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Abstract  
 

The Computer Numerical Control (CNC) development was an important step for the modern 

industry. These systems can do micrometric positioning of a cutter on space by controlling several 

mechanical axes. An application example of these systems is on printed circuit boards (PCB) 

production.  

On PCB’s production, the CNC do the positioning of a cutter which removes the copper layer 

with a drill. However, this cutting method has some disadvantages as the resolution limitation due to 

the drill diameter and high maintenance costs due to drills wear. 

The replacement of conventional cutter for a laser is a solution for these problems. The lasers 

can remove the copper layers without direct contact with the material, eliminating the wear problem. 

However, the high cost of lasers and their danger level are the main reasons for the low use of this type 

of solutions. 

This document presents a suggestion of an electronic controller system for a laser CNC. All 

system development is based on a Colinbus CBR-40 CNC, being that only its mechanical structure and 

motors are effectively used. All electronic control of the motors and laser is developed on this project 

and efficient discreet controlling algorithms are used with an ARM microcontroller. 
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Resumo 
 

O desenvolvimento de sistemas de controlo numérico computorizado, ou CNC (Computer 

Numerical Control), foi um passo importante para a modernização das indústrias. Estes sistemas 

permitem o controlo de vários eixos mecânicos possibilitando o posicionamento de uma ferramenta no 

espaço com uma resolução que pode chegar à ordem de grandeza dos micrómetros. Um exemplo de 

utilização destes sistemas é a produção de placas de circuito impresso, ou PCB (Printed Circuits 

Boards).  

Na produção de PCBs, a CNC encarrega-se do posicionamento tridimensional de uma fresa 

que utiliza uma broca para retirar a camada de cobre. Existem algumas desvantagens neste método 

como a limitação da resolução devido ao diâmetro das brocas e o elevado custo de manutenção 

correspondente ao desgaste das mesmas. 

A utilização de um laser, em substituição da fresa, é uma solução atrativa para este problema. 

O laser possibilita o corte sem que haja contacto direto com o cobre, eliminando o problema do 

desgaste regular. No entanto, o elevado custo monetário deste dispositivo e a precaução necessária 

na operação do mesmo, incluem-se nas desvantagens que têm impedido um maior desenvolvimento 

deste tipo de sistema. 

Este documento apresenta uma alternativa para o desenvolvimento de um sistema eletrónico 

para controlo de uma CNC e de um laser que possam ser utilizados num sistema de produção de 

impressão. Todo o sistema é baseado na CNC modelo CBR-40 da Colinbus sendo que apenas a 

estrutura mecânica e os motores desta CNC são efetivamente utilizados no desenvolvimento do 

projeto. Refez-se toda a eletrónica de controlo dos motores e do laser e utilizaram-se algoritmos 

eficientes que possibilitam o controlo discreto usando um microcontrolador ARM.   
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1. Introdução 

 

De dia para dia a sociedade torna-se cada vez mais dependente da tecnologia, estando esta a 

ser introduzida gradualmente no quotidiano de qualquer ser humano. Sistemas como telemóveis, 

computadores ou eletrodomésticos fazem parte do nosso quotidiano, sendo esta uma das razões pela 

qual a área de desenvolvimento eletrónico é uma das mais rentáveis a nível mundial. 

A nível industrial, a tecnologia tem vindo a revolucionar os métodos de fabrico, resultando num 

aumento considerável na variedade, qualidade dos produtos e, principalmente, na eficiência de fabrico. 

Uma das ferramentas mais utilizadas na indústria chama-se “Computer Numeric Control” (CNC) ou em 

português, controlo numérico computorizado. 

Uma CNC tem a capacidade de controlar eixos mecânicos que realizam o posicionamento de 

uma ferramenta como por exemplo, uma fresa elétrica. As CNCs existentes oferecem vários níveis de 

liberdade de posicionamento que podem ir desde uma só dimensão, até a um espaço tridimensional. 

A principal vantagem do uso da CNC é a sua resolução que pode chegar à ordem de grandeza dos 

micrómetros, permitindo assim a realização de tarefas inalcançáveis à mão de obra humana.  

Um computador envia ao sistema de controlo da CNC um conjunto de instruções que são 

posteriormente interpretadas pela CNC. Essas tarefas podem significar o posicionamento da fresa, de 

forma a realizar um objetivo. É possível encontrar CNCs em várias aplicações: braços robóticos para 

montagem de estruturas automóveis, fabrico de peças e moldes altamente detalhados, próteses 

robóticas, impressoras 3D e impressoras de papel.   

Nos casos mais comuns, as CNC utilizam fresas elétricas que, através de brocas de elevada 

resistência, realizam o corte nos mais diversos tipos de materiais. As principais desvantagens destes 

sistemas são: o tempo de fabrico, o ruído sonoro produzido pelo funcionamento da fresa e pela fricção 

gerada entre a broca e os materiais, a necessidade de utilização de lubrificantes para diminuir os erros 

de fabrico devido ao atrito e o desgaste das brocas, que obriga a uma manutenção regular levando ao 

aumento do custo. 

Uma possível solução para estes problemas é a utilização de um laser em substituição da fresa. 

A realização do processo sem a necessidade de haver contacto direto com o material elimina a 

necessidade do uso de brocas. Para além disso, a diminuição do ruído, a eliminação da necessidade 

do uso de lubrificantes e o aumento da resolução são outras vantagens da substituição das fresas 

elétricas por lasers. Por outro lado, de um modo geral estes dispositivos têm um preço relativamente 

alto comparativamente com as fresas, podendo originar uma desvantagem do ponto de vista 

económico.  

O objetivo deste projeto consistiu no desenvolvimento do hardware e firmware de uma CNC a 

laser. O sistema foi baseado na CNC CBR-40 da Colinbus, sendo que somente a estrutura mecânica 

e os motores desta CNC foram utilizados para a realização deste projeto. A versão original da Colinbus 

comunica com o computador através de uma porta paralela. Todo o controlo da CNC é realizado por 
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microprocessador H8/3003 da Renesas [1], que utiliza controladores de motores de passo com uma 

fração máxima de passo de 0,5 e não dispõe de qualquer controlador dedicado à ferramenta de corte.  

Neste projeto, o controlo do sistema é feito por um microcontrolador STM32F446 que comunica 

com o computador através de uma interface USB. Para controlar os motores foram utilizados 

controladores que oferecem uma fração de passo de 1/32, permitindo assim o aumento significativo da 

resolução da CNC. O sistema desenvolvido conta ainda com um painel de controlo que possibilita a 

gestão das configurações da CNC e a execução de algumas funções dedicadas a esta, permitindo 

assim a execução de algumas operações na CNC sem a necessidade de utilizar um computador. O 

controlo da CNC através do computador é feito à custa de comandos G-Code [2]. Estes vêm no formato 

ASCII e são os mais utilizados neste tipo de sistemas. 

A CNC desenvolvida utiliza um laser semicondutor de 2,5W para realizar a impressão. Não 

existe muita informação sobre as características deste laser, tendo sido realizados vários testes para 

obter as características fundamentais de modo a que a sua integração na CNC fosse possível. Os 

testes realizados ao laser levaram à obtenção das características elétricas e ópticas do mesmo, tais 

como o comprimento de onda da luz emitida, a característica da potência óptica em relação à corrente 

elétrica imposta e o diâmetro de corte. 

Um dos grandes objetivos era a realização do corte com o laser utilizando o efeito de foto-

ablação. Esse efeito ocorre quando a frequência da luz é suficientemente elevada para vaporizar o 

material na zona iluminada, sem formação de uma fase líquida como na situação do corte térmico. Os 

testes realizados ao laser demonstraram que tal não era possível com este laser.  

Com o objetivo de controlar a intensidade do laser foi desenvolvido um circuito que possibilita 

o controlo do fluxo de corrente que alimenta este dispositivo e o controlo do modo de funcionamento 

do laser, contínuo ou pulsado. Numa fase mais avançada do projeto, com o objetivo de aproveitar as 

potencialidades deste circuito e do microprocessador, foi desenvolvido um circuito que permite a 

obtenção da característica de tensão e corrente do laser, de forma automática. 

Em suma, o hardware desenvolvido neste projeto conta com três placas: placa principal, placa 

de suporte ao microprocessador e placa de controlo do laser. A placa principal e a placa de controlo do 

laser foram desenvolvidas neste projeto enquanto que, a placa de suporte ao processador foi adquirida. 

A montagem destas placas foi feita em camadas sendo a placa principal a base e o controlo do laser o 

topo. 

O firmware foi todo produzido em C e C++ e teve como base o sistema operativo FreeRTOS. 

Este sistema operativo oferece um mecanismo de gestão do tempo de ocupação do processador 

(scheduler), permitindo assim a execução de várias tarefas em tempo real. Utilizando estas 

potencialidades, o sistema da CNC é constituído por 4 tarefas: gestão de sistema 

(cncSystemControlTask), interpretador de comandos e planeamento (parserPlannerTask), execução 

de tarefas (runnerTask) e o menu de controlo da CNC (menuTask). Cada tarefa é executada consoante 

a sua prioridade e disponibilidade. Para tal, foram utilizados vários mecanismos de semáforos que 

permitiram o controlo da ordem de execução destas tarefas. A utilização do FreeRTOS permitiu a 

execução destas tarefas como se fosse uma linha de montagem, minimizando ao máximo o tempo de 

espera entre tarefas e tornando a CNC mais eficiente. 
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 Este sistema operativo oferece também um sistema de interrupções vetorizadas que permitem, 

dependendo da sua origem, a suspensão da execução de algumas tarefas obrigando à execução de 

outras, como por exemplo, a possibilidade de executar uma paragem de emergência em qualquer 

momento da impressão. 

A CNC tem a capacidade de executar movimentos retilíneos e curvilíneos, para tal são 

utilizados os algoritmos de Bresenham. Devido à existência de atrito nos movimentos, houve ainda a 

necessidade de desenvolver algoritmos de controlo de velocidade dos movimentos, a fim de preservar 

a qualidade da impressão.  

No âmbito deste projeto, a interpretação dos comandos G-Code resulta na obtenção de blocos. 

Assim, um bloco representa uma determinada ação que contém uma série de características a serem 

executadas pela CNC. Um bloco pode representar um movimento, um pedido de acionamento do laser 

ou a modificação de alguma definição da CNC.  

No caso de uma impressão, é frequente a receção de vários blocos para movimento da CNC. 

De modo a otimizar a execução deste tipo de blocos, é utilizada a filosofia de “multi blocks look ahead”. 

Esta filosofia consiste na interligação de vários blocos formando um superbloco. Deste modo, o 

planeamento do perfil de velocidade passa a ser feito considerando todo o superbloco e não bloco a 

bloco. Este método permite minimizar o número de paragens durante a impressão, aumentando a 

eficiência da CNC. 

O controlo da potência do laser é feito à custa do controlo do planeamento da velocidade. Uma 

vez que uma das características que define o perfil do corte feito pelo laser é o tempo de exposição, a 

velocidade dos movimentos durante o corte tem influência direta no resultado. Para que o corte seja o 

mais uniforme possível, a potência do laser segue o mesmo perfil da velocidade da CNC. Cada bloco 

pode ter uma velocidade e potência de corte diferente dos demais, sendo realizada uma relação entre 

as velocidades e potências desejadas. Esta relação permite que a potência do laser siga o perfil da 

velocidade dos movimentos mantendo a uniformidade do corte. 

Este documento apresenta todos os procedimentos, testes e algoritmos desenvolvidos durante 

a realização deste projeto. São também apresentados tópicos que fazem parte do estado da arte deste 

sistema e que serviram como base a este projeto. 
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1.1. Organização do documento  

O presente documento encontra-se dividido em 3 capítulos: introdução, hardware e firmware, 

sendo que cada capítulo é composto por diversos subcapítulos. Em cada capítulo e subcapítulo é 

apresentado o estado de arte referente ao tema retratado.  

No capítulo da introdução, é apresentada uma visão generalizada da utilização e 

desenvolvimento deste projeto.  

O capítulo de hardware está dividido em onze subcapítulos, onde são descritas as várias 

características a nível mecânico e eletrónico da CNC. A nível estrutural este capítulo está dividido em 

duas partes. Numa primeira parte são apresentados todos os testes e desenvolvimentos a nível 

eletrónico e mecânico, a segunda parte retrata os vários teste e desenvolvimentos realizados ao laser 

tanto a nível elétrico como óptico. Ao longo deste capítulo são apresentados diversos resultados. 

O capítulo do firmware está divido em 12 subcapítulos que apresentam todos os 

desenvolvimentos e estudos realizados ao nível do desenvolvimento da CNC e da sua programação. 

Nestes capítulos são apresentados os vários algoritmos utilizados tanto para o funcionamento da 

estrutura mecânica da CNC como para a modulação do laser. 

Por fim é feito um resumo de todo o desenvolvimento da CNC, apresentado na secção de 

conclusões. Este documento conta ainda com uma secção de anexos onde se encontram todas as 

imagens, tabelas e outros resultados que ajudam a complementar a informação contida neste 

relatório.   
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2. Hardware 

 

No que corresponde à componente de hardware, este projeto teve o objetivo de desenvolver 

os vários sistemas de controlo de uma CNC de impressão a laser – controlo dos motores e controlo do 

laser. O projeto teve como base uma CNC Colinbus CBR-40 [3] (Figura 1) sendo que somente a 

estrutura mecânica e os motores desta CNC foram utilizados no desenvolvimento do projeto.  

 

Figura 1 - CNC modelo CBR-40. 

O modelo original desta CNC realiza a impressão utilizando uma fresa elétrica. A substituição 

da fresa elétrica por um laser foi um dos requisitos deste projeto. A utilização do laser ajudou a melhorar 

a resolução máxima do sistema, reduzindo os níveis de ruído sonoro e adicionando a vantagem de se 

poder ajustar o diâmetro de corte movendo simplesmente o eixo dos ZZ. Foi também criado um suporte 

para instrumentos de calibração e uma interface de comunicação USB que veio a substituir a porta 

paralela do modelo original. Neste projeto foi utilizado um medidor micrométrico (Figura 7). 

Neste capítulo irão ser descritos os processos de desenvolvimento do hardware do sistema de 

controlo da CNC, os vários testes feitos ao protótipo e ainda as conclusões retiradas dos mesmos. 

 

2.1. Estrutura da CNC 

Hoje em dia existem inúmeras CNCs nas quais se destacam 3 tipos: lathe, milling e router [4] 

(Figura 2). A principal característica que diferencia estes tipos é o modo como o material é trabalhado. 

Nas CNCs do tipo lathe a peça está fixa a uma base e é esta que move o objeto em direção ao 

instrumento de corte. O mesmo ocorre no tipo milling, porém, neste caso a ferramenta de corte também 

é movida. Por fim, nas CNCs do tipo router o material está fixo numa base e é a ferramenta de corte 

que é movida pelos vários eixos que a máquina pode ter. No caso particular deste projeto, a CNC 

desenvolvida é do tipo router.  

 

 

Figura 2 - Principais tipos de CNCs [4]. 
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 Estas CNCs podem ter a capacidade de posicionar a ferramenta no plano ou no espaço, como 

é o caso das impressoras 3D. Para tal, podem ser utilizados dois ou mais eixos para efetuar o 

posicionamento. 

Dependente das tarefas a que se destinam, os tipos de materiais utilizados na estrutura de uma 

CNC são bastante importantes, não só para a qualidade da própria CNC, mas também para a qualidade 

das tarefas executadas. Os materiais mais comuns são o metal e o plástico (muito comuns nas 

impressoras 3D). Um exemplo da diferença do uso destes dois tipos de materiais é a estabilidade dos 

movimentos. No caso do metal, a CNC tende a vibrar menos, resultando num menor erro de execução 

de tarefas. Por outro lado, uma estrutura de plástico, por ser mais leve, permite uma maior velocidade 

nos movimentos, mas é muito suscetível a vibrações.  

A estrutura da CNC Colinbus CBR-40 (Figura 1) é maioritariamente feita em alumínio maciço, 

facto que torna este sistema mais imune a oscilações. Esta CNC trabalha com três graus de liberdade 

de posicionamento (X,Y,Z), em que cada eixo é movido por um motor de passo. 

Cada motor tem o seu eixo ligado a um parafuso sem fim [5] que, por sua vez, está ligado a 

uma porca que suporta a restante estrutura pertencente ao eixo (Figura 3). A partir da medição da 

distância entre duas lâminas sucessivas que constituem a rosca do parafuso, foi possível calcular a 

resolução do sistema através da equação (1) em que R representa a resolução em milímetros, d o 

passo do parafuso em milímetros e N o número de passos por rotação efetuados pelo motor. 

 

 𝑅 =  𝑑 𝑁⁄  [𝑚𝑚] (1) 

 

 

Figura 3 – Estrutura da CNC CBR-40 pertencente ao eixo dos YY. 

 

No caso particular deste projeto, com 6400 passos por rotação e uma distância entre duas 

lâminas sucessivas de 3 mm, a resolução teórica da CNC apresentada neste projeto é de 0,5 µm. Na 

secção 2.1.1. - Motores de passo é explicada a origem dos 6400 passos por rotação. 

Comparativamente à resolução da CNC na sua versão original, cerca de 7,5 µm, o sistema beneficia 

um melhoramento de 15 vezes.  
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2.1.1. Motores de passo  

Os motores de passo são um sistema eletromecânico constituído por um conjunto de bobinas 

(estator) e um eixo (rotor). As bobinas são enroladas em torno de um núcleo, geralmente de ferro, 

formando assim as chamadas “fases” (Figura 4). As fases têm o objetivo de atrair o rotor gerando um 

movimento angular discreto designado de passo. A direção deste movimento é definida pela sequência 

de impulsos elétricos inseridos nos terminais das bobinas e a velocidade do movimento pela frequência 

desses impulsos.  

 

Figura 4 - Motor de passo. 

 

Quanto maior o número de fases do motor, menor será o valor da resolução do mesmo. Nos 

motores de passo o posicionamento do rotor pode ser realizado entre duas fases consecutivas: fração 

de passo (Figura 5). No caso de um motor com 200 passos por volta, se posicionarmos o rotor com 

uma fração de passo de 0,5 (Half-step) o número de passos duplica para 400 passos por volta.  

 

 

Figura 5 - Ilustração do aumento da fração de passo de um motor [6]. 

 

Para operar estes motores são utilizados circuitos capazes de controlar a intensidade da 

corrente nas fases do motor de modo a controlar o movimento. Estes controladores podem ser divididos 

em dois grupos distintos: os controladores em corrente e os controladores em tensão. O funcionamento 

dos controladores em tensão resume-se à excitação de duas fases opostas em cada passo do 

movimento. Estes controladores são mais indicados para aplicações simples e de baixa resolução. Por 

Rotor

Estator

Fase
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outro lado, existem os controladores em corrente que têm a capacidade de controlar a quantidade de 

corrente fornecida às fases do motor. Deste modo, consegue-se vários níveis de excitação diferentes 

em fases sucessivas do motor, permitindo frações de passo inferiores a 0,03125. 

A CNC utilizada neste projeto utiliza motores modelo ST4118M1206 da Nanotec [7] controlados 

por um circuito integrado L6208PD da STMicroelectronics [8] . Estes motores oferecem uma resolução 

de 200 passo por volta (1,8º por passo) em modo “Full-Step” [9]. Em termos elétricos cada motor 

suporta no máximo 2,4 A por fase, apresenta uma resistência de 6,20 Ω e uma indutância de 5,8 mH.  

Neste projeto o controlador L6208PD foi substituído pelo controlador DRV8825 da Texas 

Instruments [10] com o objetivo de aumentar a resolução da CNC. O controlador DRV8825 utilizado foi 

adquirido já integrado numa placa desenvolvida pela Pololu Corporation (Figura 6) [11].  

 

 

Figura 6 - Controlador DRV8825 da Pololu Corporation [11]. 

 

Contrariamente ao L6208PD, que funciona com uma fração de passo máxima de 0,5 (“Half-

Step”), o circuito DRV8825 oferece o modo “Micro-Step” com um fator de passo máximo de 0,03125. 

Esta característica possibilitou o funcionamento dos motores a 6400 passos por volta, ou seja, 0,05625° 

por cada passo. Na Tabela 1 é feita a comparação de algumas características destes dois 

controladores.  

Tabela 1 - Características dos controladores L6208PD e DRV 8825 

Controlador L6208PD DRV8825 

Tensão [V] 52 45 

Corrente [A] 2,8 2,5 

Frequência [KHz] 100 250 

Fração de passo 0,5 (400 passos) 0,03125 (6400 passos) 

Outros - Controlo da descarga das 

fases dos motores (“Fast/slow 

decay”); 

- OCP (Overcurrent Protection); 

- TSD (Thermal Shutdown); 

- UVLO (Undervoltage Lockout); 

- Fast/slow and mixed decay”; 

- OCP; 

- TSD; 

- UVLO; 

- Modo de poupança de energia 

- Corrente de pico regulável 
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Para comandar o movimento dos motores é introduzido um sinal de onda quadrada na entrada 

“STEP” do controlador (Figura 6). Deste modo, a velocidade do motor é controlada através da 

frequência desse sinal. A entrada “DIR” serve para definir o sentido de rotação (1 – sentido horário e 0 

– sentido anti-horário), “ENABLE” é o sinal de ativação do controlador e o “SLEEP” é o sinal para 

controlar o modo poupança de energia. Este controlador ainda disponibiliza 3 pinos para controlo da 

fração de passo e um sinal de saída (“FAULT”) que possibilita a verificação da ocorrência de algum 

erro no funcionamento do controlador. A alimentação dos motores foi feita através de uma fonte de 

alimentação comutada de 12 V, obtendo uma corrente média máxima de aproximadamente 2 A por 

fase. 

