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(57) Resumo: RESUMO Patente de Invenção:
"MÉTODO E SISTEMA DE PROTEÇÃO E
DIAGNÓSTICO DE UM COMPRESSOR
LINEAR E COMPRESSOR LINEAR". Descreve-
se um método de proteção e diagnóstico de um
compressor linear (2), o compressor linear (2)
compreendendo ao menos um controle
eletrônico (11), o método de proteção
configurado de modo a realizar, a cada ciclo de
trabalho do compressor linear (2), as etapas de:
- detectar um tempo de sucção (tc) do
compressor linear (2); - detectar um tempo de
compressão (tc) do compressor linear; -
posteriormente a etapa de detectar um tempo de
compressão (tc) do compressor linear, calcular
um parâmetro de decisão (?T) equivalente à
diferença entre o tempo de sucção (ts) e o
tempo de compressão (tc) anteriormente
detectados.
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "MÉTO

DO E SISTEMA DE PROTEÇÃO E DIAGNÓSTICO DE UM COM

PRESSOR LINEAR E COMPRESSOR LINEAR". 

[001] A presente invenção refere-se a um método e a um sistema 

de proteção e diagnóstico de um compressor linear. Mais especifica

mente, a um método e a um sistema de proteção e diagnóstico basea

do na diferença entre os tempos de sucção e compressão do com

pressor linear ressonante. 

Descrição do estado da técnica 

[002] É constante a busca por sistemas e métodos que proporci

onem eficiente proteção a compressores lineares, de modo que, al

guns métodos e sistemas conhecidos fazem uso de sensores para 

controle do deslocamento do pistão, sensores de vibração, ou ainda 

dispositivos elétricos que medem, por exemplo, valores de tensão ou 

correntes aplicados ao compressor. 

[003] É aconselhável que os métodos de proteção façam uso da 

menor quantidade de componentes adicionais possíveis, de modo que, 

um método que se baseia em parâmetros físicos do compressor, tor

na-se vantajoso principalmente em termos financeiros. 

[004] O estado da técnica revela meios de controle de compres

sores lineares, por exemplo, a publicação internacional WO 00/16482 

se baseia no cruzamento da tensão por zero para consequentemente 

ajustar a frequência de operação do compressor para o mais próximo 

possível da sua frequência de ressonância. 

[005] Ainda, o documento US 6.812.597, apesar de medir os 

tempos do ciclo do compressor, trata tais tempos de maneira indepen

dente, não utilizando um sinal relativo como proposto na presente in

venção. A análise dos tempos de ciclo de maneira independente é 

mais sujeita a variações entre compressores, acarretando em um con

trole não tão confiável. 



2/17 

[006] Adicionalmente, a patente estadunidense US 6.616.414 uti

liza sinais e parâmetros elétricos do motor do compressor linear para 

controlar o curso do pistão. Tais parâmetros compreendem corrente 

elétrica, tensão aplicada, resistência, indutância, entre outros. 

[007] Apesar de apresentarem vantagens em alguns aspectos, 

nenhum dos métodos e sistemas mencionados se baseia no cálculo 

da diferença entre os semiciclos de operação (avanço e recuo) do 

compressor, ainda, estes operam como métodos de acionamento do 

compressor, e não de diagnóstico e proteção. 

[008] Calculando-se tal diferença, se reduz as variações que po

dem ocorrer entre diferentes compressores, tornando assim possível 

sua aplicação em compressores lineares ressonantes que utilizem 

qualquer gás refrigerante. 

[009] A presente invenção visa à proteção de um método e de 

um sistema aplicados a um compressor linear ressonante que pro

põem, entre outros aspectos, detectar a quebra do compressor, o im

pacto do pistão na placa de válvulas e ressonâncias indesejadas do 

mecanismo. 

[001 O] O método e o sistema propostos tomam como base a me

dição do tempo de avanço e recuo do pistão compressor. Preferenci

almente, tais tempos são determinados a partir da posição do pistão, e 

mais especificamente a partir do cruzamento por zero da força con

traeletromotriz (FCEM) do motor elétrico do compressor linear. 

[0011] Subtraindo-se o tempo de recuo (sucção) de avanço (com

pressão), obtêm-se um parâmetro de decisão determinante para que 

os objetivos da presente invenção sejam alcançados. 

[0012] A partir da determinação deste parâmetro de decisão pode

se detectar a operação incorreta do compressor e evitar futuras falhas, 

operando assim como um parâmetro de decisão e diagnóstico do 

compressor linear. 
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Objetivos da invenção 

[0013] A presente invenção tem por objetivo prover um método e 

um sistema de proteção e diagnóstico de um compressor linear resso

nante que monitore os ciclos de compressão e de sucção do compres

sor. 

[0014] É um objetivo adicional da presente invenção prover um 

método e um sistema de proteção e diagnóstico de um compressor 

linear ressonante que desligue o compressor definitivamente caso uma 

operação anormal deste seja detectada. 

[0015] É um terceiro objetivo da presente invenção prover um mé

todo e um sistema de proteção e diagnóstico de um compressor linear 

ressonante que tome como base a medição do tempo de avanço 

(compressão) do compressor e do tempo de recuo (sucção) do com

pressor. 

[0016] Um quarto objetivo da invenção é a provisão de um método 

e de um sistema de proteção e diagnóstico de um compressor linear 

ressonante que se baseia em um parâmetro de decisão calculado a 

partir da diferença entre o tempo total de sucção e o tempo total de 

compressão do compressor linear. 

