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Resumo

Silva, Fernando Ferraretto, Automatização de uma bobinadeira, Faculdade de
Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, Trabalho de
Graduação (ES952), segundo semestre de 2013.

Neste trabalho busca-se apresentar os conceitos teóricos que serão utilizados
para o desenvolvimento do projeto proposto de automação de uma bobinadeira e os
resultados obtidos na elaboração final do projeto. Um resumo apresentando os
principais conceitos envolvidos no processo de controle e de fabricação de bobinas foi
feito a partir da leitura das referências bibliográficas listadas. Com as informações
coletadas, uma bobinadeira automatiza foi construída utilizando os diversos conceitos
de automação e controle. Os materiais e métodos utilizados são apresentadas neste
trabalho. Por fim, o projeto é apresentado por meio dos resultados e características
gerais da bobinadeira construída.
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Nomenclatura
Letras Latinas
V
F
B
I (i)
L (l)
H
R (r)
D (d)
N (n)
A
J
R
T
C
Ra
La
Ia

Tensão
Força
Densidade de fluxo
magnético
Corrente elétrica
Comprimento
Intensidade de campo
Raio
Diâmetro
Número de espiras
área
Densidade de corrente
Resistência
tempo
comprimento do
enrolamento
Resistência de
armadura
Indutância de
armaduta
Corrente de armadura

Ua
Rf
Lf
If
Uf
Kt
Kv

Tensão de armadura
Resistência de campo
Indutância de campo
Corrente de campo
Tensão de campo
Constante de tensão
Constante de torque
T1,T2,T3
Tiristores
Vcc
Tensão contínua
Vm
Tensão alternada
E
Bitola do fio
V linear
Velocidade linear

[V]
[N]
[T]
[A]
[m]
[A/m]
[m]
[m]
[m²]
[A/m²]
[Ω]
[s]
[m]
[Ω]
[H]
[A]
[V]
[Ω]
[H]
[A]
[V]
[V]
[V]
[mm]
[m/s]

Letras Gregas
Ø
µ
µo
Ɛ
ω

Fluxo magnético
Permeabilidade magnética
Permeabilidade magnética no vácuo
força-eletromotriz
Velocidade angular

[Wb]
[Tm/A]
[Tm/A]
[V]
[rad/s] ou
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α
τ

Ângulo de disparo
Tensão mecânica

[rpm]
[rad]
[N]

Abreviações
CC
CA
PWM
FEM
Unicamp
LCD
IHM
IDE
USB
SDL
E/S

Corrente Contínua
Corrente Alternada
Pulse Width Modulation
Faculdade de Engenharia Mecânica
Universidade Estadual de Campinas-SP
Liquid Crystal Display
Interface homem-máquina
Integrated Development Environment
Universal Serial Bus
Specification and Description Language
Entradas / Saídas
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1. Introdução
O presente trabalho apresenta as fontes teóricas que serão utilizadas para o
desenvolvimento do projeto proposto. De forma simplificada, três diferentes
abordagens teóricas e referenciais serão utilizadas neste trabalho. A primeira refere-se
aos conceitos relacionados à construção, funcionamento e características de bobinas
elétricas. Neste caso, busca-se por informações importantes para que a construção das
bobinas seja feita da maneira correta e nenhum parâmetro crucial para o seu
desempenho seja desconsiderado no processo de automatização e controle da
bobinadeira.
A segunda abordagem teórica busca por informações técnicas que
exemplificam a importância e aplicação das bobinas nos mais diversos ramos e
sistemas utilizados na engenharia. Como é de se esperar, bobinas são componentes
elétricos e, portanto possuem uma vasta gama de aplicações em dispositivos
eletroeletrônicos. Com as aplicações exemplificadas é possível dar uma motivação e
utilidade para o projeto.
Por fim, o terceiro grupo de referências diz respeito à parte de controle de
forma mais especifica. Como se deseja automatizar um sistema de bobinagem, cada
subsistema da máquina bobinadora deverá ser controlada para que o processo de
automatização atinja os resultados desejados. A princípio, serão utilizados motores
elétricos de corrente continua como atuadores para o enrolamento do carretel, e
assim a modelagem e controle desses motores serão obtidas com o auxílio das
referências teóricas selecionadas neste resumo. O sistema elétrico-mecânico será
controlado por meio de um micro controlador eletrônico e, portanto, os conceitos
teóricos serão determinantes para o sucesso da interligação entre o hardware da
bobinadeira e o software programado no micro controlador. Um motor de passo será
utilizado para controlar o passo das espiras enroladas dando maior precisão as bobinas
fabricadas.
Os capítulos finais deste trabalho detalham as etapas do desenvolvimento,
construção e programação dos sistema de controle e automação utilizado na
elaboração do hardware e software da bobinadeira. A lista de materiais e processos de
fabricação compõem o capítulo de desenvolvimento da bobinadeira, envolvendo tanto
componentes mecânicos como elétricos. Em seguida o sistema de software
programado em um micro controlador é apresentando, finalizando o projeto.
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2. Projeto proposto
Este trabalho de graduação visa desenvolver e projetar um sistema de controle
para aprimorar as condições operacionais do laboratório didático de Controle e
Automação da Universidade Estadual de Campinas. O projeto inclui tanto a construção
do hardware, quanto o desenvolvimento do software de controle de uma máquina
bobinadeira. Um esquemático básico do projeto é apresentado na figura 2.1.

Figura 2.1: Esquemático preliminar

Atualmente o laboratório da faculdade já possui uma bobinadeira industrial. No
entanto, a fabricação de uma bobina utilizando esta ferramenta envolvem processos
manuais. As etapas a serem seguidas no processo estão listadas de forma resumida
abaixo.
1) Selecionar um molde do enrolamento
2) Prender o molde nos braços de eixo vazado;
3) Fornecer o fio do enrolamento ao molde e controlar manualmente o passo
das espiras, a velocidade de enrolamento (utilizando o pedal), o número de
espiras enroladas e o comprimento do carretel.
Desta forma, o presente projeto tem por objetivo construir uma bobinadeira
auxiliar onde os processos manuais citados na etapa 3 não serão mais necessários.
Uma vez que o operador defina as principais características da bobina a ser fabricada,
o sistema deverá controlar cada subsistema instalado para garantir precisão e rapidez
nas bobinas fabricadas. Este projeto tem por objetivo fornecer uma ferramenta mais
precisa ao invés da bobinadeira industrial já existente no laboratório. Soluções já
existentes e implementadas foram estudadas para que as especificações deste projeto
pudessem ser definidas.
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2.1 Referências de projeto
Observando algumas automatizações de bobinadeiras já desenvolvidas,
verificou-se que o controle da velocidade é realizado comumente utilizando um motor
de corrente contínua onde se controla a alimentação fornecida, variando assim a
velocidade de enrolamento. Ainda, o número de espiras enroladas era comumente
controlado nos projetos observados, simplesmente bloqueando a alimentação deste
motor e consequentemente parando o processo de enrolamento da bobina. Utilizando
diferentes sensores o número de espiras era contado e então um micro controlador
desligava o motor de enrolamento ao atingir o número de voltas desejadas.
O grande diferencial observado entre cada projeto é o controle do passo e do
comprimento do carretel. Diferentes soluções foram encontradas e serviram como
base para encolha de um método de controle neste trabalho. Uma vez que este
subsistema seja definido e utilizando o controle da alimentação do motor de
enrolamento, os principais parâmetros relevantes na fabricação das bobinas já
poderão ser automatizados. Abaixo são apresentados três projetos com diferentes
soluções para controle de passo e comprimento da bobina fabricada. O estudo e
viabilidade de implementação de cada um desses métodos serão considerados na
escolha do sistema a ser utilizado neste projeto.

2.1.1 Controle de passo por disco excêntrico
Este projeto utiliza um disco excêntrico para realizar o passo do enrolamento e
limitar o comprimento do carretel. Durante a rotação, o disco desloca um eixo onde
está uma guia que fornece o fio ao enrolamento. Como o disco é excêntrico, a posição
da guia varia de acordo com a rotação do disco e assim um passo é dado a bobinagem.
A mola adicionada à base do eixo garante que o mesmo retorne a posição de menor
diâmetro durante a rotação do disco.

Figura 2.2: Disco excêntrico para controle de passo
O ponto negativo desse projeto é que o comprimento do carretel e variação do
passo ficam limitados à excentricidade do disco. Para que o passo utilizado na bobina
seja alterado, o disco excêntrico deve ser modificado. As figuras 2.3 e 2.4 abaixo
destacam o disco, a mola e a guia de passo. Já as últimas duas imagens mostram a
variação da posição da guia para o maior e menor diâmetro do disco excêntrico.
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Figura 2.3: Guia e mola do sistema excêntrico

Figura 2.4: Disco do sistema excêntrico

2.1.2 Controle de passo por rosca infinita
A solução apresenta para este tipo de bobinadeira consiste em utilizar um
sistema de rosca infinita para realizar o deslocamento lateral da guia que fornece fio à
bobina. O mecanismo consiste de uma rosca com um motor de passo acoplado a uma
de suas extremidades para que a rosca possa ser rotacionada ao acionar o motor. Um
parafuso com um anel e um ponto por onde passa o fio funcionam como uma guia.
Ainda, um eixo do mesmo comprimento da rosca é colocado alinhado e abaixo da
mesma. A figura 2.5 abaixo mostra as peças que compõe o sistema.

Figura 2.5: Sistema de rosca infinita
Uma vez que o parafuso seja ajustado a rosca e o anel acoplado ao eixo, a
rotação da rosca irá fazer com que o parafuso se desloque e assim a guia do fio de
enrolamento pode ser controlada. Ainda, o sentido de rotação determina o sentido do
deslocamento da guia. Como o motor que aciona o mecanismo é de passo, um
9

controle preciso de posição do motor e consequentemente da guia pode ser realizado
utilizando um micro controlador.

Figura 2.6: Rotação da rosca infinita
Assim, o sistema fornece um controle tanto do passo ao acelerar e desacelerar
a rotação da rosca, quanto um controle de comprimento do carretel ao parar o motor
de passo ou inverter o sentido de rotação. A figura 2.7 possui duas imagens que
mostram bobinadeiras construídos utilizando como controle de passo e comprimento
este tipo de mecanismo.

Figura 2.7: Sistemas com controle por rosca infinita
2.1.3 Controle de passo por cilindro pneumático
Esta última bobinadeira apresentada utilizou um mecanismo pneumático para
controle do passo da bobina. Funcionalmente, um pistão pneumático é alimentado
com ar comprimido levando ao deslocamento da guia acoplada à extremidade do
braço do pistão. O pistão possivelmente deve ser semelhante ao modelo mostrado
abaixo em que uma mola interna força ao movimento de retorno ao passo que a
pressão interna sobre o pistão é reduzida.

Figura 2.8: cilindro pneumático
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Na finalidade utilizada, um controle de velocidade do movimento do braço é
requerido. Como o pistão se desloca devido a pressão causada pela entrada de ar
comprimido em seu interior, uma válvula controladora semelhante à apresentada
abaixo foi utilizada. Tanto na entrada do ar comprimido no pistão, quanto na saída do
mesmo, a válvula atua como um limitante reduzindo a vazão do ar. Durante o avanço
do braço, o sistema de controle fornece uma vazão de ar comprimido para o interior
do pistão de acordo com a velocidade desejada. Para o retorno do braço, o mesmo
controle é feito, porém na vazão de ar para o meio exterior e utilizando a força elástica
da mola para levar o pistão a posição de repouso.

Figura 2.9: Acionamento do cilindro pneumático

Apesar da aparente facilidade de controle, esta solução apresenta dois
problemas de implementação. O primeiro ponto negativo é que um sistema
secundário de compressão de ar é requerido para alimentação pneumática do pistão,
levando ao aumento do custo de projeto. Já o segundo problema diz respeito ao
controle do comprimento do carretel, pois este parâmetro dificilmente será
controlado de forma precisa, ficando limitado ao comprimento do braço do pistão
utilizado.

