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RESUMO 

 

O principal objetivo deste trabalho consiste na elaboração de uma interface computacional 

gráfica, amigável e de facil utilização pelo usuário para o controle de uma máquina de 

impressão capaz de realizar deposições controladas de soluções de polímeros em 

diferentes substratos. A impressora tem como função a produção de  filmes finos 

orgânicos utilizados na fabricação de dispositivos eletrônicos e sensores. A máquina 

consiste de uma Mesa-XY dotada de dois eixos perpendiculares montados em uma 

estrutura bidimensional com liberdade de movimentação em duas dimensões do espaço. O 

sistema de deposição do equipamento é baseado em uma válvula de injeção eletrônica 

automotiva que se movimenta ao longo dos dois eixos, acionados através de motores 

comandados por meio de um microcontrolador. O microcontrolador juntamente com 

interfaces eletrônicas e sensores são responsáveis pelo controle de velocidade e posição 

dos motores de movimentação dos eixos além da dosagem da quantidade de polímero 

ejetado pela válvula. Visando tornar simples a manipulação do equipamento, foi 

desenvolvido um software com uma interface que permitirá ao usuário, através de um 

computador com sistema operacional MICROSOFT WINDOWS
®
 inserir dados e coletar 

informações do equipamento via porta USB. O software utilizado para fazer a interface foi 

o MICROSOFT VISUAL BASIC
®
, que utiliza a linguagem de programação Basic. O 

trabalho obteve resultados satisfatórios, já que a comunicação via USB se mostrou 

funcional nos testes realizados para o envio de bytes ao firmware, que recebe esses dados 

e comanda os motores para executar o movimento desejado pelo usuário. 

Palavras-chave: Software; Interface amigável; Programação; Visual Basic; USB HID. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this work consists in the development of a graphical computational 

interface, friendly and easy to be used by the final user to control a printing machine 

capable of performing controlled polymer solution deposition in different substrates. The 

printer has the function of producing thin organic films used in the manufacturing of 

electronic devices and sensors. The machine is mainly an X-Y Table provided with two 

perpendicular shafts mounted on a two-dimensional structure with move freedom in two 

dimensions of space. The equipment deposition system is based on an automotive fuel 

injection valve that moves along two axes, driven by motors controlled by a 

microcontroller. This microcontroller, along with electronics interface and sensors, is 

responsible for the speed and position control of the move motors, besides the dosage of 

the amount of polymer ejected through the valve. Aiming to make the equipment 

manipulation simpler, an interfaced software was developed in way to allow users, 

through a computer with MICROSOFT WINDOWS ®, to insert and collect information 

from the equipment through USB communication. The software used to develop the 

interface was based on Microsoft Visual Basic ®, which uses the Basic programming 

language. The obtained prototype achieved satisfactory results, since communication via 

USB proved functional over the computational experiments, which verified the bytes sent 

to the firmware, which received this information and drove the engine to perform the 

desired user movement. 

 

 Keywords: Software; Friendly Interface; Programming; Visual Basic; USB HID. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Automação é um sistema de controle pelo qual mecanismos verificam e atuam em seu 

próprio funcionamento, efetuando medições e introduzindo correções, sem a necessidade 

direta da inteferência humana. Atualmente, está presente em diferentes níveis de atividades do 

homem, desde a medicina até a astronomia, ampliando a capacidade de interação com a 

natureza e os processos (PAIVA FILHO, 2012).  

O presente trabalho consiste na elaboração de uma IHM amigavel ao usuário que seja 

capaz de comunicar-se através de uma porta USB HID fazendo o envio dos Bytes para um 

firmware (conjunto de instruções programadas no hardware de um equipamento eletrônico). 

O mesmo está programado para recebê-los e ordenar o acionamento dos motores do 

equipamento que consiste de uma Mesa-XY dotada de dois eixos perpendiculares montados 

em uma estrutura bidimensional com liberdade de movimentação em duas dimensões do 

espaço, utilizando motor de passo para acionamento em uma direção (direção. y) e 

servomotor na outra (direção. x). Decidiu-se pela utilização do motor de passo na direção y 

pois não se necessita de muita velocidade nesta direção, ja na direção x foi necessária a 

utilização do servomotor (Corrente Contínua) com o qual pode-se conseguir maiores 

velocidades, sendo esta uma necessidade do trabalho. O sistema de deposição do 

equipamento, controlado através do PIC18F4550, é baseado em uma válvula de injeção 

eletrônica automotiva que se movimenta ao longo dos dois eixos. Este equipamento deverá 

ser capaz de realizar deposições controladas de soluções de polímeros com o intuito de 

produzir filmes finos orgânicos utilizados na fabricação de eletrônicos e sensores.  