[0017] É um quinto objetivo da presente invenção prover um mé

todo e um sistema de proteção e diagnóstico de um compressor linear 

ressonante que previna danos a componentes internos do compressor 

por meio do cálculo do parâmetro de decisão. 

[0018] Um objetivo adicional da presente invenção é a provisão de 

um método e de um sistema de proteção e diagnóstico de um com

pressor linear ressonante que utilize o parâmetro de decisão para di

agnosticar possíveis falhas na operação do compressor linear. 

Breve descrição da invenção 

[0019] A presente invenção descreve um método de proteção e 

diagnóstico de um compressor linear. O compressor linear compreen-



4/17 

dendo ao menos um controle eletrônico, o método de proteção e diag

nóstico configurado de modo a compreender as etapas de: detectar 

um tempo de sucção do compressor linear, posteriormente, detectar 

um tempo de compressão do compressor linear, e calcular um parâ

metro de decisão equivalente à diferença entre o tempo de sucção e o 

tempo de compressão. 

[0020] Adicionalmente, a presente invenção descreve um com

pressor e um sistema de proteção e diagnóstico aptos a realizar as 

etapas acima mencionadas. 

Descrição resumida dos desenhos 

[0021] A presente invenção será, a seguir, mais detalhadamente 

descrita com base em um exemplo de execução representado nos de

senhos. As figuras mostram: 

[0022] Figura 1 - É uma ilustração em blocos da operação de um 

compressor linear, em que a figura 1 (a) representa o semiciclo de 

sucção e a figura 1 (b) representa o semiciclo de compressão; 

[0023] Figura 2 - É um gráfico do deslocamento do pistão em fun-

ção do tempo em um compressor linear ressonante; 

[0024] Figura 3 - é uma representação em blocos do método de 

proteção e diagnóstico de um compressor linear conforme proposto na 

presente invenção; 

[0025] Figura 4 - é uma representação em blocos do sistema de 

proteção e diagnóstico de um compressor linear conforme proposto na 

presente invenção; 

[0026] Figura 5 - é uma representação gráfica do parâmetro de 

decisão (IJ.. T) em uma operação normal de um compressor linear; 

[0027] Figura 6 - é uma representação gráfica do parâmetro de 

decisão (IJ.. T) em uma operação irregular de um compressor linear; 

[0028] Figura 7 - é uma representação gráfica adicional do parâ-

metro de decisão (IJ.. T) em uma operação irregular de um compressor 



linear; 

[0029] 
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Figura 8 - é uma representação gráfica da variabilidade do 

parâmetro de decisão em uma operação irregular de um compressor 

linear; e 

[0030] Figura 9 - é uma representação gráfica adicional do parâ-

metro de decisão (ll T) em uma operação irregular de um compressor 

linear. 

Descrição detalhada das figuras 

[0031] Tal como já é conhecido, a operação de um compressor 

linear 2 ocorre basicamente através da sucção e compressão de um 

gás refrigerante, configurando assim um tempo de sucção (recuo do 

pistão) e um tempo de compressão (avanço do pistão). 

[0032] Por avanço do pistão, deve-se entender como a compres

são do gás e consequente descarga deste, já por recuo do pistão, a 

reexpansão do gás e a sucção do mesmo. 

[0033] Devido à pressão exercida pelo gás durante o ciclo de 

compressão, o respectivo tempo para comprimi-lo acaba sendo inferior 

se comparado ao tempo de sucção. 

[0034] As figuras 1 (a) e (b) representam uma ilustração em blocos 

do pistão de um compressor linear 2 indicando seu deslocamento du

rante os semiciclos de trabalho (sucção/compressão) do compressor 

linear 2, permitindo perceber, a partir de uma visualização simplificada 

do compressor linear 2, por qual motivo o tempo de compressão é in

ferior ao tempo de sucção. 

[0035] Por ciclos de trabalho do compressor, ou ciclos de com-

pressão e sucção, deve-se entender como sendo o semiciclo de avan

ço do compressor (compressão), compreendendo a compressão e a 

descarga do gás refrigerante. 

[0036] Da mesma maneira, para o semiciclo de recuo do compres-

sor (sucção), ocorre a reexpansão e a sucção do gás refrigerante. 
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[0037] Em referência à figura 1 (a), esta representa a operação do 

compressor em seu semiciclo de sucção. Observa-se que um pistão 

15 encontra-se disposto na porção superior da câmara 14, e, por meio 

do deslocamento da mola 17, este desloca-se até a porção inferior da 

câmara 14, iniciando assim o ciclo de compressão, conforme indicado 

na figura 1 (b ). 

[0038] A partir da figura 1 (b ), é possível observar que no semi ciclo 

de compressão do compressor linear 2 o deslocamento do pistão 15 

sofre resistência da pressão exercida pelo gás refrigerante, este atu

ando como uma mola, indicada na figura 1 (b) com a referência 16. 

Desta maneira, o tempo de compressão torna-se inferior ao tempo de 

sucção. 

[0039] Em um modelo exemplificado, o cálculo do tempo de suc

ção ts do compressor 2 indicado na figura 1 (a) pode ser obtido a partir 

da expressão (1 ), conforme abaixo: 

t 5 = rr ~' expressão (1 ), 

[0040] em que M equivale à massa do pistão 15 e K refere-se à 

constante da mola 17 exibida nas figuras 1 (a) e (b ). 