Figura 2.10: Sistema com controle por cilindro pneumático

11

2.2 Soluções desejadas
Baseando-se nos requisitos de projetos e nas soluções estudadas, este trabalho
tem por objetivo final fornecer um sistema com as seguintes funções:
a) Pré - programação do comprimento do carretel
O usuário definirá utilizando uma interface com o software o comprimento
máximo do carretel. Esta medida será utilizada pelo sistema controlador de
passo para variar as espiras do enrolamento ao longo deste valor
previamente definido.
b) Controle do passo das espiras
O alinhamento das espiras será controlado aumentando ou reduzindo o
passo dado ao enrolamento do fio. Ao incrementar o passo, o subsistema
de controle irá aumentar a velocidade de deslocamento lateral do fio que
está sendo fornecido ao enrolamento.
c) Definição do número de espiras
O número de espiras será definido previamente ou durante o enrolamento,
e ao se atingir o número desejado, o sistema irá parar sinalizando que a
bobina está finalizada.
d) Regulagem da velocidade de enrolamento
Um controlador atuará sobre o motor de enrolamento fornecendo uma
velocidade controlada ao eixo e limitada para permitir o correto
alinhamento das espiras e controle do passo.
A princípio deseja-se utilizar um motor de passo em rosca infinita para realizar
as funções (a) e (b) seguindo a solução apresentada em 2.1.2. Ainda, utilizando um
micro controlador, tanto o acionamento do motor de passo quanto à função (c) serão
programadas em software e os sistemas periféricos ligados ao micro controlador para
que sejam acionados e desligados conforme a programação lógica realizada. Por fim,
um último subsistema periférico será ligado ao motor de corrente contínua para
controle de sua velocidade, realizando, assim a função (d) desejada. Este mecanismo
elétrico será um driver controlado por modulação de pulso. Um esquemático
preliminar e mais detalhado para este projeto é mostrado na figura 2.11 a seguir.
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Figura 2.11: Esquemático do projeto
Para que cada uma dessas funções sejam implementadas com sucesso, os
diferentes subsistemas serão estudados e construídos. As especificações definitivas do
projeto, os métodos e os sistemas de controle serão detalhadas a seguir neste
trabalho. Para tanto, uma revisão teórica envolvendo os principais conceitos
relacionados a este estudo foi realizada com o objetivo de utilizar tal conhecimento
para embasar as decisões tomadas durante a especificação e implementação do
sistema de controle proposto.
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3. Resumo bibliográfico
3.1 Conceitos de eletromagnetismo e bobinas
Há séculos, o homem observou a interação entre pedras constituídas por
óxidos de ferro com materiais metálicos. Historicamente, as pedras foram batizadas de
imãs (vindo de magnetita) e os fenômenos observados de magnetismo. A partir dai
apenas com o nascimento do eletromagnetismo que estes fenômenos puderam ser
estudados e explicados pelos físicos da época. O eletromagnetismo se deu no século
XIX, com a clássica experiência da bússola feita pelo físico dinamarquês Hans Christian
Oersted (1771-1851). Em 1820, ele verificou que, ao colocar um bussola sob um fio
onde passava uma corrente elétrica, verificava-se um desvio na agulha dessa bússola.
A partir dessa experiência Oersted estabeleceu uma relação entre as propriedades
elétricas e magnéticas, dando origem ao eletromagnetismo.
O físico e matemático André-Marie Ampère (1775-1836) construiu o
primeiro eletroímã. Esse dispositivo foi fundamental para a invenção de
aperfeiçoamento de vários aparelhos, como o telefone, o microfone, o alto-falante, o
telégrafo etc. Michael Faraday (1791-1867), cientista autodidata inglês, também deu
sua grande contribuição ao eletromagnetismo com a descoberta da indução
eletromagnética, fundamental para o surgimento dos motores mecânicos de
eletricidade e os transformadores. Outros físicos também devem ser lembrados, por
contribuições feitas ao eletromagnetismo, como o físico norte-americano Josph Henay
(1797-1878), que deu continuidade aos trabalhos de Faraday sobre a indução
eletromagnética. Heinrich Lenz (1804-1865), físico russo que também se dedicou a
estudar esse fenômeno e Nicolas Tesla que estudou o campo magnético.
Finalmente, podemos citar em especial James Clerk Maxwell (1831-1879),
notável físico escocês, cuja participação teve importância teórica fundamental.
Maxwell em sua obra Tratado sobre eletricidade e magnetismo (publicada em 1873),
generalizou os princípios da eletricidade descobertos por Coulomb, Ampère, Faraday e
outros. Entre outros feitos, Maxwell descobriu através de equações matemáticas a
velocidade da luz com um percentual de erro muito pequeno, com relação aos dados
experimentais que temos hoje. A descoberta posterior das ondas eletromagnéticas
constituiu a verificação experimental do acerto da Teoria de Maxwell.
Fisicamente, todo imã possui dois pólos magnéticos (pontos onde percebemos
com clareza o fenômeno magnético), chamados de norte e sul, que jamais podem ser
separados. Notamos que a interação entre imãs se dá de acordo com seus pólos, uma
vez que pólos com nomes iguais se repelem e os contrários se atraem. Quando
pegamos um pedaço de fio e enrolamos criamos, então, uma bobina de fio que ao ser
percorrida por uma corrente elétrica gera um campo magnético, que tem uma direção
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perpendicular ao fio e o sentido dependerá do sentido da corrente elétrica. A
explicação do surgimento desse campo magnético ocorre devido aos movimentos
ordenados que os elétrons fazem no interior de átomos do fio enrolado.
Quando dois campos magnéticos interagem entre si surge uma força,
denominada força magnética, a qual atua à distância igualmente à força gravitacional e
elétrica. Quando uma carga elétrica se movimenta, gera um campo e, estando imersa
em um campo magnético, estes interagem entre si. Se a carga se desloca na mesma
direção do vetor campo magnético, não há força atuando, ao passo que ao deslocar-se
numa direção diferente surge, então, uma força perpendicular ao plano dos vetores
velocidade e campo magnético.
Portanto, um campo magnético surge em torno de uma região onde existem
cargas elétricas em movimento, como um condutor conduzindo corrente elétrica. O
movimento dos elétrons e a atração das cargas induzem polaridades e linhas de fluxo
de campos eletromagnéticos, que por sua vez geram forças de atração e repulsão. As
principais características que regem um campo eletromagnético são:










Fluxo magnético ø (Wb)
Quantifica a intensidade das linhas magnéticas circulando pelo campo.
ø=∮⃗

Força eletromagnética
É a força exercida pelo campo magnético sobre o trecho infinitesimal
(dl) do fio condutor. A força resultante sobre um circuito fechado onde
passa uma corrente estacionária é:
= � ∗ ∮ ⃗⃗⃗ � ⃗

Permeabilidade magnética do meio µ
Rep ese ta a o dutividade
ag éti a do
-7
circula. Para o vácuo, µ= π*
Tm/A.

eio po o de o a po

Intensidade do campo magnético ⃗ (A/m)
Um polo cria um campo magnético ao seu redor que é responsável por
exercer uma força em outro polo próximo. Assim a intensidade do
campo é proporcional a força exercida entre os polos.
Densidade de fluxo magnético ⃗ (T)
Relaciona o fluxo magnético pela área. Também tem relação direto com
a intensidade de campo de acordo com a permeabilidade magnética.
= ø/
=µ∗

15

Com o estudo desse ramo da física, diversas leis e equações foram criadas para
modelar e explicar o comportamento dos campos e componentes do
eletromagnetismo. Porém, o aspecto do campo magnético gerado por corrente
elétrica depende do tipo e formato do condutor, basicamente três diferentes formatos
são comumente utilizados: fio retilíneo, espira circular e bobina.
A distribuição do campo magnético gerado por um fio retilíneo extenso é tal
que as linhas de indução são circunferências concêntricas, cujo centro é o próprio fio.
O sentido desse campo magnético pode ser obtido pela regra da mão direita, aplicada
como mostra a figura 3.1. O polegar é colocado no sentido convencional da corrente e
os outros dedos, que envolvem o condutor, indicam o sentido de B (densidade de fluxo
magnético dado em Tesla). A equação que calcula B, a partir de um fio de raio R, onde
uma corrente i flui é dado por:
µ∗�
∗ � ∗ �²

=

Figu a . : regra da mão direita fio etilí eo
Já, para a espira circular que é um fio condutor em forma de circunferência. Os
polos norte e sul da espira circular são determinados, respectivamente, pela saída e
entrada das linhas de indução. Para relacionar o sentido do vetor B com o sentido da
corrente i, usamos a regra da mão direita. Para uma espira de raio R, onde flui uma
corrente i, o valor do campo magnético B é dado por:
=

µ∗�
∗�

Figu a . : regra da mão direita espi a i ula
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Para uma bobina, ou solenoide, constituída por um fio enrolado várias vezes,
tomando uma forma cilíndrica. Cada uma das voltas do fio da bobina é denominada
uma espira. Se inserirmos um núcleo ferromagnético em uma bobina, teremos um
eletroímã, cuja polaridade pode ser determinada aplicando-se a regra da mão direita,
conforme a figura 3.3. Para um solenoide comprimento L com N espiras (voltas), o
campo B é dado por:
=

µ∗�∗�

Figu a . : regra da mão direita

o i a

De forma generalizada, as principais leis que regem o eletromagnetismo e
explicam o seu comportamento são:
a) Lei de Biot-Savart
A relação entre a corrente e a produção de um campo já era
conhecida, porém não havia um equacionamento que determinasse
tal relação. Jean-Baptiste Biot e Félix Savart fizeram os primeiros
relatos de forma mais precisa sobre tal fenômeno. Após passar por
algumas alterações, as conclusões dos dois cientistas ficaram
conhecidas como Lei de Biot-Savart. A lei relaciona um campo
⃗⃗⃗ e raio r.
magnético B produzido por um elemento de corrente Idl
⃗B = ∫

µo
∗ I ∗ ⃗⃗⃗
dl x r̂
∗ π ∗ r2

b) Lei de Gauss
Esta determina que o fluxo líquido do campo magnético através de
qualquer superfície fechada é sempre nulo.
∮ ⃗BdA =
c) Lei de Ampère
A lei de Ampère é um análogo magnético da lei de Gauss. Esta lei
relaciona a componente tangencial Bt do campo magnético,
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integrada em torno de uma curva fechada C, com uma corrente Ic
que passa través de qualquer superfície limitada por C. Em suma, a
lei de Ampère determina que a circulação do campo magnético
induzido é proporcional a corrente que atravessa uma superfície.
∮ ⃗Bdl = µo ∗ ∮ J ds = µo ∗ I
d) Lei de Faraday
Define que a corrente elétrica induzida em um circuito fechado por
um campo magnético é proporcional ao número de linhas do fluxo
que atravessa a área envolvida do circuito, por unidade de tempo.
De forma matemática temos:
ø = ∮ ⃗Bds

A corrente induzida em uma espira de resistência R é dada por:
dø
i=− ∗
R dt

Então a força-eletromotriz Ɛ Induzida em uma espira é devida a
existência dessa corrente e pode ser dada pela taxa de variação do
fluxo, com o sinal negativo, através da área delimitada pela espira:
dø
Ɛ=−
dt

e) Lei de Lenz
Esta Lei é uma regra que permite determinar o sentido da corrente
induzida segunda a lei de Faraday, e pode ser enunciada como:
A força-eletromotriz induzida está em uma direção que se opõe, ou
te de a se opo , à va iação ue a p oduz.
Uma vez conhecidos os conceitos eletromagnéticos, as bobinas podem ser
representadas por uma medida elétrica chamada de indutância. Este parâmetro
representa a capacidade de uma bobina de criar o fluxo magnético com a corrente que
flui nela. Dessa forma, a indutância nada mais é do que uma constante que relaciona o
fluxo magnético para uma dada corrente i, ou seja L = ø/i. Outro parâmetro elétrico
de uma bobina é a autoindutância. Esta representa a capacidade da bobina de gerar
uma força eletromotriz contraria a uma variação de corrente a qual é submetida. Ou
seja, é a propriedade de um condutor gerar uma força eletromotriz sobre ele próprio.
A relação é do tipo:
E fem = −L ∗ di/dt
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Ao enrolamos fios de modo a construir uma bobina, o coeficiente de
autoindução aumenta e assim podemos obter componentes eletrônicos denominados
indutores ou bobinas cuja finalidade é apresentar certa indutância. Esta é, na prática,
determinada pelo número de voltas de fio enroladas, pela presença ou não de algum
material nessa bobina e ainda pelo formato final desejado. Assim, a construção de uma
bobina possui diversos parâmetros que em conjunto determinam suas características
elétricas.

Figura 3.4: Tipos de bobinas
a) Formato
A forma da bobina determinará de que modo as linhas de força do
campo criado pela corrente podem se distribuir. Se as linhas produzidas por
uma volta de fio escaparem e não tiverem ação sobre as espiras adjacentes da
mesma bobina, como ocorre numa construção mais alongada teremos uma
indutância menor do que se tivermos uma bobina menos espaçada. A figura 3.5
ilustra a situação apresentada.

