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Princípios
Elétricos

Circuitos
1.1.1

Componentes Básicos dos Circuitos

1.1.2

Lei de Ohm

Um circuito é um trajeto fechado por meio do qual uma corrente
elétrica flui. Um circuito elétrico é formado quando um trajeto
condutor é criado para permitir que elétrons livres movam
continuamente. Se você pensar na sua casa, normalmente cada
cômodo tem um circuito elétrico dedicado, protegido por um
disjuntor no painel de serviço central—, sendo que, dessa forma,
é possível ativar ou desativar as seções sem afetar a casa toda.

A Lei de Ohm define a relação entre energia (P, power), tensão
(E, voltage), corrente (I, current) e resistência (R, resistance). A Lei
de Ohm afirma que a corrente por meio de um condutor entre
dois pontos é diretamente proporcional à diferença potencial ou
à tensão entre os dois pontos, e inversamente proporcional à
resistência entre eles.

V

R

(P) A energia está relacionada ao tempo. É medida em joules de trabalho
por unidade de tempo. A unidade de energia é o watt. Quando você pensa
na energia usada por um circuito, isso é em termos do número de watts
por circuito.
A energia é a quantidade de corrente vezes o nível de tensão em um
determinado ponto medido em watts.
(E) A tensão é a existência de uma diferença potencial (carga) entre dois
objetos ou pontos em um circuito. É a força que impulsiona os elétrons a
fluir em um circuito. A tensão é medida em volts (V).
(I) A corrente é o fluxo de eletricidade que passa por um ponto em um cabo
ou circuito. A corrente é medida em ampères (A). Por exemplo, pense em
um rio e na quantidade de água (corrente) que passa por um ponto à sua
frente. A corrente flui de negativo para positivo na superfície de um condutor.
(R) A resistência determina quanta corrente fluirá por meio de um
componente. Os resistores são usados para controlar os níveis de tensão
e de corrente. Uma resistência muito alta permite que uma pequena
quantidade de corrente flua. Uma resistência muito baixa permite que uma
grande quantidade de corrente flua. A resistência é medida em ohms (Ω).
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Circuitos
Há três fórmulas básicas da Lei de Ohm:
I=E/R
ampères=volts/ohms
R=E/I
ohms=volts/ampères
E=I*R
volts=ampères*ohms

1

Exemplo: Um eletrodoméstico tem a classificação de 1200 watts
e está conectado a 120 volts.
I = ampères = 10
E = volts = 120
R = ohms = 12Ω
P = watts = 1200
Quanta corrente ele consumirá?
ampères = watts/volts I = P/E
I = 1200/120 = 10 A
Qual é a resistência do mesmo eletrodoméstico?
Ohms = volts/ampères R = E/I
R = 120/10 = 12 ohms

1.1.3

Circuitos em Série

Um circuito em série é um circuito formado exclusivamente pelos
componentes conectados em uma série e tem somente um
trajeto por meio do qual os elétrons podem fluir. A corrente por
meio de cada um dos componentes é a mesma e a tensão pelos
componentes é a soma das tensões em cada componente. Todo
dispositivo em um circuito em série deve funcionar para o circuito
ser concluído.
• A corrente total em um circuito em série é igual à corrente
em qualquer outra parte do circuito.
Corrente total = IT = I1 = I2 = I3 =... IN
• A tensão total em um circuito em série é igual à soma das
tensões em todas as partes do circuito.
Tensão total = ET = E1 + E2 + E3 +... EN
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Circuitos
• A resistência total de um circuito em série é igual à soma da
resistência de todas as partes do circuito.
Resistência total = RT = R1 + R2 + R3 +... RN

1.1.4

Circuitos Paralelos

Um circuito paralelo é um circuito conectado totalmente em
paralelo e que tem mais de um trajeto por meio do qual os
elétrons fluem. A tensão por meio de cada um dos componentes
é a mesma e a corrente total é a soma das correntes em cada
componente. Cada dispositivo em um circuito paralelo tem o
seu próprio circuito e pode funcionar de forma independente dos
outros dispositivos.
• A corrente total em um circuito paralelo é igual à soma das
correntes em todas as ramificações do circuito.
Corrente total = IT = I1 + I2 + I3 +... IN
• A tensão total em qualquer ramificação em paralelo é igual à
tensão em qualquer outra ramificação e também é igual à
tensão total.
Tensão total = ET = E1 = E2 = E3 =... EN
• A resistência total de um circuito paralelo é encontrada
aplicando-se a Lei de Ohm aos valores totais do circuito.
Resistência total = Tensão total/ampères totais OU RT = ET/IT

Fórmulas Elétricas
1.2.1

Ampères

Para Encontrar Ampères
Corrente contínua:
A. Quando o cavalo-vapor for conhecido:
AMPÈRES =

CAVALO-VAPOR x 746
ou I =
VOLTS x EFICIÊNCIA

CV x 746
E x %EFF

Que corrente um trailer de viagem consumirá quando estiver
equipado com um motor de 12 volts e 1/8 HP, tendo uma
classificação de eficiência de 96%?
AMPÈRES =

CV x 746
746 x 1/8
93.25
=
=
= 8,09 A
E x %EFF
12 x 0,96
11.52

B. Quando os quilowatts forem conhecidos:
AMPÈRES =

QUILOWATTS x 1000
KW x 1000
ou I =
VOLTS
E

Um gerador de corrente contínua de 75 kW e 240 V é usado
para alimentar uma correia transportadora de velocidade variável
em uma britadeira. Determine a corrente.
I=

1-4

KW x 1000
75 x 1000
=
= 312,5 A
E
240
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Fórmulas Elétricas
Monofásica:
Quando watts, volts e o fator de energia forem conhecidos:
AMPÈRES =

1

___P__
__________WATTS_______
ou
E x FF
VOLTS x FATOR DE FORÇA

Determine a corrente quando um circuito tiver uma carga de
1500 watts, um fator de energia de 86% e operar a partir de uma
fonte de 230 volts monofásica.
I=

_1500P_
=
230 x 0,86

1500
= 7,58 A
197.8

Trifásico:
Quando watts, volts e o fator de energia forem conhecidos:
AMPÈRES =
ou

I=

____________CAVALO-VAPOR x 746____________
VOLTS x EFICIÊNCIA x FATOR DE FORÇA x 1,73
_KW x 1000_
E x FF x 1.73

Determine a corrente quando um circuito tiver uma carga de
1500 watts, um fator de energia de 86% e operar a partir de uma
fonte de 230 volts trifásica.
I=

_____P_____
_____1500_____
1500
=
=
E x FF x 1,73 230 x 0,86 x 1,73
342.2

I = 4,4 A

1.2.2

Cavalo-Vapor

Para Encontrar o Cavalo-Vapor
Corrente contínua:
CAVALO-VAPOR =

VOLTS x AMPÈRES x EFICIÊNCIA
746

Um motor de 12 volts consome uma corrente de 8,09 ampères e tem
uma classificação de eficiência de 96%. Determine o cavalo-vapor.
CV =

E x I x %EFF
=
746

12 x 8,09 x 0,96
93.19
=
746
746

CV = 0,1249 = 1/8CV

Monofásico:
CV =

VOLTS x AMPÈRES x EFICIÊNCIA x FATOR DE FORÇA
746

Um motor CA de 115 volts monofásico tem uma classificação
de eficiência de 92% e um fator de energia de 80%. Determine o
cavalo-vapor se a carga de ampères for 4,4 ampères.
115 x 4,4 x 0,92 x 0,80
746

CV =

E x I x %EFF x FF
=
746

CV =

372.416
= 0,4992 = 1/2CV
746
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Fórmulas Elétricas
Trifásica:
CV =

VOLTS x AMPÈRES x EFICIÊNCIA x FATOR DE FORÇA x 1,73
746

Um motor de 460 volts trifásico consome uma corrente de 52
ampères. O motor tem uma classificação de eficiência de 94% e
um fator de energia de 80%. Determine o cavalo-vapor.
CV =

E x I x %EFF x FF x 1,73
460 x 52 x 0,94 x 0,80 x 1,73
=
746
746

CV = 41,7CV

1.2.3

Quilowatts

Para Encontrar os Quilowatts
Corrente contínua:
QUILOWATTS =

VOLTS x AMPÈRES
1000

Um motor CC de 120 volts consome uma corrente de 40
ampères. Determine os quilowatts.
KW =

E x I 120 x 40
4800
=
=
= 4,8KW
1000
1000
1000

Monofásico:
QUILOWATTS =

VOLTS x AMPÈRES x FATOR DE FORÇA
1000

Um motor CA de 115 volts monofásico consome uma corrente
de 20 ampères e tem um fator de energia de 86%. Determine o
cavalo-vapor se a carga de ampères for 4,4 ampères.
KW =

E x I x FF 115 x 20 x 0,86 1978
=
=
= 1,978 = 2KW
1000
1000
1000

Trifásico:
QUILOWATTS =

VOLTS x AMPÈRES x FATOR DE FORÇA x 1,73
1000

Um motor CA de 460 volts monofásico consome uma corrente
de 52 ampères e tem um fator de energia de 80%. Determine o
cavalo-vapor.
E x I x FF x 1,73
460 x 52 x 0,80 x 1,73
=
1000
1000
= 33,105 = 33,105 = 33KW
1000

KW =

1.2.4

KVA

Para Encontrar Quilovolt-Ampères
Monofásico
QUILOVOLT-AMPÈRES =

VOLTS x AMPÈRES
1000

Um gerador de 240 volts monofásico fornece 41,66 ampères em
carga total. Determine a classificação de quilovolt-ampères.
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Fórmulas Elétricas

1

QUILOVOLT-AMPÈRES =

VOLTS x AMPÈRES x 1,73
1000

Trifásico:
CV =

VOLTS x AMPÈRES x EFICIÊNCIA x FATOR DE FORÇA x 1,73
746

Um gerador de 460 volts trifásico fornece 52 ampères. Determine
a classificação de quilovolt-ampères.
KVA =

E x I x 1,73
460 x 52 x 1,73
41,382
=
=
1000
1000
1000

= 41,382 = 41KVA

E= volts, I= ampères, W= watts, PF= fator de energia,
Eff= efficiência, HP= cavalo-vapor
Fórmulas Elétricas de CA/CC
Para localizar
Ampères
quando o
cavalo-vapor
é conhecido
Ampères
quando
os quilowatts
forem
conhecidos
Ampères
quando
kVA for
conhecido
Quilowatts

Corrente alternada

Corrente
contínua

Monofásica

Trifásica

CV x 746
E x %Ef

CV x 746
E x %Ef x FF

CV x 746
1,73 x E x %Ef
x FF

kW x 1000
E

kW x 1000
E x FF

kW x 1000
1,73 x E x FF

kVA x 1000
E

kVA x 1000
1,73 x E

I x E x FF
1000

I x E x 1,73 FF
1000

IxE
1000

I x E x 1,73
1000
I x E x Ef x 1,73
x FF
746

IxE
1000

QuilovoltAmpères
Cavalo-vapor
(saída)

I x E x Ef
746

I x E x Ef x FF
746

Eficiência CA e Fórmulas do Fator de Força
Para localizar

Monofásica

Trifásica

746 x CV
E x I x FF

746 x CV
E x I x FF x 1,732

Watts de entrada
VxA

Watts de entrada
E x I x 1,732

Eficiência
Fator de força
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Definições Elétricas (Fundamentos Sobre CA/CC)
1.3.1

Tensão

A tensão, também chamada de força eletromotriz, é uma
expressão quantitativa da diferença do potencial em carga entre
dois pontos em um campo elétrico. Quanto maior a tensão, maior
o fluxo da corrente elétrica (ou seja, a quantidade de mecanismos
de transporte de carga que passa por um ponto fixo por unidade
de tempo) por meio de um meio condutor ou semicondutor para
uma determinada resistência para o fluxo. A tensão é simbolizada
por uma letra maiúscula em itálico V ou E. A unidade padrão é volt,
simbolizado por uma letra maiúscula V sem itálico.
A tensão pode ser direta ou alternada. A tensão direta mantém
sempre a mesma polaridade. Em uma tensão alternada, a
polaridade inverte a direção periodicamente. O número de ciclos
completos por segundo é a frequência, que é medida em hertz (um
ciclo por segundo), quilohertz, megahertz, gigahertz ou terahertz.
Um exemplo de tensão direta é a diferença potencial entre os
terminais de uma bateria eletroquímica. A tensão alternada está
presente entre os terminais de uma tomada comum.

1.3.2

Corrente

DC significa "Direct Current" (corrente contínua - CC), ou seja,
a tensão ou a corrente que mantém a polaridade ou a direção
constante, respectivamente, ao longo do tempo.
AC significa "Alternating Current" (corrente alternada - CA), ou
seja, a tensão ou a corrente que muda a polaridade ou a direção,
respectivamente, ao longo do tempo.
CORRENTE CONTÍNUA
(CC)
1

1

1.3.3

CORRENTE ALTERNADA
(CA)
1

1

Capacitância

Capacitância é a habilidade de um corpo manter uma carga
elétrica e também uma medida da quantidade de energia elétrica
armazenada (ou separada) para um determinado potencial
elétrico. Expressa em farads.
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Definições Elétricas (Fundamentos Sobre CA/CC)
1.3.4

Indutância

1.3.5

Impedância

1.3.6

Reatância

1.3.7

Ângulo de Fase

1.3.8

Formas de Onda de Pico a Pico

1

Indutância é a propriedade de um circuito elétrico que faz com
que a tensão seja gerada proporcionalmente à taxa de mudança
na corrente em um circuito. Expressa em henrys.

Impedância é a oposição total da corrente alternada por um
circuito elétrico, igual à raiz quadrada da soma dos quadrados
da resistência e da reatância do circuito. Normalmente expressa
em ohms.

Reatância em um circuito é a oposição a uma corrente alternada
devido à capacitância (resistência capacitiva) ou indutância
(reatância indutiva). Expressa em ohms.

Um ângulo de fase de uma onda periódica refere-se ao número
de unidades adequadas da medida angular entre um ponto na
onda e um ponto de referência.

A amplitude de pico a pico (P-P) é a altura total de uma forma de
onda CA conforme medido a partir dos picos máximos positivos
aos máximos negativos em um gráfico.
Exemplo de quando usar: ao classificar isoladores para serviço
em aplicações CA de alta tensão, as medições de tensão de pico
são as mais apropriadas porque a principal preocupação aqui é
o "flashover" do isolador causado por picos breves de tensão,
independentemente do período.

Pico a pico
Período

Princípios Elétricos
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Definições Elétricas (Fundamentos Sobre CA/CC)
1.3.9

Formas de Onda do Diagrama RMS

RMS significa Root Mean Square (raiz quadrada média) e é
uma forma de expressar uma quantidade de CA de tensão ou
corrente em termos de funcionalidade equivalente a CC. Por
exemplo, uma RMS CA de 10 volts é a quantidade de tensão
que geraria a mesma quantidade de dissipação de calor em
um resistor de um determinado valor, como uma fonte de
alimentação CC de 10 volts. Também conhecida como o valor
"equivalente" ou "equivalente a CC" de uma tensão ou corrente
CA. Para uma onda senoidal, o valor de RMS é cerca de 0,707
do seu valor de pico.
Exemplo de quando usar: ao determinar o tamanho adequado do
cabo (ampacidade) para conduzir a energia elétrica de uma fonte
para uma carga, a medição da corrente de RMS é a melhor a
ser usada porque a principal preocupação aqui é com a corrente
superaquecer o cabo, que é uma função da dissipação da
energia causada pela corrente por meio da resistência do cabo.

1.3.10

Formas de Onda Sinusoidal

1.3.11

Fasores

Uma onda sinusoidal (seno) é uma onda que, ao longo do tempo,
começa em zero, aumenta para um valor máximo e, em seguida,
diminui para um valor mínimo e se repete. Geralmente, qualquer
forma de onda que se parece com uma onda senoidal perfeita é
chamada de Sinusoidal.

Um fasor (vetor de fase) é uma representação de uma onda
senoidal cuja amplitude, fase e frequência não variam com o
tempo. Um fasor também é chamado de sinor. Com os fasores,
as técnicas para solucionar circuitos CC podem ser aplicadas
para solucionar circuitos CA.
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Ampères de classificação de corrente
(para instalação ventilada em racks de cabos)

2.1.1

AWG

Tabela de Dimensões (AWG) com Resistência de Capacidade de Corrente

Condutores
Tabela de Dimensões (AWG) com Resistência de
Capacidade de Corrente

Especificações de Condutores e Cabos de Energia

Condutores
As seguintes tabelas, 310.16 a 310.21, são mencionadas no 2011
National Electrical Code®
Tabela 310.15(B)(16) (antiga Tabela 310.16) Ampacidades permitidas dos condutores
isolados nominais até e incluindo 2000 volts, 60°C a 90°C (140°F a 194°F), não
mais do que três condutores de corrente na pista, cabo ou terra (diretamente
enterrados), com base na temperatura ambiente de 30°C (86°F)*

2

Classificação da Temperatura do Condutor
[Veja a tabela 310.104(A).]
60°C
(140°F)

Tamanho
AWG ou
kcmil

Tipos
TW,
UF

75°C
(167°F)

90°C
(194°F)

Tipos
RHW,
THHW,
THW,
THWN,
XHHW,
USE,
ZW

Tipos
TBS, SA,
SIS, FEP,
FEPB,
MI,
RHH,
RHW-2,
THHN,
THHW,
THW-2,
THWN2, USE2, XHH,
XHHW,
XHHW2, ZW-2

—
—
15
20
30
40
55
70
85
95
110
125
145
165
195

Tipos
TW,
UF

75°C
(167°F)

90°C
(194°F)

Tipos
RHW,
THHW,
THW,
THWN,
XHHW,
USE

Tipos
TBS,
SA, SIS,
THHN,
THHW,
THW-2,
THWN-2,
RHH,
RHW-2,
USE-2,
XHH,
XHHW,
XHHW-2,
ZW-2

ALUMÍNIO OU ALUMÍNIO
REVESTIDO DE COBRE

COBRE
18**
16**
14**
12**
10**
8
6
4
3
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0

60°C
(140°F)

—
—
20
25
35
50
65
85
100
115
130
150
175
200
230

14
18
25
30
40
55
75
95
115
130
145
170
195
225
260

—
—
—
15
25
35
40
55
65
75
85
100
115
130
150

—
—
—
20
30
40
50
65
75
95
100
120
135
155
180

—
—
—
25
35
45
55
75
85
100
115
135
150
175
205

Tamanho
AWG ou
kcmil
—
—
—
12**
10**
8
6
4
3
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0

*Consulte 310.15(B)(2) com relação aos fatores de correção de ampacidade onde a temperatura ambiente for
diferente de 30°C (86°F).
**Consulte 240.4(D) com relação às limitações de proteção sobrecorrente do condutor.
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Condutores
Tabela 310.15(B)(16) continuação
Tabela 310.15(B)(16) (antiga Tabela 310.16) Ampacidades permitidas dos condutores
isolados nominais até e incluindo 2000 volts, 60°C a 90°C (140°F a 194°F), não
mais do que três condutores de corrente na pista, cabo ou terra (diretamente
enterrados), com base na temperatura ambiente de 30°C (86°F)*
Classificação de Temperatura do Condutor
[Veja a tabela 310.104(A).]
60°C
(140°F)

Tamanho
AWG ou
kcmil

Tipos
TW,
UF

75°C
(167°F)

90°C
(194°F)

Tipos
RHW,
THHW,
THW,
THWN,
XHHW,
USE,
ZW

Tipos
TBS, SA,
SIS, FEP,
FEPB,
MI,
RHH,
RHW-2,
THHN,
THHW,
THW-2,
THWN2, USE2, XHH,
XHHW,
XHHW2, ZW-2

60°C
(140°F)

Tipos
TW,
UF

75°C
(167°F)

90°C
(194°F)

Tipos
RHW,
THHW,
THW,
THWN,
XHHW,
USE

Tipos
TBS,
SA, SIS,
THHN,
THHW,
THW-2,
THWN2, RHH,
RHW-2,
USE-2,
XHH,
XHHW,
XHHW2, ZW-2

ALUMÍNIO OU ALUMÍNIO
REVESTIDO DE COBRE

COBRE

Tamanho
AWG ou
kcmil

250
300
350
400
500

215
240
260
280
320

255
285
310
335
380

290
320
350
380
430

170
195
210
225
260

205
230
250
270
310

230
260
280
305
350

250
300
350
400
500

600
700
750
800
900

350
385
400
410
435

420
460
475
490
520

475
520
535
555
585

285
315
320
330
355

340
375
385
396
425

385
425
435
445
480

600
700
750
800
900

1000
1250
1500
1750
2000

455
495
525
545
555

545
590
625
650
665

615
665
705
735
750

375
405
435
455
470

445
485
520
545
560

500
545
585
615
630

1000
1250
1500
1750
2000

*Consulte 310.15(B)(2) com relação aos fatores de correção de ampacidade onde a temperatura ambiente for
diferente de 30°C (86°F).
**Consulte 240.4(D) com relação às limitações de proteção sobrecorrente do condutor.
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Condutores
Tabela 310.15(B)(17) (antiga Tabela 310.17) Ampacidades permitidas de condutores
únicos isolados classificados até e incluindo 2000 Volts ao ar livre, com base na
temperatura ambiente de 30°C (86°F)*
Classificação de Temperatura do Condutor
Veja a tabela 310.104(A).]
60°C
(140°F)

Tipos
TW,
UF

Tamanho
AWG ou
kcmil
18**
16**
14**
12**
10**
8

75°C
(167°F)

90°C
(194°F)

Tipos
RHW,
THHW,
THW,
THWN,
XHHW,
ZW

Tipos
TBS, SA,
SIS,
FEP,
FEPB,
MI,
RHH,
RHW-2,
THHN,
THHW,
THW-2,
THWN2,
USE-2,
XHH,
XHHW,
XHHW2, ZW-2

60°C
(140°F)

Tipos
TW,
UF

75°C
(167°F)

90°C
(194°F)

Tipos
RHW,
THHW,
THW,
THWN,
XHHW

Tipos
TBS, SA,
SIS,
THHN,
THHW,
THW-2,
THWN-2,
RHH,
RHW-2,
USE-2,
XHH,
XHHW,
XHHW2, ZW-2

2

—
—
25
30
40
60

—
—
30
35
50
70

18
24
35
40
55
80

—
—
—
25
35
45

—
—
—
30
40
55

—
—
—
35
45
60

Tamanho
AWG ou
kcmil
—
—
—
12**
10**
8

6
4
3
2
1

80
105
120
140
165

95
125
145
170
195

105
140
165
190
220

60
80
95
110
130

75
100
115
135
155

85
115
130
150
175

6
4
3
2
1

1/0
2/0
3/0
4/0

195
225
260
300

230
265
310
360

260
300
350
405

150
175
200
235

180
210
240
280

205
235
270
315

1/0
2/0
3/0
4/0

ALUMÍNIO OU ALUMÍNIO
REVESTIDO DE COBRE

COBRE

*Consulte 310.15(B)(2) com relação aos fatores de correção de ampacidade onde a temperatura ambiente for
diferente de 30°C (86°F).
**Consulte 240.4(D) com relação às limitações de proteção sobrecorrente do condutor.
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Condutores
Tabela 310.15(B)(17) continuação
Tabela 310.15(B)(17) (antiga Tabela 310.17) Ampacidades permitidas de condutores
únicos isolados classificados até e incluindo 2000 volts ao ar livre, com base na
temperatura ambiente de 30°C (86°F)*
Classificação de Temperatura do Condutor
[Veja a tabela 310.104(A).]
60°C
(140°F)

Tipos
TW,
UF

75°C
(167°F)

90°C
(194°F)

Tipos
RHW,
THHW,
THW,
THWN,
XHHW,
ZW

Tipos
TBS, SA,
SIS,
FEP,
FEPB,
MI,
RHH,
RHW-2,
THHN,
THHW,
THW-2,
THWN2,
USE-2,
XHH,
XHHW,
XHHW2, ZW-2

60°C
(140°F)

Tipos
TW,
UF

75°C
(167°F)

90°C
(194°F)

Tipos
RHW,
THHW,
THW,
THWN,
XHHW

Tipos
TBS, SA,
SIS,
THHN,
THHW,
THW-2,
THWN-2,
RHH,
RHW-2,
USE-2,
XHH,
XHHW,
XHHW2, ZW-2

Tamanho
AWG ou
kcmil

COBRE

250
300
350
400
500

340
375
420
455
515

405
455
505
545
620

455
500
570
615
700

265
290
330
355
405

315
350
395
425
485

355
395
445
480
545

250
300
350
400
500

600
700
750
800
900

575
630
655
680
730

690
755
785
815
870

780
850
885
920
980

455
500
515
535
580

545
595
620
645
700

615
670
700
725
790

600
700
750
800
900

1000
1250
1500
1750
2000

780
890
980
1070
1155

935
1065
1175
1280
1385

1055
1200
1325
1445
1560

625
710
795
875
960

750
855
950
1050
1150

845
965
1070
1185
1295

1000
1250
1500
1750
2000

ALUMÍNIO OU ALUMÍNIO
REVESTIDO DE COBRE

Tamanho
AWG ou
kcmil

*Consulte 310.15(B)(2) com relação aos fatores de correção de ampacidade onde a temperatura ambiente for
diferente de 30°C (86°F).
**Consulte 240.4(D) com relação às limitações de proteção sobrecorrente do condutor.
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Condutores
Tabela 310.15(B)(18) (antiga Tabela 310.18) Ampacidades permitidas de condutores
isolados classificados até e incluindo 2000 volts, 150°C a 250°C (302°F a 482°F).
Condutores transportando até três correntes na pista ou cabo, com base na
temperatura ambiente de 40°C (104°F)*
Classificação de Temperatura do Condutor
[Veja a tabela 310.104(A).]
150°C
200°C
250°C
150°C
(302°F)
(392°F)
(482°F)
(302°F)
Tipo Z
Tamanho
AWG ou
kcmil
14
12
10
8
6
4
3
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0

Tipos FEP,
FEPB, PFA, SA
COBRE

34
43
55
76
96
120
143
160
186
215
251
288
332

36
45
60
83
110
125
152
171
197
229
260
297
346

Tipos PFAH, TFE

Tipo Z

NÍQUEL
OU COBRE
REVESTIDO COM
NÍQUEL
39
54
73
93
117
148
166
191
215
244
273
308
361

ALUMÍNIO OU
ALUMÍNIO
REVESTIDO
COM COBRE
—
30
44
57
75
94
109
124
145
169
198
227
260

2

Tamanho
AWG ou
kcmil
14
12
10
8
6
4
3
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0

*Consulte 310.15(B)(2) com relação aos fatores de correção de ampacidade onde a temperatura ambiente for
diferente de 40°C (104°F).

