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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo a instrumentação de uma mesa de 

movimentação de três dimensões para estudo de programação, motores elétricos e 

microcontroladores. Será apresentado o retrofitting da parte mecânica e da parte 

eletrônica, o desenvolvimento da comunicação entre os subsistemas, a programação 

para a movimentação do aparato e a respectiva documentação. A movimentação 

mecânica do aparato é dada por um sistema de correias conectadas em dois 

motores de passo, sendo estes acionados via um circuito eletrônico de chaveamento 

por transistores. O sistema de comando é desenvolvido em linguagem C e 

controlada por um microcontrolador ATmega 328P ou ATmega 2560. O aparato 

desenvolvido pode ser acionado conectado a um computador pessoal ou de maneira 

independente, contando com uma placa joystick e uma tela de LCD de quatro linhas 

para a interface com o usuário, assim visando o ensino de programações 

autônomas. Também será desenvolvido experimentos didáticos, visando a validação 

do aparato e o ensino de microcontroladores. 

 

Palavras-chave: bancada didática, microcontrolador, ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims at the instrumentation of a three-dimensional table for the 

study of programming, electric motors and microcontrollers. The retrofitting of the 

mechanical part and the electronic part will be presented, the development of the 

communication between the subsystems, the programming for the movement of the 

apparatus and the respective documentation. The mechanical movement of the 

apparatus is given by a system of belts connected in two step motors, these being 

driven via an electronic circuit of switching by transistors. The control system is 

developed in C language and controlled by an ATmega 328P or ATmega 2560 

microcontroller. The developed device can be activated connected to a personal 

computer or independently, counting on a joystick board and a four-line LCD screen 

for the user interface, thus aiming the teaching of autonomous programming. Also will 

be developed didactic experiments, aiming the validation of the apparatus and the 

teaching of microcontrollers. 

 

Key words: didactic, microcontroller, teaching 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço da tecnologia, automação dos processos e utilização cada 

vez mais presente de máquinas de usinagem CNC, máquinas de múltiplos eixos 

para posicionamento, deposição ou remoção de material estão se tornando cada vez 

mais comuns (Souza, 2009). 

A utilização de acionamento via motores é a principal opção de 

movimentação, oferecendo precisão e velocidade (Souza, 2009). O aprendizado 

nessa área é fundamental para a produção industrial, tendo em vista o crescimento 

da utilização de movimentação de três eixos na indústria de manufatura atual. No 

entanto, tendo em vista a complexidade de um sistema de posicionamento 3D, 

considera-se para o ensino fazer uma transição didática a partir de um sistema de 

posicionamento com dois eixos. 

 

Figura 1 – Exemplo de mesa de posicionamento de duas dimensões 

 

Fonte: Posijet Ind. e Com. Ltda 

 

A princípio, é necessário ter um sistema mecânico e um sistema de 

acionamento de motores que suportem as solicitações comandadas pelo sistema. 
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É preciso considerar, ainda, que o controle de movimentação é o 

“cérebro” do sistema e é responsável por todas as computações necessárias para o 

planejamento do caminho, a realimentação e a execução da sequência (Sclater, 

2011). Logo, não somente existem questões mecânicas a serem aprendidas mas 

principalmente o posicionamento de uma estrutura de múltiplos eixos necessita de 

um sistema de comando para o posicionamento preciso e de grande rapidez. 

O uso de microcontroladores permite esse tipo de comando tanto para um 

sistema industrial quanto para um sistema didático, sendo necessária uma 

programação adequada. Tal sistema, para ser robusto, deve ter uma interface 

humano máquina, permitindo a parametrização, supervisão, entrada de posições e 

coleta de dados. 

A programação a ser feita no microcontrolador é de grande importância na 

movimentação do sistema mecânico. É ela que fará a conexão entre a intenção do 

operador e o acionamento do aparato. O estudo da programação, portanto, tem uma 

importância singular, assim como em outras áreas da mecatrônica e da automação, 

na movimentação de máquinas de múltiplos eixo. 

Além de tudo, é preciso considerar o estilo de aprendizagem do aluno. 

Conforme Silva (2012) analisou, o estilo de aprendizado de um aluno pode ser 

subdividido em quatro dimensões, percepção, retenção, processamento e 

compreensão. Cada dimensão é constituída por dois polos contrários caracterizando 

as preferências do aprendiz. O aluno, então, pode ter percepção sensorial ou 

intuitiva, retenção visual ou verbal, processamento ativo ou reflexivo e compreensão 

ativa ou reflexiva.  

 De acordo com o estudo, mais de três quartos dos alunos amostrados 

tem uma percepção de aprendizado sensorial, cerca de dois terços têm retenção 

visual e mais da metade tem processamento ativo. Perceptores sensoriais preferem 

estímulos externos, dando atenção aos detalhes e a experimentos práticos. 

Retentores visuais tem melhor eficiência de aprendizado com a visualização de 

imagens, filmes ou acontecimentos. Finalmente, indivíduos com processamento 

ativo preferem situações dinâmicas capazes de permitir experimentações. 

Tendo em vista esses resultados, é possível concluir que a existência de 

um aparato mecânico, possível de ser manuseado, observado e experimentado será 
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benéfica para o aprendizado generalizado dos alunos de programação e eletrônica 

digital, onde muitas vezes carecem de experimentos práticos e que podem ser 

visualizados sem aparelhagem. 

Este trabalho pretende proporcionar uma ferramenta de aprendizado 

nesta área desenvolvendo um sistema de posicionamento de dois eixos didático 

controlada e comandada por um microcontrolador capaz de executar movimentação 

no plano, para o estudo de programação, além de ser uma base para melhor 

compreensão de movimentação de eixos lineares, acionamentos e circuitos 

eletrônicos. 

 

1.1 Definição do problema 

 

Em uma sala de aula, é normal um professor encontrar dificuldades para 

o ensino de eletrônica, em especial a área de microcontroladores, onde a maior 

parte dos alunos têm dificuldade em lidar com temas abstratos. A existência de 

aparatos experimentais capazes de serem observados pode ser, assim, uma 

ferramenta importante para o ensino de sistemas eletrônicos.  

Como utilizar aparatos eletromecânicos para um melhor ensino de 

microcontroladores? 

 

1.2  Justificativa e relevância 

 

À medida que a indústria exige mais precisão e produtividade nos 

processos, é necessária a formação de mão de obra especializada de programação 

de microcontroladores. O conhecimento de utilização de mesas de posicionamento, 

programação de microcontroladores ou manipuladores robóticos, operações que 

exigem desenvolvimento de um sistema de comando de posição adequado, podem 

ser estudadas a partir do projeto em questão.  

Considerando essa necessidade, o projeto apresentado busca auxiliar na 

formação de profissionais de qualidade desenvolvendo uma ferramenta cinestésica 

na área programação de microcontroladores aplicados em um sistema de 

posicionamento com dois eixos de deslocamento lineares. 
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Atualmente existe uma carência de ferramentas práticas de ensino na 

área de microcontroladores no Instituto Federal de Santa Catarina para o curso de 

engenharia mecatrônica. Ao aumentar a gama de ferramentas didáticas existentes é 

esperado o aumento da qualidade de ensino e a formação de um aluno mais 

preparado para o mercado de trabalho. O projeto também poderá ser utilizado, com 

o atuador correto, para o desenho em superfícies planas, permitindo seu eventual 

uso para a fabricação de placas de circuitos ou modelos com usinagem em 2D. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo principal 

 

O principal objetivo deste trabalho é fazer a adequação de uma mesa de 

eixos XYZ didática acionada com motores de passo para o estudo de programação 

em microcontroladores e seu posicionamento em duas dimensões. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Fazer o retrofitting mecânico de uma mesa XYZ existente; 

 Revisar e corrigir o circuito elétrico; 

 Desenvolver um circuito de controle, comunicação e acionamento; 

 Integrar elementos de interface humana para o comando e comunicação do 

aparato; 

 Idealizar experimentos didáticos para o ensino; 

 Documentar o projeto para permitir reproduções semelhantes em outras 

instituições de ensino. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Uma mesa de posicionamento XY, como o nome já diz, é uma mesa com 

dois eixos de liberdade, permitindo o posicionamento em um plano. A movimentação 

é feita por motores utilizando transmissores de potência mecânica para o 

posicionamento desejado. Com a posição, um atuador externo ou conectado à mesa 

pode fazer a operação de fabricação pretendida. 

 

2.1  Mesas de posicionamento 

 

Costa (2016), enfatiza que as exigências atuais ao nível de produtividade, 

flexibilidade e qualidade torna inevitável a utilização de sistemas automáticos nos 

processos de fabricação.  

Entre esses sistemas situa-se a mesa XY, em que depende de dois eixos 

de liberdade para permitir o posicionamento correta para a atuação de operações de 

fabricação típicas de uma fresadora convencional. Trata-se, então, de um sistema 

auxiliar, necessitando um atuador para a confecção desejada. 

Camargo (1998) aponta também que esse tipo de configuração também é 

utilizado em outras aplicações além de fresamento. Como exemplo tem-se máquinas 

de riscagem e corte de vidro, movimentando a peça ou a ferramenta na posição 

desejada, prensas viradeiras, determinado o comprimento da aba de uma chapa a 

ser dobrada bem como seu ângulo, posicionador de solda TIG, com uma central 

CNC comandando o processo da tocha em vários pontos através de um 

posicionador de coordenadas XY, e máquinas de borda industrial, com o controlador 

posicionando o bastidor de bordado em dois eixos sincronizando com a subida e 

descida da agulha. 

Para o posicionamento desses, conforme Camargo (1998), é preciso 

efetuar a programação de um computador, para assim fazer o comando dos motores 

para a posição desejada. Assim, apresenta-se uma interligação de 

microprocessadores para o comando da posição de um sistema de coordenadas. 
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2.1.1 Elementos mecânicos 

 

Conforme cita Camargo (1998), são exigências das máquinas modernas 

precisão e apurada funcionalidade. Para isso são necessários os corretos elementos 

mecânicos para suprir estas condições. 

Uma mesa de eixos ortogonais necessita, primeiramente uma base fixa 

para seu funcionamento correto. Sobre ela serão fixados os apoios que irão suportar 

os outros elementos mecânicos, aqui divididos entre guias e patins, para condução 

do movimento, correias e engrenagens. 

 

2.1.2 Guias e mancais de rolamentos 

 

Franceschi e Antonello (2014) citam guias como elementos que 

sustentam, com certo rigor, a trajetória de determinadas peças. Guias lineares, 

assim, sustentam uma trajetória linear e são utilizadas para mesas XY de 

coordenadas cartesianas, com seus dois eixos, seus conjuntos de guias, ortogonais 

entre si. Os mancais de rolamentos oferecem menor atrito se comparados com os 

mancais de deslizamento, devido ao fato que os elementos rolantes giram entre as 

guias. 