Figura 3.5: Formato de bobinas
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b) Diâmetro
Quanto maior for o diâmetro da bobina, maior será sua indutância.
c) Número de espiras
Quanto maior for o número de voltas de fio ou de espiras, mais linhas
de força do campo magnético serão produzidas no local e portanto, maior será
a inércia que o componente apresentará diante de variações da intensidade da
corrente.
d) Existência ou não de um núcleo
Determinados materiais como, por exemplo, os materiais
ferromagnéticos possuem a propriedade de concentrar as linhas de força de
um campo magnético. Se colocados no interior de uma bobina, eles aumentam
a indutância dessa bobina. Podemos então aumentar à indutância de uma
bobina se introduzirmos núcleos de materiais ferromagnéticos como a ferrite, o
ferro doce, etc.

Figura 3.6: bobina com núcleo
A ferrite é uma espécie de pó de ferro utilizada nos núcleos de bobinas
que devem operar em frequências elevadas, enquanto o ferro doce,
normalmente aparece na forma laminada (como nos núcleos dos
transformadores) e é usado nas bobinas que operam em circuitos de baixas
frequências.
O cálculo da indutância de uma bobina do tipo solenoide cilíndrico é
complicado e não é extremamente preciso já que não existe uma fórmula bem
definida para isso. Por mais curto que seja o solenoide ou bobina, sempre existem
linhas de força do campo magnético que escapam e, portanto, não cortam todas as
outras espiras da mesma bobina. Quanto mais comprido for o solenoide, mais linhas
de força escapam e fica mais difícil se aplicar uma fórmula com precisão. Levando em
conta esse fato, o que existem são fórmulas empíricas, ou aproximadas que servem
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para calcular com aproximação razoável a indutância de uma bobina ou solenoide,
quando suas dimensões satisfazem determinadas condições.

Figura 3.7: Parâmetros de bobinas
Assim, para que as fórmulas dadas sejam válidas, os solenoides devem ser
pequenos e seu comprimento não deve ser maior que uma e meia ou duas vezes seu
diâmetro. Com a manutenção das dimensões dentro desses limites, os cálculos são
precisos o suficiente para estar dentro das tolerâncias exigidas pela maioria dos
projetos práticos.
Para solenoides ou bobinas, sem núcleo, cujos comprimentos não sejam
maiores que o diâmetro além de 1,5 vezes, vale a seguinte fórmula:
L∗c∗ 8
n=√
.
∗A

Onde:
n é o número de voltas ou espiras
L é a indutância desejada em Henry
C é o comprimento do enrolamento em centímetros (*)
d é o diâmetro da bobina
A é a área abrangida por uma espira, dada por: A = π

d2
4

O valor 1,256 é uma constante obtida experimentalmente de modo a adequar
os resultados práticos obtidos.

Com a introdução de materiais ferromagnéticos em uma bobina, conseguimos
uma concentração das linhas de força do campo magnético. Assim, podemos ter maior
precisão na obtenção de certa indutância, como também, podemos fazer isto com
menor número de espiras. Para o caso de bobinas cilíndricas, o núcleo de material
ferromagnético terá o mesmo formato.
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Figura 3.8: Parâmetros de bobinas com núcleo
Nesse caso, passa a ser considerado na fórmula o fator que indica a
concentração das linhas de força do campo magnético pelo material usado no núcleo,
denominado de permeabilidade (µ).

n=√

L∗c∗ 8
.
∗A∗µ

Onde:
n é o número de espiras da bobina
L é a indutância em Henry
C é o comprimento da bobina em cm
A é a área abrangida pela espira em centímetros quadrados
u é a permeabilidade do material usado no núcleo
3.2 Aplicações de bobinas
As funcionalidades e recursos do eletromagnetismo, atualmente, são utilizados
nas mais diversas áreas. Para exemplificar o funcionamento prático dos elementos
eletromagnéticos nos aparelhos, algumas aplicações de bobinas e solenoides,
representados por eletroímãs são apresentadas abaixo. De um modo geral, todas as
aplicações que envolvem eletroímãs, apresentam em seu interior um núcleo de ferro,
construído, quase sempre, por várias lâminas de ferro justapostas. Esse procedimento
é adotado para que o campo magnético no interior da bobina seja mais intenso,
acentuando o comportamento eletromagnético do dispositivo.
As usinas hidroelétricas são um bom exemplo do uso de bobinas, que se valem
da energia mecânica proveniente do movimento da água para girar uma turbina. Esta
produz um movimento relativo entre um campo magnético bastante forte e um
enrolamento de fios condutores. Quando um fio condutor é movimentado em meio a
um campo magnético, é forçado um movimento dos elétrons livres do fio condutor,
gerando, então, uma corrente elétrica que é captada e conduzida para os usuários,
através de linhas de transmissão de energia elétrica. Sem bobinas bem projetadas, o
enrolamento não será capaz de absorver todas as linhas doo fluxo magnético,
reduzindo a eficiência do gerador.
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A válvula solenoide é outro exemplo de equipamento que tem muitas
utilizações. Ela é formada por duas partes principais, que são: corpo e a bobina solenoide. A
válvula solenoide possui uma bobina que é formada por um fio enrolado através de
um cilindro. Quando uma corrente elétrica passa por este fio, ela gera uma força no
centro da bobina solenoide, fazendo com que o êmbolo da válvula seja acionado,
criando assim o sistema de abertura e fechamento. Outra parte que compõe a válvula
é o corpo. Este, por sua vez, possui um dispositivo que permite a passagem de um
fluído ou não, quando sua haste é acionada pela força da bobina. Esta força é que faz o
pino ser puxado para o centro da bobina, permitindo a passagem do fluído. O processo
de fechamento da válvula solenoide ocorre quando a bobina perde energia, pois o
pino exerce uma força através de seu peso e da mola instalada em sua base superior.

Figura 3.9: Válvula solenoide
Um último exemplo de aplicação é o transformador que é um conversor de
energia eletromagnética, cuja operação pode ser explicada em termos do
comportamento de um circuito magnético excitado por uma corrente alternada.
Consiste de duas ou mais bobinas de múltiplas espiras enroladas no mesmo núcleo
magnético, isoladas deste. Uma tensão variável aplicada à bobina de entrada
(primário) provoca o fluxo de uma corrente variável, criando assim um fluxo magnético
variável no núcleo. Devido a este fluxo, uma tensão é induzida na bobina de saída (ou
secundário). Não existe conexão elétrica entre a entrada e a saída do transformador.

Figura 3.10: Transformador
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Há uma variedade de transformadores com diferentes tipos de circuito, mas
todos operam sobre o mesmo princípio de indução eletromagnética. No caso dos
transformadores de dois enrolamentos, é comum denominá-los como enrolamentos
primários e secundários existem transformadores de três enrolamentos sendo que o
terceiro é chamado de terciário. Existe também um tipo de transformador
denominado Autotransformador, no qual o enrolamento secundário possui uma
conexão elétrica com o enrolamento do primário. Transformadores de potência são
destinados primariamente à transformação da tensão e das correntes operando com
altos valores de potência, de forma a elevar o valor da tensão e consequentemente
reduzir o valor da corrente. Este procedimento é utilizado, pois ao se reduzir os valores
das correntes, reduz-se as perdas por efeito Joule nos condutores.
O transformador é constituído de um núcleo de material ferromagnético, como
aço, a fim de produzir um caminho de baixa relutância para o fluxo gerado.
Geralmente o núcleo de aço dos transformadores é laminado para reduzir a indução
de correntes parasitas ou de corrente de Foucault no próprio núcleo, já que essas
correntes contribuem para o surgimento de perdas por aquecimento devido ao efeito
Joule. Em geral utiliza-se aço-silício com o intuito de se aumentar a resistividade e
diminuir ainda mais essas correntes parasitas.
Transformadores também podem ser utilizados para o casamento de
impedâncias, que consiste em modificar o valor da impedância vista pelo lado primário
do transformador, são em geral de baixa potência. Há outros tipos de
transformadores, alguns com núcleo ferromagnético, outros sem núcleo, ditos
transformadores com núcleo de ar, e ainda aqueles com núcleo de ferrite. A utilização
mais popular e importante dos transformadores é nos sistemas de transmissão de
energia.
Além das aplicações apresentadas, as bobinas são amplamente utilizadas em
outros dispositivos. Portanto, máquinas que construam bobinas seguindo parâmetros
desejados são importantes para o desenvolvimento tecnológico atual. A essas
maquinas dá-se o nome de bobinadeiras. O poder de controlar parâmetros como
tensão mecânica, passo e comprimento da bobina é extremamente desejável para
garantir que a máquina seja capaz de produzir bobinas para as mais diversas
aplicações. Os parâmetros considerados na bobina durante um projeto devem ser
garantidos após a fabricação da mesma. Para tanto, o controle durante a fabricação e
de forma automática é o recurso que irá garantir a qualidade da construção da bobina
da maneira mais simplificada e viável.
3.3 Controle de Motores elétricos
O presente projeto propõe controlar uma bobinadeira utilizando, a princípio,
um motor elétrico de corrente continua para controle da velocidade de rotação do
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carretel, controlando tensão e comprimento da bobina produzida. Ainda, deseja-se
utilizar um motor de passo para controlar o passo da bobina garantindo consistência e
alinhamento das espiras enroladas.
O motor de corrente contínua é basicamente uma máquina que converte
energia elétrica em energia mecânica utilizando corrente contínua e imãs
permanentes como fontes de geração dos campos magnéticos. Basicamente, o motor
é construído com um estator de imã permanente ou bobinado e um rotor bobinado
por onde será gerado um campo magnético a partir da circulação de uma corrente
contínua em suas bobinas. A interação de repulsão e atração entre os campos do
estator (campo) e do rotor (armadura) é que irão forçar a rotação do eixo do motor.
Fisicamente, o motor pode ser dividido em quatro componentes mostrados na figura
3.11 e descritos abaixo.

Figura 3.11: Motor de corrente contínua

a) Rotor (armadura)
Parte girante, montada sobre o eixo da máquina, construído de um
material ferromagnético envolto
em
um
enrolamento
chamado
de enrolamento de armadura e o anel comutador. Ao fluir uma corrente
pela bobina do rotor, o campo de armadura é criado.
b) Estator (campo)
Parte estática da máquina, montada em volta do rotor, de forma que o
mesmo possa girar internamente. Também é constituído de
material ferromagnético,
envolto
em
um
enrolamento
de
baixa potência chamado de enrolamento de campo que tem a função
apenas de produzir um campo magnético fixo para interagir com
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o campo da armadura. Em alguns casos, o enrolamento do estator é
substituído por imãs permanente, o que resulta da mesma maneira em um
campo magnético constante fluindo entre os polos do estator.
c) Anel Comutador
Responsável por realizar a inversão adequada do sentido das correntes que
circulam no enrolamento de armadura. Constituído de um anel de material
condutor, segmentado por um material isolante de forma a fechar o circuito
entre cada uma das bobinas do enrolamento de armadura e as escovas no
momento adequado. O anel é montado junto ao eixo da máquina e gira
com o mesmo. O movimento de rotação do eixo produz a comutação entre
os circuitos dos enrolamentos.
d) Escovas
Peças de carvão responsáveis por conduzir a energia para o circuito
do rotor. As escovas devem ser utilizadas, pois o contato de transmissão de
energia para o enrolamento do rotor não é fixo, rotacionando com o eixo. A
passagem de corrente das escovas para o anel comutador é que permite o
funcionamento deste tipo de motor.
Para o controle deste tipo de motores, primeiramente uma modelagem de seu
circuito deve ser realizada. O esquema de um motor de corrente contínua com
alimentação separada é mostrado na figura 3.12.