Tabela 310.15(B)(19) (antiga Tabela 310.19) Ampacidades permitidas de condutores
únicos isolados classificados até e incluindo 2000 volts, 150ºC a 250ºC (302ºF a
482ºF) ao ar livre, com base na temperatura ambiente de 40°C (104°F)*
Classificação de Temperatura do Condutor
[Veja a tabela 310.104(A).]
150°C
200°C
250°C
150°C
(302°F)
(392°F)
(482°F)
(302°F)
Tipo Z
Tamanho
AWG ou
kcmil
14
12
10
8
6
4
3
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0

Tipos FEP,
FEPB, PFA, SA
COBRE

46
60
80
106
155
190
214
255
293
339
390
451
529

54
68
90
124
165
220
252
293
344
399
467
546
629

Tipos PFAH, TFE

Tipo Z

NÍQUEL
OU COBRE
REVESTIDO COM
NÍQUEL
59
78
107
142
205
278
327
381
440
532
591
708
830

ALUMÍNIO OU
ALUMÍNIO
REVESTIDO
COM COBRE
—
47
63
83
112
148
170
198
228
263
305
351
411

Tamanho
AWG ou
kcmil
14
12
10
8
6
4
3
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0

*Consulte 310.15(B)(2) com relação aos fatores de correção de ampacidade onde a temperatura ambiente for
diferente de 40°C (104°F).
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Condutores
Tabela 310.15(B)(20) (antiga Tabela 310.20) Ampacidades de até três condutores isolados
únicos, classificados até e incluindo 2000 volts, com suporte em um mecanismo de
envio de mensagens, com base na temperatura ambiente de 40°C (104°F)*
Classificação de Temperatura do Condutor
[Veja a tabela 310.104(A).]
90°C
75°C
90°C
(194°F)
(167°F)
(194°F)

75°C
(167°F)
Tipos RHW,
THHW,
THW,
THWN,
XHHW, ZW
Tamanho
AWG ou
kcmil

Tipos MI,
THHN, THHW,
THW-2,
THWN-2, RHH,
RHW-2, USE-2,
XHHW, XHHW2, ZW-2

Tipos RHW, THW,
THWN, THHW,
XHHW

Tipos THHN,
THHW, RHH,
XHHW, RHW2, XHHW-2,
THW-2,
THWN-2, USE2, ZW-2

ALUMÍNIO OU ALUMÍNIO
REVESTIDO DE COBRE

COBRE

Tamanho
AWG ou
kcmil

8
6
4
3
2
1

57
76
101
118
135
158

66
89
117
138
158
185

44
59
78
92
106
123

51
69
91
107
123
144

8
6
4
3
2
1

1/0
2/0
3/0
4/0

183
212
245
287

214
247
287
335

143
165
192
224

167
193
224
262

1/0
2/0
3/0
4/0

250
300
350
400
500

320
359
397
430
496

347
419
464
503
580

251
282
312
339
392

292
328
364
395
458

250
300
350
400
500

600
700
750
800
900
1000

553
610
638
660
704
748

647
714
747
773
826
879

440
488
512
532
572
612

514
570
598
622
669
716

600
700
750
800
900
1000

*Consulte 310.15(B)(2) com relação aos fatores de correção de ampacidade onde a temperatura ambiente for
diferente de 40°C (104°F).
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Condutores
Tabela 310.15(B)(21) (antiga Tabela 310.21) Ampacidades de condutores
descascados ou revestidos ao ar livre, com base em uma temperatura ambiente
de 40°C (104°F), temperatura total do condutor de 80°C (176°F), velocidade do
vento de 610 mm/s (2 pés/s)
Condutores de Cobre
Condutores de Alumínio AAC
Descascado
AWG
ou
kcmil
8
6
4
2
1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
500
750
1000
—
—
—
—
—
—
—

Revestido

Ampères

AWG
ou
kcmil

98
124
155
209
282
329
382
444
494
556
773
1000
1193
—
—
—
—
—
—
—

8
6
4
2
1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
500
750
1000
—
—
—
—
—
—
—

Descascado

Ampères

AWG
ou
kcmil

Ampères

103
130
163
219
297
344
401
466
519
584
812
1050
1253
—
—
—
—
—
—
—

8
6
4
2
1/0
2/0
3/0
4/0
266.8
336.4
397.5
477.0
556.5
636.0
795.0
954.0
1033.5
1272
1590
2000

76
96
121
163
220
255
297
346
403
468
522
588
650
709
819
920
968
1103
1267
1454

Revestido
AWG
ou
kcmil
8
6
4
2
1/0
2/0
3/0
4/0
266.8
336.4
397.5
477.0
556.5
636.0
795.0
—
1033.5
1272
1590
2000

2

Ampères

80
101
127
171
231
268
312
364
423
492
548
617
682
744
860
—
1017
1201
1381
1527
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Especificações de Condutores e Cabos de Energia

3

Planta Externa

Fontes de Alimentação
3.1.1

Definição de UPS (standby) e Não-Standby,
Vantagens Ferrorressonantes, Formas de Onda
Sinusoidais e Quadradas

UPS (standby):
Uninterruptible Power Supply (fonte de alimentação ininterrupta) —,
um dispositivo que fornece backup de bateria quando a energia
elétrica falhar ou cair para um nível inaceitável. Normalmente, as
fontes de alimentação consistem no seguinte:
• Módulo do transformador, que atua como um condicionador
em linha independente. O módulo do transformador contém
um transformador ferrorressonante, capacitor ressonante,
relé de isolamento de transferência, quadro de distribuição
de força e o quadro opcional Protective Interface Module
(PIM, módulo de interface de proteção).
• Módulo inversor, que é exigido para operações em standby
e contém o circuito necessário para o carregador de
bateria com compensação de temperatura de três etapas,
conversor CC para CA (inversor), detectores de linha CA e
visor inteligente.
• Módulo opcional de comunicações, usado para fornecer
monitoramento de status externo e comunicações.
Diagrama de UPS (standby) - Veja página 3-3

Transformadores Ferrorressonantes:
Os transformadores ferrorressonantes oferecem uma solução
econômica robusta e comprovada para as demandas de energia
das condições ambientalmente desafiadoras encontradas em uma
estação de TV a cabo.
Vantagens:
1. Imunidade a relâmpagos
2. Tolerância a sobrecargas
3. Resistência a danos físicos

3-2

Planta Externa

Fonte de alimentação principal
substituível
Proteção contra sobretensão

(conectada no compartimento superior
da tomada em paralelo)

Protetor opcional
contra queda de energia -

Planta Externa

Cabo de 240Vca

RV3

Terra (compartimento)

K1

RV1

Chassi da fonte de alimentação XM série 2

Informar seleção

Cabo de 120Vca

Baterias

RV2
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87/89 Vca
75 Vca
63 Vca
Preto
Branco
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Preto

(-)

Saída 1B
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Transformador
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Vermelho Preto
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Inversor

Disjuntor
da bateria
(+)

Detector de linha CA
e circuitos de
lógica de controle

Conjunto do módulo do inversor

Saída CA

Conector de saída (mostrado na posição 63Vca padrão)

Transformador

Relê de isolamento

Barramento de controle

AC1
AC2

Quadro de distribuição de força

Proteção secundária contra sobretensão da fonte de alimentação

Varistores V320LA40BP com fusível pequeno

Preto

Vermelho

Sensor de
temperatura remota

Placa
opcional de
comunicações

Transpônder

Insersor de energia do cabo
coaxial (SPI de Alfa)

Baterias

Protetor contra queda de energia

Rede coaxial

Rede de monitoramento
de status

(Alfa n/p 162-028-10)

Proteção contra sobretensão do transpônder

Protetor coaxial contra queda de energia
(abastecido a gás)
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Abaixo: Diagrama de UPS (standby)
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O transformador ferrorressonante oferece regulagem de
tensão inerente por meio das propriedades não lineares do
aço magnético saturável a partir do qual o transformador
ferrorressonante é conduzido. À medida que a tensão de saída
de RMS muda, o fluxo no aço secundário do transformador
ferrorressonante muda também. Na verdade, o transformador
ferrorressonante é um sistema de circuito fechado. Diferente dos
sistemas de feedback de circuito fechado mais convencional,
a dinâmica do circuito não é estritamente controlada em
um transformador ferrorressonante. Devido à economia, a
característica magnética de cada laminação que é colocada
nesses transformadores ferrorressonantes não é individualmente
caracterizada. Além disso, os excepcionais benefícios de
custo de um transformador ferrorressonante diminuem com
o acréscimo de componentes eletrônicos. Em uma condição
com carga leve, o ganho de circuito é o mais alto e em alguns
exemplos de transformadores ferrorressonantes resulta na
instabilidade no transformador ferrorressonante. É essa
instabilidade que gera o fluxo de corrente de RMS extra na
sinuosidade ressonante.
Operação em Linha CA:
Durante a operação em linha CA, a energia elétrica é direcionada
para a sinuosidade principal do transformador ferrorressonante
por meio dos contatos do relé de isolamento de transferência.
Simultaneamente, a energia do inversor é direcionada para
o circuito do retificador, fornecendo energia para o circuito
de controle. O inversor bidirecional também atua como
um carregador da bateria durante a operação em linha. O
transformador ferrorressonante e um capacitor CA a partir do
circuito do tanque ressonante, que fornece excelente atenuação
de ruído e de pico, limitação de corrente de curto-circuito
de saída e regulagem de tensão de saída. O transformador
ferrorressonante gera uma saída de onda quase-quadrada que
se parece com uma onda quadrada arredondada.
Quando a tensão de linha CA de entrada cair ou aumentar
significativamente ou ocorrer uma queda completa de energia, o
monitor em linha da lógica de controle ativa a operação standby.
Durante a transferência da linha CA para a operação standby, o
inversor alimentado pela bateria é ativado à medida que o relé
de isolamento é alternado para impedir que a energia CA seja
retroalimentada para a energia elétrica. A energia contida no
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transformador ferrorressonante continua fornecendo alimentação
para a carga. As mudanças a seguir também ocorrem dentro da
fonte de alimentação:
• O relé de isolamento é aberto para desconectar a linha CA
da sinuosidade principal do transformador ferrorressonante.
• A lógica de controle ativa e desativa os FETs do inversor na
frequência em linha. Essa ação de alternância converte a
corrente da bateria CC em corrente CA nas sinuosidades
do inversor do transformador ferrorressonante, fornecendo
energia regulada para a carga.
• A lógica de controle, que inclui um microprocessador e
outros circuitos para proteger os FETs do inversor contra
danos de sobrecorrente, monitora a condição das baterias
e o inversor durante a operação em standby. Como uma
queda de linha CA prolongada descarregaria bastante as
baterias, resultando em um dano permanente, a lógica de
controle desativará o inversor quando as baterias caírem
para cerca de 10,5VCA por bateria (31,5VCA em um
conjunto de três baterias ou 42VCA em um conjunto de
quatro baterias).

3

Quando a tensão em linha CA aceitável for retomada, a fonte
de alimentação retornará para a operação em linha CA após
um intervalo de 20 a 40 segundos. Esse atraso permite que a
tensão em linha CA e a frequência se estabilizem antes que a
fase da lógica de controle bloqueie a saída do inversor para a
entrada da energia elétrica. Em seguida, a lógica de controle
desenergiza o relé de isolamento, reconecta a linha CA à principal
do transformador ferrorressonante e desativa (desliga) o inversor.
Isso resulta em uma transferência tranquila em fase para a
energia elétrica sem interrupção do serviço para a carga. Em
seguida, o circuito de carregamento da bateria ativa a recarga
das baterias em preparação para a próxima queda de energia.
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3.1.2

Fonte de Alimentação Não-Standby

Definição: As fontes de alimentação não-standby fornecem uma
energia condicionada aos amplificadores de sinal em sistemas
de televisão a cabo e de distribuição de difusão. O desenho
normalmente consiste em uma placa-base, no conjunto do
transformador e na tampa do compartimento, que fornece a
carga com energia CA regulada com limitação de corrente que
seja livre de picos, sobretensões e outras formas de transientes
de linha de energia. O desenho oferece suporte a atualizações
fáceis simplesmente ao substituir o conjunto do transformador.
Uma classificação de eficiência ideal é 90% ou melhor.
As fontes de alimentação não-standby incluem um disjuntor de
entrada CA, fusível de saída, tomada, encaixe VSF e fixação
de aterramento externa. Geralmente são instaladas em postes,
paredes, prateleiras ou pedestais. Os controles do operador são
internos ao compartimento no conjunto do transformador principal.
Princípio operacional: O conjunto do transformador modular
contém o transformador ferrorressonante, capacitor do circuito
ressonante e painel de controle com disjuntor de entrada em
linha e conjunto de fusíveis de saída.
Transformador ferrorressonante: As fontes de alimentação
não-standby típicas usariam a tecnologia de transformadores
ferrorressonantes para fornecer o condicionamento em linha e
a regulagem da tensão. As sinuosidades principal e secundária
do transformador são fisicamente isoladas uma da outra por
um núcleo de aço grande que reduz significativamente o
acoplamento capacitativo de picos e ruído para a sinuosidade
secundária. Isso fornece uma saída regulada com limitação de
corrente com excelente isolamento e atenuação de ruído (modo
comum de 120dB e modo transverso de 60dB).
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Outra característica exclusiva do transformador ferrorressonante
é sua capacidade de fornecer limitação de corrente no caso de
um curto-circuito. Esse efeito é chamado de retorno. A corrente
de saída do transformador, normalmente, pode atingir 150%
da classificação de corrente de saída da placa de identificação
em um período curto sem danos ao transformador. Quando
o transformador atingir o ponto de saturação, a corrente de
saída diminuirá (dobrará em si mesma) para um valor mínimo
e, portanto, fornecerá limitação de corrente. Os desenhos
baseados no transformador ferrorressonante são extremamente
reforçados e confiáveis, oferecendo muitos anos de operação
sem apresentar problemas.

3

Capacitor do circuito ressonante: Um capacitor CA ressonante
abastecido a óleo é conectado à sinuosidade ressonante
(secundária) do transformador, formando um circuito de tanque.
Isso fornece a função do circuito ressonante que colabora para
a regulação da tensão da alimentação. A vantagem desse tipo
de desenho do transformador/capacitor é a capacidade do
transformador ferrorressonante regular sua tensão de saída
em uma ampla gama de tensões de entrada e carga de saída.
As tensões de saída típicas podem variar de ±3% a 5%, com
variações de tensões de entrada de ±15% de tensões em linha
nominais e carga de saída de 20% a 100%. Essa regulação
restrita é vantajosa em aplicações de televisão a cabo, já que
os dispositivos ativos são protegidos contra flutuações de
tensão perigosas.
Diagrama de bloco de não-standby - Veja páginas 3-8
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Diagrama de bloco de não-standby abaixo
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3.1.3

Vantagens de 90VCA Sobre 60VCA

3.1.4

Eficiência, Correspondência da Carga
das Fontes de Alimentação Dentro da Rede

90VCA fornece maior eficiência de rede ao diminuir as perdas
de I2R em relação ao uso de 60VCA. Além disso, 90VCA
fornece um alcance maior, de forma que uma única fonte de
alimentação pode oferecer suporte a mais dispositivos ativos,
considerando que o corte de tensão baixa para um dispositivo
operar adequadamente é cerca de 46VCA. O resultado líquido é
que você pode usar menos fontes de alimentação para oferecer
suporte à sua rede.

3

XM2-915
XM2-918HP

A de saída

70%

75%

80%

85%

90%

95%

3A

4A

6A

8A

10A

12A

Fontes de alimentação de 15 A

14A

16A

Carregamento típico de uma fonte de alimentação
ferrorressonante

Eficiência em linha
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Se fontes de alimentação Alpha forem usadas, você poderá
consultar a tabela a seguir para otimizar a eficiência e a
correspondência de carga.
Carga
de rede

Alcance
de
eficiência
máxima
XM2-HP

Alcance de
eficiência
máxima
XM2

24 A
(90V)
22

20

Diretriz de aplicações

18

16

14

12

10

8

6

4

2

HP

24

-9

HP

22

-9

2
XM

2
XM

18

-9

2
XM

15

-9

2
XM

HP

10

-9

2
XM

*
HP

00

06

-9

2
XM

-3

2
XM

3.1.5

Mercados da
América do Norte

Medição das Tensões de Saída, de Entrada e de
Bateria com DMM

Ao medir a tensão CA de saída de uma fonte de alimentação, é
necessário ter um DMM (Digital MultiMeter, multímetro digital) que
seja TRUE RMS.
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3.1.6

Diagramas de Fiação das Baterias

Os diagramas a seguir descrevem como conectar uma
sequência de baterias a uma fonte de alimentação.
Diagrama com Três Baterias:
Sonda de temperatura
(conectada a XM2)

PRETO (-)

VERMELHO (+)

Conector do cabo da bateria
(para fonte de alimentação XM2)

Preto (-)

3

Vermelho (+)

3

2

1

RTS
(Do lado da bateria)

Fusível em linha (opcional)

Diagrama com Quatro Baterias:

Sonda de temperatura
(conectada a XM2)

PRETO (-)

VERMELHO (+)

Conector do cabo da bateria
(para fonte de alimentação XM2)

RTS
(Do lado da bateria)
Preto (-)
Vermelho (+)

3

1

4

2
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(opcional)
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Diagrama com Seis Baterias:
R E D (+)

B L A C K (-)

Conector do cabo da bateria
(para fonte de alimentação XM2)
Sonda de temperatura
(conectada a XM2)

Preto (-)

Vermelho (+)

3A

2A

1A

Bandeja superior
RTS
(Do lado da bateria)

Fusível em linha (opcional)

3B

2B

1B

Bandeja inferior
Fusível em linha (opcional)

Diagrama com Oito Baterias:
R E D (+)

Vermelho (+)

B L A C K (-)

Conector do cabo da bateria
(para fonte de alimentação XM2)
Sonda de temperatura
(conectada a XM2)
RTS
(Do lado da bateria)

Preto (-)

3A

1A

4A

2A

3B

1B

4B

2B

Bandeja superior

Fusível em linha
(opcional)

Bandeja inferior

3-12

Fusível em linha
(opcional)

Planta Externa

Baterias
3.2.1

Tipos de Baterias Seladas VRLA: Gel, Chumbo Puro

As baterias VRLA (Chumbo ácido reguladas por válvulas, Valve
Regulated Lead Acid) utilizam uma solução de eletrólito de
ácido sulfúrico ou de eletrólito gelificado para eliminar os riscos
de vazamento, o que aumenta a vida útil e a segurança de
operação. As baterias VRLA também contêm uma válvula de
pressão de autosselagem que impede o acúmulo de excesso
de pressão na célula e impede a entrada de ar exterior na célula,
prolongando assim a vida útil das baterias.
1. A bateria VRLA eletrólito gelificado utiliza um robusto
separador de polipropileno. Este separador de folhas não tem
a função de absorver o eletrólito, uma vez que o eletrólito é
gelificado. No entanto, executa perfeitamente a função de
separar e resistir ao desenvolvimento de curtos-circuitos entre
as placas positivas e negativas. A célula é completamente
preenchida até o topo das placas com o eletrólito gelificado.
Existem fissuras no gel entre as placas que permitem o
transporte do oxigênio a partir da placa positiva para a placa
negativa, tornando possível o ciclo de recombinação do oxigênio.
O eletrólito gelificado fornece uma dissipação máxima de calor
das placas positivas e negativas para reduzir a corrosão da grade
do ponto de falha principal em baterias VRLA.

3

2. A bateria AGM VRLA de chumbo puro utiliza um separador
composto de uma esteira de qualidade superior feita de vidro
microporoso com fibras de alta absorção. O eletrólito é composto
de uma solução de ácido sulfúrico de grau medicinal absorvida
pelo material de separação. As placas positivas e negativas
são compostas de chumbo puro, o que proporciona uma
autodescarga extremamente baixa de maneira a permitir um
período de armazenamento prolongado antes da implantação.
As placas de chumbo puro proporcionam uma proteção máxima
através da eliminação de impurezas, tais como o cálcio nas
placas de chumbo puro, que levam à corrosão da grade, o que é
o motivo principal de falha em baterias VRLA.

3.2.2

Manutenção, Testes e Armazenamento

Armazenamento
Todas as baterias de chumbo-ácido sofrem autodescarga
durante o armazenamento em circuito aberto. Isso causa
diminuição da voltagem do circuito e da capacidade. Isso
acontece especialmente quando as baterias são armazenados
por longos períodos em temperaturas mais elevadas.
Temperaturas mais elevadas durante longos períodos de
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armazenamento resultam na redução da capacidade residual e,
portanto, em uma vida útil mais curta da bateria.
Os requisitos de armazenamento variam de acordo com o tipo de
bateria a ser utilizada.
Durante o armazenamento, observe:
• Todas as baterias de chumbo-ácido sofrem autodescarga
durante o armazenamento em circuito aberto. Isso causa
perda de voltagem no circuito e de capacidade.
• A taxa de autodescarga está relacionada à temperatura
ambiente. Quanto mais baixa a temperatura, menor a
descarga. As baterias devem ser armazenadas em um local
limpo, ventilado e seco com uma temperatura ambiente
entre 0 e 20°C / 32 a 68°F.
• É importante acompanhar a voltagem doe circuito aberto, o
que está relacionado à densidade do eletrólito.
• Todas as baterias devem ser totalmente carregadas antes
de serem armazenadas. Anote a data de armazenamento
e a data da próxima carga suplementar no registro de
manutenção e na bateria.
• Após a instalação da bateria, verifique todas as baterias em
cada medida de conjunto na faixa de ±0,3 Vdc da média
do conjunto.
• Caso a voltagem de circuito aberto seja mais baixa que
12,6 V, ou caso as baterias tenham sido armazenadas
além dos limites da figura 1, elas devem ser carregadas
para evitar danos causados pela autodescarga.
Capacidade versus Período de Armazenamento
(VRLA Gelificado Típica)
100

Residual Capacity (%)

0°C / 32°F
10°C / 50

75

°F

40°

50

C/

30°C

104

°F

20°C

/ 86°F

/ 68°F

25

0

0

3

6

9

12

15

18

Storage Time (Months)
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Período de Armazenamento versus Temperatura
(Chumbo Puro)
100%

2.17
2.16

OCV Per Cell

90%

2.14

85%

2.13

80%

2.12

75%

2.11
2.1

Percent State of Charge

95%

2.15

40°C /
104°F
0

3

6

30°C /
86°F
9

12

25°C /
77°F
15

18

21

3

20°C /
68°F 70%
24

Storage Time (Months)

Manutenção
Orientações para manutenção das baterias
• Para obter um desempenho máximo, inspecione as baterias
a cada 3 meses em busca de:
– Sinas de rachaduras, vazamentos ou inchaços nas
baterias. A bateria deve ser substituída imediatamente
por um profissional autorizado, usando-se uma bateria
de tipo e classificação idênticas (faça equivalência da
condutância, das voltagens e dos códigos de datas
conforme especificado neste documento).
– Sinais de danos nos cabos da bateria. O cabo da bateria
deve ser substituído imediatamente por um profissional
autorizado usando-se peças de reposição especificadas
pelo vendedor.
– Conexão de bateria frouxa. Consulte a documentação
para obter o torque e as peças de conexão adequadas
para a aplicação.
• Não tente remover as válvulas de uma bateria ou adicionar
água. Isso representa um risco à segurança.
• Aplicar NO-OX (graxa antioxidante) em todas as conexões
expostas.
• Se necessário, limpe vazamentos de eletrólitos de acordo
com todos os regulamentos e códigos federais, estaduais
e municipais.
• Siga as instruções de armazenamento aprovadas.
• Sempre coloque as baterias em um compartimento
fechado, mas ventilado. Cada bateria individual deve ter pelo
menos meia polegada (ou 13 mm) de espaço entre ela e
todas as superfícies ao redor para permitir resfriamento por
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convecção. O uso de um espaçador de bateria é
altamente recomendável.
• Cuidado! Todos os compartimentos da bateria devem
ter ventilação adequada para evitar o acúmulo de gases
potencialmente perigosos. Nunca coloque baterias em um
compartimento selado. Cuidado extremo deve ser tomado
ao se fazer manutenção e coletar dados do sistema
de baterias.
Reciclagem e descarte
Instruções de reciclagem e descarte
• Baterias esgotadas ou danificadas são consideradas
ambientalmente inseguras, uma vez que contêm chumbo
e ácido sulfúrico diluído. Elas não devem ser "jogadas fora"
junto com os resíduos comuns.
• Sempre recicle baterias usadas de acordo com os
regulamentos federais, estaduais e municipais. O Alpha
Group oferece serviços de reciclagem. Ligue para 800 863
3930 ou entre em contato com o representante local
da Alpha.
Segurança elétrica
• Existem voltagens letais nos compartimentos de eletricidade.
Nunca parta do princípio de que uma conexão ou um
condutor elétrico não estão energizados. Verifique os
circuitos com um voltímetro antes de qualquer procedimento
de instalação ou remoção.
• Observe as polaridades dos circuitos.
• Use sempre o sistema de trabalho em dupla ao trabalhar
sob condições de risco.
• Certifique-se de que nenhum líquido ou roupa molhada entre
em contato com os componentes internos.
• Use um tapete eletricamente isolado para cobrir partes
expostas do sistema da bateria ao realizar manutenções
prolongadas que possam resultar em contato pessoal ou de
equipamento com os condutores energizados.
• Certos tipos de circuitos retificadores usados para recarregar
baterias podem não incluir um transformador isolador de
linha. Nesses casos, extrema cautela deve ser usada ao
se realizar a manutenção e coleta de dados do sistema
de baterias.
Preparação para manutenção
O sistema de baterias deve ser monitorado remotamente e
inspecionado fisicamente a cada quinzena. Caso o sistema de
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baterias tenha um sistema de monitoramento automático para
coletar os dados elétricos e ambientais, as verificações mensais
deverão consistir na avaliação dos dados registrados e de visitas
a instalações que não satisfaçam as especificações. Cada
instalação deverá ser fisicamente inspecionada no mínimo a cada
três meses.
Você não precisa monitorar a gravidade específica do eletrólito ou
adicionar água às células.
Todas as baterias do conjunto devem ser numeradas para facilitar
o registro e a análise dos dados individuais de cada unidade.
Notifique todas as pessoas afetadas sobre a manutenção ou
atividade planejada de reparos. Isso deverá incluir, entre outras,
todas as pessoas responsáveis pelas condições do equipamento
de monitoramento no headend ou NOC.