O conjunto de mancais de rolamentos lineares acopladas em guias 

lineares é conhecido como patins e trilho, respectivamente, e extensivamente 

utilizados para o posicionamento linear na indústria de fabricação.  

 

2.1.3 Motores de passo 

 

Conforme cita Condit (2004), motores de passo preenchem um nicho único no 

mundo de controles de motores, sendo utilizados em medições e aplicações de 

controle. Com uma grande variedade de configurações, estes motores apresentam 

características interessantes para o posicionamento, entre elas a capacidade de 

deslocamento controlado em malha aberta graças à sua movimentação via pulsos 

(passos). Seu funcionamento baseia-se na geração de um campo magnético à 

passagem de corrente pelas suas bobinas. 
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Entre os tipos de motor de passo, os motores unipolares apresentam bom 

torque e permitem variáveis configurações para a sua movimentação. Cortis (2004) 

ilustra esse tipo de motor e apresenta exemplos de movimentação. Seu 

funcionamento baseia-se aplicando tensão elétrica em único polo, conforme 

evidencia seu nome, e a acionando a bobina correta por meios de chaves para que 

posicione o motor na posição correta alinhando o núcleo, um imã permanente, com o 

campo magnético gerado. 

 

Figura 2 – Exemplo de motor de passo e método básico de movimentação 

 

Fonte: Reston Condit, 2004, Stepping Motors Fundamentals 

 

Para a movimentação de um motor de passo, é preciso executar uma 

sequência correta de pulsos. A figura 2 mostra uma movimentação aplicando tensão 

com abertura de apenas uma chave, no entanto pode ser acionado duas ao mesmo 

tempo para um aumento de torque e potência. 

 

2.1.4 Microcontroladores 

 

Os primeiros microprocessadores, segundo Gridling e Weiss (2007), 

foram desenvolvidos no início da década de 70, com o chip Intel 4004. O TMS 1000, 

da Texas Instruments, introduzido em 1974, contava com RAM, ROM e chip 

embarcado I/O, sendo considerado um dos primeiros microcontroladores. 

Hoje em dia a produção de microcontroladores está na faixa de bilhões 

por ano e é utilizado em muitas aplicações, sendo aplicado em itens domésticos 

como micro-ondas, máquinas de lavar e cafeteiras até a indústria aeroespacial, com 

utilizações na indústria de automobilística, automação e telecomunicações. 
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Gridling e Weiss (2007) descrevem microprocessadores como CPUs 

(Unidades de processamento central) que necessitam de dispositivos periféricos tais 

como memória, temporizadores e controladores USB para seu funcionamento. Um 

microprocessador, assim, não pode funcionar de maneira independente, 

necessitando, ao menos, uma memória e dispositivo de saída para ser útil. 

Microcontroladores, por outro lado, já contém todos os componentes para 

operação independente, tendo sido projetados para isso. Assim, microprocessadores 

já incluem memória, controladores de interface, um ou mais temporizadores, um 

controlador de interrupção e, principalmente, entradas I/O de propósito geral, 

podendo criar uma interface com o seu ambiente. 

 

2.1.5 ATmega 328P e 2560 

 

A ATmel Corporation, de acordo com o site da empresa, foi uma empresa 

líder mundial em projetos e na fabricação de microcontroladores, soluções de 

tecnologia sensível ao toque capacitivas, lógica avançada, mixagem de sinais, 

memórias não voláteis e componentes para radiofrequência (RF). Fundada em 1984, 

com sede corporativa San Jose, Califórnia, e chegando a cerca de cinco mil 

funcionários em 2013. Em 2016, foi adquirida pela Microship com a promessa de 

continuar com a tradição de inovação, ampliando através de solução para 

microcontroladores, analógicos, toque, conectividade e memória. 

Entre seus microcontroladores destaca-se o ATmega328P e ATmega 

2560, utilizados, entre outras aplicações, nas placas Arduino Uno e Mega, 

respectivamente. 

O ATmega 328P é descrito pelo datasheet como um microcontrolador 

CMOS de 8 bits baseado na arquitetura RISC. Executando poderosas instruções em 

um ciclo de clock simples, o ATmega 328P pode atingir a faixa de um milhão de 

instruções por segundo por MHz. 

O controlador também dispõe de um contador de tempo real (RTC), três 

flexíveis temporizadores com modos de comparação e modulação de largura de 

pulso (PWM), uma serial Transmissora/Receptora Universal Síncrona ou Assíncrona 

(USART) programável, um barramento de circuito Inter-Integrado (I2C), seis canais 
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de conversores analógico para digital (ADC) de dez bits, um temporizador Watchdog 

com oscilador interno, uma porta de interface periférica serial (SPI) e seis modos de 

economia de energia. A Figura 3 apresenta os pinos disponíveis no 

microprocessador ATmega 328P. 

 

Figura 3 – Pinos do ATmega 328P 

 

Fonte: Datasheet do microcontrolador ATmega 328P (2016) 

 

O ATmega 2560 também se trata de um microcontrolador CMOS de 8 bits 

baseado na arquitetura RISC executando cerca de um milhão de instruções por 

segundo por MHz.  

Este controlador apresenta um maior número de recursos, apresentando 

um Contador de Tempo Real (RTC), seis flexíveis temporizadores com modos de 

comparação e Modulação de Largura de Pulso (PWM), quatro seriais 

Transmissora/Receptora Universal Síncrona ou Assíncrona (USART) programável, 

um barramento de Circuito Inter-Integrado (I2C), dezesseis canais de Conversores 

Analógico para Digital (ADC) de dez bits, um temporizador Watchdog com oscilador 

interno, uma porta de Interface Periférica Serial (SPI) e seis modos de economia de 

energia. A Figura 4 mostra os pinos disponíveis no microprocessador ATmega 2560. 
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Figura 4 – Pinos do ATmega 2560 

 

Fonte: Datasheet do microcontrolador ATmega 2560 (2014) 

 

Além do citado, suas características também diferem nas grandezas 

demonstradas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Comparação entre grandezas do ATmega 328P e ATmega 2560 

Microcontrolador Contagem de 

pinos 

Flash (bytes) EEPROM RAM I/Os de 

propósito geral 

ATmega 328p 32 32K 1K 2K 23 

ATmega 2560 100 256K 4K 8K 86 

Fonte: Datasheet dos microcontroladores ATmega328P (2016) e ATmega 2560 (2014) 
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É visível a maior quantidade de recursos, entradas e saídas no 

microcontrolador ATmega 2560, bem como a memória disponível. Isso permite ao 

controlador um maior número de periféricos e programas mais complexos que o 

ATmega 328P. Sua aplicação, assim, é mais abrangente e pode executar mais 

tarefas com mais sistemas sendo controlados e comandados. 

Em contrapartida, o microcontrolador ATmega 328P é mais compacto e 

simples, sendo, consequentemente, mais barato e também conta com poder de 

processamento similar. Sua versatilidade é interessante em casos em que não é 

utilizado muitos periféricos ou quando existem poucos sistemas sendo controlados.  

Em uma aplicação, então, cabe ao projetista decidir qual microcontrolador 

utilizar, equilibrando os prós e contras de cada produto.   
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3. METODOLOGIA DE PROJETO 

 

3.1   Projeto Informacional 

 

A primeira parte da metodologia utilizada é o projeto informacional. 

Carpes (2005) descreve essa etapa como: 

 

O projeto informacional é a primeira fase do desenvolvimento de um 

produto e é onde as características desejadas para o produto são 

definidas. Inclui o estudo das necessidades do consumidor, a descrição 

da ideia do produto a ser projetado, a elaboração da lista de requisitos e a 

transformação dos requisitos em especificações O consumidor possui um 

comportamento adaptativo, procurando conformar-se às exigências ou 

imposições sociais. É um produto social e reflete a cultura do grupo social 

ao qual pertence, sendo as necessidades individuais reflexos das 

necessidades da sociedade em que está inserido. (Carpes, 2005) 

 

O projeto informacional, assim, é a fase onde se analisa o problema a ser 

resolvido, afim de se conceber um conceito inicial do produto. 

 

3.1.1 Definição do problema 

 

O problema definido pelos clientes consiste na dificuldade de ensino de 

microcontroladores para um conjunto de alunos sem uma base sólida na área 

somada à falta de ferramentas didáticas para seu aprendizado. 

Professores também encontram barreiras no ensino de programação para 

alunos que tem aprendizado sensorial, devido a conceitos abstratos e a falta de 

exemplos físicos dentro da sala de aluna. Assim, sentem falta de um aparato 

mecânico que possa ser programável, acionado e comandado a partir de um 

microcontrolador.  

 

3.1.2 Usuários 
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Os usuários de um sistema didático mecânico acionado por 

microcontrolador são professores que gostariam de ter uma aula mais dinâmica e 

grupos de alunos dedicados a aprenderem conceitos como programação de 

microcontroladores, geometria cartesiana ou que buscam áreas da automação de 

processos que utilizem posicionamento XY como processos de fabricação. 

 

3.1.3 Requisitos do projeto 

 

Foco no ensino dos microcontroladores ATmega 328P e 2560 – Dado a 

possibilidade de ensino desses microcontroladores, bem como sua presença nos 

mais variados sistemas embarcados, o projeto se focará no ensino da programação 

e uso dos microcontroladores ATmega 328P e 2560. Deve-se, então, agrupar o 

comando das tarefas a um único microcontrolador, de preferência sendo funcional 

de maneira independente. 

Sistema didático – A característica mais importante do projeto, tendo em 

vista que o seu objetivo é o ensino de programação para os alunos. Um sistema 

didático significa que sua movimentação deve ser rápida, intuitiva e prática, capaz de 

demonstrar funcionamento sem necessitar um conhecimento complexo do tema. 

Segurança – Por ser utilizado por alunos sem conhecimento do tema, a 

segurança é fator primordial no sistema. A falta de experiência na área por vezes 

leva o aluno a não observar as diretrizes de segurança e a prevenção de acidentes. 

Cabe, então, priorizar esta característica para evitar futuros acidentes. 

Versatilidade – É interessante o aparato ser utilizado para o ensino de 

motores, elementos mecânicos, eletrônica digital, eletrônica de potência, 

coordenadas cartesianas, enfim, áreas da automação ou mecatrônica. O potencial 

como aparato didático é grande em outras áreas de ensino além de programação de 

microcontroladores. 

