
1 – Utilize o I/O Simulator. (15 pts) 

 B0 é botão de EMERGÊNCIA e desliga todas as lâmpadas quando pressionado. (1 pt) 

1º pulso em B1: liga L1 (1 pt) 
 
2º pulso em B1: liga L1 e L2 (2 pts) 
 
3º pulso em B1: liga L1, L2 e L3 (3 pts) 
 
4º pulso em B1: liga L1, L2, L3 e L4 (4 pts) 
 
Pulsando B2 somente após o 4° pulso de B1, então: L1, L2, L3 e L4 desligam. (4 pts) 

 
 

 
 
2 – Utilize o Batch Simulator.(25 pts) 
Ao apertar Start, o tanque irá se encher e se esvaziar 3x, na seguinte sequência: 
 
1ª vez que enche, encherá através da bomba 1 (PUMP 1); (2 pts) 
 
2ª vez que enche, encherá através da bomba 2 (PUMP 2); (5 pts) 
 
3ª vez que enche, encherá através das duas bombas (PUMP 1 e PUMP 2). (8 pts) 
 
Caso Start seja novamente pressionado, o processo se repetirá. (5 pts) 
 
Lâmpada full acende sempre quando o tanque estiver ENCHENDO. (1 pt) 
 
Lâmpada Idle acende sempre quando o tanque estiver ESVAZIANDO. (1 pt) 
 
Lâmpada Run acende após Start ser pressionado e apaga quando o processo termina. (3 pts) 
  



 

Dual Compressor Simulator  

 

Considerações Iniciais: temos dois compressores (O:2/0 e O:2/1), dois sensores de pressão (PE1, em I:1/2 e PE2, em 

I:1/3), a porcentagem de consumo de ar (%Flow), além dos botões de Start e Stop e das lâmpadas de sinalização C1, 

C2 e Run. Após a leitura da prova, o professor irá explicar oralmente cada item. 

Funcionamento dos sensores de pressão: Os sensores de pressão podem ser regulados em dois valores. O primeiro 

valor, na parte de cima, é a pressão (em psi) que fará com que o sensor seja acionado. O segundo valor, na parte de 

baixo, é quantos psi a pressão terá de cair para desacionar o sensor. No exemplo da imagem, o sensor irá acionar 

quando a pressão do compressor chegar a 120psi e só será desacionado quando a pressão for 20 psi menor que este 

valor – ou seja, 100 psi.  

Funcionamento do programa: 

- O botão de Stop (N.F. no campo), poderá ser pressionado 1x, 2x ou 3x, para selecionar qual(is) compressor(es) 

serão ligados. Da primeira vez que Stop é pressionado, a lâmpada C1 liga, indicando que o compressor 1 foi 

selecionado. Da segunda vez, a lâmpada C2 liga, indicando que o compressor 2 foi selecionado. Da terceira vez, as 

duas lâmpadas ligam (C1 e C2), indicando que os dois compressores foram selecionados. Caso Stop seja pressionado 

mais vezes, a sequência de acionamento das lâmpadas segue na mesma ordem (assim, na 4ª vez acende C1, na 5ª 

C2, na 6ª C1 e C2 acendem juntos, na 7ª novamente apenas C1, e assim por diante). 

- Então, após selecionar o(s) compressor(es), o botão de Start será pressionado. Quando isso acontecer, o 

compressor selecionado irá ligar – ou seja, se C1 foi selecionado, apenas o Compressor 1 liga, se C2 foi selecionado, 

apenas o compressor 2 liga e se C1 e C2 foram selecionados, C1 e C2 ligam. 

- O(s) compressor(es) ficará(ão) ligado(s) até que a pressão atinja 70 psi, quando então serão desligados. 

- Quando a pressão cair até 50 psi, as lâmpadas apagarão e o ciclo poderá ser repetido. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 