 Dispositivos eletrônicos orgânicos, tais como, diodos emissores dispositivos de luz 

orgânicos (organic light emmiting diode – OLED) e transistores de efeito de campo orgânicos 

(organic field effect transistor – OFET) podem ser obtidos através da técnica de deposição de 

soluções de polímeros(BARBOSA, 2014).  Um microcontrolador é utilizado para o controle 

de velocidade e posição dos motores de movimentação dos eixos.  
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1.1) Objetivos 

 

1.1.1) Geral 

 

Desenvolver uma Interface gráfica amigável a fim de facilitar a utilização e execução 

de uma máquina composta de duas bases que se deslocam num plano horizontal, e são 

acionadas por dois motores, uma mesa XY. Assim por meio de geração de movimentos 

coordenados nos dois eixos de movimento da mesa, é possível deslocar o plano de trabalho 

pela trajetória definida via software por meio de uma Interface amigavel ao usuário. Este 

equipamento deverá ser capaz de realizar deposições controladas de soluções de polímeros 

com o intuito de produzir filmes finos orgânicos utilizados na fabricação de eletrônicos e 

sensores.  

 

1.1.2) Específicos 

 

 Realizar um estudo de programação em Linguagem Basic.  

 Realizar um estudo aprofundado sobre o software Visual Basic 6.0 para a compreeenção 

e familiarização com o programa. 

 Realizar um estudo sobre o mecanismo de comunicação USB HID.  

 Realizar um breve estudo sobre o funcionamento de motores de passo e motores de 

corrente contínua. 

 Elaborar uma interface gráfica através do programa VB.6 criando e posicionando os 

objetos de maneira a ficar amigável a utilização do usuário. 

 Programar os metodos de cada objeto selecionado e definir suas propriedades para a 

melhor execução da comunicação USB HID. 

• Realizar testes de sincronia entre o comando do usuario e a resposta do equipamento 

(envio e recebimento de Bytes e calibração). 

 

 

 

  



 
 

3 
 

 

1.2) Justificativa 

 

Diante da dificuldade de controlar uma maquina por meio de apenas de um firmware, 

faz se necessária a implementação de uma IHM facilitando assim a utilização do equipamento 

sem a necessidade de um operador especializado, uma vez que a interface tem por finalidade 

fazer o intermédio entre o ser humano e a máquina de modo mais amigável. 

 

1.3) Limitações do Trabalho 

 

Este trabalho teve como foco desde o estudo e compreensão do programa Visual Basic 

6.0 até a elaboração da Interface Homem Máquina de maneira mais amigável possível ao 

usuário, possibilitando o bom funcionamento do sistema sem a neessidade de se operar  em 

linguagem de máquina.  

O projeto e montagem do sistema mecânico, a elaboração do firmware, interfaces de 

sensoriamento de posição e comando dos motores foram montados no LPDNT, e não fazem 

parte deste trabalho. 

 

 

1.4) Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho de conclusão de curso foi dividido em 5 capitulos. No Capitulo 1 é 

apresentada a introdução ao tema bem como os objetivos a serem alcançados. No Capitulo 2 é 

feita a revisão da literatura. No Capitulo 3 é apresentada a metodologia do trabalho onde se 

descreve os materias e software utilizados. No Capitulo 4 são mostrados os resultados finais 

obtidos e uma sucinta discussão. Para finalizar, as conclusões do trabalho e perspectivas para 

trabalhos futuros foram apresentados  no Capitulos 5. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1) USB HID (Human-Interface Device) 

 

A interface USB, sigla que significa Universal Serial Bus (ou em português 

Barramento Serial Universal), é uma interface padrão de conexão de periféricos aos 

computadores, tanto para os desktops quanto para os notebooks, o que elimina a necessidade 

de um conector específico para  cada tipo de dispositivo. A interface segue o modelo plug-

and-play possibilitando a conexão e desconexão dos dispositivos sem a necessidade de 

desligar a máquina a que se deseja fazer a conexão e permite a conexão de até 127 

equipamentos em cada host.  Existem diversos dispositivos que usam esta tecnologia, como 

por exemplo iPod's, pen  drives, câmeras digitais, celulares, mouses, teclados e outros 

(AZEVEDO, 2008). 

 A designação "Dispositivo de Interface Humana" foi criada por engenheiros da 

Microsoft ™ Corporation, no final de 1990. Este termo HID refere-se a todo tipo de 

dispositvo que faz a interação direta entre o ser humano e o computador, como por exemplo, 

mouses, teclados, joysticks etc. 

 

2.2) Motores de Passo  

 

Motores de Passo (figura 2.1) são compostos de basicamente duas partes: o Rotor, 

eixo que gira juntamente a parte móvel do motor; e o Estator, onde são enroladas as bobinas 

se enrolam. Tais motores são equipamentos que convertem sinais elétricos em movimento 

mecânico.  

A sequência de pulsos elétricos aplicados em seus pólos é diretamente relacionada ao 

sentido de rotação do rotor/eixo. O controle desses pulsos é feito por meio de dispositivos 

eletrônicos denominados controlador e drive, respectivamente. Esses são responsáveis por 

adequar os pulsos de acordo com a necessidade, ou seja, são circuitos que possuem suas 

saídas ligadas aos pólos do motor de passo, os quais quando excitados fazem o motor girar. 
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Figura 2.1 - Eixo e estator. 