Para que os motores funcionem corretamente é necessário ajustar o limitador de corrente de 

pico do controlador. Existe um ponto de prova na placa do controlador (Figura 6) que serve para medir 

a tensão de referência do limitador que é ajustada por um potenciómetro existente na placa. O valor 

ideal dessa tensão corresponde ao valor da corrente máxima do motor dividido por 2 [11]. No caso 

particular destes motores o valor de referência é de 1,2 V, no entanto, utilizando este valor os motores 

produziam algum ruído e apresentavam um aquecimento significativo. Utilizando o método de tentativa 

e erro, concluiu-se que o valor de tensão que apresentava o melhor comportamento situava-se nos 560 

mV, ou seja, um limite de corrente de pico de 1,12 A. 

Os testes desenvolvidos serviram para a obtenção de algumas características, como por 

exemplo, a velocidade máxima absoluta e a resolução do sistema. Na realização destes testes foi 

utilizado um medidor de distâncias com uma resolução de 0,01mm. Foi necessário a perfuração de um 

dos braços da estrutura que suporta o eixo dos YY para que o medidor fosse fixado convenientemente 

(Figura 7). 

 

Figura 7 - Fixação do medidor micrométrico à estrutura da CNC. 

Utilizou-se um microprocessador STM32F446 para gerar um sinal de onda quadrada que serviu 

de suporte aos testes apresentados neste capítulo. É importante ter em conta que, no contexto deste 

projeto, as velocidades foram medidas em Hertz (Hz) e a aceleração em Hertz/Step (Hz/stp). 

Os métodos aplicados para a realização destes testes diferem consoante a grandeza a 

determinar com o ensaio. Para a obtenção da velocidade mínima de arranque, foram executados 

movimentos repetidos com um número de passos fixo. A velocidade mínima é obtida quando é detetada 

uma perda de passos. O teste da velocidade máxima foi feito através do aumento da frequência do 

sinal de onda quadrada, utilizando uma aceleração de 1 Hz/stp. A velocidade máxima era obtida quando 

o sinal atingia uma frequência que levava os motores a encravarem. Por fim, o teste da aceleração 

máxima teve o mesmo procedimento que o teste da velocidade máxima, no entanto, a frequência do 

sinal variava até à frequência máxima, alterando somente o declive dessa variação.   
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Tabela 2 - Resultados dos testes de velocidade da CNC 

Fração 

de passo 

Freq. máx. 

de arranque 

[Hz] 

Vel. angular 

máx. de arran. 

[rad/s] 

Freq. máx. 

[Hz] 

Vel. angular 

máx. [rad/s] 

Aceleração 

máx. [Hz/stp] 

1 600 18,85 1000 31,42 6 

1/2 1200 18,85 2500 39,27 5 

1/4 2500 19,64 5600 43,98 5 

1/8 5200 20,42 118000 49,34 4 

1/16 11200 21,99 29000 56,94 6 

1/32 22000 21,60 61000 59,89 5 

Média - 20,22 - 46,31 5,17 

 

Como se pode verificar através dos resultados exibidos na Tabela 2, à medida que a fração de 

passo diminui, a velocidade angular mantém aproximadamente o mesmo valor. Um facto relevante que 

foi visualizado no decorrer do teste de aceleração máxima foi a diminuição do valor da frequência 

máxima com o aumento da aceleração. No caso particular do teste realizado para a fração de passo 

de 0,03125, fração utilizada na versão final deste sistema, a frequência máxima atingida foi de 55 kHz. 

Esta conclusão levou à decisão de possibilitar aos utilizadores desta CNC o ajuste da aceleração do 

sistema através do menu de configurações da mesma e através de G-Code. O limite da velocidade 

máxima é feito no ato da programação do sistema. Através da seguinte equação é possível obter a 

velocidade máxima em [mm/min]: 

 𝑉 =  𝑁 × 𝑚 × 𝑓 × 60, [𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛] (2) 

em que N é o número de passos por rotação, m a distância percorrida por rotação em milímetros e f a 

frequência máxima aplicada aos motores em Hertz. Utilizando a expressão (2) e considerando uma 

frequência máxima de 55 kHz, a velocidade máxima da CNC é de 1546,875 mm/min. 

Outro facto relevante foi a redução dos níveis de ruído da CNC quando a fração de passo 

diminuía. Deste modo, conseguiu-se uma redução significativa do ruído produzido em relação à versão 

apresentada pela Colinbus. 

Tabela 3 - Comparação entre as características da versão original e a versão desenvolvida 

CNC Colinbus Projeto desenvolvido 

Área de trabalho (X,Y,Z) [mm] 300,400,100 300,400,100 

Resolução mecânica [µm] 7,5 0,46875 

Velocidade máxima [mm/min] 3600 1546,0875 

Tipos de motor Híbrido Híbrido 

Fração de passo 0,5 0,03125 

Software Colin Drive, CAM package CNC Pathfinder 
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2.2. Arquitetura do sistema de controlo 

Um sistema de controlo é um conjunto de subsistemas que atuam na sua saída em função da 

entrada (Figura 8). Estes sistemas podem ser de dois tipos: malha aberta ou malha fechada. Nos 

sistemas de malha aberta nenhum dos sinais de entrada contém informação proveniente da saída do 

sistema. Por outro lado, um sistema de malha fechada (ou sistema realimentado) recebe no mínimo, 

um sinal que contém informação proveniente da sua saída. A grande vantagem de um sistema de 

malha fechada face a um sistema de malha aberta, é a possibilidade de monitorizar o comportamento 

da sua saída e corrigir eventuais desvios que possam ocorrer. Porém, estes sistemas são mais 

complexos do que os de malha aberta e são mais suscetíveis a instabilidades na sua saída (exemplo: 

oscilações constantes).  

 

Figura 8 - Sistema de controlo em malha fechada. 

Como todos os sistemas de controlo, as CNCs também podem ser constituídas por sistemas 

de malha aberta ou fechada. No caso dos sistemas de malha fechada (Figura 8), as CNCs utilizam 

vários sensores para medir o comportamento dos motores para, por exemplo, serem capazes de corrigir 

erros de posicionamento e controlar a velocidade dos motores. Esta arquitetura leva à diminuição do 

erro de posicionamento da ferramenta de corte que, por existir perda de passos durante a execução de 

um trabalho, sofre uma acumulação ao longo do tempo podendo assim, em alguns casos, levar à 

degradação da qualidade da CNC. A grande desvantagem desta arquitetura é o aumento do preço da 

CNC, pois para além de aumentar a complexidade, também necessita de mais hardware. Por outro 

lado, um sistema de controlo em malha aberta não necessita de sensores de posicionamento, fazendo 

com que o sistema seja mais simples. No entanto, este tipo de sistema é mais suscetível a erros. 

O movimento dos motores de passo pode ser controlado através da contagem do número de 

impulsos, tornando possível a implementação de um sistema de controlo de movimento com erros de 

posicionamento relativamente baixos. A maioria das impressoras 3D existentes no mercado 

apresentam resultados muito satisfatórios utilizando uma arquitetura que controla os movimentos 

através de sistemas de controlo de malha aberta. No entanto, o procedimento de calibração da máquina 

é um sistema de malha fechada. No desenvolvimento deste projeto, a implementação do controlo dos 

motores foi realizada através de um sistema de malha aberta com o objetivo de simplificar o sistema. 

Neste projeto são usados botões de pressão para identificar a origem do eixo. Movimentando os eixos 

em direção à origem, o sistema de controlo da CNC deteta que os eixos atingiram o zero absoluto da 

máquina quando estes botões são acionados. Com o objetivo de diminuir os erros do sistema de malha 

aberta, o controlo de velocidade tem de estar adaptado às características do motor e da estrutura da 

CNC e é aconselhável a realização da calibração do sistema antes de uma impressão. 
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No desenvolvimento do sistema de controlo, foi utilizado um microprocessador STM32F446 da 

STMicroelectronics [12]. Este microcontrolador é baseado no processador ARM Cortex-M4 que 

apresenta uma arquitetura do tipo RISC a 32 bit e funciona no máximo a 180 MHz. O núcleo presente 

neste dispositivo, tem incorporado uma unidade de processamento de vírgula flutuante e um sistema 

vetorizado de interrupções. Para além disto, este microcontrolador tem 512 kB de memória flash, 128 

kB de memória SRAM, 3 ADCs e 2 DACs de 12 bits,14 temporizadores (Timers), 4 interfaces I2C, SPI 

e UART, entre outros. 

Neste projeto foi utilizado uma placa de suporte a este microprocessado - Nucleo STM32F446 

(Figura 9). Esta placa vem com um controlador dedicado que permite a programação e modo de debug 

usando uma interface USB. 

 

Figura 9 - Nucleo STM32F446 da STMicroelectronics. 

 

Dos temporizadores disponíveis, foram utilizados três: no controlo de velocidade dos motores, 

no controlo do modo pulsado do laser e como watchdog. Foi utilizada uma interface de comunicação 

I2C para comunicar com a memória EEPROM externa e o ecrã do painel de controlo e duas interfaces 

UART para comunicação com o computador (conversor UART-USB) e para programação/modo de 

depuramento de erros do sistema. No medidor de características do laser, foram utilizados dois 

conversores analógico/digital para a leitura da corrente e tensão e um conversor digital/analógico para 

o ajuste da potência do laser. Os restantes dispositivos (Figura 10) foram ligados através de GPIO. 

 

 

Figura 10 - Arquitetura do sistema de controlo desenvolvido. 

Foram desenvolvidas três placas distintas: placa principal, controlador do laser e painel de 

controlo. A placa de controlo do laser e a placa principal foram projetadas para, juntamente com o 
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Nucleo, formarem um sistema de montagem em camadas. O painel principal foi concebido para ser 

aparafusado à estrutura da CNC e é conectado à placa principal através de um cabo de barramento. 

Foi também integrado um botão de paragem de emergência para salvaguardar a segurança dos 

operadores desta máquina. 

 

2.2.1. Placa principal  

A placa principal serve de suporte ao Nucleo e aos três controladores dos motores (X, Y e Z). 

Para além destes componentes, nesta placa foi colocada uma memória flash AT24C02 da ATMEL [13] 

e um conversor bidirecional USB/UART modelo FT232R da FTDI [14] (Figura 11). A memória flash 

utilizada tem capacidade para armazenar 256 palavras de 8 bits, utiliza o protocolo I2C como interface 

de comunicação e tem o objetivo de armazenar as configurações da CNC.  

 

 

Figura 11 - Versão final da placa principal do sistema de controlo. 

Apesar do microprocessador já oferecer uma interface USB e um conversor USB/UART, 

decidiu-se utilizar uma interface de comunicação UART FT232R para a comunicação entre a CNC e a 

aplicação de controlo da mesma. A interface USB integrada no microprocessador ficou assim reservada 

para a implementação do modo de debug da CNC e para a programação do microprocessador. O 

esquema elétrico deste circuito e o esquema de ligações dos conectores dos motores e laser estão 

representados no Anexo A – Esquemas elétricos e hardware.  

 

2.2.2.  Painel de controlo 

Apesar de ser possível controlar a CNC através de um PC, foi adicionado um painel de controlo 

para que o utilizador possa realizar algumas operações sem a necessidade de um computador (Figura 

12). O painel de controlo foi desenvolvido numa placa separada da placa principal e é ligado a esta 

através de um cabo de barramento de 10 condutores.  
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Figura 12 - Painel de controlo da CNC. 

O painel de controlo é constituído por um LCD de 4 linhas e 16 caracteres [15], um rotary 

encoder para navegação e um buzzer para sinalização sonora (Figura 12). O LCD utiliza um controlador 

que recebe comandos de 8 ou 4 bits em paralelo para realizar a escrita no LCD ou a execução de 

funções dedicadas [16]. Com o objetivo de diminuir o número de sinais utilizados pelo LCD, foi utilizado 

um conversor de I2C para palavras de 8 bits modelo PCF8574 [17]. O diagrama do circuito desenvolvido 

para o painel de controlo encontra-se no Anexo A – Esquemas elétricos e hardware. 

O sistema que compõe a interface da CNC, conta ainda com um botão de paragem de 

emergência (Figura 13) com o objetivo de cortar a alimentação dos motores e do laser (12V) e ativar 

uma rotina de interrupção, de máxima prioridade, que obriga todo o sistema de controlo da CNC a 

interromper a impressão e a bloquear todas as funcionalidades. Ao rodar o botão de emergência, a 

CNC é reiniciada e todo o sistema fica pronto a funcionar. Mais imagens do sistema estão presentes 

na secção de anexos Anexo A – Esquemas elétricos e hardware. 

 

 

Figura 13 - Sistema completo da CNC. 
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2.3. Laser 

O laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) é um dispositivo que tem a 

capacidade de produzir e emitir radiação eletromagnética. Comparativamente a outros dispositivos, a 

radiação emitida pelo laser apresenta características especiais como a emissão de radiação 

monocromática coerente.  

É possível encontrar lasers em várias aplicações do nosso quotidiano, como leitores de CD, 

leitores de códigos de barra, comunicação digital via fibra óptica, entre outros. Devido às suas 

características, os lasers são também muito utilizados nas áreas industriais para efetuar tarefas de 

grande precisão. Medição de grandezas físicas, corte, perfuração e gravação de materiais são algumas 

das tarefas realizadas pelos lasers nas diversas áreas da indústria moderna [18].  

O foco deste projeto está na utilização dos lasers para efetuar o corte e gravação em diversos 

materiais como madeira, plástico e cartão. Outro propósito seria a impressão de circuitos diretamente 

nas placas do tipo FR4 [19] para fabrico de PCBs utilizando o efeito de foto-ablação. Este efeito permite 

a remoção do metal através de curtos impulsos de radiação com uma potência muito elevada. Contudo, 

este objetivo revelou-se inatingível devido às características do laser disponível não serem adequadas 

para a realização da foto-ablação nem para a remoção do cobre por efeito térmico.  

No estudo da interação de um laser com um material, existem vários fatores a ter em 

consideração, tais como o comprimento de onda que se ajusta melhor ao material em termos de 

absorção, a potência média do laser e o tempo de exposição, a potência de pico que é muito importante 

no modo pulsado, a densidade de potência que mede a potência do laser por unidade de área W/cm2 

e a densidade de energia em J/cm2 [20].  

No desenvolvimento deste projeto foi utlizado um laser de 2,5 W com um comprimento de onda 

de 445 nm (Figura 14). Para além destas informações, não era conhecida nenhuma outra característica 

de funcionamento deste laser. Para ser possível a integração deste laser na CNC, foi necessário a 

realização de vários testes para a obtenção de algumas características essenciais para a produção do 

protótipo final.  

 

Figura 14 - Laser utilizado no projeto. 
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Os testes realizados resultaram na caracterização elétrica do laser, na caracterização da 

potência óptica, largura espetral, diâmetro de corte, comportamento do laser em modo pulsado e 

interação do laser com diferentes materiais como madeira, plástico e cartão. Todos os testes realizados 

resultaram nas características apresentadas na  

Tabela 4 - Características do laser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foi também desenvolvido todo o sistema de controlo eletrónico do laser e um sistema de 

análise automática das características elétricas do mesmo. Nesta secção é feita uma breve descrição 

do funcionamento de um laser e dos efeitos de foto-ablação e térmico. São apresentadas todas as 

tarefas realizadas no estudo do laser utilizado neste projeto, as respetivas conclusões e a descrição do 

sistema de controlo desenvolvido. São também citadas algumas considerações sobre a segurança na 

operação com lasers e um estudo realizado por Albena Daskalova sobre a interação entre um laser e 

uma placa de cobre [21].  

A segurança na operação deste tipo de dispositivos é um fator muito importante que deve ser 

sempre considerado. Segundo a norma europeia de segurança na operação de lasers (EN 60825-

1:2007), existem 5 classes de lasers (1,2,3R,3B e 4), sendo a classe 1 usada para classificar os lasers 

mais inofensivos e a classe 4 os lasers mais perigosos. As principais características de distinção entre 

classes são: o comprimento de onda, a energia/potência emitida e o tempo de exposição [22]. 

Em cada classe são exigidos diferentes métodos de operação e proteção para prevenir 

eventuais acidentes que possam ocorrer durante o funcionamento do laser. Seguem-se as 3 principais 

medidas de proteção e alguns exemplos:  

- Soluções técnicas de proteção: sistemas automáticos de desativação do laser;  

- Medidas administrativas: classificação dos dispositivos; 

- Equipamento de proteção pessoal: óculos que impeçam a exposição dos olhos à radiação 

emitida pelo laser.  

Parâmetro Valor 

Tensão máxima [V] 12 

Corrente máxima [A] 1 

Potência óptica teórica [mW] 2500 

Potência óptica média [mW] 964 

Rendimento* (%) 20 

Comprimento de onda [nm] 400 

Largura de banda espetral [nm] 114 

Modo pulsado Não suporta 

Diâmetro mínimo [mm] 0,15 

* Rendimento calculado a partir da potência óptica teórica. 
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2.3.1. Funcionamento dos lasers 

O funcionamento dos lasers é baseado no efeito de relaxação dos eletrões que constituem os 

átomos do meio ativo. Quando uma fonte de energia externa é ligada, os eletrões do meio ativo 

absorvem a energia emitida por esta, subindo para um nível de energia instável. O efeito de relaxação 

ocorre quando os eletrões libertam a energia absorvida, neste caso em forma de fotões, e regressam 

ao seu nível de energia estável (Figura 15). Na área da óptica, este efeito é conhecido por emissão 

espontânea [23]. 

 

 

Figura 15 - Efeito de relaxação nos átomos. 

 

A grande diferença entre os lasers e outros emissores de luz, como por exemplo os LED’s, 

resulta da existência de um processo de emissão estimulada para além da já referida emissão 

espontânea. Na Figura 16 encontra-se representado o diagrama de blocos de um laser. 

 

 

Figura 16 - Diagrama de blocos de um laser. 

  

O laser é constituído por um meio ativo que produz radiação eletromagnética e uma cavidade 

óptica, como neste caso, uma cavidade de Fabry-Pérot formada pelos espelhos indicados [24]. A fonte 

externa assegura o fornecimento de energia necessária para o laser emitir luz. Os fotões gerados pelo 

meio ativo propagam-se e incidem nos espelhos que refletem parte da luz incidente (Figura 16). No 

caso indicado, um dos espelhos reflete toda a luz incidente e o outro só uma parte para permitir a 

passagem dos fotões para o exterior. Assim, parte dos fotões são enviados de volta ao meio ativo e 

outra parte consegue alcançar o exterior.  
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No exterior do laser, são utilizadas uma série de lentes e filtros ópticos que efetuam o foco da 

luz emitida e o ajuste das características do laser, como por exemplo, o controlo da polarização da luz. 

Definidos pelo tipo de meio ativo utilizado, os lasers podem ser de diversos tipos: 

Gás – Co2 (Dióxido de carbono); 

Estado sólido – Rubi (Cristal); 

Semicondutores – GaN (Nitreto de gálio); 

 O comprimento de onda da luz radiada pelo laser é definido pelo tipo de material usado no 

meio ativo e pela cavidade óptica. Normalmente, para a mesma potência luminosa na saída, os lasers 

a gás têm maiores dimensões do que os lasers formados por semicondutores devido ao espaço que o 

gás ocupa ser superior.   

Apesar de existirem vários tipos de fontes de energia externa, a maioria dos lasers utiliza a 

eletricidade como fonte de energia para excitar o meio ativo. As fontes externas podem excitar o meio 

ativo de duas formas diferentes: excitação contínua ou pulsada (modulação direta) [25]. A escolha do 

modo como o laser opera depende dos resultados desejados. De um modo geral, o modo contínuo é 

mais utilizado para transmitir energia de uma forma progressiva ao longo do tempo, e portanto, a 

potência média é o parâmetro dominante na caracterização do laser. Este modo pode ser utilizado para 

realizar tratamentos na superfície de metais através do aquecimento.  

Um laser a operar no modo pulsado, só emite luz durante parte de um período de tempo. A 

duração dos impulsos pode variar desde os milissegundos até aos femtossegundos, dependendo dos 

lasers, sendo a energia luminosa do impulso função da potência luminosa à saída do laser [26]. A 

modulação direta dos lasers pode potenciar alguns problemas, tais como, distorção dos impulsos 

(Figura 17), modulação de fase, dispersão da luz, alargamento do espetro de emissão e oscilações de 

intensidade luminosa, influenciando o comportamento do corte a laser [27].  

 

 

 

Figura 17 - Distorção do impulso. Azul – Ideal; Vermelho – Real. 
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A geração de impulsos com durações na ordem dos nanossegundos, pode ser realizada com 

a utilização de um Q-Switch [28]. Um Q-Switch funciona como uma porta que controla a saída da luz 

do laser. Quando a porta se encontra fechada, ocorre a reflexão total da luz dentro do laser, permitindo 

a acumulação de energia por parte do meio ativo. Por outro lado, quando a porta está aberta, toda a 

energia acumulada é emitida. O efeito da porta pode ser realizado através do controlo do índice de 

refração do espelho que suporta a cavidade óptica do laser [28]. Este dispositivo evita a modulação 

direta do laser, oferecendo a possibilidade de utilização de outros tipos de laser e diminuindo os efeitos 

mencionados no parágrafo anterior. No entanto, os lasers resultantes desta tecnologia apresentam um 

custo superior. Para durações de impulso na ordem dos picossegundos ou femtossegundos, utilizam-

se normalmente lasers de modos acoplados. 

A dependência que o laser apresenta em relação à temperatura é importante no caso dos lasers 

de semicondutor, mas existe em todos os tipos de lasers. A partir do gráfico apresentado na Figura 18, 

é possível observar que para a mesma corrente fornecida ao laser, a potência da luz emitida baixa com 

o aumento da temperatura [29]. Este facto implica a utilização de sistemas de controlo para garantir a 

estabilidade e o correto funcionamento do laser.  

 

Figura 18 – Potência óptica do laser em função da corrente e da temperatura para um laser 
semicondutor. 

Uma das características mais importantes a ter em conta neste projeto, é a focagem da luz do 

laser. A focagem da luz do laser ajuda a concentrar mais energia numa área de exposição menor, 

permitindo o aumento da resolução do sistema. Um feixe de luz emitido por um laser, com a máxima 

focagem permitida pelo sistema, pode chegar a um diâmetro na ordem de grandeza dos micrómetros. 