Existência de uma interface humano máquina – Alunos, especialmente 

aqueles com processamento ativo, por ora preferem interagir com seus trabalhos, 

podendo mexer e fazer parte do seu estudo. Uma interface humano máquina (IHM) 

torna-se necessária para a atender as necessidades educativas.  
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Implementação de um atuador no eixo Z – A existência de um atuador 

permite traçar a trajetória do aparato, além de fornecer uma ferramenta capaz de 

executar algum processo de fabricação, permitindo mais outro acesso à outras áreas 

e ao aprendizado do aluno. 

Baixo custo de produção – Com a intenção de popularizar o seu uso em 

outras instituições e escolas, o aparato deve ter como norteador um baixo custo e ter 

facilidade de fabricação, permitindo a eventuais usuários a possibilidade de 

montagem de clones. 

 

3.1.4 Benchmarking 

 

Por benchmarking utilizou-se o aparato disponível no Instituto Federal de 

Santa Catarina para ensino de controle de motores de corrente contínua. O aparato 

foi desenvolvido pelo professor Nelson Gauze Bonacorso e pode ser utilizado 

também para o ensino de controladores PID. É um sistema de movimentação 

semelhante ao proposto, envolvendo apenas um eixo conectado em um carro 

deslizante sobre guias, e trata-se de uma ótima ferramenta didática para o ensino 

prático de conceitos teóricos. O desenvolvimento deste projeto busca alcançar as 

características didáticas deste aparato. 

 

Figura 5 – Imagem do aparato didático para ensino de motores CC 

 

Fonte: Fotografia do autor 
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Também utilizou-se, como inspiração e base, o aparato cedido pelo 

professor Tiago Semprebom, desenvolvido em seu trabalho de conclusão de curso 

em 2004. O aparato foi doado pelo professor e encontra-se atualmente em desuso 

no Instituto Federal de Santa Catarina. De acordo com Semprebom (2004), trata-se 

de um sistema de posicionamento de duas guias que receberá arquivos .plt, o 

analisa transformando suas variáveis em pontos fixos cabíveis aos eixos X, Y e Z 

totalmente automático. 

 

Figura 6 – Vista superior do projeto mecânico completo 

 

Fonte: Semprebom (2004) 

 

3.1.5 Especificações 

 

Acionamento com Arduino Uno e Mega – As plataformas Arduino Uno e 

Mega tem como central de processamento os microcontroladores ATmega 328P e 

2560 respectivamente. Por serem de fácil acesso, versáteis e de baixo custo, optou-

se por tê-los como centrais de processamento. 
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Utilização de placa joystick e tela de LCD – Esses dois periféricos 

permitem uma integração humano máquina eficiente, sendo a placa joystick a 

entrada e a tela LCD a saída do sistema. 

Adicionar uma bobina no eixo Z – A utilização de um atuador binário como 

eixo adicional amplia uma dimensão a mesa. Torna-se então, um sistema de 2,5 

eixos. O foco do ensino, no entanto, continua sendo em um plano, com a bobina 

utilizada apenas para traçar a trajetória da mesa. Futuramente, este eixo adicional 

pode ser ampliado para uma nova função, tal como fabricação de placas de circuito 

fresadas. 

Retrofitting de um sistema de posicionamento – Com o objetivo de 

minimizar os custos do projeto, irá ser utilizado um aparato em desuso e avariado.  

 

3.2   Projeto Conceitual 

 

De acordo com Carpes (2014), o projeto conceitual tem por finalidade 

gerar os conceitos ou princípios de solução viáveis para o produto. Assim, o 

problema relacionado com o conceito do produto é analisado, definido e dividido em 

partes.  

 

3.2.1 Função principal e subfunções 

 

A função principal do aparato é posicionar o carro suporte do atuador do 

eixo Z na posição desejada. A posição e as configurações de passo serão ser dadas 

pela placa periférica joystick ou pela conexão serial do Arduino. Para cumprir a 

função principal é preciso seguir a ordem das subfunções. 

Inicialmente, a mesa está em modo de espera, aguardando instruções do 

operador pela placa joystick. O operador, se desejar, pode configurar a velocidade e 

enviar um comando de home, permitindo que a mesa trace a origem do seu plano, 

conhecido como zero-máquina em ferramentas CNC. Assim, qualquer 

posicionamento que envolva o envio de dados para um ponto XY poderá ser 

encontrado a partir da origem. 
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Existem dois tipos de informações de movimentação, a primeira através 

de pontos no plano conforme foi descrito anteriormente e a segunda por comandos 

de movimentação, providas pelo joystick. Este tipo de movimentação não necessita 

de ciclo de home. As duas levam ao deslocamento do carro, que será feito pelos os 

motores X e Y, de maneira independente para maior velocidade. 

Ao chegar na posição desejada, o operador pode ou não atuar o eixo Z 

que, para os fins desejados, terá uma caneta acoplada. A posição final deste 

processo deve ser informada para o usuário através da interface serial ou pela tela 

LCD. O aparato retorna ao modo de espera, aguardando mais comandos do 

operador.  

Figura 7 – Função principal e subfunções 

 

Fonte: Elaboração própria 

  

3.2.2 Síntese funcional 

 

Com as subfunções descritas, é possível descrever a síntese funcional do 

aparato, especificando cada uma das tarefas.  

Conforme já foi dito, o aparato inicia em modo de espera, aguardando o 

operador enviar algum comando. Neste modo de espera ele pode entrar no modo 

configuração ou modo de movimentação. 

No modo configuração o aparato pode receber o comando de home ou o 

ajuste de velocidade. A interface poderá ser dada pela placa joystick, necessitando a 

tela de LCD no caso do Arduino Mega ou a comunicação serial com o Arduino Uno. 

Se selecionar a operação de home, os dois motores deveram ser 

acionados em velocidade baixa para a direção do seu respectivo fim de curso até 
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receber seu sinal. Quando receber o sinal de seu respectivo eixo, o motor deverá 

parar seu movimento imediatamente. Recebido os dois sinais, o aparato determinará 

a posição como origem do plano, que será utilizada para movimentação por pontos. 

A configuração de velocidade também poderá ser dada pelas duas 

interfaces. O operador selecionará esta opção e inserirá um número que 

corresponderá a velocidade desejada. 

Caso o usuário deseje movimentar o aparato ele terá duas opções de 

movimentação, dependendo da interface que ele utilizará. Na interface serial ele 

deverá enviar a posição desejada, enquanto que na placa joystick a movimentação 

será por velocidade, dependendo da distância do joystick em relação a sua posição 

original. 

Na movimentação por pontos o aparato irá aguardar até receber a 

posição desejada e movimentará os motores para alcançá-la. Ao fim do ciclo, ele 

enviará um sinal de conclusão e informará a posição atual. 

Se utilizada a placa, o sistema movimentará baseado no sinal analógico 

recebido. Como o deslocamento do joystick é convertido, através de resistores 

variáveis, em uma tensão que varia entre uma faixa mínima e máxima, o 

microcontrolador deverá ler este sinal através do seu conversor analógico digital 

(ADC) e utilizar este valor como velocidade de deslocamento. Se o operador liberar 

o joystick, o sistema deverá parar e informar a posição. 

 

Figura 8 – Síntese funcional 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A síntese funcional descrita trata-se apenas de uma proposta para o teste 

e validação da bancada. Os alunos que a utilizarem para a programação de 

microcontroladores poderão criar suas próprias sínteses funcionais para aprofundar 

seus estudos. Este trabalho, no entanto, utilizará a síntese descrita como norteador 

do projeto. 

 

3.2.3 Seleção das alternativas 

 

Por se tratar de um aparato que une características de mecânica, 

microcontroladores e eletrônica de potência, existem alternativas na concepção do 

projeto. Algumas delas já foram limitadas pelo cliente, no entanto irá ser feita a 

tabela mostrando as alternativas possíveis para cada função. Em sublinhado, as 

alternativas escolhidas para o projeto. 

 

Tabela 2 – Seleção das alternativas 

Movimentação 

Tipo de trilho Barra roscada Barra retificada  

Tipo de patins (mancal) Rolamento Deslizamento 
 

Tipo de motor Motor de passo Motor CC Motor CA 

Transmissão de potência Correias Barras roscadas 
 

Eletrônica e 
interface 

Microcontrolador ATmega Protoboard Arduino 
 

Entrada de dados Placa joystick Serial 
 

Saída de dados Tela LCD Serial Ambos 

Acionamentos 

Motores de Passo Unipolar Bipolar  

Acionamento dos motores Driver (step-dir) Mosfet (transistor) 
 

Atuador Z Bobina atuadora Atuador pneumático 
 

Ferramenta em Z Caneta Tocha TIG Splinde 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para a estrutura e tipo de movimentação escolheu-se a configuração 

barra retificada e rolamentos lineares, por serem confiáveis, não demandar 

manutenção constante, suportarem cargas elevadas e por serem mais rápido que a 

alternativa de barra roscada. 

Escolheu-se motor de passo para gerar a potência mecânica necessária. 

Esta decisão é justificada pelo público alvo deste trabalho em particular, aprendizes 

de eletrônica digital. No entanto, é interessante o uso de motores de corrente 

contínua para alunos que estão aprendendo controles de processo, tendo em vista 
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que esses motores, para uma precisão e deslocamento mais eficiente, utilizam 

parâmetros PID em seus controladores. 

Correias foram selecionadas para a transmissão de potência pela sua 

velocidade, apesar de barras roscadas terem, graças a sua redução, maior torque e 

precisão. 

Professores podem optar por utilizarem protoboards ou placas 

personalizadas na utilização do microcontrolador ATmega, para os propósitos deste 

trabalho, no entanto, irá se utilizar a plataforma Arduino, devido a sua facilidade de 

teste, aquisição e comunicação. 

A entrada e saída de dados será feita por placa joystick e a tela de LCD 

além de ser possível a comunicação com o computador do usuário, permitindo assim 

maior versatilidade para o usuário na interação com o aparato. 

Com o objetivo de ensinar eletrônica de potência e funcionamento de 

motores de passo, recusou-se o uso de drivers que utilizam os comandos de step-

dir. Assim foi decidido escolher um circuito de sequência de chaveamento direto com 

mosfets, transistores de alta frequência, para movimentação do motor. 

O atuador em Z será uma bobina acionada pelo próprio sistema elétrico 

de potência do aparato com uma caneta para marcação dos pontos. Ainda assim, 

cogitou-se a utilização de um cilindro e splinde pneumático para furação ou 

fresamento de placas de poliuretano ou mesmo circuitos em placas de fenolite.  