Fonte: LEITE, LIMA, LEÃO, PRESTES (2003). 

 

 

Basicamente, existem 3  principais tipos de motores de passo:  Motores de Ímã 

Permanente (PM – Permanent Magnet), Motores de Relutância Variável (VR – Variable 

Reluctance) e Motores Híbridos (Hb - Hybrid). Ainda pode se classificar o motor de passo 

quanto à existência ou não de derivação central nas bobinas que compoêm o enrolamento, 

como unipolar e bipolar. 

 

2.2.1) Motores de Relutância Variável (VR – Variable Reluctance)  

 

Um motor de passo de relutância variável não possui ímã permanente em seu rotor. 

Assim o rotor gira livremente sem torque residual (“Detent Torque”) quando o motor está 

desenergizado. A saída de torque para uma dada dimensão da estrutura é restrita, embora a 

taxa de torque por inércia seja boa, este tipo de motor é freqüentemente empregado em 

pequenas dimensões para aplicações como mesas de microposicionamento. Motores V.R. são 

pouco utilizados em aplicações industriais. Não possuindo magneto permanente, eles não são 

sensíveis à polaridade da corrente e necessitam de um arranjo de driver diferente dos outros 

tipos de motor (SOUZA, 2006). 
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2.2.2) Motores de Ímã Permanente(PM – Permanent Magnet)  

 

É talvez o tipo de motor mais amplamente utilizado para aplicações não industriais. 

Ele é essencialmente um dispositivo de baixo custo, baixo torque e baixa velocidade; sendo 

ideal para aplicações em campos como periféricos de informática. A construção do motor 

resulta em ângulos de passo relativamente grandes, porém a simplicidade geral permite a 

produção em larga escala a custo muito baixo. O motor de vão axial ou disco é uma variação 

do projeto de magneto permanente que apresenta um melhor desempenho, em grande medida 

devido à inércia muito baixa do motor. No entanto, isto restringe as aplicações do motor às 

que envolvem baixa inércia caso seja exigido todo o desempenho do motor (SOUZA, 2006). 

 

2.2.3) Motores Híbridos (HB - Hybrid) 

 

 Esse tipo de motor de passo possui tanto o rotor quanto o estator multidentado. O rotor 

é composto de imã permanente e magnetizado axialmente, com ótimo grau de precisão e boa 

relação de torque, os ângulos de deslocamentos são pequenos entre 0.9 e 1.8 graus (PAIVA 

FILHO, 2008).  

 

2.2.4)  Motores de Passo Unipolar 

 

Os motores de passo unipolares são facilmente reconhecidos pela derivação central em 

cada uma das bobinas. O número de fases é duas vezes o número de bobinas, uma vez que 

cada bobina se encontra dividida em duas (SOUZA, 2006). 

 

2.2.5) Motores de Passo Bipolar 

 

Os motores bipolares são constituídos por bobinas sem derivação central e têm um 

único enrolamento por fase. A corrente em um enrolamento precisa ser invertida a fim de 

inverter um pólo magnético, assim o circuito de condução é um pouco mais complicado, 

usando um arranjo de ponte H. Há duas ligações por fase, nenhuma está em comum (BRITES, 

SANTOS, 2008). 
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2.2.6) Modos de Acionamento 

 

Existem três tipos básicos de movimentos o de passo inteiro, o meio passo e o 

micropasso, para qualquer tipo de motor de passo tanto unipolar quanto bipolar. Para se 

conseguir o passo inteiro podem-se usar dois métodos: um seria energizar uma bobina de cada 

vez e a outra opção seria energizar as bobinas em pares de modo que o rotor se estabilize 

entre as duas bobinas, como ilustra a figura 2.2.  

 

 

 

Figura 2.2- Motor bipolar com passo inteiro. 

Fonte LEITE, LIMA, LEÃO, PRESTES (2003). 

 

Meio passo consiste em fazer a metade do deslocamento angular que o passo inteiro 

faria, assim para um motor bipolar energiza-se conforme mostra a figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 - Motor bipolar com meio passo. 

Fonte LEITE, LIMA, LEÃO, PRESTES (2003). 
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2.3) Motor DC 

 

O motor de corrente contínua é composto por duas estruturas magnéticas, estator e 

rotor. O primeiro é composto de uma estrutura ferromagnética com pólos salientes aos quais 

são  enroladas as bobinas que formam o campo, ou de um ímã permanente. O rotor é um 

eletroímã constituído de um núcleo de ferro com enrolamentos em sua superfície que são 

alimentados por um sistema mecânico de comutação. Esse sistema é formado por um 

comutador, solidário ao eixo do rotor, que possui uma superfície cilíndrica com diversas 

lâminas às quais são conectados os enrolamentos do rotor; e por escovas fixas, que exercem 

pressão sobre o comutador e que são ligadas aos terminais de alimentação. O propósito do 

comutador é o de inverter a corrente na fase de rotação apropriada de forma a que o 

conjugado desenvolvido seja sempre na mesma direção (SIEMENS, 2006).  