No sistema apresentado neste projeto (Figura 19), a distância de focagem pode ser alterada através 

da movimentação segundo o eixo dos ZZ (grandes ajustes) e através do ajuste da lente do laser (ajuste 

fino).  

 

 

Figura 19 – Ilustração do método de focagem utilizado neste projeto. 
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2.3.2. Foto-ablação e efeito térmico 

A foto-ablação é um efeito utilizado para efetuar o corte de materiais através da expulsão dos 

átomos que constituem a rede cristalina desses materiais. Para que este efeito ocorra, a frio, a energia 

dos fotões tem de ser da ordem das energias de ligação das moléculas ou átomos constituintes do 

material, normalmente na gama de frequências do ultravioleta. Este efeito pode existir com energias 

baixas, mas associado a impulsos muito curtos e com potências grandes. Assim, a absorção de um 

fotão por parte de um átomo, poderá destruir as ligações químicas da rede cristalina. Este efeito faz da 

foto-ablação um método que realiza o corte do material, sem a alteração da temperatura do mesmo.  

A forma mais comum de produzir a foto-ablação é utilizando lasers a funcionar em modo 

pulsado. A maneira mais eficiente recorre a impulsos de curta duração com a energia necessária para 

a eliminação de uma camada de material. A utilização de impulsos de maior duração exige maiores 

níveis de energia luminosa e está associada ao aparecimento de efeitos térmicos. O aumento do 

comprimento de onda da luz do impulso acima de um valor limite, faz com que a eliminação do material 

passe a ser realizada por efeito térmico com o consequente aumento da temperatura nas regiões 

vizinhas (Figura 20). A utilização do modo pulsado permite o controlo dos impulsos emitidos, ajustando 

o efeito de ablação de modo a prevenir danos nos materiais devido à acumulação térmica. Para a 

eliminação a frio, existe uma maior exigência em termos da potência de pico e da resposta impulsiva, 

pois normalmente os períodos de tempo utilizados nesta técnica estão compreendidos entre os 

nanossegundos (ns) e os femtossegundos (fs). 

 

 

Figura 20 - Comparação dos efeitos da foto-ablação para impulsos de μs e fs [30]. 

A Figura 20 representa os efeitos que a foto-ablação produz nos materiais em função da largura 

dos impulsos emitidos. Pode-se concluir que, para impulsos na ordem dos microssegundos ocorre o 

efeito térmico. No caso da utilização de lasers para realizar a foto-ablação, uma das razões para o 

aparecimento do efeito térmico é a produção de plasma devido à excessiva intensidade de radiação. 

Define-se o parâmetro ATh (ablation threshold, limiar de ablação), expresso em W cm2⁄ , como o valor 

de densidade de potência de limiar entre estes dois efeitos.  

O efeito térmico não é desejado para esta aplicação, pois como se pode verificar na Figura 20, 

o aumento de temperatura nos materiais pode levar ao aparecimento de microfissuras, gerar resíduos 

e afetar a qualidade de corte do material. A prevenção deste efeito passa não só pelo ajuste correto da 
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largura dos impulsos radiados pelo laser, mas também pelo número de impulsos emitidos (rajada de 

impulsos).  

 

Figura 21 - Rajada de 3 impulsos com período 𝑇𝐼. 

 

A partir da Figura 21, verifica-se que a energia emitida pelo laser ao longo de um período 𝑇𝐼 

pode ser representada pela expressão (3). 

 

𝐸(𝑡) = ∫𝑃(𝑡′)

𝑡

0

𝑑𝑡′ = {
𝑃𝑃𝑖𝑐𝑜  𝑡     0 ≤ 𝑡 ≤ 𝛿
𝑃𝑃𝑖𝑐𝑜  𝛿      𝛿 < 𝑡 ≤  𝑇𝐼

 (3) 

 

Através da equação (3), é possível calcular a energia média emitida por uma rajada de 

impulsos: 

 

〈𝐸(𝑡)〉 =
𝑁

𝑇𝐼
∫ 𝐸(𝑡′)

𝑇𝐼

0

𝑑𝑡′  =  𝑁𝑃𝑃𝑖𝑐𝑜 ( 𝛿 − 
𝛿2 

(2𝑇𝐼)
⁄ )   ≈ 𝑁𝑃𝑃𝑖𝑐𝑜𝛿 , 𝛿 ≪ 𝑇𝐼    (4) 

em que 𝑁 representa o número de impulsos que constitui uma rajada. Analisando a equação (4), é 

possível observar que a energia média depende diretamente da largura dos impulsos e do número de 

impulsos que constitui uma rajada. Considerando que a área iluminada pelo laser é representada por 

um círculo de diâmetro d (em centímetros), se à energia média for associada esta área, é possível obter 

a densidade de energia absorvida pelo material:  

 
𝐷𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 

4𝛼𝑁𝑃𝑃𝑖𝑐𝑜𝛿

𝜋𝑑2
   [𝐽/𝑐𝑚2], 𝛼 ∈ [0; 1] (5) 

onde 𝛼 é o coeficiente de absorção do material.  

No caso deste projeto, outra característica a considerar é a velocidade a que o laser pode ser 

movido para que a remoção do cobre seja efetuada de forma uniforme e o mais rapidamente possível. 

Considerando uma potência constante, se a velocidade do movimento do laser for baixa, a 

profundidade do corte pode ser superior à espessura do material. Por outro lado, se a velocidade for 

demasiado alta, a remoção do material pode não ocorrer [31]. 

De uma forma resumida, existem vários aspetos que podem interferir com a qualidade do corte 

do material através da foto-ablação, os mais importantes são: a energia do fotão, a energia total de um 

impulso, o número de impulsos de uma rajada, a duração de cada impulso, a correta focagem do laser 

e a velocidade de movimentação do laser durante o processo. O correto equilíbrio destes fatores leva 

a que o processo apresente bons resultados. 
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2.3.3. Interação entre o laser e o cobre 

O cobre é um metal muito utilizado em PCBs por ser de baixo custo e por apresentar 

características que se adaptam à maioria dos circuitos produzidos. Para que ocorra o efeito de ablação, 

é necessário obter o ATh deste metal. Albena Daskalova e a sua equipa [21] realizaram um estudo 

para diferentes materiais, entre eles o cobre, com o intuito de obter vários parâmetros necessários à 

foto-ablação. Neste estudo, foi utilizado um laser pulsado [21] com um comprimento de onda centrado 

nos 800𝑛𝑚, a emitir rajadas de impulsos com uma largura de 30 fs a 1 kHz e com uma energia máxima 

de 1 𝑚𝐽 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜⁄ .  

Durante a experiência foram emitidas várias rajadas de impulsos, de 3 a 1000 impulsos por 

rajada, em que foram aplicadas diferentes larguras de impulso (10,30,250 e 550fs). A exposição do 

cobre e do silício ao feixe emitido pelo laser foi realizada no vácuo, pois segundo o autor, deste modo 

consegue-se prevenir o aparecimento de efeitos não lineares para curtas durações dos impulsos [21]. 

Para os diferentes materiais, os vários valores de ATh foram obtidos através da análise do diâmetro 

das crateras formadas pelos impulsos do laser e pela seguinte expressão: 

 

 
𝐷2 = 2𝑤0

2𝑙𝑛 (
𝐹

𝐹𝑡ℎ(𝑁)
) , 𝐹 =  

2𝐸𝑝
𝜋𝑤0

2⁄  (6) 

em que 𝐷 é o diâmetro da cratera, 𝑤0 é o raio do feixe do laser, 𝐸𝑝 é a energia emitida por um impulso 

e 𝐹𝑡ℎ é o ATh em função do número de impulsos de uma rajada. 

 

 

Figura 22 - Variação do ATh com a largura e número de pulsos de uma rajada. 

Na Figura 22 são apresentados os resultados obtidos para o cobre [21]. Verifica-se que a 

densidade de potência necessária para que a foto-ablação ocorra tende a diminuir significativamente 

com o aumento do número de impulsos de uma rajada. A largura do impulso para a ordem de grandeza 

apresentada, também faz variar o ATh de forma acentuada.  
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Além disso, quando se aumenta a largura de impulso, observa-se uma maior ocorrência de 

defeitos nas crateras devido ao efeito térmico. Com o aumento do número de impulsos emitidos, 

verifica-se que o diâmetro das crateras tende a superar o diâmetro do próprio feixe do laser [21]. 

Como mencionado anteriormente, os materiais têm capacidades diferentes em absorver vários 

comprimentos de onda. No caso do cobre, o comprimento de onda que oferece menos reflexão está 

centrado nos 300nm. Nesta zona, o cobre reflete cerca de 30% da energia emitida pelo laser [32].  

Considerando um laser com um feixe de 0,1 mm de diâmetro e um comprimento de onda 

centrado nos 300nm, se este emitir uma rajada de 1000 impulsos com uma largura de 550 fs e 1k Hz 

de frequência (𝐷𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎  ≅ 0,25 J cm
2⁄ ), a partir de (5) é possível obter a potência de pico que o laser 

necessita de emitir:  

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜 =
𝐷𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝜋𝑑

2

4𝛼𝑁𝛿
=
(0,25 × 10−4) × 𝜋 × (0,1 × 10−3)2

4 × 0,7 × 1000 × (550 × 10−15)
 ≈ 51 kW 

 

É importante referir que estes resultados foram obtidos através da emissão de radiação no 

vácuo. Tendo em conta que este projeto irá efetuar a remoção do cobre das PCBs sem recorrer ao 

vácuo, estes resultados não representam o comportamento esperado. Sendo o ar o meio de 

transmissão, é esperado um aumento da exigência da potência de pico e a ocorrência de efeitos não 

lineares durante o processo de foto-ablação. 

A estreita largura de impulso e a potência de pico podem representar um problema, pois nem 

todos os lasers têm estas capacidades. No grupo dos semicondutores, existem alguns lasers que 

conseguem emitir estas ordens de grandeza de potência. Um exemplo de um laser com estas 

características, é o Explorer XP 532-5 DPSS Laser [33]. Este laser possui a capacidade de emitir uma 

potência de pico superior a 9 kW com uma largura de impulso mínima menor que 8 ns. Contudo, estes 

tipos de lasers são geralmente utilizados para fins industriais devido à sua estrutura e ao seu elevado 

preço [34].  

Apesar da diminuição da largura dos impulsos atenuar o efeito térmico, no caso da ablação do 

cobre e do silício, estudos indicam que um laser a emitir impulsos com larguras na ordem dos 

nanossegundos, apresentam melhores resultados comparativamente a impulsos com uma largura de 

picossegundos [35]. Tendo em conta um laser semicondutor modulado diretamente, este possui a 

capacidade máxima de emitir uma largura de impulso na ordem dos nanossegundos. Os resultados 

obtidos em [35] provêm de um laser com tecnologia Q-Switch, deste modo torna-se importante para 

este projeto o estudo do comportamento do laser utilizando a modulação direta. Este estudo irá permitir 

a análise das capacidades do laser na realização deste tipo de modulação e na realização da foto-

ablação.    
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2.3.4. Controlador do laser 

Com o propósito de ir ao encontro dos objetivos delineados para o comportamento do laser, foi 

desenvolvido um circuito eletrónico para controlo do laser. Da mesma forma que um LED, a melhor 

forma de controlar a intensidade luminosa de um laser semicondutor é através do controlo da corrente. 

No decorrer deste projeto foi desenvolvido o circuito ilustrado na Figura 23. 

 

 

Figura 23 - Diagrama simplificado do circuito de controlo do laser. 

 

Através do controlo da tensão aplicada na porta do transístor, é possível controlar a quantidade 

de corrente que circula entre o coletor e o emissor do mesmo. O transístor utilizado neste projeto (Q1 

- Figura 23) foi um mosfet de canal N modelo IRF540 [36]. Este transístor foi escolhido pelo facto de 

suportar uma corrente máxima, em modo pulsado, de 110 A e um VGS(th) compreendido entre os 2,2 

e 4 V. Foi utilizado um DAC para realizar o controlo dessa tensão de forma digital, disponível no 

microprocessador. Foi também adicionado um amplificador operacional modelo LM358 [37] e uma 

resistência de 1 Ω para realizar o equilíbrio entre a tensão imposta pelo DAC e a corrente que circula 

no laser e, deste modo, linearizar o controlo dessa corrente. 

Como o modo pulsado era um dos modos de funcionamento do laser, adicionou-se outro 

transístor N-MOS (Q2), modelo AO3400 [38], a operar como interruptor comandado por um sinal de 

onda quadrada gerado por um PWM também disponível no microcontrolador utilizado. Devido à gama 

de frequências estar compreendida entre 1 Hz e as dezenas de MHz para atingir o fenómeno de 

ablação, resolveu-se adicionar um circuito totem pole bipolar [39] para aumentar a velocidade de carga 

e descarga da gate do transístor. Este circuito foi desenvolvido com dois transístores, um NPN e outro 

PNP, modelos MMBT2222 [40] e MMBT4403 [41]. O esquema elétrico deste circuito pode ser 

consultado no Anexo A – Esquemas elétricos e hardware. 

 

2.3.5. Analisador automático das características elétricas do laser 

Apesar de não ser um dos principais objetivos deste projeto, de modo a permitir fazer a 

caracterização do laser foi adicionado ao sistema a possibilidade de ler a corrente e tensão aos 

terminais do laser (Figura 24).  



 

26 
 

 

 

Figura 24 -Diagrama simplificado do circuito caracterizador do laser. 

Foram utilizados dois amplificadores LM358 [37] para realizar a leitura diferencial da corrente 

e tensão do laser (Figura 24). Os ADC’s utilizados são de 12 bits, quantificam tensões até 3,3 V e são 

internos ao microprocessador. Sabe-se ainda que a tensão do laser pode variar entre 0 e 12 V e a 

corrente entre 0 e 1 A. Deste modo as resistências deste circuito foram dimensionadas através da 

seguinte equação: 

 

 𝑉𝑜 = (𝑉+ − 𝑉−)
𝑅𝐵
𝑅𝐴

 (7) 

  

{
 

 𝑉𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 = 3,3 = 𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑅𝐵
𝑅𝐴

𝐼𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 = 3,3 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 × 𝑅𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟
𝑅𝐷
𝑅𝐶

⇔

{
 

 𝑅𝐵 =  
3,3

12
𝑅𝐴

𝑅𝐷 = 
3,3

𝑅𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟
𝑅𝐶

𝑅𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 = 1 Ω
⇔         {

𝑅𝐵 = 56 [𝐾𝛺] ⇒ 𝑅𝐴 = 220 KΩ

𝑅𝐷 = 100 [𝐾𝛺] ⇒ 𝑅𝐶 = 33 KΩ
 

  

 Uma vez selecionadas estas resistências, pertencentes à série E12, as gamas de leituras das 

respetivas grandezas são: 

{
𝑉𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 ∈  [0; 3,3] [𝑉] ⇒ (𝑉+ − 𝑉−)𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 ∈ [0; 12] [𝑉]

𝐼𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 ∈  [0; 3,3] [𝑉] ⇒ (𝑉+ − 𝑉−)𝑅𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 ∈ [0; 1,089] [𝐴]
 

 

Com o objetivo de calibrar o caracterizador automático, foram feitos vários testes utilizando 

uma resistência de 47 Ω. Os gráficos da Figura 25 resultam da aquisição da característica da resistência 

depois da calibração, fazendo o DAC variar entre 0 V e 0,52 V. Através do gráfico da tensão aos 

terminais da resistência, conclui-se que a tensão da resistência não começa em 0 V e mantém-se 

constante até o DAC atingir 5 mV. Esta zona resulta do facto dos amplificadores não serem do tipo rail-

to-rail e estarem alimentados entre 0 e 12 V.  
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Figura 25 - Característica da tensão e corrente para uma resistência de 47 Ω. 

 

Existe outra zona onde a tensão é constante: zona de saturação. No início da saturação a 

queda de tensão na resistência de 47 Ω era de 11,327 V, resultando numa corrente de 241 mA. Como 

a resistência “Rlaser” é de 1 Ω (Figura 23), a queda de tensão neste componente é de 241 mV. Deste 

modo, tendo em conta a existência de uma queda de tensão entre o dreno e a fonte dos transístores 

utilizados, a zona de saturação ocorre devido ao facto de existir uma queda de tensão superior a 241 

mV no circuito de controlo da corrente e a alimentação desse ser de 12 V. 

Depois da calibração o caracterizador apresentou um declive de 46,07 Ω, comparando este 

valor ao valor da resistência, conclui-se que o caracterizador tem um erro de aproximadamente ±2%, 

podendo ser menor com uma calibração mais adequada. O esquema elétrico deste circuito pode ser 

consultado no Anexo A – Esquemas elétricos e hardware. 

 

2.3.6. Caracterização do laser 

Para a integração do laser no sistema desenvolvido foram realizados vários testes com o 

objetivo de caracterizar o laser utilizado. Os testes efetuados resultaram na obtenção das 

características elétricas (tensão e corrente) do laser, variação da potência óptica em função da corrente, 

resposta transitória em modo pulsado e largura espetral da luz emitida. Neste capítulo irão ser descritos 

os procedimentos da experiência e serão apresentados os resultados obtidos.  
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2.3.6.1. Características elétricas  

Uma vez desenvolvido o controlador do laser e o analisador automático, foi possível obter a 

característica da corrente e tensão do laser. Analisando os resultados obtidos e representados na 

Figura 26, uma das características mais evidentes é o aumento da corrente com a tensão.  

 

 

Figura 26 - Característica da corrente do laser em função da tensão. 

No caso do laser utilizado neste projeto, a corrente apresenta um aumento aproximadamente 

linear entre os 4 V e os 5,4 V e duas zonas lineares nas gamas [5,4;6,17] V e [6,17; 8,54] V. Outra 

conclusão é o não funcionamento do laser até aos 4 V, exigindo assim uma tensão mínima para que o 

laser funcione. Estas conclusões são compatíveis com os resultados, uma vez que para este tipo de 

lasers que emitem radiação com comprimento de onda centrado no 400 nm, apresentam uma tensão 

de condução próxima do valor obtido [42]. 

Uma vez atingida a tensão máxima (12 V), a potência fornecida ao laser era de 12,24 W. 

Considerando que a potência óptica do laser é de 2,5 W (valor indicado pelo fabricante), através da 

divisão da potência óptica pela potência elétrica fornecida, obtemos um rendimento óptico de 20,4%. 

Deste modo, 79,6% da energia elétrica fornecida é dissipada sob forma de calor. 

Outro fenómeno verificado foi o aparecimento de uma zona de instabilidade: [0,06;0,4] V, sendo 

o intervalo [0,06;0,14] V o que apresenta maior instabilidade (Figura 28). Nestas zonas foi possível 

observar a tensão do laser a oscilar com vários valores de frequência que mudavam em função da 

corrente imposta pelo circuito de controlo (Figura 27). Não é possível associar este fenómeno às 

características habituais dos lasers, porém, pode-se atribuir ao circuito de controlo do laser.  
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Figura 27 - Oscilação da tensão do laser com Vdac = 0,14 V. 

 

A análise feita à característica da corrente em função do DAC (Figura 28) foi bastante 

importante para definir a gama de valores do DAC para a qual a CNC poderia funcionar da forma mais 

estável e linear possível.  

 

Figura 28 - Corrente do laser em função da tensão do DAC. 

 

Como se pode ver pela Figura 28, a zona onde o laser apresenta uma maior instabilidade está 

contida no intervalo [0,06;0,14] V. Neste intervalo verificaram-se oscilações muito semelhantes à 

apresentada na Figura 27, resultando no desvio apresentado a vermelho na Figura 28.  
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Apesar do laser apresentar uma zona de instabilidade quando a tensão do DAC é inferior a 0,4 

V, a intensidade luminosa do laser nesta zona não é incomodativa à visão humana. Assim, esta gama 

foi utilizada de modo a que o laser tivesse dois modos de funcionamento: modo de impressão e modo 

de sinalização. Quando o laser está em modo de sinalização, a tensão do DAC pode ir abaixo de 0,4 

V para que o operador da CNC possa proceder a quaisquer ajustes tendo a luz do laser como 

referência. Quando a impressão está a decorrer, para que esta ocorra de forma uniforme, o DAC do 

controlador do laser opera na gama linear do laser. Posto isto, o DAC do controlador do laser opera 

numa gama de tensão compreendida entre 0 e 1,85 V. 

 

2.3.6.2. Características ópticas 

Para a realização dos testes das características ópticas do laser, foi utilizado um sensor óptico 

modelo 818-SL [43] e um leitor de potência óptica modelo 835 [44] ambos da Newport. Este sensor 

óptico permite a leitura de radiação luminosa na gama entre 400 nm e 1100 nm com uma resolução de 

10 nm e uma densidade de potência máxima de 2  W cm2⁄  . Tanto o laser como o sensor óptico foram 

montados numa bancada própria para o teste e foram cobertos com uma caixa de cartão por forma a 

não deixar escapar a radiação emitida pelo laser. Para fazer o controlo da intensidade luminosa do 

laser, foi utilizado o controlador do laser desenvolvido neste projeto.  

Nesta análise utilizou-se o leitor de potência óptica e o controlador do laser. Para prevenir 

danos no sensor óptico, só foi possível realizar medições até 90% da máxima potência do laser. A 

Figura 29 representa a potência óptica do laser em função da tensão do DAC e do comprimento de 

onda. 

  

 

Figura 29 - Potência óptica em função da tensão do DAC e do comprimento de onda. 
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A partir deste gráfico foi possível reavaliar a linearidade da variação da potência óptica do laser 

utilizando o controlador desenvolvido. Deste modo concluiu-se que a gama linear do laser está contida 

entre os 0,25 V e os 1,75 V fornecidos pelo DAC. Como já referenciado anteriormente, o laser 

apresentava duas zonas de oscilação, porém neste gráfico esse fenómeno não é evidente pois os 

resultados apresentados resultam da média dos valores máximos e mínimos obtidos em cada amostra. 

