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RESUMO 

Os avanços tecnológicos nas áreas de eletrônica e materiais permitiram o desenvolvimento de 

novas tecnologias baseadas na utilização dos polímeros. Dentre as principais aplicações está a 

fabricação de sensores e dispositivos eletrônicos orgânicos. Nesse contexto, surgiu uma 

crescente demanda por materiais poliméricos depositados em substratos. O presente trabalho 

permitiu o desenvolvimento de um sistema eletrônico e firmware para comando de uma 

máquina de impressão de polímeros microcontrolada, capaz de atender os requisitos de 

precisão de movimento, velocidade e quantidade de material ejetado, fundamentais para a 

realização eficiente da deposição de polímeros. O equipamento opera através de dois eixos 

perpendiculares e possui liberdade de movimentação em duas dimensões do espaço. O 

acionamento na direção de maior velocidade é realizada por servo-motor de corrente contínua 

e na direção de menor velocidade por motor de passo. O comando dos motores e o controle de 

posição do sistema de deposição é realizado por meio do sistema eletrônico, composto por 

placas de circuitos eletrônicos, sensores de posição e microcontrolador. Um firmware gravado 

no microcontrolador realiza processamento de informações e comanda o equipamento de 

forma automática. O ajuste de parâmetros de velocidade e sentido de movimento dos motores 

e quantidade de material ejetado pela válvula de injeção eletrônica são configurados via 

software por um computador que se comunica com o equipamento. A comunicação entre o 

software e o equipamento é executada utilizando o padrão de comunicação USB 2.0 em modo 

full-speed com velocidade estimada de 12Mbps. 
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ABSTRACT 

Technological advances in electronics and materials enabled the development of new 

technologies based on the use of polymers. Among the main applications is the fabrication of 

sensors and organic electronic devices. In this context, emerged a growing demand for 

polymeric materials deposited on substrates. This work enabled the development of an 

electronic system and firmware to operate a printing of polymers microcontrolled able to 

perform the requirements of position accuracy, speed and quantity of ejected material, 

fundamental to the efficient conduct of the deposition of polymers. The equipment operates 

with two perpendicular axes and has movement freedom in two dimensions of space. The 

activation in the higher speed direction is realized by direct current servo motor and in the 

lower speed direction for stepper motor. The command of motors and position control of the 

deposition system is realized through the electronic system, composed of electronic circuits 

boards, position sensors and microcontroller. A firmware written to the microcontroller 

realizes information processing and controls the equipment automatically. The parameter 

setting of speed and movement direction of the motors and material quantity ejected by the 

electronic injection valve are configured by software for a computer that communicates with 

the equipment. The communication between the software and the equipment is performed by 

the standard communication USB 2.0 in full-speed mode with an estimated speed of 12Mbps. 
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1 INTRODUÇÃO 

As novas descobertas no campo de materiais das propriedades dos polímeros 

conjugados como semicondutores, iniciou uma nova linha de aplicações tecnológicas 

baseadas em dispositivos de filmes finos. (GAMOTA et al., 2004). 

As impressoras de polímeros presentes no mercado possuem preços de aquisição 

elevados. O presente trabalho de conclusão de curso consiste no desenvolvimento de sistema 

eletrônico e firmware para comando de uma máquina de impressão de polímeros 

microcontrolada. Nesse contexto, propôs-se o desenvolvimento de um sistema de controle de 

movimento e posição que permita ao equipamento realizar deposições controladas de soluções 

de polímeros de forma precisa e eficiente, com o intuito de produzir filmes finos orgânicos 

utilizados na fabricação de dispositivos eletrônicos e sensores.   

Dispositivos eletrônicos orgânicos, tais como, resistores, capacitores, indutores, diodos 

emissores 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). 

O equipamento 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 através de motores 

acionados por comandos de um microcontrolador.  

Visando tornar simples a manipulação do equipamento foi desenvolvido um software 

com uma interface que permite ao usuário inserir dados via porta USB de um computador. Os 

parâmetros de velocidade de deslocamento da válvula e freqüência de acionamento podem ser 

facilmente alterados através do software de controle, possibilitando ao usuário, facilidade e 

rapidez na alteração dos parâmetros em estudo. 

1.1 Objetivos 

O presente trabalho de conclusão de curso contou com os seguintes objetivos para sua 

elaboração. 
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1.1.1 Geral 

 Desenvolver um sistema de controle de velocidade, posição e quantidade de material 

ejetado para uma máquina de impressão de polímeros microcontrolada e desenvolver 

um firmware capaz de se comunicar com uma interface amigável ao usuário instalada 

em um computador com sistema operacional Windows
®
 utilizando o padrão USB. 

1.1.2 Específicos 

 Realizar um estudo acerca do acionamento e métodos de controle de motores de 

passos e motores de corrente contínua. 

 Realizar um estudo acerca de microcontroladores e sistemas microcontrolados. 

 Realizar um estudo sobre sensores de posicionamento como encoders ópticos e chaves 

ópticas. 

 Desenvolver um sistema eletrônico e firmware capazes de realizar o posicionamento 

preciso do sistema de ejeção em duas dimensões. 

 Realizar testes com medições de velocidade e incerteza no posicionamento do 

mecanismo. 

1.2 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho de conclusão de curso encontra-se dividido em 5 capítulos.  O 

capítulo 1 apresenta uma breve introdução e objetivos pretendidos. O capitulo 2 apresenta 

uma revisão da literatura acerca dos sistemas que compõem o equipamento. São abordados o 

principio de funcionamento de motores de passo e de corrente contínua, microcontroladores, 

sensores de posição e válvula de injeção eletrônica automotiva. O capitulo 3 descreve com 

detalhes a metodologia empregada no desenvolvimento do trabalho. No capítulo 4 são 

apresentados os resultados operacionais do equipamento. Por fim, uma conclusão do trabalho 

é apresentada no capítulo 5. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Motores de passo 

O motor de passo é um dispositivo eletromecânico que transforma pulsos elétricos 

seqüenciais em deslocamentos angulares precisos. A aplicação de um pulso elétrico no motor 

gira seu eixo em um especifico ângulo incremental. A cada pulso aplicado, esse ângulo 

incremental é repetido de forma precisa. Segundo Fitzgerald (2006) os motores de passo são 

freqüentemente projetados para gerarem um grande número de passos por revolução e 

comumente são encontrados no mercado motores de 50, 100 ou 200 passos. Esse tipo de 

motor permite controles de velocidade, direção e distância. São amplamente utilizados em 

sistemas eletrônicos digitais devido ao seu fácil controle e alta precisão de movimentos, 

podendo dispensar o controle em malha fechada. Por exemplo, um controle de posição pode 

ser implementado simplesmente registrando o número de pulsos enviados ao motor, 

dispensando sensores de posição e controle realimentado. 