3

Ferramentas e equipamento necessários:
Antes do início da manutenção, certifique-se de que todas
as ferramentas e equipamentos necessários, incluindo
equipamentos de segurança, estejam disponíveis e funcionais.
Equipamento mínimo necessário para a manutenção ou reparo
de uma bateria:
• Voltímetro digital
• Chaves de catraca eletricamente isoladas
• Chaves-estrela eletricamente isoladas
• Torquímetro calibrado em polegadas/libras
• Luvas de borracha
• Protetor facial completo
• Óculos de segurança
• Avental de plástico
• Lava-olhos portátil
• Kit para vazamentos, incluindo solução de
bicarbonato de sódio
• Extintor de incêndio
• O equipamento opcional, dependendo do tipo de
manutenção a ser realizada, inclui:
• Voltímetro de valor eficaz real (RMS) com garra DC Amp
• Medidor de condutância Midtronics
• Conjunto de teste de carga instantânea de 100Amp
• NO-OX (Inibidor de corrosão antioxidante)
• Toalhas de papel e/ou panos para limpeza
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Atividades e Programação de Manutenção Periódica
1. Manutenção preventiva trimestral
A seguir: Fluxograma de manutenção preventiva trimestral
Remote Status
Monitoring
Procedure

Site Visit

Ensure Power
Supply is in
Float Mode

Yes

Record Information
on Site Visit Record

Battery String
Float Current
>0.5A

No
Monitor as per
PM Program

Disconnect
Batteries

Does the individual battery pass
the Evaluation Procedue #1
outlined in Section 3.20
(see below)

Yes

Battery
>0.5A
from the average
string voltage

No

Yes

No
Replace the individual failed battery with a
battery that is within ±.3 Volts of the string average

Log each battery’s
conductance
and voltage

Replace the string

Return battery
to warehouse

Battery
Refurbishment
Plan

Procedimento:
1. Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja em
modo flutuante.
2. Use a garra DC Amp para medir e registrar a corrente flutuante de
cada conjunto individual de baterias.
3. Caso a corrente flutuante do conjunto de baterias seja maior que
0,5 Amps, substitua o conjunto. Meça e anote a condutância e a
voltagem das baterias individuais no registro de visita à instalação.

3-18

Planta Externa

Baterias
4. Caso a corrente flutuante esteja abaixo de 0,5 Amps,
1. Desconecte as baterias do sistema.
2. Meça a condutância da bateria.
3. Meça a voltagem da bateria. Caso qualquer leitura fique
abaixo de 12,6 V, substitua todas as baterias do conjunto.
4. Caso a voltagem de qualquer bateria individual varie mais
que 0,5 V acima ou abaixo da média do conjunto, substitua
o conjunto.
Exemplo: V1 = 13V, V2= 13V, V3 = 14V
Voltagem média = 13,3V
Caso V3 esteja acima da média de 0,5 V, as
baterias deverão ser substituídas. As baterias
removidas da instalação deverão ser testadas.
5. Anote a localização da instalação, a localização da
bateria, o modelo, o código de data do fabricante e as
leituras de voltagem e condutância de todas as baterias.
5. Anote os dados no registro de manutenção da bateria.
6. Certifique-se de que o espaçamento entre as baterias de um lado
a outro seja de pelo menos meia polegada (ou 13 mm) e que
baterias adjacentes não encostem umas nas outras.
7. Certifique-se de que o compartimento esteja limpo e livre de
objetos ou detritos.
8. Meça e registre a temperatura da bateria no centro do conjunto
superior de baterias. Esta é normalmente a bateria mais quente
da série.
9. Inspecione as baterias visualmente para verificar:
• A limpeza
•A
 existência de terminais danificados ou sinais de aquecimento
ou superaquecimento
• Danos à tampa do compartimento
10. Verifique os terminais em busca de sinais de corrosão. Caso
exista corrosão, neutralize com solução de 1 libra (454g) de
bicarbonato de sódio para 1 galão (3,8 l) de água. Enxágue e
seque.
11. Certifique-se de que os terminas das baterias estejam recobertos
com NO-OX (graxa antioxidante) ou spray protetor. Reaplique
se necessário.
12. Aperte todos os elementos conectores entre as unidades.

3

2. Procedimentos de avaliação de baterias
Para ajudar na identificação de baterias próximas do fim da vida
útil em um sistema de alimentação operante, o teste n.º 1 deve ser
realizado em cada um dos intervalos de manutenção. No caso de
baterias não instaladas em um sistema em operação, os testes n.º 2
e n.º 3 podem ser realizados. Para fins de precisão, os testes devem
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ser realizados em baterias completamente carregadas. Baterias que
não passarem em qualquer um dos testes combinados são definidas
como baterias com defeito.
Procedimento de elevação n.º 1
Teste de condutância/impedância - meça a condutância de
todas as baterias. Todas as baterias que possuírem uma condutância
50% menor do que a leitura inicial registrada no momento da
instalação podem ser consideradas suspeitas de estarem abaixo
de 70% da capacidade. Essas baterias deverão sofrer avaliação
adicional. A temperatura da bateria deverá ser aproximadamente
a mesma a cada vez que esta medição for feita. Use o recurso de
compensação da temperatura quando usar o medidor Midtronics.
Teste da voltagem flutuante - meça a voltagem flutuante de
cada bateria do conjunto que esteja em carga flutuante. Todas
as baterias do conjunto com uma leitura de 13,2 volts ou menos
ficará sob suspeita e deverá ser adicionalmente avaliada seguindose os passos abaixo. Todas as baterias abaixo de 12,6 Volts
deverão ser substituídas. Os valores de voltagem de 13,2 e 12,6 se
baseiam em uma temperatura de 25°C / 77°F. Ajuste a voltagem
para temperaturas mais altas ou mais baixas em 0,0168 volts por
bateria por grau Fahrenheit. Quanto mais elevada a temperatura se
encontrar acima dos 25°C / 77°F, menor o valor a ser definido para
a voltagem no ajuste, e vice-versa, para temperaturas abaixo de
25°C / 77°F (isto é, a uma temperatura de 32°C / 89°F, ela teria uma
voltagem flutuante correspondente de 13 volts).
Procedimento de elevação n.º 2
Teste de condutância/impedância - meça a condutância de
todas as baterias. Todas as baterias que possuírem uma condutância
50% menor do que a leitura inicial registrada no momento da
instalação podem ser consideradas suspeitas de estarem abaixo
de 70% da capacidade e deverão sofrer avaliação adicional. A
temperatura da bateria deverá ser aproximadamente a mesma a
cada vez que esta medição for feita. Use o recurso de compensação
da temperatura quando usar o medidor Midtronics.
Teste de circuito aberto de 24 horas - meça a voltagem de
circuito aberto de todas as baterias suspeitas 24 horas após a bateria
ter saído do estado de carga flutuante. Deve-se tomar cuidado para
garantir que a bateria esteja em um estado de carga máxima quando
for desconectada da fonte de alimentação. A bateria deve apresentar
uma voltagem de cerca de 12,6 V. Baterias abaixo dessa voltagem
deverão ser substituídas. Uma bateria totalmente carregada abaixo
de 12,6 volts estará com menos de 70% da capacidade, mas uma
bateria com mais de 12,6 volts não estará necessariamente acima
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de 70% de capacidade. Baterias armazenadas por longos períodos
devem ser recarregadas após 6 meses ou quando alcançarem 12,48
volts (75% de capacidade) – o que acontecer primeiro dependendo
da temperatura de armazenamento.
Procedimento de elevação n.º 3
Teste de circuito aberto de 24 horas - meça a voltagem de
circuito aberto de todas as baterias suspeitas 24 horas após a bateria
ter saído do estado de carga flutuante. Deve-se tomar cuidado para
garantir que a bateria esteja em um estado de carga máxima quando
for desconectada da fonte de alimentação. A bateria deve apresentar
uma voltagem de cerca de 12,60 V. Baterias abaixo dessa voltagem
deverão ser substituídas. Uma bateria totalmente carregada abaixo
de 12,6 volts estará com menos de 70% da capacidade, mas uma
bateria com mais de 12,6 volts não estará necessariamente acima
de 70% de capacidade. Baterias armazenadas por longos períodos
devem ser recarregadas após 6 meses ou quando alcançarem 12,48
volts (75% de capacidade) – o que acontecer primeiro dependendo
da temperatura de armazenamento.

3

Teste de carga de 100A - meça a voltagem de todas as baterias
ao final de um teste de carga de 100 Amp de 10 segundos. Mais
uma vez, a temperatura deverá ser equivalente à do teste original
realizado no momento da instalação. Uma queda significativa da
voltagem em comparação com o teste anterior indicará deterioração
da bateria. Baterias de 12 volts que produzirem menos que
10,80 volts deverão ser consideradas defeituosas e deverão ser
substituídas.
Em caso de uso de baterias Alpha, consulte a tabela a seguir:
Midtronics Conductance
modelos 3200/micro
CELLTRON

170XLT
85 GXL-HP
135 GXL
160 GXL
165 GXL
195 GXL
195 GXL
220 GXL
195 GOLD-HP
220 GOLD-HP
3.5HP
4.0HP
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Aprox. Valores de Condutância (mhos) de Bateria
Saudável a 25°C / 77°F

Bateria Suspeita a
25°C / 77°F em mhos

1040-1560

<520

480-720

<240

900-1350

<450

1040-1560

<520

800-1200

<400

880-1320

<440

800-1200

<400

960-1400

<480

880-1320

<440

960-1400

<480

1400-1850

<680

1700-2500

<840
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3. Carga flutuante do sistema de baterias
A voltagem de carga de flutuação do sistema de baterias varia de
acordo com o tipo de bateria.
Temperaturas Extremas
Baterias de chumbo puro

Baterias de gel

Ao se deparar com temperaturas
extremas, compense a voltagem de
carga de flutuação pela temperatura.
O coeficiente de compensação da
temperatura é -0,0022 V/C por °F (-0,004
V/C por °C).

Ao se deparar com temperaturas
extremas, compense a voltagem de
recarga de flutuação pela temperatura.
O coeficiente de compensação da
temperatura é -0,0028 V/C por °F (-0,005
V/C por °C).

Por exemplo: caso a temperatura normal
da bateria seja 90°F (13° acima de 77°F)
você deverá reduzir a faixa da voltagem
de carga de flutuação média em 0,028
V/C (13° x -0,022 V/C por °F) para entre
2,21 e 2,26 V/C.

Por exemplo: se a temperatura normal
da bateria for 90°F (13° acima de 77°F)
você deve reduzir a faixa da voltagem de
carga flutuante média em 0,036 V/C (13°
x -0,0028 V/C por °F) para entre 2,21 e
2,26 V/C. No caso de uma bateria de 18
células, isso significaria 39,78 a 40,86
Vdc. Isso ajuda a reduzir o potencial
de descontrole térmico a temperaturas
elevadas.

Caso a bateria opere a baixas
temperaturas (60°F, 17° abaixo de 77°F,
por exemplo) você pode aumentar a
voltagem de carga para melhorar o
tempo de recarga.
Por exemplo: aumente a faixa da
voltagem de carga em -17° x -0,0022
V/C por grau ou 0,037 V/C.

Caso a bateria opere a baixas
temperaturas (60°F, 17° abaixo de 77°F,
por exemplo) você pode aumentar a
voltagem de carga para melhorar o tempo
de recarga.
Por exemplo: aumente a faixa da
voltagem de carga em -17° x -0,028
V/C por grau ou 0,048 V/C. No caso do
conjunto de 180 células, isso significaria
41,36 a 42,26Vdc.

Recarga insuficiente ou excessiva
Caso a bateria fique em condição de recarga insuficiente por longos períodos com
múltiplas descargas, a bateria não será totalmente recarregada após cada descarga e
apresentará capacidade progressivamente menor.
O recarregamento excessivo causa envelhecimento prematuro da bateria e perda da sua
capacidade, evidenciadas por corrente flutuante excessiva, corrosão das grades das
placas, formação de gás e secagem da quantidade limitada de eletrólito.
Recargas excessivas por longos períodos pode induzir uma condição de descontrole
térmico. Isso exige substituição do sistema de baterias.
Recomendações para baterias AlphaCell
HP usadas com a fonte de alimentação XM
série 2 ou GMX.
Baterias AlphaCell™ HP
Total

2,25 V/C

Aceitar

2,35 V/C

Flutuante

2,25 V/C

Comp temp

-4mV/C/C

Recomendações para baterias AlphaCell
de gel usadas com a fonte de alimentação
XM série 2 ou GMX.
Baterias AlphaCell™ gel
Total/flutuante

2,27 V/C

Aceitar

2,40 V/C

Comp temp
-5mV/C/C
AlphaCell™ 195GXL FT
Total/flutuante
2,26 V/C
Aceitar

2,35 V/C

Comp temp
-4mV/C/C
AlphaCell™ Série IGL
Total/flutuante
2,25 V/C
Aceitar
Comp temp
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2,32 V/C
-3mV/C/C
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Redução da Temperatura
Eficiência versus temperatura
AlphaCell 3.5HP e 4.0HP

Percentual da capacidade avaliada disponível

3.2.3

4.0 HP

3

3.5 HP
Gel típica

Acima: Tempo de operação de baterias VRLA de chumbo puro versus gel

3.2.4

Especificações de Torque

As especificações de torque variam dependendo do tipo de bateria
operada. No caso de unidades não listadas, consulte os guias do
usuário de modelos específicos. Aplica-se a baterias Alpha:
GelCell (Bateria de gel):
Parâmetro

Número do modelo
220GXL

195GXL

Tamanho do
parafuso:
Retorque anual
pol-libras / N m:

165GXL

160GXL

Bucha segmentada

Tipo de terminal:

1/4 pol - parafuso de 20 UNC
110 pol-libras / 12,4N m

Chumbo puro:
Parâmetro
Tipo de terminal:
Tamanho do
parafuso:
Retorque anual
pol-libras / N m:
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Número do modelo
3.5HP

4.0HP
Bucha segmentada

1/4 pol - parafuso de 20 UNC
110pol-libras / 2,4N m
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Transpônderes (também chamados módulos de comunicações)
são placas de circuitos compactas que permitem que dispositivos
de rede Hybrid Fiber Coax (HFC) sejam gerenciados, monitorados
e controlados remotamente por Sistemas de Gerenciamento de
Redes (Network Management Systems, NMS). Transpônderes são
comumente instalados em dispositivos de rede HFC, tais como
fontes de alimentação não interrompíveis, nodos de fibra ótica e
amplificadores de RF para proporcionar monitoramento abrangente
do estado e coleta de dados de desempenho, garantindo uma
operação confiável da rede. As informações de monitoramento do
estado fluem em ambos os sentidos de uma rede HFC.
Para monitoramento de estados de fontes de alimentação, é
normalmente necessário um transpônder para cada fonte de
alimentação. No caso de sistemas de alimentação com múltiplas
fontes em um compartimento comum, é possível abordar o
monitoramento de duas maneiras: (1) cada fonte de alimentação é
acoplada a um transpônder ou (2) todas as fontes de alimentação
fazem interface com uma única controladora de sistema que
coordena a operação do sistema de alimentação e faz interface
com um único transpônder. Técnicas semelhantes são aplicáveis
ao monitoramento de geradores externos quando eles são
componentes de sistemas de alimentação.
O monitoramento de fontes de alimentação permite que um
operador faça manutenção eficaz do equipamento de alimentação,
em especial baterias, e também que garanta que o sistema de
alimentação reserva (standby) esteja funcional em caso de queda de
tensão. No caso de sistemas de alimentação de reserva (standby)
operando sem monitoramento de estado, qualquer falha no
sistema de alimentação das baterias, mesmo uma falha tão simples
quanto deixar a chave do circuito na posição desligado, diminui a
expectativa de vida da bateria.

3.3.1

Transpônderes DOCSIS - Analógicos e Digitais

TRANSPÔNDER ANALÓGICO DOCSIS– usado para monitorar
fontes de alimentação com interfaces analógicas de monitoramento
de estado. O transpônder DOCSIS analógico permite aos
operadores de cabo gerenciar a alimentação da sua rede através
da infraestrutura existente de modens a cabo. Os dados do
transpônder são transmitidos a um sistema de gerenciamento
aos canais de modem a cabo DOCSIS da rede através do
CMTS existente. A utilização de banda é minimizada pelo uso
de comunicação SNMP (Simple Network Management Protocol)
padrão. As informações de monitoramento do estado são
convertidas de entradas analógicas em padrões ANSI/SCTE
HMS aproximados.
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Transpônder DOCSIS DIGITAL - o transpônder DOCSIS digital
permite aos operadores de cabo gerenciar a alimentação da sua
rede através da infraestrutura existente de modens a cabo. Múltiplas
fontes de alimentação, baterias e geradores podem ser monitorados
usando-se um único transpônder. Os dados do transpônder são
transmitidos a um sistema de gerenciamento pelos dos canais de
modem a cabo DOCSIS da rede através do CMTS existente. A
utilização de banda é minimizada pelo uso de comunicação SNMP
(Simple Network Management Protocol) padrão. As informações de
monitoramento do estado são compatíveis com os padrões ANSI/
SCTE HMS. Alguns modelos de transpônder podem exigir uma
placa de interface para fonte de alimentação.

3

Diagrama de uma rede DOCSIS típica - veja as páginas 3-26

Os fornecedores de CMTS e sistemas usam diferentes métodos
de segurança para garantir a integridade da rede, mas estas são
considerações comuns:
• A filtragem MAC pode precisar ser modificada para permitir
o registro RF MAC dos endereços do transpônder.
• Para acesso SNMP, as portas UDP 161 e 162 não podem
estar bloqueadas.
• Para acesso TFTP, a porta 69 não pode estar bloqueada.
• Para acesso HTTP, a porta 80 não pode estar bloqueada.
• Para acesso SNTP, a porta 37 não pode estar bloqueada.
• Os firewalls devem permitir comunicação TFTP, DHCP,
SNMP e TOD com o modem a cabo.
• Caso o endereço do servidor TFTP ou TOD seja diferente do
endereço do servidor DHCP, a resposta do servidor DHCP
deverá conter os endereços TFTP e TOD.

3.3.2

Parâmetros Monitorados - SCTE-HMS Mibs

No monitoramento do estado de fontes de alimentação, alguns
dos parâmetros comumente monitorados incluem:
• Voltagem de saída
• Potência de saída
• Voltagem de entrada
• Frequência de saída
• Estado do inversor
• Valor eficaz de entrada
• Alarme principal da fonte
• Potência de entrada
de alimentação
• Presença de voltagem de
• Alarme secundário da
entrada
fonte de alimentação
• Frequência de entrada
• Estado do interruptor
• Voltagens das baterias
anti-sabotagem
individuais
• Voltagem total do
• Corrente de saída
conjunto
• Temperatura da bateria
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Baterias

Gerador externo

Fonte de
alimentação

Transpônder

Computador local

Rede Coax/HFC

Servidor DHCP

CMTS

Servidor TFTP

Servidor DOD

Rede TCP/IP

Navegador

Sistema de gerenciamento
de rede baseado em SNMP

Transpônderes

Abaixo: Diagrama de uma rede DOCSIS típica
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Os arquivos MIB (Management Information Base) a seguir são
necessários para que o gerenciador NMS ou SNMP colete
dados dos transpônderes da fonte de alimentação. Estes
arquivos podem ser encontrados no website da Sociedade dos
Engenheiros de Telecomunicações por Cabo (Society of Cable
Telecommunications Engineers, SCTE): www.scte.org.
Referência

Descrição

ANSI/SCTE 36 2002R2007
(anteriormente HMS 028)

Definições SCTE-ROOT Management
Information Base (MIB)

ANSI/SCTE 37 2010
(anteriormente HMS 072)

Hybrid Fiber/Coax Outside Plant Status
Monitoring
Definição SCTE-HMS-ROOTS Management
Information Base (MIB)

ANSI/SCTE 38-1 2009
(anteriormente HMS 026)

Hybrid Fiber/Coax Outside Plant Status
Monitoring
Definição SCTE-HMS-PROPERTY-MIB
Management Information Base (MIB)

ANSI/SCTE 38-2 2005
(anteriormente HMS 023)

Hybrid Fiber/Coax Outside Plant Status
Monitoring
Definição SCTE-HMS-ALARMS-MIB
Management Information Base (MIB)

ANSI/SCTE 38-3 2008
(anteriormente HMS 024)

Hybrid Fiber/Coax Outside Plant Status
Monitoring
Definição SCTE-HMS-COMMON-MIB
Management Information Base (MIB)

ANSI/SCTE 38-4 2006
(anteriormente HMS 027)

Hybrid Fiber/Coax Outside Plant Status
Monitoring
Definição SCTE-HMS-GEN-MIB
Management Information Base (MIB)

ANSI/SCTE 38-6 2006
(anteriormente HMS 033)

ANSI/SCTE 38-7 2008
(anteriormente HMS 050)
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Hybrid Fiber/Coax Outside Plant Status
Monitoring
Definição SCTE-HMS-COMMON-MIB
Management Information Base (MIB)
Hybrid Fiber/Coax Outside Plant Status
Monitoring
Definição SCTE-HMS-transpônder-InterfaceBus(TIB)-MIB Management Information
Base (MIB)
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O SCTE-HMS MIBs para monitoramento de fontes de
alimentação é organizado na configuração de árvore a seguir:
scteRoot (1.3.6.1.4.1.5591)
scteHmsTree (1.3.6.1.4.1.5591.1)
propertyIdent (1.3.6.1.4.1.5591.1.1)
propertyTable (1.3.6.1.4.1.5591.1.1.1)
Alarm thresholds for analog measurements
currentAlarmTable (1.3.6.1.4.1.5591.1.1.2)
Real-time view of items in alarm states as deﬁned in
the propertyTable and discretePropertyTable.
discretePropertyTable (1.3.6.1.4.1.5591.1.1.3)
SNMP alarm deﬁnitions for discrete parameters
alarmsIdent (1.3.6.1.4.1.5591.1.2)
A historic log of transponder alarms and traps sent
commonIdent (1.3.6.1.4.1.5591.1.3)
commonAdminGroup (1.3.6.1.4.1.5591.1.3.1)
Logical name
Firmware version
Transponder reset
SNMP trap community string
psIdent (1.3.6.1.4.1.5591.1.4)
psDeviceTable
Input voltage
Output voltage
Battery string voltage
Inverter status
Major alarm
Tamper
Remote self-test
psStringTable (1.3.6.1.4.1.5591.1.4.3)
Battery charging currents
psBatteryTable (1.3.6.1.4.1.5591.1.4.4)
Individual battery voltages
psOutputTable (1.3.6.1.4.1.5591.1.4.5)
Output Current
psTemperatureSensorTable (1.3.6.1.4.1.5591.1.4.6)
Battery temperature
genIdent (1.3.6.1.4.1.5591.1.6)
Generator monitoring
transponderInterfaceBusIdent (1.3.6.1.4.1.5591.1.7)
Monitoring of externally connected devices e.g.
multiple power supplies daisy-chained to a single
Transponder
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3.3.3

Proteção Contra Sobretensões Coaxiais

Para minimizar os danos a transpônderes de fontes de
alimentação, um protetor contra sobretensões coaxiais aterrado
deve ser instalado na entrada de RF do transpônder. A seguir
está uma amostra e uma aplicação típica.