 

3.2.4 Aparato disponível 

 

O aparato utilizado, incluindo a parte mecânica, eletrônica e de potência, 

trata-se do trabalho de conclusão de curso de Tiago Semprebom para o curso de 

engenharia da computação na UNOPAR em Londrina. 

Semprebom (2004) apresentou, em sua proposta, um sistema de 

movimentação e acionamento semelhante aos desejados. Seu trabalho tem, como 

objetivo, a fabricação de placas de circuito impresso e atende os requisitos por meio 

de um sistema de guias lineares e atuador no eixo Z. O sistema de comando é feito 

a partir de um software de um computador pessoal, sendo esta a principal diferença 
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que será desenvolvida neste trabalho. O aparato foi doado para a instituição e será 

reutilizado e analisado o sistema mecânico e eletrônico para o desenvolvimento da 

fundação destes sistemas neste trabalho. Assim, o trabalho poderá reutilizar e 

economizar componentes que seriam comprados, atendendo os requisitos do projeto 

de ser um projeto de baixo custo à instituição, além de ser ambientalmente correto a 

reutilização de estruturas disponíveis. 

 

Figura 9 – Aparato mecânico disponível 

 

Fonte: Fotografia do autor 

 

O aparato atual, apesar de estar avariado, com componentes faltantes e 

movimentação limitada, terá a sua estrutura, motores e eletrônica de potência 

aproveitados, evitando a produção e encomenda de peças e necessitando apenas 

de uma manutenção e listagem de componentes disponíveis e faltantes.  

 

3.3   Projeto preliminar 

 

Carpes (2014) explica o projeto preliminar como sendo a terceira fase da 

metodologia de projeto. É onde se determina a configuração do produto. O princípio 

que deve orientar o projeto é a busca do cumprimento das especificações, mantendo 

a ideia de desenvolver um produto simples e claro em sua essência. 
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3.3.1 Configuração do projeto 

 

Devida a complexidade do projeto, decidiu-se dividir o sistema inteiro em 

módulos, que foram denominados camadas devida a sua organização, para melhor 

compreensão e execução do projeto. 

 

Figura 10 – Módulos do projeto 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Figura 9 estão descritos, respectivamente, o nome da camada, os 

componentes que ela engloba e a sua principal função. Cada camada tem 

comunicação entre si, seja ela com sinais ou com potência elétrica ou mecânica. 

Naturalmente, o diagrama acima é uma simplificação das interações. 

A camada física corresponde a toda a estrutura e nela incluem a placa 

base, o suporte, o conjunto trilho-patins, os carros, o apoio para motores e o atuador 

Z. É descrito como toda parte de suporte e movimentação, assegurando o alicerce e 

a movimentação correta do aparato. 

O módulo descrito suportará, entre outras funções, a camada de potência, 

responsável pela conversão de energia elétrica em energia mecânica linear. Assim, 

ela compreende os dois motores de passo e o sistema de correias de transmissão. 
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Sua finalidade será a movimentação de fato dos eixos X e Y, garantido a potência 

mecânica para seu posicionamento. 

A alimentação dos motores, dos circuitos elétricos e dos 

microcontroladores será feita pela camada de acionamentos, correspondente à fonte 

de tensão retificada de 12 volts e aos transistores que chaveiam as bobinas dos 

motores de passo na sequência correta para a movimentação. É preciso estar atento 

à esta camada que, por ser responsável pela alimentação elétrica, gera uma 

potência térmica indesejada sendo oportuno a instalação de um mecanismo de 

retirada de calor forçada. Seu intento é prover potência elétrica para os módulos do 

projeto. 

O microcontrolador será responsável pelo processamento e envio de 

sinais do aparato e está sendo abrangido pela camada de comando. Nela envolve 

não só o próprio Arduino como a programação que estará rodando no momento, que 

também terá função importante no aparato. Os estudantes de programação poderão 

alterar a programação conforme desejarem, sendo assim participante ativo na 

configuração do equipamento. Sua função é, por meio de sinais, coordenar as ações 

das outras camadas. 

Por fim, o usuário no momento da operação comunicará com o aparato 

por meio da camada de interface humana, compreendendo a placa joystick, a 

comunicação serial via computador e/ou o display LCD. Esse módulo receberá e 

transmitirá dados para o operador e fará o comando de movimentação ou 

configuração para o microcontrolador. Esse subsistema deverá ser intuitivo e de fácil 

utilização para os usuários. 

 

Figura 11 – Posicionamento e interações de cada conjunto 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A Figura 11 evidencia o posicionamento de cada conjunto e explica, de 

maneira simplificada, como será feita a estrutura de montagem de módulos e 

comunicação dos subsistemas do projeto. 

 

3.3.2 Esboço do aparato mecânico 

 

Considerando as peças faltantes do aparato, decidiu-se fazer o esboço do 

projeto no software de desenho assistido por computador (CAD) SolidWorks. Desta 

maneira é possível mapear todos os componentes mecânicos bem como ter uma 

melhor noção do projeto podendo explorá-lo através da concepção tridimensional do 

software. 

O desenho foi baseado no sistema mecânico doado à instituição pelo 

trabalho de conclusão de curso de Tiago Semprebom. Ainda que, em seu TCC, 

Semprebom tenha feito um desenho em software, no trabalho atual foi refeito 

visando uma apresentação mais atualizada em um CAD mais recente. 

Além destes motivos, com o desenho mecânico é facilitada a reprodução 

de montagem para clones didáticos em outras instituições de ensino e é possível 

gerar uma lista de componentes a serem adquiridos para o sistema mecânico. 

Utilizou-se o aparato disponível na instituição como protótipo para o desenho. 

 

Figura 12 – Visão geral do aparato 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Múltiplas peças podem ser encontradas por padrão em lojas de materiais, 

tais como mancais de rolamento circulares e lineares, barras retificadas e chapas de 

alumínio. Será necessário, no entanto, informar as características do produto, 

permitindo ao desenho mecânico torna-se um auxiliar importante na aquisição 

destas peças. 

É aconselhável, ainda que não seja necessário, ter a disposição uma 

impressora 3D para a produção de peças que podem ser difíceis de manufaturar ou 

de se encontrar, tal como o suporte de fim de curso do home X, as polias e os 

suportes dos rolamentos. 

Através do desenho é possível observar que o sistema mecânico é 

formado, além de peças padrão encontradas no mercado, por alguns componentes 

personalizados, que deverão ser encomendados ou produzidos por contra própria. 

Entre estes componentes estão os suportes para as correias e guias lineares, os 

apoios de motor de passo e boa parte do atuador do eixo Z. 

A montagem do aparato requer algumas ferramentas e conhecimento 

mecânico, considerando que será necessário fazer furações, instalar parafusos, 

encaixar e engastar peças. 

O sistema mecânico foi dividido em quatro subpartes para melhor 

compreensão do aparato, sendo elas a base de apoio, o sistema de movimentação 

do eixo X, o sistema de movimentação do eixo Y e o atuador do eixo Z. 

 

3.3.2.1 Base de apoio 

 

A base de apoio trata-se de quatro pedestais hexagonais unidos à placa 

de alumínio por parafusos sem fim. Esta configuração garante que a movimentação 

se dê sobre uma base sólida e permite a colocação do sistema eletrônico abaixo do 

aparelho. 

A placa é o suporte direto ou indireto para todas as outras peças. Assim, 

nela é necessário ser feito furações e entradas de parafusos nos locais corretos. 
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Figura 13 – Visão isométrica da base de apoio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3.2.2 Sistema de movimentação do eixo X 

 

Para a movimentação do eixo X, é preciso incluir as guias, os patins, os 

motores e todas as peças necessárias para o correto funcionamento. Apoiado sobre 

a placa base, sua função será, além do posicionamento em X, o apoio do eixo Y. 

 

Figura 14 – Visão isométrica do sistema de movimentação do eixo X, com a base transparente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Figura 14 descreve, além da base que foi transparecida, os 

componentes relacionados a função de movimentação do eixo X. 

É interessante detalhar a maneira de como a correia será presa nos eixos. 

Nas laterais de cada patim foram projetadas duas chapas de alumínio, que serão 

pressionadas uma contra a outra e, entre elas, ficará a correia sob pressão 

transmitindo a movimentação à medida que o motor atua sobre ela. 

 

Figura 15 – Detalhe das chapas prendedoras da correia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3.2.3 Movimentação do eixo Y 

 

Sobre o eixo de movimentação X está o eixo Y. De maneira semelhante, 

ele é coordenado por um motor de passo que transmite potência mecânica via 

correia. Diferentemente do primeiro, o eixo Y necessita apenas de uma correia para 

a transmissão mecânica. Por ter menos carga mecânica, utiliza-se um motor com 

menor potência. 

 

Figura 16 - Visão isométrica do sistema de movimentação do eixo Y, com a base e o sistema de 

movimentação X transparente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.3.2.4 Atuador do eixo Z 

 

Finalmente, fez-se o projeto do atuador do eixo Z. Trata-se, a partir da 

base fixada no sistema de movimentação Y, de um mancal de rolamento conectado 

a uma bobina atuadora que, ao receber uma corrente, irá gerar um campo 

magnético. Este campo fará uma movimentação linear no pino que irá girar o 

mecanismo, atuando o suporte da ferramenta na posição desejada. Ao fim do 

acionamento da bobina, o pino retorna à posição inicial com a força da gravidade. 

 

Figura 17 - Visão isométrica do sistema de movimentação do eixo Y, com a base e o sistema de 

movimentação X e Y transparente 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 



42 

 

3.3.2.5 Renderização do esboço 

 

Para melhor apresentação do aparato, fez-se a renderização do esboço 

para que, assim, possa se ter um entendimento de como será o aparato na 

demonstração.  

Figura 18 – Projeto renderizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3.2.6 Listagem de peças 

 

Com a montagem no software pronta, é possível reproduzir o aparato 

mecânico em outras instituições. Para isso, o montador deve ter conhecimento 

técnico mecânico suficiente para a produção das peças necessárias e para executar 

a montagem. 