Outro fenómeno visível neste gráfico é o aparecimento de uma zona, a partir de 1,75 V, em que 

a potência óptica do laser apresentou uma variação muito superior à variação da gama linear. Enquanto 

que a gama linear apresentou um declive de 305 mW/V, esta zona apresentou um declive de 2350 

mW/V. 

Contrariamente ao que se esperava, o laser utilizado neste projeto não apresentava a sua 

máxima potência centrada nos 445 nm, mas sim nos 400 nm. O gráfico da Figura 30 demostra ainda 

que a largura espetral poderá estar compreendida entre 343 nm e 457 nm, considerando um 

comprimento de onda central situado em 400 nm e uma característica espetral espelhada em torno 

desse valor. 

 

 

Figura 30 - Potência óptica em função do comprimento de onda para Vdac = 1,78 V. 

 

É importante frisar que o sensor óptico não tem capacidade para realizar leituras abaixo dos 

400 nm [43], deste modo, o gráfico representado na Figura 30 resulta da extrapolação dos resultados 

obtidos e pode não coincidir com a realidade. 

Das informações recolhidas foi possível concluir que, considerando uma banda espetral com 

uma largura de 20 nm, a potência média é de aproximadamente 963,65 mW. Esta potência está longe 

dos esperados 2500 mW, no entanto, por não existir informação sobre os métodos de medição 

utilizados pelo fabricante deste laser, não foi possível ter uma referência de avaliação da análise 

realizada. 
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2.3.6.3. Modo pulsado 

Foi feita uma análise à resposta do laser quando este era pulsado pelo controlador. Para a 

realização desta análise foram utilizados um gerador de sinais, um sensor óptico, um osciloscópio e o 

controlador do laser desenvolvido neste projeto (Figura 31).  

 

 

Figura 31 - Ilustração da montagem da análise em frequência do laser. 

 

Através do gerador de funções foi gerada uma onda sinusoidal com 1 V de amplitude e 1 V de 

offset a variar entre 1 Hz e 50 kHz logaritmicamente. O sinal do gerador foi aplicado no osciloscópio e 

diretamente na gate do transístor N-MOS que tem a função de interruptor (Figura 23), como se pode 

ver na Figura 31. O sensor óptico foi conectado ao osciloscópio para obtenção da resposta em 

frequência do laser. O gráfico da Figura 32 representa os resultados recolhidos neste experimento. 

 

 

Figura 32 - Resposta do laser ao varrimento em frequência de 1 Hz a 50 kHz. 

O gráfico inferior da Figura 32 representa o sinal inserido no laser e o superior o sinal recolhido 

do sensor óptico. É possível verificar que, mesmo para baixas frequências, o sinal proveniente do 

sensor óptico, não tem capacidade de acompanhar o sinal gerado pelo gerador de funções. No entanto, 

devido ao facto de o laser ser controlado pelo controlador desenvolvido neste projeto, os resultados 

obtidos neste único teste não são conclusivos em relação à capacidade de comutação do laser. É 
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importante referenciar que o sensor óptico utilizado tem um tempo máximo de subida de 2µs, indicando 

assim a não existência de uma limitação por parte do sistema de medição. 

O gráfico da Figura 33 apresenta a mesma análise, mas utilizando somente uma resistência de 

47 Ω e aplicando um sinal de onda quadrada. 

 

 

Figura 33 - Resposta da resistência de 47 Ω ao varrimento em frequência de 1 Hz a 50 kHz. 

  

Nesta figura, o gráfico superior corresponde ao sinal proveniente dos terminais da resistência 

e o sinal inferior o sinal produzido pelo gerador de funções. Os resultados obtidos com esta experiência 

mostram que o controlador do laser, desenvolvido neste projeto, tem a capacidade de funcionar com 

sinais compreendidos entre 1 Hz e 50 kHz. Deste modo, esta experiência levou à conclusão de que o 

laser utilizado neste projeto não tem capacidade de funcionar em modo pulsado. 
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2.3.6.4. Diâmetro do laser 

O laser utilizado neste projeto (Figura 14) oferece a possibilidade de focagem do feixe de luz 

através da rotação da lente. Mesmo com um diâmetro constante, as características do corte realizado 

pelo laser dependem de vários fatores como o coeficiente de reflexão do material, o tempo de exposição 

e a potência do laser. Para caracterizar melhor estes fatores, foram realizados vários testes ao perfil 

de corte do laser em madeira e em cartão. 

No estudo da característica do diâmetro de corte do laser em função da potência e da 

velocidade, foi desenvolvido um conjunto de comandos G-Code com o objetivo de traçar várias retas 

em que cada reta era desenhada com uma velocidade fixa variando a potência (Figura 34).  

 

 

Figura 34 - Medição do diâmetro de corte em cartão. a) Original; b) Preto e branco; c) Segmento. 

 

As 6 linhas desenhadas em a) (Figura 34) correspondem às velocidades de 50, 250, 500, 750, 

1000 e 1250 mm/min ordenadas da esquerda para a direita. Cada reta é dividida em 26 potências 

diferentes, compreendidas entre 50 e 2500 mW, ordenadas por ordem decrescente de cima para baixo 

e delimitadas por pontos de sinalização. Como é possível visualizar em b) na Figura 34, depois da 

impressão o material foi digitalizado e a fotografia processada com a ajuda da aplicação CNC 

Pathfinder, desenvolvida paralelamente no projeto da CNC, para que a análise ao perfil de corte fosse 

feita digitalmente. Para que fosse possível medir o diâmetro de corte, foi desenvolvido um programa 

em Matlab que realizou a leitura das várias imagens e determinou a distância média entre as fronteiras 

do corte, como mostrado em c) (Figura 34). 
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A Figura 35 expõe os vários processos que foram executados para obter a característica da 

variação do diâmetro para uma velocidade constante de 250 mm/min. A cinzento estão representadas 

as variações do diâmetro para a imagem respetiva (Anexo C – Caracterização do laser e resultados de 

impressões).  

 

 

Figura 35 - Exemplo de processamento para uma velocidade 250 mm/min. 

Como esta característica apresentava muito ruído, foi necessário efetuar uma filtragem que deu 

origem ao gráfico a azul. A este resultado foi efetuada a truncagem através da média aritmética dos 

valores do diâmetro para cada segmento de reta correspondente a cada potência (gráfico a vermelho). 

Por fim, foi feita uma regressão polinomial dos valores obtidos da truncagem, o que resultou na 

característica apresentada a amarelo. Outras características estão disponíveis no Anexo C – 

Caracterização do laser e resultados de impressões. A aglomeração das várias características obtidas 

nesta análise levou à criação da característica de corte representada na Figura 36. 
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A Figura 36 mostra a variação do diâmetro de corte em função da potência e velocidade para 

o cartão. Este gráfico resulta da junção das características obtidas para as velocidades de 250, 500, 

750, 1000 e 1250 mm/min.  

 

Figura 36 - Característica de corte em cartão. 

 Como esperado, o diâmetro de corte aumenta com a potência e diminui com o aumento da 

velocidade. O gráfico também demonstra que as variações de ambas as grandezas não são lineares, 

principalmente para potências acima dos 2000 mW em que o diâmetro de corte tende a aumentar mais. 

Também é possível identificar uma área, de cor roxa, em que não existe corte. 

O gráfico do canto superior esquerdo representa a característica da potência e velocidade para 

um diâmetro de 0,2 mm com um erro de ± 1%. As características do diâmetro de corte resultantes da 

análise realizada à madeira estão disponíveis na secção de anexos em Anexo C – Caracterização do 

laser e resultados de impressões. 

Uma das funcionalidades da CNC é o controlo digital do diâmetro do laser. Para além do ajuste 

da lente do laser, para realizar o ajuste do diâmetro de corte, basta mover o eixo dos ZZ. No entanto, 

o eixo dos ZZ não funcionou como esperado devido ao eixo que o suporta estar ligeiramente curvado 

e por esse motivo, não foi possível realizar qualquer tipo de teste que envolvesse este eixo. 
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3. Firmware 

 

O NCK (Numerical Control Kernel) é o nome dado ao firmware de controlo de uma CNC. Este 

sistema é responsável pelas várias funções necessárias ao funcionamento da CNC, como por exemplo, 

a interpretação de comandos enviados pelo computador, interpolação e execução de movimentos. 

Este sistema pode ser implementado utilizando um sistema operativo de funcionamento em 

tempo real (RTOS) ou uma arquitetura baseada em FSM (Finite State Machine). Atualmente os 

sistemas NCK têm como base um sistema operativo que tem a capacidade de funcionar com várias 

tarefas e, comparativamente às arquiteturas baseadas em FSM, serem mais eficientes em tarefas que 

necessitem de execução em tempo real. O FreeRTOS [45] é um sistema operativo muito comum, pois 

não necessita de nenhuma licença, disponibiliza vários recursos de suporte à sua utilização e é 

compatível com a maioria das arquiteturas de processadores disponíveis no mercado. 

De um modo geral, as CNC são controladas através de uma aplicação executada por um 

computador. A comunicação entre o sistema NCK e o computador é, maioritariamente, baseada num 

protocolo de comandos chamado G-Code. Estes comandos são representados no formato ASCII e 

podem representar várias ações como, pedidos de movimentos, controlo da ferramenta de corte e 

controlo das definições da própria CNC. 

Os comandos G-Code possibilitam a requisição de movimentos retilíneos ou circulares e 

utilizam coordenadas representadas em unidades métricas ou imperiais. Uma vez que existe limitação 

de resolução, o sistema NCK tem de efetuar a interpolação dos movimentos para que o movimento 

seja o mais fiel possível. Os algoritmos de Bresenham podem ser utilizados para este fim, pois 

possibilitam a interpolação de retas e arcos através de operações matemáticas simples [46]. 

Quando existe um pedido de movimento, o sistema NCK deve executar o controlo da 

aceleração e desaceleração dos motores para evitar a ocorrência de falhas devido ao atrito inerente à 

mecânica da CNC. Existem várias soluções para o controlo desta característica, entre as quais se 

destaca o método polinomial. Este método faz uso das propriedades dos polinómios na representação 

da característica de velocidade dos motores.  

No presente projeto, qualquer comando recebido pelo sistema NCK é designado por “bloco”. 

No caso particular de uma impressão, a maioria dos blocos recebidos são do tipo movimento. Se cada 

bloco for executado individualmente, a ocorrência de um processo de aceleração e desaceleração em 

cada bloco leva ao aumento do tempo de impressão. Com o objetivo de diminuir esse tempo, o 

planeamento da impressão dos blocos pode ser feito utilizando o método de “multi blocks look ahead”. 

Este método realiza a junção de vários blocos num só bloco (superbloco), permitindo assim, a execução 

de vários movimentos sequenciais com um menor número de períodos de aceleração e desaceleração. 

No presente projeto o NCK utiliza o sistema operativo FreeRTOS, reconhece 42 comandos G-

Code (18 do tipo G e 24 do tipo M), descrito no Anexo B - Lista de comandos G-Code, realiza a 

interpolação dos movimentos através dos algoritmos de Bresenham, tem um sistema de controlo de 

velocidade baseado no método polinomial e o método de “multi blocks look ahead”. Todo o firmware foi 

desenvolvido em C e C++. 
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3.1. FreeRTOS 

O FreeRTOS é um sistema operativo de uso livre direcionado para sistemas embebidos. Este 

sistema oferece todas as ferramentas necessárias para a implementação e gestão de sistemas de 

funcionamento em tempo real que utilizem várias tarefas. Por ser um sistema operativo open-source, 

existem inúmeros recursos que ajudam a entender o funcionamento das várias primitivas que este 

sistema disponibiliza. Semáforos binários, semáforos de exclusão mútua, criação e gestão de listas e 

gestão de memória são algumas das primitivas que este sistema operativo oferece. 

Como já foi mencionado, o FreeRTOS possibilita a criação de várias tarefas e, deste modo, é 

necessário que seja feita a gestão do seu tempo de execução. Para tal, este sistema operativo tem 

implementado um escalonador que realiza a gestão do tempo de ocupação do CPU. Assim sendo, as 

tarefas podem ter vários estados, como mostra a Figura 37.  

 

 

Figura 37 - Diagrama de estados das tarefas no FreeRTOS. 

 

Quando criadas, as tarefas ficam prontas para serem executadas, sendo as de maior prioridade 

as primeiras a ocuparem o CPU. Depois de terminado o seu tempo de execução, o escalonador verifica 

se existe uma tarefa de prioridade igual ou superior pronta para ser executada, e em caso afirmativo, 

essa tarefa passa a ocupar o CPU. Se isso não se verificar, a mesma tarefa fica em execução. 

Para que uma tarefa de menor prioridade possa ser executada, é necessário que as tarefas de 

prioridade superior deem permissão para tal. A utilização de um semáforo é uma das possibilidades 

para realizar este sistema de permissões. Quando uma tarefa fica à espera de um semáforo, esta entra 

no estado “Blocked” e assim, caso não exista outra tarefa de prioridade superior ou igual, outra tarefa 

de prioridade imediatamente inferior entra em execução. A suspensão da tarefa em execução é outra 

forma de realizar este mecanismo. Uma tarefa pode ser suspensa por outras ou pode auto suspender-

se por forma a permitir a execução de outras tarefas. 

Este sistema operativo tem também um algoritmo de gestão de memória que, dependendo do 

nível de gestão desejado, pode ser muito vantajoso para sistemas que necessitem de espaços de 

memória dinâmica. Um exemplo disto é a possibilidade de desfragmentar a memória do 

microprocessador de forma a mantê-la o mais uniforme possível. 
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3.2. Arquitetura do sistema 

Uma CNC pode ser composta por: motores e respetivos controladores, sensores de limite para 

os eixos, uma MCU (Micro Controller Unit) onde é executado o NCK que é responsável pelo 

funcionamento do sistema, uma fresa e um painel de controlo externo. O NCK, por sua vez, é composto 

por um interpretador de G-Code, um interpolador, um modulador de perfil de velocidade e um 

controlador de motores.  

O NCK pode ser baseado em dois tipos de modelos computacionais – FSM (Finite-State 

Machine) ou RTOS. Independentemente do tipo de modelo, a arquitetura do NCK pode ser 

representada como na Figura 38. 

 

 

Figura 38 - Exemplo de arquitetura de um NCK. 

 

O bloco de interpretação recebe um conjunto de instruções que, depois de serem 

descodificadas são colocadas em fila de espera. O bloco de interpolação recolhe as várias tarefas e 

converte-as em movimentos adaptados às condições do sistema. Os perfis de velocidade são depois 

gerados de forma a promover a estabilidade dos movimentos. Por fim, no bloco de controlo são 

produzidos os impulsos destinados aos controladores dos motores e da fresa.  

Se o modelo de programação for baseado num RTOS, cada bloco que constitui a arquitetura 

apresentada na Figura 38 pode corresponder a uma tarefa. Neste caso, os buffers têm de ser 

protegidos por sistemas de acesso exclusivo e/ou coordenação de execução para que não ocorram 

problemas entre tarefas produtoras (interpretação) e consumidoras (interpolação e velocidade). Este 

tipo de proteção pode ser realizado através de um sistema de semáforos. 

No caso de um modelo baseado em FSM, não são necessários mecanismos de proteção e 

gestão de tarefas, pois todos os blocos são executados sequencialmente. Este modelo simplifica o uso 

de memória partilhada entre tarefas, pois existe a garantia de que a tarefa anterior terminou o seu 

serviço. No entanto, o sistema pode ficar mais complexo devido ao uso de rotinas de interrupções 

necessárias quando ações prioritárias têm de ser executadas. 
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Neste projeto o modelo utilizado como base ao sistema NCK foi o RTOS. Para tal, foi utilizado 

o FreeRTOS que disponibiliza todos os mecanismos necessários para o desenvolvimento de um 

sistema multitarefa. O sistema NCK desenvolvido conta com um total de 4 tarefas (Figura 39): gestão 

de sistema (cncSystemControlTask), interpretador de comandos e planeamento (parserPlannerTask), 

execução de tarefas (runnerTask) e o menu de controlo da CNC (menuTask). 

  

 

Figura 39 - Diagrama de bloco do sistema NCK. 

Existe mais uma tarefa, Idle task, que é uma tarefa inerente ao sistema operativo. Esta tarefa 

é responsável pela gestão da memória do sistema, como por exemplo, a desfragmentação da mesma 

por forma a manter o espaço de memória uniforme.  

A execução de cada tarefa é delimitada pela sua prioridade (Tabela 5). Para realizar a gestão 

de qual tarefa é executada, foram atribuídos semáforos de controlo para cada tarefa. Estes semáforos 

estão representados como hexágonos na Figura 39 sendo que, o sistema de fila FIFO tem inerente um 

semáforo para impedir que várias acedam ao mesmo tempo. Deste modo, é possível suspender uma 

tarefa a meio da sua execução para executar outra tarefa de maior prioridade, através do controlo dos 

estados dos semáforos. 

Tabela 5 - Prioridades das tarefas. 

Tarefa Prioridade (0 - 7) 

CncSystemControlTask 7 

RunnerTask 6 

Parser/Planner Task 3 

MenuTask 2 

Idle task (inerente ao FreeRTOS) 0 

 

Existem também rotinas de interrupção (ISR - Figura 39) que são acionadas via GPIO ou por 

outros componentes internos ao microprocessador como é o caso dos temporizadores. Neste projeto 

foram utilizados dois temporizadores dedicados ao controlo de rotinas de interrupção, um para o 

controlo de velocidade e outro para o watchdog. O temporizador utilizado para o watchdog só é 

acionado quando a CNC está a imprimir para que, caso ocorra algum problema, seja garantido que o 

laser não fica ligado numa potência que possa originar eventuais acidentes. O controlo de velocidade 

utiliza um temporizador que tem o objetivo de dizer à tarefa runner que pode mover os motores mais 
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um passo. Assim sendo, quanto menor for o número de contagens que o temporizador tem de contar, 

maior será a velocidade dos motores. 

O botão de “STOP” e o “rotary” são rotinas acionadas por GPIO. Por fim, a UART aciona uma rotina 

de interrupção por cada caracter até ser recebido o caracter que sinaliza o fim do comando: “\n”. No 

caso do comando recebido ser direcionado para operações de alta prioridade (M0, M1, M112, M666, 

M999), a operação é feita diretamente na tarefa de sistema. Caso contrário, o semáforo da tarefa 

parserPlanner é libertado para que esta tarefa possa receber o novo comando (ver Anexo D – 

Fluxogramas do sistema NCK). 

A Figura 40 mostra a linha de execução do sistema NCK quando este é iniciado e quando uma 

nova impressão é requisitada. Até ao 5º retângulo é visível a interferência das prioridades de cada 

tarefa, pois a sua execução é ilustrada na forma de uma “escada”. A partir deste ponto é ilustrado o 

pedido de uma nova impressão.  

Tarefa                                         

CncSystemControlTask                                         

RunnerTask                                         

Parser/Planner Task                                         

MenuTask                                         

Idle task                                         
Figura 40 - Exemplo da linha de execução do sistema NCK. 

A tarefa parser/planner entra em execução para receber e processar um novo comando. De 

seguida manda esse comando para a runnerTask para que seja executado. É possível verificar que 

existe uma intermitência entre as tarefas runner e a parser/planner. Este facto ocorre devido ao controlo 

da velocidade dos motores ser feito por interrupção. Deste modo, é possível preencher todo o tempo 

de execução com várias tarefas, pois durante o tempo em que os motores estão à espera de andar 

mais um passo, a tarefa parser/planner pode continuar a receber e processar outros comandos.  

Resumidamente, a tarefa parser/planner é desbloqueada quando um novo comando é 

recebido. Depois de processado, esse comando é enviado para uma lista FIFO que, quando tem algum 

elemento, desbloqueia a runnerTask. No caso de ser um comando que implique o movimento dos 

motores, no espaço de tempo em que a runnerTask fica à espera de mover os motores mais um passo, 

a tarefa parser/planner fica disponível para receber e processar novos comandos.  

Um fenómeno importante que ocorreu durante os testes ao sistema NCK, foi a existência de 

algumas falhas nos movimentos dos motores devido ao tempo gasto em gestão de memória. Por cada 

comando recebido, a tarefa parser/planner alocava a memória necessária para a criação de um novo 

bloco, sendo a tarefa runner a responsável por libertar essa memória no fim da execução desse bloco. 

Uma vez que o FreeRTOS bloqueia todas as tarefas durante os processos de alocação e libertação de 

memória, quando os motores atingiam uma certa velocidade, a runnerTask não conseguia movimentar 

os motores quando a tarefa parser/planner estava a alocar memória. Este efeito levava a movimentos 

com algumas paragens intermitentes, degradando assim a qualidade da impressão.  

A solução para este problema foi a alocação de toda a memória na inicialização do sistema. 

Com base em testes feitos por método tentativa-erro, chegou-se à conclusão que o sistema 
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desenvolvido permite armazenar um máximo de 150 blocos. Este valor garante que todas as outras 

funcionalidades que também necessitem de memória possam funcionar corretamente.  

Esta solução levou à necessidade da criação de funções específicas para a gestão de blocos do 

sistema. Para tal, foi criado um banco de blocos que é representado por um ring-buffer (Figura 41). 

Desta forma, quando uma tarefa quer um novo bloco, chama uma função que vai procurar o próximo 

bloco disponível cuja disponibilidade é indicada por uma variável booleana. Para “apagar” os blocos, é 

feita a limpeza de todos os campos do bloco e, por fim, a reposição da sua disponibilidade. 

 

 

Figura 41 - Banco de blocos. 

No entanto, esta gestão necessita de proteção contra múltiplos acessos em simultâneo por parte 

das várias tarefas. Para tal, foi utilizado um semáforo de exclusão mútua (“mutex”) que não permite a 

libertação ou requisição de blocos caso alguma tarefa esteja a realizar uma dessas funções.  

Apesar desta solução também poder originar o mesmo problema que o método inicial, este 

fenómeno não é visível nem tem repercussões danosas para a qualidade da impressão, pois a pesquisa 

de blocos é mais rápida do que o método de alocação e libertação intermitente de memória. 

