-
L

o~

o
•....

o

5.1

do

prevê alimentação de

um contato móvel.

Fig. 5.1 - Sistema TR~B para comando múltiplo.

o transruptor utilizado no esquema da figura

idêntico ao da figura B.5 Capo B). sendo portanto

"repele" com duas bobinas.

O esquema de conexões

contatos fixos. por intermédio de
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solidário dependendo da posição do imã permanente, sendo uma das

extremidades de cada bobina de comando conectada a esses

contatos fixos, a outra extremidade de cada bobina conectada,

através de dois fios de comando, a teclas pulsantes (gatilhos)

de duas posições NA.

Dessa forma, e de acordo com a convenção já

estabelecida, pode-se associar o código TR4~B para o sistema da

figura 5.1.

A mudança de estado do sistema TR4~B é conseguida,

através da pressão sobre qualquer um dos gatilhos L ou D,

conforme a carga esteja ligada ou desligada e se deseja ligá-Ia

ou desligá-Ia, pressão essa que provoca um pulso de corrente

pela bobina que correspondentemente ao gatilho pressionado

estiver alimentada pelo contato móvel, com tempo de duração

limitado pela separação dos contatos móvel e fixo, e circulando

num sentido tal que cria no núcleo ferromagnético da bobina

alimentada, um polo de polaridade contrária a da face do lmã

grudada no referido núcleo, de forma que o transruptor comuta

devido a expulsão do referido imã.

Se a pressão sobre o gatilho (L ou D) for mantida, o

transruptor permanece na configuração para a qual comutou, pois

esse gatilho é automaticamente desarmado devido a separação

entre o contato móvel e o fixo correspondente.

Em comparação com os sistemas que utilizam o quantor, o

sistema TR4~B possui muitas semelhanças com o sistema QR3~B

(fig. 4.14, capo 4), valendo portanto as considerações feitas

quando da descrição do sistema QR3~B. exceto algumas poucas

diferenças.
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Uma delas. evidentemente. deve-se à diferença existente

no principio de funcionamento entre o transruptor e o quantor.

Uma outra. se refere aos circuitos de comando e de

carga.

Embora tanto no sistema TR4~B quanto no sistema QR3~B.

a rede de alimentação possa ser indistintamente em corrente

continua ou corrente alternada. no sistema TR4~B. devido à

proposiçãO construtiva do transruptor (Publicação Pelmag. 1988;

DeI Picchia et aI. 1977) não há isolação galvãnica entre o

circuito de comando e o de carga. enquanto que no sistema QR3~B

a referida isolação existe devido a proposição de construção

multi-vias para o quantor.

Vale lembrar que o comando combinatório com teclas

pulsantes para o sistema TR4~B. é da forma apresentada na figura

2.13 (capo 2).

Um outro sistema com transruptor é mostrado na figura

5.2. referente ao comando múltiplo de uma carga. sendo que a

técnica de operação só pode ser a de pulso energético

quantificado capacitivo.
+

Fig. 5.2 - Sistema

77

F

N

comando mtiltiplo.



Como o esquema de conex~es do sistema da figura 5.2

prevê apenas um fio de comando. e os atuadores (L.O) se

comportam como gatilhos únicos. o código a ser associado é

TR4OtA.

o sistema TR40tA possui os mesmos recursos de comando e

limitaç~es dos sistemas OR10tA (fig. 4.4. capo 4) e OR30tA

(fig. 4.16. capo 4). sendo que a análise feita para a mudança de

estado do sistema OR30tA vale para o sistema TR4OtA. salvo as

caracteristicas construtiva e operacional entre o quantor e o

transruptor.

Na figura 5.3 tem-se mais um sistema utilizando

transruptor. referente ao comando múltiplo de uma carga. sendo

que a técnica de operação é a de pulso energético quantificado

indutivo.

F

N

L

L

L

Fig. 5.3 - Sistema TR~A para comando múltiplo.
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Como o esquema de conex~es do sistema da figura 5.3

prevê apenas um fio de comando. e os atuadores (L.O) são de duas

posiç~es NA. o código a ser associado é TR4~A.

O sistema TR4~A possui os mesmos recursos de comando

do sistema QR3~A (fig. 4.19 (a), capo 4). além do que valem as

consideraç~es feitas com relação à rede de alimentação.

travamento do pulso de corrente de comando e a inversão da

ligação dos terminais de uma das bobinas.

Finalmente. utilizando transruptor. pode-se também

construir sistema hibrido. como mostra a figura 5.4, referente

ao comando múltiplo de uma carga.

+ F

N

L

L

L

o

o

o

LID

Fig. 5.4 - Sistema TR4bArB para comando múltiplo.

Observando o esquema de conexões da figura 5.4. de

imediato conclui-se que o código a ser associado é TR4aA~B.
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o sistema TR4a~B é, com relação aos recursos de

comando, a união dos sistemas TR4aA (fig. 5.2) e

(fig. 5.1) num único conjunto.

5.3 - Sistemas de Comando a Relê "Latching"

TR4~B

Com base no relê "latching" também se pode construir

diversos sistemas de comando. sendo que um deles já foi mostrado

no capitulo 2.. figura 2.4 (b). a qual está sendo reapresentada

na figura 5.5. visando uma análise mais detalhada. e refere-se

ao comando múltiplo de uma carga. com técnica de operação

baseada no pulso energético quantificado indutivo.

F

N

+

o

o

o

l
l
l

Fig. 5.5 - Sistema RL~B para comando múltiplo.
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o relé IIlatchingllutilizado no esquema da figura 5.5 é

idêntico ao da figura B.4 (ap. B). sendo portanto do tipo

"atrai" com duas bobinas.

O esquema de conexões prevê alimentação das bobinas de

comando a partir de uma rede de corrente continua ou alternada,

através de uma das extremidades de cada bobina, a outra

extremidade de cada bobina conectada, por intermédio de dois

fios de comando, a teclas pulsantes (gatilhos) de duas

posições NA.

Portanto, conforme a convenção já estabelecida, pode-se

associar o código RL5~B para o sistema da figura 5.5.

A mudança de estado do sistema RL5~B é conseguida,

através da pressão sobre qualquer um dos gatilhos L ou D,

conforme a carga esteja ligada ou desligada e se deseja ligá-Ia

ou desligá-Ia, pressão essa que provoca a circulaç~o de corrente

pela bobina correspondente ao gatilho pressionado, com tempo de

duração limitado pelo tempo que durar a pressão sobre o gatilho,

e circulando num sentido tal que cria no núcleo ferromagnético

da referida bobina, um fluxo magnético de sentido contrário ao

estabelecido pelo irnã, anulando-o, de forma que o relé

"latching" comuta devido a atração magnética da armadura pelo

fluxo magnético estabelecido pelo irnã no núcleo ferromagnético

da outra bobina (a desenergizada) .

Se a pressão sobre o gatilho (L ou D) for retirada, o

relé "latching" permanece na configuração para a qual comutou,

devido a diferença de intensidade das forças magnéticas atuando

sobre a armadura. provocada pela desigualdade no comprimento dos

entreferros.
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Em comparação com os sistemas que utilizam o quantor e

o transruptor, excetuando-se o principio de funcionamento e o

fato de não possuir mecanismo de travamento automático da

corrente de comando, o sistema RL5~B possui os mesmos recursos

de comando dos sistemas QR3~B (fig. 4.14, capo 4) e TR4~B

(fig. 5.1), inclusive o comando combinatório com teclas

pulsantes.

Pode-se, no entanto, proporcionar travamento automático

da corrente de comando para o sistema RL5~B, se se fizer com que

opere na técnica do pulso energético quantificado capacitivo,

bastando para isso que se acrescente em cada circuito de

comando, uma associação paralela capacitor-resistor.

O sistema apresentado utilizando relé "latching", é o

único possivel levando-se em conta o seu tipo construtivo e

conexBes elétricas.

No entanto, se forem feitas pequenas alteraçBes, tanto

construtiva quanto nas conexBes elétricas, outros sistemas de

comando podem ser derivados.

Na figura 5.6 tem-se um desses sistemas, referente ao

comando múltiplo de uma carga, sendo que a técnica de operação

só pode ser a de pulso energético quantificado capacitivo.

Como o esquema de conexões do sistema da figura 5.6

prevê apenas um fio de comando, e os atuadores (L,O) se

comportam como gatilhos únicos, o código a ser associado é

RL50lA.

Note-se na figura 5.6 que as alteraçBes efetuadas no

relé "latching", foram:

* construtiva - foram acrescentados um contato móvel e um

contato fixo.
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* elétrica - a alimentação do circuito de comando é através

dos contatos móveis.

+ F

N

Fig. 5.6 - Sistema RL~A para comando múltiplo.

o sistema RL5~A possui travamento automático do pulso

de corrente de comando, mas não admite o comando combinatório

com teclas pulsantes.

Considerando-se o relé "latching" alterado, e com base

no esquema da figura 5.3, pOde-se imaginar facilmente o sistema

RL5~A, com travamento automático do pulso de corrente de comando

operando com quantificação indutiva.

Ainda, baseando-se na figura 5.4, pOde-se imaginar

também um sistema de comando com o código RL5~A~B.
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5.• - Sistemas de Comando a Chave Magnética

No caso da chave magnética (fig. B.3, ap. B), a sua

caracteristica operacional natural para ligar é a de pulso

energético quantificado indutivo, sendo que não há nenhuma

vantagem na operação com quantificação capacitiva.

Sendo assim, o sistema de comando com chave magnética

apresentado no capitulo 2 (fig. 2.3), é o único possivel de ser

construido.
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CAPíTULO 6

COMANDO SEQUENCIAL

6.1 - Introdução

Nos capitulos anteriores, foram explorados, levando-se

em conta os vários dispositivos eletromecânicos apresentados, os

recursos dos comandos múltiplo e combinat6rio.