A listagem de peças a serem adquiridas ou fabricadas são dispostas na 

Tabela 3. É possível fazer alterações caso o montador ache conveniente, no entanto 

sugere-se que a fabricação das peças sejam fiéis aos que estão demonstradas no 

desenho mecânico. 
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Tabela 3 – Listagem de peças do aparato mecânico 

Nome da peça no SolidWorks Descrição qtd 

chapa_aluminio Chapa base do aparato 1 

suporte_hexagonal Pés de apoio da mesa 4 

suporte_base_polia Suporte para a polia direita 1 

suporte_base_polia_esquerda Suporte para a polia esquerda 1 

apoio_L Apoio em L para a guia 4 

eixo_retificado_x Eixo retificado para o eixo X 2 

apoio_rolamento_transmissao_y Apoio do eixo de transmissão da correia X alinhada em Y 2 

rolamento_simplificado Rolamento para o eixo de transmissão X alinhada em Y 2 

eixo_transmissao_y Eixo de transmissão da correia X alinhada em Y 1 

suporte_motor_x Suporte para o motor X 1 

rolamento_linear_patins_x Rolamento linear para o patins X 2 

suporte_home_x Suporte para o batimendo de home do eixo X 1 

chapa_apoio_eixo_y Chapa de apoio para os eixos retificados de Y 2 

eixo_retificado_y Eixo retificado para o eixo Y 2 

suporte_polia_y Suporte para a polia de Y 1 

patins_y_lado_rele Patins do eixo Y (voltado para a bobina) 1 

patins_y_lado_caneta Patins do eixo Y (voltado para a caneta) 1 

chapa_suporte_caneta_rele Chapa para suportar a caneta 1 

apoio_motor_y Abas para fixar o motor Y 2 

suporte_motor_caneta Suporte para a bobina do eixo Z 1 

batimento_home_y Chapa moldada na para pressionar o botão de home Y 1 

apoio_L_para_rolamento_caneta Apoio para fixar o rolamento do atuador de Z 2 

rolamento_caneta Rolamento do atuador de Z 1 

chapa_motor_para_caneta Chapa para o corpo do atuador Z 1 

suporte_caneta Suporte para fixar a caneta 1 

porca_suporte_caneta Porca para parafusar a fixação da caneta 1 

polia_eixos Polias para a transmissão de potência da correia 7 

chapa_correia_top Chapa necessária para fixar a correia topo 1 

chapa_correia_base Chapa necessária para fixar a correia base 1 

chapa_correia_base_menor Chapa necessária para fixar a correia topo 2 

chapa_correia_top_menor Chapa necessária para fixar a correia base 2 

17HS13-0404S Motor do eixo Y 1 

Motor de passo Motor do eixo X 1 

m4_10mm Parafuso M4 com 10mm de comprimento 14 

m4_6mm Parafuso M4 com 6mm de comprimento 21 

porca_m4 Porca M4 9 

m5_10mm Parafuso M5 com 10mm de comprimento 6 

m4_28mm Parafuso M4 com 28mm de comprimento 1 

m25_6mm Parafuso M2,5 com 6mm de comprimento 2 

m5_8mm Parafuso M5 com 8mm de comprimento 1 

porca_m5 Porca M5 1 

m4_20mm Parafuso M4 com 20mm de comprimento 3 

GT2_20t_wheel_pulley Polia para encaixar no motor X 1 

m4_mm8_redondo Parafuso M4 com 8mm de comprimento e cabeça redonda 5 

m8_semcabeca Parafuso M8 sem cabeça para fixar os pés com a base 4 

corpo_bobina Bobina de Z simplificada 1 

pino_bobina Pino da bobina em Z 1 

m3_12 Parafuso M3 com 12mm 1 

porca_m3 Porca M3 1 

m3_6mm Parafuso M3 com 6mm 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.3.3 Esboço do sistema eletrônico 

 

O sistema eletrônico abrange a camada de acionamentos, responsável 

pela alimentação da mesa, incluindo motores e o Arduino, e pela organização do 

envio de sinais entre o aparato físico e a camada de comando, tais como o envio de 

batimentos de home e recebimento de sinais de acionamento. 

O sistema eletrônico aqui desenvolvido baseou-se no trabalho de 

Semprebom (2004), sendo utilizado, por conveniência, as próprias placas de circuito 

desenvolvidas no trabalho. 

Nele está incluído a fonte 12V com uma saída extra de 6V, utilizada para 

os sinais para o módulo de comando, os Mosfets de cada bobina para a 

movimentação dos motores X e Y, o transistor para o chaveamento do relé do eixo 

Z, o cooler 12V necessário para resfriamento do próprio sistema eletrônico e as 

respectivas entradas de cabeamento. 

O projeto do sistema eletrônico foi feito utilizando o software de projeto de 

circuitos integrados (EDA) Proteus.  

 

3.3.3.1 Fonte 6V e 12V 

 

A alimentação do projeto será feita através de uma fonte CC retificada de 

12V. Esta fonte, por sua vez, será conectada à rede elétrica de tensão alternada 

220V com frequência de 60Hz. A função de retificação é feita por passos e incluirá a 

saída de 6V para o envio de sinais utilizados pela camada de acionamentos. 

 

Figura 19 – Passos de retificação da fonte 12V 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Com o aparato ligado à tomada, uma chave liga-desliga controla a 

alimentação da fonte. A tensão da rede passará pelo enrolamento primário do 

transformador, com entrada 220V e saída 15V+15V, induzindo uma tensão alternada 

no enrolamento secundário. Ainda que seja possível a conversão da rede para 30V, 

será utilizada apenas a configuração de 15V, observando que se deseja uma saída 

de apenas 12V. 

O próximo passo será a conversão de tensão alternada para tensão 

contínua pela ponte de diodos e pelos capacitores. Considerando a potência 

consumida pelo aparato, em especial pelos motores, será de uma ponte de 

retificação de onda completa, utilizando-se quatro diodos para conversão.  

Em seguida, a saída 15V de tensão contínua será limitada em 6V e 12V 

por circuitos integrados de retificação, garantindo a estabilização das tensões 

desejada. Percebe-se que estes circuitos liberam muita energia em potência térmica, 

necessitando atenção na retirada de calor projetando corretamente dissipadores e o 

posicionamento do cooler. 

 
Figura 20 – Esquemático da fonte de alimentação  

 

Fonte: Elaboração própria 
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É preciso notar que os limitadores de tensão não são projetados para 

níveis de correntes elevados. Assim, a saída da fonte de alimentação é constituída 

de amplificadores de potência que mantém a tensão mas permitem a passagem de 

correntes altas, necessárias para o acionamento dos motores. Estes amplificadores 

também liberam calor, devendo ter dissipadores adequados para evitar o 

aquecimento prejudicial. 

As saídas 6V e 12V dos amplificadores de potência estarão, enfim, 

disponíveis em entradas para cabos com quatro vias, dedicadas à alimentação dos 

outros sistemas. As saídas estarão em cores vermelho, preto, preto e amarelo 

significando, respectivamente, 6V, neutro, neutro e 12V.  

 

3.3.3.2 Eletrônica do driver dos motores de passo e do eixo Z 

 

O acionamento das bobinas do motor de passo será feito através de 

transistores Mosfets, capazes de trabalhar na frequência necessária para o 

chaveamento e suportar as correntes induzidas para movimentação do aparato. 

A forma de funcionamento do driver baseia-se no princípio de ativação 

dos motores de passo. Cada passo é dado pela corrente passante em determinadas 

bobinas na sequência correta, gerando assim o movimento. 

 

 Figura 21 – Esquemático simplificado de acionamento do motor unipolar 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Considerando que o motor utilizado será unipolar de seis saídas, é 

possível projetar o esquemático que guiará o acionamento dos motores do eixo X e 

Y. O sinal que acionará o transistor será proveniente do Arduino e foi oculto para 

melhor visualização. Este comando deverá ser coordenado pela programação que 

será feita pelo usuário da mesa e é vital para a movimentação correta do 

posicionamento. 

O esquemático simplificado demonstra como será feita a conexão e 

alimentação dos motores, aplicando a tensão nas derivações centrais. Cada 

chaveamento no transistor fechará o circuito da sua respectiva bobina com o 

terminal de terra, iniciando o campo magnético que aplicará o torque necessário 

para a movimentação. 

É preciso destacar a importância de seguir a sequência correta de 

acionamento, do contrário o deslocamento não será adequado e poderá ocorrer 

situações indesejadas como inversão do sentido de movimentação, solavancos no 

motor, pulos de passo ou travamento. 

Em comparação, o acionamento do solenoide do eixo Z, que irá atuar a 

caneta, trata-se de um circuito simples. O atuador contém apenas uma bobina, 

acionada ao receber o sinal do microcontrolador, que colocará a caneta em posição 

para escrita. De maneira semelhante, o transistor referente ao eixo fechará o circuito 

da bobina com o terminal de terra.  

 

Figura 22 – Acionamento da bobina do atuador do eixo Z  

 

Fonte: Elaboração própria 
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Em todas as bobinas, inclusive nas de motor de passo, é necessário 

incluir um elemento chamado diodo de roda livre que evita o pico de tensão causado 

pelo chaveamento do elemento indutivo. Caso não esteja presente, o desgaste dos 

componentes serão muito mais pronunciados, causando uma diminuição da vida útil 

dos elementos do aparato. 

 

3.3.3.3 Interface com o microcontrolador e sinais de Home 

 

O sistema eletrônico também deve ter conexões adequadas para a 

comunicação com o microcontrolador. Conforme foi apresentado, haverá uma 

constante transmissão de pulsos entre o sistema de acionamento com o aparato e o 

Arduino, além de múltiplas vias de sinais necessárias para a funcionalidade do 

posicionamento desejado. 

Para isso, utilizou-se o cabo IEEE 1284, com 36 pinos, usualmente 

utilizado em comunicações bidirecionais entre computadores e dispositivos. Este 

cabo apresenta a robustez necessária para a aplicação e oferece a possibilidade de 

adição de novas funcionalidades na mesa. 

Além do cabo de comunicação é preciso projetar a sinal referente ao fim 

de curso para as posições de home dos eixos X e Y e as respectivas entradas no 

Arduino. 

 

Tabela 4 – Sinais de entrada e saída do circuito eletrônico 

# Nome IO Arduino Tipo Sinal alto 

1 Z Saída Digital Relé Aciona relé 

2 Ya+ Saída Digital Motor 

Passos para o motor Y 
3 Yb+ Saída Digital Motor 

4 Ya- Saída Digital Motor 

5 Yb- Saída Digital Motor 

6 Xa+ Saída Digital Motor 

Passos para o motor X 
7 Xb+ Saída Digital Motor 

8 Xa- Saída Digital Motor 

9 Xb- Saída Digital Motor 

13 Home X Entrada Digital Fim de curso Alcançou a posição de 
home 33 Home Y Entrada Digital Fim de curso 

32 GND GND 0V - 

Fonte: Elaboração própria 
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A organização de cada entrada foi feita na Tabela 4, permitindo uma 

visualização rápida e abrangente dos sinais de entrada e saída do circuito eletrônico 

além de atribuir cada variável em sua posição correspondente. 