Os motores de passo são de construção simples e consistem de um estator com 

ranhuras equipadas com enrolamentos de excitação e uma estrutura de rotor com saliências. 

Existem 3 tipos de motores de passo, classificados de acordo com sua configuração de 

construção. São esses, os motores de passo de imã permanente, os de relutância variável e os 

híbridos. 

2.1.1 Motores de Passo Bipolares 

Os motores de passo bipolares são constituídos por dois enrolamentos iguais sem 

derivação central e possuem 4 fios em sua maioria. A corrente de excitação circula em cada 

enrolamento nos dois sentidos, o que permite a inversão de polaridade durante o 

funcionamento do motor (QUEIROZ, 2003). Uma representação dos enrolamentos de um 

motor de passo bipolar é apresentada na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 - Enrolamentos do motor de passo com alimentação bipolar. 

Fonte: FRANCISCO, 2008 

2.1.2 Motores de Passo Unipolares 

Nos motores de passo unipolares (Figura 2.2) a corrente de excitação circula sempre 

no mesmo sentido nos enrolamentos do estator, diferentemente dos motores de passos 

bipolares, onde a corrente pode fluir nos dois sentidos. De acordo com Francisco (2008) os 

motores de passos unipolares mais comuns possuem cinco ou seis condutores. Também 

existem motores de passos unipolares com 8 condutores. Os formados por cinco condutores 

possuem duas bobinas ligadas por um ponto comum chamado de derivação central ou “center-

tap”. Os formados por seis condutores, por sua vez, possuem duas bobinas isoladas cada uma 

com uma derivação central. A derivação central tem a função de alimentar o motor, sendo 

ligada na alimentação positiva da fonte. Os terminais, quando aterrados, promovem o controle 

do movimento. Nesse tipo de motor a corrente flui da derivação central para os terminais. 

 

Figura 2.2 - Enrolamentos do motor com alimentação unipolar. 

Fonte: FRANCISCO, 2008 
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2.1.3 Tipos de motores de passo 

Os motores de passos são encontrados basicamente em 3 tipos de configurações. São 

elas as configurações de imã permanente, de relutância variável e as hibridas (FRANCISCO,  

2008). 

2.1.4 Motores de passo de imã permanente 

Os motores de passo de imã permanente são construídos com um rotor cilíndrico e 

sem dentes, formado por um conjunto de imãs permanentes. No estator estão instaladas 

bobinas que recebem a excitação elétrica para girar o rotor do motor. 

Motores de imã permanente possuem um simples princípio de acionamento. Quando 

as bobinas do estator são energizadas criam pólos que atraem o rotor. Energizando-se as 

bobinas em seqüência, o imã permanente do rotor acompanha a seqüência de acionamento, 

fazendo o mesmo girar (FRANCISCO, 2008). 

2.1.5 Motor de passo de relutância variável 

O motor de passo de relutância variável não é construído com um imã permanente no 

rotor. Possui dentes na estrutura do rotor que promovem uma relutância diferente em 

determinadas áreas da superfície do mesmo. Os dentes presentes no rotor aumentam a 

relutância nessas regiões, uma vez que o ar é um pior “condutor” magnético. O campo 

magnético criado no estator devido a excitação nas bobinas exerce uma força que gira o rotor 

de forma a posicioná-lo de maneira a minimizar a relutância do percurso do fluxo. 

Como pode ser observado na Figura 2.3, o rotor encontra-se em posição de equilíbrio 

quando a bobina A-A’ é excitada e as restantes ficam desenergizadas. O fluxo magnético 

produzido pela bobina A-A’ encontra um caminho de relutância mínima através dos pólos 1 e 

4 do rotor, forçando o rotor a se alinhar (TORO, 2009). 
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Figura 2.3 - Detalhes de construção de um motor de passos de relutância variável. 

Fonte: TORO, 2009 

2.1.6 Métodos de operação dos motores de passo 

De acordo com Francisco (2008) para que o eixo de um motor de passo gire, é 

necessário que os enrolamentos do mesmo sejam excitados com uma seqüência específica de 

pulsos elétricos. A velocidade de giro do motor é determinada pela freqüência de pulsos 

elétricos recebidos. Existem algumas formas de acionamentos dos motores de passo de acordo 

com a seqüência de pulsos de comandos, sendo as mais comuns descritas a seguir. 

a) Passo Completo uma fase 

Nesse modo de funcionamento o motor opera com uma única fase energizada em cada 

passo. Segundo Queiroz (2003) esse modo de operação proporciona menor torque e 

velocidade. Problemas de ressonância podem impedir a utilização do motor de passo em 

velocidades baixas. Por outro lado, esse método de operação exige menor potência se 

comparado aos outros métodos de operação dos motores de passo. 

b) Passo Completo duas fases 

Nesse método de operação, duas fases são excitadas simultaneamente em cada passo. 

Proporciona bons valores torque e velocidade com problemas de ressonância reduzidos. 

Fornece aproximadamente cerca de 30% a 40% a mais de torque em comparação com o modo 
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de operação de passo completo uma fase, porém necessita do dobro de potência (QUEIROZ, 

2003). 

c) Meio Passo 

Funciona alternando a excitação entre única e dual em cada passo, resultando em 

passos com metade do deslocamento de um passo completo (QUEIROZ, 2003). 

2.2 Circuito Integrado L297 e L298 

O L297 é um circuito integrado fabricado pela STMicroelectronics projetado para o 

acionamento de motores passos. Segundo Francisco (2008), devido a sua lógica interna, o CI 

L297 é capaz de gerar seqüências de pulsos nas suas saída A,B,C,D responsáveis pelo 

funcionamento de motores de passos dos tipos unipolares e bipolares.  O L297 é produzido 

em encapsulamento Dip 20 e So20 e pode ser utilizado paralelamente com os drivers de 

potência L298N ou L93E, ou com o circuito na configuração Darlington. O L298 é um drive 

de potência que permite a utilização de alta tensão e alta corrente. 

A Figura 2.4 mostra um esquema de circuito de controle para motor de passo usando 

os circuitos integrados L297 e L298.  

 

Figura 2.4 - Circuito de Controle de Motor de Passo. 

Fonte: STMICROELECTRONICS, 2001 
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De acordo com Francisco (2008), os principais pinos de entrada do CI L297 estão 

descritos abaixo:  

Entradas: 

Enable (10) 

Em nível lógico alto (1) habilita o funcionamento do CI. Em nível lógico baixo (0) 

desabilita o funcionamento do CI. 

CW/CCW (17) 

Em nível lógico alto (1) gira o motor no sentido horário. Em nível lógico baixo (0) 

gira o motor no sentido anti-horário. 

CLOCK (18) 

Neste pino é aplicado um sinal de onda quadrada que determina a velocidade de 

rotação do motor de passo. 