Cabo RF
ao headend

Protetores COAX

3

Protetor contra sobretensões aterrado

Compartimentos
3.4.1

Compartimentos com Montagem em Poste

Há diversas configurações com montagem em poste
disponíveis na área. Seguem abaixo diversos exemplos.
Tipo de
Compartimento

Dimensões
A x L x P (in/mm):

Peso
(lb/kg):

3 Baterias:

24,5 x 24,3 x 14 /
622 x 615 x 355

39 / 18
(sem
baterias)

3 Baterias
N. Exposição:

25,4 x 24,8 x 14,1 /
645 x 628 x 359

42 / 19,1
(sem
baterias)

4 baterias:

24,8 x 30,3 x 16 /
629 x 768 x 406

57 / 26
(sem
baterias)
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Compartimentos com
Montagem em Poste:

3-29

Compartimentos
Há diversas configurações com montagem em poste
disponíveis na área. Seguem abaixo diversos exemplos.
Tipo de
Compartimento

Dimensões
A x L x P (in/mm):

Peso
(lb/kg):

6 Baterias:

36,8 x 24,3 x 14 /
933 x 615 x 355

68 / 31
(sem
baterias)

6 Baterias
N. Exposição:

37,7 x 24,8 x 14,1 /
958 x 628 x 359

73 / 33,1
(sem
baterias)

6 Baterias
Terminal
Frontal:

27,5 x 29,3 x 17,5 /
698 x 753 x 445

57 / 26
(sem
baterias)

8 Baterias:

36,9 x 30,3 x 16 /
937 x 768 x 406

121 / 55
(sem
baterias)

9 Baterias:

47 x 24,3 x 14 /
1194 x 615 x 355

85 / 38,5
(sem
baterias)

2 Fontes de
Alimentação /
6 Baterias:

47 x 24,3 x 14 /
1194 x 615 x 355

75 / 34
(sem
baterias)
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Configurações de
Compartimentos com
Montagem em Poste:
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3.4.2

Compartimentos com Montagem no Solo

Há diversas configurações com montagem no solo
que você encontrará no campo. Seguem abaixo
diversos exemplos.
Tipo de
compartimento

Dimensões
AxLxP
(in/mm):

Peso
(lb/kg):

3 Baterias:

33,5 x 26 x 15 /
851 x 660 x 381

61 / 28
(sem
baterias)

4 Baterias:

35 x 34,5 x 15 /
889 x 876 x 381

72 / 32
(sem
baterias)

6 Baterias:

48 x 26 x 15 /
1219 x 660 x 381

75 / 34
(sem
baterias)

6 Baterias:

36 x 26 x 15 /
914 x 882 x 381

68 / 30
(sem
baterias)

8 Baterias:

45,5 x 34,5 x 15 /
1136 x 882 x 381

121 / 55
(sem
baterias)
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Instalado no solo
Configurações do
compartimento:
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3.4.3

Compartimentos Medidos com Montagem no Solo

Há diversas configurações de medição com montagem
no solo que você encontrará no campo. Seguem abaixo
diversos exemplos.
Tipo de
Compartimento

Dimensões
A x L x P (in/mm):

Peso
(lb/kg):

3 Baterias
Medido:

45 x 26 x 19,7 /
1143 x 660 x 482

100 / 44
(sem
baterias)

6 Baterias
Medido:

57,3 x 26 x 19,7 /
1455 x 660 x 482

130 / 59
(sem
baterias)

8 Baterias
Medido:

50 x 32 x 20,5 /
1270 x 813 x 521

140 / 64
(sem
baterias)
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Medido e Instalado
no Solo
Configurações do
Compartimento:
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Há dois tipos de medidores que provavelmente você encontrará
no campo.
1. Base do medidor padrão/BBX 2. BASE do medidor
EUSERC (EMB)

3

		
Nota: Verifique junto à jurisdição da autoridade local quanto aos requisitos do medidor.

3.4.4

Proteção Contra Sobretensões

3.4.5

Aterramento de Compartimento e Estação de
Energia de Acordo com NEC, Atendendo à
Especificação de 25 ohms

Os relâmpagos são o principal inimigo de toda rede de energia.
Sistemas confiáveis precisam de dispositivos de proteção contra
sobretensão para fornecer proteção às fontes de alimentação e
equipamentos relacionados contra problemas que danificam a
linha de energia comuns a aplicações de cabos e banda larga.

Sistema de aterramento: Os sistemas eletrônicos sensíveis
devem ser firmemente aterrados, ou seja, conectados
diretamente à terra conforme exigido pela resolução ANSI/NFPA70 ou ANSI/NFPA-78, ou ambas. Os sistemas de aterramento
projetados para uma instalação de equipamentos eletrônicos
sensíveis podem ser conceitualizados como dispondo de
subsistemas distintos, interconectados firmemente e funcionais.
Subsistema terra/eletrodo:
• O subsistema terra/eletrodo estabelece a referência de
aterramento da instalação somente para fins de riscos de
relâmpagos, incêndio elétrico e choques (ou seja, somente
para fins de segurança). Os processos de transporte de
sinais e os processos de sinais internos de equipamentos
não são beneficiados por esse sistema nem as conexões
feitas a eles, exceto sob o ponto de vista de segurança. Os
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critérios de desenho específicos para o subsistema terra/
eletrodo são fornecidos na resolução ANSI/NFPA 70.
Subsistema de proteção pessoal/contra falha:
• Esse subsistema é conhecido na resolução ANSI/NFP
70 como o "sistema de aterramento de equipamentos".
Sua principal finalidade é a segurança. Normalmente
possui características desconhecidas com relação à sua
impedância (versus frequência) e poderá ser único, múltiplo,
radial ou híbrido de alguma forma. Em geral, possui largura
de banda desconhecida. Sabe-se que é construído apenas
por motivos de segurança, e de maneira robusta, de acordo
com NEC.
Subsistema de referência de sinais:
• Sistemas de aterramento de proteção pessoal/contra falhas
que empregam condutores de aterramento extensos em
instalações onde há altas frequências presentes apresentam
altas impedâncias nos alcances de frequência de interesse.
Portanto, não devem ser usados somente para fornecer uma
referência de alta frequência para equipamentos sensíveis.
• Sistemas de aterramento únicos ou múltiplos, que
empregam condutores de aterramento extensos,
apresentam impedâncias mais altas em frequências mais
altas. Portanto, os subsistemas de referência de sinais
exigem a existência de uma estrutura que atinja os benefícios
de um plano de aterramento equipotencial por meio do
alcance da frequência de interesse.
• Essas estruturas do plano de aterramento equipotencial
atingem baixas impedâncias em alcances de frequência
grandes ao fornecer uma gama de trajetos paralelos entre os
diversos circuitos vinculados a eles. Também é verdade que
para cada frequência mencionada dentro desses planos, há
pelo menos um trajeto que corresponde ao quarto de onda
de alta impedância.
Plano Equipotencial:
• Um plano de aterramento equipotencial é uma massa de
material condutor que, quando vinculada, fornece uma
baixa impedância ao fluxo de corrente em uma grande
gama de frequências.
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As vantagens de um plano equipotencial são:
1) Trajeto de retorno de baixa impedância para correntes
de ruído RF
2) Contenção dos campos EM (ruídos) entre sua fonte
e o plano
3) Maior eficácia de filtragem dos campos EM contidos
4) Proteção dos circuitos ou equipamentos sensíveis adjacentes.
As incorporações de estruturas de planos
equipotenciais incluem:
1) Grade condutora embutida ou presa a um
piso de concreto
2) Tela metálica ou lâmina de metal sob o piso
3) Grade no teto acima do equipamento sensível
4) Grade de suporte do piso de acesso elevado

3

O conceito de um plano de referência equipotencial pode ser
empregado dentro de uma parte de um único compartimento
de equipamento sensível, entre vários equipamentos
interconectados ou em uma instalação completa. Em todos
os casos, há um vínculo ao solo da construção local e ao
condutor de eletrodo de aterramento.
Dentro de gabinetes de equipamentos sensíveis, todos os
componentes relacionados, sondas de retorno de sinais,
planos secundários etc. devem estar conectados via
condutores curtos ao chassi do equipamento que forma o
plano equipotencial por meio de vários condutores curtos e ao
condutor de eletrodo de aterramento. O plano equipotencial
no nível do local deve, por sua vez, estar conectado a um ou
mais planos equipotenciais no nível da construção por meio
de vários condutores curtos. Esse processo continua até que
o sistema de equipamentos eletrônicos sensíveis de interesse
seja interconectado a um plano equipotencial contínuo
grande. Os condutores de interconexão são preferíveis em vez
de seções cruzadas delgadas para minimizar sua impedância
em frequências maiores.
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Requisitos de frequência:
Sobretensões com componentes de alta frequência
requerem trajetos de retorno de corrente que sejam de baixa
impedância nas mesmas frequências elevadas. Portanto,
os sistemas de aterramento de referência de sinais, que
fornecem os trajetos de retorno de baixa impedância
exigidos, devem ser desenhados para características de baixa
impedância em alcances de frequência grandes, por ex., CC a
dezenas de MHz.
Recomenda-se o uso do método de aterramento ilustrado
abaixo. O método de aterramento para um determinado local
depende do tipo de solo, do espaço disponível, dos códigos
locais, dos requisitos da disposição National Electric Code (NEC)
e de outras características específicas do local.
Recomenda-se ter uma resistência de aterramento de,
pelo menos, 5 ohms entre o compartimento e as barras
de aterramento, mas a resistência não deverá ultrapassar 25
ohms, de acordo com IEEE 1100-1999 (Powering and
Grounding Electronic Equipment [Alimentando e aterrando
equipamentos eletrônicos]).
2

(m

4

2’

Encerrar no aterramento
do compartimento

in

.)

Conexão feita com conector Burndy
(N/P YGHR58C2W-3 ou equivalente)

Área do
compartimento

Encerrar no aterramento
de entrada de serviço

MÉD. Nº 6

1
MÉD. Nº 2
Duas gastes de aterramento de 8'
com separação de 6' (min.)
Nota: Hastes de aterramento adicionais
poderão ser exigidas para atender ao padrão
NEC de aterramento mínimo (25 ohms ou menos).

Conexão feita com conector Bumdy
(N/P YGHP58C2W-2TN ou equivalente)

3

Fig. 2-3 acima, Aterramento do compartimento
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CC instalação 101
4.1.1

Segurança e Lei de Ohm

ADVERTÊNCIA!
A maioria dos sistemas elétricos estabelece um ponto de
referência de tensão ao conectar uma parte do sistema a um fio
terra. Como esses sistemas usam condutores que têm tensões
com relação à terra, há um risco de choque para trabalhadores
que estão em contato com a terra e expostos aos condutores.
Se os trabalhadores entrarem em contato com um condutor
energizado (subterrâneo) enquanto estiverem em contato com
o solo, eles se tornarão parte do circuito e a corrente passará
pelo seu corpo. A eletricidade que passa pelo corpo humano
pode provocar choque, causar reação muscular involuntária,
paralisar os músculos, queimar os tecidos e órgãos, ou matar.
Os efeitos típicos de várias correntes elétricas que fluem pelo
corpo na média de 150lb nos homens e 115lb nas mulheres são
fornecidos na Tabela 1 na próxima página.
Os Efeitos da Corrente Elétrica no Corpo Humano Dependem do Seguinte:
• Características do circuito (corrente, resistência, frequência e tensão - 60
Hz (hertz) é a frequência mais perigosa). CC é consideravelmente mais
segura do que CA
• Contato e resistência interna do corpo
• O trajeto da corrente por meio do corpo, determinado pela localização
do contato e da química interna do corpo
• Duração do contato
• Condições ambientais que afetam a resistência de contato do corpo

A quantidade de corrente que flui é proporcional à tensão e
inversamente proporcional à resistência. Quanto mais alta a
tensão, maior será a corrente, e quanto menor a resistência,
maior será a corrente.
Corrente = volts / resistência

O trajeto mais prejudicial da eletricidade é por meio da cavidade
do tórax ou cérebro. A fibrilação ventricular fatal do coração
(interrompendo a ação de bombeamento rítmico) pode ser
iniciada por um fluxo de corrente de apenas vários miliampères
(mA). Fatalidades praticamente instantâneas podem resultar
da paralisia direta do sistema respiratório, falha da ação de
bombeamento rítmico do coração ou parada imediata do
coração. Várias lesões, como queimaduras internas profundas,
poderão ocorrer mesmo se a corrente não passar por meio dos
órgãos vitais ou centros nervosos.
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A resistência da pele, a área da superfície e a hidratação
desempenham um papel significativo nos efeitos da corrente
elétrica no corpo.
A Tabela 1 se baseia em experimentos limitados desempenhados
em humanos em 1961 por Charles F. Dalziel.
Tabela 1 Efeitos da corrente elétrica no corpo

Efeitos

Corrente Contínua

Corrente Alternada
60Hz

10kHz

Sensação leve na mão

Homens = 1mA
Mulheres = 0,6mA

0,4mA
0,3mA

7mA
5mA

Limite da percepção
"deixar passar", mediano

Homens = 5,2mA
Mulheres = 3,5mA

1,1mA
0,7mA

12mA
8mA

Choque - não é doloroso
e nenhuma perda de
controle muscular

Homens = 62mA
Mulheres = 41mA

1,8mA
1,2mA

17mA
11mA

Choque doloroso controle muscular
perdido em 1/2%

Homens = 76mA
Mulheres = 51mA

9mA
6mA

55mA
37mA

Choque doloroso - limite
"deixar passar", mediano

Homens = 90mA
Mulheres = 60mA

16mA
10,5mA

75mA
50mA

Choque doloroso e
grave - dificuldade de
respiração, perda de
controle muscular

Homens = 500mA
Mulheres = 500mA

23mA
1mA

94mA
63mA

4

Efeitos prejudiciais do choque elétrico, Charles F. Dalziel

CC é inerentemente mais segura do que CA. O principal perigo
são as ferramentas sem isolamento que provocam um curto
entre o condutor quente e o aterramento.
Afirmou-se que "a eletricidade segue o trajeto de menor
resistência", o que implica que não seguirá nenhum outro trajeto.
Isso pode ser um erro fatal.
***A eletricidade segue TODOS e quaisquer trajetos,
com a corrente determinada pela Lei de Ohms
(corrente = volts / resistência).
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4.1.2

Perdas de Cabos

I quadrado x R perda é perda de calor e tensão.

O tamanho dos cabos deve ser aumentado para compensar a
perda.
O cabo escolhido para uso em aplicações em estações de energia
não só precisa atender aos requisitos do National Electric Code,
mas também à ampacidade e ao tipo de cabo (NEC Tabela 310-16).
O tamanho do cabo também deve ser cuidadosamente selecionado
para assegurar a queda de tensão mínima no seu comprimento
quando a carga estiver completa. Manter a queda de tensão em
um mínimo assegura o máximo período de backup e o melhor
desempenho quando o sistema estiver operando com bateria.
As informações abaixo podem ser usadas para calcular o
tamanho do cabo usando recomendações típicas de queda de
tensão. Consulte a Tabela 2 para obter mais informações.
Cálculo de Requisitos do
Tamanho dos Cabos

CMA= A x LF x K
AVD

Definições
CMA = Seção cruzada do cabo na área MIL circular
A = Drenagem definitiva em Ampères
LF = Pés do circuito do condutor
AVD = Queda de tensão permitida
LF = Pés do circuito do condutor
K = 11,1 Fator constante para fio de cobre
comercial (tipo TW)

"Quanto maior for a distância percorrida pelo cabo, maior será o a
capacidade do cabo necessária."

A queda de tensão permitida é a tensão disponível entre as
baterias e a carga final. Em geral, o ponto de corte de tensão baixa
da bateria é 42Vcc, o equipamento deve funcionar em 40Vcc, o
que restaria em um total de 2Vcc. Isso seria dividido a partir das
baterias, para a distribuição principal/estação de energia CC, para
BDFB ou distribuição secundária, e então para a carga.
AVD total = 2V
Baterias para estação de energia CC = 0,25Vcc
Estação de energia CC para BDFB = 0,875V
BDFB para carga = 0,875
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Abaixo: Tabela 2
AWG

mm

Cir. área Mils.

18

.75

1,620

Ampères de Classificação Nominal
(para Instalação de Rack Ventilado
de Cabos)
5

16

1.5

2,580

10

14

2.5

4,110

15

12

4

6,530

20

10

6

10,380

30

8

10

16,510

45

6

16

26,240

65

4

25

41,740

85

2

35

66,360

115

1

50

83,690

130

105,600

150

0
00

70

133,100

175

000

95

167,800

200

0000

120

211,600

230

250 MCM

250,000

300 MCM

150

300,000

285

350 MCM

185

350,000

310

400,000

335

400 MCM
500 MCM

240

500,000

380

600 MCM

300

600,000

420

700,000

460

750,000

475

800 MCM

800,000

490

900 MCM

900,000

520

1,000,000

545

1.250 MCM

1,250,000

590

1.500 MCM

1,500,000

625

1.750 MCM

1,750,000

650

2.000 MCM

2,000,000

665

700 MCM
750 MCM

1.000 MCM

4

400

500

* Consulte Tabela 310-16 NEC

A corrente é a corrente de carga a 42Vcc.
Cálculo usando a Lei de Ohms:
watts = volts x A

A = watts/volts

Exemplo de dimensionamento dos cabos:
Carga em 54Vcc = 26 A = 1.944 watts = 8AWG
1.944 watts / 42Vcc = 46,28A = 6AWG
46,28A x 1,25 = 57,81A = disjuntor de 60Amp = 6AWG
AVD = 0,875
A distância é 60ft "o menor caminho entre dois pontos", o trajeto do
cabo é 78ft 2 x 78 = 156ft
46,28 x 156 x 11,1 / 0,875 = 91.586CM = 1/0 cabo
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4.1.3

Retificadores

O sistema deve ter retificadores adequados para fornecer as
cargas existentes e a recarga da bateria. O requisito mínimo é
o número de retificadores necessários para alimentar as cargas
existentes mais um (N+1). Isso talvez não seja suficiente para
fornecer a recarga adequada para as baterias no caso de uma
queda de energia. Permita que haja outros retificadores para
fornecer uma corrente de carga de bateria suficiente.
Horas totais de ampères (Ahr) x 1,1 / período de recarga em horas

4.1.4

Proteção dos Circuitos

4.1.5

Monitoramento e Alarmes

A corrente de carga não deve ultrapassar 80% da classificação
do disjuntor ou do fusível (corrente de carga em 42Vcc).
A amperagem real em um disjuntor ou fusível poderá ser
significativamente menor se houver uma energia A/B redundante
disponível e se a tensão for 54Vcc x 42Vcc.

Os alarmes fornecem o status do sistema e advertência sobre
problemas. Os circuitos de alarme devem ser testados pelo
menos anualmente.

Benefícios de CC em Relação a CA
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Força Genuína

Mais Confiável

O retificador fornece uma
barreira entre as cargas CA e CC
comerciais alimentadas.

Nenhum ponto único de falha,
vários retificadores, várias baterias.

Back-up da Bateria

Força Redundante

O período de execução nas
baterias determinado pela carga
do sistema e o tamanho e o
número de sequências de bateria.

O equipamento pode ser
alimentado a partir de duas fontes
separadas e distintas.
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CA UPS
Sistemas de distribuição elétrica comuns
Sistema de três cabos, monofásico, de 120/240 volts

L1

Preto†

120 Volts
Neutro
Branco**
240 Volts
120 Volts
Vermelho†

L2

Sistema de quatro cabos, trifásico, de 120/270 volts
(trifásico de alta tensão)
*B

208V

Terminal alto

Laranja†

C

A

Vermelho†

240 Volts
Neutro

4

240 Volts

240 Volts

Preto†
120 Volts Branco**

Sistema de quatro cabos, trifásico, de 120/208 volts
(conectado em formato de "Y")
Preto

208 Volts

B Vermelho

A

Branco

120 Volts
120 Volts

208 Volts

Azul
C

Sistema de quatro cabos, trifásico, de 277/480 volts (conectado
em formato de "Y")
Preto

Marrom
480 Volts
Roxo

B

A

Neutro

277 Volts
Cinza
277 Volts

Azul

480 Volts
Amarelo

C
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CA UPS
Monofásico:
Para 120/240VCA, kVA é o Amps em linha adicionado e
multiplicado por 120/240. O UPS External Maintenance Bypass
utilizará o disjuntor de ativação programada se a entrada e a
saída tiverem a mesma tensão e a mesma fase.
Trifásico:
A energia trifásica é mais eficiente porque três cabos podem
transportar 1.7321 vezes o que dois cabos podem transportar.
Para 120/208VCA, kVA é o Amps em linha adicionado e
multiplicado por 120 ou o Amps em linha médio vezes 1.7321
vezes 208 vezes o fator de energia.
Características da UPS CA:
• A UPS poderá estar desativada, com o inversor sem
funcionar em operação normal.
• Mais eficiente, porém sem proteção para as cargas, já
que funcionam com energia comercial.
• Nenhuma garantia de que o inversor funcionará.
• A UPS interativa em linha geralmente é um transformador
baseado em ferrorressonante que fornece uma ótima
filtragem de ruído do modo comum e certo armazenamento
de energia.
• A UPS de conversão dupla converte CA para CC, incluindo
baterias e um inversor que converte CC novamente para
CA. É menos eficiente, mas muito mais confiável, já que as
cargas sempre estão no inversor, fornecendo a garantia de
que as cargas continuarão funcionando.
• Além disso, um isolamento físico e elétrico da energia
comercial CA.
Desvantagens da UPS CA:
• Único ponto de falha, único retificador, único inversor requer
serviço aprovado pela fábrica.
• Poderá exigir um balanceamento bastante cuidado de
cargas em cada fase.

Inversores
Um sistema de energia CA - CC - CA baseado em inversores
modulares fornece redundância, facilidade de substituição e
capacidades de upgrade.
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Instalações A/B Redundantes
O sistema de alimentação CC tem uma confiabilidade
significativamente maior com o uso de dois sistemas de energia
CC, sendo que cada um deles pode oferecer suporte
à carga total. Se um lado falhar, o outro poderá continuar
fornecendo energia.

Dispositivos de Proteção Contra Sobretensões
Tipos:
1. Baseado em diodo avalanche de silicone
• Baseado em diodo, reage rapidamente a transientes
• Menores capacidades para lidar com influxos ou transientes
grandes
• Para contornar as limitações, há diodos paralelos, aumentando
o custo
• Geralmente mais caro

4

2. MOV - Metal Oxide Varistor
• Forma mais econômica de supressão de sobretensão
• Tem uma duração específica, deve ser substituído
periodicamente
• Mais lento para reagir a um influxo ou transiente

Aterramento Crítico de Instalações
A barra de aterramento principal vinculada a um anel de
aterramento externo, ao condutor de aterramento de energia
CA e ao barramento de retorno de energia CC, combinada com
um bom aterramento da estrutura, fornece um trajeto de baixa
impedância para correntes com falha e ajuda a controlar
e minimizar os transientes internos.
***A impedância do aterramento externo deve ser a menor possível, com uma meta de menos
de 1 ohm.

Alimentação e Construção de Instalações Críticas
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Geradores

Geradores
5.1

Dimensionamento de um Gerador

Gerador CA: o gerador deve ter a capacidade de manter uma
tensão de saída e frequência estáveis de forma que a UPS
possa ser sincronizada com ele. O dimensionamento adequado
da capacidade de saída da UPS para oferecer suporte aos
componentes eletrônicos é um requisito. No entanto, a capacidade
de energia de entrada da UPS deve corresponder também
à capacidade da energia do gerador "disponível". Se toda a
configuração elétrica não for feita adequadamente, então a UPS
poderá apresentar um consumo de corrente não linear excessivo
no gerador. Isso poderá fazer com que a saída do gerador varie,
resultando na perda de sincronização da UPS e do gerador.
A maioria dos fabricantes de UPS conservadoramente solicita
que haja uma relação de tamanho de 2:1 ou 3:1 entre a
"capacidade de energia disponível" e o "requisito de energia de
entrada máxima para a UPS".
***Geradores elétricos portáteis são dimensionados pela quantidade de
watts que produzirão ao operar.

Gerador CC: você precisa calcular a quantidade total de
watts (carga elétrica) que poderá estar conectada ao gerador a
qualquer momento.
• As fontes de alimentação de UPS/Standby têm etiquetas
que informam de quantos watts precisam ao operar em uma
saída nominal total.
• Se o requisito de saída não for informado, você precisará
determinar o total de energia necessário em watts. Poderá
haver algum equipamento que forneça o uso da energia
em volts ou ampères. Converta esses watts ao multiplicar
os ampères pelos volts. Adicione a potência de todos os
equipamentos que você planeja operar continuamente para
determinar o tamanho necessário do gerador.

5.2
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Vantagens de um Gerador CC

Nenhuma chave de transferência
automática (ATS - Automatic
Transfer Switch) é exigida para a
transferência perfeita quando a
estação de energia falhar ou retornar

Não há interrupção da conexão do
serviço da estação de energia

Operação segura da tensão baixa

Gerador de ímã permanente (PMG
- Permanent Magnet Generator) de
velocidade variável

Superdimensionamento do
gerador não é exigido

Maior eficiência do combustível

Menor ruído sonoro

Menor taxa de roubo para
geradores portáteis

Geradores

Geradores
5.3

Aterramento do Gerador

As instruções para o aterramento de um gerador variam por tipo,
fabricação e modelo. SEMPRE consulte o National Electric Code
e siga os códigos de aterramento elétrico locais.
Os geradores da Alpha devem ser aterrados de acordo com as
instruções nos manuais de instalação (disponíveis no momento
da compra e on-line). As regras de aterramento variarão de
acordo com o gerador.

5.4

Recuperação de Desastres

Acrescentar um gerador a qualquer tipo de sistema de energia
proporciona mais tranquilidade. Para redes de comunicação de
plantas externas, um gerador atua como uma garantia de que,
mesmo em condições difíceis, um sistema permanecerá ligado
e em funcionamento.
Há diversos tipos de geradores para aumentar a prontidão
em caso de desastres para redes de comunicações de
plantas externas.
1. Geradores de meio-fio - Por exemplo, o AlphaGen Curbside
pode ser diretamente integrado à instalação de aterramento
e aos sistemas Powernode Alpha. Contam com uma
operação discreta e silenciosa, o que permite que sejam
facilmente instalados em bairros residenciais e áreas
habitadas. Manterão uma rede funcionando indefinidamente
com gás propano ou natural.