Baseado na tabela, foi feito o esquemático conectando cada variável e 

posição de cabo com a conexão correspondente, assegurando a comunicação 

correta entre os subsistemas. 

 

Figura 23 – Conexões a partir do cabo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

É preciso notar que é preciso desenvolver um circuito de proteção para o 

controlador, considerando que é comum a ocorrência de tensão elevada retornando 

nos cabos pelos mais variados motivos, especialmente na utilização de cargas 

elevadas como motores. Para evitar a queima da placa, instalou-se um diodo de 

proteção e um resistor de 220 ohms para limitar a corrente de retorno. 

Assim, unindo todos os esquemáticos referentes aos drivers dos motores, 

o eixo Z e o fim de curso de home junto com a proteção e as entradas de 
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alimentação, desenvolveu-se o esquemático completo da placa de drivers e 

comunicação, incluindo as conexões do cabo IEEE 1284 que será conectado com o 

Arduino. 

Figura 24 – Esquemático completo da placa de drivers e comunicação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.3.4 Conexões entre o Arduino e placas de interface 

 

O sistema de comando será feito pelo Arduino, que receberá dados do 

aparato e das placas de interface e enviará os sinais para o circuito eletrônico e para 

o operador. Para o correto funcionamento, é preciso nomear os pinos do Arduino, 

permitindo a programação do microcontrolador. 

No último capítulo, as conexões com o aparato já foram descritas. A 

tabela a seguir indica em que pino do Arduino (#IO) será acoplado cada sinal. É 

preciso notar que não irão ser utilizadas os pinos 0 e 1, considerando que estes 
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estão em contato com a comunicação serial e deverão ser reservados para esta 

função. 

 

Tabela 5 – Entradas e saídas do Arduino com o aparato 

Número Nome IO Arduino Tipo # IO 

1 Z Saída Digital Relé 2 

2 Ya+ Saída Digital Motor 3 

3 Yb+ Saída Digital Motor 4 

4 Ya- Saída Digital Motor 5 

5 Yb- Saída Digital Motor 6 

6 Xa+ Saída Digital Motor 7 

7 Xb+ Saída Digital Motor 8 

8 Xa- Saída Digital Motor 9 

9 Xb- Saída Digital Motor 10 

13 Home X Entrada Digital Fim de curso 11 

33 Home Y Entrada Digital Fim de curso 12 

32 GND GND 0V GND 

Fonte: Elaboração própria 

 

O Arduino também deverá ter uma via de comunicação com a placa 

joystick e com o display LCD para que o operador possa ter uma interface de 

controle e configuração do sistema de comando. 

Por se tratar de dois resistores variáveis ao deslocamento, a placa joystick 

irá enviar um sinal essencialmente analógico para a variável X e Y. Assim deverá ser 

utilizada as entradas analógicas do Arduino. Por conveniência, a comunicação de 

todas as variáveis entre o microcontrolador e a placa serão feitas pelas entradas de 

leitura analógica. 

 

Tabela 6 – Conexões entre o Arduino e a placa joystick 

Nome IO Arduino Tipo Variação  #IO 

X Entrada Analógica Resistor 0Ω – 5KΩ / 2,5KΩ é liberado A0 

Y Entrada Analógica Resistor 0Ω – 5KΩ / 2,5KΩ é liberado A1 

K Entrada Digital Botão Ao apertar, 5V A2 

A Entrada Digital Botão Ao apertar, 5V A3 

B Entrada Digital Botão Ao apertar, 5V A4 

C Entrada Digital Botão Ao apertar, 5V A5 

D Entrada Digital Botão Ao apertar, 5V A6 

VCC VCC 5V - Vcc 

GND GND 0V - Gnd 

  Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme pode ser observado na tabela, a amplitude do resistor, a 

diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, é de 5KΩ. Na saída da placa essa 
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variação é convertida em tensão entre 0V e 5V. Esta tensão será convertida pelo 

ADC do Arduino e atribuída em um valor inteiro de dez bits, com intervalo entre 0 e 

1023. Por fim, este valor será utilizado para determinar a velocidade de 

movimentação no teste do aparato. 

Além das duas conexões citadas, foi projetada a conexão com a placa 

LCD, para utilização no Arduino Mega. A placa, de 20 caracteres por linha e 4 linhas, 

tem 16 pinos para sua conexão, destes a comunicação planejada utilizará apenas 

10. Os pinos são citados na tabela a seguir. 

 

Tabela 7 – Relação entre nome, descrição, tipo e porta do Arduino 

Nome Descrição Tipo #IO Arduino 

VSS Alimentação de lógico 5V Vcc 

VDD Ground 0V Gnd 

VO Alimentação da tela (Via potenciômetro/ 0V a 5V) - 

RS Reset Conexão digital 23 

RW Read/Write Conexão digital Gnd 

E Enable Conexão digital 25 

D4 Databus Conexão digital 27 

D5 Databus Conexão digital 29 

D6 Databus Conexão digital 31 

D7 Databus Conexão digital 33 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com todas as camadas delineadas, será feita a montagem de uma mesa 

para teste e validação do projeto. Conforme já descrito, será utilizada uma mesa de 

posicionamento de duas dimensões desenvolvida para o trabalho de conclusão de 

curso de Tiago Semprebom em 2004, utilizando-se de sua estrutura mecânica e 

sistema eletrônico disponível. O objetivo do funcionamento do aparato será a 

movimentação e sugestões de exercícios didáticos para o ensino de programação 

de microcontroladores. O uso deste projeto, no entanto, não está limitado aos testes 

que serão executados e poderão ser desenvolvidas outras programações e incluídas 

dispositivos externos para melhor aproveitamento do aparato. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 Retrofitting do aparato disponível 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

tem à disposição um sistema de posicionamento de duas dimensões em desuso 

devido ao mau funcionamento e pela falta da existência de um controlador e, 

consequentemente, de uma interface de utilização. Assim, a partir deste aparato 

será feito um retrofitting adequado em seu sistema mecânico e eletrônico, permitindo 

a utilização para os fins deste trabalho. 

A primeira análise indica a falta de componentes mecânicos e eletrônicos 

básicos como as chaves fim de curso e as correias em falta ou danificadas, cabos 

desencampados e em curto, guias com lubrificação deficiente, motores em posição 

incorreta e parafusos faltantes para fixações. 

Assim, com o estudo do funcionamento e baseando-se no esboço 

mecânico corrigiu-se estes problemas, substituindo e incluindo novas correias, 

lubrificando as guias, buscando fins de curso adequados, cortando e adicionando 

cabos no comprimento e nas condições corretas e reajustando o posicionamento 

dos motores. Por fim, conferiu-se uma a movimentação suave dos patins nas guias e 

garantindo a estabilização dos componentes mecânicos. Com isso, a camada 

mecânica foi posta em condições de utilização adequada para o desenvolvimento do 

projeto. 

 

Figura 25 – Fim de curso mecânico e suporte impresso 

 

Fonte: Fotografia do autor 
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Foi projetado, no software CAD, um suporte para o batimento de home X 

para o fim de curso disponível. O desenho foi produzido em uma impressora 3d de 

deposição de plástico PLA. Desta maneira, é possível posicionar a chave fim de 

curso eletromecânica no ponto correto. 

Outros componentes precisaram ser testados para conferir seu 

funcionamento. Os motores de passo, em particular, foram testados em uma 

bancada separada para garantir a movimentação correta e verificar o funcionamento 

de todas as bobinas. 

 

Figura 26 – Motor do eixo X 

 

Fonte: Fotografia do Autor 

 

Conforme projetado, o sistema utilizará dois motores de passo, para os 

eixos X e Y. Devido a maior carga, o motor X deverá ser de maior potência que o 

motor Y. Foram utilizados, então, o motor de passo 23LM-C004-04 para o 

acionamento do eixo X e o motor STH-390238-02 para o eixo Y. Na conexão 

descrita pelo projeto, os motores funcionaram conforme o esperado. 

 

 Figura 27 – Motor do eixo Y 

 

Fonte: Fotografia do Autor 
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O sistema eletrônico também necessitou de testes para conferir o seu 

funcionamento e não apresentou falhas graves, apenas casos isolados de curtos 

com a mesa devido ao posicionamento incorreto da placa e cabos com falhas de 

continuidade. 

A entrada da rede elétrica, o transformador, as placas e o cooler estão 

fixados na parte de baixo da placa base do aparato. Assim, ela pode situar-se numa 

posição segura evitando contatos elétricos ou curtos. 

 

Figura 28 – Sistema eletrônico 

 

Fonte: Fotografia do autor 

 

Na Figura 28, a placa localizada no centro é a fonte de alimentação, tendo 

como entrada os 15V do secundário do transformador, na base à esquerda, e na 

saída, no topo da placa, dispondo 6V e 12V nos cabos vermelho e amarelo, 

alimentando o cooler e o sistema eletrônico de potência. Além do que está sendo 
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demonstrado, um cabo de alimentação para o Arduino será incluído, sendo 

conectado na saída 12V. 

A placa que está ao seu lado é responsável pela ponte de transistores 

que acionará as bobinas do motor de passo, o relé do eixo Z, receberá o sinal dos 

fins de cursos eletromecânicos e fará a comunicação do Arduino via o cabo IEEE 

1284, que poderá ser conectado na margem da mesa. 

É importante notar o posicionamento do cooler, atuando diretamente nos 

retificadores de tensão e amplificadores de corrente, componentes que liberam muita 

energia térmica em seu funcionamento. 

 

4.2  Conexões entre Arduino com a mesa indexadora, joystick e LCD 

 

A comunicação entre Arduino com a mesa e o joystick deve ser adaptada 

para que suas conexões sejam compatíveis entre si. Conforme já citado, a entrada 

para o cabo da mesa trata-se de um encaixe com 36 entradas, cabo IEEE 1284, 

enquanto que o Arduino e o joystick dependem de pinos para a sua entrada e saída 

de dados. 

 

Figura 29 – Cabo IEEE 1284 de 36 entradas  

 

Fonte: Fotografia do autor 
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Para isso, projetou-se, no software Proteus, duas placas de comunicação 

para entradas e saídas dos pinos. Conforme a arquitetura, cada placa será 

encaixada nas extremidades, uma fará a comunicação com as portas digitais e outra 

com as analógicas.  As placas são distinguíveis pela distância de meio pino na 

conexão digital. 

 

Figura 30 – Placa de circuito impresso dos adaptadores 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Seguindo a orientação de ser um aparato didático, não se optou pela 

produção de um adaptador com entradas e saídas soldadas, preferindo a utilização 

de conectores T-blocks, permitindo aos usuários trocar, adicionar ou remover vias de 

comunicação. Desta maneira, o aparato pode ser utilizado para outros tipos de sinais 

periféricos. 