HALF/FULL (19) 

Em nível lógico alto (1) o motor funciona em modo de operação de meio passo. Em 

nível lógico baixo (0) o motor funciona com passo completo. 

2.3 Motor de Corrente Contínua 

Um motor de corrente continua converte energia elétrica em energia mecânica. Uma 

característica intrínseca desse tipo de motor é que o mesmo opera com alimentação de tensão 

contínua. 

Segundo Carvalho (2011) e Franca (2011) os principais componentes de um motor de 

corrente contínua são os seguintes: 

 Estator: É a parte fixa do motor. Podem conter um ou mais enrolamentos por polo que 

são diretamente alimentados por uma fonte de tensão contínua. O enrolamento no 

estator também é conhecido como enrolamento de campo. No caso de motores de imã 

permanente, o estator pode ser um simples imã permanente. 

 Rotor: Possui um enrolamento também conhecido como enrolamento de armadura, 

que recebe alimentação através de uma fonte de tensão contínua por meio do 

comutador e de escovas de grafite. 
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 Comutador: É um dispositivo mecânico onde estão conectados os terminais das espiras 

da armadura. Sua função é de inverter sistematicamente o sentido da corrente contínua 

que circula na armadura, garantindo que o sentido da corrente seja sempre o mesmo, 

quando seus condutores se encontram próximos a cada pólo. 

 Escovas: São responsáveis pelo contato elétrico entre a parte fixa do motor com a 

parte móvel. Normalmente são construídas com liga de carbono e estão em constante 

atrito com o comutador. 

2.3.1 Principio funcionamento 

O funcionamento dos motores CC baseiam-se nos princípios do eletromagnetismo. 

Um condutor transportando uma corrente elétrica e imerso em um fluxo magnético fica 

submetido a uma força de natureza eletromagnética (FRANCA,2011). 

 

Figura 2.5 - Força resultante em um condutor transportando uma corrente elétrica e imerso em um fluxo 

magnético.  

Fonte: FRANCA, 2011. 

Os sentidos do fluxo, da corrente e da força eletromagnética são sempre ortogonais 

entre si. Uma vez conhecidos os sentidos do fluxo e da corrente, pode-se determinar 

facilmente o sentido da força eletromagnética através da regra da mão esquerda (Figura 2.6). 

Com o dedo indicador apontando no sentido do fluxo, coloque o dedo médio no sentido da 

corrente e o sentido da força será aquele apontado pelo dedo polegar (FRANCISCO,2008). 
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Figura 2.6 - Regra da mão esquerda. 

Fonte: FRANCISCO, 2008 

A interação entre o campo magnético do estator e do campo magnético do rotor faz 

com que o motor de corrente continua tenha rotação. O campo principal, proveniente do 

estator, é criado pelos enrolamentos do estator (enrolamentos de campo) quando são 

percorridos por corrente, ou por imãs permanentes, no caso de motores CC de imã 

permanente. O campo magnético do rotor é criado pela circulação de corrente elétrica nos 

condutores dos enrolamentos do rotor (enrolamento de armadura) (Figura 2.7) 

(FRANCISCO,2008). 

 

Figura 2.7 - Forças que atuam sobre uma espira  

Fonte: FRANCISCO, 2008 
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A interação entre o campo magnético do estator e do campo magnético do rotor resulta 

uma força (lei de Laplace) que provoca um movimento do rotor em um sentido dependente do 

sentido do campo magnético do estator e do sentido da corrente nos condutores do 

enrolamento do rotor (FRANCISCO, 2008). 

2.3.2 Ponte H 

A ponte H tem a finalidade de inverter o sentido de rotação de motores de corrente 

contínua. É composta por 4 chaves mecânicas ou eletrônicas posicionadas em forma de “H” e 

o motor encontra-se acoplado no centro dessas chaves. Para acionar o motor, basta ligar as 

chaves diagonalmente opostas, fazendo fluir uma corrente do pólo positivo para o negativo do 

motor, fazendo-o girar. Para inverter o sentido de giro, basta desligar essas chaves e acionar o 

outro par, fazendo a corrente seguir na direção oposta e girar o motor no sentido contrário 

(PATSKO, 2006). 

2.4 Microcontrolador 

Microcontroladores são dispositivos eletrônicos responsáveis por fazer processamento 

de dados. Um microcontrolador é um sistema computacional completo, no qual estão 

incluídos uma CPU (Central Processor Unit), memória de dados e programa, um sistema de 

clock, portas de I/O (Input/Output), alem de outros possíveis periféricos, tais como, módulos 

de temporização e conversores A/D, integrados em um mesmo encapsulamento 

(MIYADAIRA, 2009). 

2.4.1 Microcontrolador PIC18F4550 

O PIC18F4550 é um microcontrolador da família PIC fabricado pela empresa 

Microchip Technologic Inc. Construído com base na arquitetura Havard com instruções do 

tipo RISC ( Computador com conjunto reduzido de instruções) é um dispositivo de 8bits e 

possui 32Kbytes de memória RAM. Possui grande velocidade de processamento e alta 

performance, podendo operar em freqüência de até 48MHz (MIYADAIRA, 2009). 

Este dispositivo é composto por 40 pinos divididos em cinco portas, sendo: PORTA, 

PORTB, PORTC, PORTD e PORTE. Desses 40 pinos, 35 podem ser configurados como 

pinos de I/O. Também possui periféricos como memória EEPROM, um módulo CCP e 

ECCP, conversores A/D de 10bits, dois comparadores analógicos, um TIMER de 8bits 
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(TIMER2) e três de 16bits (TIMER0, TIMER1 e TIMER3). Um outro periférico disponível 

nesse modelo é um módulo USB 2.0 capaz de operar em modo low-speed (1.5Mbps) ou full-

speed (12Mbps) (MIYADAIRA, 2009). Um diagrama esquemático dos pinos do PIC 

18F4550 e suas respectivas funções é apresentado na Figura 2.8.  

 

Figura 2.8 - Diagrama de Pinos do PIC18F4550. 

Fonte: MICROCHIP, 2003. 

2.5 Encoder Óptico 

Os encoders ópticos são dispositivos eletromecânicos utilizados na medição de 

movimento, posição e velocidade. Utilizam sensores ópticos para gerarem sinais elétricos na 

forma de trens de pulsos que podem ser traduzidos em informações de movimento, direção e 

posição (SENAI, s/d). 

Os encoders ópticos são compostos por uma régua ou um disco e um dispositivo de 

leitura. Quando o encoder utiliza uma régua, ele é classificado como encoder óptico linear e 

quando utiliza um disco é classificado como encoder óptico rotativo (Figura 2.9) (PALLÁS-

ARENY et al., 1991).  