Figura 3.12: Modelagem do circuito do motor CC

Para o circuito de armadura, aplicando Kirchhoff, obtêm-se:
�
+� ∗� =
+
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Nessa equação E é a força contra eletromotriz originada pelo campo magnético
e dada pela lei de Faraday. As relações eletromecânicas que permitem equacionar os
componentes elétricos e mecânicos do motor são:
=

∗� ∗� =
=

Onde:

�

∗�∗�

+

∗�

ω = velo idade de otação do oto
T = torque desenvolvido
Kv = constante de tensão
Kt = Kv = constante de torque
La = indutância do circuito de armadura
Lf = indutância do circuito de campo
Ra = resistência do circuito de armadura
Rf = resistência do circuito de campo
J = inércia do motor
B = constante de atrito
Ua = tensão de alimentação da armadura
Uf = tensão de alimentação de campo
(Uf e if podem ser substituídos por um estator de imã permanente)
A modelagem realizada mostra que existe uma relação de proporcionalidade
entre as principais grandezas físicas e elétricas do sistema do motor. O torque ou
conjugado aplicado sobre o eixo do rotor é diretamente proporcional à corrente do
circuito da armadura, e também que a velocidade angular do rotor é diretamente
proporcional à tensão (E) efetivamente induzida no motor.
A relação entre a corrente de campo if e a força contra eletromotriz é nãolinear à saturação magnética. Considerando que o motor possui circuito de campo com
imãs permanentes, e tendo como interesse o controle da velocidade a partir da
alimentação de armadura do motor, a equação de interesse é:
∗�+

�

+� ∗� =

Considerando a operação em regime permanente, as derivadas no tempo vão
para zero, e então:
�=

−� ∗�

A partir da equação acima, pode-se notar que é possível variar a velocidade da
máquina através do controle da tensão de armadura (Ua), conhecido como controle de
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tensão. Na prática este tipo de controle é feito utilizando um sinal PWM (Pulse Width
Modulation) onde a largura dos pulsos controla a potência fornecida ao motor e por
sua vez a velocidade de rotação. A velocidade do motor varia proporcionalmente à
área debaixo da porção positiva de cada período, essa razão é denominada Duty cycle
(razão cíclica), e através dela podemos saber a velocidade aplicada ao motor. O PWM é
utilizado em reguladores de tensão eficientes. Pelo chaveamento de tensão na carga,
com a razão cíclica apropriada, a saída se aproximará do nível de tensão desejado. O
ripple da tensão chaveada normalmente é filtrado com um indutor e um capacitor.
Como neste projeto a alimentação de entrada é de corrente contínua, um
driver pode ser utilizado para fornecer corrente contínua com modulação de pulso
(PWM) ao enrolamento da armadura. Com este componente é possível controlar a
tensão de alimentação do circuito de armadura (Ua) a partir do ciclo de trabalho (duty
cycle) do PWM.

Figura 3.13: Sistema de controle CC

Utilizando este sistema de acionamento para o motor é, então, possível
controlar a velocidade do motor a partir da porcentagem do ciclo de trabalho. Como
foi visto, a velocidade do motor depende diretamente da tensão de alimentação de
armadura no controle de tensão.
O segundo tipo de motor que deseja-se controlar é um motor de passo. Este
motor auxiliar será utilizado neste projeto para controlar o passo entre as espiras das
bobinas produzidas. O motor de passo é utilizado quando deseja-se alta precisão de
posicionamento
angular
do
eixo.
Motores
de
passo
não
usam escovas ou comutadores e possuem um número fixo de polos magnéticos que
determinam o número de passos por revolução. Basicamente o rotor é um imã
permanente com número fixo de polos, e um estator projetado com um número de
rolamentos possíveis para o correto acionamento dos passos.
O funcionamento consiste em fluir corrente pelos enrolamentos do estator de
forma a criar polos magnéticos que atraem ou repelem os polos permanentes do
rotor. A força de atração e repulsão é que fazem o rotor girar em torno do eixo. O
acionamento e controle do motor é feito utilizando drivers por onde pulsos digitais
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levam as alterações das polaridades induzidas para que o motor rotacione. Para operar
um motor de passo, temos que acionar e desligar (chaveamento) suas bobinas em uma
sequência correta. A frequência de acionamento das bobinas determinará a velocidade
de giro do motor.

Figura 3.14: Motor de passo
Normalmente os motores de passo são projetados com enrolamento de estator
polifásico o que não foge muito dos demais motores. O número de polos é
determinado pelo passo angular desejado por pulsos de entrada. Conforme os pulsos
na entrada do circuito de alimentação, este oferece correntes aos enrolamentos certos
para fornecer o deslocamento desejado.
Para que um motor de passo funcione, é necessário que sua alimentação seja
feita de forma sequencial e repetida. Não basta apenas ligar os fios do motor de passo
a uma fonte de energia e sim ligá-los a um circuito que execute a sequência requerida
pelo motor. A energização de uma e somente uma bobina de cada vez produz um
pequeno deslocamento no rotor. Este deslocamento ocorre simplesmente pelo fato de
o rotor ser magneticamente ativo e a energização das bobinas criar um campo
magnético intenso que atua no sentido de se alinhar com as pás do rotor.
Assim, polarizando de forma adequada as bobinas, podemos movimentar o
rotor somente entre as bobinas (passo inteiro), ou entre as bobinas e alinhadas com as
mesmas. A sequência de figuras abaixo (3.17 a 3.20) demonstram o funcionamento de
um motor de passo de 2 polos nos modos bipolar de passo inteiro, bipolar de meio
passo, unipolar de passo inteiro e unipolar de meio passo.
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a) Motor bipolar com passo inteiro

Figura 3.15: Motor bipolar com passo inteiro
b) Motor bipolar com meio passo

Figura 3.16: Motor bipolar com meio passo

c) Motor unipolar com passo inteiro

Figura 3.17: Motor unipolar com passo inteiro
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d) Motor unipolar com meio passo

Figura 3.18: Motor unipolar com meio passo

Para que se obtenha uma rotação constante é necessário que a energização das
bobinas seja periódica. Esta periodicidade é proporcionada por circuitos eletrônicos
que controlam a velocidade e o sentido de rotação do motor. O pequeno ângulo
deslocado pelo rotor depende do número de dentes do mesmo assim como o número
de fases do motor. Em geral, o número de dentes do rotor multiplicado pelo número
de fases revela o número de passos por revolução.
Didaticamente falando, o sistema de controle se baseia em um circuito
oscilador onde seria gerado um sinal cuja frequência estaria diretamente relacionada
com a velocidade de rotação do motor de passo. Esta frequência seria facilmente
alterada (seja por atuação em componentes passivos seja por meio eletrônico) dentro
de um determinado valor. Assim, o motor apresentaria uma rotação mínima e uma
máxima. A função de parada de rotação se daria simplesmente pela inibição do sinal
gerado pelo oscilador. Ainda, contando o número de passos rotacionados, é possível
precisar a posição angular do eixo e assim contar o número de voltas realizadas.
Existem diversas referências e projetos que utilizam micro controladores
simples e ate mesmo ponte-H para fazer o acionamento dos motores de passo. Como
o objetivo do projeto é controlar o motor, um micro controlador será utilizado e,
portanto, o acionamento e controle do motor estão interligados, bastando apenas
enviar sinais na sequência correta para que o motor realize o movimento desejado.
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4. Especificação do Projeto
Esta secção apresenta de forma detalhada as especificações funcionais e os
componentes básicos que serão utilizados na automatização da bobinadeira. Com o
escopo e componentes principais definidos, a construção do sistema pode ser iniciada.
É importante salientar que a especificação é uma das etapas mais importantes no
projeto de sistemas embarcados de automação. O desenvolvimento tanto de
hardware quanto de software são feitos de forma a realizar as características
funcionais especificadas. Assim, sem as definições realizadas neste capítulo, a
automatização da bobinadeira não teria um objetivo traçado, deixando o projeto
indefinido e vulnerável a erros.
4.1 Especificação Funcional
Automatização de uma bobinadeira a partir das características programadas. O
sistema possui as seguintes variáveis de processo:
1. Comprimento da bobina (L)
Inicialmente o usuário irá posicionar a guia linear o ponto inicial de operação.
Feito isso, o princípio de funcionamento consiste em utilizar uma guia linear para
controle do passo e de comprimento a partir da contagem de passos do atuador. As
figura 4.1 e 4.2 mostram a estrutura da guia linear e a relação matemática entre o
passo de um motor e o deslocamento linear da guia.

Figura 4.1: Estrutura da guia linear

Figura 4.2: Relação passo - deslocamento
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2. Bitola do fio (e)
Utilizando uma interface com o operador, a bitola do fio em mm será passado
como entrada para que o sistema de controle possa calcular o passo necessário para o
enrolamento.
3. Número de espiras (N)
Última variável a ser inserida. Um sensor óptico semelhante a um encoder
realizará a contagem das espiras e desligará o processo ao atingir o valor desejado.
Não é uma variável do sistema de controle, apenas um valor para determinar o fim do
processo.
4. Ajuste de tensão do enrolamento
Utilizando um tensor de fio, o operador deverá ajustar a tensão mecânica do fio
apertando ou afrouxando a rosca. A tensão gerada será obtida por meio de atrito
entre os discos. Ainda, uma mola torcional e externa, por onde o fio deverá passar, é
responsável por manter a tensão caso pequenas variações de força ocorram.
A figura 4.3 abaixo mostra duas diferentes configurações de tensão, onde τ >τ1
pois a rosca é quase que totalmente apertada. O tensor está limitado a fios de bitola
pequena, assim, o projeto assume enrolamentos voltados a pequenos motores
elétricos.

Figura 4.3: Tensor mecânico do fio
5. Controle de passo
Utilizando as variáveis definidas inicialmente, um sistema de controle será
responsável por controlar o passo dado ao enrolamento de forma a garantir um
melhor alinhamento das espiras. A imagem 4.4 mostra a guia linear que será utilizada
como sistema de controle de passo.

Figura 4.4: Guia linear do projeto
33

Este sistema possui um motor, engrenagem na ponta de eixo, correia e tensor
de correia. Ainda, uma guia linear é colocada na correia e utiliza um eixo como apoio
para se movimentar em ambos os sentidos conforme mostrado abaixo na figura 4.5.

Figura 4.5: a)Motor, engrenagem e correia; b) Guia linear; c) Tensor da correia

Controlando a tensão e polaridade, o sentido e velocidade da guia podem ser
controlados. O controle será feito conforme apresentado na secção 3.3, e a partir dos
parâmetros de processo, a velocidade linear da guia (V) será dada por:
=

∗�

Assim, todas as variáveis e funcionalidades serão controladas e realizadas. A
tabela 4.1 apresenta de forma resumida as especificações funcionais e o sub-sistema
responsável por cada variável.
Tabela 4.1: especificações funcionais e sub-sistemas
Função

Sistema

Comprimento da bobina (L)

Sensoriamento óptico

Velo idade de e ola e to ω

Controle motor DC

Número de espiras (N)

Variável de entrada

Tensão mecânica

Tensor manual

Passo

Controle motor de passo
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4.2 Especificação do Hardware
Os principais componentes do sistema podem ser divididos em 2 grupos:
1. Atuadores
Para o controle de passo e enrolamento são sistemas constituídos por motores
elétricos. Estes serão acionados e controlados para fornecer as características
programadas. Ainda, no controle de passo será utilizada uma guia linear acoplada ao
motor por meio de correia e assim fornecer um deslocamento lateral ao fio da bobina.
Para a tensão de fio, um tensor simples será o atuador utilizado. O ajuste deve ser
manual e realizado antes do início do processo de bobinamento.
2. Sensor
Um sensor óptico será posicionado sobre o eixo e utilizado como encoder para
realizar a contagem das espiras enroladas. O sinal lido pelo sensor será utilizado como
variável de processo para controle de velocidade do motor CC, inversão do sentido do
motor de passo e parada total do sistema no fim de processo.
3. Comunicação
Grupo periférico que será utilizado como interface entre o operador e o
sistema de controle. Deverá ser constituído por um teclado e um display afim de
facilitar a entrada das variáveis de processo.
Por fim, o principal componente de todo o sistema é o micro controlador onde
serão inseridas todas as variáveis de processo e de onde sairão os sinais de controle
para cada sub-sistema. O programador arduino será utilizado como controlador do
sistema de automação da bobinadeira.
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5. Desenvolvimento do Hardware
A construção da bobinadeira se desenvolveu baseada em dois grupos
diferentes de componentes que se relacionavam de forma direta. Inicialmente o
sistema mecânico de forma geral foi desenvolvido para que em seguida os sensores e
componentes elétricos pudessem ser instalados na ferramenta se adequando a
estrutura da bobinadeira.
5.1 Construção mecânica
Conforme já mencionado neste trabalho, o projeto da bobinadeira foi baseado
em um controle de passo utilizando a metodologia da rosca infinita ou guia linear. Para
isso, foi necessário buscar um sistema previamente montado e adapta-lo para operar
conforme desejado. Para tanto, o sistema de deslocamento do cartucho de uma
impressora convencional foi utilizado para montagem da guia linear. A figura 5.1
apresenta a estrutura metálica obtida para base da guia linear.