Geradores
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2. Geradores portáteis - Os geradores portáteis são uma
solução econômica, já que podem ser posicionados somente
quando surge uma emergência. Por exemplo, o AlphaGen
DCX 3000 é um gerador
compacto e leve projetado
especificamente para alimentar
aplicações de televisões a
cabo, telecomunicações e de
banda larga que não tenham
geradores integrados como
um componente principal do
sistema de energia.

5.5

Geradores de Emergência

Os conjuntos de geradores a motor fornecem energia emergencial
em caso de falha de uma estação de energia e podem ser usados
para reduzir o custo da eletricidade onde a estrutura e a política da
taxa de concessão pública local tornarem essa opção viável. Os
conjuntos de geradores devem ser especificados e aplicados de
uma forma que forneçam energia elétrica confiável com a qualidade
e capacidade exigidas. Os sistemas de geração de energia no local
podem ser designados por tipo e classificação de equipamentos
de geração. O equipamento de geração é designado usando
classificações standby, prime e contínua.
O desenho e o planejamento elétrico do sistema de geração no
local são fundamentais para operação adequada e confiabilidade do
sistema. A instalação elétrica do conjunto de geradores e de seus
acessórios deve seguir o Código elétrico usado pelas autoridades de
inspeção locais. A instalação elétrica deve ser feita por eletricistas/
prestadores de serviço capacitados, qualificados e experientes.
Dimensionamento de um gerador: é importante montar um
cronograma de cargas razoavelmente preciso porque a carga
é o único fator de grande importância no dimensionamento de
um gerador. Motores com tipos de carga diferentes, fontes de
alimentação ininterruptas (UPS, uninterruptible power supplies),
unidades de frequência variável (VFD, variable frequency drives),
equipamentos de imagem para diagnósticos médicos e bombas
de incêndio têm influências consideráveis e diferentes quanto
ao dimensionamento do conjunto de geradores. Além da carga
conectada, muitos outros fatores afetam o dimensionamento do
conjunto de geradores; o requisito de ativação de cargas como
motores e suas cargas mecânicas, o desequilíbrio de cargas
monofásicas, cargas não lineares como equipamentos UPS,
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restrição de imersão de tensão, cargas cíclicas, etc. Especificações
rigorosas quanto ao desempenho transiente, imersão de tensão
e frequência, e períodos de recuperação, durante o acionamento
do motor e a aceitação da carga em bloco também têm um efeito
considerável no dimensionamento.
Classificações da função do conjunto de geradores:
determinar as cargas exigidas a serem suportadas por um conjunto
de geradores é uma tarefa do tipo de aplicação e da função exigida.
Geralmente, há três classificações de funções para as aplicações
dos conjuntos de geradores: Standby, Prime ou Contínua. Um
conjunto de geradores usado em aplicações Standby é usado
como um backup para a fonte de alimentação principal (estação
de energia) e espera-se que seja pouco utilizado, portanto a
classificação Standby é a de maior disponibilidade para o conjunto.
Os conjuntos classificados como Prime devem operar durante
horas ilimitadas e o conjunto de geradores é considerado a principal
fonte de alimentação para cargas variadas, portanto, a classificação
Prime normalmente responde a cerca de 90% da classificação
Standby. Em aplicações de função Contínua, espera-se que o
conjunto gere uma saída nominal para horas ilimitadas em carga
constante (aplicações onde o conjunto poderá ser operado em
paralelo com uma fonte de estações de energia e com carga),
portanto a classificação Contínua normalmente responde a 70% da
classificação Standby. A capacidade de transporte de cargas do
conjunto de geradores é uma função da vida útil esperada ou do
intervalo entre as manutenções.
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Execução da carga e requisitos de ativação: A energia exigida
por muitos tipos de carga pode ser consideravelmente maior ao
ativar a carga do que é necessário para o estado contínuo estável
em execução (a maioria das cargas direcionadas pelo motor que
não empregam algum tipo de equipamento de ativação secundário).
Algumas cargas também exigem maior energia de pico durante a
operação do que durante o funcionamento. Contudo, outras cargas
geram uma distorção excessiva do gerador, a menos que o gerador
tenha um tamanho maior do que o exigido para alimentar a carga. A
fonte de alimentação deve dispor da capacidade de alimentar todos
os requisitos de energia operacional da carga.
Durante a ativação ou condições operacionais de carga de pico,
transientes de carga repentinos podem acarretar problemas de
tensão e de frequência prejudiciais à carga conectada ou grandes
o bastante para impedir a ativação bem-sucedida ou a operação
adequada da carga se o gerador não tiver um tamanho adequado.

Geradores
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Embora algumas cargas sejam bastante tolerantes a problemas
transientes de tensão e de frequência a curto prazo, outras cargas
são muito sensíveis. Em alguns casos, o equipamento de carga
poderá ter controles de proteção que fazem com que a carga seja
desativada nessas condições.
Um conjunto de geradores é uma fonte de alimentação limitada em
termos de alimentação do motor (kW) e volt-ampères do gerador
(kVA), independentemente do tipo de sistema de excitação. Por
isso, as mudanças e carga acarretarão picos transientes na tensão e
na frequência. A magnitude e a duração desses picos são afetadas
pelas características da carga e pelo tamanho do gerador com
relação à carga. Um conjunto de geradores é relativamente uma
fonte de alta impedância quando comparado ao transformador
típico de estações de energia.
Sequência das etapas de carga: As cargas são comumente
escalonadas no conjunto de geradores em sequência para reduzir
os requisitos iniciais e, portanto, o tamanho do gerador exigido.
Isso requer que o controle de carga e os equipamentos alternem
a carga no gerador. Várias chaves de transferência podem ser
ajustadas para conectar cargas em diferentes momentos usando a
configuração de transferência de retardo padrão para confundir as
cargas. Um retardo de alguns segundos para permitir que o gerador
estabilize a tensão e a frequência é recomendado entre as etapas
da carga. Isso significará que quaisquer cargas de emergência
ou exigidas legalmente precisarão ser conectadas primeiro para
atender aos requisitos do código. As cargas que exigem uma maior
alimentação de ativação, como cargas de motores grandes, devem
ser iniciadas enquanto a carga mínima estiver conectada. As cargas
de UPS podem ser deixadas por último, já que a carga UPS está
sendo transportada na bateria.
Classificações de energia do conjunto de geradores:
as classificações de energia para conjuntos de geradores são
publicadas pelos fabricantes. Essas classificações descrevem as
condições máximas de carregamento permitidas em um conjunto
de geradores. Também é importante operar os conjuntos de
geradores em uma carga mínima suficiente para atingir temperaturas
normais e queimar o combustível de modo adequado. Geralmente
recomenda-se que um conjunto de geradores seja operado em um
mínimo de 30% da classificação da sua placa de identificação.
Aterramento do sistema (terra): o aterramento do sistema (terra) é o
aterramento intencional do ponto neutro de um gerador conectado

5-6

Geradores

Geradores
em formato de "Y", a extremidade de um gerador conectado
delta ou o ponto intermediário da sinuosidade monofásica de um
gerador conectado delta ao solo (terra). É mais comum aterrar o
ponto neutro de um gerador conectado em formato de "Y" e trazer
o neutro (condutor do circuito aterrado) em um sistema de quatro
cabos trifásico.
Chaves de transferência automáticas:
Finalidade: os equipamentos de transferência estão disponíveis em
muitas configurações, sendo que todos compartilham a mesma
função básica de fornecer uma maneira de alterar as cargas elétricas
entre as fontes de alimentação disponíveis. Esses equipamentos
são usados para aumentar a disponibilidade e a confiabilidade
da energia para atender ao equipamento de carga. Esses
equipamentos podem ser operados manual ou automaticamente,
com transição aberta ou fechada, incluir mecanismo de alimentação
e proteção contra sobrecorrente de carga, e empregar meios de
alternância mecânicos ou elétricos.
As chaves de transferência automática incluem controles que
monitoram continuamente a condição de ambas as fontes,
comparando a qualidade das duas fontes com os pontos de ajuste
para condições, incluindo qualquer uma das seguintes: tensão,
frequência, rotação de fase e perda de fase. Se qualquer uma das
condições detectadas estiver fora das especificações no período
estabelecido para quaisquer retardos intencionais, a transferência
será iniciada para a fonte alternativa se as condições da fonte
alternativa estiverem dentro das condições operacionais adequadas.
Portanto, a transferência é automática e realizada sem o auxílio de
um operador. Esse tipo de chave de transferência fornece a energia
mais confiável e é obrigatória para a operação sem supervisão.
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No caso de um sistema de geradores de backup, a primeira ação,
se a fonte principal não estiver disponível, será enviar um sinal para
iniciar a ativação automática do conjunto de geradores. Quando a
fonte de energia principal retornar e estiver dentro dos parâmetros
aceitáveis, o controle iniciará a alternância novamente para aquela
fonte e, no caso do sistema de geradores, iniciará a sequência de
interrupção do conjunto de geradores. Normalmente, uma chave de
transferência automática pode ser definida para operar no modo não
automático ou ser operada manualmente.
Localização: Geralmente recomenda-se instalar as chaves o mais
próximo possível da carga. Em seguida, a chave está disponível
para transferir a carga para a fonte alternativa para a maioria
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das condições anormais, incluindo: falha da fonte normal, falha
do alimentador e operação do disjuntor e do fusível. Em geral,
mais e menores chaves dedicadas melhoram a confiabilidade de
alimentar cargas críticas. Em algumas aplicações, várias chaves
dedicadas são necessárias de acordo com o código para atingir
a separação dos circuitos e aumentar a confiabilidade da energia.
Várias chaves de transferência menores também fornecem uma
maneira conveniente de escalonar a carga no conjunto de geradores
de fonte alternativa e facilitam a coordenação de dispositivos
de sobrecorrentes, em linha e na carga da chave. A instalação
do equipamento de transferência perto do serviço da fonte de
energia elétrica normal poderá exigir várias considerações: tipo de
equipamento de transferência aplicável; classificação de entrada do
serviço; tensão; e coordenação de dispositivos de sobrecorrentes
de fluxo descendente.
As chaves de transferência automáticas poderão ser localizadas
dentro das construções ou em locais externos. Poderão ser
localizadas em compartimentos individuais ou em unidades
montadas como parte de um conjunto agregado, como quadros de
chave, centrais de controle de motores, quadros de distribuição ou
mecanismos em paralelo. Os códigos locais poderão determinar a
localização das cargas em algumas aplicações, portanto certifiquese de verificar junto às autoridades que possuem jurisdição quanto
aos requisitos de localização.
A seguir, algumas considerações para determinar a
localização das chaves:
• As chaves de transferência devem ser instaladas em
compartimentos aceitáveis para a tarefa e a aplicação
pretendidas.
• As chaves devem ser inseridas em locais que não apresentem
probabilidade de serem adversamente impactados por atos da
natureza ou vandalismo.
• A NEC exige que as chaves de transferência de bomba de
incêndio estejam acessíveis somente para a equipe qualificada.
• As chaves normalmente não devem ser instaladas no mesmo
ambiente onde o equipamento normal do serviço de energia
elétrica está instalado.
• O ponto elétrico da interconexão poderá determinar a
localização física em muitos casos. Deve-se tomar cuidado
para manter a separação dos circuitos de alimentação normais
e circuitos de emergência, até que entrem em uma chave de
transferência. Isso é feito para impedir uma falha catastrófica
nos circuitos normais devido à desativação dos circuitos
de emergência.
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6.1.1

Fundamentos Fotovoltaicos

O recurso solar fotovoltaico é uma solução de energia renovável que
converte a irradiação solar em eletricidade. Não tem peças móveis e
sua duração é extensa. Nos mercados ou locais corretos, também é
um excelente investimento financeiro ou solução técnica de energia
para muitas empresas nos EUA e internacionalmente. A vida útil
esperada da maioria dos sistemas é de 25 anos ou mais com um
mínimo de manutenção envolvida. Os principais componentes têm
garantias extensas, incluindo os próprios módulos solares, com uma
garantia de produção de 25 anos.
Exemplo:
Componente

Garantia

Painel PV solar

Garantia de hardware de 5 anos, garantia de produção de 25 anos

Inversor

Garantia total de 10 a 20 anos

Rack

Garantia de 10 anos

Baterias
Mão de obra
e BOS

Específicas para o local, 4 anos até 20 anos
Acima de 1 ano

Há dois tipos de sistemas de energia renovável: Sistemas "fora
da grade" e "vinculados à grade":
1. Um Sistema fora da grade não está conectado à energia
elétrica, portanto, não pode contar com fontes de eletricidade
externas durante a interrupção solar. Por isso, todos os sistemas
fora da grade incluem baterias com ciclos recarregáveis. Durante
o dia, o conjunto solar fornece eletricidade para a carga e
recarrega as baterias. Durante a noite e em condições de pouca
luminosidade, as baterias fornecem alimentação para a carga.
Um sistema fora da grade também poderá incluir um gerador
alimentado por propano ou diesel e/ou uma turbina eólica. Isso
maximiza a confiabilidade da fonte de alimentação e reduz o
índice no qual as baterias são descarregadas todos os dias ampliando a vida útil das baterias.
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Os sistemas fora da grade foram projetados para fornecer
eletricidade para uma carga predefinida. A precisão na
estimativa da carga, principalmente em sistemas sem geradores
que podem conter a demanda não prevista, é muito importante.
Se a carga for subestimada, o sistema será projetado de forma
ineficiente e haverá probabilidade de ocorrer perda da carga e
desligamento do equipamento. Com um gerador, haverá menor
probabilidade de ocorrer o desligamento se o sistema tiver sido
projetado de forma ineficiente, mas dependência maior em
combustível e geradores sobressalentes rapidamente resulta
em uma despesa operacional mais elevada do que o planejado
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12h00
O sol no zênite
Saída máxima de força

Solar alimenta a carga
que carrega as baterias

O gerador carrega
as baterias que
alimentam a carga

6h00
O sol está
nascendo

Solar excede a
carga

Dia 1

Carga excede
solar

18h00
O sol está
se pondo
Noite

Carga de alimentação
das baterias

Carga excede
solar

6h00
O sol está
nascendo

O gerador carrega
as baterias que
alimentam a carga

Carga excede
solar

12h00
O sol no zênite
Saída máxima de força

Solar excede a
carga

Dia 2

Energia Solar
originalmente. Se a estimativa de carga for superior à carga
verdadeira, o sistema será superdimensionado e incorrerão
gastos de capital desnecessários.

Abaixo: Exemplo de um sistema híbrido de gerador solar com autonomia de 24 horas
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Em um sistema fora da grade, a energia elétrica apresenta uma
ou mais das seguintes condições:
1. Indisponível - com frequência, os sistemas fora da grade
estão localizados em picos de montanhas ou distantes das
cidades ou construções.
2. Não confiável - blecautes prolongados ou frequentes causam
as principais interrupções dos negócios, principalmente para
cargas de missão crítica.
3. Muito cara - em alguns casos, o custo da energia de grade
extensa e do custo contínuo da eletricidade justifica-se
instalando sistemas fora da grade a menos de 30 metros da
energia de grade.
Baterias
O desenho adequado da bateria e a seleção da tecnologia são
absolutamente fundamentais e podem ser a diferença entre a
frequência da troca das baterias, além de gerar um impacto nas
temperaturas frias e quentes com relação à confiabilidade da
carga. As baterias de ácido de chumbo geralmente não são uma
opção, portanto as escolhas tecnológicas ficam restritas a VRLA,
Níquel-cádmio e Íon-lítio / Polímero. Muitas considerações,
incluindo o perfil de carga do cliente, temperatura e perfis de
produção solar e eólica são combinadas com relação aos
impactos no desenho não linear.
O uso da energia solar e eólica permite uma produção simbiótica
da eletricidade; isso, por sua vez, gera um ciclo mais raso das
baterias de um sistema. A duração da bateria está relacionada de
maneira negativa e com frequência exponencial à Profundidade
de descarga (DOD, depth of discharge) ou à capacidade usada,
o que está descrito na imagem a seguir por três amostras de
baterias de cádmio-níquel e de ácido de chumbo AGM.
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Ciclos x DOD
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

10% DOD 20% DOD 30% DOD 40% DOD 50% DOD 60% DOD 70% DOD 80% DOD 90% DOD

Diminuição exponencial na duração da bateria com relação à
Profundidade de descarga.

Cargas CA
do cliente
Conjunto PV

Cargas CC
do cliente

Turbina(s) eólica(s)

Gerador(es)
do grupo Alfa
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Estação de energia CC
do grupo Alfa:
Controlador de cargas,
Cordex (retificador e
inversor opcionais)

Banco de baterias
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As principais vantagens e desvantagens de sistemas fora da
grade renováveis em comparação a sistemas não renováveis:
Vantagens

Desvantagens

• Manutenção bastante reduzida
ou eliminada
• Extensão da linha de estação
de energia mais econômica (ou
somente a opção viável)
• Duração
• Implementável em qualquer lugar
• Proteção ambiental

• Clima extremo pode
impactar o design
• Bancos de bateria são
necessários, aumentando o
rastro no ambiente

Aplicações do mercado fora da grade:
Muitos setores encontram aplicações distintas de mercados para a
energia fora da grade:
Telecomunicações
Estaçõesbase

Petróleo
e Gás
SCADA

Celular / GSM Telemetria

Ferrovias

Governo

Trânsito
e Segurança

Sinalização

Segurança

Trânsito de
interseção

Detecção
de caixas
térmicas

Soluções
gerais

Câmeras de
vigilância

Repetidoras

Proteção
catódica

Telecomunicações

Repetidoras
de
emergência

Invasão do
perímetro

UPS

UPS

UPS

UPS

UPS

Energia de
back-up

Energia de
back-up

Energia de
back-up

Energia de
back-up

Energia de
back-up

Micro-ondas

Rec. de
dados

Equipamento
AEI

VSAT

Energia

Alternância
de pista

Circuito
sem fio

WiFi

Detecção de
arrasto de
equipamento
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Controle
acessado

1. Um Sistema vinculado à grade é conectado ao sistema
elétrico existente de uma instalação e, por meio dele, à
eletricidade. Uma decisão de adquirir um sistema solar
comercial vinculado à grade é motivado pelo desejo de
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um grande investimento financeiro previsível. Com frequência,
isso é acompanhado pela vontade de demonstrar um sólido
comprometimento público quanto à responsabilidade social. Os
retornos financeiros em um investimento solar vinculado à grade
são bastante influenciados pelos incentivos disponíveis, pelo
preço da eletricidade e pela incidência solar do local do projeto.
Modos de operação vinculada à grade
Durante o dia quando o sistema solar está produzindo eletricidade,
o conjunto opera no modo padrão ou de medição líquida. No modo
padrão, a demanda de eletricidade do cliente ultrapassa a produção
solar. Nesse caso, a produção solar compensa parcialmente as
necessidades de eletricidade do cliente. O restante da necessidade
de eletricidade do cliente é correspondido pela eletricidade pública.
Isso reduz a demanda da eletricidade pública, reduzindo, por sua
vez, a conta de luz que o cliente paga. No modo de medição líquida,
a produção solar compensa por completo as necessidades de
eletricidade do cliente e exporta a eletricidade extra de volta para a
eletricidade pública. A eletricidade pública creditará a eletricidade
excedente na eletricidade futura consumida. Dependendo da
eletricidade pública local e do tamanho do sistema, a eletricidade
exportada é creditada para o cliente na íntegra com uma
política verdadeira de "medição líquida" ou de forma reduzida com
uma política de "custo não incorrido".

Considerações de produção de engenharia do sistema e
impactos de sombreamento
O bloco de construção básico de um sistema solar é um módulo. Cada
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módulo é composto por células solares conectadas em série. Cada
célula impulsiona a tensão do módulo em cerca de metade de um
volt. A "luminosidade", mencionada como irradiação, impulsiona ou
diminui a produção da corrente - a tensão permanece relativamente
constante - determinando, assim, a produção total do módulo.
Cada módulo é classificado em 12 ou 24 volts.

Célula

Módulo

Sequência

Conjunto

Em sistemas fora da grade, de dois a quatro módulos são
conectados em série para formar uma "sequência" de módulos.
As sequências impulsionam a tensão em uma corrente constante.
Ao conectar de dois a quatro módulos, o VOC se aproxima de
48VOC ou 96VOC nominal. A corrente total desejada e, portanto,
a saída em kW / kVA é atingida ao se conectar várias sequências
em paralelo para formar um "conjunto". Deve-se prestar bastante
atenção à média prevista e à pior irradiação anual para assegurar
que as necessidades de energia do cliente sejam atendidas em
tempo integral. Com frequência, isso significa sacrificar a produção
do verão e anual total para maximizar a produção do inverno. A
maximização do inverno é feita ao direcionar os painéis em um
ângulo que está voltado mais diretamente para o sol durante os
meses do inverno quando o sol está em uma latitude menor.

6

Com sistemas vinculados à grade, a carga do cliente pode ser
complementada pela grade da eletricidade pública, portanto a
meta geral é maximizar as economias da eletricidade pública. A
maioria das empresas de concessão de eletricidade cobra taxas
mais elevadas no verão para compensar o custo de expedição
das estações elétricas dispendiosas "no pico". Combinadas com
a medição líquida e um recurso solar melhor no verão, essas taxas
geram a meta de abordar os meses do verão com uma menor
consideração da primavera e do outono, e do inverno por último;
isso é o oposto do objetivo do sistema fora da grade. A diferença
no ângulo "inclinado" dos módulos voltados para o sol entre os
módulos solares fora da grade e vinculados à grade no mesmo
local é de até 40 graus. Para atingir a máxima eficiência do
inversor CC para CA, a economia e a eficácia dos custos, assim
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como diminuir os custos do Balanço do sistema vinculados ao
número de sequências em vez do número de painéis, qualquer
quantidade de 6 a 13 módulos é conectada para formar cada
sequência. O número de painéis específico para o projeto em
uma sequência depende de muitos fatores, incluindo o registro
de temperaturas frias no local do projeto. Contrário à intuição,
as temperaturas mais frias impulsionam a produção, e a maior
tensão por meio dos módulos agregados por sequência pode
danificar o circuito do inversor em um dia frio, se muitos módulos
forem alimentados nele. Algumas garantias do inversor serão
anuladas se a falha for resultante dos módulos com correção de
temperatura em série, excedendo a tolerância do desenho.

Inverno

Verão

O ano todo

Sombreamento
Mesmo o menor sombreamento em uma célula, módulo,
sequência ou conjunto pode impactar significativamente a
produção do sistema:
% de Sombra do Conjunto Solar

% de Perda
na Saída

9%

54%

6,5%

44%

3%

25%

Nota: Duas sequências com cinco módulos fora da grade
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6.1.2

Código e Segurança

Muitos padrões e códigos asseguram que os sistemas de
energia renovável sejam confiáveis por mais de 25 anos. Os
sistemas de energia renovável estão sujeitos a vários requisitos
e padrões de código para assegurar que a máxima segurança
seja atingida durante o desenho e a operação dos sistemas. As
principais características do desenho são direcionadas por:
UL 1703 e UL 1741
Painéis fotovoltaicos e inversores solares são exigidos para
atender aos códigos UL 1703 e UL 1741. Com relação a
inversores vinculados à grade, o código UL 1741 impõe
um padrão de segurança rigoroso no caso de uma falha
da grade para evitar a exportação da energia e a geração
de correntes perigosas enquanto a energia da grade está
desligada e os funcionários da linha de energia estão
consertando o equipamento elétrico. Quando da detecção de
uma falta de energia de grade, o código UL 1741 determina o
desligamento rápido automático do inversor. Isso é chamado
de proteção "anti-ilhamento". O código UL 1741 está em
conformidade com IEEE 1547.
Código Elétrico Nacional (NEC, National Electric Code)
Nos EUA, os sistemas de energia renovável devem estar
em conformidade com o Código elétrico nacional. Em
especial, os sistemas solares fotovoltaicos devem estar em
conformidade com o código NEC Seção 690. Dependendo
da localização específica, a conformidade será exigida com
relação a diferentes versões com ramificações do desenho.
Atualmente, a maioria das estações elétricas e jurisdições
exigem o desenho de acordo com o padrão do código NEC
2008. Um exemplo dos requisitos de desenho do código NEC
inclui, entre outros requisitos, o dimensionamento mínimo
dos cabos, requisitos de aterramento, proteção adequada de
sobrecorrente e recursos de segurança exigidos, como tipos
de conectores aprovados entre os painéis fotovoltaicos (o
código NEC 2008 requer conectores MC-4).

