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• Partida de motor síncrono na modalidade direta,
estrela-triângulo ou com soft starter;
• Gerenciamento das características das soft starters;
• Definição dos elementos auxiliares para dispositivos
de proteção com atribuição de esquemas
funcionais;
• Geração dos esquemas funcionais associados aos
elementos auxiliares dos dispositivos;
• Transformadores de medição e proteção TC, TP e TO;
• Escolha dos TC, TP e TO com verificação da saturação
para os TC e TO;
• Análise dinâmica de todos os tipos de corrente de
falha (Ik, Ik’, Ik” e Io) com o objetivo de verificar a
saturação do TC / TO;
• Barramento em quadros de acordo com a norma CEI
UNEL 01433;
• PE de usuários terminais conectados ao aterramento
local;
• Impressões gerais do multiprojeto;
• EGlink: configuração dos parâmetros de projeto;
• EGlink: reconhecimento dos eletrodutos, canaletas e
eletrocalhas definidas no Revit;
• EGlink: atribuição dos parâmetros para o roteamento
dos cabos;
• EGlink: cálculo do percurso ideal dos cabos nos
condutos e determinação do comprimento dos
cabos;
• EGlink: determinação da seção de ocupação dos
cabos;
• EGlink: cálculo do adensamento com o destacamento
em cores no Revit;
• EGlink: anotações dos percursos dos cabos no Revit;
• EGlink: coeficiente de adensamento e dados dos
usuários contidos em vários trechos.

O projeto de um quadro de distribuição de energia, envolve uma séria
de atividades que, às vezes, podem ocasionar em uma quantidade
significativa de tempo, que nem sempre é proporcional à relevância
do próprio projeto.
Em particular, a realização dos diagramas funcionais de elementos
auxiliares do quadro, que exige uma disposição considerável de
tempo, sobretudo para o desenho de detalhes, marcações de
componentes, referências cruzadas e outras atividades que às vezes
ocupam o tempo do projetista elétrico; essas atividades não exigem
altos níveis de competência, mas requerem atenção aos detalhes e
paciência minuciosa na verificação de abreviações e referências que
permitem ao fabricante do quadro interpretar corretamente os
diagramas, e assim uma implementação correta dos dispositivos
envolvidos.
Essas funções podem certamente ser facilitadas e simplificadas com
o uso de software e procedimentos de gerenciamento de diagrama
elétrico que, a partir de situações esquematizadas típicas
relacionadas à função a ser executada, realizam automaticamente o
diagrama relacionado à função auxiliar e efetuam a marcação correta
dos dispositivos com todos os detalhes sobre os fios.

O software de cálculo elétrico Ampère série 2020, permite atribuir a
cada dispositivo de potência uma série de elementos auxiliares,
compostos por diagramas funcionais relativos e obter o
desenvolvimento completo do diagrama unifilar para a parte de força
e dos diagramas auxiliares relacionados, como por exemplo, o
gerenciamento de luzes de sinalização e de alarme, estado dos
dispositivos, temporizadores de abertura e fechamento, relés
fotocélula e entre outros.
Os softwares da Electro Graphics são ferramentas simplesmente
eficaz que atendem as múltiplas exigências dos projetistas.
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Desenho automático dos diagramas funcionais auxiliares
O desenho automático do diagrama unifilar do quadro no Ampère (função Imprimir diagrama usuário), foi adaptado para
possibilitar a associação dos circuitos de potência do diagrama unifilar clássico, e os circuitos auxiliares que executam as
funções de comando e controle dentro do quadro elétrico.
A associação desses circuitos, definidos como "diagramas funcionais auxiliares", ocorre no
software de cálculo Ampère a nível do usuário individual e a realização automática do diagrama
garante a conexão correta entre os elementos de comando e controle e os dispositivos no
diagrama de potência. No máximo cinco elementos auxiliares podem ser associados ao
dispositivo de proteção do usuário. No caso de dispositivos de proteção constituídos por vários
componentes (por exemplo, termomagnético + int. diferencial), pode ser associado cinco
elementos auxiliares ao primeiro componente e um elemento auxiliar para cada componente
subsequente. Cada elemento auxiliar é caracterizado por:
Diagrama unifilar
• Diagrama funcional auxiliar: é um circuito associado ao usuário e ao seu dispositivo de
proteção que completa o diagrama unifilar dos usuários do projeto com caracteristicas
que não estão presentes na rede dimensionada com o Ampère. Normalmente, são
circuitos de comando e controle dos dispositivos de seccionamento e proteção da rede.
• Símbolo: identifica a presença de um elemento auxiliar conectado ao dispositivo de
proteção. O símbolo será inserido próximo ao símbolo do dispositivo de proteção no
diagrama auxiliar.
• Código: código artigo do arquivo Materiais do elemento auxiliar. Se presente, é inserido
no atributo Código principal do símbolo e é utilizado pela função de extração de dados
para a composição da lista de materiais.