Figura 5.1: Guia linear do projeto
Observando a imagem é fácil verificar que uma correia é utilizada para
deslocamento da guia sobre um eixo fixo. Esta correia é acionada por um motor
elétrico e assim o sentido e velocidade de deslocamento da guia podem facilmente ser
controladas posteriormente. Um tensor mecânico foi adaptado sobre a guia para
facilitar o processo de bobinagem. A figura 5.2 ilustra como a adaptação foi feita para
unir o tensor sobre a guia. O novo componente poderia desequilibrar a guia apoiada
sobre o eixo fixo e assim optou-se, durante o desenvolvimento, inverter a orientação
da guia. Na posição invertida, (conforme figura 5.3), a guia sustenta todo o peso do
sistema unificado e mesmo com a dinâmica do movimento, o equilíbrio do subsistema
de controle de passo está garantido. Outro tensor de fio foi fixado a base da
bobinadeira com o objetivo de deixar o sistema do tensor mais estável.
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Figura 5.2: Junção guia com tensor

Figura 5.3: Posição invertida da guia linear
O próximo componente desenvolvido para a bobinadeira foi o eixo de rotação
que realiza o enrolamento do fio sobre o carretel. Este subsistema requer um motor
com bom torque e de fácil controle de velocidade. Conforme a teoria conhecida da
secção 3.3 deste trabalho, utilizou-se um motor elétrico CC que deveria ser acoplado a
um eixo para realizar a rotação do mesmo. Construindo um sistema de suporte para o
eixo que permitia sua rotação, conforme figura 5.4, uma engrenagem foi adaptado na
ponta do eixo para permitir o acoplamento dos componentes. Na ponta de eixo do
motor outra engrenagem foi acoplada e assim, o acoplamento eixo-motor se deu por
meio do par de engrenagem conforme apresentado na figura 5.5.

Figura 5.4: Sistema de suporte do eixo rotativo
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Figura 5.5: Acoplamento eixo-motor
A relação de engrenagens nesse acoplamento é dada por:
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Este valor representa que para realizar uma rotação completa do eixo, o motor
elétrico precisa realizar 2.5 rotações. A relação foi escolhida sabendo que será
necessário rotacionar o eixo em baixas velocidade para garantir a precisão do
enrolamento. Como os motores normalmente apresentam uma velocidade nominal
elevada, esta relação de engrenagens irá facilitar este tipo de controle no
acoplamento.
Com os dois principais componentes mecânicos já desenvolvidos, uma base foi
escolhida para acoplar e unificar os componentes até então separados. Utilizou-se uma
base de madeira de 40 cm x 60 cm para fixar e posicionar os componentes conforme
requerido para o correto funcionamento. Nesta base, também foi desenvolvida uma
haste fixa, figura 5.6, para posicionar o carretel que fornecerá o fio durante o
enrolamento da bobina. Analisando o sistema dinamicamente durante o processo de
bobinagem, as principais características de funcionamento serão realizadas conforme
apresentado a seguir.

Figura 5.6: Haste de eixo fixo
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A guia linear juntamente com os tensores acoplados irão realizar as funções de
controle de passo da bobina e tensionamento do fio enrolado. O sistema tem a
capacidade de movimentar em ambos os sentidos e com velocidade controlada pelo
motor atuando sobre a correia. O tensionamento do fio será realizado de forma
manual, devendo ser ajustado antes do início do processo. Já no sistema de
engrenagens, o motor e o eixo rotativo serão responsáveis pelo enrolamento, devendo
ter a velocidade controlada conforme parâmetro passado ao processo.
A última característica do sistema mecânico está ligado a remoção do eixo para
encaixe do carretel. Os dois pontos de apoio do eixo são baseados em encaixes e
podem ser removidos ou inseridos sem afetar a rotação do mesmo conforme pode ser
visto na figura 5.7. Estes encaixes se ajustam a entrada do eixo e podem ser presos
durante a rotação ou liberados para retirar o eixo do acoplamento. Este tipo de
acoplamento permite que o carretel a ser bobinado seja acoplado diretamente ao eixo
para que processo possa ser iniciado. Um volante de inercia, figura 5.8, está adaptado
ao eixo para realizar uma dupla função. A primeira delas consiste em ser utilizado
como um encaixe para o carretel. Já o segundo ponto é aumentar a inércia do eixo,
evitando partidas extremamente rápidas que poderiam afetar o acoplamento das
engrenagens. O motor elétrico atuante neste sistema deve ser robusto para conseguir
enrolar um fio tracionado, e assim durante a partida, a rotação sobre um eixo de baixa
inércia pode ser alterada de forma tão brusca que o eixo pode vibrar ou desacoplar das
engrenagens e apoios. Apesar deste volante não ter um momento de inércia elevado,
este valor já é suficiente para garantir o acoplamento do sistema durante a partida.

Figura 5.7: Apoio do eixo rotativo
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Figura 5.8: Volante de inércia do eixo
Todo o sistema mecânico foi desenvolvido baseando-se nas características e
métodos listados nesta secção. A tabela 5.1 é um resumo dos materiais mecânicos
utilizados no desenvolvimento da bobinadeira. A seguir os principais componentes
elétricos e sensores serão especificados
Tabela 5.1: componentes mecânicos
Componente

Quantidade

Base de madeira 40 x 60 cm
Pés de suporte de madeira 3 x 10 cm
Par de engrenagens (5:2 cm)
Suporte para motor em madeira
Eixo de metal
Suporte laterais para apoio
Régua metálica para guia linear
Conjunto polia - correia dentada
Tensor de correia com mola
Tensor mecânico de fio com mola
Volante de inércia de plástico
Guia linear de plástico
Haste metálica roscada
Suporte metálico em L

1
4
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
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5.2 Componentes elétricos e sensores
Na maioria dos projetos, o sistema mecânico é considerado limitado e de
adaptação mais trabalhosa do que os componentes elétricos e sensores. Seguindo esse
raciocínio, os componentes eletroeletrônicos da bobinadeira apenas foram
desenvolvidos a agregados a ferramenta após a conclusão da construção mecânica.
Os motores elétricos foram acoplados respectivamente a polia e ao eixo
utilizando as engrenagens previamente existentes, figura 5.9. Para o motor de passo, a
engrenagem está diretamente acoplada ao sistema polia-correia sendo necessário
apenas inserir um drive para o acionamento deste tipo de motor. O drive escolhido é o
Uln2003 e é mostrado na figura 5.10. Este motor possui 4 enrolamentos e é acionado
pelo driver utilizando as entradas IN1 à IN4. O acionamento segue a ordem mostrada
na figura 5.11, operando o motor no modo unipolar – half step, conforme
recomendação do fabricante para otimização do torque de operação. O motor
utilizado é o 28BYJ-48 e possui 5 fios conforme pode ser visto na figura 5.12. Quatro
fios estão diretamente relacionados ao respectivo enrolamento e o quinto fio é
comum entre as fases. Conectando os fios no drive, alimentando o motor com 5V e
emitindo os sinais do micro controlador as entradas IN1 a IN4 na ordem correta já é
possível controlar este motor.

Figura 5.9: Acoplamento motor de passo

Figura 5.10: Drive Uln2003
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Figura 5.11: Ordem de acionamento do motor de passo

Figura 5.12: Motor de passo
Já o motor elétrico CC foi acoplado pelo par de engrenagem explicado na
secção anterior e pode ser visto na figura 5.13. Novamente este motor será controlado
utilizando um drive PWM para controle de sua velocidade. O drive neste caso é o
L298n e além do controle PWM possui uma ponte H e uma aleta para difusão de calor
já que nessas condições de operação o componente tente a aquecer excessivamente
podendo afetar a operação. A figura 5.14 apresenta o drive e as conexões realizadas
para controle de velocidade. Na entrada IN1 vinda do micro controlador, um valor
entre 0 a 255, em que 0 representa 0V e 255 representa 5V, determina o valor
percentual de operação com relação a velocidade do motor. Por exemplo um sinal de
126 (2.5V) irá fazer o motor operar com metade da velocidade nominal. Este sinal será
enviado ao drive pelo micro controlador por meio de uma porta PWM. Já a tensão de
alimentação do motor é de 12V e é convertida para o respectivo valor passado pelo
sinal de PWM. Novamente, no caso de um valor de 126, a tensão transmitida ao motor
será de 6V, reduzindo sua velocidade pela metade.
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Figura 5.13: Acoplamento motor CC

Figura 5.14: Drive motor CC – controle PWM
Com dos dois principais subsistemas acoplados e conectados aos seus
respectivos drives, os componentes periféricos foram então incluídos ao sistema. Uma
chave ótica, modelo PHCT203, foi utilizada como principal sensor da bobinadeira. A
chave e sua conexão pode ser vista na figura 5.15. De forma simplificada, um sinal de 5
V é gerado na saída coletor quando o sinal do emissor para o receptor é bloqueado.

Figura 5.15: Sensor ótico
Esta chave foi montada separadamente sobre uma placa conforme pode ser
visto na figura 5.1. A principal função desse sensor é realizar a contagem do número de
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espiras bobinadas. Para tanto, uma extensão sobre o eixo foi desenvolvida para que a
cada rotação, a ponta deste componente bloqueasse o sinal entre o emissor e coletor,
sendo incrementado o contador de espiras. Além desta contagem simples, ainda é
possível utilizar o sensor para calcular a velocidade em rpm do eixo e do motor uma
vez que a relação de engrenagem é conhecida. A figura 5.17 apresenta o sensor e a
extensão desenvolvida para o correto funcionamento do sensor como um encoder.

Figura 5.16: Placa do sensor ótico

Figura 5.17: Sensor de contagem de espiras
Por fim, uma interface homem máquina (IHM) foi incluída no sistema para
realizar a comunicação entre o usuário e o controlador. A interface é composta de um
display de 2 linhas com 16 caracteres e 6 teclas de entrada conforme pode ser visto na
figura 5.18. O usuário deverá utilizar este componente para informar ao micro
controlador os parâmetros de entrada conforme detalhados na secção 4.1.
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Figura 5.18: IHM da bobinadeira
Esta secção encerra uma etapa importante do projeto que é o desenvolvimento
de hardware. A tabela 5.2 apresenta um resumo dos componentes elétricos utilizados
no projeto. O resultado final obtido após este ponto é apresentado na figura 5.19.
Apenas as conexões não estão sendo mostradas pois serão feitas nas próximas etapas
de acordo com as ligações e limitações do micro controlador. Os capítulos
subsequentes deste tralho irão apresentar o desenvolvimento do software e lógica do
processo de controle a automação utilizados na conclusão do projeto.
Tabela 5.2: componentes elétricos
Componente

Quantidade

Motor elétrico CC Motor de passo - 28BYJ-48
Drive CC PWM - L298n
Drive de passo - Uln2003
Chave ótica - PHCT203
LCD (2 linhas, 16 caracteres)
Teclado push-down – 6 teclas
Micro controlador – Arduino Mega

1
1
1
1
1
1
1
1

Figura 5.19: Hardware da bobinadeira
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6. Desenvolvimento do software
Após o térmico da construção do sistema mecânico e elétrico, o projeto
prossegue com o desenvolvimento de software a partir da programação do micro
controlador Arduino. Este controlador é uma plataforma de prototipagem eletrônica e
de hardware livre contendo o micro controlador de 8 bits da AVR modelo megaAVR.
Todas as entradas e saídas da plataforma estão disponíveis sobre a forma de bornes
conectados a própria placa. A programação e desenvolvimento do software é feito
utilizando a IDE do arduino com conexão direta na placa via porta USB. O código de
desenvolvimento é feito na linguagem C++ e gravado na memória ROM do
controlador. A figura 6.1 apresenta o sistema do Arduino Mega com suas principais
portas E/S.

Figura 6.1: Arduino Mega 2560
Para permitir que o desenvolvimento do software fosse iniciado, todas as
conexões entre os drivers, motores, sensores e fontes foram feitas deixando a
bobinadeira com a construção física concluída. A figura 6.2 e 6.3 apresentam o
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resultado físico final do projeto e a tabela 6.1 relaciona cada ligação de subsistema
com as respectivas E/S do controlador deixando documentado as conexões relevantes
deste projeto com as especificações de entradas e saídas do sistema.

Figura 6.2: Configuração final da bobinadeira

Figura 6.3: Conexões elétricas/ eletrônicas
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Tabela 6.1: Conexão dos componentes na E/S do controlador
E/S controlador

Porta arduino

Drive motor de passo - Uln2003

Porta digital 46, 48, 50 e 52
(Cada porta está diretamente conectada ao um
enrolamento do motor)

Drive motor CC - L298n

Porta digital 22 – IN2 – Sentido de rotação
Porta Analógica 3 – IN1 – Sinal PWM (0 a +5V)

Sinal chave ótica - PHCT203

Porta digital 26

Display LCD

Porta digital 4,5,6,7,8 e 9

Teclado

Porta analógica – A0

Com a conclusão de todas as etapas anteriores, finalmente iniciou-se o
desenvolvimento de software para comunicação e leitura do encoder ótico instalado
no eixo, acionamento controlado do motor CC, acionamento da guia linear e
programação da IHM instalada sobre o controlador. Cada subsistema será explicado
nos itens a seguir.