Os encoders podem ser do tipo incremental ou absoluto. No encoder do tipo 

incremental, a posição é obtida pela contagem de pulsos a partir de uma referência ou um 

ponto inicial. No encoder absoluto, a posição é dada pela leitura de um código gravado na 
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régua ou no disco óptico. A leitura desse código determina vários conjuntos de sinais e cada 

conjunto representa uma única posição possível (PALLÁS-ARENY et al., 1991).  

As réguas e os discos de encoders ópticos incrementais são compostos de setores 

translúcidos e opacos dispostos de forma alternada e eqüidistantes. Também existem réguas e 

discos que são compostos de setores reflexivos e não reflexivos. 

 

Figura 2.9 - Princípio de encoder incremental rotativo e encoder incremental linear. 

Fonte: PALLÁS-ARENY et al., 1991 

Normalmente os dispositivos de leitura dos encoders (Figura 2.10) são compostos de 

duas partes, sendo uma emissora e a outra detectora. Na parte emissora esta localizada um 

diodo emissor de luz (LED) e na parte detectora encontra-se um detector de luz, usualmente 

um fototransistor ou um fotodiodo. A régua ou o disco são acoplados ao sistema que se deseja 

mensurar e devem estar posicionados entre o emissor e o detector de luz (SENAI, s/d). 
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Figura 2.10 - Diagrama de blocos de encoder óptico HEDS 9700. 

Fonte: AVAGO, 2010. 

2.6 Chave Óptica 

A chave óptica é um dispositivo óptico utilizado para detectar a posição de peças 

móveis. Consiste basicamente de um emissor de luz, normalmente um LED infravermelho, e 

um receptor que dependendo do tipo de dispositivo pode ser um fototransistor, fotodiodo, etc. 

(Figura 2.11). Entre o emissor e o receptor existe uma fenda por onde pode ser introduzido 

um objeto. O acionamento ocorre quando algum objeto se interpõe ao feixe de luz que incide 

do emissor para a receptor e produz um sinal de comando sensor (INSTITUTO NEWTON C. 

BRAGA, s/d). 

 

Figura 2.11 - Diagrama esquemático de uma chave óptica. 

Fonte: Moraes, 2012 

2.7 Válvula de Injeção Eletrônica Automotiva 

As válvulas de injeção são atuadores utilizados em sistemas automotivos para 

dosagem de combustível. O combustível é dosado por meio do tempo de acionamento da 
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válvula de injeção de acordo com as condições de operação do motor. Esse controle é 

realizado através de um sistema de injeção eletrônica que determina o melhor momento e o 

volume adequado de combustível. Baseado nas informações de vários sensores instalados no 

motor, uma Unidade Eletrônica de Comando identifica a condição de operação do motor e 

executa um modo específico de controle (MILHOR, 2002). 

As válvulas de injeção são válvulas eletromagnéticas cujo momento e tempo de 

abertura são controladas através de sinais elétricos provenientes da Unidade Eletrônica de 

Comando.  Em estado de repouso, quando não existe fluxo de corrente percorrendo os 

enrolamentos da bobina, a agulha da válvula é comprimida de encontro ao seu assento por 

uma mola helicoidal, tapando o orifício e impedindo a passagem de combustível. Na presença 

de um fluxo de corrente através da bobina, proveniente do sistema eletrônico de injeção, o 

campo criado desloca a agulha de seu assento permitindo a passagem de combustível através 

do orifício (GONÇALVES, 2008). 

O esquema da estrutura interna da válvula de injeção eletrônica automotiva pode ser 

observado na Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 - Esquema da estrutura interna da válvula de injeção eletrônica. 

Fonte: Campos et al., 2009. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão apresentados os detalhes para o desenvolvimento do sistema 

eletrônico e firmware para uma máquina de impressão de polímeros microcontrolada. O 

protótipo do equipamento foi inspirado em equipamentos de impressão disponíveis no 

mercado e construído pelo LPDNT (Laboratório de Protótipos e Desenvolvimento de Novas 

Tecnologias) da Universidade Federal de Ouro Preto. 

A metodologia aplicada ao trabalho foi dividida em duas etapas: desenvolvimento de 

sistema eletrônico e desenvolvimento de firmware para o controle do protótipo do 

equipamento. O firmware foi desenvolvido em linguagem C, utilizando-se um compilador 

produzido pela empresa CCS, Inc. (Custom Computer Services Inc.) e o ambiente de 

programação PCW (v. 4.078). Os detalhes do desenvolvimento do sistema mecânico e a 

construção do protótipo da máquina de impressão de polímeros microcontrolada não estão 

inclusos no escopo deste trabalho. 

3.1 Equipamento 

A construção do protótipo de uma impressora de polímeros microcontrolada de baixo 

custo baseou-se em equipamentos como impressoras e scanners. Parte do protótipo foi 

construído reutilizando peças desses tipos de equipamentos.  O protótipo é constituído de 

sensores, microcontrolador, placas de circuitos eletrônicos, válvula injetora e motores. Os 

dispositivos mecânicos do equipamento foram montados em uma estrutura de alumínio. 

Todos os componentes como motores, sensores e placas de circuitos eletrônicos foram 

testados separadamente para estimar os parâmetros de funcionamento dos mesmos. Durante o 

desenvolvimento do projeto diversas simulações foram realizadas para estimar o 

comportamento do microcontrolador e do sistema eletrônico do equipamento. As simulações 

foram realizadas com o auxílio da ferramenta ISIS Profesional, que integra o software Proteus 

na versão 7.10. 

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

eletrônica automotiva. Um software de interface com o usuário permite configurar os 

parâmetros de operação do equipamento para a realização da deposição. Esses parâmetros 

envolvem posição e velocidade de deposição e a quantidade de material ejetado. O software 

executa em sistema operacional Windows
®
 e envia as informações de configurações inseridas 
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pelo usuário ao microcontrolador utilizando comunicação USB. Com as informações 

recebidas, o microcontrolador realiza o processamento dos dados e comanda o equipamento 

de forma automática. 

3.2 Eixos de Operação 

O equipamento possui dois eixos perpendiculares montados em uma estrutura de 

alumínio com liberdade de movimentação em duas dimensões do espaço. Essas dimensões 

foram denominadas de Eixo X e Eixo Y. A disposição dos eixos pode ser observada na Figura 

3.1. 

 

Figura 3.1 - Protótipo da Impressora de Polímeros Microcontrolada. 

A válvula de injeção eletrônica está montada em um suporte de alumínio e possui 

liberdade de movimento ao longo do mesmo guiada por uma barra estabilizadora (Figura 3.2). 

A barra estabilizadora assegura que o movimento da válvula seja preciso e controlado. O 

suporte de alumínio está instalado paralelo ao eixo X e conseqüentemente ortogonal ao eixo 

Y. 