No presente capitulo serão explorados os recursos do

comando sequencial.

Para tanto, de inicio, serão apresentadas a

conceituação geral do comando sequencial e a técnica de projeto

de circuitos lógicos interruptores sequenciais com relés

convencionais, a partir da "matriz de projeto" (ap. B).

Em seguida, será desenvolvido todo o procedimento para

o projeto de circuitos l6gicos interruptores sequenciais, com

relés polarizados de uma e de duas bobinas, além da análise de

uma propriedade inerente a esses circuitos, tomando-se um

exemplo de aplicação comum ao capitulo todo.

6.2 - Comando Sequencial com Relés Convencionais: Conceituação

Geral e Técnica de Projeto

o comando sequencial consiste em controlar n funções

interruptoras de saida, através de fi variáveis de entrada

independentes, valendo-se de Q funções interruptoras ditas

"secundárias" ou de "realimentação", as quais atuam tanto na
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entrada quanto na salda, e são responsáveis pelas "memórias" do

circuito l6gico interruptor sequencial.

Segundo Bart..ee&McCluskey (1962) e Mart..ins C1965) • o

comando sequencial pode ser t..rat..adocomo sendo um circuit..o

l6gico int..errupt..or combinat..6rio. acrescido das funçeíes

int..errupt..orasde realiment..aç~o, cuja realizaç~o t..ecnol6gica por

rede de cont..at..oscom relés convencionais, é most..rada na figura

6.1.

r----
I x,I

-----------1
I
I

z.
I
I
I
IV.
I
IVz

A PROJETAR

{Z= f(Xm ,Vp)V= f(X m ,Vp)

REDE DE

CONTATOS

MULTITERMINAL

I:
IV,.

I
ircuito cofllbiflOtOr.O I--------------~

V,.

Xz

I
I
I
I

. I .
x.~ I

I
v, I . V~

I
Vz I V2

I
I

v,. I
I
L -----

Xz

.al ifll.ntaçlo

Fig. 6.1 - Esquema 6era~ do comando seq'Uencia~. por rede de
contatos. com re~és convencionais.

As equaçeíes funcionais Z = fCX •Y) e Y = fCX •Y ).
m p m p

podem ser obt..idasa part..irda "mat..rizde projet..o"Capo B).

Apesar de ser indiferent..e a adoção dos t..êrmosS ou P

Capo A). no present..e t..rabalho serão adot..ados os t..êrmosS com

consequent..e not..açãofuncional pelo produt..6rio.
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Visando desenvolvimentos e comparaç~es posteriores,

será resolvido, em seguida, utilizando "matriz de projeto" e

relês convencionais, um exemplo extraido de Caldwell (1958) , o

qual será anotado exemplo 6.1, que consiste em projetar um

circuito lógico interruptor sequencial, constituido por uma

variável informativa de entrada (X =X), representada por um1

botão de contato e quatro decisões funcionais de saida

(2 ,2 ,2 ,2 ), de acordo com a seguinte prescrição lógica:1 2 a •

ENTRADA
SAlDA

situação inicial

1 - x aberto só 2
ativada1

2 - x é

fechadosó 2ativada
o-

2
pela 1- vez

3 - x é aberto

s6 2ativada
o-

a
pela 1- vez

4 - x é fechado

s6 2ativada
o-

•
pela 2- vez

s6 2

ativada,5- x é aberto
1

voltando à situação
o- pela 2- vez

inicial
II
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Uti 1izando-se duas funções secundárias Y ,Y , a "matriz1 2

de projeto" correspondente, será:

Funções
Combinações dos elementos sensoriaisSecundárias

(realimentação)
1~ vez2~ vez

y

y XX XX~
2

02
Y

Y
ZZ Y-~ -.!

~
i 2

0
....y y-~ 2

Z YZ Y Y
2 2

2 ~ 2

B

0
Y

Y
Z Z Y~ -.z

...
... ~

@]

cSY Y2
Z Y Y2

Z Y
~

3 i
3 i

Note-se na "matriz de projeto" apresentada para o

exemplo 6.1 que, de acordo com a formulação do apêndice B, no

alvéolo estável QD, por exemplo, estão anotadas somente as

variáveis ativadas Z Y. Na transição deste alvéolo para o2 2

alvéolo estável ~, Y continua ativada, e serão ativadas Y e~ 2 i

Z .a
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Adotando-se asfunções8,asexpressõesalgébricas

interruptoras vinculadas aos alvéolos,

são:

[TI

(y' +y I +x ') 111S
t. 2

7

rn
(y' +y' +x) 110S

t. 2
(S

~

(y'+y+x) 100S
t. 2

••

[!]
(y I +y +x ') 10185t. 2

~

(y +y +x ') O O 18
t. 2

t.

@J

(y +y +x) O O O8t. 2
o

m
(y +y'+x) O 1 OS

t. 2
2

@]
(y +y' +x' ) 011S

t. 2
<I

As equações funcionais das variáveis de saida e de

realimentação, são:

z = fTl . f2l = n (6, 7) = (y I +y I +x) (y' +y I +x' )t.t..=.J~ t. 2 t. 2

Z = rJl . f41 = n (4,5) =(y I +y +x) (y I +y +x I )2 ~ ~ t. 2 t. 2

Z = f51 . f6l = n (0,1) = (y +y +x) (y +y +x' )<I~~ t. 2 t. 2

z =f7l.f8l = n(2,3) =(y+y'+x)(y+y'+x').• ~ ~ t. 2 t. 2

Yt.= [i] . ~ . @J . [2] = n (0,1, 2,5) =

= (y +y +x) (y +y +x' ) (y +y' +x) (y' +y +x I )t. 2 t. 2 t. 2 t. 2

=(y +y +x') (y'+y +x) (y'+y +x') (y'+y'+x)t. 2 t. 2 t. 2 t. 2

A correspondente solução minimizada, será:

z = y' +y'1 t. 2

z = Y I +y2 t. 2

z = y +y
<I t. 2

Z = y +y'•• 1 2

Y = xy +x' y = xy +y (y' +x ' )1 2 1 2 t. 1

Y = xy +x 'y' = xy +y' (y +x' )2 2 1 2 t. t.
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A representação da solução do exemplo 6.1,

correspondente ao alvéolo OJ. por rede de contatos com relês

convencionais, é mostrada na figura 6.2.

l.

-li

r- --------.- - - - - - ---,
I r---,- ~---,I
: I YI Y2 I'
, I YI I
I I) ),
I x YI YI , I

--- : ~{í :i
Y. I " I I X Y, I I Y,

4 --- I ~~
YI ~ -L: Y~. I~I:_ fX" ~YII -

I L .JI
L J

Fig. 6.2 - Representaçao da soluçao do exemplo 6.1 utilizando
relés convencionais.

6.3 - Comando Sequencial com Relés Polarizados: Desenvolvimento

da Conceituação Geral e da Técnica de Projeto

6.3.1 Técnica de projeto para os de duas bobinas,

quantificação indutiva

Encerrada essa etapa referente aos relés convencionais,

será desenvolvido agora o procedimento para o projeto de

circuitos lógicos interruptores sequenciais. com relês

polarizados, primeiramente para os de duas bobinas e

quantificação indutiva.

Considerando-se como representação esquemática do relé

polarizado aquela mostrada na figura 2.9 (cap. 2). prop5e-se que

a realização tecnológica por rede de contatos do comando

90



sequencial com relés polarizados, seja segundo o esquema da

figura 6.3.

Z.

ZI

Z"

A PROJETAR

Y = f (Xm I Yp )

Z=f(Xm,Yp)

REDE DE

CONTATO S

MU LTI TERMI NAL

circuito combinatório

------------..,
I
I

VPI

IL .J

y,
J,I -

v,-!l I •• ~ " ~

-I
V2 -

-.
Yp

oIimentoccJo

Fig. 6.3 - Esquema geral do comando sequencial, por rede de
contatos, com relés polarizados.

No tocante às variáveis de realimentação, cada uma das

duas bobinas de um mesmo relê polarizado ê representada

relacionada a uma variável de realimentação.

Para diferenciar as bobinas no mesmo relê polarizado,

será adotada a convenção de "traço" superior e "traço" inferior.

Isso posto, às bobinas do relê polarizado y,~ por exemplo,

associam-se os simbolos Y e Y .-~ ~
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Vale observar na figura 6.3, que quando o estado é

estável, todas as bobinas correspondentes às variáveis de

realimentação Y ,Y ,...,Y estão desenergizadas.
1 2 P

As equações funcionais das saidas Z=f(X ,Y ) não sofremm p

qualquer alteração, sendo portanto obtidas da mesma forma como

foram obtidas para os relês convencionais.

As equações funcionais das realimentações Y=f (X , Y )
m p

serão obtidas com base na "matriz de projeto" utilizada para os

relês convencionais (ap. B), propondo-se algumas "modificações

conceituais", com vistas a compatibilizá-la com o esquema geral

do comando sequencial mostrado na figura 6.3.

Visando esclarecer quais são essas "modificaçeses

conceituais". considere-se, por exemplo. a figura 6.4. onde se

tem parte de uma "matriz de projeto" de um circuito lógico

interruptor sequencial com relês polarizados.

Funçeses Combinaçesespossiveis e sequenciais

Secundárias

dos elementos sensoriais do

(rea1imentação)

circuito interruptor

X

- -
X•.. X .... XY ... Yk .. ·Y · ....• X ...• X · ..• p •"m •-" m

·
. ·

0
8

Y ... Yk···Y

Y
- -

Y· .. YIc' •• Y
· .. " .Yk···Y · ..t P t Pt P

~-
Y

... Yk .. ·Y · .. Y ... Yk ... Y· ..t - P t - P

..