O funcionamento de um motor DC (figura 2.4) está fundamentado nos princípios de 

atração e repulsão dos polos magnéticos, fluxo magnético e indução de tensão elétrica. 

Basicamente uma espira é mergulhada em um fluxo magnético e quando esta espira está 

percorrida por uma corrente elétrica é provocada uma rotação da espira do eixo. Logo após 

esta rotação o comutador localizado nas extremidades da espira alterna a direção da corrente 

elétrica que consequentemente repete a ação de atração do campo eletromagnético da espira 

com o campo magnético do campo e assim o processo repete-se continuamente gerando uma 

rotação contínua no eixo da espira. 

 

 

Figura 2.4 Motor DC. 

Fonte SIEMENS 
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2.4) Linguagem Basic 

 

A linguagem BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) foi 

desenvolvida por Thomas E. Kurtz e John G. Kemeny, membros do departamento de 

matemática de Dartmouth, em 1963. O BASIC foi desenvolvido com o intuito de ser uma 

linguagem fácil e interativa, de modo a possibilitar seu uso por cientistas da computação, que 

rapidamente pudessem criar programas e executá-los. Ela se tornou popular nos primeiros 

microcomputadores. Uma de suas características mais marcantes é o fato de ser uma 

linguagem interativa, ou seja, dá facilidades ao programador para ir programando ao mesmo 

tempo em que executa. É uma linguagem frequentemente interpretada, havendo entretanto, 

compiladores para ela. Não é uma linguagem padrão entre computadores, apesar de existir 

uma norma ANSI que define a linguagem, existindo mais de 80 diferentes variantes, com 

diferenças às vezes significativas entre elas. Algumas implementações mais recentes 

incorporam recursos de programação visual e orientação a objeto (Visual Basic) (GUDWIN, 

1997). 

 

2.5) Visual Basic 6.0 

 

O Microsoft Visual Basic
®
 é um pacote para desenvolvimento de aplicações visuais 

para ambiente Windows baseado na linguagem de programação Basic. É orientado a eventos, 

o que quer dizer que trata ocorrências que dão início a alguma rotina de trabalho: o programa 

fica parado até que algo aconteça. Quer dizer também que ele permite o uso de objetos, mas 

não a sua criação, pois não é uma linguagem orientada a objetos. Objetos são estruturas que 

combinam propriedades e métodos. As propriedades são características dos objetos, que 

podem ser acessadas e/ou alteradas pelo programador tanto em tempo de projeto (quando o 

projeto está sendo desenvolvido) quanto em tempo de execução (quando o aplicativo está 

sendo executado). Já os métodos são rotinas internas ao objeto que servem para executar 

determinadas ações. Para programação em Visual Basic, usamos uma versão da linguagem 

Basic estruturada para a construção de procedimentos e funções que podem estar associados 

aos eventos dos objetos de sua aplicação. O VB também faz uma verificação automática de 

sintaxe dos comandos, e possui recursos avançados de compilação e rastreamento de erros 

(BALLAMINUT, 2006). A figura 2.5 ilustra o layout inicial da versão 6.0 do programa 

Microsoft Visual Basic
®
, a qual foi utilizada neste trabalho. 
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Figura 2.5 - Visual basic. 

 

2.6) Interface 

 

A interface com o usuário é aquilo que as pessoas vêem quando seu programa está em 

execução. Todo programa tem uma interfce com o usuário de uma forma ou de outra. Alguns 

programas apresentam janelas elaboradas e coloridas, enquanto outros têm uma aparência 

mais "tímida". Uma interface com o usuário no Visual Basic consiste em formas e objetos. 

Uma forma não é nada mais que uma janela que aparece na tela. A maioria dos programas do 

Visual Basic tem no minímo uma forma, embora a maior parte deles provavelmente utilize 

diversas formas. Os objetos são itens que aparecem em uma forma, tais como botões de 

comando, barras de rolagem, botões de opção ou caixas de seleção. Um objeto permite que o 

usuário envie comandos ao programa (WANG, 1999). 
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3.  METODOLOGIA 

 

3.1) Mesa X/Y e Firmware 

 

A montagem física da máquina (figura 3.1), bem como a fixação dos motores e da 

válvula de injeção automotiva foi elaborada e montada por técnicos do laboratório (LPDNT – 

Laboratório de Protótipos e Desenvolvimento de Novas Tecnologias)  do Departamento de 

Engenharia de Controle e Automação e Técnicas Fundamentais da Universidade Federal de 

Ouro Preto. O código do firmware foi elaborado por outro bolsita/estudante de Controle e 

Automação e preparado para receber os bytes e dar o comando de acionamento dos motores. 

A figura 3.2 mostra a placa de circuito impresso com microcontrolador.  