[0041] De maneira equivalente, um modelo simplificado para a ob

tenção do tempo de compressão te do compressor 2 ilustrado na figura 

1 (b) é representado pela expressão (2), abaixo: 

te = rr .j M , expressão (2), 
K+Kg 

[0042] onde K9 equivale à força exercida pelo gás, contrária ao 

deslocamento do pistão, conforme ilustrado na figura 1 (b), indicado 

pela referência numérica 16. Em um exemplo preferencial, conside

rando a constante K da mola como 95000 N/m, a massa do pistão co

mo M = O, 18 kg, teria um tempo de sucção ts = 4324, 4 IJS. Admitindo a 

constante K9 como 5000 N/m, teria um tempo de compressão inferior a 

t5 , sendo te= 4214, 9 IJS. 
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[0043] A figura 2 ilustra um gráfico do deslocamento do pistão 15, 

em milímetros, em função do tempo, em milissegundos de um com

pressor linear. Neste, observa-se com maior clareza os tempos de 

compressão te e sucção ts anteriormente mencionados. 

[0044] A presente invenção propõe um método e um sistema de 

proteção e diagnóstico de um compressor linear 2 que se baseia nos 

tempos de compressão te e sucção ts para detectar possíveis anormali

dades na operação do compressor e em seus componentes, permitin

do assim, caso seja desejado, interromper definitivamente a operação 

do compressor caso uma anormalidade seja detectada. 

[0045] Para tal, o método e o sistema propostos fazem uso de um 

parâmetro de decisão ~ T, parâmetro este preferencialmente determi

nado a partir da expressão 3 abaixo: 

~ T = ts - te, expressão 3 

[0046] Conforme expressão acima, o parâmetro ~ T depende ape-

nas dos tempos de sucção ts e compressão te. 

[004 7] A figura 3 é uma representação em blocos do método de 

proteção e diagnóstico 1 de um compressor linear 2 conforme propos

to na presente invenção. Para uma melhor compreensão da invenção, 

o referido método de proteção e diagnóstico 1 será doravante referen

ciado apenas como método 1 . 

[0048] O método 1 em referência compreende uma primeira etapa 

de detectar um tempo de sucção ts do compressor linear, posterior

mente, dito método 1 compreende a etapa de detectar um tempo de 

compressão te do compressor linear. 

[0049] Em sequência à descrição do método 1 proposto na pre

sente invenção, este compreende a etapa de calcular o parâmetro de 

decisão ~T. 

[0050] Tal como já mencionado, o parâmetro de decisão ~T é cal

culado a partir da diferença entre o tempo de sucção ts e o tempo de 
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compressão te, conforme indicado pela expressão: 

b.T = ts- te, 

[0051] Conforme já mencionado, tal parâmetro b.T é, de maneira 

apenas preferencial, determinado por meio do sinal da FCEM (Força 

Contraeletromotriz) proveniente do motor elétrico do compressor line

ar, mais precisamente, a partir do cruzamento da FCEM por zero. 

[0052] A obtenção do parâmetro de decisão b. T por meio da FCEM 

é apenas um aspecto preferencial da presente invenção, de modo que, 

alternativamente, os tempos de sucção ts e compressão te poderiam 

ser obtidos por outras maneiras. 

[0053] Apenas a título de exemplo, os tempos te e ts poderiam ser 

obtidos por meio do uso de um sensor de curso para o pistão, assim 

como através de qualquer método para estimar a sua posição, veloci

dade ou aceleração. Estimadores via parâmetros elétricos do motor 

também permitem obter os referidos tempos. 

[0054] O método 1 proposto compreende ainda a etapa de arma

zenar o dito parâmetro de decisão b. T em uma memória interna 1 O de 

um controle eletrônico do compressor linear 2. Dita etapa deve ser rea

lizada simultaneamente na etapa de cálculo do parâmetro de decisão 

b. T previamente informada. 

[0055] É importante destacar que as etapas acima mencionadas 

devem ser realizadas a cada ciclo de trabalho do compressor linear, 

desta maneira, no decorrer da operação do compressor 2, novos valo

res do parâmetro de decisão b. T serão armazenados na memória 1 O 

do controle eletrônico 11. Os valores previamente armazenados de

vem ser mantidos. 

[0056] Com isto, e ainda em referência à figura 3, torna-se possí

vel calcular um parâmetro de decisão médio b. T m do compressor linear. 

O parâmetro médio b. T m deverá ser calculado a partir dos valores de 

b. T previamente armazenados na memória interna 1 O do controle ele-
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trônico 11. 

[0057] Desta maneira, a cada ciclo de trabalho do compressor li-

near 2 um novo valor do parâmetro de decisão 1:1 T será armazenado e 

um novo parâmetro de decisão médio 1:1 T m será estabelecido. 

[0058] O método de proteção e diagnóstico 1 de um compressor 

linear 2 conforme proposto na presente invenção, toma como base os 

valores de 1:1 T e 1:1 T m para detectar anormalidades no funcionamento 

do compressor 2 e, consequentemente, interromper seu funcionamen

to. 

[0059] Mais especificamente em relação ao parâmetro de decisão 

l1T, caso este esteja inserido em uma área de operação previamente 

definida do compressor linear, tal fato indicará que o compressor está 

em condições normais de operação. 

[0060] A obtenção de um parâmetro de decisão 1:1 T fora dos limites 

da área de operação indicará uma possível anormalidade na operação 

do compressor. 

[0061] Por exemplo, considerando que a área de operação seja 

delimitada por uma faixa de normalidade e por um limite máximo de 

operação B, a obtenção de um parâmetro de decisão 1:1 T inferior à fai

xa de normalidade poderá indicar a ocorrência de anomalias no bom

beamento do gás refrigerante. 