6.1 Encoder de espiras
Inicialmente o teste de leitura do encoder foi desenvolvido para utilizar a
informação recebida desse sensor como um feedback no controle do motor CC,
permitindo fechar a malha de controle e como um contador de espiras para indicar o
fim do processo. O sinal recebido pelo sensor foi conectado a entrada digital 26 do
ardunio e toda vez que o pino associado ao sensor bloqueava a transmissão do sinal
entre os componentes do dispositivo, um sinal de +5V era transmitido a porta digital.
A programação da leitura do sinal recebido foi processada conforme
apresentado na figura 6.4 a seguir. Assim sendo, apenas era realizado um incremento
na contagem da espira no exato momento em que ocorria uma transição do estado
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digital da porta monitorada. Ou seja, se a porta estava em 0V e atingia os 5V isso
implicava em incrementar o contador. Este tipo de travamento tem que ser realizado
para impedir o que se entende como repique do sensor, uma vez que durante o
processamento do controlador, o estado de saída fica em 5V por um período continuo
até que o pino passe completamente pelo sensor.

Figura 6.4: Leitura do sinal do encoder

6.2 Acionamento motor CC
Utilizando o drive L298n para acionar o motor CC e fazendo as conexões de
potência às fontes de 12V e 5V, apenas os sinais de PWM e sentido de rotação tiveram
de ser conectados ao controlador para que os sinais pudessem ser controlador via
software. Associando o sentido de rotação a saída digital 22, o sentido de rotação do
eixo podia ser alterado conforme o valor digital dado a esta porta. Conforme pode ser
visto na figura 6.5, um valor LOW (0V) implica em uma rotação no sentido anti-horário
para o motor / horário para o eixo. Já uma saída (5V) inverte o sentido de rotação.
Para a bobinadeira em questão, a programação via software apenas considerou a
rotação do eixo apenas no sentido horário, forçando a um estado de 0V durante toda a
execução do programa.
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Figura 6.5: Sentido de rotação – controle por software
Já para o controle PWM do drive, a saída PWM 3 do arduino foi utilizada e o
controle via software foi realizado pelo o a do analogWrite(motor, arm) o de
motor representa a saída PWM 3 e a variável a
é u valo i tei o e t e a
que será definido utilizando um sistema de controle em malha fechada conforme será
apresenta nos próximos capitulos deste trabalho.

6.3 Acionamento guia linear
Conforme já explicado anteriormente, a guia linear será acionada por um motor
de passo o qual será controlado utilizando o drive Uln2003. Além da alimentação do
componente, os enrolamentos associados as entradas IN1 a IN4 devem ser ligadas ao
micro controlador para que o motor possa ser acionado e controlado via software.
Essas entradas foram conectadas as saídas digitais 46, 48, 50 e 52 do arduino. Para
acionar o motor, o controlador deve ativar cada saída em uma ordem pré-determinada
e conforme o sentido de rotação desejado. Ainda, um tempo de espera entre o
acionamento dos enrolamento determina a velocidade com que o motor irá operar no
modo half step.
Para o trabalho atual utilizou-se um delay programa de 2ms o que resulta em
uma velocidade nominal de aproximadamente 60 rpm. Estudando o data sheet do
motor, foram definidas duas funções de acionamento do motor: lockwise e
counterclockwise para acionar o motor de passo no sentido desejado. A figura 6.6
apresenta a relação de acionamento do motor via software.

Figura 6.6: Acionamento da guia via software
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6.4 Programação IHM
O último subsistema que foi desenvolvido de forma especifica é o display LCD +
teclado constituindo a IHM da bobinadeira. Inicialmente desenvolveu-se um código
que realizada a leitura das teclas pressionadas. O teclado está associado a uma saída
analógica que foi conectada a entrada A0 do arduino e assim foi possível programar o
controlador para identificar o botão pressionando a partir da leitura da tensão
recebida em bits nesta porta (valor entre 0 e 1024 / 0V a 5V). A tabela 6.2 a seguir
apresenta a tensão de saída lida para cada botão do teclado da IHM.
Tabela 6.2: Leitura analógica do teclado
Tecla
Saída associada
(leitura de bits – base
decimal)
RIGHT
0 a 40
LEFT
470 a 500
UP
120 a 140
DOWN
200 a 450
SELECT
650 a 730
Já a programação do LCD foi realizada utilizando uma biblioteca já desenvolvida
para o driver do display (HD44780). Com as funções de inicialização, set de cursor e
impressão já implementas, a configuração da IHM foi realizada apenas posicionando o
cursor na linha e coluna desejada, e então enviando a ordem de impressão da
mensagem desejada em cada janela de configuração e operação do processo. Utilizouse as portas digitais 4 a 9 para conectar o LCD conforme apresentado na tabela 6.3.
Tabela 6.3: Configuração LCD
Matriz LCD
Enable
Register Select
Data Pin 4
Data Pin 5
Data Pin 6
Data Pin 7
GND
R/W
Vdd

Arduino
Digital 8
Digital 9
Digital 7
Digital 6
Digital 5
Digital 4
Ground
Ground
+5V

As janelas configuradas na IHM serão explicadas em maiores detalhes nos
próximos capítulos deste trabalho e a figura 6.7 apresenta a divisão de linhas e colunas
disponíveis para configuração via software no display utilizado nesta bobinadeira.
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Figura 6.7: Divisão do display – software

52

7. Sistema de controle
Após tanto o sistema físico, quanto os códigos para comunicação hardware /
software já desenvolvidos, a etapa de controle dos processos do sistema será
realizada. Como já apresentou-se, dois subsistemas da bobinadeira deverão ser
controlados para permitir o correto funcionamento pro dispositivo desenvolvido.
Inicialmente será implementado um controle PD no motor CC e posteriormente,
utilizando a velocidade de enrolamento, será feito o controle de posição da guia linear
para permitir o correto alinhamento das espiras na bobina fabricada. Assim os dois
processos utilizados serão explicados separadamente neste capítulo.

7.1 Controle motor CC – PWM
Conforme já discutido na revisão teórica deste trabalho, o controle de um
motor CC pode ser realizado identificando todos os parâmetros do motor, ou
utilizando um encoder em malha fechada, para variar a tensão fornecida ao motor até
atingir a velocidade de operação desejada. Para não fugir do escopo deste projeto, o
segundo método será aplicado utilizando o contador de espiras como feedback para
fechar a malha de controle.
Utilizando um controlador PD, o objetivo será operar o motor na menor
velocidade possível para facilitar o enrolamento das espiras no carretel. Obviamente, a
tensão de alimentação necessária para atingir tal velocidade irá ser diferente para
diferentes configurações da bobinadeira, como tensão do fio, bitola do fio, formato do
carretel entre outras variáveis. Partindo desse princípio, o processo de partida do
motor começa com uma rampa iniciada em 30% da tensão nominal e incrementando a
tensão em 2% a cada 600 ms até obter-se o primeiro sinal do encoder. Nesse
momento, o sistema de controle já considera que a partida do motor foi realizada e
assume como tensão de operação um valor 5% menor que a tensão de partida:
çã =
� ∗ .9 .

Uma vez que o motor CC já está em operação, o tempo de leitura do encoder
pode ser utilizado como feedback para reduzir o sinal PWM forçando o motor a operar
dentro da faixa de velocidade desejada. A figura 7.1 apresenta o diagrama SDL
utilizado na configuração do controlador. Observando este diagrama é possível
identificar que o sistema de controle força o motor a operar com um período por volta
limitado a no máximo 600 ms, que é o tempo de timeout, forçando o aumento da
tensão. Esse valor foi utilizado pois é um limite que indica que eixo está parado ou no
limiar de parar o movimento pois a tensão fornecida não é mais suficiente. Já o limite
inferior do período de operação (ou seja, a velocidade máxima) é limitado à referência
e capacidade de operação do conjunto.
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Figura 7.1: Diagrama SDL de controle
Utilizando o diagrama de blocos mostrado na figura 7.2, e calibrando os ganhos
do controlador, chegou-se nos valores de:
=

= .

Assim a formula discreta de saída do controlador é dada por:
� =

Onde,

=

=

�

∗

� +

�=
�− =
� =
�

�

� −

∗

�
�
� −
=

�−

�

�� çã =

E a tensão de alimentação V(z) que deverá ser corrigida para o motor CC é dada
pela formula apresenta abaixo:
çã =

� =

�−

∗

+

∗

� +

∗

� −

�−
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Figura 7.2: Diagrama de blocos do controlador CC
Analisando a malha fechada do sistema fica claro que enquanto o período de
referência for maior que o período de operação, o erro associado será negativo e
assim a tensão de operação será reduzida. Ao atingir um erro nulo, a tensão de
operação será estabilizado. Ainda, caso o erro se torne positivo (período de operação
maior que referência), ocorrerá uma inversão da formula levando a um aumento da
tensão de alimentação.

7.2 Controle guia linear
Para o controle da guia linear, utilizou-se um motor de passo e assim uma
maior precisão de posição é obtida. O controlador foi programado com o objetivo de
manter a guia linear 1 espira a frente da posição atual do enrolamento sobre o carretel
para permitir o correto alinhamento das espiras. A figura 7.3 apresenta o diagrama
funcional desejado para o controle de passo.

Figura 7.3: Esquemático guia linear
Para realizar tal controle, as variáveis de entrada de bitola do fio juntamente
com as informações do sistema são utilizadas para determinar quantos passos o motor
deve fornecer a cada enrolamento realizado. A formula utilizada para este cálculos é
apresentada a seguir:
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�

Onde,
�=

=
= �

= �
=

∗

ᴼ
∗
∗�∗

�∗
=

�

.

çã

ᴼ/
� =

= .

A formula foi obtida sabendo que a cada volta (360º) a guia linear desloca-se
π [
]. Co o deseja-se um deslocamento equivalente a bitola do fio e o GP do
motor de passo sendo conhecido, uma simples regra de 3 fornece o número de passos
necessários para garantir tal deslocamento. Testando e calibrando o sistema, utilizouse um fator de correção de 50% com o objetivo de sempre garantir que a guia linear
estará direcionando o novo enrolamento com uma espira e meia de folga.
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8. Sistema de automação
Este capítulo lista as entradas, cálculos e configuração da IHM para facilitar e
documentar o funcionamento automatizado da bobinadeira em estudo. Incialmente
serão listadas as variáveis de entrada do sistema. Em seguida estas variáveis serão
relacionadas com os cálculos realizados pelo controlador para definir alguns
parâmetros de operação. Por fim, as telas de comunicação entre a bobinadeira e o
usuário serão fornecidas incluindo uma diagrama esquemático para a lógica adotada.

8.1 Entradas
A bobinadeira foi configurada com base em 5 variáveis de entrada e necessárias
para definir o modo de operação da bobinadeira. A tabela 8.1 a seguir apresenta a lista
das entrada com uma breve descrição e o mnemônico associado.
Tabela 8.1: Lista de entradas
Entrada

Descrição

Número de espiras Determina o número de espiras desejadas na
bobina. Essa variável será utilizada pelo contador
para determinar o momento de parada do
processo.

Mnemônico
N

Bitola do fio

Entrada necessária para realizar o controle da
guia linear conforme explicado na secção 7.2 e
permitir o correto alinhamento das espiras.

e

Comprimento do
carretel

Variável que define o comprimento do carretel a
ser enrolado. É necessária para calcular o número
de espiras em cada camada do enrolamento. Ao
atingir o comprimento do carretel informado, a
guia linear inverter o sentido de deslocamento e
assim inicia o enrolamento de espiras sobre a
camada já enrolada anteriormente.

L

Fator de correção
de comprimento

Variável de correção de comprimento já calibrada
e com valor pré determinado mas que pode ser
alterado pelo usuário caso seja considerado
necessário.

fcl

Fator de correção
de passo

Variável de correção de passos/espira já calibrada
e com valor pré determinado mas que pode ser
alterado pelo usuário caso seja considerado
necessário.

fc
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8.2 Cálculos
Utilizando a tabela 8.1, três variáveis do processo são definidas e utilizadas para
o correto enrolamentos das bobinas. A primeira delas é o número de passos/espira e é
dada pela formula apresentada e explicada na secção 7.2. Ainda, o sistema realiza
cálculos para garantir que a guia linear sempre estará fornecendo fio para o
enrolamento alinhando corretamente as espiras e por isso é importante que o motor
CC seja corretamente controlado para operar na menor velocidade possível. A
importância de produzir um enrolamento com espiras alinhadas pode ser relembrada
na revisão teórica deste trabalho (capítulo 3).
Assim sendo, o processo é realizado sequencialmente iniciando pelo
deslocamento da guia linear e seguido pelo enrolamento de uma espira. A figura 8.1 a
seguir apresenta o conceito utilizado nos cálculos desse subsistema.