Fig.6.4 - ConceituaçêJ.o da "matriz de projeto" para relés
polarizados.
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Considerando-se a situação representada na figura 6.4,

na transição do aIvéolo estâ,vel ITJ para o aIvéolo estâ,vel ~,

passando pelo aIvéolo instâ,vel [!], foram aIteradas tanto a

variâ,vel independente de entrada X., que passou de X. (alvéolo~ ~

[!]) para ~ (aIvéolo ~), quanto a variâ,vel de realimentação

Y , que passou de Y Calvéolo f8l) para Y Calvéolo rgl).k k L:J ~ L:J

Pode-se visualizar com mais clareza o que acontece

nessa transição de estado, partindo-se das express~es algébricas

interruptoras vinculadas aos referidos alvéolos que, no caso da

adoção das funç~es $, são,

(y +... +y +... +y +x +... +x.+... +x )t Jc p t \. m

(y +... +y +... +y +x +... +x~+... +x )t Jc p t \. m

(y +... +y' +... +y +x +... +x~+... +x )t Jc p t \. m

ou seja. ap6s a mudança da variável independente X. de X. para\. \.

X .•l. a bobina Y que estava gatilhada. devido ao fechamento de um
Jc

ou mais contatos x~•
\. recebe o pulso de corrente de comando

(alvéolo [!]). o qual provoca a comutaç~o do relé polarizado Yk•

e com a abertura de um ou mais contatos desenergiza

automaticamente a bobina Y .
k

Isso significa que. dos três alvéolos assinalados [!].
~ e ~. somente o alvéolo ~ (instável) está relacionado a

variável de realimentação Y • embora esse fato não implica quek

esta variável não possa constar em outros alvéolos instáveis.

Com base nessa nova conceituação. será resolvido na

sequência o exemplo 6.1 com relês polarizados. visando

evidenciar todo o procedimento que acabou de ser exposto.
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Sendo assim. a correspondente "matriz de projeto".

será:

Funçe5es Combinaçe5esdos elementos sensoriais
Secundàrias realimentação

1~ veza
2- vez -Y Y KXKX~

2

0
2

Y

Y 2 Y Y2 Y Y-~ -z ~-~-z~-~-z

0
••- -
- -

Y Y 2 Y Y2YY-~ 2 2-~2 2-~ 2

!5

cs- - -
- - -

Y Y 2 Y Y2 Y Y
~

2 a~ 2 a~ 2

[!]
~

Y

Y 2 Y Y 2YY
~

-z ••~-z ••t-Z

Adotando-se as ~unçe5es S. as expresse5es algébricas

interruptoras vinculadas aos alvéolos. são:

[!] Cy' +y' +x') 111 S~ 2
7

@]
Cy' +y' +x) 11O S~ 2

cs

@]
Cy' +y +x) 1O O S~ 2

••

[!]
Cy' +y +x') 1O 1 S~ 2

!5

~

Cy +y +x') O O 1S~ 2
t

~

Cy +y +x) O O OS
~ 2

o

[!]
Cy +y' +x) O 1O S

~ 2
2

~

Cy +y' +x') O 11 St 2
a
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As equações funcionais das variáveis de salda e de

realimentação, são:

Z1= [I] . m = TI ( 6 • 7) = (y ~+y~+x) (y ~+y~+x ' )

z =f31 f4l = TI(4,5) = (y'+y +x) (y'+y +X')2 ~. ~ 1 2 1 2

Z = ~ . f6l •. TI(0,1) = (y +y +X) (y +y +x' )3~~ 12 12

Z =17l. '8l = TI(2,3) = (y +y'+X) (y +y'+X').~~ 12 12

Y = f4l = TI (5) = (y I +y +x' )-1 ~ 1 2

Y='8l =TI(3) = (y+y'+X')1 ~ 1 2

Y = '2l = n (6) = (y' +y , +X)~ ~ 1 2

Y = f6l = n (O) = (y +y +X)2 ~ 1 2

A correspondente solução minimizada, será:

z = y' +y'112
Z = Y I +y

212
Z = Y +y

3 1 2
Z = Y +y'

0& 1 2
Y = y' +y +x'
"-1 1 2
Y = Y +y' +x'

112
Y = y' +y' +X

~ 1 2
Y = Y +y +x

2 1 2

A representação da solução do exemplo 6.1,

correspondente ao alvéolo 00, por rede de contatos com relés

polarizados de duas bobinas, é mostrada na figura 6.5.
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de contatos I
I

L ..J

ZI

ZI

Fig. 6.5 - Representaçao da soluçao do exemplo 6.1, utilizando
relés polarizados de duas bobinas.

6.3.2 - Técnica de projeto para os de uma bobina. quantificação

indutiva

Todo esse procedimento atrás desenvolvido para a

solução de circuitos lógicos interruptores sequenciais. com

relés polarizados de duas bobinas e quantificação indutiva, pode

ser utilizado para os relés polarizados de uma bobina.

Nesse caso. ainda considerando-se quantificação

indutiva. algumas observações referentes à realização

tecnológica por rede de contatos (fig. 6.3) e à obtenção das

equações funcionais das variáveis de realimentação devem ser

feitas.

Em relação à realização tecnológica por rede de

contatos (fig. 6.3). cada variável de realimentação estará

associada a apenas uma bobina. e serão anotadas simplesmente

Y ,Y , ... ,Y.
~ 2 P
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Os relês polarizados X,X, ... ,Xi 2 m
associados às

variáveis independentes de entrada, podem continuar sendo os

mesmos, tal qual os da figura 6.3.

Se se quizer, pode-se utilizar como variáveis

independentes de entrada relés polarizados de uma bobina, como

por exemplo, o quantor com conexões iguais as da figura 4.6

(cap. 4).

Nesse caso, propõe-se que a sua representação

esquemática seja a da figura 6.6, de forma a se manter a mesma

correspondência estabelecida para os relês polarizados de duas

bobinas. ao se passar da "matriz de projeto" para a rede de

contatos.

X'

Fig. 6.6 - RepresentaçBo esquemática do quantor da figura 4.6.

A "matriz de projeto" continuará igual à do caso dos

relés polarizados de duas bobinas. bem como a obtenção das

equaç~es funcionais das saldas Z=f(X .Y ).m p

As equaç~es funcionais das rea1imentaç~es. serão

obtidas a partir da "matriz de projeto" . fazendo-se o

produt6rio. no caso da adoção das funç~es S. de todas as

express~es algébricas vinculadas àqueles alvéolos em que a

bobina de um determinado relé polarizado receber o pulso de

corrente de comando.
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Sendo assim, considerando-se, por exemplo, um relé Y,k

a equaç~o funcional da realimentação associada a esse relé, será

o produt6rio das expressões algébricas vinculadas aos alvéolos

onde tanto Yk quanto Yk recebem o pulso de corrente de comando,

ou seja, é o produt6rio das duas equações funcionais referentes

ao mesmo relé que se obtem quando os relés polarizados são de

duas bobinas.

Portanto, toda a conceituação formulada para a "matriz

de projeto" é genérica, não importando se o relé polarizado

utilizado é de uma ou de duas bobinas. O que muda é simplesmente

a forma como se obtém as equações das realimentações a partir

dessa matriz.

Isso posto, será resolvido na sequência, o exemplo 6.1

com relés polarizados de uma bobina, visando sintetizar as

considerações que se acabaram de fazer.

A "matriz de projeto" correspondente será igual à atrás

montada para os relés polarizados de duas bobinas, além do que

são também iguais as equações funcionais das variáveis de salda

com as respectivas solucões.

As equações funcionais das variáveis de realimentação,

são:

Y= Y.Y =f4l.f8l = D(3,5)f. -f. f. L2J~
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A correspondente solução completa minimizada. será:

z = Y I +y'1. 1. 2

z = y' +y21.2

z = y +y'
0& 1 2

y = y y +y' y ,+x '1. 1 2 2 1

y = y y •+y y I +x2 1 2 2 1

A representação da solução do exemplo 6.1.

correspondente ao alvéolo DO. por rede de contatos com relés

polarizados de uma bobina. é mostrada na figura 6.7.

-----,-- -- - -
-

-
-

-
-

- -

- --
-

-r-
-vi l,

v,'
I

-li

I

:~:

I

I x'Lx~lx o*fII

-

-
---

I

-
-- --

I

-
- -- --L ____ --

Fig. 6.7 - Representaçdo da soluçdo do exemplo 6.1, utilizando
relés polarizados de uma bobina.
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6.3.3 - Técnica de projeto para os de uma ou de duas bobinas,

quantificação capacitiva

Até agora. no presente capitulo. todo o desenvolvimento

feito para projetar circuitos l6gicos interruptores sequenciais

com relês polarizados. levou em consideração o emprego de relês

polarizados operando somente com quantificação indutiva.

No entanto. pode-se empregar relês polarizados operando

com quantificação capacitiva. bastando conectar em sêrie com a

bobina ou cada bobina de comando. conforme o relê polarizado

seja de uma ou de duas bobinas. uma associação paralela

capacitor-resistor.

Deve-se frisar. porém. que. em função das análises

feitas nos capitulos 3 e 4. s6 ê vantajosa a quantificação

capacitiva quando se utilizar o quantor "repele-repele" de uma

bobina, de forma a se conseguir pulsos de corrente

"instantâneos" sem a necessidade de construç5es mecânicas

elaboradas como. por exemplo. a que foi mostrada na figura

4.7(b) .

6.4 - Propriedade Associada ao Comando Sequencial com Relês

Polarizados

obedecer

propriedade

l6gicos

umaanalisadaseráFinalmente,

interessante. associada apenas aos circuitos

interruptores sequenciais com relés polarizados.

