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APRESENTAÇÃO E RESUMO

O projeto tem o intuito inicial de replicar algumas funções eletrônicas de um carro
em bancada mas utilizando o conteúdo e a metodologia aplicada até o momento na
disciplina.
O esboço inicial do projeto conta com:
• 7x Chaves do tipo ON/OFF, que serão utilizadas para simular sensores de estado
(ativado/desativado);
• 5x Chaves do tipo ON/OFF, que serão utilizadas para acionamento da função que
ela representa;
• 2x Displays de sete segmento, onde um deles indicará o nível de gasolina e outro
indicará a marcha atual em
que o carro se encontra;
• 2x “Push botton”, onde será utilizado para aumentar ou diminuir as marchas do
carro;
• 6x Leds, que serão utilizados para informar se o circuito lógico funcionou e ativou
realmente a sua saída;
• O sistema em geral tem uma trava inicial, que é a “pré-ignição”, somente após a
sua ativação que os leds começaram a responder ao circuito lógico;
• Só haverá a inicialização do motor, “pós-ignição”, caso todo o circuito lógico por
trás dele permita: cinto colocado, porta fechada, pré-ignição ativada e combustível
diferente de zero (o sistema não vai permitir a tentativa de ligar o motor caso não
haja gasolina no tanque);
• O tanque contará com 4 sensores, indicando: vazio, 1⁄4, 1⁄2 e 1/1 (0, 1, 2, 3,
respectivamente);
• Após a ativação do motor, entrará em funcionamento o “câmbio” que terá os
aumentos e reduções de marchas por dois botões do tipo “push”.

DESENVOLVIMENTO

Inicialmente elaboramos um diagrama de blocos para mais fácil entendimento do
circuito projetado, segue abaixo:

Pré-ignição
A pré-ignição é baseada em portas lógicas onde permite que os led’s das portas,
seta, limpador, cinto e da própria pré-ignição sejam ativadas.

Portas
Baseado em um Circuito Comparador 7485 onde as entradas em B estão todas
aterradas e entradas em A estão ligadas às chaves ON/OFF. Com isso ele analisa se A é
maior que B ou não. Caso seja, o led ativa e não autoriza a pós-ignição.

Combustível
O Circuito Lógico do combustível se baseia em um decodificador SSD ( 7 segmentos
de 0 a 9). Projetado para indicar o nível de combustível (0= vazio; 1= ¼; 2= ½; 3= 1) com
uma chave para cada nível. Acusará erro caso umas das chaves esteja ligada fora de
ordem, exemplo: chave 2 ativada e chave 1 desativada, acusará erro.

Pós-Ignição
O circuito da pós-ignição se baseia em uma porta AND de 5 entradas. Essas
estradas são: Combustível (tanque com pelo menos um nível de combustível),
portas (todas fechadas), cinto (afivelado), pré ignição (ativa) e a própria pós-ignição.

Câmbio
O circuito da marcha foi feita a partir do circuito contador 74193, seguido pelo
circuito decodificador de sete segmentos 7448. Sua função é simular a troca de
marcha de um carro real utilizando dois botões do tipo “push botton”, uma para
avançar e outro para reduzir as marcha.
A função do decodificador é simplesmente converter o sinal vindo do
contador em forma de acionamento de um display de sete segmentos, o qual irá
indicar a marcha em que o carro se encontra.

Conclusão
Ao longo do desenvolvimento do projeto, tivemos algumas dificuldades com os
botões push das marchas, porém com uma análise mais aprofundada do circuito,
identificamos o erro e conseguimos corrigi-lo. Houveram também outros erros em menor
escala, como portas lógicas utilizadas de maneira incorreta. O projeto foi feito dentro
possível com o que foi aprendido e com as ferramentas apresentadas dentro do semestre
na matéria.