 

 

 

Figura 3.1 – Mesa X/Y. 
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Figura 3.2 – Placa de circuito impresso com microcontrolador. 

 

 

 

 

3.2) Software 

 

O software utilizado foi o Visual Basic 6.0, optou-se por essa versão devido à 

disponibilidade da implementação em laboratório da comunicação USB/HID, a qual foi 

produzida anteriormente por outras pesquisas de estudantes, professores e técnicos do curso 

de Engenharia de Controle e Automação. Diante disso foi necessária a elaboração da parte 

gráfica de interação com o usuário bem como a programação dos métodos de cada 

componente do projeto. A seguir a figura 3.3 mostra um diagrama simplificado do trabalho 

através de um fluxograma. 
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Figura 3.3 – Fluxograma de acionamento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1) Comunicação 

 

Apesar da comunicação ter funcionado perfeitamente,  só é possível fazer o envio de 

bytes com números inteiros o que serve de fator limitante para algumas implementações mais 

avançadas. Em cada byte podem ser enviados valores entre 0 e 255, pois a comunicação 

implementada trabalha apenas com bytes de 8 bits, caso o valor desejado seja maior que 255, 

o envio deverá ser feito em 2 bytes, usando uma técnica de separação e concatenação. Porém, 

no presente trabalho nao foi necessária a utilização dessa técninca. 

 A comunicação USB/HID é feita com até 64 bytes, sendo o vetor 

“OutputReportData()” responsável por enviar o valor desejado no byte escolhido. Por 

exemplo:  

 

 OutputReportData(1) = 15,  significa que será enviado no byte 1 o valor de numero 15. 

 

Inicialmente o programa que estava implementado tinha apenas alguns componentes, 

como se pode ver na figura 4.1: 

 

 

 

Figura 4.1 - Interface inicial. 
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Dentro do Frame “Bytes to send” existem dois ComboBox'es onde selecionam-se os 

valores dos bytes que deseja-se enviar. Pode-se fazer o envio dos bytes uma única vez por 

meio do CommandButton “ONCE” ou ficar enviando periodicamente através do 

“CONTÍNUOUS”. O ListBox abaixo (Figura 4.2) mostra se o software se conectou ao 

firmware e em caso positivo, mostra o envio dos valores desejados e em qual byte foi 

enviado. 

 

 

Figura 4.2 - Interface inicial em execução. 
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4.2) Interface Gráfica 

 

Sendo assim, iniciou-se a montagem da interface gráfica desejada ao projeto, visando 

fazer dois métodos de impressão: quadrangular e varredura.  As figuras 4.3 e 4.4 mostram 

como será o modelo da impressão de acordo com os métodos. 

 

 

 

Figura 4.3 - Método de Impressão Quadrangular. 

 

 

Figura 4.4 - Método de Impressão Varredura. 

 

A figura 4.5 mostra a versão final para este trabalho onde foram inseridos na interface 

gráfica 8 CommandButton’s, 2 Frames, 9 ComboBox’es, 9 Label’s e 5 OptionButton’s. 
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Figura 4.5 - Interface final. 

 

O CommandButton “Enviar continuamente” está implementado pois inicialmente seria 

feito um terceiro modo de impressão, o manual, onde o usuário utilizaria o controle abaixo do 

Label “MODO MANUAL” da figura 4.5 para acionar, no eixo y, o motor de passo e, no eixo 

x, o motor DC. Esse modo de operação começa bloqueado ao iniciar o software e só é 

liberado quando o modo manual é acionado. O modo contém 4 CommandButton’s para 

formar o controle e 2 ListBox’es para mostrar o incremento dos motores para cada clique no 

controle. Alem disso, foi feito um algoritmo para emitir um aviso na tela(Figuras 4.6 e 4.7) 

toda vez que o usuário tentar um clique a mais do que o valor máximo ou um clique a menos 

do que o valor mínimo. Após aparecer a mensagem, o botão do controle fica bloqueado 

impossibilitando o usuário de clicar novamente.  
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Figura 4.6 – Mensagem na Tela(Motor DC). 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Mensagem na Tela(Motor de passo). 

 

 

Porém pela dificuldade na implementação desse modo com o firmware e a falta de 

tempo hábil, o projeto priorizou apenas os modos “Varredura” e “Quadrangular”, ficando a 

janela disponível para uma posterior utilização. 

Dessa maneira, foi programada a interface  da seguinte forma: ao inciar o software, o 

usuário primeiramente escolhe o tipo de passo, sendo as opções “Meio Passo” ou “Passo 

Inteiro”; em seguida é decidido em qual modo de operação a máquina trabalhará; depois 

escolhe-se o máximo deslocamento e as velocidades para o motor de passo e para o motor 

DC. 

Após a escolha dos itens, o usuário pode clicar no CommandButton “START” ou no 

“ENVIAR” para que o software faça o envio dos bytes para o firmware. 

 

  



 
 

19 
 

4.2.1) Modo de operação e tipo de passo 

 

De acordo com o modo de operação escolhido o software envia no byte específico o 

valor que será interpretado no firmware para execução da operação. 