NEC 2011

6

Conectores "de trava" MC-4 exigidos pelo código NEC 2008
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Autoridade com jurisdição
(AHJ, Authority Having Jurisdiction)
Em última análise, a Autoridade com jurisdição tem a palavra
final sobre qual versão do código NEC será usada e quais
recursos de segurança e documentação apropriada são
necessários antes do início da construção. Os padrões variam
de acordo com a localização, nacional e internacionalmente.
As AHJs analisam os planos antes da construção dos
sistemas e inspecionam os sistemas antes de conceder
aprovação para a interligação à grade no caso de sistemas
vinculados à grade.
Estação elétrica local
(principalmente solar vinculada à grade)
A estação elétrica local tem uma
importância considerável antes da
construção e no momento da conclusão
do projeto. As estações elétricas
exercem grande influência no ponto de
interconexão com a grade da estação
elétrica. Praticamente todas as estações
elétricas requerem acesso em tempo
integral a uma desconexão elétrica CA
para desativar com segurança a energia
no caso de emergência.
Exemplo de desconexão CA
Para conjuntos solares maiores, as estações elétricas exigem
níveis maiores de detalhes de análise de viabilidade para
avaliar possíveis problemas de confiabilidade elétrica no caso
de eletricidade retroalimentada. Todas as estações elétricas
no Havaí, por exemplo, exigem uma análise significativa de
quaisquer sistemas solares fotovoltaicos potenciais superiores
a 30kW (cerca de 140 a 170 painéis fotovoltaicos vinculados
à grade).
Tipos e marcas específicos e variados de medidores elétricos
de receita são obrigatórios em cada estação elétrica. Algumas
estações elétricas exigem que todos os sistemas de energia
renováveis estejam localizados "atrás do medidor" ou nas
instalações do cliente da central de cargas CA. Outras
estações elétricas permitirão uma "drenagem de linha"
conectando o conjunto solar na estação elétrica da central de
cargas CA do cliente. As drenagens de linha podem simplificar
bastante a construção de um sistema fotovoltaico e evitar
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atualizações possivelmente dispendiosas do sistema elétrico
de um cliente.

Energia Eólica
6.2.1

Fundamentos da Energia Eólica

O vento é um acréscimo excelente para um sistema fora da
grade dependendo do recurso eólico altamente específico do
local. A energia eólica é a conversão da energia cinética do vento
em energia elétrica. Os ventos são produzidos por diferenças na
temperatura do ar e, por isso, na densidade entre duas regiões
da Terra. O sol aquece a Terra de forma desigual devido às
diferenças na sua superfície. A rotação da Terra também é um
fator-chave na produção eólica.
Abaixo: Produção eólica mensal estimada
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Abaixo: Produção solar estimada
2500

KwH/Mês

2000

1500

1000

500

0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Mês

Como funciona: as pás captam a energia do vento; as pás
são conectadas a um eixo de acionamento que funciona em
taxas maiores. Os mecanismos são conectados a um eixo de
alta velocidade que direciona um gerador elétrico, produzindo
eletricidade.
Produção das turbinas eólicas
A quantidade de energia produzida depende diretamente da
velocidade do vento. Em geral, as turbinas começam a produzir em
ventos de cerca de 16 km/h, atingindo a melhor produção em cerca
de 48 km/h e interrompendo a produção em cerca de 89 km/h.
As turbinas modernas são equipadas com um freio; quando o vento
sopra muito rápido, o freio impede que as turbinas se movimentem
com muita rapidez e sejam danificadas. As turbinas eólicas
funcionam em uma ampla gama de temperaturas: -40°C a 85°C,
e são capazes de produzir eletricidade mesmo em condições de
maior umidade (ou seja, 100% de umidade).
A energia eólica está exponencialmente relacionada à "área varrida"
- diâmetro da área ao redor da turbina; da mesma forma, a energia
eólica está exponencialmente relacionada à velocidade do vento.
Turbinas a favor do vento: operam a favor do vento e incluem um
acionamento de desvio e um motor para manter o rotor no sentido
do vento à medida que a direção do vento muda.
Turbinas contra o vento: Não incluem um acionamento de desvio/
motor e estão direcionadas contra o vento; são mais leves do que
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as máquinas a favor do vento, os rotores são mais flexíveis, há mais
sombreamento de vento devido à torre (menos comum do que nas
turbinas a favor do vento).
Os ventos normalmente precisam estar acima de 20 km/h para
manter a turbina funcionando com eficiência.
Globalmente, estima-se que haja 72 terawatts de energia eólica
disponível; isso é cinco vezes o consumo de energia atual do mundo
todo.
As turbinas geralmente são projetadas para uma vida útil de 20
anos. O ar mais denso e mais pesado fornece mais energia - dias
mais frios em altitudes menores geram a máxima energia eólica. Os
locais ideais são regiões costeiras, o cume de montanhas e lugares
longes de árvores grandes e construções altas. Lembre-se de que
as árvores crescerão. Imagine o local daqui a 30 anos; as árvores
precisarão ser 6 metros mais baixas do que a torre.

6.2.2

Tipos

Eixo horizontal: Moinhos de fazendas tradicionais e as
turbinas mais modernas.
"Turbinas pequenas" usadas para alimentar casas e empresas,
normalmente, são inferiores a 100kW.
As turbinas com dimensões para estações de energia
às vezes têm o tamanho de 5MW e podem ter pás com o
comprimento de um campo de futebol americano.
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Componentes
Pá/Rotor: capta a energia do vento, gira o eixo
Trem de acionamento: inclui a caixa de velocidades e o gerador
Torre: suporte
As turbinas normalmente estão a uma altura de mais de 30
metros acima do solo para captar os fluxos dos ventos mais
rápidos e menos turbulentos. Embora as torres mais altas
geralmente sejam melhores, há casos em que você pode obter
resultados com uma torre mais baixa. As torres mais baixas
podem ser usadas no cume de uma montanha porque à
medida que o vento sopra no cume de uma montanha, o ar é
comprimido e a velocidade aumenta. É importante que a torre
permaneça pelo menos 6 metros acima de qualquer objeto
ao redor. Os dois tipos de torre mais comuns são estaiada e
independente. As torres estaiadas geralmente são mais baratas
do que as torres independentes, embora exijam uma área maior
para serem acomodadas.

6

Torre estaiada

Torre com um só polo

As turbinas normalmente usam semicondutores de tiristor para
minimizar a transição entre a conexão e a desconexão da grade da
estação de energia.
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Eixo principal
Central

Transmissão da
Freio
caixa de ferramentas
Gerador

Eixo de alta velocidade

Acondicionamento
Pás

Torre

A energia eólica é altamente variável. A imagem a seguir
representa a produção eólica diária. Cada linha mostra a
produção de eletricidade referente a um dia, seis dias seguidos
(na Dinamarca, durante o mês com menor incidência de vento do
ano, que é junho).
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Uma ferramenta para escolher um lugar ideal para o vento é
uma "Rosa dos ventos". É usada para representar a direção
predominante do vento e a velocidade relativa do vento de
um local. Quanto maior a parte sombreada da imagem, mais
energia eólica será produzida a partir daquela direção (os
padrões do vento mudarão de ano para ano - normalmente em
cerca de 10%).

6
O&M: Cerca de 1,5-3% do custo inicial de instalação / ano;
as pás do rotor e as caixas de velocidades geralmente são as
primeiras que devem ser substituídas (15-20% do custo do
sistema).
As turbinas em offshore tendem a durar mais do que as
turbinas em terra firme porque há menos turbulência o que
resulta nas pás girando de modo uniforme e criando menos
fadiga nos componentes.
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As bombas geotérmicas aproveitam os diferenciais da
temperatura variável acima do solo e estável abaixo do solo
para fornecer aquecimento e resfriamento durante o ano
todo. Podem reduzir significativamente a eletricidade e o gás
natural exigido para atender às necessidades de aquecimento
(meses de inverno) e resfriamento (meses de verão). As
bombas geotérmicas são usadas com mais frequência para o
aquecimento e o resfriamento de espaços, mas também podem
ser adaptadas para complementar os sistemas de aquecimento e
resfriamento de água.
Os desenhos variam com base na disponibilidade do imóvel
para o sistema e das condições específicas do local. Quando
o espaço não é uma restrição, sistemas de dutos subterrâneos
horizontais são instalados para aproveitar custos menores de
escavação. Se o espaço é uma restrição, dutos subterrâneos
verticais serão perfurados no solo. Os fatores específicos do
local, incluindo dificuldade de escavação, condutividade de calor
(transferência de calor) do próprio solo e orçamento disponível do
cliente, determinarão o tipo de instalação selecionada para um
determinado local.
Na data da publicação (2011), um crédito tributário federal de
30% para os custos iniciais estava disponível para sistemas de
bombas geotérmicas nos Estados Unidos. Um cronograma de
depreciação de cinco anos também está disponível. Também
há um número moderado de incentivos no nível estadual,
da estação elétrica e local. Isso muda com frequência; as
informações mais recentes sempre podem ser encontradas em:
www.dsireusa.org.
Abaixo: Imagem geotérmica nº 1

Abaixo: Imagem geotérmica nº 2
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Comparação do layout geotérmico: horizontal e híbrido
horizontal / vertical

6
Tecnologia de Células de Combustível
6.4.1

Sistemas de Energia Reserva de Células de
Combustível de Hidrogênio

As células de combustível de energia reserva usam a tecnologia
de membrana de eletrólitos de prótons (PEM, proton electrolyte
membrane) para fornecer energia CC. As células de combustível
PEM são abastecidas por hidrogênio, operam em baixas
temperaturas, são menores do que as outras células de
combustível e têm um período de aquecimento curto, tornandoas bastante adequadas para backup de locais de cabeça de
rede.
As células de combustível podem operar por dez anos ou mais
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sem diminuição da qualidade e da quantidade de energia. São
ecologicamente corretas porque convertem a energia química
em hidrogênio diretamente em eletricidade com água pura e
calor como os únicos subprodutos. Outras vantagens da energia
reserva incluem:
• Eficiências operacionais de cerca de 50%
• Escalonável e modular para funcionamento em paralelo
• Maior alcance de temperatura operacional (-40 a 122°F)
• Uso interno e externo com área mínima
• Vida útil mais prolongada sem peças móveis

6.4.2

Como as Células de Combustível Funcionam?

Em uma célula de combustível de membrana de eletrólitos de
prótons (PEM, proton electrolyte membrane), os átomos de
hidrogênio entram em uma célula de combustível no anodo, onde
uma reação química os separa de seus elétrons. Os átomos
de hidrogênio agora são "ionizados" e transportam uma carga
elétrica positiva. Os elétrons negativamente carregados fornecem
uma corrente por meio dos cabos para alimentar o local
direcionado. O oxigênio entra na célula de combustível no catodo
e combina-se com elétrons, retornando do circuito elétrico e dos
íons de hidrogênio que viajaram por meio do eletrólito a partir
do anodo. Como uma célula de combustível é fornecida com
hidrogênio e oxigênio, gerará eletricidade. A Figura 7 representa
uma célula de combustível PEM típica.
Carga

PEM

e

H+

H+
H+

O2
Catodo

Anodo

H2

e

Water
Vapor

Figura 7: Célula de combustível PEM típica

6-24

Energia Alternativa

Tecnologia de Células de Combustível
6.4.3

Como as Células de Combustível são Instaladas?

As Figuras 8 e 9 representam uma estação elétrica com células
de combustível que fornece energia reserva para um local
direcionado. A estação elétrica consiste em três componentes:
• Armazenamento de hidrogênio
• Pilha de células de combustível / Módulo de energia
• Pequena quantidade de baterias de ponte

Tanque
de propano

Célula de
combustível
e calço do
equipamento

Gerador

Gabinete de
armazenamento
de hidrogênio

Torre

Transformador

Cerca do
elo da
cadeia

Galpão de
armazenamento

Célula de
combustível
e calço do
equipamento

Galpão de
armazenamento

Gabinete de
armazenamento
de hidrogênio

Figura 8: Layout típico de uma estação elétrica de célula de combustível

Armazenamento de hidrogênio
As instalações de células de
combustível normalmente são
alimentadas por uma pilha de
8 a 16 cilindros de hidrogênio
comprimido. Cada um desses
cilindros possui 139 scf de
hidrogênio em uma pressão
de 2400 psi e um peso de 62
kg. Possuem a capacidade
combinada de alimentar uma
Figura 9: Célula de combustível real e
armazenamento de hidrogênio. Instalação
célula de combustível de 24
no gabinete.
a 96 horas.
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Pilha de células de combustível / Módulo de energia
Uma única célula de combustível não fornecerá a energia exigida
para a maioria das aplicações. Portanto, várias células de
combustível, chamadas de pilha, são vinculadas a um módulo
de energia de células de combustível para atender à demanda
exigida. A Figura 10 representa a relação entre a célula de
combustível, a pilha de células de combustível e o módulo de
energia da célula de combustível.
A célula de
combustível PEM

A pilha de células
de combustível

O módulo de força das
células de combustível

Catodo (+)

Anodo (-)
Camadas catalísticas

Água
Aquecimento

Membrana de troca
de prótons (PEM,
Proton exchange
membrane)
Hidrogênio
(H2)

Oxigênio
(O2)

• Os subprodutos de células
únicas são calor e água

• Várias células em camada
para criar um estoque

• Gerenciamento de calor e água
• Controles de software e hardware
• Condicionamento de força
• Gerenciamento de combustível de alimentação

Figura 10: Célula de combustível, pilha de células de combustível e módulo de energia de
células de combustível

Baterias de ponte
As estações elétricas de células de combustível usadas para
a energia reserva normalmente exigem um dispositivo de
armazenamento CC para fornecer energia imediata enquanto
a célula de combustível é alimentada. Somente uma pequena
quantidade de energia da bateria é necessária, já que as
soluções de células de combustível podem atingir a energia total
entre 1½ a 10 minutos (dependendo do fornecedor da pilha de
células de combustível).

6.4.4

Como as Estações de Energia de Células de
Combustível Funcionam?

Na ausência da energia de grade ou de outra fonte de
alimentação de corrente alternada (CA) principal, as células de
combustível ou uma combinação de células de combustível e
baterias, fornecem energia de corrente direta (CC) para executar
o equipamento. As células de combustível têm baterias internas
que fornecem uma energia "de ponte" temporária até que a
célula de combustível atinja a produção máxima de energia
e assuma a carga (normalmente entre 1½ a 10 minutos).
Quando a fonte de alimentação principal é restaurada, as
células de combustível são desativadas e a carga retorna para a
alimentação principal.
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Quando o fornecimento de combustível hidrogênio em uma
célula de combustível é baixo, um alarme de autoverificação
alerta remotamente o operador para reabastecer os cilindros
de armazenamento. O operador pode realimentar a célula de
combustível via "troca de calor" ou "amolgamento". Em uma
realimentação por "troca de calor", os operadores fornecem
cilindros de armazenamento de hidrogênio pré-abastecidos
para o local e os trocam individualmente com os cilindros vazios
sem interromper as operações de reserva. A realimentação por
"amolgamento" envolve o reabastecimento dos cilindros de
armazenamento no local. Um caminhão de hidrogênio fornece gás
hidrogênio e reabastece a fonte de armazenamento existente.

6.4.5
As Estações de Energia de Células de
Combustível Exigem Manutenção?

As células de combustível usadas para a energia reserva
direcionada requerem menos manutenção do que as baterias
ou geradores, mas exigem manutenção periódica. Alguns
fornecedores exigem ciclos de "hidrogênio" mensais. Outros,
não. Se nenhum ciclo de hidratação é exigido, pouquíssima
manutenção será necessária - somente uma inspeção anual do
filtro do ar de entrada e dos níveis de fluido do radiador. Não há
peças móveis para realizar a manutenção nos próprios módulos
das células de combustível.
*Seção sobre Tecnologia de células
de combustível fornecida por

6

Economia da Energia Alternativa
6.5.1

Características Gerais de Investimentos
de Capital

Um investimento inicial em energia renovável gera economia em
longo prazo. O investimento cobre os preços de eletricidade
cada vez mais altos. Os governos federais, estaduais e
municipais, assim como estações de energia individuais,
oferecem incentivos financeiros para o desenvolvimento de
energia renovável. Cada programa de estação de energia é
exclusivo em termos de estrutura e oferta; os incentivos podem
ser de curta duração e o período é fundamental.
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6.5.2

Fontes de Financiamentos

Empréstimos bancários - Alguns bancos oferecem
taxas especiais para o desenvolvimento de sistemas de
energia renovável.
Acordos de aquisição de energia (PPA, Power Purchase
Agreements) - veja as páginas 6-30 para obter mais
informações sobre PPAs.
Descontos estaduais - Muitos estados oferecem descontos
para projetos de energia renovável. Há uma correlação positiva
entre ter um Padrão de portfólio renovável elevado e bons
descontos de incentivo.
Descontos de estações de energia - Exemplos de descontos
de estações de energia são:
• Descontos de custos iniciais baseados na capacidade
instalada em troca de Créditos de energia renovável (RECs,
Renewable Energy Credits) associados ao sistema.
• Incentivos baseados na produção: o cliente recebe um
valor predeterminado para cada kWh produzido por seu
sistema em troca de RECs; a geração é consumida no local
com o excesso sendo devolvido para a estação de energia
para compensar o futuro consumo de eletricidade (medição
líquida).
• Tarifas de alimentação: O cliente recebe um valor em dólar
específico para fornecer à estação de energia a energia
renovável gerada pelo sistema; o cliente não consome essa
eletricidade e, em vez disso, compra toda a eletricidade da
estação de energia.
Incentivo federal - 30% de crédito tributário federal ou
desconto. Para obter informações, veja abaixo.

6.5.3

Considerações Tributárias

• Os incentivos são iniciais, o dinheiro investido hoje é
devolvido rapidamente. Para obter mais informações sobre
incentivos de energia renovável do governo e de estações
de energia, acesse: www.dsireusa.org
• 30% de crédito tributário federal ou desconto
O custo de um sistema solar é reduzido em 30% no ano 1
pelo Crédito tributário de investimento federal (fora da grade
e vinculado à grade). O crédito também pode ser obtido
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como um desconto, mediante solicitação aprovada pelo
Departamento Federal do Tesouro. O crédito é obtido junto
ao Encargo Tributário Federal no ano em que o sistema
foi instalado. O crédito não é reduzido por nenhum outro
incentivo estadual ou de estação de energia.
• Depreciação MACRS de 2011
As instalações solares são elegíveis para obter vantagem
quanto à depreciação acelerada favorável. A propriedade
de energia renovável implementada entre 8 de setembro
de 2010 e 1 de janeiro de 2012 pode ser depreciada em
100% no primeiro ano. Após essa data, a propriedade está
elegível para uma depreciação de 5 anos com 50% obtido
no primeiro ano.
• Alguns estados oferecem créditos tributários para
instalações de energia renovável (Arizona, Havaí, Kansas,
Montana, Carolina do Norte, Oregon, Vermont).
• Os incentivos estaduais e de estações de energia serão
tributáveis como renda pelo governo federal.
• Economia com impostos: a economia com eletricidade não
são um custo não incorrido, portanto não são tributáveis.

6.5.4

Medidas do Projeto de Excelência

Compensar as contas de energia - Instalar um sistema
de energia renovável por um preço fixo hoje cobrirá as
taxas de eletricidade crescente. O proprietário do sistema
basicamente receberá eletricidade gratuita enquanto os
preços de energia aumentam.

6

Demonstrar compromisso com o meio ambiente - relações
públicas excelente; diferente das atualizações de eficiência
de energia que com frequência são imperceptíveis para os
funcionários do cliente e o público, um sistema de energia
renovável é um lembrete físico de que o cliente dedica-se a
reduzir a sua pegada de carbono.
Ferramenta educacional - Sistemas de monitoramento de
dados podem ser instalados com o sistema de energia renovável
para acompanhar a produção de energia. Esses sistemas de
monitoramento são fornecidos completos, com o monitoramento
on-line descrevendo como o sistema gera eletricidade, assim
como o acompanhamento da produção atual e passada. Há
quiosques disponíveis para exibição pública do monitoramento
do sistema.

Energia Alternativa
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Reduzir a pegada de carbono - Para cada kWh produzido por
um sistema de energia renovável, um kWh a menos é produzido
por uma estação de energia alimentada tradicionalmente.

6.5.5

Acordos de Aquisição de Energia
(PPA, Power Purchase Agreements)

Um acordo de aquisição de energia é uma forma excelente
de eliminar os gastos iniciais em um sistema de energia
renovável. Um terceiro terá a propriedade e operará o
sistema localizado nas dependências de um cliente durante
o contrato (normalmente entre 15 a 20 anos). Durante esse
período, o cliente pagará um valor negociado pela eletricidade
solar gerada pelo sistema. Esse valor é um prêmio sobre as
tarifas da estação de energia pelos primeiros anos, mas à
medida que as tarifas da estação de energia aumentarem,
o valor do PPA poderá ser ultrapassado e ficar abaixo da
"paridade de grade". No final do prazo do contrato, o cliente
poderá adquirir o sistema por um preço reduzido.
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Informações Gerais
de Referência

Fatores de Conversão
Multiplicar

por

Para Obter

Comprimento
centímetros

x

0.3937

polegadas

pés

x

12

polegadas

pés

x

0.3048

metros

polegadas

x

2.24

centímetros

polegadas

x

25.4

milímetros

quilômetros

x

0.6214

milhas

metros

x

3.281

pés

metros

x

39.37

polegadas

metros

x

1.094

jardas

milhas

x

5280

pés

milhas

x

1.609

quilômetros

milímetros

x

0.03937

polegadas

jardas

x

0.9144

metros

x

7,854 x 10-7

Área
milhas circulares
milhas circulares
centímetros
quadrados

7-2

x

0.7854

x

0.155

pés quadrados

x

144

pés quadrados

x

0.0929

polegadas quadradas

x

6.452

metros quadrados

x

10.764

metros quadrados

x

1.196

milímetros quadrados

x

0.00155

polegadas
quadradas
milhas quadradas
polegadas
quadradas
polegadas
quadradas
metros quadrados
centímetros
quadrados
pés quadrados

milhas quadradas

x

1.273

jardas quadradas
polegadas
quadradas
milhas circulares

jardas quadradas

x

0.8361

metros quadrados
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Fatores de Conversão
Multiplicar

por

Para Obter

Volume
centímetros cúbicos

x

0.061

polegadas cúbicas

pés cúbicos

x

0.0283

metros cúbicos

pés cúbicos

x

7.481

galões

polegadas cúbicas

x

0.5541

onças

metros cúbicos

x

35.31

pés cúbicos

metros cúbicos

x

1.308

jardas cúbicas

metros cúbicos

x

264.2

galões

galões

x

0.1337

metros cúbicos

galões

x

3.785

litros

litros

x

0.2642

galões

litros

x

1.057

quartos

onças (fluidas)

x

1.805

polegadas cúbicas

onças (fluidas)

x

0.9463

litros

Força e peso
gramas

x

0.0353

onças

quilogramas

x

2.205

libras

quilogramas

x

0.0011

toneladas (curtas)

newtons

x

0.2248

libras (força)

onças

x

28.35

gramas

libras

x

453.6

gramas

libras (força)

x

4.448

newtons

toneladas (curtas)

x

907.2

quilogramas

toneladas (curtas)

x

2000

libras

x

101325

pascais
libras por
polegada quadrada
quilogramas por
metro quadrado

7

Pressão
atmosférica
atmosférica

x

14.7

pascais

x

0.102

Informações Gerais de Referência
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Fatores de Conversão
Multiplicar

por

Para Obter

Torque
grama-centímetros

x

0.0139

onça-polegadas

quilogramas-metros

x

7.233

libra-pés

newton-metros

x

0.7376

libra-pés

newton-metros

x

8.851

libra-polegadas

onça-polegadas

x

72

grama-centímetros

libra-pés

x

1.3558

newton-metros

libra-polegadas

x

0.113

newton-metros

Energia/Trabalho
Btu

x

778.2

pé-libras

Btu

x

252

grama-calorias

Btu

x

3,93015 x 10-4

cavalo-vapor-hora

Btu

x

1055.056

joule

Btu

x

2,9309 x 10-4

quilowatt-hora

coulombs

x

1,036 x 10-5

farads

farads

x

96,500

ampères

joule

x

9,478 x 10-4

Btu

quilowatt-hora

x

3,6 x 106

joule

Força
ampère-horas

x

3600

coulombs

Btu por hora

x

0.293

cavalo-vapor

x

33000

watts
pé-libras
por minuto
pé-libras
por segundo
quilowatts

cavalo-vapor

x

550

cavalo-vapor

x

0.7457

cavalo-vapor

x

746

watts

quilowatts

x

1.341

cavalo-vapor

Ângulo do plano

7-4

graus

x

0.0175

radianos

minutos

x

0.01667

graus

minutos

x

2,9 x 10-4

radianos

quadrantes

x

90

graus

quadrantes

x

1.5708

radianos

radianos

x

57.3

graus
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Conversões de Celsius para Fahrenheit
°C