Refere-se ao projeto desses circuitos sem

"rota a c6digo de Gray".
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Quando se utilizam como elemento tecnol6gico relês

convencionais, consegue-se achar uma solução algébrica para o

problema que normalmente é inviável praticamente, pois numa

determinada mudança de estado, não se garante que o estado

atingido seja o almejado.

Já quando se utilizam como elemento tecnológico relés

polarizados, a solução algébrica encontrada ê sempre factlvel.

Visando identificar com mais clareza a referida

propriedade, será resolvido na sequência o exemplo 6.1. sem

obedecer rota a código de Gray. tanto com relês convencionais

quanto com relês polarizados.

No caso de se utilizar relês convencionais. pode-se.

por exemplo. montar a seguinte "matriz de projeto":

Funções Combinações dos elementos sensoriais
Secundárias realimentação

1~ vez2~ vez

y

y X XX X~
2 - -

0 2

Y

y ZZ y-~ -2 ~~2

[!]
4

Y

Y Z yZ y-~ 2 22 2~

[§]

ó
Z y

- - -
y y Z y y~

-2 a~ a~ 2

[!]
[2]

y

y z
- - -

Z Y y~
2 4- 4-~2

Note-se na "matriz de projeto" apresentada. que as

transições de estado não obedecem rota a código de Gray.
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Adotando-se as funç~es S. as express~es algébricas

interruptoras vinculadas aos alvéolos. são:

[TI (y'+y'+x') 111S1 2
?

rn
(y'+y'+x) 110S1 2

6

~

(y'+y +x) 100S1 2
4

[!J
(y' +y +x' ) 101S1 2

5

~

(y +y'+x') 011S1 2
••

fI]
(y +y'+x) O 1 OS1 2

2

[2J
(y +y +x) O O OS1 2

o

[!]
(y +y +x' ) O O 1S1 2

1

As equações funcionais das variáveis de salda e de

realimentação. são:

z =f11 f2l = n(6.7) =(y'+y'+x)(y'+y'+x')1 ~.~ 1 2 l 2

Z =~ f4l = n(4,5) =(y'+y +x) (y'+y +x')2 L:::::.J'~ 1 2 1 2

z =f5l '6l = n(2.3) =(y +y'+x) (y +y'+x')•• L::::J'~ 1 2 1 2

Z = f7l . f81 = n (0.1) = (y +y +x) (y +y +x' )4L:J~ 12 t 2

Yt=[iJ.~.@J.l2J = n(0.2.3.5)=

=(y +y +x) (y +y'+x) (y +y'+x') (y'+y +x')12 t 2 t 2 t 2

=(y +y +x) (y +y'+x) (y'+y +x) (y'+y'+x)12 12 t 2 12
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A correspondente soluç~o minimizada, será:

z = Y I +y I112

z = y' +y212
I

Z = Y +y312

z = y +y4 1 2

y = y (y +x I ) +y I y I X1 1 2 1 2

y = X2

A representação da solução do exemplo 6.1 obtida sem

obedecer rota a código de Gray, correspondente ao alvéolo CD.

por rede de contatos com relés convencionais. é mostrada na

figura 6.8.

--- -- - - - - - ---,r----
v; v~I

V2

--,
I
J - l,

x
x

-- - li
- l4

I
I

x I
L~ _.tr _::. =__ ..J-.J--------L _

Fig. 6.8 - Representação da solução do exemplo 6.1 sem
rota a código de Gray, utilizando
convencionais.

obedecer
relés
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Com base na figura 6.8, pode-se verificar que a solução

obtida pode ser falsa, pois na mudança do estado correspondente

ao alvéolo [IJ para o estado correspondente ao alvéolo ~, de

acordo com a "matriz de projeto". os contatos x abrem e os

contatos x' fecham. o relê Y pára de conduzir e o relé Y que2 1

deveria passar a conduzir. não necessariamente o faz. de forma

que o circuito interruptor pode retornar ao estado

correspondente ao alvéolo rn.
No caso de se utilizar relês polarizados de duas

bobinas. e mantendo-se a mesma sequência proposta no caso

anterior para as funções secundárias. a correspondente "matriz

de projeto", será:

Funções Combinações dos elementos sensoriais
Secundárias rea 1imentação

1~ vez2~ vez

Y

y XXXX1
2 - -

0 2
Y

Y Z Y YZ Y y-1
-z 1-1-Z1-1-Z

0
4- -
- -

y y Z y YZ Y Y-1
2 2-1 22-1 2

~

<S

Y

Y Z Y YZ Y Y1
-2 31-Z 31-Z

~

0
z y y

- --
y y Z Y Y1

2 412 412
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Adotando-se as funções S, as expressões algébricas

interruptoras vinculadas aos alvéolos de ITJ a @] são as mesmas

do caso anterior, bem como a solução referente às variáveis de

salda.

Já as equações funcionais das variáveis de

n(5)= y'+y +x'1 2

realimentação, são:

~=[!J
y = 18' = n ( 1) = y +y +x I1 ~ 1 2

Y =f21 rp = n(2,6)= (y +yl+x) (y'+y'+x)-;z ~.~ 1 2 1 2

Y2=G]· [[] = n(1.5)= (Yl+Y2+X') (Y~+Y2+X')

A correspondente solução minimizada, será:

z = y' +y I112

z = y' +y212
Z ••• Y +y'

:3 1 2

Z = Y +y
.• 1 2

y = y' +y +x':1 1 2

y = y +y +x I1 1 2

y = y' +x-;z 2

y .•. y +x'2 2

A representação da solução do exemplo 6.1 sem obedecer

rota a código de Gray. correspondente ao alvéolo [D, por rede

de contatos com relés polarizados, é mostrada na figura 6.9.
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Fig. 6.9 - Representaçdo da soluçdo do exemplo 6.1 sem obedecer
rota a código de Gray.

Com base na figura 6.9. pode-se verificar que a soluç~o

obtida é correta. e não só está de acordo com a prescriç~o

lógica formulada para o exemplo 6.1. como a executa

completamente.

6.5 - Conclusões Parciais

Estabeleceu-se. no presente capitulo. uma "nova

conceituaç~o" para a "matriz de projeto" referente às variáveis

de realimentação. levando-se em consideração a caracteristica

fundamental dos relês polarizados. que ê a operaç~o por pulsos

energéticos.

Essa "nova conceituação" aliada tanto a representação

esquemática de um relê polarizado quanto a realização

tecnológica por rede de contatos proposta. permitiu desenvolver
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todo o procedimento para o projeto de circuitos

interruptores sequenciais com relês polarizados.
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CAPíTULO 7

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

7.1 - IntroduçSo

No presente capitulo. serão resolvidos três exemplos de

aplicação. sendo que cada um deles foi escolhido por um

determinado motivo.

O primeiro. que é o "Circuito de Montgomerie".

originalmente proposto em 1948. foi escolhido devido ao seu

valor histórico. por ter sido o primeiro trabalho a levar em

consideração o periodo de transição na mudança de estado de um

circuito lógico interruptor sequencial com relês convencionais.

O segundo. que ê um circuito de "Sinalização Automática

de Entrada de Pátios". originalmente proposto em 1965. por

Martins. foi escolhido por apresentar um grau de decisão. ou

seja. para um determinado estado há duas possibilidades

distintas de saida dependendo da variável independente de

entrada acionada. de forma que se demonstrará a generalidade do

desenvolvimento feito no capitulo anterior. para o projeto de

circuitos lógicos interruptores sequenciais com relês

polarizados.

O terceiro. que é um circuito para "Semáforo de duas

Fases". foi escolhido por ser uma possivel aplicação prática de

circuitos lógicos interruptores sequenciais com relês

polarizados. alternativa aos circuitos de semáforo

eletroeletrónico tradicionais. possibilitando maiores
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simplicidade e recursos operacionais com menor custo.

7.2 - 1~ Exemplo: O Circuito de Montgomerie

Montgomerie (1948) propôs e resolveu em seu artigo

"Sketch for an Algebra of Relay and Contactor Circuits". um

problema cuja formulação original é a seguinte:

"Como um exemplo de circuito mais complicado.

considere-se o projeto de um circuito que inclui um relé

externo a. e a seguinte sequência de operaç~es: a. relês A

e B estão desenergizados; a energiza. A energiza; a é

desenergizado. A permanece energizado. B energiza; a é

energizado uma segunda vez. A desenergiza. B permanece

energizado; a ê desenergizado. B desenergiza. restituindo

o sistema à condição original".

A solução apresentada por Montgomerie (1948). que

o
conforme a formulação do problema corresponde ao 3- estado. por

rede de contatos com relês convencionais. ê mostrada na figura

7.1.
b

o d..y

A o B

.1--
Fig. 7.1 - Soluçdo original do circuito de Montgomerie. com

relés convencionais.

Essa solução prevê no relé a. um contato especial a
y

denominado "Late Break Contact". cujo tempo de abertura ê maior
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do que os demais, de modo a tornar posslvel a transição do 3~

(fig. 7.1) para o 4~ estado.

Raspanti (1953), estendeu a Algebra de Montgomerie

(1948) para o campo complexo, e a partir dos três teoremas

seguintes,

f+f=f+jfi 2 i 2

(f +f )+jf =f +j(f .f )i 2 3 i 3 2

f +j(f .f )=f +f +jfi 2 3 i 2 3

desenvolveu o comando "shunt" de um relé e eliminou o contato

especial Ot •
y

A solução apresentada por Raspanti (1953), que conforme

o
a formulação do problema corresponde ao 3- estado, por rede de

contatos com relês convencionais, ê mostrada na figura 7.2

+

b

c a

Fig. 7.2 - Soluçao original de Raspanti para o circuito de
Montgomerie, com relés convencionais.

Com base na figura 7.2, note-se que não há nenhum

empecilho na transição do 3~ para o 4~ estado.