As placas foram impressas e corroídas em percloreto de ferro e em 

seguida soldou-se os conectores e pinos nelas. Completada a placa, separou-se os 

cabos conforme a tabela de conexões e se fixou os fios nas entradas 

correspondentes. 
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Figura 31 – Adaptadores digital e analógico, respectivamente 

 

Fonte: Fotografia do autor 

 

O adaptador é fixado inserindo os pinos sobressalentes nas entradas 

laterais do Arduino. Ambas as placas são compatíveis com o Uno e Mega, 

permitindo a comunicação do joystick e a o aparato com a mesma configuração. É 

preciso estar atento para o encaixe correto dos adaptadores nas portas, conforme 

demonstra a Figura 32. 

 

Figura 32 – Vista superior do Arduino Uno e as placas de adaptação 

 

Fonte: Fotografia do autor 
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Foram analisados os cabos para verificar que posição cada cor é 

correspondente. A relação de vias utilizadas e cores está demonstrada 

adequadamente na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Relação entre número do fio no IEEE 1284, variável, pino do Arduino e cor 

Número Nome # IO Cor 

1 Z 2 Preto inteiro 

2 Ya+ 3 Preto riscado 

3 Yb+ 4 Marrom inteiro 

4 Ya- 5 Marrom riscado 

5 Yb- 6 Vermelho inteiro 

6 Xa+ 7 Vermelho riscado 

7 Xb+ 8 Laranja inteiro 

8 Xa- 9 Laranja riscado 

9 Xb- 10 Rosa inteiro 

13 Home X 11 Verde inteiro 

33 Home Y 12 Cinza inteiro 

32 GND GND Azul riscado 

Fonte: Elaboração própria 

 

A placa analógica foi obtida no comércio, disponível em lojas de produtos 

para placas eletrônicos. Trata-se de uma placa denominada Nokia 5110 e foi 

encomendada para ter os componentes soldados na shield. 

 

Figura 33 – Placa base para ser soldados os componentes do joystick 

 

Fonte: Fotografia do autor 
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Entre seus componentes estão o Joystick, que envolve um botão, 

denominado K, chaveado ao apertar o controle, e dois resistores variáveis nos eixos 

X e Y. Sua alimentação é externa e será dada pelo próprio Arduino. Além destes o 

conjunto envolve outros seis botões, destes quatro com knobs para serem 

encaixados nas chaves A, B, C e D. A placa também dispõe de uma chave para 

utilização de alimentação por 3,3V. Esta chave deverá se manter na alimentação 

correta de 5V. 

 

Figura 34 – Placa joystick com os componentes soldados 

 

Fonte: Fotografia do autor 

 

Foi crimpado um cabo aproveitando a saída de pinos superior da placa 

joystick, que permite a conexão de todos os botões, alimentação e resistores. A 

Tabela 9 demonstra onde foi conectado cada fio do cabo crimpado. 

  

Tabela 9 – Relação entre pino do Arduino, cor, nome, tipo e variância das conexões joystick 

#IO Cor Nome Tipo Variância 

A0 Preto X Resistor variável 0V a 5V 

A1 Cinza Y Resistor variável 0V a 5V 

A2 Branco K Botão joystick 5V quando pressionado 

A3 Laranja A Botão 5V quando pressionado 

A4 Amarelo B Botão 5V quando pressionado 

A5 Verde C Botão 5V quando pressionado 

A6 Azul D Botão 5V quando pressionado 

Vcc Vermelho V Alimentação - 

Gnd Marrom G Referência - 

Fonte: Elaboração própria 
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De maneira semelhante à placa Joystick, foi necessário desenvolver uma 

placa para as conexões estarem nos pinos corretos. O projeto foi desenvolvido no 

software Proteus, impressa e passou pelo mesmo processo que as outras placas. 

Este módulo só deverá ser utilizado com o Arduino Mega, devido à limitação de 

entradas do Uno.  

 

Figura 35 – Placa de circuito impresso para conexão LCD 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Um detalhe a ser observado é o resistor preparado para a placa. O pino 

referente à placa é o de ajuste de brilho do display e, conforme foi testado para 

melhor resultado, utilizou-se uma resistência de 4,7kΩ. Assim, em caso de 

reprodução, convém testar o LCD para conferir a resistência otimizada para o brilho 

da tela ou utilizar um potenciômetro. 

 

4.3 Programação teste no Arduino 

 

Com as outras camadas prontas, será feita a programação para a 

validação e funcionamento da bancada didática. Os professores e usuários poderão 

utilizar a programação feita neste trabalho para a utilização da mesa XY, no entanto 
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o objetivo é que os utilizadores do aparato façam o seu próprio, aprendendo assim 

como criar programas no microcontrolador ATmega 328P ou 2560. 

A programação teste foi feita na interface de desenvolvimento do próprio 

Arduino e tem como função testar as funcionalidades básicas, movimentação via 

joystick e comunicação serial, para o Arduino Uno e Mega, e configuração, 

comunicação via LCD e ciclos de home, apenas para o Mega. A base para a 

programação foi obtida a partir da síntese funcional. Para melhor descrição de cada 

função, foi expandido cada característica com diagramas detalhados. A Tabela 10 

descreve os sinais que foram utilizados para a descrição dos diagramas.  

  

Tabela 10 – Nome, tipo, descrição e tipo de variável utilizados nos diagramas descritivos 

Nome Tipo Descrição Tipo de Variável 

A Botão Botão A da placa joystick pressionado Digital 

B Botão Botão B da placa joystick pressionado Digital 

C Botão Botão C da placa joystick pressionado Digital 

D Botão Botão D da placa joystick pressionado Digital 

Joystick Joystick  Variação do joystick em qualquer eixo Analógica 

Joystick X Joystick Variação do joystick no eixo X Analógica – 0 a 1023 

Joystick Y Joystick  Variação do joystick no eixo Y Analógica – 0 a 1023 

Home X Fim de curso Fim de curso do eixo X acionado Digital 

Home Y Fim de curso Fim de curso do eixo Y acionado Digital 

PosicaoX Variável interna Posição atual do carro no eixo X Numérica tipo inteira (int) 

PosicaoY Variável interna Posição atual do carro no eixo Y Numérica tipo inteira (int) 

EntradaX Variável interna Posição desejada do carro no eixo X Numérica tipo inteira (int) 

EntradaY Variável interna Posição desejada do carro no eixo Y Numérica tipo inteira (int) 

Fonte: Elaboração própria 

 

O primeiro diagrama, em formato de máquina de estados, caracteriza as 

interações entre os menus e as funções. 

 

Figura 36 – Máquina de estados do sistema desenvolvido 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O detalhamento é dado apenas nas características gerais, informando 

como será feito a estrutura da programação. Será disponibilizado a programação 

desenvolvida para uso ou para uma análise mais aprofundada. O “Modo de 

configuração” e a “Movimentação via pontos” tratam-se de estados transitórios, onde 

espera-se que o operador atue a partir de alguma opção disponível e não serão 

descritos em diagramas.  

 

Figura 37 –Diagrama referente ao “Home e “Configuração de velocidade” 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Figura 37 descreve o ciclo de home e o modo de configuração de 

velocidade. Neste modo, é descrito uma variável interna de velocidade que é 

utilizada para o cálculo do período entre os passos dos motores. A circunferência 

vazada nos diagramas indica fim de ciclo, momento em que haverá mudança de 

estado no sistema. 

 

Figura 38 – Detalhe do diagrama referente ao modo de “Definição de pontos” 

 

Fonte: Elaboração própria 



64 

 

A Figura 38 indica como funciona a definição dos pontos para o 

posicionamento. A alteração é dada a partir das variáveis “Entrada X” e “Entrada Y”, 

que serão utilizadas no diagrama descrevendo o posicionamento do carro. A 

velocidade de movimentação do carro, tanto no modo de “Posicionamento de carro” 

ou “Movimentação via joystick” são dadas a partir da variável definida em 

“Configuração de velocidade”. 

 

Figura 39 – Detalhe do diagrama referente ao modo de “Posicionamento de carro” 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, a Figura 40 descreve como é a o modo de “Movimentação via 

joystick” programado para o aparato. Neste modo de movimentação, o sistema 

movimenta o carro diretamente em resposta a uma determinada variação do joystick. 

 

Figura 40 – Detalhe do diagrama referente ao modo de “Movimentação via joystick” 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.3.1 Movimentação dos motores 

 

A movimentação de motores de passo pode ser feita de múltiplas 

maneiras, cada uma apresentando vantagens e desvantagens. O método de 

acionamento deste teste utilizará a forma rústica de modo de full-step com apenas 

uma fase, oferecendo baixa potência. Foi feita esta escolha por ser a maneira mais 

fácil de traçar os pulsos e garantir que não existe nenhuma falha, seja na conexão, 

nos motores ou na programação. 

O primeiro teste foi uma série de pulsos para conferir as conexões e a 

movimentação dos motores X e Y. A sequência de pulsos, conforme foi previsto 

pelos esboços do projeto, é dada conforme a Tabela 11 e 12. 

 

Tabela 11 – Sequência de passos com uma fase para movimentação positiva 

Passo a+ b+ a- b- 

1 1 0 0 0 

2 0 1 0 0 

3 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 

1 1 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 12 – Sequência de passos com uma fase para movimentação negativa 

Passo a+ b+ a- b- 

1 1 0 0 0 

2 0 0 0 1 

3 0 0 1 0 

4 0 1 0 0 

1 1 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria 

 

O teste confirmou o esboço e as conexões feitas no aparato e os 

problemas de conexão foram resolvidos a seu tempo. Destaca-se que este tipo de 

acionamento não é o adequado para a movimentação da mesa e, tendo completado 

o teste, foi utilizado a programação que utiliza full-step de duas fases, que oferece 

mais torque para a movimentação. A sequência de passos é descrita na Tabela 13 e 

na Tabela 14 para a movimentação positive e negativa respectivamente. 
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Tabela 13 – Sequência de passos com duas fases para movimentação positiva 

Passo a+ b+ a- b- 

1 1 0 0 1 

2 1 1 0 0 

3 0 1 1 0 

4 0 0 1 1 

1 1 0 0 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 14 – Sequência de passos com duas fases para movimentação negativa 

Passo a+ b+ a- b- 

1 1 0 0 1 

2 0 0 1 1 

3 0 1 1 0 

4 1 1 0 0 

1 1 0 0 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.2 Programação da entrada do joystick 

 

Além da programação das saídas, é preciso configurar as entradas do 

microcontrolador. Em particular, as entradas analógicas da placa joystick necessitam 

de atenção especial. 

