
Lista de Exercícios 3 – Ladder

1  -  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:

 

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 ir´a 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 deveá
ligar o motor no sentido inverso. Para uma economia de saídas do CLP, os sinais S1 e S4 estarão
ligados na mesma saída enquanto S2 e S3 também dividirão uma outra saída do CLP. 

a)Desenvolva um programa ladder que permita a inversão de giro do motor

b)Considere que se o motor estiver girando e o sentido for invertido, primeiramente a alimentação
deveá ser cortada e o CLP deverá esperar 30 segundos antes de ligar o outro sentido de giro. 



2 - E 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 seguran¸ca usa-se uma barreira fotoel´etrica (sensor infravermelho iv) que, no caso de
ser interrompida durante o processo de fechar, interrompe o fechamento do port˜ao e dá início a 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 saída de contato N.A.). 
•  Nas  posições  completamente  fechado  e  completamente  aberto  o  motor  deve  ficar  com  a
alimentação 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 