[0062] De maneira equivalente, a obtenção de um parâmetro de 

decisão 1:1 T superior ao limite máximo de operação B pode representar 

a colisão do pistão contra a placa de válvulas do compressor linear 2. 

[0063] A figura 5 representa um gráfico do parâmetro de decisão 

1:1 T em função da potência aplicada ao compressor linear, neste gráfi

co, a área de operação, a faixa de normalidade e o limite máximo de 

operação B podem ser visualizados. 

[0064] A faixa de normalidade é referenciada como o limite inferior 

da área de operação e representa valores para o parâmetro de deci-



10/17 

são iguais a zero. Assim, a obtenção de qualquer valor de fj. T inferior a 

zero é um indício de anormalidade no funcionamento do compressor 

linear 2. 

[0065] Já o limite máximo de operação é referenciado pela curva B 

no gráfico exibido na figura 5 e representa o limite máximo da área de 

operação regular do compressor linear. Assim, qualquer valor obtido 

de fj. T superior ao limite máximo de operação B representa um indício 

de anormalidade no funcionamento do compressor linear 2. 

[0066] Em harmonia com o exposto acima, a área de operação 

regular do compressor linear é indicada no gráfico em questão pela 

região hachurada, disposta entre o limite máximo de operação B e a 

faixa de normalidade (fj. T = 0). Assim, qualquer valor obtido para o pa

râmetro de decisão fj.T que esteja dentro da área hachurada indica a 

operação do compressor em seu comportamento normal e aceitável, 

tal como referenciado pela linha continua exposta na figura 5 e refe

renciando o parâmetro de decisão fj. T. 

[0067] Em um gráfico do parâmetro de decisão fj. T em função da 

potência aplicada ao compressor, o limite máximo de operação B pode 

ser obtido a partir da operação do compressor 2 em todas as suas 

condições de uso, estabelecendo assim a relação máxima aceitável 

para os tempos de compressão e sucção e os limites máximos de ope

ração do compressor. 

[0068] Por exemplo, caso o compressor 2 seja utilizado em um 

equipamento de refrigeração, a curva B é obtida a partir da operação 

do compressor 2 em condições preferenciais de condensação máxima, 

evaporação máxima e mínima, entre outras. 

[0069] Mais especificamente, a curva referente ao limite máximo 

de operação B é obtida a partir das características técnicas que englo

bam o "envelope" do compressor (compressor operating enve/op). 

[0070] Assim, o parâmetro de decisão pode ser utilizado como um 
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meio de diagnóstico da operação de um compressor linear e previsão 

de falhas. Em uma configuração preferencial, pode-se detectar a coli

são do pistão do compressor linear 2 com a placa de válvulas, o que 

acarretaria em um acréscimo do valor do parâmetro de decisão 1:1 T. 

[0071] Com tal acréscimo, 1:1 T superaria a região delimitada pelo 

limite máximo de operação B, tal como indicado na figura 6 do presen

te pedido. A situação oposta, em que 1:1 T assume valores inferiores ao 

delimitado pela faixa de normalidade (l1T =0), é indicada na figura 7. 

[0072] De maneira semelhante, um indício de anormalidades na 

operação do compressor linear 2 ocorrerá quando o parâmetro de de

cisão médio 1:1 T m for superior a um limite máximo de normalidade. 

[0073] Caso o parâmetro de decisão médio 1:1 T m seja superior ao 

limite máximo de normalidade por um determinado número de ciclos 

de trabalho n do compressor 2, o método de proteção e diagnóstico é 

preferencialmente configurado de modo a desligar definitivamente o 

compressor linear ressonante 2. 

[0074] Caso o parâmetro de decisão médio l1T m seja inferior ao 

limite máximo de normalidade, o método 1 proposto é configurado de 

forma a prosseguir com a alimentação elétrica do compressor linear 2, 

uma vez que neste cenário não há indícios de anormalidades no funci

onamento do compressor 2. 

[0075] Adicionalmente, e tal como já mencionado, a partir do cál-

cu lo do parâmetro de decisão 1:1 T por meio da diferença entre os tem

pos de sucção ts e compressão te, pode-se comparar o parâmetro 1:1 T 

com uma faixa de normalidade previamente configurada na memória 

interna 1 O do controle eletrônico 11. 

[0076] Desta maneira, deve-se comparar o valor de 1:1 T com a fai-

xa de normalidade e, caso 1:1 T seja inferior à referida faixa de normali

dade ou superior ao limite máximo de operação B por um determinado 

número de ciclos de trabalho n do compressor 2, a alimentação elétri-
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ca do compressor 2 pode ser interrompida. 

[0077] Ainda, a partir da determinação do parâmetro de decisão 

11 Te de seu valor médio 11 T m. observa-se a partir da figura 3 que o mé

todo 1 proposto é capaz de detectar problemas no funcionamento do 

compressor 2 por meio de um indicador de variabilidade K. 

[0078] Por exemplo, a partir do indicador de variabilidade K pode

se preferencialmente interromper a operação do compressor quando 

for detectado que este está operando em frequências de ressonâncias 

indesejadas, o que pode acarretar em vibrações excessivas e conse

quentemente danificar o produto. 

[0079] Para tal, o indicador de variabilidade K deve ser preferenci

almente calculado, a cada ciclo de trabalho do compressor linear 2, a 

partir da expressão 4 abaixo: 

K = I:::.Tm - f:::.t, expressão 4 

[0080] Caso o valor absoluto (valor em módulo) do indicador de 

variabilidade K seja superior a um padrão de ressonância, tal fato indi

cará a operação do compressor em frequências de ressonância inde

sejadas. 