 

Os bytes responsáveis por informar se o modo foi escolhido ou não são: 

 

 OutputReportData(2) Varredura, booleana(1 ou 0). 

 OutputReportData(3) Quadrangular, booleana (1 ou 0). 

 

Logo, se por exemplo for escolhido o modo Varredura, o byte 2 enviará o valor 1 e o 

byte 3 enviará o valor 0, indicando ao firmware que foi escolhido o modo de operação 

Varredura. A mesma lógica é feita na escolha do Tipo de Passo com os bytes 0 e 1. 

 

4.2.2) ComboBox 

 

Os dois ComboBox’es que oferecem as distâncias dos motores contém valores de 0 a 

25 centímetros para o eixo y e valores de 0 a 20 centímetros para o eixo x. O ComboBox de 

velocidade do motor de passo oferece valores de 0 a 5 centímetros por segundo (cm/s), já para 

a velocidade do motor DC os valores vão de 0 a 20 cm/s. Os códigos de inserção dos valores 

nos ComboBox’es, bem como o restante dos códigos estão disponiveis no ANEXO. 

 

Os bytes responsáveis para enviar os valores de cada ComboBox são: 

 

 OutputReportData(4), distância máxima para o Motor de Passo. 

 OutputReportData(5), distância máxima para o Motor DC. 

 OutputReportData(6), velocidade Motor de Passo. 

 OutputReportData(7), velocidade Motor DC. 

 

Em código, o comando para que o software saiba qual valor foi escolhido pelo usuário 

e envie-o ao firmware é:  

 

 OutputReportData(X) = (nome do ComboBox).ListIndex. 
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Assim por exemplo no caso da distância máxima para o Motor de Passo 

(max_deslocaY), o comando ficaria da seguinte maneira: 

 

 OutputReportData(4) = max_deslocaY.ListIndex. 

 

Assim, o valor selecionado no ComboBox será enviado no byte 4 para o firmware. 

 

O byte 8 (OutputReportData(8)) serve como byte de acionamento dentro do firmware. 

Assim, toda vez que o pacote de dados for enviado, o byte 8 envia o valor 1. 

Cada vez que o usuário clicar no CommandButton “ENVIAR” ou “START” o 

software vai enviar um pacote de dados com 8 bytes para o firmware que fará análise e 

iniciará o processo.  

A comunicação entre software e firmware ocorre em ótima velocidade, o que garante 

praticamente a simultaniedade entre as ações de solicitação ao software e resposta da 

máquina.  

Os resultados obtidos após a implementação da interface computacional foram 

satisfatórios, sendo que há simultaniedade entre as ações de solicitação ao software e resposta 

da máquina. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A Engenharia de Controle e Automação é uma ciência que se desenvolve rapidamente, 

onde novas tecnologias surgem diariamente. Dessa forma, o estudo de técnicas e 

equipamentos limita o conhecimento do usuário, sendo necessária ao engenheiro uma forte 

base teórica para que não só manuseie corretamente o equipamento, mas também compreenda 

de forma segura as questões práticas.   

Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário um estudo aprofundado  do 

programa Visual Basic 6.0, programação em linguagem BASIC ,mecanismos de comunicação 

USB e ainda um breve estudo sobre o funcionamento de motores de passo e motores de 

corrente contínua.  

Assim desenvolveu-se uma interface gráfica amigável com o usuário, onde foram 

definidos e posicionados cada objeto desejado bem como a programação dos métodos que 

cada objeto contém. Após esta estapa, foram feitos os ensaios e testes de sincronia entre o 

comando do usuario e a resposta do equipamento. O envio de dados  foi testado e executado 

através de uma comunicação USB/HID para um firmware, que juntamente a placa de cicuito 

impresso, fazem o acionamento e controle dos motores para o modo de operação desejado, 

“Varredura” ou “Quadrangular”. 

 Os resultados obtidos após a implementação da interface computacional foram 

satisfatórios, sendo que há simultaniedade entre as ações de solicitação ao software e resposta 

da máquina. 

 

5.1) Sugestões para trabalhos futuros 

 

Para trabalhos futuros segue como sugestão terminar a implementação do Modo 

Manual, dos CommandButton’s “SALVAR EXPERIMENTO” e “FÓRMULA 

CONVERSÃO”, bem como os ensaios para concluir e programar a recepção dos dados para 

os ComboBox’es “Pressão da Válvula”, “Ciclo Ativo (Válvula)” e “Frequência da Válvula” 

no firmware e também no software. 
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ANEXO  

 
Private Sub m_passo_Click() 

 

    OutputReportData(0) = 1 

    OutputReportData(1) = 0 

     

End Sub 

 

 

Private Sub passo_int_Click() 

     

    OutputReportData(0) = 0 

    OutputReportData(1) = 1 

     

End Sub 

 

 

Private Sub manual_Click() 