A leitura do Arduino, que será feita pelo ADC, irá converter a variação de 

tensão em um valor entre 0 e 1023, com 0 indicando uma movimentação negativa na 

velocidade máxima e 1023 uma movimentação positiva na velocidade máxima. O 

deslocamento do joystick, então, gerará uma variável de intensidade que será 

utilizada para referência da velocidade. 

Notou-se que o valor do joystick, quando liberado, não é exatamente 

2,5V, mas sim um valor que pode variar entre 2,2V e 2,8V. Para evitar a 

movimentação com o joystick parado, criou-se uma espécie de histerese na 

percepção. Assim, apenas valores acima da margem de tolerância irão gerar 

movimentação. 

Este valor será utilizado, no caso de movimentação positiva, como 

variável para a frequência de passos que serão dados nos motores. No caso de 

movimentação negativa, este valor será utilizado como subtraendo para definir o 

resto que será, enfim, utilizado como variável para a frequência dos passos. 
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4.3.3 Programação da interface via serial 

 

A camada de interface poderá ser utilizada de duas maneiras, serial ou 

via LCD, dependendo da intenção e microcontrolador do usuário. O Arduino Mega 

pode utilizar as duas programações, desde que o tenha disponível a placa LCD, 

enquanto que a interface do microcontrolador Arduino Uno deverá ser, 

necessariamente, via serial. 

 

Figura 41 – Interface da programação via serial 

 

Fonte: Programação própria 

 

A programação foi baseada na síntese funcional e teve como base a 

facilidade de utilização. A partir dela e do joystick, é possível fazer o posicionamento 

por pontos ou pelo comando analógico e também configurar a velocidade e executar 

um ciclo de Home. Também é possível conferir quantos passos foram feitos e fazer 

a atuação do eixo Z. 
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Tanto a programação quanto a interface serial foram feitas pela IDE do 

Arduino, no entanto é possível fazer a programação e a comunicação serial de 

outras maneiras. 

 

 

4.3.4 Programação da interface via LCD 

 

A programação da interface via LCD tem a mesma estrutura que a 

interface serial, a principal diferença sendo que, via LCD, o aparato pode funcionar 

em modo standalone, ou seja, desconectado de qualquer computador externo. 

Os menus e as utilizações são semelhantes à programação via serial, 

bem como a interação com o joystick e a comunicação com a mesa é idêntica, 

alterando apenas a maneira de comunicação com o usuário.  

 

Figura 42 – Tela inicial da interface LCD 

 

Fonte: Fotografia do autor 

 

4.3.5 Teste do aparato 
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Para conclusão da programação, fez-se o teste da programação no 

próprio aparato. A movimentação deu-se fluida e satisfatória, os componentes não 

demonstraram nenhum problema e testou-se a escrita para a confirmação do 

atuador do eixo Z. 

 

Figura 43 – Teste do aparato em funcionamento no modo LCD 

 

Fonte: Fotografia do autor 

 

4.4  Produção da estrutura do joystick e gabinete 

 

Por segurança e conservação, é aconselhável proteger os componentes 

eletrônicos e evitar que ele fique exposto a contaminantes ou a manipulações 

indesejadas. Assim, foi feito um desenho para ser produzido em impressora de 

deposição de plástico 3D para as duas proteções, para o joystick e para o gabinete 

do LCD e do Arduino. 
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Figura 44 – Estrutura externa do joystick 

 

Fonte: Fotografia do autor 

 

Devido ao tamanho do gabinete do subsistema eletrônico, a estrutura foi 

dividida em três partes conectadas entre si denominadas corpo, tampa e base LCD. 

As peças são conectadas por parafusos para sua fixação e tem entradas para a 

passagem de cabos. 

 

Figura 45 – Estrutura externa do Arduino e da placa LCD 

 

Fonte: Fotografia do autor 
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 Finalizando a estrutura, o sistema eletrônico será inserido dentro de 

seus respectivos lugares para a proteção e segurança de seu manuseio. Assim, o 

aparato estará completo e pronto para a utilização didática, seja com a interface LCD 

ou interface via serial. 

 

Figura 46 – Aluno utilizando o aparato 

 

Fonte: Fotografia do autor 

 

4.5  Sugestões de uso e problemas didáticos 

 

Conforme o perfil didático do aparato, será apresentada alguns problemas 

para o ensino em sala de aula. Seguindo a proposta, os problemas serão voltados 

para a área de programação de microcontroladores e deverão ser acompanhados de 

professores ou orientadores que direcionem os alunos no caminho certo. 

Graças a característica de montagem do aparato, não existe 

consequência imediata no carregamento de um programa não adequado no 

controlador, sendo até mesmo aconselhado para o ensino concepções erradas para 
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que o orientador possa verificar como segue o aprendizado do aluno e apontar onde 

ele está equivocado. 

Alguns cuidados devem ser tomados, no entanto, para garantir a 

conservação do aparato e evitar acidentes em sua utilização. 

 

 Não mexer nas conexões e no sistema eletrônico com o aparato ligado à 

tomada. Caso queira conferir uma conexão, desligue a chave geral e, de 

preferência, desconecte o aparelho da rede elétrica. 

 A alimentação deve ser feita com rede elétrica 220V/60Hz, o aparato não 

irá funcionar corretamente caso seja alimentado com rede 110V/60Hz, 

encontrado em algumas cidades. Também é importante a existência de 

aterramento adequado para evitar choques elétricos na utilização do 

aparato. 

 Fique atento aos choques mecânicos com as extremidades da guia. Não 

coloque nenhum objeto ou alguma parte do corpo no caminho que os 

patins irão correr ou nas correias. Também evite tocar a guia linear e a 

mantenha sempre lubrificada corretamente. 

 Caso não esteja ocorrendo movimentação, desligue o aparelho na chave 

geral e cheque o que pode estar ocorrendo. Frequência de pulsos muito 

alta podem não garantir o torque inicial necessário para a movimentação 

do aparato, neste caso, faça o teste com uma velocidade mais lenta. 

Falhas comuns são falta de lubrificação, correias gastas, programação 

incorreta ou objetos no caminho. 

 Transporte do aparato deve ser feito segurando pelas laterais da chapa 

base e o assentando em uma superfície plana. Desligue da rede quando 

fizer o manuseio. Não toque nas guias para evitar a oxidação destas. 

 Aos orientadores: confiram os programas antes de testá-los e tenham 

garantia de que os alunos estejam cientes das noções de segurança e as 

seguirão corretamente durante a demonstração do aparato. 

 

Os problemas propostos para os professores são apresentados a seguir. 

O docente, naturalmente, não deve ficar limitado a estas sugestões e pode 

apresentar outras atividades que julgar mais necessária aos alunos. 
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 O projeto de um programa que mova os motores de passo em um 

determinado caminho, tal como um 8, repetidamente e continuamente 

utilizando o acionamento de bobinas sem uma biblioteca externa. Desta 

maneira o aluno iniciante em motores de passo poderá aprender como é 

feita a sequência de bobinas para a movimentação. Com o recebimento de 

um sinal de um botão da placa joystick, o motor fará o mesmo caminho no 

sentido inverso. 

 Execução de um controlador que faça o home do sistema e, ao receber o 

sinal de um botão, faça uma movimentação pré-programada na área de 

trabalho. Este caso ilustra uma situação comum de automatização de 

processos na indústria, onde um operador entra com uma peça a receber 

um procedimento de transformação, aperta um botão para início e, ao fim 

do ciclo, retira a peça. Com a interface LCD e com o joystick, pode ser 

selecionada que tipo de caminho, ou processamento, o aparato deverá 

executar. 

 A elaboração de um programa que receba, pela interface serial ou do 

joystick, pontos e trace o melhor caminho para alcançá-los, acionando a 

caneta e respondendo a posição ao final do processo. Este programa 

deverá realizar um ciclo de home antes da sua movimentação de pontos e 

deverá informar erros caso o posicionamento esteja fora do alcance das 

guias lineares. O foco é o ensino de processos de posicionamento em 

duas dimensões. 

 O desenvolvimento de um controlador que armazene o caminho 

aproximado do que foi guiado pelo comando analógica do joystick e possa 

selecionar, pelo LCD, qualquer ciclo armazenado no microcontrolador e 

repetir a movimentação. Esta proposta é interessante para o ensino de 

memória em microcontroladores. 



74 

 

5. CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de aparatos didáticos é essencial para o ensino técnico 

profissional, permitindo os alunos a perceberem melhor conceitos que não seriam 

compreendidos de maneira apenas abstrata. Assim, o desenvolvimento destes 

equipamentos transforma-se numa necessidade para a comunidade acadêmica 

poder ter ferramentas que complementem o cumprimento de suas atividades 

pedagógicas. 

Em particular, o uso de microcontrolador necessita uma base de 

conhecimento para sua utilização técnica. O aparato desenvolvido foca neste ensino 

e poderá ser utilizado para a formação de profissionais capacitados na sua 

utilização. Também espera-se que o instrumento possa ser empregado em outras 

áreas de ensino e mesmo possa ser, futuramente, aprimorado para outras funções 

além de didática. 

Seguindo a metodologia de desenvolvimento de projetos, os objetivos 

foram alcançados utilizando conhecimentos de múltiplas áreas da mecatrônica 

adquiridas no percorrer do curso, garantindo o sucesso do aparato eletromecânico. 

A pesquisa inicial conseguiu mostrar os passos que guiaram o 

desdobramento do trabalho, traçando o objetivo de maneira precisa. A metodologia 

de desenvolvimento de produto também se mostrou ideal, permitindo esboçar, 

aperfeiçoar e resolver propostas e problemas inevitáveis no andamento da proposta. 

Por fim, com a base teórica firme, partiu-se para a execução do planejado, 

programando, montando e produzindo os requisitos para a conclusão adequada do 

trabalho. 

No final das atividades, desenvolveu-se um aparato eletromecânico de 

posicionamento de dois eixos e um atuador no terceiro eixo capaz de auxiliar no 

ensino de microcontrolador. 

A documentação do projeto foi feita com a intenção de fabricação de 

clones do aparato, com propósito de estender o impacto deste trabalho em outras 

instituições de ensino e permitindo o aprendizado de um maior número de 

estudantes da área de eletrônica e automação. 
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Conforme o propósito, o projeto está disponível na rede internet para a 

sua montagem em outras instituições de ensino e está disponível para a reprodução 

de clones, incluindo a programação utilizada, os diagramas eletrônicos e desenhos 

mecânicos no software e desenhos técnicos. O link para a página é 

<https://mesaxydidatica.blogspot.com.br>. 
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