Da mesma forma que os tipos de comando G-Code, um bloco pode ser de vários tipos. Para tal, 

cada bloco armazena várias informações necessárias à representação dos diversos comandos que a 

CNC reconhece (Figura 42). Para além destes dados, um bloco pode armazenar dois endereços de 

memória que apontam para outros blocos, com o objetivo de formar uma lista duplamente ligada. Esta 

lista foi desenvolvida tendo em vista o mecanismo multi-blocks look ahead.  

 

 

Figura 42 - Representação da estrutura de um bloco. 
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3.3. Tarefa cncSystemControlTask 

O propósito desta tarefa centra-se no controlo dos estados das restantes tarefas que compõem 

este sistema. A base de programação desta tarefa consiste numa máquina de estados através da 

utilização de um ciclo infinito e de uma estrutura switch-case que é ativado na sequência da libertação 

do semáforo de controlo desta tarefa.  

Cada estado representa um conjunto de ações que na sua maioria se traduzem na ativação ou 

desativação de recursos e tarefas para efetuar alguma mudança no estado de funcionamento da CNC. 

Esta tarefa contém 14 estados diferentes, são eles: 

- Cnc started (Inicia as restantes tarefas e diz ao computador que a CNC está pronta); 

- Printing (Suspende a tarefa de menu, liga as interrupções de emergência, desliga os botões 

do painel de controlo e ativa o watchdog); 

- Ready (Desativa as interrupções de emergência e o watchdog e ativa os botões do painel de 

controlo e a tarefa de menu); 

- ErStop (Desativa o laser e os motores e fica a aguardar a libertação do botão de emergência. 

Quando o botão é libertado a CNC é reiniciada); 

- Stop (Desativa o laser e os motores e reinicia a CNC); 

- Restart Settings (Repõe os valores de fábrica do sistema e reinicia a CNC); 

- Pause (Espera que os motores desacelerem, desativa o watchdog e suspende a runnerTask); 

- Resume (Reativa a runnerTask e ativa o watchdog); 

- Send Settings (Envia para o computador os valores das principais definições); 

- Send Error (Envia o código do último erro ocorrido); 

- Restart CNC (Reinicia a CNC); 

- Door Opened (Tem o mesmo comportamento que o estado “Pause”); 

- Door Closed (Tem o mesmo comportamento que o estado “Resume”); 

- Motors Fault (Tem o mesmo comportamento que o estado “ErStop”). 

 

Quando iniciada, a cncSystemControlTask começa por inicializar alguns recursos da CNC 

como o LCD e a leitura das definições da CNC guardadas na memória EEPROM externa (ver Anexo D 

– Fluxogramas do sistema NCK). Depois dos recursos serem iniciados, esta tarefa fica bloqueada para 

que a runnerTask seja executada com o objetivo de efetuar a rotina de calibração da CNC. Depois da 

calibração a runnerTask informa a tarefa de sistema, do fim deste procedimento para que esta proceda 

à ativação das tarefas parser/planner e menuTask. Por fim, é enviado um comando ao computador 

para indicar que a CNC está pronta (“start”) e a tarefa fica novamente bloqueada à espera de um novo 

pedido. O fluxograma que ilustra o funcionamento desta tarefa está representado no Anexo D – 

Fluxogramas do sistema NCK. 

 Esta tarefa só é desbloqueada quando as restantes tarefas ou rotinas de interrupção o 

solicitarem. Um exemplo disto é o início de uma impressão: quando a runnerTask solicita à tarefa de 

sistema que ative o modo de impressão da CNC, esta suspende a tarefa de menu, desliga as 

interrupções dos botões do painel de controlo, liga as interrupções do botão de paragem de emergência 

e o sinal de estado dos controladores (“nFault”) e ativa o watchdog. 
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3.4. Tarefa parser/planner 

A tarefa parser/planner é responsável pela receção dos comandos G-Code, para depois os 

interpretar e preparar para serem executados pela runner task. Tal como as outras, esta tarefa é 

bloqueada por um semáforo de controlo que pode ser desbloqueado pelo módulo de UART, pela tarefa 

de controlo do sistema ou pela menuTask. 

Quando um novo comando é recebido pela UART, o semáforo de controlo da tarefa 

parser/planner é desbloqueado para que esta, quando tiver oportunidade, faça a interpretação do 

comando (ver o Anexo D – Fluxogramas do sistema NCK). O comando é convertido numa estrutura 

específica que armazena o tipo de comando (G ou M), o índice do comando e uma lista simplesmente 

ligada que guarda os vários parâmetros (identificador do parâmetro e o valor do mesmo). Juntamente 

com esta conversão, é feita uma análise ao comando para detetar erros de sintaxe. Caso ocorra erro, 

é enviado um comando ao computador a sinalizar essa ocorrência (“er”) e a tarefa volta a bloquear à 

espera de um novo comando. Caso contrário, o comando é convertido e é enviado o comando “ok” 

para o computador. É importante referir que o computador só envia um novo comando quando recebe 

o resultado do anterior: “ok” ou “er”. 

A conversão do comando em bloco começa pela aquisição de um bloco livre disponibilizado 

pelo banco de blocos para depois ser feita uma seleção da função que irá converter esse comando. 

A cada comando G-Code é atribuída uma função que contém todos os processos necessários 

para a preparação do novo bloco conforme o comando. Para selecionar a função correta foi 

desenvolvido um algoritmo de pesquisa utilizando dois mecanismos switch-case – para comandos do 

tipo G e M respetivamente.  

Depois de convertido, o bloco é direcionado para o módulo de multi-block look ahead onde vai 

ser fundido com outros blocos formando um superbloco. É então efetuado o planeamento do perfil de 

velocidade do superbloco (acelerações e desacelerações) e por fim, o superbloco é enviado para a fila 

FIFO que faz a ponte entre a tarefa runner e parser/planner.  

Como neste projeto o método multi-block look ahead está diretamente ligado ao método como 

é feito o planeamento do perfil de velocidade dos superblocos, resolveu-se criar dois modos de 

funcionamento da CNC: o modo de execução de comandos singulares e o modo de impressão.  

O primeiro modo é recomendado quando as operações enviadas à CNC têm o propósito de 

efetuar algum tipo de manutenção, como por exemplo a ativação do laser ou a realização de focagem. 

Neste modo não existe fusão de blocos sendo executado individualmente cada bloco recebido.  

O modo de impressão utiliza o método de multi-block look ahead, o que permite a realização 

de movimentos resultantes de vários blocos sem a ocorrência de constantes períodos de aceleração e 

desaceleração.  

Como forma de aproveitar esta característica, foram desenvolvidos três modos de impressão: 

o modo de impressão rápido, o modo médio e o modo alta qualidade. A diferença entre estes modos 

resume-se à qualidade da impressão. Quanto mais rápida a impressão, maior é a probabilidade de 

ocorrência de perda de passos que, deste modo, vai deteriorar a qualidade de impressão. O modo lento 

tenta prevenir ao máximo este tipo de falhas, com a agravante de aumentar o tempo de impressão. O 

funcionamento desta tarefa está ilustrado no Anexo D – Fluxogramas do sistema NCK. 
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3.4.1. Interpretador de linguagem G-Gode 

O G-Code é uma linguagem de programação muito utilizada para o controlo computorizado de 

máquinas ou mecanismos robóticos como as CNCs. Existem dois tipos de comandos utilizados na 

linguagem G-Code: comandos do tipo G e comandos do tipo M [2]. Os comandos do tipo G podem ser 

utilizados para controlar o posicionamento da ferramenta de corte – controlo do movimento e velocidade 

dos eixos, os comandos do tipo M são, na maioria, destinados ao controlo das definições de 

funcionamento da CNC ou da própria ferramenta de corte como por exemplo, ligar e desligar a fresa 

elétrica (ver o Anexo B - Lista de comandos G-Code) [47].  

A principal vantagem do uso desta linguagem é o facto de ser de livre acesso, tornando-se 

transversal à maioria dos softwares disponíveis para o controlo de CNCs. Porém, apesar de existirem 

comandos que são comuns à maioria dos softwares, são implementadas instruções específicas a 

determinados modelos de CNCs. Este facto implica que cada CNC tenha um software dedicado levando 

ao aumento do valor monetário de todo o sistema. 

O sistema de controlo da CNC tem de ter a capacidade de ler estes comandos e interpretá-los 

para posteriormente executar as tarefas requeridas pelo computador. Uma das soluções utilizadas para 

a interpretação de comandos baseia-se em tabelas de endereçamento. Estas tabelas endereçam as 

funções correspondentes aos comandos que serão executados pela CNC. Como só existem dois tipos 

de comandos (G e M), a criação de duas tabelas diferentes pode ajudar a uma interpretação mais 

rápida (Figura 43). Como já foi referido anteriormente, os comandos G-Code são enviados no formato 

ASCII.  

 

Figura 43 - Identificador da tabela de endereçamento. 

Fazendo uma análise caracter a caracter, a primeira ocorrência de um comando G-Code 

corresponde à identificação do tipo de comando e consequentemente, à identificação da tabela a 

endereçar (Figura 43). Segue-se o índice do comando que pode ser utilizado para endereçar 

diretamente a linha da tabela do comando correspondente. Os restantes parâmetros são encaminhados 

para a função endereçada, como é ilustrado na Figura 44. 
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Figura 44 - Endereçamento da função G-Code e passagem de parâmetros. 

 

Esta solução tem a desvantagem de ocupar mais memória, principalmente se existirem 

comandos cujos números não são sucessivos. Neste caso, vão existir espaços de memória ocupada 

com informação que não é útil para que o processo de pesquisa se mantenha.  

É possível resolver este problema utilizando algoritmos de pesquisa baseados, por exemplo, 

em instruções switch-case. Estas instruções fazem uma pesquisa progressiva desde o primeiro 

comando até ao último, até encontrarem o comando desejado, poupando assim a memória do sistema. 

No entanto, esta solução pode conduzir ao aumento do tempo de pesquisa, levando a um compromisso 

entre a ocupação de memória e tempo de pesquisa. 

No caso deste projeto foi desenvolvida uma pesquisa utilizando instruções switch-case. Como 

existem dois tipos de comandos, utilizaram-se dois blocos switch-case – um bloco para os comandos 

G e outro para os comandos M.  

Todos os comandos provenientes do computador são enviados no formato ASCII. Estes 

comandos, quando recolhidos pela tarefa parser/planner, são convertidos numa estrutura de dados 

específica (Figura 45) para a posterior análise e conversão para bloco. 

 

 

Figura 45 - Separação dos vários elementos do comando G-Code. 

 

Como já mencionado anteriormente, esta conversão é feita em conjunto com a análise de 

sintaxe do comando. Como cada comando tem especificações próprias, é então feita uma pesquisa 

utilizando o mecanismo switch-case para encontrar o comando que se vai analisar, e assim, fazer a 

análise dedicada ao comando (ver o Anexo D – Fluxogramas do sistema NCK).  
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O mesmo tipo de análise é feita na fase de conversão de comando para bloco. Primeiro 

identifica-se o tipo de comando e depois o índice. Nesta fase, a cada comando corresponde uma função 

que realiza a conversão. São enviados os ponteiros para a estrutura do comando e para o novo bloco 

proveniente do banco de blocos. Quando a função termina a conversão, o bloco enviado fica preenchido 

com todos os dados necessários à sua execução.  

 

3.4.2. Controlo de velocidade 

Todos os sistemas têm uma inércia associada que resulta num atraso do tempo de resposta. 

Esta característica é visível no caso dos motores de passo devido ao facto de utilizarem bobinas. Para 

além da velocidade máxima do motor ficar limitada, as capacidades de aceleração e de arranque 

também sofrem uma redução devido à inércia. No caso da CNC, estes fenómenos são a origem de 

diversos problemas, nomeadamente: 

- Prisão do rotor na fase de arranque; 

- Perda do conhecimento da localização dos eixos; 

- Menor precisão dos movimentos; 

- Aumento do tempo previsto para a realização de tarefas. 

A solução destes problemas envolve a utilização de técnicas para o controlo dos períodos de 

aceleração e desaceleração. 

 

3.4.2.1. Perfil de velocidade 

Todos os comandos de movimentos a serem efetuados por uma CNC podem ser representados 

por uma distância e uma velocidade. Dada uma curva de comprimento 𝑆 a ser executada a uma 

velocidade 𝑉, todo o seu percurso pode ser representado através de um perfil que relaciona o tempo 

do movimento com a velocidade deste. No caso das CNCs este tempo é discreto, e portanto, pode ser 

representado por 𝑛 amostras em que cada amostra tem um período de tempo fixo 𝑇𝑆 (Figura 46).  

 

 

Figura 46 - Perfil retangular da velocidade para a distância S. 

A figura representa o caso ótimo de um perfil de velocidade – uma velocidade constante em 

todo o período de tempo dado por [48]: 
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𝑉0(𝑡) =  

𝑆

𝑛𝑇𝑆
 , 0 < 𝑡 ≤ 𝑛𝑇𝑆   (8) 

 

A posição do eixo é assim obtida pela seguinte expressão: 

 
𝑃0(𝑡) =

𝑆

𝑛𝑇𝑆
𝑡 
𝑡=𝑘𝑇𝑆
⇔    𝑃0(𝑘𝑇𝑆) =  

𝑆

𝑛
𝑘, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛   (9) 

Entre passos sucessivos, a variação da posição é dada por: 

 
𝛿𝑃0(𝑘𝑇𝑆) =  𝑃0(𝑘𝑇𝑆) − 𝑃0((𝑘 − 1)𝑇𝑆) =

𝑆

𝑛
 , 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛  (10) 

 

 Este perfil oferece a solução mais rápida possível para a execução de um movimento, porém, 

o facto de existirem variações de velocidade instantâneas torna este perfil impraticável. Esta é a 

principal razão para a existência de diferentes perfis de velocidade como a seguir se descreve. 
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3.4.2.2. Perfis baseados em funções polinomiais 

Uma das técnicas utilizadas recorre à utilização de funções polinomiais para gerar perfis de 

velocidade que contenham uma fase de aceleração e de desaceleração possíveis de serem 

implementados pelo sistema [48]. Sendo o intervalo de aceleração e desaceleração representado por 

𝑇𝑎 = 𝑛𝑎𝑇𝑆, é possível construir um perfil de velocidade linear semelhante ao que se encontra 

representado na seguinte figura:  

 

 

            Figura 47 - Perfil de velocidade trapezoidal para a distância S. 

 

Tendo em conta que a distância a percorrer é dada por 𝑆, que a velocidade máxima é 𝑉 =

𝑆
(𝑛𝑇𝑆)
⁄  e o que intervalo de aceleração e de desaceleração são semelhantes, as equações associadas 

a este perfil e à variação do posicionamento são as seguintes [49]: 

 

𝑉1(𝑡) =

{
  
 

  
 (

𝑆

𝑛𝑇𝑆
)
𝑡

𝑇𝑎
,   0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑎

𝑆

𝑛𝑇𝑆
,   𝑇𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑇𝑆

−(
𝑆

𝑛𝑇𝑆
) (
𝑡

𝑇𝑎
− 
𝑛

𝑛𝑎
) +

𝑆

𝑛𝑇𝑆
, 𝑛𝑇𝑆 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑇𝑆 + 𝑇𝑎 

 

 

 

(11) 

 

 

𝑃0(𝑡) =

{
  
 

  
 (

𝑆

𝑛𝑇𝑆
)
𝑡2

𝑇𝑎
,   0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑎

(
𝑆

𝑛𝑇𝑆
) (2𝑡 − 𝑇𝑎),   𝑇𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑇𝑆

−(
𝑆

𝑛𝑇𝑆
) (
𝑡2

𝑇𝑎
− (

2𝑛

𝑛𝑎
+ 2) 𝑡 +

𝑛

𝑛𝑎
𝑇𝑆 + 𝑇𝑎) , 𝑛𝑇𝑆 ≤ 𝑡 ≤ 𝑛𝑇𝑆 + 𝑇𝑎  

 

 

 

(12) 

 

Como se pode observar na Figura 47, apesar de esta solução eliminar as variações 

instantâneas de aceleração e de desaceleração, ainda existem variações bruscas nas transições entre 

estes períodos. Estas variações irão dar origem a vibrações que poderão introduzir erros na execução 

de movimentos. O aumento da ordem do polinómio diminui este efeito, tornando possível a criação de 

perfis com variações mais suaves. No entanto, o aumento da ordem do poliónimo implica um peso 

computacional superior.  

Depois de realizados alguns testes ao comportamento da CNC, concluiu-se que a utilização de 

um perfil polinomial de primeira ordem apresentava resultados satisfatórios, levando assim à sua 

implementação no presente projeto.  



 

57 
 

  



 

58 
 

3.4.2.3. Construção do perfil de velocidade de um bloco 

O perfil de velocidade desenvolvido neste projeto é definido por um declive de aceleração e 

desaceleração, o número de passo em que é finalizado o período de aceleração e desaceleração e a 

velocidade máxima (Figura 48). 

 

 

Figura 48 - Perfil de velocidade de um bloco localizado entre o número de passo 100 e 300. 

 

Os períodos de aceleração e desaceleração, representados em Hz/Stp, têm um valor constante 

que pode ser modificado pelo utilizador da CNC no menu de configurações (3.6. Tarefa menu). Deste 

modo, o utilizador tem mais uma opção para ajustar o comportamento da CNC que melhor se adapta 

à impressão.  

 Uma vez definido o declive de aceleração e desaceleração, o perfil de velocidade é gerado 

tendo também em conta o número total de passos do mesmo e a velocidade máxima do movimento. 

No entanto, nem sempre é possível respeitar a velocidade máxima requerida pelo utilizador. Uma vez 

definido o declive dos períodos de aceleração e desaceleração, a velocidade máxima nunca irá ser 

atingida se o número de passos necessários para realizar os períodos de aceleração e desaceleração 

exceder o número total de passos do movimento. Assim, como forma de preservar o correto 

funcionamento do sistema, definiu-se a política de diminuição da velocidade máxima do movimento por 

forma a garantir que a CNC acelere e desacelere sempre em segurança (Figura 49).  
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Figura 49 - Ponto de intersecção abaixo da velocidade máxima do bloco. 

 

A imagem acima ilustra o caso da diminuição da velocidade de um bloco, em que a velocidade 

inicial e a final são iguais. Ao traçar duas retas com o declive programado, é possível definir um ponto 

de intersecção que representa a velocidade máxima possível de atingir com este declive. Note-se que, 

neste caso em particular, como a velocidade inicial é igual à velocidade final, o ponto de intersecção 

está localizado no centro do perfil do bloco. 

Analisando este exemplo, este ponto de intersecção pode indicar uma velocidade igual, 

superior ou inferior à velocidade máxima do bloco. No caso deste ponto ser inferior à velocidade 

máxima do bloco, é aplicada a diminuição da velocidade do bloco. Deste modo, a nova velocidade 

máxima do bloco corresponderá à velocidade delimitada pelo ponto de intersecção (Figura 49). 

No caso de o ponto de intersecção indicar uma velocidade superior ou igual à velocidade 

máxima do bloco, este não sofre alterações, pois fica garantido que a CNC consegue acelerar e 

desacelerar em correspondência com o declive programado pelo utilizador (Figura 50).  

 



 

60 
 

 

Figura 50 - Ponto de intersecção acima da velocidade máxima do bloco. 

 No entanto, se as velocidades iniciais e finais diferirem e dependendo do número de passos e 

do declive programado, irá surgir o caso de a intersecção ultrapassar o número de passos do bloco 

(Figura 51). Uma vez que cada bloco pode ter velocidades e dimensões diferentes, esta ocorrência é 

muito comum quando vários blocos são executados sequencialmente. 

 

 

Figura 51 - Ponto de intersecção localizado fora do bloco. 

 

Seguindo o exemplo da Figura 51, o gráfico a vermelho representa o perfil de um bloco 

localizado entre o número de passo 100 e 300, apresentando um total de 200 passos, com uma 

velocidade inicial de 0 Hz e uma final de 300 Hz. Segue-se um bloco localizado entre o número de 

passo 300 e 400 com uma velocidade máxima de 300 Hz. Como se pode verificar através da reta 

amarela e roxa, o ponto de intersecção entre os períodos de aceleração e desaceleração está 
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localizado fora do bloco em análise, indicando assim, que a CNC não tem condições de executar os 

períodos de aceleração e desaceleração.  

A resolução deste problema passa pela diminuição da velocidade máxima do bloco como 

mostra o gráfico a azul. Neste caso, a nova velocidade máxima do bloco corresponde à velocidade 

máxima atingida considerando que o perfil de velocidade do bloco é composto na sua totalidade por 

um período de aceleração. Deste modo, o perfil de velocidade gerado para o bloco apresentado a 

vermelho, é o perfil representado a preto na Figura 51, ou seja, o perfil de velocidade do bloco formado 

somente por um período de aceleração. Neste exemplo, este período de aceleração é estendido ao 

próximo bloco sendo que o período de desaceleração será realizado pelos blocos posteriores. 

Considerando os mesmos blocos e os mesmos declives de velocidades, ao trocar os valores 

das velocidades iniciais e finais, o ponto de intersecção irá também estar fora dos limites do bloco, mas 

desta vez no lado esquerdo deste. O processo de resolução deste problema é o mesmo que se encontra 

apresentado no exemplo anterior, com a diferença de o perfil de velocidade final do bloco ser constituído 

por um só período de desaceleração. Assim, existirá um período de desaceleração que também é 

estendido ao bloco seguinte, com uma velocidade inicial de 300 Hz localizada no primeiro bloco e uma 

velocidade final de 0 Hz localizada no segundo. Mais detalhes sobre este tipo de ocorrências estão 

retratados no capítulo seguinte. 

