
Técnico Integrado ao ensino médio
Exerćıcios de Revisão - CLP e Microcontroladores

Proibido o uso de eletrônicos e o empréstimo de materiais durante a avaliação. Não é permitido sair da sala antes do término da

avaliação, quando todo material recebido deve ser devolvido. O telefone celular deve ser colocado no chão, embaixo da cadeira,

desligado, ou no silencioso, ou no modo avião.

1. Elabore um programa PLC em Ladder para controlar dois relés (R1 e R2) de tal maneira que R1 pode
atuar de forma independente e R2 só pode atuar se R1 estiver ligado, mas pode continuar ligado após
o desligamento de R1. Os relés são ligados pelas botoeiras L1 e L2, e são desligados pelas botoeiras
D1 e D2. A seguinte tabela relaciona os sinais e acionamentos com suas respectivas entradas e sáıdas
no CLP:

Elemento Conexão no CLP

R1 Y1

R2 Y2

L1 X1

L2 X2

D1 X3

D2 X4

2. Um CLP executa seu programa em ciclos e, em cada ciclo: lê as entradas, as transfere para a imagem
de entrada, executa o programa escrevendo na imagem de sáıda e, só então, transfere a imagem de
sáıda para as sáıdas f́ısicas. O texto abaixo representa um trecho de programa, em Lista de Instrução,
de um controlador lógico programável(CLP), onde X1, X2 e X3 são contatos de entrada, e Y1 e Y2 são
contatos de sáıda. Levando o que foi dito em consideração, complete a tabela abaixo com os valores
das sáıdas Y1 e Y2 ao final de cada varredura. Dica: transforme o programa em uma expressão lógica
para analisar mais facilmente. Se preferir transforme o programa em Ladder para fazer a análise.

a

LDI X2
OR Y1
AND X1
OUT Y1
LD X2
ANI X3
OR Y2
ANI Y1
OUT Y2

varredura X1 X2 X3 Y1 Y2

1 0 0 0

2 1 0 0

3 0 1 0

4 0 1 0

5 1 0 1

3. É necessário fazer a automação de um portão como o mostrado na figura a seguir:

O Funcionamento deste portão se dá seguindo as seguintes especificações

• O comando é feito a partir da portaria numa botoeira com dois botões N.A. com as funções abrir
e fechar, que se podem ativar com o portão em qualquer posição.

• Quando o portão está completamente aberto, o processo de fechar inicia-se automaticamente ao
fim de 3 minutos.



• Por razões de segurança usa-se uma barreira fotoelétrica (sensor infravermelho iv) que, no caso
de ser interrompida durante o processo de fechar, interrompe o fechamento do portão e dá ińıcio
à sua abertura (sensor do tipo N.F.).

• A detecção das posições completamente aberto e completamente fechado é feita com interruptores
de fim de curso (fc1 e fc2 com sáıda de contato N.A.).

• Nas posições completamente fechado e completamente aberto o motor deve ficar com a ali-
mentação cortada.

• O funcionamento do portão deve ser sinalizado, através de lâmpada lp e acender de forma
intermitente, ficando ligada 1 segundo e desligada por 1 segundo

A seguinte tabela relaciona os sinais e acionamentos com suas respectivas entradas e sáıdas no CLP:

Elemento Conexão no CLP

Lâmpada lp Y1

Acionamento Motor Sentido Abrir Y2

Acionamento Motor Sentido Fechar Y3

Chave de fim de curso fc1 -
Portão completamente fechado

X1

Chave de fim de curso fc2 -
Portão completamente aberto

X2

Sensor Infravermelho iv X3

Botoeira Abrir X4

Botoeira Fechar X5

Desenvolva o programa que automatiza esse portão seguindo as especificações dadas. O programa
pode ser escrito em FBD ou então em Lista de Instrução visto que o CLP usado suporta ambas
as linguagens. Caso você escolha a linguagem FBD lembre-se de indicar o tempo do temporizador
utilizado. Caso escolha a linguagem Lista de Instrução, considere que a base de tempo do temporizador
é um segundo.

4. Faça um programa de CLP em Ladder para controlar um semáforo para travessia de pedestres. O
sistema é composto por dois semáforos, um para pedestres e um para automóveis. Quando o Pedestre
pressiona um botão para atravessar a faixa, o sistema espera 15 segundos e então muda de verde
para amarelo a luz do semáforo para automóveis. 5 segundos mais tarde, muda a luz do semáforo
de automóveis para vermelho e a luz do semáforo de pedestres para verde. O semáforo permanece
nessa configuração por 1 minuto e, então, retorna para o estado inicial, vermelho para pedestres e
verde para automóveis. Uma vez que o sistema voltou ao estado inicial, o semáforo para automóveis
deve permanecer verde por pelo menos 3 minutos antes de atender outro chamado de pedestres. Para
evitar pedestres loucos, o sistema ignora caso o botão seja apertado repetidamente, considerando
somente a primeira vez que foi pressionado.

A seguinte tabela relaciona os sinais e acionamentos com suas respectivas entradas e sáıdas no CLP:



Elemento Conexão no CLP

Luz Vermelha Automóvel Y1

Luz Amarela Automóvel Y2

Luz Verde Automóvel Y3

Luz Vermelha Pedestre Y4

Luz Verde Pedestre Y5

Botão Pedestre X1

5. Uma ponte H é um sistema que permite acionar um motor CC em dois sentidos utilizando somente
dois sinais provenientes de um controlador(um CLP por exemplo). Uma ponte H é exemplificada na
figura a seguir:

Figura 1: Portão a ser automatizado

Nesse esquema, se ligados os sinais S1 e S4 simultaneamente, o motor irá girar para um lado e, se
os sinais S3 e S2 forem ligados simultaneamente, o motor irá girar para o outro lado. Desenvolva
um programa Ladder que permita controlar a direção do sentido de giro do motor a partir de duas
botoeiras. A botoeira L1 deverá ligar o motor em um sentido de giro, enquanto a botoeira L2 deverá
ligar o motor no sentido inverso. Para uma economia de sáıdas do CLP, os sinais S1 e S4 estarão
ligados na mesma sáıda enquanto S2 e S3 também dividirão uma outra sáıda do CLP. Se o motor
estiver girando e o sentido for invertido, primeiramente a alimentação deverá ser cortada e o CLP
deverá esperar 30 segundos antes de ligar o outro sentido de giro.

A seguinte tabela relaciona os sinais e acionamentos com suas respectivas entradas e sáıdas no CLP:

Elemento Conexão no CLP

S1 e S4 Y1

S2 e S3 Y2

L1 X1

L2 X2

D1 X3

D2 X4

6. Para garantir que, durante a execução do programa de automação, não haja problemas devido
à alteração dos valores das entradas e sáıdas, o CLP trabalha com duas camadas intermediárias
que são atualizadas somente no ińıcio e fim de cada ciclo de varredura. Que camadas são essas?

7. Uma das posśıveis sáıdas que existem para um CLP são sáıdas a relé. Quando um CLP possui esse tipo
de conexão, o acionamento de uma sáıda provoca o fechamento de um relé espećıfico. Nesse caso, o
CLP não fornece energia para o equipamento ligado às sáıdas, necessitando assim de fontes externas.
Uma vantagem é que normalmente permite a ligação de equipamentos de potência intermediária
diretamente à sáıda do CLP. Utilizando a figura abaixo, faça uma ligação na sáıda do CLP utilizando
uma fonte de tensão e uma luz tal que, quando ativada a sáıda, a luz possa acenda.




