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Resumo—Este artigo demonstra como é possı́vel utilizar um
circuito oscilador astável de forma a prevenir furtos residênciais e
como o mesmo oscilador, se projetado, pode ser utilizado em mais
equipamentos domésticos. Para o oscilador operar, foi utilizado
componentes simples, sendo basicamente resistores, capacitores,
transistores, um LDR e um relé de 5V. O LDR foi utilizado
para verificar a luminosidade do ambiente, fazendo com que
o circuito se ative apenas quando há baixa luminosidade, ou
seja, como principal foco a noite. O circuito foi projetado para
pequenos intervalos de tempo, porém com alguns cálculos é
possı́vel dimensioná-lo para o tempo requerido.

Index Terms—Circuito Astável, osciladores, eletrônica.

I. INTRODUÇÃO

Em uma sociedade em que nem todas as pessoas possuem
condições financeiras para adquirir equipamentos de segurança
para suas residências, uma abordagem para contornar este
problema é uma boa motivação afim de obter mecanismos que
desencorajam infratores com meios acessı́veis. Em grandes
centros urbanos, como por exemplo São Paulo, os furtos
residênciais chega a 70 mensais, porém, quando se abrange
um âmbito empresarial, o número cresce para 250, segundo
o site G1 em julho de 2017. Afim de se obter uma maior
economia, o estudo especı́ficado no perı́odo da noite, que
quando ocorre a maioria das ações. Mesmo simples, capaz
de simular a presena de um humano, fazendo que a lmpada
simule estar ligada e desligada, sendo o mesmo capaz de ser
obtido com um custo muito baixo e acessvel.

O oscilador astável é um circuito oscilador multivibrador,
que é utilizado na geração de ondas quadradas e composto
por dois circuitos amplificadores realimentados, utilizando-se
de capacitores cruzados nos circuitos de acoplamento para
polarizar seus transistores de forma alternada.

II. MATERIAIS UTILIZADOS

Para este projeto foi utilizado os seguintes componentes:
resistores, capacitores eletrolı́ticos, transistores BC547B, relé
de 5V, retificador de 5V, LDR, soquete para lâmpada e
lâmpada.

III. METODOLOGIA

O mecanismo estudado para a solução do problema foi
projetar um oscilador astável de forma que o mesmo faça
chaveamentos durante horários especı́ficos de tempo, afim
de que simule a presença de moradores na residências em
que forem instalados. O circuito oscilador astável projetado é
mostrado na Figura 1. Foi utilizado um resistor de 470 Ω no
coletor de cada transistor para limitar a corrente no mesmo,
uma vez que o datasheet do fabricante diz que a corrente
máxima deve ser inferior a 100 mA. A partir da variação
das duas resistências centrais e dos capacitores, se obtém os
valores de carga e descarga de cada capacitor, fazendo com
que a onda quadrada se forme nas sadas do circuito.

Ele se chama oscilador, pois ele oscila de um lado em
relação ao outro, ou seja, quando uma saı́da estiver em nı́vel
lógico alto, a outra estará baixo, e assim sucessivamente.
Utilizando a Equação 1, foi projetado para que o tempo ligada
seja o dobro do tempo desligado. Ou seja, a saı́da 2 seja metade
do valor da saı́da 1. Para isto foi utilizado resistências de 34
kΩ e 68 kΩ e dois capacitores de 220 uF . O tempo para cada
saı́da foi de 9,38s e 4,69s.

Estes valores foram escolhidos de forma arbtrária, ou seja,
definindo o valor de um resistor e os capacitores, é possı́vel
ver o tempo que irá levar. Caso queira um tempo especı́fico,
é possı́vel apenas definir um resistor e achar o capacitor.
Foi utilizado o valor dos capacitores comerciais disponı́veis
e a partir deles, junto com o tempo estipulado, foi calculado
o valor dos resistores necesárioa para a operação. Com os
capacitores iguais foi preciso apenas relacionar os valores das
resistências, R2 e R3, para se obter o tempo de oscilação
desejado.

t = 0.68RC (1)

Foi acoplado em paralelo com o capacitor da sada que irá
operar com um tempo menor, um transistor que irá conduzir a



Figura 1. Circuito Oscilador Astável

partir das condições do LDR. Caso haja muita luminosidade, a
sua resistência é muita baixa, fazendo com que toda a corrente
que iria polarizar o capacitor C2 seja percorrida direto ao GND
do circuito com o auxlio do transistor Q3. Caso a luminosidade
seja baixa, a sua resistência aumenta, chegando até a faixa
de mega ohms, com isto, ocorre a oscilao, até que ocorra
incidência de luz ou pare de polarizar o circuito. Porém, com
esta polarização o tempo dos nı́veis lógicos se alteram um
pouco, pois a frequência de oscilação do circuito se altera.

Para verificar como funcionaria o nı́vel lógico na saı́da do
oscilador, foi simulado com a ajuda do software Qucs e visto
que a onda quadrada quando há baixa incidência de luz possui
4,61s de duração, validando o valor calculado. Isto é visto na
Figura 2. O protótipo do circuito oscilador astável é visto na
Figura 3.

Figura 2. Nı́vel Lógico na Saı́da do Oscilador

CONCLUSÃO

Para o fim estipulado, o circuito operou de forma satis-
fatória. É um circuito barato, simples e de fácil implementação,
o que o torna bastante viável. Os valores obtidos se diferem
um poucos dos valores na prática, e isto se deve a fatores
pequenos, os quais não interferem diretamente no objetivo do
experimento.

O circuito foi variado com um tempo muito pequeno
justamente para mostrar a sua funcionalidade, porém, se caso

Figura 3. Protótipo do Oscilador Astável

quisesse o tornar mais real utilizando os mesmos componen-
tes, e variando apenas as suas resistências, seria necessário
utilizar um resistor de 4 MΩ e outro de 24 MΩ. De forma
anloga, também poderia variar a capacitncia para diminuir as
resistências a serem utilizadas. Porém, com estes resistores
pode-se obter um circuito que fique 1 hora desligado e 10
minutos ligado, tornando ainda mais real a simulação de
presena dentro de um ambiente.

Como melhorias futuras, pode-se aplicar o mesmo circuito
para outros dispositivos, como tomadas por exemplo, e até
mesmo colocar um potenciômetro no lugar de uma das re-
sistências, fazendo com que o operador decida o tempo de
oscilação do circuito. Este protótipo serve de modo a interferir
no psicológico de infratores, mas não inibe qualquer tipo
de perigo. Administrativamente, foi simulado, e o produto é
altamente rentável e possuı́ uma grande gama de mercado,
caso seja bem projetado e divulgado.
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