 

3.4.3. Algoritmo multi-blocks look ahead 

Mesmo aumentando a eficiência com a implementação do planeamento do perfil da velocidade, 

ainda permanece um problema que afeta consideravelmente o desempenho da CNC. Recorrendo 

exclusivamente ao método apresentado anteriormente, no caso de uma tarefa com várias curvas, os 

motores irão arrancar e parar em cada curva (Figura 52). Esta forma de processo leva a um aumento 

do tempo necessário para efetuar a tarefa, tornando o sistema mais ineficiente [49].  

O método mais utilizado para solucionar este problema baseia-se no conceito de multi-blocks 

look ahead (MBLA), que consiste na análise do movimento tendo em conta um conjunto de blocos. 

Neste caso, um bloco representa uma curva com um comprimento 𝑆 a ser efetuada a uma velocidade 

𝑉. Deste modo, contrariamente ao método anterior, o sistema recebe vários blocos e verifica quais 

podem ser realizados sucessivamente. Porém, a forma de gerar um perfil de velocidade, apresentado 

anteriormente, é a base para os diferentes métodos apresentados neste capítulo.  

 

 

               Figura 52 - Perfil inicial dos blocos. 
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 A um conjunto de blocos dá-se o nome de “super bloco”. O tempo de execução de uma tarefa 

ficará mais curto e consequentemente aumentará a eficiência da CNC. A partir da dimensão total de 

um super bloco, é possível reduzir o número de períodos de aceleração/desaceleração. Esta arquitetura 

é também conhecida como ADBI. Mi-Ching Tsai em [49], refere dois métodos usados para resolver 

este problema (convencional e direct digital) e propõe uma nova solução, intitulada de Hybrid multi-

blocks look ahead, que representa a fusão dos dois métodos referidos.  

O primeiro método é denominado de “convencional” e consiste na criação do perfil de 

velocidade constante, usando a velocidade mais alta de todos os blocos de um super bloco (Figura 53). 

O problema desta solução, é o aumento do erro na execução de movimentos curvilíneos devido à 

velocidade ser constante na maior parte do processo.  

 

 

Figura 53 - Perfil de velocidade de um super bloco utilizando o método convencional. 

Com vista a solucionar este problema, foi criado o método Direct digital based multi-blocks look 

ahead approach. A estratégia deste procedimento, contrariamente ao anterior, é a criação dos perfis 

individuais de cada bloco. A fusão desses perfis resulta no perfil do super bloco, como mostra a Figura 

54. 

 

 

Figura 54 - Perfil de velocidade de um super bloco utilizando o método "Direct digital". 

 

Este método melhora significativamente os erros já referidos, porém, em relação ao método 

convencional, esta solução irá aumentar o tempo necessário para executar uma tarefa (𝑇𝐴 < 𝑇𝐵 <  𝑇𝐶). 

É precisamente para melhorar este aspeto que Mi-Ching Tsai desenvolveu o seu próprio método – o 

método híbrido. 

Esta solução, como ocorria no método convencional, utiliza como referência a velocidade máxima 

contida num super bloco. Com essa velocidade, são criados os perfis de cada bloco que são 

posteriormente agregados resultando no perfil do super bloco (Figura 55). 



 

63 
 

 

Figura 55 - Perfil de velocidade de um superbloco utilizando o método "Híbrido". 

Para além do aumento da eficiência na execução de movimentos curvos, o tempo de processo 

de uma tarefa é consideravelmente inferior ao segundo método aqui apresentado (𝑇𝐷 <  𝑇𝐶), originando 

o aumento do desempenho da CNC [49]. 

Tirando partido das soluções apresentadas anteriormente, o sistema desenvolvido apresenta 

três modos de impressão: o modo de impressão de alta qualidade, o modo normal e o rápido. À 

semelhança das atuais impressoras de papel, estes modos têm o objetivo dar a possibilidade ao 

utilizador de escolher entre uma impressão de qualidade ou uma impressão rápida.  

Como já referido anteriormente, um super bloco é formado por vários blocos conectados 

através de uma lista duplamente ligada. Um super bloco fica pronto a ser processado e, posteriormente, 

executado pela tarefa runner quando uma das regras de cada modo de impressão for quebrada ou 

quando o limite de blocos em espera é atingido. 

 

3.4.3.1. Modo de alta qualidade 

O modo de alta qualidade é baseado no método “direct digital”. Com o objetivo de assegurar a 

qualidade da impressão, para além de se tentar respeitar as velocidades impostas a cada bloco, este 

método também realiza a diminuição da velocidade máxima do bloco, caso necessário. Para além desta 

característica, este modo deteta quando ocorre uma mudança no tipo de movimento (retilíneo ou 

curvilíneo) ou quando um eixo muda de direção. Nestes casos os motores da CNC são forçados a 

desacelerarem até a uma velocidade segura para que a mudança ocorra com o mínimo de falhas. A 

utilização deste modo é aconselhável em impressões que apresentem muitos detalhes.  

É feita uma primeira análise individual de cada bloco à medida que os blocos vão sendo 

recebidos. Na memória da CNC estão guardados o tipo e o sentido do movimento do bloco anterior, 

deste modo, a CNC pode fazer a comparação com as características do bloco atual. Caso seja detetada 

uma mudança no sentido ou do tipo de movimento, o super bloco fica completo e pronto a passar à 

próxima fase de análise e processamento. Por consequência, o último bloco recebido irá ser o primeiro 

bloco do novo superbloco. Com este método pode dar-se o caso de um super bloco ser constituído por 

apenas um bloco (Caso assinalado a vermelho na Figura 56). 
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Figura 56 - Ilustração da criação de um super bloco. 

 

Segue-se a criação do perfil de velocidade do super bloco que está dividida em duas fases. Na 

primeira fase, é feita uma análise à velocidade e ao número de passos de cada bloco com o objetivo 

de assegurar a qualidade dos movimentos durante os períodos de aceleração e desaceleração. O 

método utilizado nesta análise é o mesmo que para o modo normal e realiza o acerto das velocidades 

seguindo a política da diminuição da velocidade máxima do bloco como é descrito na secção 3.4.2.3. - 

Construção do perfil de velocidade de um bloco. Esta análise é feita bloco a bloco em que, do ponto de 

vista do bloco, as velocidades iniciais e finais correspondem às velocidades do bloco anterior e do bloco 

seguinte (Figura 56). 

 

Figura 57 - Perfil inicial de um super bloco. 

 

Como ilustrado na Figura 57, é muito frequente existirem diferentes velocidades iniciais e finais 

(3.4.2.3 - Construção do perfil de velocidade de um bloco) devido às alterações feitas às velocidades 

dos blocos. Deste modo, se a velocidade de um bloco localizado à direita de outro for modificada, as 

análises feitas aos blocos anteriores a esse ficarão inválidas. Para corrigir este problema esta análise 
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é feita desde o início do bloco até ao fim e do fim para o início. Este método, que foi desenvolvido 

originalmente neste projeto, foi chamado de “método bilateral” (Figura 58).  

 

 

Figura 58 - Limitação das velocidades dos blocos. 

 

Depois de acertadas as velocidades de cada bloco, segue-se a fase da criação dos períodos 

de aceleração e desaceleração como já referido na secção 3.4.2.3. -  Construção do perfil de velocidade 

de um bloco. Da mesma forma que o processo anterior, a análise é feita bloco a bloco olhando sempre 

para a direita e para a esquerda do mesmo. Se o bloco localizado imediatamente à esquerda apresentar 

uma velocidade menor que o bloco em análise, este é responsável pela criação do período de 

aceleração. Caso contrário, o bloco é iniciado na sua velocidade máxima pois o bloco da esquerda é 

responsável pelo período de desaceleração. O mesmo acontece ao bloco em análise caso o bloco 

localizado à direita tenha uma velocidade inferior. Por outro lado, se o bloco da direita apresentar uma 

velocidade maior, o bloco atual mantém a sua velocidade máxima pois será no bloco da direita que o 

período de aceleração irá ser gerado (Figura 59).   

Estes casos ocorrem quando o ponto de intersecção está localizado dentro do número de 

passos dos blocos como acontece na Figura 49 e Figura 50. No caso deste ponto de intersecção estar 

fora destes limites (Figura 51), como já referenciado anteriormente, irá existir um período constante de 

aceleração ou desaceleração.  

Foi desenvolvido um programa em Matlab que permitiu realizar uma simulação ao 

comportamento dos vários algoritmos utilizados nos modos de funcionamento do MBLA. Nesta 

simulação foram inseridos vários blocos com velocidades e sentidos de movimento diferentes. Estes 

blocos foram então analisados pelos algoritmos desenvolvidos por forma a formarem super blocos 

(Figura 59).  
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Figura 59 - Perfil de um super bloco utilizando o modo de alta qualidade. 

 

Como se pode verificar na Figura 59, o modo de alta qualidade pode alterar muito o perfil 

original do super bloco (perfil preto). Um dos casos que exemplifica a política de limitação da velocidade 

máxima do bloco ocorre no terceiro bloco da Figura 59, destacado com uma circunferência azul, iniciado 

no número de passo 2000 do super bloco e com uma velocidade máxima original de 10000 stp/s. Como 

a diferença entre a velocidade inicial e a velocidade máxima é demasiado grande para que ocorram os 

períodos de aceleração e desaceleração dentro do número total de passos do bloco, a velocidade 

máxima do bloco tem de ser limitada (perfil vermelho). 

 Para além disto, este bloco foi assinalado na simulação, como tendo um sentido de movimento 

contrário ao bloco seguinte o que levou à obrigatoriedade de desacelerar a CNC. Deste modo, o 

primeiro super bloco é formado pelos blocos 1, 2 e 3 e o segundo super bloco pelos blocos 4 e 5. Todos 

os círculos a vermelhos assinalam o início de um novo super bloco. 

Este bloco também ilustra o caso de o ponto de intersecção sair dos limites laterais do bloco. 

Neste caso em particular, o ponto de intersecção estava localizado à esquerda do bloco fazendo com 

que o perfil final deste fosse constituído por um período constante de desaceleração (perfil verde). É 

importante frisar que os perfis apresentados neste documento representam o modulo da velocidade 

dos movimentos e, deste modo, os gráficos não apresentam qualquer informação sobre o sentido dos 

movimentos. O sentido dos movimentos é assim tratado pelos algoritmos de Bresenham apresentados 

na secção 3.4.5. - Algoritmos de movimento. 
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3.4.3.2. Modo normal 

O modo normal é baseado no modo de alta qualidade, com a diferença de ignorar as mudanças 

de direção ou tipo de movimento. Este modo é recomendado para a generalidade das impressões. Do 

mesmo modo que o modo de alta qualidade, este modo também utiliza as mesmas técnicas de limitação 

de velocidade e geração do perfil de velocidade. Foi feita a simulação apresentada no modo de alta 

qualidade (Figura 59) mas desta vez utilizando o modo normal (Figura 60). 

 

 

Figura 60 - Perfil de um super bloco utilizando o modo normal. 

 

Como se pode ver na Figura 60, comparativamente ao modo de alta qualidade, este modo 

apresenta somente um super bloco, e por consequência, menos períodos de aceleração e 

desaceleração. Para além disto, é possível ver que existe uma maior correspondência entre a 

velocidade máxima original dos blocos e a velocidade atingida pelo perfil final. Neste modo, o bloco 

destacado a azul na Figura 59 não é forçado a desacelerar, e desta forma, o perfil final deste é 

constituído por um período constante de aceleração que serve de preparação ao período de aceleração 

do bloco seguinte. 

Um caso semelhante acontece nos blocos destacados por uma circunferência azul na Figura 

60, em que existe uma desaceleração constante para que, no final do super bloco, a velocidade mínima 

seja atingida no último passo do super bloco. 
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3.4.3.3. Modo rápido 

O modo de impressão rápido é baseado no método convencional. A velocidade máxima do 

super bloco é definida pela maior velocidade máxima contida no grupo de blocos do super bloco. Este 

modo é o que apresenta menor tempo de impressão, mas é o que tem maior probabilidade de falhas 

durante a impressão. Este método é aconselhado para impressões simples.  

Da mesma forma que os modos anteriores, foi feita uma simulação do perfil de um super bloco 

utilizando o modo rápido (Figura 61). 

 

 

Figura 61 - Perfil de um super bloco utilizando o modo rápido. 

 

Como se pode observar, ao contrário dos modos anteriores, este modo só apresenta um 

período de aceleração e desaceleração localizados no início e no fim do super bloco. Os limites 

máximos dos blocos deixam também de ser respeitados sendo que algumas velocidades máximas são 

aumentadas. 

Inerente a todos os modos de impressão, a CNC tem capacidade de armazenar um máximo 

de 150 blocos, o que leva a várias paragens a cada 150 blocos se só recebermos blocos quando todos 

forem executados. Como já referido anteriormente, o sistema NCK desenvolvido neste projeto é 

baseado em múltiplas tarefas que comutam entre si com o objetivo de possibilitar uma impressão com 

o mínimo de paragens possíveis. 

Tirando partido desta característica, foi implementado uma outra regra para a formação de um 

perfil de um super bloco que vem ajudar à realização de uma impressão com o mínimo de paragens. 

No início da impressão são sempre carregados um máximo 150 blocos, sendo que os próximos blocos 

são recebidos ao mesmo ritmo que os outros são executados (3.4.3. - Algoritmo multi-blocks look 

ahead). O objetivo é juntar o novo bloco ao super bloco que está em execução. Porém, se o novo bloco 

recebido não for do tipo movimento, é necessário garantir que o super bloco tem a capacidade de 

desacelerar em segurança (Figura 62).  
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Para realizar esta funcionalidade é então definida uma regra que impõe um número mínimo de 

passos ao super bloco, para que sejam garantidas as condições de desaceleração em segurança. O 

número mínimo de passos (𝑆𝑡𝑚𝑖𝑛) depende da velocidade máxima da CNC e é calculado tendo em 

conta que a velocidade inicial (𝑉𝑖) corresponde à velocidade máxima, a velocidade final (𝑉𝑓) é nula e a 

taxa de desaceleração (𝑇𝑑) corresponde à programada pelo utilizador (2.1.1. - Motores de passo): 

 𝑆𝑡𝑚𝑖𝑛 = |
𝑉𝑓 − 𝑉𝑖

𝑇𝑑
|  (13) 

 

Tendo em conta que a frequência máxima é de 55 KHz e a taxa de desaceleração é de 5 Hz/stp 

(Tabela 2), o número mínimo é de 11000 passos. Se o super bloco, juntamente com o novo bloco, 

cumprir esta especificação, o novo bloco é agregado ao super bloco. 

 

 

Figura 62 - Super bloco com período de desaceleração preventivo. 

 

Como se pode ver na Figura 62, o super bloco a vermelho não tem período de desaceleração, 

porém, esse período é sempre calculado para que, caso o novo bloco não seja do tipo movimento, o 

processo de fusão do novo bloco com o super bloco seja interrompido e obrigado a desacelerar (linha 

azul). Quando esta situação ocorre é acionada uma variável, que faz parte da estrutura de cada bloco, 

que indica à tarefa runner que é para executar o período de desaceleração e não para manter a 

velocidade. No Anexo D – Fluxogramas do sistema NCK está ilustrado o funcionamento deste 

mecanismo por meio de um fluxograma. 
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3.4.4. Comparação de resultados 

Através da Figura 63 é possível provar que este modo é o mais rápido. Os resultados ilustrados 

na Figura 63 resultaram das simulações dos blocos das figuras anteriores.  

 

Figura 63 - Comparação dos tempos de impressão dos vários modos do MBLA. 

O gráfico da Figura 63 ilustra a variação dos tempos de impressão em função dos modos de 

funcionamento da CNC, para as três fases de planeamento do perfil de um super bloco.   

Como já referenciado anteriormente, o modo de alta qualidade apresenta um maior tempo de 

execução seguido do modo normal, como demostrado nos exemplos a) e b) da Figura 64. Contudo, 

estes resultados podem inverter-se quando olhamos para a qualidade da impressão. 

 

Figura 64 - Impressão em madeira clara. 

As figuras anteriores demostram as diferenças de qualidade entre os três modos. Numa 

primeira análise, não existem diferenças evidentes entre o modo de alta qualidade a) e o normal b). No 

entanto, numa análise mais cuidadosa é possível verificar que os cortes realizados pelo laser em certas 

zonas apresentam menos falhas na primeira imagem. No caso de uma impressão onde a CNC 

necessita de realizar mais mudanças no sentido dos movimentos, a probabilidade de ocorrerem falhas 

aumenta mais no modo normal e no modo rápido – exemplo c) da Figura 64.  

À semelhança dos tempos obtidos na simulação representada na Figura 63, o modo de alta 

qualidade apresenta um tempo de execução muito superior aos modos normal e rápido. Também se 
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confirmou que a diferença entre o tempo de execução dos modos normal e rápido não é muito 

significativa comparativamente ao modo de alta qualidade. 

Apesar destes resultados, foi possível verificar que dependendo das características da figura a 

imprimir e da velocidade e potência programada, o modo rápido pode apresentar uma qualidade de 

impressão equivalente ao modo normal e até mesmo ao de alta qualidade (Figura 65). 

 

 

Figura 65 - Erros de impressão em madeira clara. 

Os resultados b) e c) representados na Figura 65 mostram que o equilíbrio entre a potência e 

a velocidade de impressão tem um grande peso na qualidade da impressão. Tal como demostrado no 

exemplo b), uma potência excessiva pode levar à diminuição da qualidade de impressão devido ao 

excesso de temperatura. Por outro lado, o exemplo c) ilustra as várias falhas que podem ocorrer nos 

motores no caso de uma velocidade demasiado alta. Outros exemplos de impressão estão 

representados na secção de anexos em Anexo C – Caracterização do laser e resultados de impressões.  
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3.4.5. Algoritmos de movimento 

Para criar qualquer tipo de movimento, as CNC têm de ter a capacidade de executar no mínimo 

retas verticais, horizontais, diagonais e arcos. De uma forma geral, as CNCs recebem as retas em 

forma de vetor (origem e destino) e as curvas através da dimensão do raio, localização do centro do 

arco e direção de rotação.  

Por se tratar de um sistema digital, as CNCs reconhecem a sua área de trabalho como um plano 

ou espaço, discreto, tornando impossível a representação de linhas perfeitas. As CNCs utilizam 

algoritmos de interpolação que realizam a conversão de linhas perfeitas em linhas constituídas por 

unidades discretas. 

 

 

Figura 66 - Representação de uma circunferência em unidades discretas. 

 

 Os algoritmos de interpolação mais utilizados baseiam-se nos algoritmos de Bresenham [50]. 

Um exemplo atual da utilização deste tipo de algoritmos são as impressoras 3D controladas por 

sistemas da RepRap [51]. A principal vantagem deste método é a sua simplicidade, que ajuda no 

desenvolvimento eficiente destes sistemas utilizando MCUs.  

 

3.4.5.1. Interpolação de retas - Algoritmo de Bresenham 

Considerando uma reta representada num sistema a duas dimensões, com origem (𝑥1; 𝑦1) e 

destino (𝑥2; 𝑦2), o método de Bresenham começa por analisar a reta através da sua variação nos eixos 

𝑥, 𝑦:  

 
{
∆𝑥 =  𝑥2 − 𝑥1
∆𝑦 =  𝑦2 − 𝑦1

 (14) 

 

O eixo que apresentar a maior variação é denominado de eixo condutor e o outro de conduzido. 

Assim, se |∆𝑥| > |∆𝑦|, o eixo dos 𝑥 é representado como sendo o condutor e o eixo dos 𝑦 como o 

conduzido, caso contrário a ordem inverte-se. Enquanto que o condutor é sempre movimentado em 

cada iteração do algoritmo, o eixo conduzido fica a aguardar ordens para se movimentar. O método de 

Bresenham diz que, por cada iteração existe um erro entre a reta real e a reta representada no plano 

discreto (Figura 67).  
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Considerando o caso de o condutor ser o eixo dos 𝑥 ,esse erro é representado no eixo dos 𝑦 e é 

dado pela expressão [46]: 

 
𝑒𝑦 = 𝑒𝑦−1 +

∆𝑦

∆𝑥
 (15) 

 

 A partir da expressão anterior, o eixo dos 𝑦 só é movimentado se 𝑒𝑦 > 0, sendo 1 −
∆𝑦

∆𝑥
 o seu 

valor inicial. A movimentação positiva ou negativa dos eixos depende do valor de ∆𝑦 e ∆𝑥. Se ∆𝑦 > 0, 

o eixo dos 𝑦 é movido no sentido positivo, de outro modo, o movimento realiza-se no sentido negativo. 

O mesmo ocorre para 𝑥. 

 

Figura 67 - Representação da reta perfeitamente linear 

  

Estas expressões podem dar origem a problemas de desempenho, pois são utilizadas divisões 

e o erro (𝑒) pode apresentar valores com vírgula flutuante. Uma forma de resolver este obstáculo é 

converter tudo para inteiros, multiplicando todas as expressões pela variação do condutor (∆𝑥). O 

pseudo código deste algoritmo pode ser assim representado [52]: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo o exemplo ilustrado na Figura 67, o resultado da execução deste algoritmo apresenta 

os seguintes resultados: 
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Tabela 6 - Desenvolvimento do algoritmo de interpolação linear. 

Iteração X Y Erro ∆x ∆y 

0 - - -2 5 3 

1 0 0 1 - - 

2 1 0 -1 - - 

3 2 1 2 - - 

4 3 1 0 - - 

5 4 2 -2 - - 

6 5 3 - - - 

 

 

Figura 68 - Resultado da interpolação linear. 

 

Como se pode verificar a partir da Figura 68, existe um erro entre a linha contínua e a linha 

discreta. Como em todos os sistemas digitais, uma forma de minimizar este erro é melhorando a 

resolução do sistema. Apesar do aumento da resolução implicar um maior peso computacional, o erro 

associado à discretização da linha diminui tornando-a mais próxima do ideal. Este método possibilita a 

representação de retas horizontais ( ) verticais ( ) e diagonais.  

No desenvolvimento deste projeto o algoritmo utilizado para a interpolação linear foi o algoritmo 

de Bresenham em versão 3D (x,y,z). A versão deste algoritmo é semelhante à anterior com a diferença 

de haver dois eixos conduzidos. No grupo dos eixos conduzidos, um deles será o condutor do outro. 