Martins (1965), solucionou o circuito de Montgomerie

(1948) a partir da "matriz de projeto", e não utilizou nem

contatos especiais, nem o comando "shunt" de um relê.
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A soluç~o apresentada por Martins (1965), que conforme

o
a formulação do problema corresponde ao 3- estado, por rede de

contatos com relês convencionais, ê mostrada na figura 7.3.

Fig. 7.3 - Soluçdo de Martins para o circuito de Montgomerie,
com relés convencionais.

Tal qual a solução de Raspanti (1953), a de Martins

(1965) não possui nenhum empecilho na transiç~o do 3~ para o 4~

estado.

Diferentemente dos relês convencionais, quando se

utiliza relés polarizados n~o existem estados estáveis com

bobinas energizadas.

Dessa forma, utilizando-se relés polarizados, para se

ter a mesma sequência de comutaç~es dos relês ~, A e B, proposta

por Montgomerie (1948), a prescrição lógica equivalente deverá

ser como segue: ~, relés A e B com os contatos ~' , a' e b'

fechados; ~ e A comutam, a' e a' abrem; a e B comutam, a' fecha

e b' abre; a e A comutam, a' abre e a' fecha; a e B comutam, ~'

e b' fecham, voltando à condição original.

Sendo assim, a correspondente "matriz de projeto" para

o circuito de Montgomerie com relés polarizados de duas bobinas,

será:
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Funçeses
Combinaçeses dos ElementosSecundárias

(real imentação)

Sensoriais

A

B OtOt
-

-
Ot

Ot

0
2

A

~ A ~A B

0
' ..

A
~ Ã BA B

ol ~
...•• cS

A

B A BA B

[!J-

•

0A

B A B- A B

Adotando-se as funç~es S. as express~es algébricas

interruptoras vinculadas aos alvéolos. são:

[TI (a'+b'+Ot') 11157

rn
(a'+b'+Ot) 110S

cS

@]
(a+b'+Ot) O 1 O5

2

rn
(a+b'+Ot') 011S

3

@]
(a+b+OtI ) O O 151

rn
(a+b+Ot) O O O50

(2)

(a'+b+Ot) 1005
••

[[l
(a'+b+Ot') 10155
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As equações funcionais das variáveis de realimentaç~o,

são:

Ao:[l] == n (6) o:a I +b '+01

A=I!] = n(O) =a+b+cx

~=rn = n(3) -a+b'+cx'

B= ~ = n (5) "a I +b+cx'

A solução do circuito de Montgomerie (1948), que
o

conforme a formulaç~o do problema corresponde ao 3- estado

(alvéolo GD>, por rede de contatos com relés polarizados de

duas bobinas, é mostrada na figura 7.4.
~ ~I

Fig. 7.4 Sol~ao do circuito de Mon tgomerie, com relés
polarizados de duas bobinas.

A solução apresentada para o circuito de Montgomerie

(1948), com relés polarizados de duas bobinas (fig. 7.4), não

possui restriçees em nenhuma mudança de estado.
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7.'3 o
2- Exemplo: Circuito de Sinalizaçlo Automática

Entrada de PAtios.

de

Prescrição lógica:

Xt
r::::J

Sino.L de

Die t anc i o.
Sino.L de

Entro.do.

do p6.tio

X
2

1 Linho. do. pLo.to.formo. do. Eeto.çao I
Z - entro.do. Livret
Z - trem chego.ndo2

Z - pLo.to.formo. ocupo.do.S

Fig. 7.5 - Esquema geral do ~ exemplo.

1 - Ao se aproximar da Estaç~o. a presença do trem é detectada

por um circuito de via. que remete ao circuito lógico

interruptor uma informaç~o X .1

2 - Isto acontecendo. deve ficar aceso num painel uma indicaç~o

de "trem chegando" (2).2

3 - Se a linha da plataforma da Estação (X )2
estiver livre.

ent~o deve ser dada "entrada livre" (2) para o trem.1

tornando-se verde a coloraç~o do sinal de distância (que

estava amarelo) e do sinal de entrada do pátio (que estava

vermelho) (2).1

4 - Com a ocupação da linha da plataforma da Estação (X ).2 pelo

trem. deve haver o cancelamento das indicaçe5es "entrada

livre" e "trem chegando". e deverá aparecer no painel.

indicação luminosa de "plataforma ocupada" (2 ).li

5 - Assim que o trem desocupar a linha da plataforma da Estação.

a sinalizaç~o retorna ao estado inicial.

6 - Ocasionalmente. ocorrendo haver "plataforma ocupada" por
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ocasião do recebimento do "trem chegando", então o sinal de

distância não mudará de cor, indicando sua coloração amarela

redução de velocidade da composição e cuidado na entrada do

pátio, cujo sinal deverá estar a perigo.

7 - Assim que nesta hipótese, a plataforma voltar a ficar livre,

o circuito interruptor deverá completar o itinerário

anterior, permitindo a entrada do trem no pátio e

seguindo-se o restabelecimento do circuito interruptor na

forma do 1tem 4.

Martins (1965) resolveu o circuito de "Sinalização

Automática de Entrada de Pátios", a partir da "matriz de

projeto" e utilizando-se de duas variáveis de realimentação

Y ,Y .t 2

A solução apresentada por Martins (1965) •

correspondente ao estado inicial. por rede de contatos com relés

convencionais, é mostrada na figura 7.6.

XI xiX"iY,

xz

..
I Z,

X,

~Y~

ZI

Xl

Z.

Fig. 7.6 - SoluçeJ.ode Martins para o 2'=- exemplo, com relés
convenc ionai s.

Visando atender o que foi proposto nas consideraç5es

iniciais do presente capitulo, será resolvido, em seguida.

utilizando "matriz de projeto" e relés polarizados de duas

bobinas, o circuito de "Sinalização Automática de Entrada de
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Pátios",

Adotando-se dois relés polarizados (Y,Y) para ast 2

variáveis de realimentaç~o, pode-se construir a seguinte "matriz

de projeto":

Funçê5es
Secundárias

rea 1imentaç~o

Combinaçê5es dos Elementos Sensoriais

Funcionamento Normal

Y 1 Y
2

x X
-1 2

y t

2

o
z y y

2 t~
z y y

2 t~

y t y2

@J
z z y yt 2 t 2

o
z z z y yt 2 a t 2

Funçe5es
Secundárias

rea 1imentação

Combinaçe5es dos Elementos Sensoriais

Funcionamento Ocasional

y t y2

t4

x Xt 2

8 I ,

yt

tt §]- - -
Z Z Y Y2 a t~

o
z z y y2 a t~

y t y
2

ta

z Z Y Yt 2 t 2

~- - - -
Z Z Y Yt 2 t 2
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Adotando-se as funções S, as expressões algébricas

interruptoras vinculadas aos alvéolos, são:

IIJ (y I+y I +x' +x I) 111 1St 2 f 2
1~

[I]
(y' +y I +x +x') 1 101S1 2 1 2

13

~
(y +y I +x +x I) O 1 O 1S

1 2 1 2
~

~
(y +y I +x I +x I) 011 1S

1 2 1 2
?

~
(y +y +x'+xl) O O 1 1S1 2 1 2

3

@]
(y +y +x'+x ) O O 1 OS1 2 1 2

2

[!J
(yl+Y'+XI+x ) 1 110S1 2 1 2

1"

@]
(y I +y' +x +x ) 1 100St 2 t 2

12

[[J
(y +y'+x +x ) O 1 O OS1 2 1 2

"
[TI]

(y +y'+x'+x ) 011 oS1 2 1 2
<S

[TI]
(y +y' +x '+x') 011 1S1 2 1 2

?
[ITJ

(y +y +x'+x') O O 1 1S1 2 1 2
a

(Q] (y +y +x'+x ) O O 1 OS1 2 1 2
2

[E] (y'+y'+x'+x ) 1 1 1 OS1 2 1 2
14

As equaç5es funcionais das variáveis de salda e de

realimentação, são:

21=rn· @]. rm· ITIl = n(2,3)= (Yl+Y2+X~+X2)(Yl+Y2+X~+X;)

22 = []J . rn . rn . @] . rn . [IQ] . [TI] . [g] .ITIJ = n (2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7) =
= (y +y +x'+x )(y +y +x'+x')(y +y'+x +x )(y +y'+x +x')(y +y'+1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 t 2 1 2 1 2 1 2

+x'+x )(y +y'+x'+x')1 2 1 2 1 2

23=[2]. [!J. rn· [IQ]. fi]. [BJ = n(4,6,7,12,14) = (Y1+y~+X1+X2)'
(y +y'+x'+x )(y +y'+x'+x')(y'+y'+x +x )(y'+y'+x'+x )t 2 1 2 1 2 1 2 1 2 t 2 1 2 1 2

y = f21 f8l = n (12,13) = (y' +y' +x +x )(y' +y' +x +x')-. ~. ~ 1 2 t 2 1 2 1 2

Yt=@]·(Q] = n(2) = (y +y +x'+x )1 2 t 2

1:z= rn . [TI]

= n(7) =(y +y'+x'+x')t 2 1 2

Y2=@]·!TI]

= n(2) = (y +y +x'+x )t 2 t 2
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A correspondente soluç~o minimizada, será:

z = y +yi i 2

z = y +y'x'2 i 2 i
z = X:I 2

y = Y I +x., 1 i

y = y +y +xi i 2 2

y = y +y I +x I +x I-z i 2 i 2

y = y +y +x2 i 2 2

A representação da solução do circuito de "Sinalização

Automática de Entrada de Pátios", correspondente ao estado

inicial (alvéolo [I]), por rede de contatos com relés

polarizados de duas bobinas, é mostrada na figura 7.7.