27 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Estrutura de acionamento do Eixo X. 

A movimentação da válvula de injeção ao longo desses dois eixos é realizada por meio 

do acionamento dos motores. O acionamento na direção de maior velocidade (Eixo X) é 

realizada por servo-motor de corrente contínua e na direção de menor velocidade (Eixo Y) por 

motor de passos. 

A opção pelo servo-motor de corrente contínua para acionamento na direção X foi 

motivada pela alta velocidade de operação desse tipo de motor, aliado à precisão de 

movimento. 

Para o acionamento do eixo Y foi empregado um motor de passos, pois a 

movimentação da válvula de injeção na direção Y não necessita de grandes velocidades. 

Apesar das limitações de velocidade, esse tipo de motor permite um controle de posição 

preciso e de fácil implementação, uma vez que não necessita de realimentação. O 

acionamento do motor de passo movimenta o suporte de alumínio que apóia a válvula de 

injeção ao longo do Eixo Y (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Estrutura de acionamento do Eixo Y. 

3.3 Microcontrolador 

O microcontrolador utilizado foi o PIC18F4550 da Microchip, devido a seu alto 

desempenho em termos de capacidade e velocidade de processamento aliado ao seu baixo 

custo-benefício. Para o projeto foi selecionado um microcontrolador com encapsulamento 

DIP (Dual In- line Pin) pela facilidade de manuseio, utilização e disponibilidade no mercado. 

Devido ao uso da comunicação USB 2.0 (High Speed), o microcontrolador opera a uma 

freqüência de 48Mhz, necessária para que esse tipo de comunicação funcione. Esse clock de 

operação foi obtido a partir de um cristal externo de 20Mhz, utilizando um multiplicador de 

freqüência conhecido como PLL (Phase Locked Loop) para que a freqüência de 48MHz 

necessária a comunicação USB seja obtida a partir do cristal de 20Mhz. 

No desenvolvimento do trabalho foi utilizado um kit de desenvolvimento Personal PIC 

USB DII (Figura 3.4). O kit de desenvolvimento constitui de uma placa de circuito eletrônico 

impresso com fins didáticos para desenvolvimento de sistemas microcontrolados. 
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Figura 3.4 - Kit de Desenvolvimento Didático Personal PIC DII. 

Fonte: PERSONAL PIC, 2013. 

3.4 Sistema de acionamento do Eixo X 

O sistema de movimentação do Eixo X é composto por um motor de corrente 

contínua, um encoder óptico linear e um circuito eletrônico de ponte H. O motor de corrente 

contínua é responsável por movimentar a estrutura da válvula de injeção ao longo do Eixo X 

do equipamento. A estrutura da válvula e o motor estão acoplados por meio de uma correia, 

que converte o movimento rotativo do motor em movimento linear que desloca a válvula ao 

longo do Eixo X. 

Neste projeto foi utilizado o motor M28N-2 produzido pela empresa MITSUMI, 

retirado da estrutura de uma impressora. É um motor indicado para utilização como solução 

para dispositivos de impressão. As características de operação desse motor estão descritas 

naTabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Especificações de operação do motor M28N-2 

 
Fonte: Adaptado de MITSUMI, s/d 

O acionamento do motor CC e a inversão do seu sentido de rotação é realizada pela 

placa de circuito eletrônico de Ponte H (Figura 3.5). Essa placa foi projetada e produzida no 

LPDNT (Laboratório de Protótipos e Novas Tecnologias) da Universidade Federal de Ouro 
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Preto. O esquema elétrico da placa de circuito eletrônico de Ponte H adotada nesse trabalho é 

mostrado na Figura 3.6.  

Através de comandos gerados pelo microcontrolador, o circuito eletrônico de Ponte H 

permite acionar o motor no sentido horário ou no sentido anti-horário bem como aumentar ou 

diminuir a velocidade de operação do mesmo. O microcontrolador utiliza o modulo CCP 

(Capture, Compare ou PWM) no modo PWM para gerar os sinais que comandam o sentido de 

giro e a velocidade do motor. Para realização de tal tarefa, são utilizados os pinos 17 (CCP1) e 

16 (CCP2) do microcontrolador. 

 

Figura 3.5 - Placa de circuito eletrônico de Ponte H 

 

Figura 3.6 - Diagrama elétrico da placa de circuito eletrônico de Ponte H 

Fonte:DAL COL, 2014 
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A determinação da posição da válvula de injeção ao longo do Eixo X do equipamento 

é realizada com a utilização de um encoder. Foi adotado um encoder óptico incremental 

linear, que converte o movimento linear da válvula de injeção em sinais digitais utilizados na 

determinação de posição.  

O encoder óptico incremental linear é composto de duas partes, sendo: um dispositivo 

de leitura e uma régua. Como dispositivo de leitura, utiliza-se o módulo de encoder óptico 

incremental HEADS-9700 Séries produzido pela empresa AVAGO (Figura 3.7). Possui 

alimentação única de 5V e dois canais de saída digital. As aplicações típicas desse módulo 

incluem impressoras, plotters, copiadoras e equipamentos de automação de escritório. O 

dispositivo de leitura possui uma parte emissora onde está localizado um diodo emissor de luz 

(LED) e uma parte detectora formada por fotodiodos e um circuito de processamento de sinais 

(AVAGO, 2010). 

 

Figura 3.7 - Módulo de encoder óptico incremental HEADS-9700 Séries. 

Fonte: AVAGO, 2010. 

A régua é formada de setores translúcidos e setores negros opacos dispostos de forma 

alternada e eqüidistante. A régua utilizada foi retirada de uma impressora jato de tinta e possui 

resolução de 59 segmentos opacos/cm. A resolução da régua foi determinada 

experimentalmente, contando-se o número de segmentos opacos por unidade de centímetros, 

com o auxílio de um projetor de perfis. 

A régua foi montada no suporte de alumínio que compõe o Eixo X do equipamento e 

se mantém estática entre o emissor e o detector do dispositivo de leitura do encoder. O 

dispositivo de leitura está montado na estrutura móvel da válvula de injeção, com liberdade de 

movimentação ao longo do Eixo X. Essa disposição permite que o dispositivo de leitura 

acompanhe o deslocamento da válvula e movimente-se ao longo da régua. A medida que o 
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dispositivo de leitura percorre a régua, os segmentos opacos interceptam o feixe de luz 

proveniente do LED e os segmentos translúcidos permitem a passagem da luz. A eletrônica 

embarcada do encoder óptico trata os sinais e os coloca em forma de pulsos (onda quadrada).  

A disposição do módulo de encoder óptico incremental (dispositivo de leitura) e da 

régua instalados no equipamento é apresentada na Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 - Montagem do encoder óptico. 