Figura 8.1: Cálculo de passo
O próximo calculo realizado determina o número de espiras necessárias para
atingir o comprimento do carrete passado como entrada. Conhecendo a bitola do fio, é
simples determinar quantas espiras são necessárias para atingir o comprimento L
utilizando a fórmula a seguir:

�

=

∗

A variável Ln calculada será utilizada pelo controlador para inverter o
sentido de deslocamento da guia permitindo o enrolamento em mais de uma camada
até as N espiras serem obtidas com um comprimento de carretel L conforme
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exemplificada pela figura 8.2. Assim como para o controle de passo, o comprimento de
carretel utiliza um fator de correção e com o mesmo valor do utilizado anteriormente.

Figura 8.2: Enrolamento N – L
Por fim, a última variável N é utilizada para definir a parada do processo. Antes
de iniciar o enrolamento da próxima espira, o controlador comparar o a contagem de
espiras lidas pelo encoder (x) com o parâmetro N e apenas inicia a próxima etapa caso
x<N. Quando o contador atingir o valor desejado, o processo é completamente parado
desligando o motor CC e de passo. Esta funcionalidade pode ser observada nos
diagramas SDLs de controle apresentados no capítulo anterior (figuras 7.1 e 7.3).
8.3 Interface Homem-máquina
O sistema de automação da bobinadeira foi finalizado com a implementação da
IHM para permitir a comunicação entre o usuário e o software permitindo a entrada
dos parâmetros e alterações das variáveis do processo. Como a ferramenta possui 5
entradas, criou-se 8 diferentes janelas de visualização nesta interface. Cada tela
solicita ou apresenta uma informação especifica conforme pode ser visualizado na
tabela 8.2 a seguir.
Tabela 8.2: Informações da IHM
Tela Informação Requerida
Entrada
0
Ajuste manual da guia linear. A guia é
--deslocada para posicionamento inicial com
as teclas.

Mensagem
Ajuste a guia
e aperte SLCT

1

Seleciona por iniciar processo (parâmetros
padrões) ou configurar entradas.

---

left: config
right: inicia

2

Insere o número de espiras desejadas.
O valor XX é o número de espiras e é
incrementado com a tecla UP e
decrementado com a tecla DOWN. O valor
YY é a escala de incremento/decremento e
é alterado com as teclas LEFT e RIGHT.

N

Numero de espiras:
XX YY
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3

Insere a bitola do fio em mm*100.
O valor XX é a bitola e é incrementado
com a tecla UP e decrementado com a
tecla DOWN. O valor YY é a escala de
incremento/decremento e é alterado com
as teclas LEFT e RIGHT.
Insere o comprimento do carretel em mm.
O valor XX é o comprimento e é
incrementado com a tecla UP e
decrementado com a tecla DOWN. O valor
YY é a escala de incremento/decremento e
é alterado com as teclas LEFT e RIGHT.

e

Bitola (mm*100):
XX YY

L

L carretel (mm):
XX YY

5

Seleciona por iniciar processo ou alterar
configurações avançadas. A tecla LEFT
abre o menu para alterar os fatores de
correção e a tecla RIGHT inicia o processo.

---

left: + config
right: inicia

6

Insere o fator de correção do
comprimento percentual (%).
O valor XX é o fator e é incrementado com
a tecla UP e decrementado com a tecla
DOWN.

fcl

Fcorrecao L %
XX

7

Insere o fator de correção de
passos/espira percentual (%).
O valor XX é o fator e é incrementado com
a tecla UP e decrementado com a tecla
DOWN.

fc

Fcorrecao Avan %
XX

8

Seleciona sentido de deslocamento inicial
da guia linear.

---

SELECIONA SENTIDO
L <-- or --> R

4

Para implementar uma lógica e exibir as telas conforme apresentado na tabela
8.2, um diagrama lógico foi criado conforme apresentado na figura 8.3. Neste digrama,
as entradas são relacionadas aos 5 botões presentes no teclado da IHM e permitem
alterar e configurar a bobinadeira conforme apresentado.
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Figura 8.3: Diagrama esquemático IHM
Finalizando o sistema de automação, todas as etapas e desenvolvimento da
bobinadeira foram concluídas. Cada capítulo deste trabalho explicou o
desenvolvimento do projeto indo desde a construção em hardware até o sistema de
automação propriamente dito. O capítulo final irá apresentar os resultados obtidos
pelo projeto finalizando este trabalho.
Para tanto, o controlador foi programado e o código base utilizado nesse
processo e em linguagem C++ pode ser visualizado no anexo 1. Os comentários
presentes no código facilitam a compreensão e exibem em maiores detalhes a lógica
utilizada e já explicada nos capítulos anteriores.
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9. Resultados e conclusões
Após todo os processo de desenvolvimento e construção da bobinadeira,
alguns testes foram realizados para verificar o funcionamento do sistema. Conforme já
apresentado no capitulo 3, algumas características são necessárias para garantir a
qualidade das bobinas fabricadas. Assim sendo, este capítulo aborda por meio de
imagens os resultados obtidos em diferentes configurações testadas.
Incialmente algumas variáveis de processo foram calibradas utilizando os
fato es f e f l o fo e dis utido a te io e te. A metodologia para encontrar
os valores de calibração foi baseada em diversas execuções de processos variando a
bitola do fio para modelos da tabela AWG números 32 (0.202 mm) a 34 (0.16 mm).
Além de alterar a bitola, o número de espiras e comprimento do carretel eram
variados e assim uma resultado que convergisse para a operação mais otimizada
possível foi encontrado.
Após essa etapa inicial, escolheu-se o fio AWG 32 (0.202 mm) como fio base
para a apresentar os resultados obtidos pelo projeto. Com o objetivo de testar o
enrolamento em uma única camada, configurou-se a bobinadeira para operar com as
variáveis apresentadas na tabela 9.1 a seguir.
Tabela 9.1: Parâmetros enrolamento camada única
Entrada
Valor
Número de espiras
115
Bitola do fio
0.202 mm
Comprimento do
35 mm
carretel
Fator de correção
50%
de comprimento
Fator de correção
50%
de passo
Iniciando o processo com estes parâmetros a execução foi bem sucedida
realizando os enrolamentos sobre um carretel de modelo utilizado para o teste. A
figura 9.1 a seguir apresenta a qualidade e enrolamento das espiras. Considerando a
limitações do projeto pode-se considerar o resultado obtido como satisfatório uma vez
que não existem um sensoriamento extremamente preciso sobre a guia linear e o
controle de posição é exclusivamente baseado na contagem de passos. Ainda, com
relação ao motor CC e o encoder utilizado pode-se afirmar que ambos cumpriram suas
funções de forma eficiente sendo o motor capaz de realizar os enrolamentos e o
encoder um feedback suficiente para controle e contagem das espiras.
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Figura 9.1: Enrolamento camada única
Um segundo enrolamento utilizando o mesmo fio e com os parâmetros
conforme tabela 9.2 foi realizado. Este resultado difere-se do outro pois apresenta um
enrolamento multicamada, nesse caso com duas camadas de enrolamentos.
Novamente os resultados obtidos são satisfatórios já que observou-se o correto
funcionamento da guia linear invertendo o sentido de deslocamento ao atingir o
comprimento desejado do carretel em produção. A figura 9.2 apresenta em alta
resolução o enrolamento produzido com esses parâmetros de operação
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Tabela 9.2: Parâmetros enrolamento multicamada
Entrada
Valor
Número de espiras
60
Bitola do fio
0.202 mm
Comprimento do
9 mm
carretel
Fator de correção
50%
de comprimento
Fator de correção
50%
de passo

Figura 9.2: Enrolamento multicamada
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Analisando o projeto como um todo e os respectivos resultados obtidos, podese concluir que o desenvolvimento do sistema de controle e automação do processo
foram consideravelmente satisfatórios. É importante ressaltar a importância de cada
etapa desenvolvida nesse trabalho juntamente com a aplicação dos conceitos de
engenharia apresentados e estudados.
Obviamente a bobinadeira resultante deste projeto é uma ferramenta com
limitações, porém seguindo a escala evolutiva, o papel desempenhado por este
protótipo se mostra bastante eficiente. Otimizações relacionadas ao sensoriamento,
encoders e conexões mecânicas podem ser melhoradas em projetos futuros
aumentando ainda mais a confiabilidade, robustez e qualidade das bobinas
produzidas.
Por fim, observando esse projeto sobre a perspectiva de uma trabalho
acadêmico diversas conclusões podem ser observadas. É fato que o estudo teórico
desenvolvido ao longo de um curso de engenharia agrega uma grande gama de
conhecimentos nas mais diversas áreas. Entretanto, o desenvolvimento e aplicações
práticas desses conceitos apenas podem ser aplicados ao desenvolver um projeto
incluindo o seu protótipo assim como realizado neste trabalho. Entender as limitações
e dificuldades envolvidas nos ajustes mecânicos, conexões elétricas, transmissão de
dados, controle de sistemas e automação de processos é uma passagem importante na
formação acadêmica de um estudante de engenharia.
Considerando essas ideias apresentadas, o projeto de automatização da
bobinadeira pode ser considerado bem sucedido uma vez que expôs os problemas
físicos de um projeto real. Nesse contexto, a aplicação dos conceitos teóricos foram
aplicadas e ajustadas para operar em um sistema não ideal com as limitações
funcionais existentes em sistemas reais. Ainda a divisão do trabalho, iniciando pelo
estudo do problema, busca de soluções, especificação detalhada do projeto para enfim
iniciar o desenvolvimento de hardware e software da bobinadeira se mostraram
cruciais. Entender e especificar é a etapa principal de qualquer projeto mecatrônico e
sempre deve ser realizada antes de iniciar o processo de construção de
desenvolvimento para aumentar a chances de sucesso no resultado final.
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ANEXO 1 - Código bobinadeira
// inclui bibliotecas
#include <LiquidCrystal.h>
#include <TimerOne.h>
//variaveis de entrada ****************
int
n=250;//numero de espiras
float
e=20.2;//bitola do fio em mm*100
float
L=
50;//comprimento do carretel
float
dln=50;//fator de correção de L
float dciclos=50;//fator de correção passo
//variáveis de processo ***************
int
yy=1;//n de espiras por etapa
int
vin=
70;//pwm da tensao Vstart
int tmax=150*1000;//parâmetro timer0
// variaveis de controle ***************
long
Tz=0;// período atual
long
Tz1=0;// período anterior
long
T0=65535;// período amostral
long
ez=0;// erro atual
long
ez1=0;// erro anterior
int kp=2;
// ganho proporcional
float
kd=2;// ganho derivativo*10
long Tref= 40000*2;// período de ref
boolean
partiu=0;// flag de partida
//variaveis do sistema ****************
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);// LCD
byte
pinBotao
=
0;//porta teclado
int valorBotao
=
0;//leitura teclado
int
arm=
vin;//tensao cc pwm
int
calibra=0;//variavel que monitora a primeira contagem de espira
int
x=0;// numero de espirar atuais
int
y=0;// numero de espiras to go
int
inicio=0;// tela do sistema
int
conta=0;// variavel encoder
int conta_old=0;// estado ant encoder
int
cstep=0;//contador de passos
int ciclos = 0;// calcula o numero de ciclos da guia linear para movimentar yy*e mm
int c_interrupt=1;//conta numero de interrupções por falha na partida
int ln=0;//calcula o numero de espira pro camada do carretel com base em l e e
int motor=3;// pino PWM motor CC
//declara variaveis motor de passo
int motorPin1 = 46;
// Blue- pin 1
int motorPin2 = 48;
// Pink- pin 2
int motorPin3 = 50;
// Yellow- pin 3
int motorPin4 = 52;
// Orange- pin 4
boolean direct
=
1;//sentido da guia
int motorSpeed
=
2;//variavel de delay dos enrolamentos do motor de passo
float incrementa = 1;// offset de incremento
// configuracao das portas do controlador
//*********************************
void setup() {
lcd.begin(16,
2);// Seta o LCD
pinMode(26, INPUT);
// encoder
pinMode(motor, OUTPUT);
// pwm
pinMode(motorPin1, OUTPUT); //
motor
de
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(motorPin3, OUTPUT);
pinMode(motorPin4, OUTPUT);
}

passo

//***************************************************************************//
// PROGRAMA PRINCIPAL *******************************************************//
//***************************************************************************//
void loop() {