X',
L

X'~X'

VI
V,

~I

T
•....Z,

Xl Xa viL

XI~rZ'

hH
~~I -Za

Xz
1.,

V,~
I

••.Z.
X,

,

- II X,• I Ili I I Vz XI XI

Fig. 7.7 - Soluçao do 2~ exemplo, com relés polarizados de duas
bobinas.
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o
7.4 - 3- Exemplo: Circuito para Semáforo de Duas Fases

o denominado "Semáforo de Duas Fases" é utilizado

sinalização de um cruzamento de duas vias, cada uma de

única, conforme o esquema da figura 7.8.

via i
via 2

para

mão

uTlidade i
uTlidade 2 1

\ Vm2!Am2! Vd2\

via 2 ••.ou. - •••••••••• - ••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••• -.

via i

Fig. 7.8 - Esquema geral do cruzamento de duas vias de ndo

única, com semáforo de duas fases.

Apesar do cruzamento de duas vias de mão única ser o

mais simples em relação ao estabelecimento da lógica de

sinalização, na prática representa cerca de 80% dos cruzamentos

com semáforos.

A prescrição lógica do "Semáforo de duas Fases", é como

segue:
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o unidade 1unidade 2
N- do estado Vm1

Âm1Vd1Vm2Âm2Vd2

1

aceso aceso

2

aceso aceso

3

acesoaceso

4-

acesoaceso

5=1

aceso aceso

Atualmente. o "Semáforo de duas Fases" denominado

"Eletroeletr6nico" possui boa participação no mercado de

sinalização, com tendência de ampliação, pois se constitui numa

alternativa bem mais econômica ao semáforo "Eletrônico", e

possui maiores recurso operacional e facilidade de manutenção

quando comparado ao "Eletromecânico" convencional (com base de

tempo eletromecânica).

A concepção básica de um semáforo eletroeletr6nico

(Publicação Meng. 1990), prevê um circuito eletrônico para gerar

a sequência de estados com temporização, acoplado a um estágio

de amplificação de potência responsável pela excitação das

bobinas de relés convencionais. cujos contatos, arranjados em

circuito combinat6rio, controlam as várias fases luminosas do

semáforo.

Na figura 7.9. é mostrado o esquema geral de um

semáforo eletroeletr6nico convencional de duas fases.
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- Amt

v.
t

,~!! C ~

U (~2 ~ o
~ ~ A.

ti I ~ti.! C

CIRCUI TO

LÓGICO

SEOUENCIAL

ELETRÔNICO

E BASES

DE TEMPO

F

N

Fig. 7.9 - Esquema de um semáforo de duas fases eletroelet~nico
convenc iona1.

Apresentado o "Semáforo de duas Fases" eletroeletronico

convencional. será feito. a seguir. a proposição de um "Semáforo

de duas Fases" eletromecânico com relês polarizados de duas

bobinas. visando comparaç~es posteriores.

Tal proposição constitui-se numa "nova concepção" para

o "Semáforo de duas Fases". que prevê um circuito lógico

interruptor sequencial com relês polarizados obtido a partir da

"matriz de projeto". executando por si próprio a função de

"drive" e selecionando automaticamente os circuitos

temporizadores relacionados às variáveis de realimentação.

Adotando-se dois relês polarizados (Y • Y )1 2 para as

variáveis de realimentação. e considerando-se a prescrição

lógica do "Semáforo de duas Fases". pOde-se montar a seguinte

"matriz de projeto":
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Funções

Secundárias

Números dos Estados

(real imentação)
y

y 12341
2

0
2

Y

y
yyy y

-t1
-t1-I 1

VmtVd2
Vmt Vd2

0
"

y

y y y
y yt~
t~

t
~

VmtAm2
VmtAm2

@]

($

y
y y yyy

1

2 1 2
1 2

Vd1Vm2

Vd1Vm2

~

yy

0
y

Y2
YY

-" 2
-" 2-1

AmtVm2
Am1Vm2

Adotando-se as funções S, as expressões algébricas

interruptoras vinculadas aos alvéolos, são:

fi (y I +y ') 1 1S1 2
3

f1]
(y I +y ') 1 1S1 2

3

rn
(y +y ') O 1St 2

1

rn
(y +y ') O 1St 2

1

[]J
(y 1+y2 )

O OSo
@]

(Yt+Y2)
O OSo

(2)
(y I +y ) 1 OSt 2

2

[]]
(y I +y ) 1 OSt 2

2
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As equações funcionais das variáveis de salda e de

realimentação, s~o:

Vmi = [I] . [I] . Q] . rn = n (1, 3) = (Y i +Y~ )( Y~ +Y ~ )

Ami ==l2J . ~ == TI ( 2 ) == (y ~ +y 2 )Vdi==~. [i] == TI(O) == (Yi+Y2)Vm2==~ . @J . [?J . []] = n (0,2) = (Yi +Y2) (Y~ +Y2)Am2==QJ.[!] == n(1) == (Yi+Y~)Vd2=[I]. [I] = n(3) = (y~+y~)Y = [I] = n (3) = (y' +y' )

~ i 2
Y ==[]] = n ( O) = (y +y )
i i 2

Y = [i] = n (1) = (y +y I )

-z i 2
Y =(!] = n(2) == (y'+y )

2 i 2

A correspondente solução minimizada, será:

Vm1= y~

Am1= y I +y

1 2
Vd1= Y +Y

1 2

Vm2= Y2Am2= y +y I

1 2
Vd2= y'+y'

1 2
Y = y'+y'

-1 1 2
Y = y +y

112
Y = Y +y I

-Z 1 2
Y = y' +y

2 1 2
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A representação da solução do circuito para t1Semàforo

de duas Fases", eletromecànico com relês polarizados de duas

bobinas, correspondente ao alvéolo 00 (estado 1), por rede de

contatos, incluindo os circuitos de temporização relacionados As

variáveis de realimentação, é mostrada na figura 7.10.

y~

f

yl

i

N

l"Rlltt"

Y.

ism .r- Iy\ Yi

Allt

Vlftt

Fig. 7.10 Esquema geral de um sem:íforo de duas fases
eletromecdnico com relés polarizados.

Note-se na figura 7.10, que os circuitos de

temporizaç~o s~o totalmente independentes um dos outros, cada um

começa a temporizar no inicio do estado correspondente, e no

final. é automaticamente zerado devido ao descarregamento do

capacitor pela respectiva bobina, de forma que o relé polarizado

associado a essa bobina comuta, o sistema muda de estado e

dispara o circuito de temporizaç~o subsequente.
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Comparando-se os esquemas gerais apresentados

"Semá.forode duas Fases" eletroeletrónico convencional

7,9) e o eletromecânico com relês polarizados (fig,

notam-se:

para o

(fig,

7,10) ,

a) aspectos comuns:

* segurança intr1nseca em operação, pois devido à isolação

galvânica inerentes tanto ao relê convencional quanto ao

relé polarizado, é imposs1vel se ter o estado V~ e V~

simultâneos.

* ajuste da temporização para cada estado.

* operação manual.

* "reset".

b) aspectos diferenciados:

* a concepção. pois os eletroeletrônicos convencionais

preveêm um circuito eletrônico sequencial e um circuito

combinat6rio por rede de contatos com relês convencionais.

enquanto que os eletromecânicos com relês polarizados

preveêm apenas um circuito lógico interruptor sequencial

temporizado.

* o eletromecânico com relês polarizados opera diretamente

com tensão de rede. sem necessidade de circuitos adicionais

com tensão reduzida.

* o eletromecânico com relês polarizados. por ser de

concepção mais simples do que o eletroeletrônico com relés

convencionais. é de menor custo. e se for construido de

forma modular. é de manutenção mais simples.
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* no caso de falha de comutação ou de temporização, o

eletromecânico com relés polarizados permanece num

determinado estado, permitindo o tráfego em uma das vias,

enquanto que o eletroeletrOnico com relês convencionais,

continua operando em desacordo com a prescrição l6gica,

podendo inclusive atingir o estado Vmt e Vm2 simultâneos.

Os aspectos que acabaram de ser ressaltados, demonstram

por Sl s6, que o "Semáforo de duas Fases" eletromecânico com

relês polarizados, ê potencialmente competitivo no mercado de

figura 7.11,

a troca de

comandocom

sinalização.

Finalmente. um outro aspecto do "Semáforo de duas

Fases" eletromecânico com relês polarizados que merece destaque,

se refere à fácil mudança de operação como m6dulo autônomo para

operação com comando centralizado à distância.

Para melhor compreensão, considere-se a

onde se tem um esquema que permite visuaIizar

operação como m6dulo autônomo para operação

centralizado.

Utilizando-se de um relê polarizado M convenientemente

instalado (fig. 7.11), pode-se mudar a operação de autônoma para

central. suspendendo as temporizaç5es do m6dulo autônomo

associadas a v~ e V~. e passando a fazê-Ias a partir do

comando centralizado.

Note-se que na mudança de operação de autônoma para

central. e de central para autônoma. utiliza-se da mesma via

elétrica (V~), e as temporizaç5es associadas a Am~ e Am2

continuam sendo feitas no m6dulo autônomo. pOis o tempo de

permanência dessas fases luminosas normalmente ê padronizado.
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r------ --
I -------,
I I
I II

I COMANDO ~Ctntral • comando

I CENTRALIZ ADO Au rA I

I 11L SM I________ J

módulo lU tônorno

L -__----I
- - - - - - Vz - Vm, I

II - A •• , I

I I

I

I ~. :
I I
I V••• I

I , I
I v. A ••• I

I I

I V4. II I
I

I I
I I
I I

I
I
I
I
I

III I I
I Il' I I

I
I
I
I
I
I
I

- ~- -~ --lL _--
Fig. 7.11 - Operaçao aut6noma/centralizada de um semáforo de

duas fases com relés polarizados.