Em suma, tendo em conta os três eixos, o eixo condutor é movido em todas a iterações, o primeiro eixo 

conduzido é movido quando o erro entre ele e o condutor é superior a 0 e o segundo eixo conduzido 

só é movido quando o erro entre ele e o primeiro eixo conduzido é também superior a 0. 

Como a arquitetura do firmware desenvolvido assenta numa filosofia que separa o planeamento 

dos blocos da execução dos mesmos em tarefas diferentes, os algoritmos de Bresenham utilizados 

para a interpolação de movimentos também foram separados pelas tarefas de parser/planner e runner. 

A tarefa parser/planner é então responsável pelos cálculos preliminares que irão servir para 

identificar quais os eixos que irão ser utilizados durante o movimento e quais irão ser os eixos 

conduzidos e o eixo condutor. Os resultados destes cálculos são guardados numa estrutura de dados 

dedicada (“bresenhamLine”), para que a tarefa runner execute o movimento linear tendo o 

conhecimento de todas as informações necessárias para a sua execução. No entanto, o cálculo dos 

erros entre os eixos é sempre realizado pela tarefa runner durante a execução dos movimentos. 



 

75 
 

3.4.5.2. Interpolação circular - Algoritmo de Bresenham 

Utilizando o método de Bresenham, o algoritmo de interpolação de círculos possibilita a criação 

não só de círculos, mas também de arcos [46]. Da mesma forma que o método linear, é necessário 

identificar o condutor que representa o eixo com maior variação. Considera-se uma área circular 

dividida em oito partes iguais (octantes):  

 

 

Figura 69 - Representação dos octantes. 

  

Considerando o 1º octante representado na figura acima, é possível verificar que o eixo dos 𝑦 

varia mais do que o eixo dos 𝑥, fazendo de 𝑦 o condutor e o de 𝑥 o conduzido. O mesmo acontece para 

o 4º, 5º e 8º octante. No caso do 2º, 3º, 6º e 7º octante, o condutor é o eixo dos 𝑥. Como referido 

anteriormente, o condutor é sempre movimentado em cada iteração do algoritmo, ficando por saber se 

o conduzido é ou não movido. Define-se uma circunferência de raio 𝑟 através da equação (16). 

 𝑥2 + 𝑦2 − 𝑟2 =  0 (16) 

Se em cada iteração, a equação anterior não for verdadeira, significa que a trajetória do arco 

está a sofrer um desvio. O erro resultante deste, é representado através da expressão (17). 

 𝑒(𝑥, 𝑦) =  |𝑥2 + 𝑦2 − 𝑟2| (17) 

 



 

76 
 

 

Figura 70 - Exemplo de um arco localizado no 1º octante. 

A Figura 70 representa um arco no 1º octante. Como se pode ver, existe um erro em cada 

iteração que varia entre 𝑥 e 𝑥 − 1. Mantendo o valor do raio, o eixo dos 𝑥 só é movido se:  

 |𝑒(𝑥 − 1, 𝑦 + 1)| < |𝑒(𝑥, 𝑦 + 1)|  (18) 

Se o erro em 𝑥 for superior ao erro em 𝑥 − 1, significa que o eixo dos 𝑥 é movido, caso contrário, 

permanece na mesma localização. Os mesmos cálculos são efetuados no caso de 𝑥 ser o condutor, 

mas tendo em conta o erro em 𝑦 [46]. Este ciclo repete-se até que o arco atinja a localização pretendida. 

Se o arco ocupar mais do que um quadrante, a direção do movimento dos eixos inverte, implicando 

que a cada iteração o algoritmo verifique a localização do arco.  

 

Tabela 7 - Sentido do movimento dos eixos em todo o plano. 

Quadrante Octante Condutor Sentido X Sentido Y 

1 
1 Y Positivo Negativo 

2 X Positivo Negativo 

2 
3 X Negativo Negativo 

4 Y Negativo Negativo 

3 
5 Y Negativo Positivo 

6 X Negativo Positivo 

4 
7 X Positivo Positivo 

8 Y Positivo Positivo 

 

 

  É de notar que a Tabela 7 corresponde ao sentido do movimento dos eixos caso o arco seja 

executado no sentido dos ponteiros do relógio. No caso oposto, as direções apresentadas são 

invertidas.  
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A partir do pseudocódigo apresentado anteriormente e utilizando o caso ilustrado na Figura 

70, obtiveram-se os resultados apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Desenvolvimento do algoritmo de interpolação circular. 

 

 

 

Figura 71 - Resultado da interpolação circular. 

Tal como no algoritmo de interpolação linear, existe um erro entre a curva discreta e a linear 

que pode ser minimizado, aumentando a resolução do plano de trabalho. Esta medida leva ao 

acréscimo do número de iterações do algoritmo o que resulta num maior peso computacional.  

 Origem Destino Posição atual Verificação 

Iteração X1 Y1 X2 Y2 x y |e(x-1,y+1)| |e(x,y+1)| 

0 5 0 3 4 5 0 8 1 

1 - - - - 5 1 5 4 

2 - - - - 5 2 0 9 

3 - - - - 4 3 0 7 

4 - - - - 3 4 5 0 

|𝑥| > |𝑦|

|𝑒(𝑥 − 1, 𝑦 + 1)| < |𝑒(𝑥, 𝑦 + 1)|

𝑥−= 1 

         

      𝑦+= 1 
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Tal como o algoritmo linear, a tarefa parser/planner é responsável pelos cálculos preliminares 

e pelo preenchimento da estrutura de dados correspondente a este tipo de movimento: “bresenhaArc”. 

Neste caso em específico, existem dois tipos de comandos G-Code que podem representar um arco e 

que têm de ser processados pela tarefa parser/planner: tipo R e tipo J/K. 

O comando do tipo J/K representa um arco através das coordenadas do ponto de destino (X e 

Y) e as coordenadas do centro do arco (J e K). Por exemplo, o comando “G02 X10 Y0 J5 K0” representa 

um arco com centro em (5,0) e destino (10,0) realizado no sentido dos ponteiros dos relógios, como 

ilustrado na Figura 72.  

 

 

             Figura 72 - Exemplo de um arco desenhado através do algoritmo de Bresenham. 

Neste caso em particular, a ferramenta está inicialmente localizada no ponto (0,0) e realiza um 

movimento circular até atingir a coordenada (10,0). A Figura 72 evidencia o erro entre o arco original e 

o arco de Bresenham, originado pela discretização do mesmo. 

Neste tipo de comando, é necessário o cálculo do raio através da equação (16). Este cálculo 

serve também para detetar se existe algum erro no comando. Se o raio calculado através da localização 

atual da ferramenta e o centro do arco (J/K) diferir do raio calculado com as coordenadas de destino, o 

comando recebido é ignorado e é enviada uma mensagem de erro (“er”) para o computador (ver Anexo 

D – Fluxogramas do sistema NCK). É de notar que o sentido do movimento é definido pelo índice do 

comando (G02: sentido dos ponteiros do relógio e G03: sentido contrário). 

O comando do tipo R representa um arco através das coordenadas do ponto de destino (X e 

Y) e a dimensão do raio (R) (ver Anexo B - Lista de comandos G-Code). Por exemplo, comando “G02 

X10 Y0 R10” representa um movimento no sentido dos ponteiros do relógio, com centro em (5,0) e 

destino em (10,0) como mostra a Figura 72. 

Contrariamente ao comando do tipo J/K, o índice do comando (G02 ou G03) não é o único fator 

que define o sentido do movimento do arco. Neste caso, o sentido do movimento também é definido 

pelo sinal do valor de R. Como ilustrado na Figura 73, a partir deste valor é possível definir dois centros 

que ligam o ponto inicial ao ponto final do arco. 
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Figura 73 - Definição dos centros que interligam o ponto inicial e final do arco. 

 

Antes de definir qual o centro que pertence ao arco, é necessário calcular as coordenadas 

destes. Para tal, é calculada a distância entre o ponto de início (𝑃1(𝑥1; 𝑦1)) e fim (𝑃2(𝑥2; 𝑦2)) do arco 

através da seguinte equação: 

 𝑃1𝑃2̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑄 =  √(𝑥1 − 𝑥2)
2 + (𝑦1 − 𝑦2)

2  (19) 

 

Segue-se o cálculo do ponto intermédio (𝑃3(𝑥3; 𝑦3)) (Figura 74) da reta 𝑃1𝑃2̅̅ ̅̅ ̅̅  obtido através da média 

das coordenadas do ponto inicial e final (20). 

 𝑃3(𝑥3, 𝑦3) → 𝑃3 (
𝑥1 + 𝑥2
2

,
𝑦1 + 𝑦2
2

) (20) 

 

 

Figura 74 - Ponto intermédio da reta 𝑃1𝑃2̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

A distância entre o ponto intermédio e um dos centros pode então ser calculada através do 

triângulo formado pelos pontos  𝑃1, 𝑃3 e 𝐶1 (Figura 75), onde a distância entre 𝑃1 e 𝑃3 é 𝑄/2 e a distância 

entre 𝑃1 e 𝐶1 é igual ao raio (𝑅) que é obtido no comando G-Code.   
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Figura 75 - Triângulo formado pelos pontos 𝑃1, 𝑃3 e 𝐶1. 

 

Através do teorema de Pitágoras a distância entre 𝑃3 e 𝐶1 (𝐻) é obtida através da seguinte equação: 

 𝐻 = √𝑅2 − (
𝑄

2
)
2

 (21) 

Uma vez obtida a distância H e o ângulo 𝜃, é ainda possível definir um triângulo (Figura 75) cujos seus 

catetos (A e B) são obtidos pelas seguintes expressões: 

 𝐴 = 𝐻 ∙ sin(𝜃) (22) 

 𝐵 = 𝐻 ∙ cos(𝜃) (23) 

 
 
Sabe-se ainda que as mesmas equações podem ser definidas através do triângulo com os catetos D e 

E. Desta forma definem-se as seguintes equações: 

 

 sin(𝜃) =
𝐷

𝑄
=
𝑦1 − 𝑦2
𝑄

 (24) 

 cos(𝜃) =
𝐸

𝑄
=
𝑥2 − 𝑥1
𝑄

 (25) 

   

Substituindo as equações (21), (24) e (25) nas equações (22) e (23), obtém-se as distâncias A 

e B dependendo somente das coordenadas dos pontos de início e fim e do raio do arco. No entanto, 

estas distâncias ainda não correspondem às coordenadas dos dois possíveis centros do arco. Para 

obtermos estas coordenadas basta somar estas distâncias às coordenadas do ponto 𝑃3:   

 

 𝑥𝑐1 =
𝑥1 + 𝑥2
2

+ √𝑅2 − (
𝑄

2
)
2

∙
𝑦1 − 𝑦2
𝑄

 (26) 

 𝑦𝑐1 =
𝑦1 + 𝑦2
2

+ √𝑅2 − (
𝑄

2
)
2

∙
𝑥2 − 𝑥1
𝑄

 (27) 

 𝑥𝑐2 =
𝑥1 + 𝑥2
2

− √𝑅2 − (
𝑄

2
)
2

∙
𝑦1 − 𝑦2
𝑄

 (28) 
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 𝑦𝑐2 =
𝑦1 + 𝑦2
2

− √𝑅2 − (
𝑄

2
)
2

∙
𝑥2 − 𝑥1
𝑄

 (29) 

 
Uma vez obtidas as coordenadas dos dois possíveis centros dos arcos, ainda é necessário 

identificar qual o centro que corresponde ao arco que se pretende desenhar. Para tal, é necessário 

saber a direção do arco e se o arco descreve um ângulo maior ou menor que 180º. Como já referido, a 

direção do arco é definida pelo índice do comando G-Code (G2 para uma rotação no sentido dos 

ponteiros do relógio e G3 para uma rotação no sentido contrário). A dimensão do ângulo é definida pelo 

valor do raio. Se este valor for negativo, o arco a desenhar descreve um ângulo superior a 180º, caso 

contrário, o ângulo é inferior a 180º.  

Na Figura 76 estão ilustrados os quatros diferentes arcos que podem ser desenhados em 

função do valor do raio e do sentido de rotação, tomando a Figura 73 como exemplo. Se o comando 

for o G02 e o raio positivo, o arco que irá ser desenhado será o arco a laranja carregado, e assim, o 

centro do arco será o centro 2. Se o raio for negativo, o arco será o azul carregado e o centro 

selecionado será o centro 1.  

No caso de o comando recebido ser o G03 com um raio positivo, o centro será o centro 1 e o 

arco o azul tracejado. Por fim, se o raio for negativo o centro será o número 2 e o arco o laranja 

tracejado. 

 

Figura 76 - Arcos no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido oposto. 

 Deste modo, uma vez obtidas as coordenadas dos centros, o índice do comando G-Code e 

sabendo o valor do raio, resta calcular a dimensão dos arcos para podermos selecionar o centro que 

corresponde ao arco desejado. 

Para tal, foi desenvolvida uma função para o cálculo do ângulo entre dois vetores (vetor de início e fim). 

Esta função recebe as coordenadas dos dois vetores e retorna a dimensão do ângulo em radianos, 

descrito pelos dois vetores considerando um movimento angular sempre, no sentido contrário ao dos 

ponteiros do relógio, desde o vetor de início até ao vetor de fim. O cálculo deste ângulo segue as 

seguintes etapas: 
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 1: Passagem dos vetores para o semiplano superior (Figura 77) e cálculo da diferença (30): 

 

Figura 77 - Projeção dos vetores de início e fim no semiplano superior. 

 𝜃𝑑𝑖𝑓 = 𝜃𝐹𝑖𝑚 − 𝜃𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 (30) 

 

2: Depois de calcular a diferença entre os dois ângulos, é necessário confirmar se o resultado 

representa o ângulo entre o vetor de início e fim tendo em conta o sentido contrário ao dos ponteiros 

do relógio. Para tal, basta verificar se a diferença entre os ângulos calculados é negativa ou positiva. 

Se for negativa significa que, no semiplano superior, o vetor de início está avançado em relação ao 

vetor de fim e o ângulo obtido está orientado segundo o sentido dos ponteiros do relógio a partir do 

vetor de fim para o início.   

 

 

 

 

 

 

Para inverter esta situação basta somar 2𝜋 ao resultado obtido. Por outro lado, basta calcular 

o absoluto de 𝜃𝑑𝑖𝑓 para se obter o ângulo entre o vetor de início e fim seguindo o sentido dos ponteiros 

do relógio.  

Posto isto, depois de obtidos todos os ângulos relativos às quatro possíveis soluções, basta 

selecionar o ângulo correto, e por consequência, selecionar o respetivo centro do arco. Com estes 

dados ficam identificadas as informações necessárias para a realização do arco, como por exemplo, 

os eixos condutor e conduzido e o momento dos seus movimentos. Todo este processo é realizado 

pela tarefa parser/planner e os dados obtidos guardados na estrutura reservada à função de arcos: 

“bresenhaArc”.  

  

If(𝜃𝑑𝑖𝑓 < 0) 

𝜃𝑑𝑖𝑓 =  2𝜋 + 𝜃𝑑𝑖𝑓 

End if 
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3.5. Tarefa Runner 

A tarefa runner é responsável pela execução dos blocos e, desta forma, a tarefa que controla 

os motores e o laser. Esta tarefa tem a segunda maior prioridade e fica suspensa enquanto nenhum 

bloco ou super bloco for colocado na lista de espera (queue) (Figura 39). Da mesma forma que a tarefa 

parser/planner, esta tarefa recebe os vários blocos e identifica qual a função que os representa através 

de um switch-case (Anexo D – Fluxogramas do sistema NCK). 

Os controladores dos motores recebem os impulsos provenientes do microcontrolador por 

forma a efetuar o movimento dos motores. Deste modo, a velocidade dos motores depende diretamente 

da frequência desses impulsos. Cada impulso tem de ter no mínimo 2 µs de duração e uma frequência 

máxima de 250 kHz, ou seja, um fator de ciclo máximo de 50% [11].  

 Uma vez que o sistema desenvolvido para esta CNC realiza a modulação da velocidade dos 

motores por motivos já explicados (3.4.2. - Controlo de velocidade), foi necessário ter um controlo 

preciso da frequência do sinal enviado aos controladores dos motores.  

 A solução implementada para esta função recorreu a um temporizador integrado no 

microcontrolador (Figura 10), que aciona uma rotina de interrupção quando o seu valor chega ao 

máximo. Quando a interrupção é acionada, uma saída digital do microcontrolador (GPIO) é ativa 

durante um período de 5 µs. Para controlar a frequência deste sinal são utilizados dois registos de 

controlo deste temporizador, prescaler e period, através da seguinte equação [53]: 

 

 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =  
𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟𝑐𝑙𝑘

(𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝐹𝑟𝑒𝑞) (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟 + 1)
− 1 (31) 

   

Em que 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝐹𝑟𝑒𝑞 é a frequência do sinal enviado aos controladores dos motores. Foram definidos 

três valores ao prescaler que definem três gamas diferentes que, juntamente com o period, permitem 

a programação de uma frequência com uma precisão adequada a esta solução. Se a frequência de 

controlo do temporizador (𝑇𝑖𝑚𝑒𝑟𝑐𝑙𝑘) for de 48 MHz, e o valor de prescaler for de 499, o valor adequado 

para o registo period para se obter uma frequência de 100 Hz é de 959. O controlo da frequência do 

sinal de controlo dos motores segue o fluxograma ilustrado no Anexo D – Fluxogramas do sistema 

NCK. 

 Após o cálculo do valor de period, o temporizador é então acionado e um sistema de semáforo 

é ativado suspendendo o funcionamento da tarefa runner. Esta solução permite a outra tarefa que 

esteja disponível (3.1. - FreeRTOS) entrar em execução e portanto, no caso deste projeto, a suspensão 

da tarefa runner permite à tarefa parser/planer continuar a receber e a processar comandos para que 

a tarefa runner não tenha de suspender as suas funções por falta de blocos para executar (2.2. -  

Arquitetura do sistema) (Figura 40).  

Uma vez que todos os preparativos já foram realizados pela tarefa parser/planner, a tarefa 

runner só tem a função de executar os blocos o mais rápido possível. As funções que esta tarefa 

executa são: a execução de movimentos linear e circulares e controlo do laser, sendo que os processos 

de interpolação dos dois tipos de movimento já foram retratados na secção 3.4.5. - Algoritmos de 

movimento. 
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3.5.1. Controlo do laser 

O sistema de controlo do laser desenvolvido neste projeto tem como propósito controlar a 

intensidade da luz emitida por este, de modo a modular o perfil do corte. Na maioria dos casos, as 

CNCs utilizam uma fresa elétrica para realizar a impressão. Uma vez que diferentes materiais 

apresentam diferentes características, como a densidade e a espessura, é necessário adaptar a 

velocidade da fresa elétrica às características do material utilizado. No caso do laser, a adaptação da 

potência emitida às características do material e à velocidade dos movimentos é essencial para manter 

a uniformidade da impressão.  

Como já mencionado anteriormente, no capítulo 2.4.4. - Controlador do laser, foi desenvolvido 

um circuito eletrónico que permite o controlo digital da intensidade luminosa do laser. Deste modo, é 

possível variar a potência emitida pelo laser através da variação de tensão de um dos DAC que o 

microcontrolador dispõe (Figura 78). 

 

 

Figura 78 - Sistema de controlo do laser. 

 

Uma vez que o sistema desenvolvido neste projeto conta com um controlador de aceleração e 

desaceleração, é importante manter a uniformidade do corte a laser nestes períodos fazendo com que 

a relação da potência do laser e a velocidade dos movimentos seja mantida.  

Um dos parâmetros G-Code é, no caso das fresas elétricas, o número de rotações por minuto 

que a fresa tem de apresentar naquele comando. No contexto deste projeto este valor refere-se à 

potência que o laser tem de emitir a partir daquele comando e até receber outra potência (Anexo B - 

Lista de comandos G-Code). Deste modo, a tarefa parser/planner é responsável por adquirir este valor 

e calcular a relação potência/velocidade referente a cada bloco. Por exemplo, se um comando indicar 

um movimento a ser executado com uma velocidade máxima de 1000 Hz e uma potência óptica de 

1000 mW, a relação potência/velocidade é de 1. Assim, mesmo existindo variações de velocidade é 

sempre mantida esta relação. No entanto, a potência óptica do laser está limitada a 2500 mW (2.3.6.2. 

- Características ópticas) fazendo com que a relação entre a potência óptica e a velocidade não seja 

cumprida caso a velocidade atinja valores que resultem num valor de potência superior a esse limite.  

Devido ao facto da relação entre a potência do laser e a velocidade da CNC ser representada 

por um simples fator, a modulação da potência do laser é feita multiplicando o valor da velocidade por 

esta relação. Assim, como o sistema de modulação de velocidades já está realizado (3.4.2. - Controlo 

de velocidade), o perfil de potência do laser apresentará características semelhantes ao perfil de 
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velocidade dos blocos. Como ilustrado na Figura 79, o perfil de potência do laser pode apresentar 

variações bruscas. Este facto resulta dos diferentes fatores de velocidade/potência atribuídos a cada 

bloco. 

 

 

Figura 79 - Modulação da potência do laser. 

 

Devido ao facto de sistemas como o laser poderem originar acidentes, como por exemplo 

incêndios, a tarefa runner conta com um sistema de segurança antibloqueio do sistema. Este sistema 

tem o objetivo de não deixar o laser ligado permanentemente caso ocorra algum tipo de erro no sistema. 