°F

°C

°F

°C

°F

°C

°F

-250

-418

0

32

36

96.8

200

392

-200

-328

1

33.8

37

98.6

225

437

-150

-238

2

35.6

38

100.4

250

482

-100

-148

3

37.4

39

102.2

275

509

-90

-130

4

39.2

40

104

300

572

-80

-112

5

41

41

105.8

325

617

-70

-94

6

42.8

42

107.6

350

662

-60

-76

7

44.6

43

109.4

375

707

-50

-58

8

46.4

44

111.2

400

752

-40

-40

9

48.2

45

113

450

842

-30

-22

10

50

46

114.8

500

932

-25

-13

11

51.8

47

116.6

550

1022

-24

-11.2

12

53.6

48

118.4

600

1112

-23

-9.4

13

55.4

49

120.2

650

1202

-22

-7.6

14

57.2

50

122

700

1292

-21

-5.8

15

59

51

123.8

800

1472

-20

-4

16

60.8

52

125.6

900

1652

-19

-2.2

17

62.6

53

127.4

1000

1832

-18

-0.4

18

64.4

54

129.2

1500

2732

-17

1.4

19

66.2

55

131

2000

3632

-16

3.2

20

68

56

132.2

2500

4532

-15

5

21

69.8

57

134.6

3000

5432

-14

6.8

22

71.6

58

136.4

3500

6332

-13

8.6

23

73.4

59

138.2

4000

7232

-12

10.4

24

75.2

60

140

4500

8132

-11

12.2

25

77

70

158

5000

9032

-10

14

26

78.8

80

176

5500

9932

-9

15.8

27

80.6

90

194

6000

10832

-8

17.6

28

82.4

100

212

6500

11732

-7

19.4

29

84.2

110

230

7000

12632

-6

21.2

30

86

120

248

7500

13532

-5

23

31

87.8

130

266

8000

14432

-4

24.8

32

89.6

140

284

8500

15332

-3

26.6

33

91.4

150

302

9000

16232

-2

28.4

34

93.2

160

320

9500

17132

-1

30.2

35

95

180

356

10000

18032

7

Temp. C° = 5/9 x (Temp. F° - 32)
Temp. F° = (9/5 x Temp. C°) + 32
Temperatura ambiente é a temperatura do meio de
arrefecimento circundante.
O aumento nominal da temperatura é o aumento permitido na
temperatura acima da temperatura ambiente durante a operação
com carga.
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Pesos e Medidas dos EUA
Medidas Lineares
1 pol.
12
polegadas

igual a

1 pé

igual a

2,54 centímetros
3,046 decímetros

3 pés

1 jarda

9,144 decímetros

5280 pés

1 milha

1,609 quilômetros

igual a

144 polegadas quadradas

Medidas de Área
1 pé quadrado
1 jarda quadrada

9 pés quadrados

1 acre

4 roods

1 milha quadrada

640 acres

1 seção

1 milha quadrada

Medidas de Peso
Sistema de peso Avoirdupois
1 onça

igual a

16 gramas

1 libra

16 onças

1 hundredweight

100 libras

1 tonelada

2000 libras

Sistema de peso Troy
1 quilate

igual a

3,17 grains

1 pennyweight

20 grains

1 onça

20 pennyweights

1 libra

12 onças

Sistema de peso culinário
1 pint dos EUA

7-6

igual a

16 fl. onças

1 copo padrão

8 fl. onças

1 colher de sopa

0,5 fl. onças

1 colher de chá

0,16 fl. onças

Informações Gerais de Referência

Pesos e Medidas dos EUA
Medidas de Líquidos
1 pint

igual a

2 copos

1 quarto

2 pints

1 galão

4 quartos

1 barril

42 galões (petróleo ou óleo cru)

Medidas Cúbicas
1 pé cúbico

igual a

1.728 polegadas cúbicas

1 jarda cúbica

27 pés cúbicos

Um pé cúbico

7,48 galões

1 galão (água)

8,34 lbs

1 galão (EUA)

231 polegadas cúbicas de água

7
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Sistema Métrico
Medidas Lineares
1 centímetro

igual a

10 milímetros

igual a

0,39 polegadas

1 decímetro

10 centímetros

3,94 polegadas

1 metro

10 decímetros

39,37 polegadas

1 decâmetro

10 metros

32,8 pés

1 hectômetro

10 decâmetros

328,08 pés

1 quilômetro

10 hectômetros

3.280,8 pés

Medidas de Área
1 centímetro
quadrado

igual a

100 milímetros
quadrados

igual a

0,155 polegadas
quadradas

1 decímetro
quadrado

100 centímetros
quadrados

15,5 polegadas
quadradas

1 metro
quadrado

100 decímetros
quadrados

10,76 polegadas
quadradas

1 decâmetro
quadrado

100 metros
quadrados

1076,4 pés
quadrados

1 hectare (ha)

100 decâmetros
quadrados

2,47 acres

1 quilômetro
quadrado

100
hectômetros
quadrados

0,386 milhas
quadradas

Medidas de Peso
1 centigrama

7-8

igual a

10 miligramas

igual a

0,15 grains

1 decigrama

10 centigramas

1,54 grains

1 grama

10 decigramas

0,035 onças

1 decagrama

10 gramas

0,35 onças

1 hectograma

10 decagramas

3,52 onças

1 quilograma

10 hectogramas

2,2 libras

1 hundredweight

100 quilogramas

220,46 libras

1 tonelada
métrica

10 hundredweight

1,1 toneladas
curtas
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Sistema Métrico
Medidas de Líquidos
1 centilitro

igual a

10 mililitros

igual a

0,34 fl. onças

1 decilitro

10 centilitros

3,38 fl. onças

1 litro

10 decilitros

33,81 fl. onças

1 decalitro

10 litros

2,64 galões

1 hectolitro

10 decalitros

26,42 galões

1 quilolitro

10 hectolitros

264,18 galões

Medidas Cúbicas
1 centímetro
cúbico

igual a

1.000 milímetros
cúbicos

igual a

0,06 polegadas
cúbicas

1 decímetro
cúbico

1.000
centímetros
cúbicos

61,02 polegadas
cúbicas

1 metro
cúbico

1.000
decímetros
cúbicos

35,31 pés
cúbicos

Medição de Combustíveis
Tipo de
Unidade

Tipo de
Combustível

Unidades de
Combustível

Símbolo da
Unidade

Gerador CA

Gás natural

Pés cúbicos

cf

Gerador CA

Diesel

galões

gal

Gerador CC

Gás natural

pés cúbicos

cf

Gerador CC

LP - Liquid
Petroleum
(Petróleo
líquido)

galões

gal

Célula de
combustível

Hidrogênio

libras

lbs.
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Propriedades dos Metais
Ponto de Fusão
°C

Cond. Térmica
20°C
W/cm. °C

Expansão Térmica perto
de 20°C
(X 10-6/°C)

Cond.
Elétrica
% de
Cobre

660

2.22

23.6

.0978

2354

1280

1.46

11.6

.0660

520

271

0.08

13.3

.3540

8.51

1652

900

1.17

20.3

.3070

Bronze

8.87

1832

1000

1.88

18.4

.3200

Cádmio (Ca)

8.65

610

321

0.92

29.8

.3120

Cobalto (Co)

8.90

2723

1495

0.69

13.8

.3210

Cobre (Cu)

8.89

1981

1083

3.91

16.8

.3210

Ouro (Au)

19.30

1945

1063

2.96

14.2

.6970

Ferro (Fe)

7.2

2800

1538

0.75

11.8

.2600

Chumbo (Pb)

11.40

621

327

0.35

29.3

.4120

Magnésio
(Mg)

1.74

651

1204

1.53

27.1

.0628

Mercúrio (Hg)

13.65

-37.7

-38.9

0.08

-

.4930

Molibdênio
(Mo)

10.20

4730

2610

1.42

4.9

.3680

Monel

887

2372

1300

0.26

14.0

.3200

Níquel (Ni)

8.90

2647

1453

0.61

13.3

.3210

Platina (Pt)

21.46

3221

1773

0.69

8.9

.7750

Prata (Ag)

10.50

1760

960

4.18

19.7

.3790

Aço

7.84

2436

1330

0.5

11.0

.2830

Estanho (Sn)

7.30

450

232

0.63

23.0

.264

Titânio (Ti)

4.50

3034

1668

0.41

8.4

.162

Tungstênio
(W)

19.30

6170

3410

1.67

4.6

.697

Urânio (U)

18.70

2066

1130

0.27

7-14

.675

Zinco (Zn)

7.14

788

420

1.10

33.0

.258

Zircônia (Zr)

6.40

3366

1852

0.21

0.58

.231

Metal ou
Liga

Gravidade
Específica
(g/cc)

°F

Alumínio (Al)

2.70

1120

Berílio (Be)

1.83

Bismuto (Bi)

9.80

Latão
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Símbolos para Sistemas e Instalações de Energia
Saídas
Saída
D

Cabo de conexão

F

Saída da ventoinha

J

Caixa de junção

L

Suporte da lâmpada

S

Chave de pressão

V

Chave de descarga de vapores

X

Tomada de saída

C

Tomada do relógio

B

Tomada vazia

Chaves
S

Chave de polo único

S2

Chave de polo duplo

S3

Chave de três vias

S4

Chave de quatro vias

SD

Chave automática da porta

SE

Chave do lustre

SK

Chave operada por senha

SP

Chave e lâmpada piloto

SCB

Disjuntor

SWCB

Disjuntor à prova d'água

SMC

Chave de contatos temporários

SRC

Chave de controle remoto

SWP

Chave à prova de intempéries

SF

Chave de fusível

SWPF

7

Chave de fusível à prova de intempéries
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Símbolos para Sistemas e Instalações de Energia
Símbolos Elétricos
Componente

Símbolo

Alternativo

Alimentação CA

Amperímetrro

A

Porta AND

Antena, balanceada

Antena, geral
Antena, circuito,
com anteparo
Antena, circuito,
sem anteparo
Antena, não
balanceada
Atenuador, fixo

Atenuador, variável

Bateria
Capacitor, fixo, não
polarizado
Capacitor, fixo,
polarizado

7-12
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Símbolos para Sistemas e Instalações de Energia
Símbolos Elétricos
Componente

Símbolo

Alternativo

Capacitor, em série,
variável
Capacitor, geral
Capacitor, variável,
único
Capacitor, variável,
estator dividido
Catodo, frio
Catodo,
diretamente
aquecido
Catodo,
indiretamente
aquecido
Ressonador de
cavidade
Célula

Disjuntor

7
Cabo coaxial

Cristal, piezoelétrico

Alimentação CC

Informações Gerais de Referência
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Símbolos para Sistemas e Instalações de Energia
Símbolos Elétricos
Componente

Símbolo

Alternativo

Linha de retardo

Diodo, geral
Diodo emissor de
luz (LED)
Diodo, fotovoltaico

Diodo, zener

Acoplador direcional

Exclusivo ou porta
Contato fêmea,
geral
Ponto de ferrite

Fusível

Galvanômetro

G

Aterramento, chassi

Indutor, núcleo de ar

7-14
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Símbolos para Sistemas e Instalações de Energia
Símbolos Elétricos
Componente

Símbolo

Alternativo

Indutor, bifilar
Indutor, núcleo de
ferro
Indutor, coberto

Circuito integrado

Inversor

Tomada, coaxial
Tomada, telefone, 2
condutores
Tomada, telefone,
interrupção de 2
condutores
Tomada, telefone, 3
condutores
Tomada, telefone

7
Chave, telégrafo
Lâmpada,
incandescente
Lâmpada, neon
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Símbolos para Sistemas e Instalações de Energia
Símbolos Elétricos
Componente

Símbolo

Alternativo

Contato macho,
geral
Motor

M

Porta NAND
Conexão de tensão
negativa
Porta NOR

Omímetro

Ω

Amplificador
operacional
Porta OR

Osciloscópio
Saída, estação de
energia, 117-V
Saída, estação de
energia, 234-V
Fotocélula, tubo
Plugue, telefone, 2
condutores
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Símbolos para Sistemas e Instalações de Energia
Símbolos Elétricos
Componente

Símbolo

Alternativo

Plugue, telefone, 3
condutores
Plugue, telefone
Plugue, estação de
energia, 117-V
Plugue, estação de
energia, 231-V
Conexão de tensão
positiva
Potenciômetro
Sonda,
frequência de rádio
Retificador,
semicondutor
Retificador,
controlado por
silício
Retificador, tipo
tubo

7

Relé, DPDT

Relé, SPDT

Relé, SPST
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Símbolos para Sistemas e Instalações de Energia
Símbolos Elétricos
Componente

Símbolo

Alternativo

Resistor, variável
(reóstato)
Resistor, variável
(potenciômetro)
Resistor, variável
(pré-ajustado)
Ressonador

Reóstato

Reator saturável

Blindagem

Gerador de sinais

Chave, DPDT

Chave, DPST
Chave,
chave de pressão
Chave,
pressionar para
interromper
Chave, SPDT
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Símbolos para Sistemas e Instalações de Energia
Símbolos Elétricos
Componente

Símbolo

Alternativo

Chave, SPST
Terminais, gerais,
balanceados
Terminais, gerais,
não balanceados
Ponto de teste

Termopar
Transformador,
núcleo de ar
Transformador,
núcleo de ferro
Transformador,
principal coberto
Transformador,
secundário coberto
Transistor, bipolar,
npn

7

Transistor, bipolar,
pnp
Transistor,
fotossensível
Transistor, unijunção
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Símbolos para Sistemas e Instalações de Energia
Símbolos Elétricos
Componente

Símbolo

Alternativo

Tubo, diodo

Tubo, pentodo
Tubo,
fotomultiplicador
Tubo, tetrodo

Tubo, triodo
Componente não
especificado
Voltímetro

V

Vatímetro

W

Cabos
Cabos, conectados,
cruzados
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Referência de Segurança
7.7.1

Segurança da Bateria

ADVERTÊNCIA!
Baterias de ácido de chumbo contêm tensões perigosas,
correntes e materiais corrosivos. A instalação, manutenção,
serviço e substituição das baterias devem ser realizadas somente
por pessoal autorizado.
Equipamento e roupas de segurança
Ao trabalhar com qualquer sistema de bateria, certifique-se de
que você dispõe das ferramentas e equipamentos de segurança
necessários, incluindo, entre outros: ferramentas isoladas,
máscara e óculos de proteção, avental de borracha ou roupas
resistentes a ácido, luvas de borracha, estação de emergência
para lavagem dos olhos e chuveiro, extintor de incêndio e kit de
limpeza de derramamento de ácido.
SEMPRE:
• Retire todas as joias (ou seja, anéis, relógios, correntes etc.)
• Mantenha fagulhas, chamas e materiais que emitem fumaça
longe da bateria.
NUNCA coloque ferramentas ou outros objetos metálicos
sobre a célula de bateria. O uso de ferramentas corretas e de
equipamento de segurança adequado ajudará a evitar lesões em
caso de acidente.
Queimaduras por ácido sulfúrico
Baterias estacionárias são seguras quando operadas e
manuseadas adequadamente. No entanto, contêm ácido
sulfúrico, o que pode causar queimaduras e outras
lesões graves.
Em caso de contato com a pele ou roupas, imediatamente:
• Remova a roupa contaminada.
• Enxágue totalmente a área com água.
• Obtenha atendimento médico, se necessário.
• Em caso de contato do ácido sulfúrico com os
olhos, imediatamente:
Lave totalmente em intervalos de alguns minutos com
grande quantidade de água.
Busque atendimento médico.

Informações Gerais de Referência

7

7-21

Referência de Segurança
***Se ácido for derramado, deverá ser neutralizado com uma
solução de 450 gramas de bicarbonato de sódio para 1 litro de
água (1 kg NaHCO3 / 10l água) e, em seguida, lave com água.
Gases explosivos e incêndio
As baterias geram gases explosivos em todas as etapas de
operação. Em condições extremas, esses gases podem explodir,
causando cegueira e outras lesões graves.
Considere o seguinte:
• Sempre use roupas de proteção e utilize as
ferramentas de segurança corretas.
• Elimine todo potencial de fagulhas, chamas ou arco.
• Antes de trabalhar na bateria, certifique-se de descarregar
a eletricidade estática que pode se acumular nas
ferramentas ou no técnico tocando em uma superfície
aterrada ao redor da bateria, mas longe o suficiente das
células e detentores de chamas para evitar a ignição de
qualquer gás hidrogênio presente.
• Forneça ventilação adequada do ambiente da bateria.
Em caso de incêndio:
• Se as baterias estiverem conectadas a um carregador,
desligue a força.
• Apague um incêndio em um ambiente com baterias de
ácido de chumbo, usando o meio de extinção de CO2,
espuma ou pó químico. NÃO descarregue o extintor
diretamente na bateria. O choque térmico resultante poderá
causar rachaduras na tampa do compartimento/bateria.
• Saia da área assim que possível se houver vapores tóxicos.
• Use aparato respiratório se for necessário permanecer
na área.
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Referência de Segurança
Choques elétricos e queimaduras
Sistemas de bateria multicélula podem reter tensão e/ou
correntes; portanto não toque nos conectores ou terminais
sem isolamento da bateria. Para evitar choques elétricos
e queimaduras graves, tome muito cuidado ao trabalhar
no sistema.
• Sempre use roupas de proteção e ferramentas não
condutoras ou isoladas ao trabalhar em qualquer sistema
de bateria.
• Remova todas as joias ou roupas soltas.
Antes de trabalhar no sistema:
• Desconecte todas as cargas e fontes de alimentação
da bateria.
• Se o trabalho for realizado em um sistema com baterias
montadas, divida (interrompa as seções da bateria) em
níveis de tensão de trabalho seguros.
• Verifique o aterramento do sistema da bateria. O aterramento
do sistema da bateria não é recomendado. No entanto, o
aterramento do rack é recomendado. Se for preciso trabalhar
em um sistema de bateria aterrado, certifique-se totalmente
de usar as precauções de segurança, equipamentos e
roupas corretas.

7.7.2

Segurança Mecânica

• Mantenha as mãos e ferramentas longe das ventoinhas.
• As ventoinhas são termoestaticamente controladas e serão
acionadas de modo automático.
• As fontes de alimentação podem atingir temperaturas
extremas sob carga.
• Tome cuidado ao redor dos componentes de metal
laminado, especialmente bordas afiadas.
• Dependendo do modelo, as baterias podem pesar entre
11 a 45 kg. Tome cuidado ao manusear e mover as baterias.
Manuseie adequadamente o equipamento.

Informações Gerais de Referência
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Definições

A
CA: corrente alternada
Corrente alternada que inverte a direção em um circuito em intervalos
regulares. A corrente alternada é o tipo de eletricidade produzida e fornecida
pela estação de energia (empresa de energia elétrica) para a tomada da sua
parede. A CA é fornecida mundialmente em várias tensões diferentes. Nos
Estados Unidos: 120Vca (entre residências); 208Vca (industrial); e 240Vca
(residência a escritório). O Japão é 100Vca, enquanto a Europa é 230Vca
A/D: analógico para digital
Alternância de uma tensão analógica (linear) para uma tensão digital
(separada). Pense em um formato de onda sendo convertido para uma série
de zeros e uns.
ADC: conversor analógico para digital
Um circuito que converte a tensão analógica (linear) para uma tensão digital
(separada).
ADSL: linha assimétrica de assinantes digitais
Uma das muitas arquiteturas emergentes de telefone Usando uma
combinação de fibra ótica e fio de cobre enrolado em par, pode fornecer
serviços digitais como acesso à Internet, vídeo sob demanda, vídeo simplex,
acesso remoto à LAN e multimídia interativa.
A/AMP: ampère
O ampère é uma unidade da corrente elétrica. Para ajudar a lembrar o que
ele representa, pense em um rio e na quantidade de corrente passando à
sua frente.
AMM: medidor de ampères
Medidor que exibe a quantidade de corrente elétrica fornecida ao
equipamento conectado.
ANSI: American National Standards Institute
O American National Standards Institute (ANSI) coordena o desenvolvimento
e o uso de padrões de consenso voluntário nos Estados Unidos e representa
as necessidades e pontos de vista dos acionistas dos EUA nos fóruns de
padronização no mundo todo.
Anlg: analógico
Quantidades ou representações que são variáveis em um intervalo contínuo
são chamadas de analógico (ou seja, tensão linear).
ATE: equipamento automático de teste
O Equipamento automático de teste é um dispositivo automatizado usado
para testar rapidamente placas de circuito impresso, circuitos integrados ou
quaisquer outros componentes ou módulos eletrônicos relacionados.
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Definições
AUX: auxiliar
Um backup ou unidade secundária projetada para assumir o controle se a
unidade principal falhar.
AWG: American Wire Gauge
O cabo de metal está disponível em muitos tamanhos ou diâmetros
diferentes. O cabo é classificado de acordo com o diâmetro ao lhe atribuir
um número. Quanto menor o número, maior o diâmetro. Por exemplo,
o cabo AWG nº 2 tem um diâmetro maior do que o cabo AWG nº 6. O
cabo doméstico típico é AWG nº 12 ou AWG nº 14. Internacionalmente,
o sistema é mais simples -- o diâmetro é específico. Um cabo de 0,4 mm
equivale aproximadamente a AWG nº 24.

B
Blecaute
Perda total de energia elétrica.
Btu
British thermal unit (Unidade térmica inglesa), p. ex.: 1.000 Btu

C
CAL: calibração
Para verificar, padronizar ou ajustar sistematicamente as graduações de um
dispositivo (um instrumento de medição).
CAP: capacitor
Um componente eletrônico usado para armazenar temporariamente
energia elétrica. Em módulos de força Alfa, o capacitor do "tanque" é o
componente cilíndrico grande conectado ao transformador que permite
que a fonte de alimentação se torne ininterrupta. Durante uma queda de
energia, o capacitor tem energia suficiente armazenada para continuar
alimentando o transformador durante vários milissegundos até que as
baterias sejam ativadas e assumam o controle.

7

CATV: Community Antenna Television
O termo CATV era usado originalmente quando um prestador local recebia
sinais de televisão de uma única antena (normalmente localizada no topo
de uma montanha ou em prédios altos) para fornecer à comunidade local
transmissões "ao vivo" difíceis de receber. Para indicar a tecnologia atual, a
terminologia adequada é "TV a cabo", em vez de CATV.
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Definições
CB: disjuntor
Um disjuntor é uma chave magnética ou térmica que interrompe
automaticamente o fluxo de corrente elétrica sempre que ocorre sobrecarga
de corrente ou curto-circuito. Os disjuntores são classificados de acordo
com a amperagem e fornecidos em vários formatos e tamanhos. A maioria
das saídas CA na sua casa é protegida por um disjuntor de 15Amp;
enquanto para o secador é usado um disjuntor de 40.
CcT: circuito
Um circuito é um trajeto fechado por meio do qual uma corrente elétrica flui.
Se você pensar na sua casa, normalmente cada cômodo tem um circuito
elétrico dedicado, protegido por um disjuntor no painel de serviço
central, sendo que, dessa forma, é possível ativar ou desativar as seções
sem afetar a casa toda.
CMOS: Complimentary Metal-Oxide Semiconductor
Um circuito integrado baseado em transistores de efeito em campo com
abertura isolada. Os circuitos CMOS têm várias vantagens sobre circuitos
integrados bipolares e são responsáveis por uma proporção significativa de
todos os dispositivos de semicondutores produzidos.
CMTS: Cable Modem Termination System
Um sistema de terminação de modem por cabo ou CMTS é um
equipamento normalmente encontrado no headend da empresa de cabo e
é usado para fornecer serviços de dados em alta velocidade, como Internet
via cabo ou Voice over IP, para assinantes de cabo.
Conv: conversão
Para alternar para outra forma, substância ou produto: transformar.
CPS: Centralized Power System
A alimentação da televisão a cabo tradicional usa uma técnica chamada
"alimentação distribuída" onde aproximadamente a cada 400 m o sinal
deve ser impulsionado usando um amplificador. Se um amplificador for
desativado, os amplificadores restantes também perderão o sinal. Com a
adição de vários serviços, incluindo outros canais e serviço de telefone, uma
alternativa para a alimentação distribuída foi necessária.
CSA: Canadian Standards Association
A Canadian Standards Organization é a versão canadense do Underwriters
Laboratory (UL). O símbolo CSA significa que um produto ou componente
foi submetido a vários testes para determinar a segurança e a confiabilidade
do produto.
Cur: corrente
A corrente é o fluxo de eletricidade que passa por um ponto em um cabo ou
circuito. Esse fluxo é medido em ampères. Por exemplo, pense em um rio e
na quantidade de água (corrente) que passa por um ponto à sua frente.
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Definições

D
dBa: Decibel A-Ponderação
Medição de um único número com base no decibel, mas ponderada para
aproximar a resposta do ouvido humano com relação às frequências, por
ex., 45dBA.
DBS: Direct Broadcast Satellite
DBS é uma tecnologia satélite de mão única que envia vídeo digital e áudio
para um prato de 18 pol. Prestadores de serviço típicos incluem: Direct TV,
USSB, Primestar (semelhante à TV a cabo).
CC: corrente direta ou corrente contínua
Uma corrente elétrica estável que flui em uma direção, como uma bateria.
Além disso, a média da quantidade, como corrente CC ou tensão CC.
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
DHCP é um conjunto de regras usadas pelos dispositivos de comunicações,
como um computador, roteador ou adaptador de rede, para permitir que o
dispositivo solicite e obtenha um endereço IP de um servidor que tenha uma
lista de endereços disponíveis para atribuição.
Dio: diodo
Diodo é um dispositivo elétrico composto por dois tipos de silício dopado:
um é dopado com orifícios (tipo P) e outro é dopado com elétrons (tipo
N). Como a corrente elétrica passa por ele em uma única direção, o diodo
é ideal para uso como um retificador (CA em um lado, CC no outro). Os
diodos são usados na maioria dos produtos Alpha.
DIP: pacote Dual In-Line de chaves
Componente eletrônico que contém muitas chaves pequenas, normalmente
vinculadas a uma placa do circuito.
DLC: Digital Loop Carrier
Uma das muitas arquiteturas emergentes de telefone. Usando fibra ótica
para substituir o cabo do alimentador de cobre existente, um multiplexer/
demultiplexer está localizado no escritório central e no terminal remoto para
fornecer uma excelente largura de banda e capacidade de voz e dados.

7

DOCSIS: Data Over Cable Service Interface System
Protocolo de dados estabelecido pela Society of Cable Telecommunications
Engineers. Define interfaces para modems por cabo envolvidos na
distribuição de dados em alta velocidade em redes de televisão por cabo.
DPDT: Double Pole Double Throw
Uma chave de polo duplo abre e fecha dois circuitos ao mesmo tempo. Em
comparação, a chave que ACENDE e APAGA as luzes na sua casa (faixa
única do polo único) abre e fecha somente um lado da corrente.
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Definições
DSL: Digital Subscriber Line
Mais uma das muitas arquiteturas de telefone. Usando uma combinação de
fibra ótica e cabo de par trançado de cobre, fornece uma excelente largura
de banda e capacidade para serviços ISDN (Integrated Services Digital
Network), como discagem rápida, espera de chamadas, ID do responsável
pela chamada, videoconferências, e-mail, acesso à Internet etc.
DVM: voltímetro digital
Voltímetro digital é usado para medir tensões. É mais preciso do que um
voltímetro analógico.