Para se ter uma noção de distância entre o m6dulo

autónomo e a central de comando, se o relé polarizado, por

exemplo, operar com tensão padrão de 12V na bobina de comando,

com alimentação em 127V, pode-se ter uma queda de tensão no
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circuito de comando da bobina de cerca de 90% ou 6km

empregando-se cabo telefônico (0,6mm2), e com alimentação em

220V. ter-se-á com o mesmo cabo. respectivmente. 95% ou 10km.
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dos

de

CAPíTULO 8

DISCUSSÃO DOS PRINCIPAIS TÓPICOS E RESPECTIVAS CONClUSOES

Pelo fato dos relês polarizados não dissiparem energia

no circuito de comando para manter o estado ligado ou desligado,

possuirem mem6ria permanente do comando mesmo na ausência da

fonte de alimentação, permitirem grande simplicidade para se

executar o comando múltiplo e o comando combinat6rio com teclas

pulsantes. a tendência natural é de se concluir que os relês

polarizados substituem completamente os relês convencionais.

Isso não acontece. pois. apesar de todas essas

vantagens mencionadas. devido à diferença no principio de

operação. os relês polarizados não se prestam. por exemplo. para

aplicaç5es como sensores de falta de fase.

Portanto. não se pode dizer que o relê polarizado ê

melhor ou pior do que o relê convencional. O que se pode afirmar

é que em aplicações onde o emprego de um ou de outro seja

indiferente. o relé polarizado terá a preferência por apresentar

caracterlsticas superiores.

Isso posto. fica justificado. tanto a importância

relês polarizados dentre os dispositivos eletromecânicos

comando e chaveamento. quanto a necessidade de se estudar os

circuitos interruptores com relês polarizados com vistas a

ampliar os conhecimentos sobre esses circuitos.

Confrontando-se o transruptor com o relé "latching".

apesar de atenderem faixas de potência diferentes. no que se

refere a forma construtiva e operacional. o transruptor é de
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segundo

aspecto

concepç~o mais interessante, destacando-se o fato de possuir

interrupç§o automática do pulso de corrente de comando, que lhe

confere caracterlsticas superiores ao relé "latching".

Confrontando-se o transruptor com o quantor, o

apresenta vantagens sobre o primeiro, tanto no

construtivo quanto no aspecto operacional.

Em relação ao aspecto construtivo, com o mesmo arranjo

estrutural e somente a inversão de polaridade magnética de um

dos lmãs permanentes, obtem-se o quantor descrito no capitulo 3,

em qualquer das versêSesapresentadas, ou seja, "repele-repele"

de uma bobina, ou "atrai-repele", de uma ou de duas bobinas,

diferentemente do transruptor que possui uma única versão

construtiva.

Em relação ao aspecto operacional, o quantor

"atrai-repele" de duas bobinas é superior ao transruptor. pois

em cada mudança de estado opera com maior eficiência por

aproveitar o efeito combinado de forças magnéticas de atração e

de repulsão.

Se a alimentação for exclusivamente em corrente

alternada, a superioridade operacional do quantor "atrai-repele"

sobre o transruptor. constatada no parágrafo anterior. pode ser

estendida para o quantor "atrai-repele" de uma bobina.

Na familia dos "quantores". ainda se tem a opção do

quantor "repele-repele", que utiliza uma única bobina e executa

as mesmas funções dos dispositivos anteriores, com o circuito de

comando podendo ser alimentado tanto em corrente continua quanto

em corrente alternada.

130



comando.

Energético

juntar os

Baseando-se nas confrontações anteriores entre os relês

polarizados, pode-se concluir que o quantor, nas suas várias

versões, constitui-se efetivamente numa evoluç~o dos relés

polarizados.

Em relação aos comandos múltiplo e combinat6rio com

teclas pulsantes, confrontando-se os sistemas de comando

desenvolvidos nos capitulos 4 e 5 do presente trabalho, com os

tradicionais apresentados no capitulo 2, verifica-se que se

conseguiu uma extraordinária flexibilização na execução desses

mesmos comandos.

Isso se deve. de acordo com os desenvolvimentos feitos

no capitulo 4. tanto à variedade das conexões elétricas

possiveis de serem efetuadas. quanto à aplicação da Técnica do

Pulso Energético Quantificado capacitivo e/ou indutivo. as quais

conjuntamente permitem que se tenha todas as possibilidades de

combinação para a execução dos comandos múltiplo e combinat6rio

com teclas pulsantes. a saber: com um ou dois gatilhos. memória

ou não do comando executado e utilização de um. dois ou três

fios de comando.

Deve-se destacar o sistema hibrido de

possibilitado pela combinação da Técnica do Pulso

Quantificado capacitivo com o indutivo. que permite

recursos de alguns dos vários sistemas num único.

Não se irá discorrer sobre as vantagens e limitações da

utilização dos sistemas de comando desenvolvidos nos capitulos 4

e 5. para os diversos relés polarizados. pois isso já foi feito

de forma detalhada em tais capitulos.
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Pode-se, então, concluir que antes deste trabalho, os

relês polarizados eram sub-utilizados para comando múltiplo e

combinat6rio com teclas pulsantes.

Em relação ao comando combinatório, da forma como ê

executado com relês convencionais, pode-se concluir, com base

nos desenvolvimentos, feitos no capitulo 2, referentes à

representação esquemática de um relê polarizado, à realização

tecno16gica por rede de contatos e à conceituação adequada da

"matriz linha de projeto", que o projeto de circuitos lógicos

interruptores combinatórios com relês polarizados posui o mesmo

grau de dificuldade que o projeto de circuitos lógicos

interruptores combinatórios com relés convencionais.

Em relação ao comando sequencial, a confrontação do

executado através de relés convencionais com o executado por

relés polarizados, salienta uma diferença fundamental decorrente

das caracter1sticas operacionais dos dispositivos tecnológicos

utilizados. pois. num relé convencional uma das duas posições

estáveis. que pode ser assumida, é função da corrente elétrica

que deve circular ininterruptamente pela bobina de comando,

enquanto que num relé polarizado, a função da corrente elétrica

é somente a comutação. e não a manutenção de uma ou outra das

duas posições estáveis. sendo a referida corrente elétrica

necessariamente (caso do transruptor e do quantor), ou de

preferência (caso do relé "latching"), interrompida logo após

provocar a comutação.

Em consequência, na mudança de um estado para outro num

circuito lógico interruptor sequencial com relés polarizados,

todo relé que for comutar deve simplesmente estar gatilhado. não

havendo qualquer restrição quanto ao número de relés.
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Sendo assim, pode-se concluir, de acordo com o que foi

apresentado no capitulo 6, que a "nova conceituaçJo", dada para

a "matriz de projeto" referente às variáveis de realimentação,

compativel com a realização tecno16gica por rede de contatos

proposta, que possibilitou desenvolver todo o procedimento para

o projeto de circuitos l6gicos interruptores sequenciais com

relés polarizados, é correta, bem como fica justificado porque

não é imperioso seguir rota a c6digo de Gray quando se projetam

circuitos lógicos interruptores sequenciais com relês

polarizados.

Dessa forma. o presente trabalho está finalizado. pois

a referida lacuna no estudo de circuitos interruptores com relés

polarizados. identificada no capitulo 1. está preenchida.
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AP~NDICE A

A MATRIZ DE PROJETO ( 1)

De um modo geral. a prescrição l6gica de um circuito

interruptor diz respeito às relaç5es entre as informaç5es ou

elementos de entrada, variáveis independentes X ,X ,...,X , e àsi 2 m

decis5es ou

2,2, .... 2 .
t. 2 n

elementos de sai da, funçê5es interruptoras

Em circuitos sequenciais, deve-se prever na "matriz de

projeto" , funç5es interruptoras auxiliares secundárias

y,y , ... ,Y , que terão a seu cargo. de forma convencional, aI 2 P

retenção ou memorização das etapas sequenciais exigidas pela

prescrição l6gica. de modo que as decis5es pretendidas pelo

circuito possam ser atendidas.

A rigor não se pode estabelecer regras para a

determinação da quantidade E dessas funç5es secundárias -pode-se

proceder por tentativas, por exemplo, adotando-se crescentemente

uma variável a mais de cada vez- ou de outro modo, que dependerá

da prática do projetista, será verificar "a priori" quais e

quantos são fatos notáveis das situaç5es sequenciais que devem

ser memorizados até que o circuito execute toda a sua

prescrição ciclica -o número destes fatos notáveis constituirá

uma primeira tentativa do projeto, que cumprirá então, diminuir

ou aumentar, para se ter a certeza da adoção de um número E de

variáveis auxiliares minimizado.

(1) Ess& ap&ndi.c& foi. bCLSI&C1do&m Mart.ins (1965)
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Nestas condiçí5es,tiamatriz de projeto" terá até 2P

linhas, sendo E o número de funçí5essecundárias adotadas, a fim

de permitir todas as situações posslveis, combinatórios das

funç~es adotadas. Também, o número de colunas será o mais

conveniente, objetivando apresentar as combinaç~es dos elementos

sensoriais de entrada com as notáveis nuances de suas aparições

sequenciais.

Isso tudo quer significar que esse universo topológico

deverá ser adequado à realização e comportamento dos dados

constantes na prescrição lógica inicial.

Dessa forma, está constituida a "matriz de projeto",

invólucro fundamental que compreende o "campus" adequado desse

universo topológico e portanto pOde-se iniciar, conforme os

dizeres da prescrição lógica inicial, um verdadeiro caminhamento

ciclico através dos seus vários compartimentos (alvéolos) e,

ainda, conforme a função de salda considerada, seja ela relativa

às decis~es do circuito ou relativa aos valores de retroação

(feed-back posicional) daquelas mesmas funções

adotadas Y ,Y ,...,Y .
to 2 P

secundárias

Convém observar que nesse caminhamento ciclico pelo

"campus" da matriz de projeto, serão anotados com "traços"

superiores as funções de saida excitadas e, inferiores, quando

não excitadas.