 

bt_incrementaY.Enabled = True 

bt_decrementaY.Enabled = True 

bt_incrementaX.Enabled = True 

bt_decrementaX.Enabled = True 

 

incrementoY.Enabled = True 

incrementoX.Enabled = True 

 

 

Private Sub varredura_Click() 

 

 

bt_incrementaY.Enabled = False 

bt_decrementaY.Enabled = False 

bt_incrementaX.Enabled = False 

bt_decrementaX.Enabled = False 

 

incrementoY.Enabled = False 

incrementoX.Enabled = False 

 

 

OutputReportData(2) = 1 

OutputReportData(3) = 0 

 

End Sub 

 

 

Private Sub quadrangular_Click() 

 

bt_incrementaY.Enabled = False 

bt_decrementaY.Enabled = False 

bt_incrementaX.Enabled = False 

bt_decrementaX.Enabled = False 

 

incrementoY.Enabled = False 

incrementoX.Enabled = False 

OutputReportData(2) = 0 

OutputReportData(3) = 1 

 

End Sub 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 
Private Sub bt_decrementaX_Click() 

 

If incrementoX.ListIndex > 0 Then 

   

     incrementoX.ListIndex = incrementoX.ListIndex - 1 ' decrementa o valor do listBox incrementoY 

 

  

                          If incrementoX.ListIndex = 9 Then 

                       

                          bt_incrementaX.Enabled = True 

                           

                          End If 

Else 

    

    

      bt_decrementaX.Enabled = False 

      MsgBox "   O motor não pode recuar mais!   ", 16, "Fim de Curso Motor DC" ' exibe a mensagem na ‘TELA 

          

End If 

   

 

     

End Sub 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Private Sub bt_decrementaY_Click() 

 

   

  If incrementoY.ListIndex > 0 Then 

   

         incrementoY.ListIndex = incrementoY.ListIndex - 1 ' decrementa o valor do listBox incrementoY 

 

  

                                 If incrementoY.ListIndex = 9 Then 

                       

                                 bt_incrementaY.Enabled = True 

                                  

                                 End If 

Else 

    

    

        bt_decrementaY.Enabled = False 

        MsgBox "    O motor não pode recuar mais!   ", 16, "Fim de Curso Motor de Passo" ' exibe a mensagem ‘na 

TELA 

         

         

End If 

   

                  

End Sub 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Private Sub bt_incrementaX_Click() 

 

    

 If incrementoX.ListIndex < 10 Then 
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          incrementoX.ListIndex = incrementoX.ListIndex + 1 

             

                             If incrementoX.ListIndex = 1 Then 

 

                             bt_decrementaX.Enabled = True 

             

                             End If 

 Else 

           bt_incrementaX.Enabled = False 

           MsgBox "  O motor não pode mais avançar!   ", 16, "Fim de Curso Motor DC" ' exibe a mensagem na 

‘TELA 

            

 End If 

 

     

 

 End Sub 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Private Sub bt_incrementaY_Click() 

 

 

 If incrementoY.ListIndex < 10 Then 

  

          incrementoY.ListIndex = incrementoY.ListIndex + 1 

             

                             If incrementoY.ListIndex = 1 Then 

 

                             bt_decrementaY.Enabled = True 

             

                             End If 

 Else 

           bt_incrementaY.Enabled = False 

           MsgBox "   O motor não pode mais avançar!    ", 16, "Fim de Curso Motor de Passo" ' exibe a ‘mensagem 

na TELA 

 

End IF      

 

End Sub 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

Private Sub Form_Load() 

frmMain.Show 

tmrDelay.Enabled = False 

Call Startup 

 

 

' adcionando itens a todos os ComboBox e iniciando em "0" 

 

'---------------------------------------------------' 

Dim MaxDeslY As Integer 

      

   For MaxDeslY = 0 To 25 ' cm 

       max_deslocaY.AddItem MaxDeslY 

   Next 
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       max_deslocaY.ListIndex = 0 ' inicia o ComboBox no primeiro valor existente 

    

'---------------------------------------------------' 

 

Dim MaxDeslX As Integer 

      

   For MaxDeslX = 0 To 20 ' cm 

       max_deslocaX.AddItem MaxDeslX 

   Next 

       max_deslocaX.ListIndex = 0 ' inicia o ComboBox no primeiro valor existente 

 

'---------------------------------------------------' 

 

Dim VelPasso As Integer 

      

   For VelPasso = 0 To 5 ' velocidade em cm/s sendo a máxima em 5,23cm/s c/ uma frequência de 1300hz 

       veloc_passo.AddItem VelPasso 

        

   Next 

       veloc_passo.ListIndex = 0 ' inicia o ComboBox no primeiro valor existente 

 

'---------------------------------------------------' 

     

Dim VelServo As Integer 

      

   For VelServo = 0 To 20 ' velocidade em cm/s 

       veloc_servo.AddItem VelServo 

   Next 

       veloc_servo.ListIndex = 0 ' inicia o ComboBox no primeiro valor existente 

'---------------------------------------------------' 