Os sinais elétricos gerados na forma de trens de pulsos pelo encoder óptico 

incremental linear são enviados ao microcontrolador e traduzidos em informações de posição. 

O microcontrolador utiliza um periférico de interrupção externa para processar os dados 

recebidos. A interrupção externa foi configurada como sensível a borda de subida, ou seja, a 

cada mudança de estado de 0 para 1 no pino de entrada selecionado, uma interrupção é 

gerada. O sinal na forma de trem de pulsos é recebido pelo pino 34 (INT1) do 

microcontrolador e a cada mudança de estado de nível lógico, é gerada uma interrupção que 

incrementa ou decrementa uma variável que conta o número de pulsos. Se a válvula 

movimenta-se no sentido positivo do Eixo X (direita) a variável é incrementada, e em caso 

oposto a variável é decrementada.  

A informação do deslocamento a ser realizado pela válvula ao longo do eixo X é 

inserida pelo usuário no software de interface na unidade de centímetros. O microcontrolador 

recebe essa informação e calcula o número de segmentos opacos correspondente a distância 

inserida em centímetros.  
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O motor opera em malha fechada com o encoder óptico incremental linear para o 

controle de posicionamento da válvula injetora ao longo do eixo X (Figura 3.9). No encoder 

do tipo incremental, a posição é obtida a partir de uma referência ou um ponto inicial.  

 

Figura 3.9 - Servossistema de malha fechada. 

Fonte: Adaptado de Parker, 2003. 

Com as informações inseridas pelo usuário no software relativas a área de deposição, o 

microcontrolador calcula duas posições que definem um intervalo em que a válvula de injeção 

deverá depositar o material em relação ao eixo X. Essas posições são denominadas de 

setpoint1 e setpoint2 e representam respectivamente a posição mínima e máxima. Ambas 

posições são calculadas em números de segmentos opacos, a partir da distância em 

centímetros introduzida no software de interface. A válvula é movimenta e acionada entre o 

intervalo que compreende essas duas posições para realizar a deposição do material.  

O controle de posição é baseado no cálculo dos erros da posição. O erro é definido 

como a diferença entre a posição atual da válvula e a posição desejada (setpoint), conforme as 

Equações 3.1 e 3.2: 

                                      

                                     

No momento em que o erro1 (Equação 3.1) for igual a zero, a válvula de injeção está 

na posição mínima de deslocamento. Por sua vez, no momento em que o erro2 (Equação 3.2) 

for zero, a válvula está na posição máxima. Ao atingir um desses dois pontos, o sistema de 

controle de posição anula a corrente no motor e consequentemente válvula de injeção 

estaciona. O firmware de controle do equipamento decide se a válvula de injeção continua 

estacionada, caso o processo de deposição esteja encerrado, ou se realiza a inversão de sentido 
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de giro do motor para deslocar a válvula para o sentido oposto e continuar o processo de 

impressão.  

O motor de corrente contínua opera continuamente invertendo seu sentido de giro, e 

conseqüentemente, o sentido de movimento da válvula de injeção. A inversão brusca de 

sentido de rotação do motor com a válvula ainda em movimento causa fortes impactos nos 

equipamentos. Além disso, executar o comando de parada do motor, com o mesmo operando 

em velocidade, não resulta na parada imediata da válvula de injeção. Devido a inércia do 

movimento da estrutura da válvula, a mesma continua se deslocando além da posição 

desejada, mesmo após cessado o fornecimento de corrente ao motor. Para reduzir os impactos 

no equipamento, e reduzir a movimentação indesejada da válvula de injeção por inércia, um 

algoritmo reduz a velocidade do motor CC de forma proporcional até a sua parada completa 

em cada inversão de sentido de giro. A abordagem adotada pode ser observada no fluxograma 

da Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 - Fluxograma do sistema de desaceleração do motor de corrente contínua. 
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Em que: 

ERRO: Diferença entre a posição atual do motor e a posição desejada; 

POSIÇÃO_ATUAL: Posição de leitura do encoder óptico; 

SETPOINT: Posição desejada; 

PWM: Variável que define percentual de duty cycle do PWM; 

Kp: Constante de proporcionalidade; 

PWM_MAX: Valor máximo da variável PWM; 

A medida que a válvula de injeção aproxima-se da posição limite, o ERRO diminui 

proporcionalmente ao avanço da válvula. Essa abordagem permite uma desaceleração de 

rotação do motor de forma proporcional até a parada completa. 

3.5 Sistema de acionamento do eixo Y 

O sistema de movimentação do eixo Y é composto por um motor de passos, uma placa 

de circuito eletrônico de controle e potência e uma chave óptica. O motor de passos transmite 

movimento ao eixo Y através de um conjunto de engrenagens e uma correia que esta fixa no 

suporte de alumínio que apóia a válvula de injeção. O motor de passos utilizado no protótipo 

é um motor de passo bipolar de 6 fios, de modelo e fabricante desconhecidos, retirado da 

estrutura de um escanner. Esse motor possui uma resolução de 200 passos por volta, ou seja, 

após executar 200 passos, seu eixo gira 360º.  

A placa de circuito eletrônico de controle e potência (Figura 3.11) opera em conjunto 

ao microcontrolador para comandar os movimentos do motor de passos e, conseqüentemente, 

deslocar o eixo Y. Essa placa foi produzida no LPDNT (Laboratório de Protótipos e 

Desenvolvimento de Novas Tecnologias ) da Universidade Federal de Ouro Preto. A placa de 

circuito eletrônico de controle e potência é composta por um circuito integrado de controle de 

motores de passos L297 e um driver de potência L298, ambos fabricados pela empresa 

STMicroelectronics. 
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Figura 3.11 - Placa de circuito eletrônico de controle e potência para motor de passo. 

O mecanismo de controle de posição do eixo Y opera em um sistema de malha aberta, 

ou seja, sem realimentação. Esse controle de posição é realizado apenas registrando o número 

de pulsos enviados ao motor de passos, dispensando o uso de sensores de posição. 

O microcontrolador e os circuitos integrados L297 e L298 operam em conjunto para 

prover movimento ao motor de passos (Figura 3.13). O microcontrolador gera e registra uma 

seqüência de pulsos na forma de onda quadrada. O circuito integrado L297 recebe os pulsos 

do microcontrolador e através da sua lógica interna fornece nas suas saídas uma seqüência de 

comandos necessários ao acionamento do motor de passos. O circuito integrado L298 utiliza a 

seqüência de comandos produzido pelo L297 para alimentar os enrolamentos do motor com a 

tensão e a corrente necessárias para o funcionamento do mesmo. 

 

Figura 3.12 - Esquema do sistema de controle do motor de passos. 
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O circuito integrado L297 permite o controle de posição, velocidade e sentido de giro 

do motor de passos. Os sinais de comando são processados pelo microcontrolador e enviados 

ao circuito integrado L297, que através dos seus circuitos internos acionam o motor de passos. 