[0081] Desta maneira, caso isto ocorra, o método 1 aqui proposto 

é preferencialmente configurado de modo a interromper a alimentação 

elétrica do compressor 2. Caso nenhum valor de K supere o padrão de 

ressonância A, o compressor 2 continuará sua operação normal. 

[0082] A figura 8 é uma representação apenas preferencial para o 

comportamento do indicador de variabilidade K em função do tempo. 

Nesta, o padrão de ressonância é indicado pela linha tracejada A. No

ta-se que o indicador de variabilidade K assume valores superiores 

(K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 e K9) ao padrão de ressonância A, o que 

pode indicar a operação do compressor em frequências de ressonân

cia indesejadas. 

[0083] Assim, a partir do parâmetro de decisão 11 T e de sua com-
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paração com o parâmetro de decisão médio IJ. T m (indicador de variabi

lidade K), pode-se diagnosticar e evitar a operação do compressor 2 

em frequências indesejadas. Por exemplo, caso o indicador de variabi

lidade K seja superior ao padrão de deslocamento, a alimentação elé

trica do compressor 2 pode ser interrompida. 

[0084] Conforme mencionado anteriormente, a curva representada 

para o indicador de variabilidade K é apenas uma representação prefe

rencial para tal parâmetro. 

[0085] Deve-se mencionar que a fórmula exposta para obtenção 

do indicador de variabilidade K é apenas uma fórmula preferencial, de 

modo que qualquer outra fórmula de cálculo de dispersão poderia ser 

utilizada, como por exemplo, desvio padrão. 

[0086] Adicionalmente, o indicador de variabilidade K é útil no di

agnóstico de falhas que levem o compressor a um comportamento im

previsível, por exemplo, um comportamento diferente para cada ciclo 

de operação. Já o parâmetro de decisão IJ. T é útil no diagnóstico de 

falhas que levem o compressor a um comportamento não desejado, 

porém regular a cada ciclo de trabalho (tal como a colisão do pistão 

contra a placa de válvulas). 

[0087] Ainda, uma típica representação do comportamento do pa

râmetro de decisão IJ. T em uma condição de falha do compressor line

ar 2 é representada na figura 9, esta ilustrando um gráfico do parâme

tro de decisão IJ. T em função do tempo. 

[0088] Tal como pode ser observado, o comportamento do parâ

metro de decisão IJ. T revela uma alta variabilidade e ainda valores ne

gativos, como por exemplo IJ.T1. 

[0089] Caso seja optado pela sequência da alimentação elétrica 

do compressor linear 2 a partir dos parâmetros IJ. T, IJ. T m e K, o método 

1 proposto é configurado de forma a realizar novamente a etapa de 

detectar um tempo de sucção ts do compressor linear 2, reiniciando 
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assim a realização das etapas previamente mencionadas. 

[0090] Ainda em relação ao parâmetro de decisão l1 T, este de

pende das condições de operação do compressor, como temperatura 

ambiente, temperatura do refrigerador e freezer, potência de operação, 

e também de parâmetros mecânicos, como massa do pistão, massa 

do kit, diâmetro do pistão e rigidez da mola. Assim, cada compressor 2 

terá um comportamento para o parâmetro de decisão l1 T específico, 

mesmo que a potência aplicada em cada compressor 2 seja a mesma. 

[0091] As variações de potência irão diretamente afetar o valor de 

l1 T, sendo que, quanto maior a potência maior será o valor do parâme

tro de decisão l1 T. 

[0092] Variações na massa do pistão (desgaste) também irão afe-

ta r l1 T. Pode-se estabelecer que uma variação de 10% na massa do 

pistão irá variar l1 T em 0,4%. De maneira semelhante, 10% de varia

ção na massa do kit irá afetar l1 Tem 0,6%. 

[0093] Variações na rigidez da mola é o fator que mais afeta !1T, 

tal variação sendo relacionada também à variação da potência aplica

da ao compressor. Testes realizados mostraram que 10% de variação 

na rigidez da mola irão afetar l1 Tem 13%. 

[0094] Ainda, é válido mencionar que a realização do método aqui 

proposto não deve se limitar inicialmente à realização da etapa de de

tecção do tempo de sucção ts e posteriormente do tempo de compres

são te do compressor linear. Pode-se primeiro detectar o tempo de 

compressão te e em seguida detectar o tempo de sucção ts. 

[0095] De maneira similar, o parâmetro de decisão l1 T pode ser 

calculado a partir da subtração entre o tempo de compressão te e o 

tempo de sucção t8 , neste caso, o valor obtido seria negativo e as de

vidas adaptações deveriam ser realizadas no método proposto e con

sequente verificação da aceitação do valor de l1 T obtido (bem como do 

indicador K e de l1 T m). 
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[0096] A presente invenção refere-se ainda a um sistema de pro

teção 13 de um compressor linear 2 apto a realizar as etapas do mé

todo acima descrito, a figura 4 é uma representação em blocos do sis

tema 13 proposto. 

[0097] Para tal, dito compressor 2 deve compreender ao menos 

uma memória interna 1 O apta a armazenar o parâmetro de decisão !J. T 

a cada ciclo de trabalho do compressor linear. Tal como já menciona

do, o parâmetro de decisão !J. T é calculado a partir da diferença entre 

o tempo de sução ts e o tempo de compressão te do compressor 2. 

[0098] Ainda, o sistema 13 proposto é configurado preferencial

mente de forma a interromper a associação elétrica entre uma fonte de 

alimentação V e o compressor linear 2 caso o parâmetro de decisão 

!J. T seja inferior a uma faixa de normalidade ou superior a um limite 

máximo de operação B por um determinado número de ciclos de tra

balho "n" do compressor linear 2. 