Para este fim, foi utilizado outro temporizador com a função de watchdog. Esta função faz disparar 

periodicamente uma rotina de interrupção de prioridade máxima que, verificando o estado de uma 

variável booleana, deteta se o sistema está bloqueado ou não. Esta variável é acionada pela tarefa 

runner em todas as iterações do seu algoritmo. Neste sistema este temporizador só é ativado quando 

a CNC está em modo de impressão e é programado para disparar com um período de 5 segundos. Os 

fluxogramas que ilustram o funcionamento da tarefa runner estão localizados no Anexo D – 

Fluxogramas do sistema NCK.  
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3.6. Tarefa menu 

Tal como o nome indica, a tarefa menu é responsável pela gestão da interface nativa à CNC 

desenvolvida neste projeto. A interface desenvolvida (Figura 80) é constituída por um LCD de 4 linhas 

e 16 colunas com capacidade para 64 caracteres, um buzzer de sinalização sonora e um rotary 

encoder, que integra também um botão (“OK”), para navegação no menu.  

 

 

Figura 80 - Interface da CNC. 

O controlo do LCD é feito através de comunicação série do tipo I2C. Depois de inicializar o LCD 

[15], basta enviar os caracteres no formato ASCII para escrever neste LCD. Os impulsos vindos do 

rotary encoder são recebidos via GPIO que ativam uma rotina de interrupção. Essa rotina de interrupção 

serve para identificar o sentido de rotação do encoder e indicar ao sistema que ocorreu uma nova 

entrada na interface da CNC. 

Como já mencionado anteriormente (2.2. - Arquitetura do sistema), quando a impressora não 

está no modo impressão, esta tarefa está suspensa por um semáforo que só é desbloqueado quando 

o encoder ou o botão de “OK” é acionado. Deste modo, quando a rotina de interrupção identifica o 

sentido de rotação, o semáforo de controlo da tarefa de menu é desbloqueado e a tarefa pode então 

realizar as funções relativas ao sinal recebido. 

Uma vez que cada opção do menu tem as suas funções e, deste modo, os sinais provenientes 

do encoder têm efeitos diferentes, cada opção do menu é representada por um objeto. Assim, a tarefa 

menu é constituída por vários objetos, guardados numa tabela, em que cada um sabe qual o objeto 

que tem de chamar em função das entradas do encoder (Figura 81). O algoritmo desenvolvido para 

esta tarefa está ilustrado por meio de um fluxograma no Anexo D – Fluxogramas do sistema NCK. 
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Figura 81 - Estrutura dos menus da CNC. 

 

Como ilustrado na figura acima, cada ponto preto representa uma opção do menu que, como 

mencionado anteriormente, representa um objeto. A título de exemplo, no caso da opção “Laser” este 

objeto sabe que quando o botão “OK” for premido ele deve chamar o objeto “Ligar/Desligar”. Quando o 

objeto “Ligar/Desligar” é executado, este envia para o controlador do LCD uma tabela de caracteres 

que contém a interface gráfica do menu ao qual esta opção pertence. Deste modo, cada objeto tem 

guardado na sua estrutura a interface gráfica referente ao seu menu. Esta interface gráfica é enviada 

para o controlador do LCD que o atualiza sempre que um novo sinal é recebido do encoder (Figura 82). 

No Anexo E - Descrição das opções do menu da CNC, estão descritas as funções de cada opção do 

menu. 

 

 

Figura 82 - Menu principal do sistema. 
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4. Conclusões 

 

O objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de uma CNC que utiliza um laser como 

ferramenta de corte. Para tal, foi utilizada uma estrutura mecânica já existente, composta por motores 

de passo e por todos os mecanismos necessários ao posicionamento da ferramenta de corte. Foi 

também utilizado um laser já adaptado para este fim, sendo que um dos objetivos do projeto era o seu 

funcionamento em modo pulsado, objetivo que não foi alcançado devido às limitações do laser.  

O desenvolvimento deste projeto contou com o desenvolvimento do firmware da CNC e do 

hardware necessário como o painel de controlo da CNC e a placa principal que serviu de suporte ao 

microcontrolador e aos controladores dos motores. Foi também projetado o circuito de controlo da 

potência emitida pelo laser, tanto para o modo contínuo como para o modo pulsado. Este circuito 

também permite a análise às características elétricas através do controlo da corrente do laser e das 

leituras da tensão e corrente. 

Uma vez que não eram conhecidas todas as características ópticas e elétricas do laser, foram 

necessários vários testes para classificar o laser. Os testes ópticos foram realizados com o auxílio de 

um sensor de potência óptica e de um leitor de potência. Os testes realizados nesta componente 

tiveram o principal objetivo de analisar a variação da potência óptica em função da corrente imposta ao 

laser. Para além desta informação, os testes também serviram para identificar a incapacidade do laser 

em funcionar em modo pulsado. A análise às características elétricas foi realizada com auxílio do 

circuito desenvolvido neste projeto para este fim.  

Já numa fase mais avançada do projeto, foram realizados testes de interação entre o laser e 

diferentes materiais. Através destes testes concluiu-se que o laser apresenta resultados satisfatórios 

em papel, cartão e madeira. Para além disto, os testes realizados aos materiais serviram para encontrar 

a relação entre a potência emitida pelo laser e a velocidade dos movimentos. Deste modo, concluiu-se 

que, esta relação pode apresentar valores muito diferentes dependendo do tipo de material, cor e 

espessura. Assim, é aconselhado a realização de alguns testes todas as vezes que um novo material 

é utilizado de modo a achar a relação entre a potência e a velocidade que melhor se adapta ao material.  

Uma CNC é um sistema complexo usado para tarefas de alta precisão. Estas tarefas são 

geralmente enviadas por um computador para o sistema de controlo da CNC (NCK). De um modo geral 

estes sistemas utilizam uma FPGA ou um microcontrolador para realizar o controlo de toda a sua 

estrutura. No caso particular deste projeto, o sistema de controlo da CNC é realizado por um 

microcontrolador STM32F446, por ser uma solução de baixo custo e de fácil programação. Assim 

sendo, este sistema tem a responsabilidade de desempenhar as várias tarefas que serão necessárias 

para a realização de impressões por parte desta CNC.  

A programação do sistema NCK desenvolvido neste projeto tem como base o sistema operativo 

FreeRTOS. Este sistema permite a criação de várias tarefas independentes que, do mesmo modo que 

os sistemas operativos modernos, irão ser executadas uma a uma pelo microcontrolador. As principais 

tarefas desenvolvidas no projeto foram as tarefas parser/planner e a runner, sendo estas as 

responsáveis por receber os comandos vindos do computador que serão posteriormente interpretados 
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e executados. Para além destas tarefas, existe também a tarefa de controlo geral do sistema 

(cncSystemControlTask) e a tarefa de controlo da interface local da CNC (Menu Task).  

A tarefa parser/planner é responsável pela receção dos comandos G-Code que são 

posteriormente interpretados e processados para ficarem aptos a serem executados pela tarefa runner. 

Os comandos G-Code são representados por caracteres ASCII e foram a solução utilizada neste projeto 

por serem os comandos tipicamente utilizados neste tipo de sistemas.  

No contexto deste projeto, os comandos são interpretados e convertidos numa estrutura de 

dados chamada de bloco. Este bloco pode então ser ligado a outros blocos, através de uma lista 

duplamente ligada, com o objetivo de formarem um super bloco. Este mecanismo de interligação de 

blocos permite ao sistema funcionar como uma linha de montagem com o objetivo de nunca suspender 

a impressão para que novos comandos sejam processados. Deste modo, ao mesmo tempo que um 

conjunto de blocos está a ser executado pela tarefa runner, novos blocos são gerados pela tarefa 

parser/planner e são agregados ao superbloco que já está em execução. A esta estrutura dá-se o nome 

de multi-blocks look ahead.   

A utilização de motores de passo possibilita o controlo da ferramenta de corte sem a 

necessidade de uso de sensores e controladores específicos para esse fim. Assim sendo, existe uma 

preocupação no controlo da velocidade destes motores por estes apresentarem algumas limitações ao 

nível da capacidade de arranque e da velocidade máxima, podendo ocasionar problemas durante o 

seu funcionamento. Por esta razão, existem vários modelos matemáticos para a criação de perfis de 

velocidade que garantem movimentações mais suaves de modo a promover uma impressão com a 

melhor qualidade possível.  

O modelo matemático utilizado neste projeto foi baseado em funções polinomiais de primeira 

ordem. A simplicidade deste modelo necessita de um baixo processamento por parte do 

microcontrolador, porém, pode apresentar transições de velocidade bruscas levando a erros na 

impressão. Ainda assim, os testes realizados ao sistema desenvolvido neste projeto levaram à 

conclusão de que o modelo utilizado para o controlo de velocidade é adequado. 

Com o objetivo de explorar as potencialidades dos mecanismos desenvolvidos neste projeto, 

desenvolveram-se três modos de impressão: rápido, normal e alta-qualidade. Estes modos não são 

mais do que métodos diferentes de análise à forma como os blocos são ligados pelo multi-blocks look 

ahead e como o perfil de velocidade destes é criado. No caso do modo de alta-qualidade, os blocos 

que formam um super bloco não podem apresentar mudanças bruscas de direção com uma velocidade 

constante por forma a não comprometerem a impressão. As velocidades requeridas para cada bloco 

podem não ser respeitadas caso possam interferir com a qualidade da impressão. Os blocos que 

apresentarem estas características passam a fazer parte de um novo super bloco, fazendo com que a 

CNC desacelere até uma velocidade segura para que a transição entre o atual e o novo super bloco 

ocorra sem falhas. Este modo é indicado para impressões com muitos detalhes, porém, o tempo de 

impressão pode ser muito superior aos restantes.  

O modo normal também tem em atenção as mudanças de velocidade, mas não tem em conta 

as mudanças de sentido por parte dos movimentos. Este modo é indicado para impressões comuns. 

Por fim, o modo rápido não tem em atenção estes dois fatores. Este modo limita-se a detetar a 
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velocidade máxima do super bloco e acelerar até atingir essa velocidade sendo que, geralmente, só 

desacelera no fim da impressão. Este modo apresenta o menor tempo de impressão, mas também 

apresenta um risco maior de erros de impressão. 

Num domínio a duas dimensões, a CNC só necessita de realizar dois tipos de movimento para 

efetuar as impressões: movimentos lineares e curvilíneos. Uma vez que as CNCs trabalham no domínio 

digital, a qualidade dos algoritmos de interpolação destes tipos de movimentos é a característica que 

tem maior influência na impressão.  

Um dos algoritmos mais utilizados pelas CNCs, são os algoritmos de Bresenham. Estes 

algoritmos realizam a discretização dos movimentos de forma simples e com bons níveis de qualidade, 

tendo a grande vantagem de apresentarem um baixo peso computacional. 

 Neste projeto foi ainda desenvolvida uma interface gráfica de interação com a CNC. Esta 

interface é realizada através de um LCD de 4 linhas e 16 colunas, um rotary encoder para navegação 

no menu, um buzzer para sinalização sonora e um botão de paragem de emergência. O menu deste 

sistema conta com várias funcionalidades como, a calibração da CNC, a modificação de características 

da CNC, como a sua resolução, e várias funcionalidades direcionadas para o laser, como a 

programação da potência e o envio de um número fixo impulsos.  

 Por fim, para projetos futuros relacionados com este sistema, recomendam-se melhorias a nível 

do controlo de velocidade. Pode também ser melhorado o método de criação do perfil dos blocos por 

forma a aumentar a uniformidade da impressão e, por consequência, a qualidade das impressões. 

O sistema de calibração também pode ser melhorado. A deteção da origem dos eixos através 

de botões de pressão pode originar alguns erros. A substituição deste sistema por um sistema de 

medição de distâncias como, por exemplo os ultrassons, pode ajudar numa calibração mais precisa. 

A utilização de outro tipo de laser também pode melhorar esta CNC. Um laser que tenha a 

capacidade de efetuar o efeito de foto-ablação pode alargar o leque de materiais possíveis de trabalhar 

por esta CNC. Um laser mais potente pode também trazer outras funcionalidades, como o corte em 

metal que é muito mais preciso do que um corte efetuado por uma fresa convencional.  

A nível da interface do sistema, existe a possibilidade de modificar o painel de controlo através 

da troca do LCD por um ecrã a cores e com uma resolução superior. A utilização da tecnologia de touch 

screen também pode representar uma melhoria significativa na interação com os menus da CNC. A 

possibilidade de ligar a CNC numa rede local, através de wireless ou cabo ethernet, pode também ser 

uma característica interessante para este sistema. 

Para efeitos de conclusão, este projeto foi bastante gratificante, pois aglomerou diversas áreas 

que indiretamente ou diretamente estão ligadas à engenharia eletrónica. Destacam-se os 

desenvolvimentos a nível de hardware e firmware que colocaram à prova todos os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso em questão. Por fim, os trabalhos realizados ao nível do laser e ao nível 

da estrutura mecânica foram também bastante gratificantes, pois novas experiências surgiram 

contribuindo para a aquisição de novos conhecimentos.  
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6. Anexos 

Anexo A – Esquemas elétricos e hardware. 

 

1 - Diagrama da placa principal. 
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2 - Diagrama do painel de controlo. 
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3 - Diagrama do controlador e caracterizador do laser. 
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4 - Diagrama de ligações dos conectores dos motores. 
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5 - Painel frontal do sistema. 

 

 

6 - Painel traseiro do sistema. 
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Anexo B - Lista de comandos G-Code. 

  

 

  

Comando Parâmetros Função 

G00 Xnnn,Ynnn,Znnn,Fnnn,Ennn Movimento Linear rápido 

G01 Xnnn,Ynnn,Znnn,Fnnn,Ennn Movimento Linear 

G02 Xnnn, Ynnn, Innn, Jnnn, Fnnn, Ennn, Rnnn Movimento arqueado (Sentido dos ponteiros do relógio) 

G03 Xnnn, Ynnn, Innn, Jnnn, Fnnn, Ennn, Rnnn Movimento arqueado (Sentido contrário aos ponteiros do relógio) 

G04 Snnn, Pnnn Período de pausa 

G10 Xnnn,Ynnn,Znnn Compensação dos eixos 

G20  Unidades de distância: Polegadas 

G21  Unidades de distância: Milímetros 

G24 Rnn, Xnnn, Ynnn, Znnn Guardar coordenada na lista de coordenadas de referência 

G25 Rnn Mover para coordenada guardada na lista  

G26 X, Y, Z Mover para o limite mínimo dos eixos 

G27 X, Y, Z Mover para o limite máximo dos eixos 

G28 X, Y, Z Mover para a origem programada 

G90  Coordenadas absolutas 

G91  Coordenadas relativas 

G92 Xnnn, Ynnn, Znnn, Fnnn, Ennn Comando G0 em coordenadas absolutas 

G93  Velocidade em rotações/minuto 

G94  Velocidade em unidades de distância/minuto (depende de G20 e G21) 

 Coordenadas são relativas à origem física do eixo (lado do botão de calibração). 

Parâmetro Descrição 

Snnn Tempo em segundos 

Pnnn Tempo em milissegundos 

Xnnn Coordenadas do eixo dos XX 

Ynnn Coordenadas do eixo dos YY 

Znnn Coordenadas do eixo dos ZZ 

Innn Compensação relativa ao eixo dos XX para localização da origem do raio do arco  

Jnnn Compensação relativa ao eixo dos YY para localização da origem do raio do arco  

Fnnn Velocidade dos movimentos 

Rnnn Raio do arco (modo R de G02 e G03) ou índice da lista de referência (G24) 

Ennn Potência do laser em [mW] 

G26, G27 e G28 

Parâmetro Descrição 

X Mover dos XX 

Y Mover eixo dos YY 

Z Mover eixo dos ZZ  

Sem parâmetro Mover todos os eixos 
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Comando Parâmetros Função 

M00  Paragem incondicional 

M01  Pausa 

M02  Fim de impressão 

M03  Ligar laser 

M04  Desligar laser 

M05  Desligar laser 

M17  Ligar todos os motores 

M18  Desligar todos os motores 

M112  Paragem de emergência 

M114  Obter posição atual 

M117  Obter posição da origem 

M122  Código de erro do último comando 

M260  Rotina de calibração 

M261 Xnnn, Ynnn, Znnn, S, F, E, P, K Programar origem 

M264 Ennn Potência do laser em [mW] 

M265 Fnnn, Pnnn Frequência do laser e número de impulsos 

M266 L Modo de funcionamento do laser (0 - Contínuo; 1 - Pulsado) 

M267 Fnnn, Ennn Perfil de corte do laser (F – Velocidade; E – Potência do laser) 

M270 A,B,C,D,E,F,H,L Alterar definições da CNC 

M271  Obter definições da CNC 

M272  Obter estado da CNC (“idle”; “busy”) 

M500 Ennn, Fnnn, Pnnn Caracterização automática do laser 

M501 Annn, Bnnn, Cnnn, Dnnn, Ennn, Fnnn Varrimento da frequência de impulsos do laser 

M666  Reiniciar CNC 

 

 

 

 

 

M114 (Obter posição atual) e M117 (Obter posição da origem) 

Resposta //˽##:˽Xnnn˽Ynnn˽Znnn 

Parâmetro Descrição 

## ps para M114 e zr para M117 

Xnnn Coordenadas do eixo dos XX 

Ynnn Coordenadas do eixo dos YY 

Znnn Coordenadas do eixo dos ZZ  

No caso do comando M114 as coordenadas são relativas à origem atual. 

No caso do comando M117 as coordenadas são relativas à origem física do eixo (lado do botão de calibração). 

M122 (Código de erro do último comando) 

Resposta //˽er:˽código 

Código Descrição 

0 Sem erro 

1 Erro de sintaxe 

2 Motores desligados 
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M261 (Programar origem) 

Parâmetro Descrição 

Xnnn Coordenadas do eixo dos XX (coordenada relativa à origem atual [depende de G90 ou G91]) 

Ynnn Coordenadas do eixo dos YY (coordenada relativa à origem atual [depende de G90 ou G91]) 

Znnn Coordenadas do eixo dos ZZ (coordenada relativa à origem atual [depende de G90 ou G91]) 

S Canto inferior esquerdo (origem pré-programada) 

F Canto inferior direito (origem pré-programada) 

E Canto superior esquerdo (origem pré-programada) 

P Canto superior direito (origem pré-programada) 

K Centro (origem pré-programada) 

Sem parâmetro Posição atual 

M270 (Alterar definições da CNC) e M271 (Obter definições da CNC) 

Resposta //˽df:˽Annn˽Bnnn˽Cnnn˽Dnnn˽Ennn˽Fnnn˽Hnnn 

Parâmetro  

A Unidades de distância (0 – Polegadas; 1 – Milímetros) 

B Nível de aceleração e desaceleração [Hz/passo] 

C Ligar/Desligar buzzer (0 – Desligado; 1 – Ligado) 

D Ligar/Desligar MBLA (0 – Desligado; 1 – Ligado) 

E Modo de funcionamento do Laser (0 – continuo; 1 - Pulsado) 

F Número de impulsos por período (Laser) 

H Frequência do laser. 

L Modo de impressão (0 – Alta qualidade; 1 – Normal; 2 – Rápido) 

M500 (Caracterização automática do laser) 

Resposta <Tensão DAC><TAB><Tensão Laser><TAB><Corrente Laser> 

Parâmetro  

E Tensão mínima do DAC [V] 

F Tensão máxima do DAC [V] 

P Número de pontos 

M501 (Varrimento da frequência de impulsos do laser) 

Parâmetro  

Annn Potência do laser [mW] 

Bnnn Número de ciclos 

Cnnn Número de pontos 

Dnnn Tempo de espera entre mudanças de frequência [milissegundos] 

Ennn Frequência mínima [Hz] 

Fnnn Frequência máxima[Hz] 

Pnnn Número de pontos 
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Anexo C – Caracterização do laser e resultados de 

impressões. 

 

 

1 - Imagem do perfil de corte em cartão para uma velocidade de 250 [mm/min]. 
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2 - Diâmetro do laser em função da potência para todas as velocidades. 
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3 - Variação do diâmetro para 750 [mm/min] na madeira. 
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4 - Diâmetro do laser em função da potência para todas as velocidades (Madeira). 
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5 - Característica de corte em madeira. 
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6 - Exemplo de impressão em cartão branco. 

 

 

 

7 - Exemplo de impressão em madeira clara. 
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Anexo D – Fluxogramas do sistema NCK. 

 

1 - Ilustração do funcionamento da cncSystemControlTask. 
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2 - Fluxograma de funcionamento da tarefa parser/planner. 
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3 - Funcionamento da rotina de interrupção do modulo UART. 
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3 - Pesquisa de comandos e blocos. 

 

 

4 - Agregar novo bloco a super bloco em execução. 
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5 - Modulação da frequência do sinal de controlo dos motores. 
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6 - Fluxograma de funcionamento da tarefa runner. 
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7 - Execução de um bloco do tipo movimento pela tarefa runner. 
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8 - Fluxograma da tarefa menu. 
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Anexo E - Descrição das opções do menu da CNC. 

Opção Função 

Menu Principal 

Posição atual Mostra a posição dos três eixos em relação à 

origem atual. 

Mover para origem Move todos os eixos para a origem atual. 

Calibração Calibração dos três eixos em simultâneo. 

Definições de fábrica Repõem todos os valores de fábrica. Todas as 

definições são gravadas na memória EEPROM. 

Menu Laser 

Ligar/Desligar Liga ou desliga o laser.  

Potência Altera a potência de emissão do laser. Este valor 

não é utilizado no modo de impressão. 

Modo de emissão Emissão continua ou pulsada com a frequência e 

duty cicle programados.  

Frequência de impulsos Altera a frequência dos impulsos desde 1 Hz até 

10 Mhz. 

Duty cycle No modo pulsado, altera o tempo em que o laser 

está ligado. 

Enviar impulsos Através da inserção do número de impulsos, é 

enviada uma rajada de impulsos com a 

frequência e duty cicle programados. 

Menu definições 

Unidades Altera as unidades da CNC entre milímetros e 

puladas. 

Resolução Número de passos que corresponde a 1 [mm]. 

Aceleração Altera o comportamento da aceleração da CNC. 

Este valor é medido em Hz/Stp. 

Motores Acesso ao menu de motores onde é possível 

ativar e desativar os motores dos eixos 

individualmente. 

Buzzer Liga ou desliga a sinalização sonora da CNC. 