~ importante o exame critico dos compartimentos não

utilizados do "campus" do universo topológico, visto que se em

alguns deles a função de salda for "indiferente", tem-se

situaç~es opcionais que são anotadas com o simbolo "<p". Isto

permitirá, eventualmente, que se possa exercer, a bem da

minimização das equações finais, aquele efeito catalizador
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caracteristico dessa opcionalidade.

A tabela A.l apresenta de um modo geral a matriz de

projeto.

Tabela A.l - Esquema geral da matriz de projeto.

Funções secundárias
Combinações possiveis e sequenciais

(real imentação)

dos elementos sensoriais do

circuito interruptor
y

y· ..y
X X ... XX X .•. XX X .•. Xi

2 P1-Z -m · ..
-i 2 -m -1-Z -m

y

0
20

Y

· ..y
Z YZ Y· ..

-s.
-z -p -s.-s.s. s.

y

y· ..y 0 o z y0
s.

-s. -p
· ..

s. s.

y

y... y ~[!]
S.

2 P
· ..

1~ Observação: Os compartimentos do "campus" são numerados. na

ordem natural do caminhamento ou dos caminhamentos necessários.

2~ Observação: Os deslocamentos desse caminhamento para uma dada

função de salda se farão ou horizontalmente. isto é. ao longo de

uma de suas linhas. ou verticalmente. isto é. ao longo de uma de

suas colunas.

Sempre que a situação de excitação das funções

secundárias figurantes num compartimento do "campus". for

coerente com aquela representativa da 1inha que esse

compartimento subentende. diremos que essa posição topo16gica é
estável. Caso contrário. diremos. não estável.
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Caminhamento no sentido vertical. busca situaç~es de

estabilidade. e portanto de coerência. entre as situaç~es de

excitação das funç5es secundárias e são de deslocamento natural.

originários de uma posição não estável.

o deslocamento horizontal é sempre iniciado numa

posição topol6gica estável da função secundária. para uma outra

instável. situada na mesma linha e a ela obrigada. pelas

modificaç5es ocorrida em seus elementos informativos (mudança de

coluna) -este deslocamento horizontal ocorrendo, imediatamente

se seguirá o deslocamento vertical, buscando sua condição

estável, se houver.

a.
3- Observação: As funções de salda 2,2, .... 2 ,~ 2 n que

correspondem às decisões propriamente

interruptor, são sempre estáveis.

ditas do circuito

4~ Observação: Cada compartimento do "campus" do universo

topol6gico que a matriz de projeto apresenta está vinculado à

uma expressão algébrica interruptora, que corresponderá,

indiferentemente, a um têrmo S ou a um têrmo P, conforme se

pretenda estabelecer o equacionamento funcional por

Iprodut6rios" ou "somat6rios".

Assim, por exemplo, um certo compartimento situado no

cruzamento da linha (Y ,Y ,Y) (3 funções secundárias)1 -Z 3

coluna (X .X ), e numerado com o dlgito, por exemplo r'f1,-, 2 ~

com a

poderá

significar o seguinte, quanto à sua vinculação aos têrmos S ou

têrmos P
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y yy ... x X

1
2a -I 2

.

·· ·
·

· ·
·

· ·

y

yy 0
z yI' 3 i 1

Portanto será:

a) [2] (y + y I + y + x I + x )i 2 312
o 1 O 1 O ou S10 em

têrmos S ou

b) m (Y~'Y2·Y~·Xi·X~)

têrmos P.

10101 ou P em
21

5~ Observação: Nas aplicaçees que ser~o feitas, embora seja

indeferente utilizar as expressees correspondentes de uma forma

ou de outra (têrmos S ou têrmos P). ser~o adotados de

preferência, os têrmos S e portanto, a notaç~o funcional pelo

produtório.

Q
6- Observação: Quando o circuito lógico interruptor é

combinatório, a matriz de projeto assume sua forma particular.

possuindo apenas uma única linha e. por isso, é denominada

"matriz linha de projeto".
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AP~NDICE B

DISPOSITIVOS ELETROMECÂNICOS DE COMANDO E CHAVEAMENTO:

DESCRIÇÃO DOS TIPOS PRINCIPAIS

No grupo dos convencionais. um dos dispositivos

eletromecânicos de comando e chaveamento importante é o relê,

cuja representaç~o esquemática é mostrada na figura B.l.

1- CORRENTE DE CONTROLE

FONTE

CAR&A

I - CORRENTE DE CARGA

Fig. B.l - Esquema de circuito comandado por relé.

o funcionamento básico do relé é como segue: com a

circulação da corrente de controle pela bobina do relé. cria-se

um campo magnético que atrai uma armadura e provoca o fechamento

de um ou mais contatos elétricos móveis. Se a corrente de

controle é interrompida. uma mola puxa a armadura para uma outra

posição. abre os contatos elétricos anteriormente referidos e os

fecha nessa outra posição quando o relé é do tipo reversível.

As principais caracteristicas do relé são:

a - permite o comando de cargas com amplificação de corrente. ou

seja. através de pequenas correntes no circuito de controle
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comanda-se altas correntes de carga.

b - possui memória do comando, desde que a alimentaç~o do

circuito de controle não falte.

c - constante dissipação térmica no circuito de controle para

manter um dos estados, ligado ou desligado.

d - admite comando múltiplo.

e - admite comando combinat6rio.

f - permite circuito de controle independente (n~o mostrado na

figo B.i) do circuito de carga.

g - o circuito de comando opera em corrente continua ou corrente

alternada, indistintamente.

As formas usuais de comando de um relé são os comandos

"série" e "shunt", como mostrado na figura B.2.

(a)
REDE IITERMINAL

~ CONTATOSr---
-H-

x

(b)

Fig. B.2 - Relé com comando (a) série (b) "shunt".

o outro dispositivo eletromecânico de comando e

chaveamento convencional importante é a chave magnética, que é

basicamente um relé provido de um circuito de realimentação
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devido ao acréscimo de um contato auxiliar, como mostra a

figura B.3.

CIRCUITO DE

MANUTE~ ••

DA EXCITAÇAO

---,
I

I
I CIRCUITO DE

I CARGA

FONTE

L
...L

CARGA

CIRCUITO GERADCR
DO PULSO PARA LIGAR

Fig. B.3 - Esquema de circuito comandado por chave magnética.

A chave magnética possui características similares às

do relé. apesar de apresentar operação distinta no circuito de

controle. já que opera por pulsos para ligar.

Já dentre os dispositivos eletromecânicos de comando e

chaveamento polarizados. dois deles se destacam: o relé

"latching 11 e o transruptor.

Na figura B.4 tem-se o esquema de um circuito comandado

por relé "latching". cujo funcionamento é como segue: o imã

(estacionário) estabelece campo magnético (polarizado ou

remanescente) permanente nas bobinas de ligar e desligar. Se o

relé "latching" estiver. por exemplo. na posição carga ligada

(fig. B.4). a circulação de um pulso de corrente pela bobina de

desligar cria um campo magnético no sentido de anular o

estabelecido pelo lmã, fazendo com que a armadura se movimente

ao ser atralda pelo campo magnético presente na bobina de ligar.
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dando-se então, a comutação. Na operação inversa, o pulso de

corrente deve circular pela bobina de ligar.

{CIRCUITO GERADOR

/ DO PULSO PARA UGAR

ARMADURA

CONTATOS

s

I
L ...J

r------,
N 1 ,

1 RELE

: ' 1/ LATCHíNGI I
I M I
I _ I

I A I
I Ii

-L-----e.
\{CIRCUITO GERADOR

00 PULSO PARA
DESLIGAR

F

O

N

T
E

I - CORRENTE DE C~

Fig. B. 4 - Esquema de circui to comandado por relé li 1a tchi ng" .

As principais caracteristicas do relé "latching" são:

a - permite o comando de cargas com amplificação de corrente, ou

seja, através de débeis correntes de curta duração no

circuito de controle comanda-se altas correntes de carga.

b - possui memória permanente do comando mesmo na ausência da

fonte de alimentação.

c - não há dissipação térmica no circuito de controle para

manter um dos estados, ligado ou desligado.

d - possui dois gatilhos: um s6 para ligar e outro. s6 para

desligar.

e - o circuito de controle pode ser em corrente continua, ou em

corrente alternada com seleção de polaridade.

f - admite comando múltiplo.
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g

h

admite comando combinat6rio.

admite o comando múltiplo do comando combinat6rio.

i - permite circuito de controle independente (não mostrado na

figo B.4) do circuito de carga.

Finalmente. na figura B.5 (Publicação Pelmag. 1988) •

tem-se o esquema de um circuito comandado por transruptor. sendo

o funcionamento básico descrito a seguir: o lmã (m6vel) fica

grudado por força magnética de atração no núcleo magnético ou da

bobina de ligar. ou da de desligar. de forma que um dos gatilhos

(L ou D) está sempre armado. Quando o gatilho que está armado é

acionado. na bobina ligada em série com esse gatilho. circula

uma corrente no sentido de criar um campo magnético contrário ao

do lmã e. devido à força magnética de repulsão. o lmã se

movimenta. provoca a comutação. desarma automaticamente o

gatilho acionado e arma o outro.

CARGA

FHTE

TRANSRUPTOR

~

,g~~
PULSO P/
DESLIGAR

r -CORRENTE DE CARGA

Fig. B.5 - Esquema de circuito comandado por transruptor.

Fora o desarme automático do gatilho acionado. o

t~ansruptor possui as mesmas caracterlsticas do relé "latching".
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