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Introdução: A linguagem ladder (ou diagrama ladder) é uma das mais difundias formas
de se realizar programação de Controlador Lógico Programável – CLP, sendo este
amplamente utilizado em plantas industriais para controle de processos. Durante o
desenvolvimento de um programa para CLP uma etapa importante é a de testes
lógicos, podendo esta etapa ser realizada por meio de simulação do diagrama ladder.
Objetivo: O objetivo deste trabalho é desenvolver utilizando a linguagem Java uma
ferramenta de edição de diagrama ladder que permita executa-lo em modo de
simulação. Metodologia: Quanto à linguagem ladder foram levantadas as instruções
NA (normalmente aberto), NF (normalmente fechado), e OUT (saída), que são as
instruções básicas que serão trabalhadas inicialmente. Foram feitos estudos sobre
bibliotecas gráficas Java específicas e suas funcionalidades, utilizando a biblioteca
Java GridBagLayout para a disposição dos elementos gráficos na tela e utilizando os
elementos lista (JList) e painel (JPanel)  para organização dos elementos do diagrama
ladder, sendo formada uma grade com os painéis e cada um irá conter uma lista e nesta
será inserida a instrução do diagrama ladder. Resultados: A partir dos conhecimentos
adquiridos sobre a linguagem ladder e as bibliotecas gráficas da linguagem Java
levantadas foi desenvolvido um protótipo da ferramenta, que permite construir
pequenos diagramas ladder com as instruções básicas levantadas (NA, NF e OUT), a
partir do diagrama construído é gerada a instrução que deverá ser passada para o CLP.
Com os recursos dos componentes Java utilizados na construção do protótipo foi
possível a utilização do recurso conhecido como Drag and Drop, que permite clicar e
arrastar componentes gráficos na interface da aplicação, para a construção do diagrama
as instruções são arrastadas de um menu para a localização desejada na grade.
Conclusão: A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que a utilização do
componente Java JList na construção do diagrama favoreceu para a utilização do Drag
and Drop, por já oferecer suporte para o recurso, o que tornou a construção do
diagrama mais dinâmica.
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