O controle de posição e velocidade é realizado através de um sinal de onda quadrada 

aplicada no CI L297. O microcontrolador processa e produz o sinal de onda quadrada via 

software, utilizando o periférico timer0 como base de tempo. Esse sinal é emitido pelo pino 

15 (RC0) do microcontrador e aplicado ao pino 17 (CLOCK) do circuito integrado L297.  De 

acordo com a freqüência e do número de pulsos da onda quadrada gerada pelo 

microcontrolador, o circuito integrado L297, através da sua lógica interna, gera sinais que 

comandam o funcionamento do motor de passos, permitindo o controle de posição e 

velocidade de rotação do motor de acordo com as necessidades. 

O sentido de giro do motor de passos é definido através do pino 17 (CW/CCW) do 

circuito integrado L297. Em nível lógico alto (1) gira o motor no sentido horário e em nível 

lógico baixo (0) gira o motor no sentido anti-horário. O sinal de comando de sentido de giro 

aplicado no pino 17 (CW/CCW) do circuito integrado L297 é atribuído ao pino 03 (RA1) do 

microcontrolador. 

O funcionamento do circuito integrado L297 é definido pelo pino 10 (ENABLE) do 

próprio circuito integrado. Em nível lógico alto (1) o CI tem o funcionamento habilitado e em 

nível lógico baixo (0) desabilitado. O sinal de comando de habilitação ou desabilitação do 

funcionamento do circuito itegrado L297 é atribuído ao pino 04 (RA2) do microcontralador. 

Com o motor de passos parado e o CI com o funcionamento habilitado, todas as bobinas do 

motor são energizadas, mantendo o eixo travado. 

Observa-se a relação de pinagem entre o circuito integrado L297 e o PIC 18F4550 na 

Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Relação de pinagem entre o CI L297 e PIC18F4550 

 

O controle de posição do Eixo Y necessita de um sistema de referenciamento para 

operar com precisão. A posição inicial de operação do equipamento no eixo Y é determinada 

com o auxílio de uma chave óptica. Operando como um sensor de fim de curso, a chave 
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óptica permite determinar o momento em que a válvula encontra-se posicionada na 

coordenada inicial de movimentação do eixo Y. Essa informação é utilizada para efetuar o 

controle da posição da válvula injetora ao longo da movimentação em todo o eixo, uma vez 

que o sistema opera em malha aberta. 

O modelo e o fabricante da chave óptica do equipamento não foram identificados. O 

dispositivo foi obtido da estrutura de uma impressora jato de tinta. A chave óptica possui um 

emissor de luz e um receptor compostos por um LED e um fototransistor respectivamente.  O 

sensor encontra-se fixado na posição inicial de operação do eixo Y e possui uma fenda entre 

emissor e o receptor. O diagrama elétrico de ligação da chave óptico é apresentado na Figura 

3.13. 

 

 

Figura 3.13 - Diagrama elétrico de ligação da chave óptica. 

Uma placa metálica acoplada no suporte de alumínio da válvula de injeção eletrônica 

do equipamento atravessa a fenda do sensor e intercepta o feixe de luz proveniente do LED 

(Figura 3.15). Quando a fenda encontra-se livre e o feixe de luz atinge o fototransistor, a saída 

do sensor permanece em nível lógico 1. Por sua vez, quando a placa metálica intercepta o 

feixe de luz, o sensor encontra-se em nível lógico 0. Essa variação de nível lógico é percebida 

pelo microcontrolador através do pino 2 (RA0), configurado para operar como uma entrada 

digital. 
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Figura 3.14 - Disposição da chave óptica no equipamento. 

3.6 Sistema de acionamento da válvula de injeção eletrônica automotiva 

A válvula de injeção eletrônica automotiva é acionada e controlada por comando de 

PWM proveniente do microcontrolador. Alterando-se a freqüência e/ou o duty cycle do PWM 

aplicado na válvula é possível controlar a quantidade de material ejetado. A válvula opera 

com um sinal de amplitude de 12V, porém o microcontrolador gera um sinal com amplitude 

de 5V, além de possuir limitações de corrente. Um circuito de potência entre o 

microcontrolador e a válvula adéqua o sinal às necessidades de tensão e corrente da válvula. 

O circuito de potência projetado para a válvula de injeção eletrônica é apresentado na Figura 

3.15. 
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Figura 3.15 - Esquema do circuito de potência da válvula de injeção eletrônica. 

O sinal de comando PWM é produzido pelo microcontrolador via software, utilizando 

o timer0 como base de tempo e gerando o sinal através do pino RA3. Os valores de freqüência 

e duty cycle do sinal PWM são introduzidos através do software de interface com o usuário. O 

sinal obtido através do circuito de potência e aplicado na válvula de injeção foi medido por 

um osciloscópio como pode ser observado na Figura 3.16 

A leitura obtida no osciloscópio consta um valor de amplitude de 12,6V e freqüência 

de 1,023 kHz, valores próximos aos estimados e satisfatórios para o comando da válvula de 

injeção eletrônica. 

 

Figura 3.16 - Sinal aplicado na válvula de injeção obtido por osciloscópio. 
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3.7 Interface Gráfica 

O software de interface com o usuário foi desenvolvido pelo LPDNT (Laboratório de 

Protótipos e Desenvolvimento de Novas Tecnologia) da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Foi projetado em linguagem BASIC, utilizando-se o software Visual Basic, na versão 6.0. 

Através do software de interface do usuário é possível os parâmetros de configurações da 

máquina, tais como: distâncias de deslocamento dos motores, velocidade de operação do 

equipamento e a quantidade de material ejetado pela válvula de deposição. A principal função 

do software é oferecer uma interface visual amigável com o usuário, facilitando a operação e 

definição dos parâmetros importantes do equipamento. O software comunica-se em tempo 

real com o microcontrolador do equipamento, utilizando comunicação USB. 

 Os parâmetros definidos através do software são enviados ao microcontrolador, que 

executa de forma automática toda a operação do equipamento. Uma ilustração da interface 

com o usuário é apresentada na Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 - Software de interface com o usuário. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso foi possível colocar em 

operação uma máquina de Impressão de Polímeros Controlada por Microcontrolador provida 

de um sistema mecânico e elétrico capaz de realizar o posicionamento preciso do sistema de 

ejeção em duas dimensões. A comunicação com o software mostrou-se eficiente, permitindo o 

controle do equipamento através de uma interface amigável, atingindo os propósitos 

propostos. 

Foram realizados alguns testes de medição de posicionamento e velocidade do 

mecanismo. Os resultados obtidos seguem descritos abaixo. 