// inicializa o display - IHM *************************************************
if
(inicio==0){// Janela 0 - ajuste da guia
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Ajuste a guia ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("e aperte SLCT ");
lcd.setCursor(1,1);
while (inicio==0){//AJUSTA POSICAO DA GUIA LINEAR
valorBotao =analogRead(pinBotao);
if(valorBotao > 650 && valorBotao < 730){
inicio=1;
delay(600);
}
else if(valorBotao >=0 && valorBotao < 10){
counterclockwise();
lcd.setCursor(0, 1);
}
else if(valorBotao > 470 && valorBotao < 500){
clockwise();
lcd.setCursor(0, 1);
}
}
}
if

(inicio
==
1){// Janela 1 - seleciona funcao
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("left: config
");
lcd.setCursor(0,1);
");
lcd.print("right: inicia
while (inicio == 1){// configura ou inicia
valorBotao =analogRead(pinBotao);
if(valorBotao >=0 && valorBotao < 10){
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("****************************");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("INICIA PROCESSO
");
delay(500);
inicio=8;
}
else if(valorBotao > 470 && valorBotao < 500){
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("****************************");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("CONFIGURACOES
");
delay(500);
inicio=2;
}
}

}
if(inicio==2){
// Janela 2 - Numero de espiras
incrementa=1;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Numero de espiras:");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(n);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
while (inicio == 2){
valorBotao =analogRead(pinBotao);
if(valorBotao > 650 && valorBotao < 730){
inicio=3;
delay(600);
}
else if(valorBotao >=0 && valorBotao < 10){// aumenta valor do incremento
incrementa=incrementa*10;
lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(n);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
delay(500);

");

}
else if(valorBotao >=470 && valorBotao < 500){// diminui valor do incremento
incrementa=incrementa/10;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(n);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
delay(500);
}
else if(valorBotao > 200 && valorBotao < 450){
n=n-incrementa;
if(n<0)
n=0;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(n);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
delay(500);
}
else if(valorBotao > 120 && valorBotao < 140){
n=n+incrementa;
lcd.setCursor(0, 1);
");
lcd.print("
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(n);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
delay(500);
}
}
}
if(inicio==3){
// Janela 3 - Bitola do fio
incrementa=1;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Bitola (mm*100):");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(e);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
while (inicio == 3){
valorBotao =analogRead(pinBotao);
if(valorBotao > 650 && valorBotao < 730){
inicio=4;
delay(600);
}
else if(valorBotao >=0 && valorBotao < 10){// aumenta valor do incremento
incrementa=incrementa*10;
lcd.setCursor(0, 1);
");
lcd.print("
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(e);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
delay(500);
}
else if(valorBotao >=470 && valorBotao < 500){// diminui valor do incremento
incrementa=incrementa/10;

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(e);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
delay(500);
}
else if(valorBotao > 200 &&
e=e-incrementa;
if(e<0)
e=0;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(e);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
delay(500);
}
else if(valorBotao > 120 &&
e=e+incrementa;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(e);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
delay(500);
}

");

valorBotao < 450){

");

valorBotao < 140){

");

}
}
if(inicio==4){
// Janela 4 - Conprimento do carretel
incrementa=1;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("L carretel (mm):");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(L);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
while (inicio == 4){
valorBotao =analogRead(pinBotao);
if(valorBotao > 650 && valorBotao < 730){
inicio=5;
delay(500);
}
else if(valorBotao >=0 && valorBotao < 10){// aumenta valor do incremento
incrementa=incrementa*10;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(L);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
delay(500);
}
else if(valorBotao >=470 && valorBotao < 500){// diminui valor do incremento
incrementa=incrementa/10;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(L);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
delay(500);
}
else if(valorBotao > 200 && valorBotao < 450){

L=L-incrementa;
if(L<0)
L=0;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(L);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
delay(500);

");

}
else if(valorBotao > 120 && valorBotao < 140){
L=L+incrementa;
lcd.setCursor(0, 1);
");
lcd.print("
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(L);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(incrementa);
delay(500);
}
}
}
if

(inicio
==
5){// Janela 5 - Seleciona funcao
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("left: + config
");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("right: inicia
");
while (inicio == 5){
valorBotao =analogRead(pinBotao);
if(valorBotao >=0 && valorBotao < 10){
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("****************************");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("INICIA PROCESSO
");
delay(500);
inicio=8;
}
else if(valorBotao > 470 && valorBotao < 500){
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("****************************");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("CONFIGURACOES AVANCADAS
");
delay(500);
inicio=6;
}
}

}
if(inicio==6){
// Janela 6 - Fator de correcao de comprimento
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Fcorrecao L %
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(dln);
while (inicio == 6){
valorBotao =analogRead(pinBotao);
if(valorBotao > 650 && valorBotao < 730){
inicio=7;
delay(500);
}
else if(valorBotao > 200 && valorBotao < 450){
dln=dln-1;
if(dln<0)
dln=0;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(dln);
delay(500);
}
else if(valorBotao > 120 && valorBotao < 140){
dln=dln+1;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(dln);
delay(500);
}
}
}
if(inicio==7){
// Janela 7 - Fator de correcao de passo
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Fcorrecao Avan %
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(dciclos);
while (inicio == 7){
valorBotao =analogRead(pinBotao);
if(valorBotao > 650 && valorBotao < 730){
inicio=8;
delay(500);
}
else if(valorBotao > 200 && valorBotao < 450){
dciclos=dciclos-1;
if(dciclos<0)
dciclos=0;
lcd.setCursor(0, 1);
");
lcd.print("
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(dciclos);
delay(500);
}
else if(valorBotao > 120 && valorBotao < 140){
dciclos=dciclos+1;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(dciclos);
delay(500);
}
}
}

if(inicio==8){
// Janela 8 - Inicia processo / calculos
// calculos
ciclos = yy*e*360/(100*0.703125*2*3.14159*5)*(1+dciclos/100);// calcula ciclos requeridos para avan
ln= (L*100/e)/(1+dln/100) + 1;// numero de espiras por camada
turnOFF();// desliga motorde passo
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("SELECIONA SENTIDO
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("L <-- or --> R
");
while (inicio == 8){
valorBotao =analogRead(pinBotao);
if(valorBotao >=0 && valorBotao < 10){
direct=1;
inicio=9;// janela de IHM nao existe - processo esta inciado
}
else if(valorBotao >=470 && valorBotao < 500){
direct=0;
inicio=9;
}
}
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("PROCESSO ON
");

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("
");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(ciclos);
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(" ciclos-ON");
delay(3000);
lcd.setCursor(0, 1);
");
lcd.print("
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("N DE ESPIRAS:
");
delay(1000);
}
//********************************** FIM DA IHM ******************************

// movimenta a guia linear somente se existem enrolamentos para serem feitos *****
cstep =0;// contagem de passos realizdos
if(direct==HIGH) // ajusta correcao de movimento da guia linear
ciclos = yy*e*360/(100*0.703125*2*3.14159*5)*1.9*(1+dciclos/100)/1.5;// (esquerda->direta)
else
ciclos = yy*e*360/(100*0.703125*2*3.14159*5)*(1+dciclos/100);// (direta->esquerda)
if(x<n){ // confere se todos os enrolamentos ja foram feitos
// calcula a direcao de enrolamento
if(x
%
ln
==0){// esirar por cama ate atingir L desejado
direct = not(direct);// inverte direcao
}
// movimenta na direcao selecionada "ciclos" passos
if (direct ==HIGH){
while(cstep<ciclos){
clockwise();
cstep=cstep+1;
}
}
else{
while(cstep<ciclos){
counterclockwise();
cstep=cstep+1;
}
}
}
else{ //desliga motor
noInterrupts();
analogWrite(motor, 0); // tenta partir com a tensão incial
turnOFF();
}
//*******************************************************************************//
// controle do motor CC de enrolamento ********************************************
// inicia timer 0, seta subrotina de interrupcao e habilita interrupcao
Timer1.initialize(tmax);
Timer1.attachInterrupt(velocidade_up);
interrupts();
// calcula espira to go (target)*****
if
(
x==y){// atualiza contagem de espiras
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print(x);
// calcula o quanto incrementar em espiras para o proximo processo
// y-espiras to go , n-total de espiras desejada, yy=1=incremento por processo
// x= contagem atual de espiras
if(y<n){
if(n-y<yy)
y=n;
else
y=y+yy;
}
}
lcd.setCursor(10,1);

lcd.print(y); // contagem to go
//***********************************
// faz os enrolamentos do processo*******************************
while (x<y){
analogWrite(motor, arm); // tenta partir com a tensão incial
// atualiza a contagem de espiras
conta =digitalRead(26);
if( conta ==HIGH and conta_old==LOW){
x=x+1;
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print(x); // contagem atual
// calculo do controlador PD discreto
if(c_interrupt<20){
Tz1=Tz;
ez1=ez;
Tz=45000*c_interrupt/10;
ez=Tz-Tref;
arm=arm*(1+kp*ez/T0+kd/10*(ez-ez1)/T0);
// aplica limites inferior e superior do controlador
// evitar instabilidade do processo - robustez
if(arm>255)
arm=255;
if(arm<0)
arm=vin;
}
}
conta_old=conta;
if (calibra==0){// tensão de partida ja calibrada
calibra=1;
vin=0.9*arm;
}
}//***************************************************************
noInterrupts(); // destiva interrupcoes
partiu=1;// sera flag de partida do processo
c_interrupt=1;// reseta contagem de interrupcao
// alimenta tensao de regime - para avanco da guia linear
analogWrite(motor, arm*0.9);
}
// FIM DO PROGRAMA PRINCIPAL********************************************************** //
//***********************************************************************************//
// FUNCOES AUXILIARES UTILIZADAS NO PROGRAMA PRINCIPAL*******************
//
**********************************************************************
// subortine de interrupcao - incrementa a tensao de partida
void velocidade_up(){
// a cada 20 interrupcoes, aumenta a tensao em 5/255 %
if(c_interrupt % 20==0){
arm=arm+5;
}
// aplica limites para estabilidade
if(arm>255)
arm=255;
if(arm<0)
arm=vin;
//incrementa contador de interrupcoes
c_interrupt++;
// reinicia o timer a ativa interrupcoes
Timer1.initialize(tmax);
Timer1.attachInterrupt(velocidade_up);
interrupts();
}
// funcoes de acionamento do motor de passo **************************
void counterclockwise (){
// 1
digitalWrite(motorPin1, HIGH);
digitalWrite(motorPin2, LOW);

digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin4,
delay(motorSpeed);
// 2
digitalWrite(motorPin1,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin4,
delay (motorSpeed);
// 3
digitalWrite(motorPin1,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin4,
delay(motorSpeed);
// 4
digitalWrite(motorPin1,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin4,
delay(motorSpeed);
// 5
digitalWrite(motorPin1,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin4,
delay(motorSpeed);
// 6
digitalWrite(motorPin1,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin4,
delay (motorSpeed);
// 7
digitalWrite(motorPin1,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin4,
delay(motorSpeed);
// 8
digitalWrite(motorPin1,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin4,
delay(motorSpeed);

LOW);
LOW);

HIGH);
HIGH);
LOW);
LOW);

LOW);
HIGH);
LOW);
LOW);

LOW);
HIGH);
HIGH);
LOW);

LOW);
LOW);
HIGH);
LOW);

LOW);
LOW);
HIGH);
HIGH);

LOW);
LOW);
LOW);
HIGH);

HIGH);
LOW);
LOW);
HIGH);

}
void clockwise(){
// 1
digitalWrite(motorPin4,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin1,
delay(motorSpeed);
// 2
digitalWrite(motorPin4,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin1,
delay (motorSpeed);
// 3
digitalWrite(motorPin4,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin1,
delay(motorSpeed);
// 4
digitalWrite(motorPin4,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin2,

HIGH);
LOW);
LOW);
LOW);

HIGH);
HIGH);
LOW);
LOW);

LOW);
HIGH);
LOW);
LOW);

LOW);
HIGH);
HIGH);

digitalWrite(motorPin1,
delay(motorSpeed);
// 5
digitalWrite(motorPin4,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin1,
delay(motorSpeed);
// 6
digitalWrite(motorPin4,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin1,
delay (motorSpeed);
// 7
digitalWrite(motorPin4,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin1,
delay(motorSpeed);
// 8
digitalWrite(motorPin4,
digitalWrite(motorPin3,
digitalWrite(motorPin2,
digitalWrite(motorPin1,
delay(motorSpeed);

LOW);

LOW);
LOW);
HIGH);
LOW);

LOW);
LOW);
HIGH);
HIGH);

LOW);
LOW);
LOW);
HIGH);

HIGH);
LOW);
LOW);
HIGH);

}
// funcao de desligamento do motor de passo
void turnOFF(){
digitalWrite(motorPin1, LOW);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
}
//
**********************************************************************
//
**********************************************************************