As imagens nesta página representam um exemplo simples de um interruptor termomagnético
com bobina de liberação e circuito de sinalização. No exemplo, com o fechamento do botão de
emergência 2SF1 ocorre a liberação do interruptor termomagnético através do relé 2KF1, cujo
contato ascende uma luz de sinalização 2PG1. Nesse caso, o diagrama funcional auxiliar é
constituído de um macrobloco parametrizado AUX_RELEASE selecionado na Biblioteca
macroblocos parametrizados, definido propriamente para a finalidade.
O símbolo L41717 (representa o comando com bobina de liberação) está presente na Biblioteca
de Símbolos e será inserido próximo ao símbolo do dispositivo de proteção para indicar a
presença da bobina de liberação. Pode-se ver como a sigla 2KF1 une todos os elementos do relé
e como o circuito auxiliar é aprimorado pelo nome e descrição do usuário ao qual se refere.
Os elementos auxiliares podem se associados aos dispositivos de proteção na guia Proteções
da janela de modificação de dados do usuário no Ampère. Em cada componente do dispositivo
de proteção, acesse a grade Auxiliares.
• Código: edite o código do artigo material ou através do ícone [...] selecionando o código
do arquivo Material
• Símbolo: edite o nome do símbolo do acessório ou através do ícone [...] selecionando
o símbolo da Biblioteca de símbolos.
• Diagrama funcional: o ícone [...] permite acessar o menu das funções de seleção dos
macroblocos parametrizados que realizam os diagramas funcionais auxiliares.
- Selecionar diagrama funcional auxiliar: é possível selecionar um macroblocos da Biblioteca de
macroblocos parametrizadas. São propostos para a seleção apenas os macroblocos com o tipo
Diagrama funcional
de uso Diagramas funcionais auxiliares e compatíveis com o dispositivo de
proteção/seccionamento ao qual devem ser associados.
- Selecionar diagrama funcional
compartilhado: gestão dos diagramas
funcionais auxiliares pertencentes ao
mesmo usuário ou usuários diferentes.
- Excluir referências auxiliares: remove
os dados do elemento auxiliar
selecionado.
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Biblioteca de macroblocos
O software Ampère possui uma biblioteca de macroblocos com algumas das funções auxiliares mais utilizadas; se houver
necessidade de gerenciar outros diagramas funcionais típicos, é possível estender a biblioteca de macroblocos com o uso
dos softwares CADelet, Eplus ou iDEA.
Diagramas funcionais compartilhados
O exemplo proposto anteriormente se enquadra no caso mais simples gerenciado: o
diagrama funcional auxiliar possui referências a um único elemento auxiliar de um
único usuário.
Casos mais complexos exigem que o mesmo diagrama funcional relate informações
com referência a vários elementos acessórios do mesmo usuário ou de usuários
diferentes.
Diagrama unifilar
Agora, propomos o exemplo de dois usuários, P1A e P1B, que implementam a fonte de
alimentação de duas bombas em uma usina termelétrica.
O dispositivo de proteção do usuário é do tipo MT+C. Cada
componente do dispositivo de proteção possui uma referência no
diagrama funcional auxiliar: os interruptores termomagnéticos
estão associados aos contatos de fechamento 2QB4 e 2QB5, os
contatores são controlados pelos relés 6KF1 e 6KF2.
Nesse caso, é necessário realizar um diagrama compartilhado
pelos dois usuários, porque os dois circuitos de alimentação da
bomba são ativados pela mesma linha de alimentação
temporizada.
É possível associar um elemento auxiliar a um diagrama funcional
compartilhado pela guia Proteção da janela de modificação de
dados do usuário, grade Auxiliares. Na coluna Diagrama funcional,
através do ícone […] selecione a função Diagrama funcional
compartilhado.
A janela de função permite o gerenciamento dos diagramas
funcionais compartilhados pelos usuários pertencentes ao painel
do usuário selecionado. Não é possível compartilhar um diagrama
funcional entre usuários de quadros de distribuição diferentes.
Na lista são exibidos todos os macroblocos parametrizados para
os diagramas funcionais compartilhados já inseridos no quadro.
Ao selecionar um diagrama funcional, a lista inferior mostra os
Diagrama funcional
usuários que o ocupam, o dispositivo de proteção e o símbolo do
acessório (se houver) que estão associados.
Para cada diagrama funcional, é possível monitorar o status de ocupação das referências por meio do ícone na primeira
coluna e a coluna Referências, mostrando para cada diagrama funcional os dados <Número de referências ocupadas> /
<Número de referências totais>.
Na barra de ferramentas é disponibilizado as funções de
gerenciamento de lista.
• Novo: seleção de um macrobloco da biblioteca de
macroblocos parametrizados. São propostos para a
seleção apenas macroblocos com um tipo de
aplicação Diagramas funcionais auxiliares e com
um número de referências maior ou igual a dois.
• Duplicar: permite duplicar o diagrama funcional
selecionado na lista.
• Excluir: remove o diagrama funcional selecionado
na lista.
Para associar o diagrama funcional ao elemento auxiliar do
usuário, selecione o diagrama na lista e clique no botão OK.
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