[0099] Ainda, o dito sistema 13 de proteção é capaz de determinar 

um parâmetro de decisão médio !J. T m a cada ciclo de trabalho do com

pressor linear e preferencialmente interromper a associação elétrica 

entre o compressor 2 e a fonte de alimentação V caso o dito parâmetro 

de decisão médio !J. T m seja superior a um limite máximo de normalida

de por um determinado número de ciclos de trabalho "n" do compres

sor 2. 

[001 00] Adicionalmente, o sistema 13 é configurado de forma a de

tectar um indicador de variabilidade K através da expressão 4 anteri

ormente revelada. Conforme já mencionado, através do indicador de 

variabilidade K pode-se determinar a operação do compressor 2 em 

frequências de ressonância indesejadas, e consequentemente inter

romper sua alimentação elétrica, caso desejado. 

[001 01] Por fim, a presente invenção refere-se ainda a um com

pressor linear 2 de um equipamento de refrigeração, o dito compressor 
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2 eletricamente associável a uma fonte de alimentação V e compreen

dendo ao menos uma memória interna 1 O e um controle eletrônico 11. 

[001 02] O compressor linear 2 proposto é configurado de modo a 

determinar o parâmetro de decisão IJ. T a partir da diferença entre um 

tempo de sucção ts e um tempo de compressão te do compressor 2. 

Ainda, o controle eletrônico 11 é configurado de forma a preferencial

mente interromper a associação elétrica entre o compressor 2 e a fon

te de alimentação V caso o parâmetro de decisão IJ. T seja inferior à 

faixa de normalidade ou superior a um limite máximo de operação B. 

[001 03] Ainda, o compressor linear 2 é configurado de modo a de

terminar o parâmetro de decisão médio IJ. T m. de modo que, caso IJ. T m 

seja superior ao limite máximo de normalidade, o controle eletrônico 

11 irá interromper a alimentação elétrica do compressor 2. 

[001 04] Em harmonia ao método 1 e ao sistema 13 descritos, o 

compressor 2 é configurado de modo a determinar um indicador de 

variabilidade K, e, comparando o indicador K com um padrão de res

sonância, a operação do compressor 2 em frequências de ressonância 

indesejadas pode ser detectada. 

[001 05] Em relação ao limite máximo de normalidade e ao limite 

máximo de operação B, estes são previamente armazenados na me

mória interna 1 O do compressor linear 2 a partir de valores médios de 

IJ. T m considerados como aceitáveis. 

[001 06] De maneira semelhante, a faixa de normalidade é previa

mente estabelecida na memória interna 11 a partir de valores de IJ. T 

tidos como aceitáveis, nos gráficos representados nas figuras 5, 6 e 7, 

a faixa de normalidade é indicada como sendo igual a zero (IJ. T=O). 

[001 07] Similarmente, valores aceitáveis para o indicador de varia

bilidade K são previamente estabelecidos na memória interna 11 do 

compressor linear 2 , uma vez que este depende de IJ. Te IJ. T m. 

[001 08] O método e o sistema de proteção e diagnóstico propostos, 
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a partir do cálculo do parâmetro de decisão IJ. T, permitem a detecção 

prévia de danos a componentes do compressor linear 2 bem como re

presentam uma fácil visualização de uma operação anormal do com

pressor. 

[001 09] Ainda, a partir do cálculo do parâmetro de decisão IJ. T po

de-se proteger o compressor de impactos muito intensos contra a pla

ca de válvulas assim como identificar o limite de curso do compressor. 

Desta maneira, pode-se utilizar o parâmetro de decisão IJ. T em técni

cas de controle de curso do compressor linear 2 bem como um meio 

(parâmetro) de monitoramento de sua operação. 

[0011 O] Adicionalmente, os referidos método e sistema podem ser 

aplicados em compressores lineares ressonantes que façam uso de 

qualquer gás refrigerante, uma vez que estes se baseiam apenas no 

monitoramento dos ciclos de compressão e sucção do compressor. 

[00111] Ainda, não necessariamente deve-se interromper a alimen

tação elétrica do compressor caso o valor obtido para o parâmetro de 

decisão IJ. T, parâmetro de decisão médio IJ. Tm e indicador de variabili

dade K estejam fora dos limites aceitáveis. 

[00112] Em uma configuração alternativa, a obtenção de um parâ

metro de decisão IJ. T superior ao limite máximo de operação B pode 

ser utilizada como informação (diagnóstico) para automaticamente re

duzir-se a potência de aplicação do compressor, reduzindo assim o 

valor obtido de IJ. T e fazendo com que o compressor opere normal

mente. 

[00113] Tendo sido descrito um exemplo de concretização preferi

do, deve ser entendido que o escopo da presente invenção abrange 

outras possíveis variações, sendo limitado tão somente pelo teor das 

reivindicações apensas, aí incluídos os possíveis equivalentes. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compressor 

linear (2), o compressor linear (2) compreendendo ao menos um con

trole eletrônico (11 ), o método de proteção e diagnóstico sendo carac

terizado pelo fato de compreender, a cada ciclo de trabalho do com

pressor linear (2), as etapas de: 

- detectar um tempo de sucção (ts) do compressor linear 

(2); 

- detectar um tempo de compressão (te) do compressor li-

near (2); 

- posteriormente, calcular um parâmetro de decisão (1:1 T) 

equivalente à diferença entre o tempo de sucção (ts) e o tempo de 

compressão (te). 

2. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compressor 

linear (2) de acordo com a reivindicação 1, o método caracterizado 

pelo fato de, concomitantemente com a etapa de cálculo do parâme

tro de decisão (1:1 T), armazenar o valor calculado do parâmetro de de

cisão {b.T) em uma memória interna (10) do controle eletrônico. 

3. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compressor 

linear (2) de acordo com a reivindicação 2, o método caracterizado 

pelo fato de, após a etapa de armazenar o valor calculado do parâme

tro de decisão (1:1 T), calcular um parâmetro de decisão médio (1:1 T m). 

4. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compressor 

linear (2) de acordo com a reivindicação 3, o método caracterizado 

pelo fato de, após a etapa de cálculo do parâmetro de decisão médio 

(1:1 T m). interromper a alimentação elétrica do compressor linear (2) ca

so o valor do parâmetro de decisão médio (1:1 T m) seja superior a um 

limite máximo de normalidade por um determinado número de ciclos 

de trabalho do compressor linear (2). 

5. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compressor 
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linear (2) de acordo com a reivindicação 3, o método caracterizado 

pelo fato de, após a etapa de cálculo do parâmetro de decisão médio 

(11 T m), prosseguir com a alimentação elétrica do compressor linear (2) 

caso o parâmetro de decisão médio (11 T m) seja inferior ao limite máxi

mo de normalidade. 

6. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compressor 

linear (2), de acordo com a reivindicação 3, o método caracterizado 

pelo fato de calcular um indicador de variabilidade (K) do compressor 

linear (2) a cada ciclo de trabalho do compressor linear (2), o indicador 

de variabilidade (K) relacionado ao parâmetro de decisão médio (11 T m) 

e ao parâmetro de decisão (11 T). 

7. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compressor 

linear (2), de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato 

de interromper a alimentação elétrica do compressor linear (2) caso o 

valor absoluto do indicador de variabilidade (K) seja superior a um pa

drão de ressonância (A). 

8. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compressor 

linear (2), de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato 

de prosseguir com a alimentação elétrica do compressor linear (2) ca

so o valor absoluto do indicador de variabilidade (K) seja inferior ao 

padrão de ressonância. 

9. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compressor 

linear (2) de acordo com a reivindicação 8, o método caracterizado 

pelo fato de, após a etapa de cálculo do parâmetro de decisão (11 T), 

comparar tal parâmetro de decisão (11 T) com uma faixa de normalida

de e com um limite máximo de operação (B) previamente estabeleci

dos. 

1 O. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compres

sor linear (2) de acordo com a reivindicação 9, o método caracteriza

do pelo fato de, após a etapa de comparação do parâmetro de deci-
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são (11 T) com a faixa de normalidade e com o limite máximo de opera

ção (B), interromper a alimentação elétrica do compressor linear (2) 

caso o parâmetro de decisão (11 T) seja inferior à faixa de normalidade 

ou superior ao limite máximo de operação (B). 

11. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compres

sor linear (2) de acordo com a reivindicação 9, o método caracteriza

do pelo fato de, após a etapa de comparação do parâmetro de deci

são (11 T) com a faixa de normalidade e com o limite máximo de opera

ção (B), prosseguir com a alimentação elétrica do compressor linear 

(2) caso o parâmetro de decisão (11 T) seja superior à faixa de normali

dade e inferior ao limite máximo de operação (B). 

12. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compres

sor linear (2) de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fa

to de que a faixa de normalidade equivale a valores para o parâmetro 

de decisão (11 T) iguais a zero. 

13. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compres

sor linear (2) de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo 

fato de que compreende a etapa de interromper a alimentação elétrica 

do compressor linear (2) caso o parâmetro de decisão seja inferior a 

zero. 

14. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compres

sor linear (2) de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fa

to de que compreende a etapa de estabelecer o limite máximo de 

operação (B) do compressor linear (2) a partir da operação do com

pressor linear (2) em condições máximas de operação. 

15. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compres

sor linear (2) de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato 

de compreender a etapa de: 

reduzir a potência aplicada ao compressor linear (2) caso o 

valor obtido para o parâmetro de decisão (11 T) seja superior ao limite 
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máximo de operação (B), alternativamente, 

aumentar a potência aplicada ao compressor linear (2) caso 

o valor obtido para o parâmetro de decisão (1:1 T) seja inferior à faixa de 

normal idade. 

16. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compres

sor linear (2) de acordo com as reivindicações 5, 8 e 11, o método ca

racterizado pelo fato de, após a etapa de prosseguir com a alimenta

ção elétrica do compressor linear (2), realizar novamente a etapa de 

detectar um tempo de sucção (ts) do compressor linear (2). 

17. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compres

sor linear (2), o compressor linear (2) compreendendo ao menos um 

controle eletrônico (11 ), o método caracterizado pelo fato de, a cada 

ciclo de trabalho do compressor linear (2), compreender as etapas de: 

- calcular um parâmetro de decisão (1:1 T) a partir da detec

ção de um tempo de sucção (ts) e de um tempo de compressão (te) do 

compressor linear (2), 

- estabelecer uma faixa de normalidade do compressor li

near (2), a faixa de normalidade equivalendo a valores para o parâme

tro de decisão (1:1 T) iguais a zero, 

- estabelecer um limite máximo de operação (B) do com

pressor linear (2), a partir da operação do compressor linear (2) em 

condições máximas de operação, 

- interromper a alimentação elétrica do compressor (2) caso 

o valor calculado do parâmetro de decisão (1:1 T) seja superior à faixa 

de normalidade ou inferior ao limite máximo de operação (B), alternati

vamente, 

- prosseguir com a alimentação elétrica do compressor. 

18. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compres

sor linear (2), de acordo com a reivindicação 17, o método caracteri

zado pelo fato de compreender a etapa de: 
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- calcular um parâmetro de decisão médio (fj. T m) a partir 

dos valores calculados para o parâmetro de decisão (fj. T), 

- calcular uma diferença entre o último valor calculado para 

o parâmetro de decisão (fj. T) e o último valor calculado para o parâme

tro de decisão médio (fj. T m), 

-verificar se o valor absoluto da diferença calculada na eta

pa anterior é superior a um padrão de ressonância, 

- interromper a alimentação elétrica do compressor linear 

(2) caso o valor absoluto da diferença calculada seja superior ao pa

drão de ressonância, alternativamente, 

- prosseguir com a alimentação elétrica do compressor. 

19. Método de proteção e diagnóstico (1) de um compres

sor linear (2), o compressor linear (2) compreendendo ao menos um 

controle eletrônico (11 ), o método de proteção e diagnóstico sendo ca

racterizado pelo fato de compreender, a cada ciclo de trabalho do 

compressor linear (2), as etapas de: 

- detectar um tempo de sucção (ts) do compressor linear 

(2); 

- detectar um tempo de compressão (te) do compressor li-

near; 

- posteriormente, calcular um parâmetro de decisão (fj. T) 

equivalente à diferença entre o tempo de compressão (te) e o tempo de 

sucção (ts). 

20. Sistema de proteção e diagnóstico (13) de um com

pressor linear (2), o compressor linear (2) eletricamente associável a 

uma fonte de alimentação (V) e compreendendo ao menos: 

um controle eletrônico (11) dotado de ao menos uma me

mória interna (1 0), a memória interna (1 O) sendo apta a armazenar um 

parâmetro de decisão (fj. T) do compressor linear (2) a cada ciclo de 

trabalho do compressor linear (2), de modo que: 
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o sistema de proteção e diagnóstico (13) é caracterizado 

pelo fato de que determina o parâmetro de decisão (1:1 T) a partir da 

diferença entre um tempo de sucção (ts) e um tempo de compressão 

(te) do compressor linear (2),e 

o sistema é configurado para interromper a associação elé

trica entre a fonte de alimentação (V) e o compressor linear (2) caso o 

parâmetro de decisão (1:1 T) seja inferior a uma faixa de normalidade ou 

superior a um limite máximo de operação (B). 

21. Sistema (13) de acordo com a reivindicação 20, carac

terizado pelo fato de que o controle eletrônico (11) é configurado de 

modo a determinar um parâmetro de decisão médio (1:1 T m) a cada ciclo 

de trabalho do compressor linear e é configurado ainda para determi

nar um indicador de variabilidade (K) do compressor linear (2), o indi

cador de variabilidade (K) relacionado ao parâmetro de decisão (1:1 T) e 

ao parâmetro de decisão médio (1:1 T m). 

22. Sistema (13) de acordo com a reivindicação 20, carac

terizado pelo fato de que é configurado para interromper a associa

ção elétrica entre o compressor linear (2) e a fonte de alimentação (V) 

caso o valor absoluto do indicador de variabilidade (K) seja superior a 

um padrão de ressonância previamente estabelecido. 

23. Sistema (13) de acordo com a reivindicação 21, carac

terizado pelo fato de que prossegue com a alimentação elétrica entre 

o compressor linear (2) e a fonte de alimentação (V) caso o valor abso

luto do indicador de variabilidade (K) seja inferior ao padrão de deslo

camento. 

24. Compressor linear (2) de um equipamento de refrigera

ção, o compressor linear (2) eletricamente associável a uma fonte de 

alimentação e compreendendo ao menos uma memória interna (1 O) e 

um controle eletrônico (11 ), o compressor linear (2) é caracterizado 

pelo fato de determinar um parâmetro de decisão (1:1 T) a partir da dife-
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rença entre um tempo de sucção (ts) e um tempo de compressão (te) 

do compressor (2). 

25. Compressor linear (2) de acordo com a reivindicação 

24, caracterizado pelo fato de que o controle eletrônico é configura

do de forma a interromper a associação elétrica entre o compressor (2) 

e a fonte de alimentação caso o parâmetro de decisão (!J. T) seja inferi

or a uma faixa de normalidade ou superior a um limite máximo de ope

ração (B), a faixa de normalidade equivalendo a valores para o parâ

metro de decisão iguais a zero e o limite máximo de operação (B) es

tabelecido a partir da operação do compressor linear (2) em condições 

máximas de operação. 
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RESUMO 

Patente de Invenção: "MÉTODO E SISTEMA DE PROTEÇÃO E Dl

AGNÓSTICO DE UM COMPRESSOR LINEAR E COMPRESSOR LI

NEAR". 

Descreve-se um método de proteção e diagnóstico de um 

compressor linear (2), o compressor linear (2) compreendendo ao me

nos um controle eletrônico (11 ), o método de proteção configurado de 

modo a realizar, a cada ciclo de trabalho do compressor linear (2), as 

etapas de: 

- detectar um tempo de sucção (te) do compressor linear 

(2); 

- detectar um tempo de compressão (te) do compressor li-

near; 

- posteriormente a etapa de detectar um tempo de com

pressão (te) do compressor linear, calcular um parâmetro de decisão 

(1::1 T) equivalente à diferença entre o tempo de sucção (ts) e o tempo de 

compressão (te) anteriormente detectados. 
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