E
EMC: compatibilidade eletromagnética
Ramo das ciências elétricas que estuda a geração não intencional e a
propagação da energia eletromagnética, e os possíveis efeitos indesejados
dos sistemas elétricos ou dispositivos que recebem aquela energia.
EMI: interferência eletromagnética
Um circuito elétrico ou eletrônico pode criar um campo eletromagnético. A
variação do campo eletromagnético cria interferência eletromagnética (EMI),
que pode afetar a operação do equipamento ou, possivelmente, de qualquer
equipamento ao redor.
Emtr: emissor
A região a partir da qual os mecanismos de transporte de corrente são
emitidos para a base em um transistor bipolar semicondutor.
EMS: Element Management System
Um sistema de gestão de elementos (EMS) gerencia um ou mais de um tipo
específico de elementos de rede (NEs - network elements). Um EMS permite
que o usuário gerencie todos os recursos de cada NE individualmente, mas
não a comunicação entre os NEs - isso é feito pelo sistema de gestão de
redes (NMS - network management system).
Encl: compartimento
O "invólucro externo" que aloja os componentes eletrônicos.
ESD: descarga eletroestática
Uma transferência transiente ou rápida de carga entre corpos em diferentes
potenciais eletroestáticos (tensões). A ESD pode ter vários milhares de volts
e ser extremamente prejudicial aos componentes eletrônicos. Ao esfregar os
pés no carpete e sentir um choque ao tocar a maçaneta, terá sentido uma
ESD. A maior probabilidade de ESD causar falhas é durante períodos de
baixa umidade, como no inverno.
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Definições

F
F: farad
Unidade igual á capacitância de um capacitor, tendo uma carga de 1
coulomb (uma carga elétrica). Cada placa tem uma diferença potencial
de 1 volt entre as placas.
FC: núcleo de ferrite
Um núcleo de ferrite é composto por material de ferrite (ferro) e desenhado
para aumentar o campo magnético.
FET: Field Effect Transistor
Dispositivo semicondutor usado como amplificador, oscilador ou
chave. O FET opera com base na interação de um campo elétrico
com material semicondutor.
FITL: Fiber In The Loop
Tecnologia para fornecer voz, vídeo e dados usando uma combinação
de fibra ótica, cabo coaxial e cabo trançado. FITL usa fibra ótica na parte
de distribuição (circuito) entre o centro de alternância do prestador de
serviço e o equipamento de telecomunicações individual (nó central). Isso
substitui o cabo alimentador de cobre, aumentando a largura de banda e
a capacidade. A FITL normalmente é considerada o "último recurso" para
o cliente.
FTTH: Fiber To The Home
Uma das muitas tecnologias de desenho emergentes para fornecer voz,
vídeo e dados usando fibra de vidro. FTTH usa fibra ótica do centro de
alternância do prestador diretamente em residências individuais. Embora
essa talvez seja a solução ideal, há diversos fatores de custo envolvidos
que poderão impedir o seu uso.
Fu: fusível
Um fusível é usado para proteger um circuito elétrico. Os fusíveis mais
comuns são feitos de cristal com um pequeno filamento no meio. Quando
ocorre uma condição de sobrecorrente, o filamento derrete e abre o circuito,
interrompendo o fluxo de corrente.

7

Fubx: caixa de fusíveis
A caixa de fusíveis fornece um compartimento de proteção para
o(s) fusível(is).
Gnd: aterramento:
Aterramento é o termo geralmente usado para descrever a conexão comum
em um circuito elétrico ou eletrônico (quase sempre direcionado para o solo,
no final). Na América do Norte, a cor padrão para o aterramento é VERDE.
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Definições

H
HFC: Hybrid Fiber Coax
Uma das muitas tecnologias de projeto emergentes para fornecer voz, vídeo
e dados. HFC apresenta uma arquitetura que usa uma combinação de fibra
ótica e cabo coaxial em uma única rede. Isso aumenta bastante a largura de
banda e a capacidade na tecnologia de cabo coaxial.
HMS: Hybrid Management System
Comitê formado para padronizar a comunicação de monitoramento de
status entre provedores de equipamentos de banda larga. O protocolo HMS
foi substituído por DOCSIS, mas ainda é responsável pelo desenvolvimento
e manutenção de MIBs usados em aplicações de monitoramento de status.
Hz: hertz
Hertz é o padrão internacional para uma medição de frequência (ciclos por
segundo). A frequência padrão para a energia elétrica nos Estados Unidos e
no Canadá é 60Hz (60 ciclos por segundo). Na Europa, a frequência é 50Hz
(50 ciclos por segundo).

I
IC: circuito integrado
Um circuito integrado é um circuito completo fabricado como um pacote
único. Essas pastilhas minúsculas (chips) são feitas de silicone e contêm
componentes eletrônicos, as interconexões gravadas ou impressas no
material do substrato da pastilha.
Idcr: indutor
Os indutores, às vezes chamados de afogadores, geram uma tensão que
tenta manter a corrente constante.
Impd: impedância
A impedância é uma medida da oposição total (ou seja, resistência e
reatância) que um circuito oferece para o fluxo de corrente alternada
(CA). Medida em ohms, quanto menor a impedância do circuito, melhor
a qualidade do condutor. Um bom exemplo é a água que corre por meio
de uma mangueira de jardim: uma mangueira pequena cria resistência
e impede o movimento da água (portanto, um volume pequeno de água
passa por meio dela); uma mangueira com diâmetro maior tem menos
resistência e transfere volumes maiores de água a uma taxa mais elevada.
E/S: entrada/saída
E/S é a abreviação para entrada (sinal que entra em circuito) e saída
(sinal que sai de um circuito) para uma determinada parte do equipamento
ou dispositivo.
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Intfc: interface
Um ponto no qual sistemas independentes interagem ou se interconectam.
Inv: inversor
Um dispositivo que converte a eletricidade de corrente direta (CC) em
eletricidade de corrente alternada (CA). Os produtos Alpha usam um
inversor para obter energia de um conjunto de baterias recarregáveis e a
invertem para CA quando há uma queda de luz da estação de energia.
ISDN: Integrated services digital network
ISO: International Standards Organization
A International Standards Organization é uma agência globalmente
reconhecida que monitora padrões de fabricação no mundo todo. No
mercado atual é praticamente obrigatório ter uma certificação ISO (ISO
9000). O conceito todo é assegurar a consistência da fabricação "afirmando
o que se faz" (por meio de documentações e procedimentos) e, em seguida,
"fazer o que se faz" (seguindo a documentação e os procedimentos no
processo de fabricação). Há uma auditoria aproximadamente a cada seis
meses, por parte da NQA (National Quality Association), para assegurar que
a certificação ISO está sendo validada.
ISP: Internet Service Provider (Provedor de serviços de internet)

J
Jmpr: jumper
Um jumper não é nada mais do que uma ponte condutora de um circuito
para outro.

K
kg: quilograma
Um quilograma é igual a 2,2 libras. Para converter libras em quilogramas,
basta dividir o peso por 2,2; para converter quilogramas em libras,
multiplique o peso por 2,2.

7

kbps
quilobits por segundo
kVA
quilovoltampére(s) = 1,000VA
kW
quilowatt, ou seja, 250kW
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kWh
quilowatt-hora

L
LCD: visor de cristal líquido
LCD é uma forma de exibição alfanumérica ou digital. Esse visor pode exibir
incrementos numéricos ou em palavras.
LED: Light Emitting Diode (Diodo emissor de luz)
Um diodo emissor de luz é como uma lâmpada pequena: a corrente elétrica
flui por ela em uma direção, fazendo com que acenda.
LF: baixa frequência
Número baixo de vibrações ou oscilações completas que ocorrem por
unidade de tempo. Hertz é o padrão internacional para uma medição de
frequência (ciclos por segundo). A frequência padrão para a energia elétrica
nos Estados Unidos e no Canadá é 60Hz (60 ciclos por segundo). Na
Europa, a frequência é 50Hz (50 ciclos por segundo). Um bom exemplo de
frequência baixa seria a diferença entre uma buzina e um apito. A buzina
teria uma frequência menor do que o apito porque vibra ou oscila com
menos frequência por segundo do que o apito.
Carga
Dispositivo elétrico conectado a uma fonte de alimentação.

M
µ
Micro é um multiplicador de prefixo que significa milionésimo.
µC: microcontrolador
Um microcontrolador (ou MCU) é um computador em um chip. É um tipo
de microprocessador que enfatiza a autossuficiência e a economia, em
contrapartida a um microprocessador com finalidade geral (o tipo usado em
um PC).
µF: microfarad
Uma unidade de capacitância, igual a um milionésimo de um farad. Como
o farad é uma unidade muito grande comparada a requisitos típicos em
dispositivos eletrônicos, os valores de capacitores normalmente estão
na faixa de microfarads (µF), nanofarads (nF) ou picofarads (pF). Um
micromicrofarad (µµF) conforme encontrado em textos mais antigos é o
mesmo que um picofarad. Um milifarad é raramente usado na prática, de
forma que uma capacitância de 4,7x10-3 F, por exemplo, normalmente é
escrita como 4700 µF.
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Definições
µP: microprocessador
Um microprocessador é um componente eletrônico digital programável
que incorpora as funções de uma unidade de processamento central (CPU
- central processing unit) em um único circuito integrado (IC - integrated
circuit) de semicondução. O microprocessador nasceu da redução do
tamanho da palavra de CPU de 32 bits para 4 bits, de forma que os
transistores dos seus circuitos lógicos se encaixariam em uma única parte.
Um ou mais microprocessadores normalmente atuam como a CPU em um
sistema de computador, sistema integrado ou dispositivo portátil.
Mdl: módulo
Um elemento de uma série de unidades ou componentes padronizados que
funciona em conjunto em um sistema.
MIB: Management Information Base
Uma base de informações de gestão (MIB - management information base)
parte do modelo de gestão de rede OSI/ISO e é um tipo de banco de
dados usado para gerenciar os dispositivos em uma rede de comunicações.
Compreende um grupo de objetos em um banco de dados (virtual) usado
para gerenciar entidades (como cartões de monitoramento de status) em
uma rede.
MOS: Metal Oxide Semiconductor
Os óxidos de determinados metais apresentam propriedades de isolamento
específicas. Os materiais MOS incluem componentes como óxido de
alumínio e dióxido de silicone. Essas características isolantes tornam a
tecnologia IC (integrated circuit - circuito integrado) possível graças à
capacidade de compactar o circuito em um pacote menor.
MOSFET: Metal Oxide-Silicon Field-Effect Transistor
Um componente ativo comumente usado hoje é o MOSFET. O dispositivo
MOSFET tem uma impedância de entrada extremamente alta. Normalmente
tem bilhões ou trilhões de ohms. Portanto, o MOSFET praticamente não
requer nenhuma força de ativação.
MOV: Metal Oxide Varistor
Resistor isolado dependente da tensão. Um MOV é um resistor não linear cujo
valor varia com a tensão que recai sobre ele.
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Mthbd: placa-mãe
O principal PCBA (printed circuit board assembly - conjunto de placas de
circuito impresso) (força) do módulo de um sistema.
Mtr: medidor
Um dispositivo elétrico, mecânico ou eletromecânico usado para a finalidade
de medir uma quantidade.
Mux: multiplexer
Multiplex se refere à transmissão simultânea de duas ou mais mensagens pelo
mesmo meio ou canal ao mesmo tempo.
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Definições
MV
Megavolt, por ex.: 100MV
MVA
Mega volt-ampère

N
Neg: negativo
A carga negativa ou eletrificação negativa é o resultado de um excesso
de elétrons em um corpo. A fricção entre os objetos pode resultar em um
acúmulo em um objeto (uma mudança negativa).
NEMA: National Electrical Manufacturer's Association
Organização nacional de fabricantes de equipamentos e suprimentos elétricos
e eletrônicos.
NMS: Network Management System
Network Management System (NMS) é uma combinação de hardwares e
softwares usados para monitorar e administrar uma rede. Os elementos de rede
(NEs - network elements) individuais em uma rede são gerenciados por um
sistema de gerenciamento de elementos.
NTC: coeficiente negativo de temperatura
O valor de um componente diminui à medida que a temperatura aumenta.
Por exemplo, se o valor de um resistor mudar à medida que é aquecido, o
NTC será a porcentagem diminuída em valor (nesse caso, ohms) por graus da
temperatura aplicada.

O
Op Amp: amplificador operacional
Um amplificador de semicondutores de circuito integrado tendo
características de alta estabilidade e lineares.
ONT: Optical Network Termination
Elemento da rede ótica que encerra o sinal de uma linha em instalações onde
a fibra se estende nas instalações do cliente.
ONT-PPS: fonte de alimentação principal ONT
Fonte de alimentação principal do elemento da rede ótica que encerra o
sinal de uma linha em instalações onde a fibra se estende nas instalações
do cliente.
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Definições
OPS-ONT: fonte de alimentação
Fonte de alimentação do elemento da rede ótica que encerra o sinal de uma
linha em instalações onde a fibra se estende nas instalações do cliente.
Osc: oscilador
Oscila para alternar entre duas ou mais opções. Um oscilador é um
dispositivo eletrônico que cria um sinal / frequência (Hz). Um teclado eletrônico
(instrumento musical) tem um ou mais osciladores que geram uma frequência
(Hz) que pode ser escutada pelo ouvido humano. Um oscilador de microondas de alta potência gera frequências tão altas no espectro de frequência
que podem ser detectadas somente por rádio, radar ou equipamento de
teste eletrônico.
OV: sobretensão
Tensão anormalmente alta que dura um período prolongado.

P
PCB: placa de circuito impresso
Circuito eletrônico feito com a aplicação de um padrão de metal condutor
a uma superfície isolada. As placas de circuito impresso podem se parecer
muito com mapas rodoviários, com todos os diversos circuitos em uma única
placa.
PDU: unidade de distribuição de força
Interface entre o sistema de confiabilidade de energia, como UPS e cargas
críticas. A unidade extrai força do UPS e a distribui para as várias cargas
críticas em circuitos separados.
Ph: fase
Fase é uma quantidade relativa, que descreve a relação do período entre
ondas de frequência idêntica. Quando uma corrente eletrônica estiver "na
fase", essas ondas idênticas estarão "em sincronia" entre si; quando estiver
"fora da fase", essas ondas estarão "fora de sincronia" e parecerão opostas
umas às outras.
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PLL: circuito de bloqueio de fase
Circuito que gera um sinal com frequência variável.
Plrt: polaridade
A polaridade refere-se ao sinal de uma tensão entre dois pontos em um
circuito, seja positivo ou negativo.
PON: rede ótica passiva
Rede de acesso de fibra ótica de banda larga que usa uma forma de
compartilhar a fibra para residências sem passar linhas de fibra ótica
individuais de um ponto de comutação, companhia telefônica ou headend
de CATV e a casa do assinante.
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Definições
Pos: positivo
Carga positiva, ou eletrificação positiva, é o resultado de uma deficiência de
elétrons nos átomos que compõem um objeto. A fricção entre os objetos
pode causar um desequilíbrio de elétrons, resultando em uma carga positiva
em um dos corpos.
Pot: potenciômetro
Resistor variável não indutor (cônico). Um "pot" ou "pot de controle", como às
vezes é chamado, é usado na maioria dos dispositivos eletrônicos para fazer
ajustes necessários. Um bom exemplo seria o botão de controle do volume
em uma TV ou rádio/estéreo.
Fator de energia
A relação da energia real e energia aparente. Com referência ao UPS, é a
relação entre W e VA.
PPM
partes por milhão
Prl: paralelos
Dois circuitos elétricos que compartilham a mesma tensão.
PSI: libras por polegada quadrada
O termo PSI também é usado como uma medição para aferir quanto de
pressão atmosférica é usada em ferramentas pneumáticas, calibrador de
pneus, etc. Por exemplo, o pneu de um carro poderá exigir um PSI máx.
de 32 lbs.
PSTN: Public Switched Telephone Network
Rede de telecomunicações doméstica normalmente acessada por telefones,
sistemas-chave de telefone, troncos de comutação de redes privadas e
disposições de dados.
PTC: coeficiente positivo de temperatura
O valor de um componente como um varistor ou capacitor aumenta à medida
que a temperatura sobe. O coeficiente é informado como uma porcentagem
do valor nominal por grau ou em partes por milhão, por grau.
Pwr: força
Força é a taxa média do fluxo de energia. As unidades de força são watts.
Pwr Sply: fonte de alimentação
Dispositivo que gera eletricidade para o uso de um equipamento eletrônico ou
que converte a eletricidade da estação de energia em uma forma adequada
para uso pelo equipamento eletrônico (TV a cabo, computador, gerador,
circuito xfmr/retificador/filtro etc.).
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R
Rcpt: receptáculo
Encaixe elétrico conectado a uma fonte de alimentação e projetado para
receber um plugue. As tomadas na parede da sua casa são um bom
exemplo de receptáculos.
Rect: retificador
Um retificador é um dispositivo eletrônico que permite que a corrente flua em
apenas uma direção.
Reg: regulador
Circuito ou dispositivo que mantém um parâmetro em um valor constante.
Res: resistor
Dispositivo usado para fornecer resistência, em formato de saliência, em um
circuito. Imagine um rio que flui se tornando mais lento e menor devido a uma
barragem ou sedimentos, causando resistência ao fluxo.
RFI: Interferência de frequência de rádio (Radio Frequency Interference)
A interferência de frequência de rádio é a interferência nas frequências
eletromagnéticas usadas para transmissão de rádio e televisão. Pode ser
ouvida como estática no seu rádio ou celular, ou causar uma imagem tremida
na TV (se você estiver conectado a uma antena).
RFID: dispositivo de identificação da frequência de rádio (Radio Frequency
Identification Device)
Fornecido pela Acceitec Kiosk, é um transponder pequeno usado para fazer
transações financeiras.
Rly: relé
Chave de controle, acionada por uma corrente direta ou alternada. Os relés
são úteis quando é necessário alternar uma corrente ou tensão muito grande;
uma tensão de controle menor (e mais segura) pode ser usada para acionar
o relé.
RMS: valor médio quadrático (Root Mean Square)
Método mais comum de expressar o valor efetivo de um formato de onda de
corrente alternada. A corrente, força ou tensão de RMS é uma expressão do
valor efetivo de um sinal.
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Rtg: classificação
Descrição dos valores de entrada/saída de um componente, módulo ou
sistema.
RU: unidade de rack (Rack Unit)
Unidade de rack, por ex.: 2RU
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Definições

S
Descaimento
Diminuição da tensão em curto prazo.
SCM: monitor de controle de status (Status Control Monitor)
Coordena a comunicação dos subsistemas individuais na unidade e fornece
uma comunicação de duas vias com o headend.
SCTE: Society of Cable Telecommunications Engineers
A Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE) é uma organização
que desenvolve treinamento para instaladores e engenheiros de televisão a
cabo, sendo que nessa função é análoga à Society of Broadcast Engineers
para a televisão aberta. A SCTE também é uma organização que desenvolve
padrões reconhecidos pela ANSI para o setor de cabo.
Sens: sensibilidade
A sensibilidade é um termo geral que se aplica a muitos dispositivos
eletrônicos. Em geral, a sensibilidade é uma expressão da mudança na
entrada que é necessária para causar uma determinada mudança no
dispositivo de saída.
Shld: blindagem
Bloqueamento intencional de um campo elétrico, eletromagnético ou
magnético é conhecido como blindagem.
Sig: sinal
Impulso ou quantidade elétrica flutuante, como tensão ou corrente, cujas
variações representam informações codificadas. A força de um sinal é
chamada amplitude.
SNMP: Simple Network Management Protocol
O simple network management protocol (SNMP) integra parte do conjunto
de protocolos da internet, conforme definido pela Internet Engineering Task
Force (IETF). O SNMP é usado pelos sistemas de gerenciamento de redes
para monitorar os dispositivos conectados à rede quanto a condições que
asseguram a atenção administrativa. É formado por uma série de padrões
para gerenciamento de redes, incluindo um protocolo de camada de
aplicativos, um esquema de banco de dados e um conjunto de objetos
de dados.
SOC: estado da carga
O estado da carga de uma bateria é a sua capacidade disponível expressa
como uma porcentagem da sua capacidade nominal. Estar ciente da
quantidade de energia restante em uma bateria em comparação à energia
que ela tinha quando era nova dá ao usuário uma indicação de por quanto
mais tempo uma bateria continuará funcionando antes que precise ser
recarregada. Usando a analogia de um tanque de combustível em um carro,
a estimativa do SOC com frequência é chamada de função "Medidor de gás"
ou "Medidor de combustível".
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SPC: controle de processo estatístico
A aplicação de técnicas de análises estatísticas para medir e controlar
um processo.
Swr: chave
Dispositivo mecânico ou eletrônico que é usado para deliberadamente
interromper ou alterar o trajeto da corrente por meio de um circuito.

T
TB: bloco do terminais
Um conjunto de contatos usados para conectar cabos em um circuito
conectado de ponto a ponto.
Tbg: tubulação
Cilindro oco específico para isolamento de fluidos ou cabos
(dissipador de calor).
TBPU: unidade térmica do pacote de baterias
TBPU é um compartimento com um sistema de arrefecimento ou
aquecimento que armazena baterias na temperatura operacional ideal.
TC: termopar
Dispositivo que gera tensão pelo aquecimento de uma junção entre dois
eletrodos de metal colocados em contato físico.
Term: terminal
Ponto no qual dois ou mais cabos são conectados ou onde uma tensão ou
força é aplicada ou extraída de um circuito.
Termn: terminação
O ponto no qual uma linha de transmissão é conectada a uma carga é
chamado de terminação. A própria carga também é chamada de terminação.
TFTP: Trivial File Transfer Protocol
O Trivial File Transfer Protocol (TFTP) é um protocolo de transferência de
arquivos bastante simples com a funcionalidade de uma forma bastante
básica de FTP; foi definido pela primeira vez em 1980. Como é muito simples,
é fácil de implementar em uma quantidade bastante pequena de memória,
uma consideração importante na época. Portanto, o TFTP foi útil para
impulsionar os computadores, como roteadores que não tinham nenhum
dispositivo de armazenamento de dados. Ainda é usado para transferir
arquivos pequenos entre hosts em uma rede, como quando um terminal
remoto X do Window System ou qualquer outro cliente impulsiona a partir
de um host de rede ou servidor.
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Thrm: térmico
O uso, produção ou algo causado por calor.
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Thms: termistor
Resistor, projetado para alterar o valor com a temperatura.
Chaves de transferência
Responsáveis pela conexão de uma ou mais cargas de força sensíveis para
uma das várias fontes de alimentação possíveis, assegurando que a transição
entre as fontes seja tranquila.
Transiente
Um evento elétrico anormal irregular, como uma queda de energia
ou descaimento.
TSU: unidade de alternância de transferência
Usada em sistemas que incorporam um gerador CA para alternar
automaticamente entre a estação de energia e a força do gerador, se a
estação de energia falhar.
TTL: lógica transistor-transistor
Design lógico bipolar no qual os transistores atuam em pulsos de
corrente direta.

U
UDP: User Datagram Protocol
User Datagram Protocol (UDP) é um dos principais protocolos do conjunto
de protocolos da internet. Usando o UDP, os programas em computadores
em rede podem enviar mensagens curtas conhecidas, às vezes, como
datagrams (usando Datagrams Sockets) entre si. O UDP às vezes é chamado
de Universal Datagram Protocol ou Unreliable Datagram Protocol.
Sobtensão
Tensão anormal baixa que dura um período longo, também chamada de
queda de energia.
UPS: fonte de alimentação ininterrupta
Se a estação de energia CA falhar, a UPS manterá o sistema alimentado sem
interromper a carga, usando baterias para alimentar o circuito do inversor no
Módulo de força do inversor.

V
V: volt (tensão)
Unidade do potencial elétrico. A tensão é a existência de uma diferença
potencial (carga) entre dois objetos ou pontos em um circuito.
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VA: voltampère
Unidade de medida da força aparente.
Vca: corrente alternada da tensão
Uma corrente elétrica que inverte a direção em um circuito em intervalos
regulares. A corrente alternada é o tipo de eletricidade produzida e
fornecida pela estação de energia (companhia de energia) e é o que sai da
tomada da sua parede. A CA é fornecida mundialmente em várias tensões
diferentes. Nos EUA, normalmente você encontraria: 120 Vca (residencial e
comercial); 208 Vac (industrial); e 240Vac (residencial e comercial). No Japão,
normalmente é 100 Vac, enquanto na Europa é 230 Vac.
Varistor: resistor variável (resistor dependente da tensão)
Alguns resistores exibem o valor variável em ohm, dependendo da tensão por
meio deles. Um tipo de resistor variável seria o potenciômetro ou Pot.
Vcc: tensão de corrente contínua
Uma corrente elétrica estável que flui em uma direção, como uma bateria.
VoIP: voz sobre protocolo internet
Voz sobre protocolo internet, também chamado de VoIP, telefonia IP, telefonia
de internet, telefonia de banda larga, telefone de banda larga e voz em banda
larga, é o direcionamento de conversas de voz via internet ou por meio de
qualquer outra rede baseada em IP.
VR: regulador de tensão
Mantém a tensão em um valor constante em uma carga.

W
W: watt
Diferente de trabalho, a força está relacionada ao tempo. Portanto, a força é
a medida de joules de trabalho por unidade de tempo. A unidade de força é
watt. Quando você pensa na força usada por um circuito, isso é em termos
do número de watts dissipados pelo circuito.
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Formato de onda
O gráfico de um parâmetro elétrico.
LAN sem fio
É uma alternativa a uma LAN conectada, onde os dados são transmitidos via
ondas de rádio em vez de um cabo coaxial ou de fibra ótica.
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