4.1 Posicionamento do motor de passo 

O movimento rotativo do motor de passos é transferido para a estrutura que suporta a 

válvula de injeção na forma de movimento linear. Realizou-se um experimento afim de obter 

uma relação entre o número de passos executados pelo motor e o deslocamento linear da 

válvula. O experimento consistiu em executar determinados números de passos com o motor e 

mensurar a distância linear percorrida pela válvula no eixo Y. Para cada 237 passos 

executados pelo motor, a válvula desloca-se de 1 cm, ou seja, a relação obtida entre o número 

de passos executados pelo motor e a distância linear percorrida pela válvula de injeção é de 

237 passos/cm. Essa relação mostra-se adequada para as necessidades de precisão do sistema. 

O motor de passo pode ser acionado através de diversas freqüências de clock. Por 

meio de experimentação, aplicando-se diversos valores de freqüência e observando a resposta 

do motor de passos, foi possível encontrar uma freqüência limite de operação. Os resultados 

mostraram que o motor de passos utilizado no trabalho é capaz de operar com precisão até 

uma freqüência máxima de 1300Hz. Para sinais de clock acima de 1300Hz, o motor 

comporta-se de forma inadequada e perde a precisão de operação.  

4.2 Velocidade do motor de passo 

A velocidade de rotação do eixo do motor de passos varia de acordo com a freqüência 

de impulsos aplicada no motor. Quanto maior a velocidade de operação do motor de passo, 

maior a velocidade de movimentação do eixo Y. 
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Foi realizado um ensaio para mensurar as velocidades de movimentação linear do 

suporte de alumínio que apóia a válvula de injeção para diversos valores de freqüência de 

clock. O motor de passo foi acionado com uma tensão nominal de 15V, aplicando-se ondas 

quadradas com variados valores de freqüência. Para o cálculo da velocidade, o motor de passo 

deslocou o suporte de alumino ao longo do eixo Y por uma distância de 20 cm e o tempo foi 

mensurado por meio de um cronômetro. O motor foi acionado usando o método de operação 

de meio passo, e com variadas freqüências de ondas quadradas. O método de operação de 

meio passo permite dobrar a resolução intrínseca de operação do motor de passo, que passa a 

operar com uma resolução de 400 passos/revolução, ao invés da resolução de 200 passos 

característica do motor. 

Os resultados obtidos estão descritos na Tabela 4.1 e na Figura 4.1. 

Tabela 4.1 - Velocidades estimadas de operação do Eixo Y para diferentes valores de freqüência. 

 

 

Figura 4.1 - Velocidade estimada de operação do Eixo Y. 
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4.3 Posicionamento do servo motor 

De acordo com os dados inseridos no software de interface, o sistema define duas 

posições que limitam a faixa de movimentação da válvula de injeção. O microcontrolador, 

utilizando as informações transmitidas pelo encoder óptico, identifica o momento em que a 

válvula atinge a posição limite e anula a corrente de alimentação do motor. Apesar de não 

apresentar corrente nos enrolamentos, o motor mantém seu movimento por inércia da válvula 

de injeção. Isso faz com que a válvula se desloque além da posição limite estabelecida. 

Porém, esse movimento inadequado da válvula por inércia não interfere no sistema de 

deposição. O encoder constantemente envia a informação da posição da válvula para o 

microcontrolador. O microcontralador somente aciona a válvula para depositar o material 

enquanto a válvula está posicionada dentro da faixa de operação estipulada. Essa abordagem 

permite que o equipamento realize a deposição de polímero de forma precisa, apesar do 

deslocamento da válvula de injeção por inércia. 

4.4 Velocidade do servo motor 

Testes de medição de velocidade no motor DC permitiram obter uma relação de 

velocidade linear de movimentação da válvula para distintos valores de duty cycle.  Para a 

realização dos ensaios aplicou-se no motor um sinal PWM com  amplitude de 15V e 

freqüência de 3kHz. A válvula foi movimentada por uma distância de 10cm aplicando-se 

diferentes valores de duty cycle no motor, permitindo calcular a velocidade a partir dos 

diferentes tempos de deslocamento obtidos. Os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela 4.2 e no Figura 4.2. 
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Tabela 4.2 - Velocidade estimada de operação do Eixo X para diferentes valores de duty cycle. 

 

 

Figura 4.2 - Velocidade estimada de operação do eixo X. 

4.5 Chave Óptica 

A chave óptica apresentou um rápido tempo de resposta para o funcionamento 

eficiente e preciso do sistema de referenciamento de posição do eixo X. Quando o feixe de luz 

proveniente do emissor atinge o receptor, a chave óptica mantém sua saída em nível lógico 

baixo (0), com uma tensão de 0,09 volts, medida por um multímetro. Quando o feixe de luz é 

interceptado e não atinge o emissor, a chave óptica mantém sua saída em nível lógico alto (1), 

com uma tensão de 4,96 volts, medida por um multímetro.  
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Os valores em tensão obtidos para os distintos níveis lógicos são adequados para a 

identificação do estado da saída da chave óptica pelo microcontrolador.  
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5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso permitiu o desenvolvimento de sistema 

eletrônico e firmware para comando de uma máquina de impressão de polímeros 

microcontrolada, capaz de comunicar com um software de interface com o usuário. Utilizando 

componentes de baixo custo, o equipamento demonstrou um desempenho satisfatório para 

realização de ensaios e testes.  

Foi possível realizar estudos acerca do acionamento e métodos de controle de motores 

de passo e de motores de corrente contínua, bem como realizar estudos sobre 

microcontroladores e sistemas microcontrolados, além dos sensores de posicionamento como 

encoders ópticos e chaves ópticas. 

Por meio de realização de testes com medições de velocidade e incerteza no 

posicionamento do mecanismo, conclui-se que os motores de acionamento e os sensores de 

posição da máquina operaram de forma esperada e satisfatória. Além do mais, o sistema 

mecânico mostrou-se capaz de realizar o posicionamento preciso do sistema de ejeção. 

Em síntese, pode-se concluir que o trabalho será capaz de auxiliar na continuidade de 

pesquisas já em desenvolvimento no campo das propriedades dos polímeros aplicada a 

produção de dispositivos eletrônicos orgânicos, assim como em novos ramos de estudos e 

aplicações. 
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6 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como recomendações para trabalhos futuros sugere-se o desenvolvimento de 

algoritmos mais robustos e eficientes para o controle do equipamento, o projeto e 

desenvolvimento de um sistema de controle pressão que permita otimizar do sistema de 

deposição de polímeros do equipamento, além da realização de ensaios de precisão mais 

confiáveis. 

Visando tornar o sistema eletrônico mais compacto e dimensionado para o controle do 

equipamento em questão, sugere-se o desenvolvimento e a confecção de uma placa de circuito 

impresso que integre todo o sistema eletrônico em uma única interface.   
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