 

Dim PrVal As Integer 

      

   For PrVal = 0 To 300 ' valor genérico 

       PressaoValvula.AddItem PrVal 

   Next 

       PressaoValvula.ListIndex = 0 ' inicia o ComboBox no primeiro valor existente 

'---------------------------------------------------' 

 

Dim CiclAtVal As Integer 

      

   For CiclAtVal = 0 To 30 ' valor genérico 

       CicloAtivoVal.AddItem CiclAtVal 

   Next 

       CicloAtivoVal.ListIndex = 0 ' inicia o ComboBox no primeiro valor existente 

        

'----------------------------------------------------' 

     

Dim FreqValv As Integer 

     

    For FreqValv = 0 To 30 

        FrequenciaValvula.AddItem FreqValv 

    Next 

     

        FrequenciaValvula.ListIndex = 0 ' inicia o ComboBox no primeiro valor existente 

     

 'SetDropDownHeight Me, FrequenciaValvula, 20 ' abre a ComboBox inteira mostrando todos os items contidos 

'----------------------------------------------------------------------------------------------------------' 

 

'************************************************************* 
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' Caso o valor enviado seja superior a 255, separa e envia em 2 bytes 

' ex : para 1023, será enviado 10 em um byte e 23 em outro byte, no firmware concatena-se ‘os dois valores 

' formando o numero 1023 novamente 

 

If PressaoValvula.ListIndex > 255 Then 

 

    val = PressaoValvula.ListIndex 

    val1 = val / 100 

    val2 = val - val1 * 100 

     

    'OutputReportData() = val1 'variavel que guarda a primera parte do numero 

    'OutputReportData() = val2 'variavel que guarda a segunda parte do numero 

   

 

Else  ' se o valor for inferior a 255 então o mesmo sera guardado na variavel val1 

 

 

    'OutputReportData() = PressaoValvula.ListIndex 

                                     

 

End If 

 

 

End Sub 

 

 

 

 
Private Sub ReadAndWriteToDevice() 

 

'Sends two bytes to the device and reads two bytes back. 

 

Dim Count As Integer 

 

'Report Header 

 

lstResults.AddItem "" 

lstResults.AddItem "***** HID Test Report *****" 

lstResults.AddItem Format(Now, "general date") 

 

'Some data to send 

'(if not using the combo boxes): 

'OutputReportData(0) = &H12 

'OutputReportData(1) = &H34 

'OutputReportData(2) = &HF0 

'OutputReportData(3) = &HF1 

'OutputReportData(4) = &HF2 

'OutputReportData(5) = &HF3 

'OutputReportData(6) = &HF4 

'OutputReportData(7) = &HF5 

 

'If the device hasn't been detected or it timed out on a previous attempt 

'to access it, look for the device. 

 

 

If MyDeviceDetected = False Then 

    MyDeviceDetected = FindTheHid 

     

End If 
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If MyDeviceDetected = True Then 

 

     

'OutputReportData(0) = " esta no evento Click do OptionButton  m_passo " 

'OutputReportData(1) = " esta no evento Click do OptionButton passo_int " 

     

     

'OutputReportData(2) = val1 'variavel que guarda a primera parte do numero 

'OutputReportData(3) = val2 'variavel que guarda a segunda parte do numero 

   

     

'OutputReportData(2) = " esta no evento Click do OptionButton varredura " 

'OutputReportData(3) = " esta no evento Click do OptionButton quadrangular " 

'OutputReportData( ) = " esta no evento Click do OptionButton manual " ' Byte a definir 

 

    OutputReportData(4) = max_deslocaY.ListIndex ' atribui a posição 4 do vetor OutputReportData o valor do 

‘Max. deslocamento em Y 

    OutputReportData(5) = max_deslocaX.ListIndex ' atribui a posição 5 do vetor OutputReportData o valor do 

‘Max. deslocamento em X 

    OutputReportData(6) = veloc_passo.ListIndex  ' atribui a posição 6 do vetor OutputReportData o valor da 

‘velocidade do Motor de Passo 

    OutputReportData(7) = veloc_servo.ListIndex  ' atribui a posição 7 do vetor OutputReportData o valor da 

‘velocidade do Servo Motor 

     

'OutputReportData(8) esta no evento Click do Botão start ' comando de iniciar para o Firmware. 

'OutputReportData(9) esta no evento Click do Botão stop  

     

 

'******************************************************************************************

*********************************************' 

 '                       NÃO ESTÁ SENDO ENVIADO 

    ' OutputReportData(10) = "esta no evento Click do bt_incrementaY " 

    ' OutputReportData(11) = "esta no evento Click do bt_decrementaY " 

    ' OutputReportData(12) = " esta no evento Click do bt_incrementaX " 

    ' OutputReportData(13) = " esta no evento Click do bt_decrementaX " 

     

     

     

 

    'Write a report to the device 

     

     Call WriteReport 

     

    'Read a report from the device. 

     

     Call ReadReport 

 Else 

 End If 


