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resumo

O presente projeto surge da parceria entre a empresa Siroco e a
Universidade de Aveiro, e demonstra o estudo e a implementação de
uma metodologia para programação de autómatos (PLC) e consolas de
operação (HMI). Este documento descreve então a proposta de uma
metodologia, baseada nos princípios da programação orientada por
objetos que permite o desenvolvimento de blocos funcionais na
programação de alguns componentes típicos de um equipamento de
montagem automatizado. Procura-se com esta abordagem diminuir o
tempo de desenvolvimento de projeto dos sistemas tratados, e
simplificar a implementação, integração, teste e manutenção dos
softwares.
A metodologia proposta foi aplicada no desenvolvimento dos
blocos funcionais propostos pela empresa Siroco, dos quais, a empresa
propôs que se elaborasse algoritmos de controlo para cilindros
pneumáticos, pratos rotativos e estações de trabalho.
É descrito o método utilizado para o desenvolvimento dos
algoritmos, e é demonstrado como estes blocos podem ser aplicados
no software de controlo de um equipamento.
Para finalizar, são implementados dois casos de estudo que
servem para demonstrar e validar a viabilidade da metodologia
proposta neste projeto.
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abstract

This project results from the partnership between the Siroco
company and the University of Aveiro, and demonstrates the study and
implementation of a methodology for the development of Programmable
Logic Controller (PLC) and operator panels (HMI) programs. This
document then describes a proposed approach, based on principles of
object-oriented programming that allows the development of functional
blocks in the programming of some typical components of an automated
assembly equipment. The propose of this approach is to reduce project
development time of the treated systems and simplify the
implementation, integration, testing and maintenance of software.
The proposed methodology was applied in the development of
functional blocks proposed by Siroco company, of which the company
proposed to design control algorithms for pneumatic cylinders, indexing
tables and workstations.
It is described the method used to develop the algorithm, and it
is shown how these blocks can be implemented in the control software
of an equipment.
Finally, it was implemented two case studies that served to
demonstrate and validate the feasibility of the methodology proposed in
this project.

Índice
1.

INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 1
1.1.

Enquadramento do projeto ..................................................................................... 1

1.2.

Empresa SIROCO .................................................................................................. 2

1.3.

Objetivo .................................................................................................................. 2

1.4.

Estrutura do relatório .............................................................................................. 2

2.

ESTADO DA ARTE .................................................................................................. 5
2.1.

Composição estrutural genérica de equipamentos de montagem de componentes 6

2.2.

Principais elementos de um sistema de controlo e comando ................................. 8

2.2.1.

Soluções de comando e controlo ....................................................................... 8

2.2.2.

Sensores e detetores industriais....................................................................... 15

2.2.3.

Atuadores industriais ...................................................................................... 15

2.3.

Redes de comunicação ......................................................................................... 15

2.4.

Estratégias de desenvolvimento e metodologias de programação de PLC .......... 16

2.4.1.

Estratégias de desenvolvimento de Software .................................................. 16

2.4.2.

Metodologias e técnicas para a programação de PLCs ................................... 18

2.5.
3.

Modelação da interface homem-máquina ............................................................ 24
METODOLOGIA PROPOSTA ............................................................................... 26

3.1.

Estudo do problema e metodologia proposta ....................................................... 26

3.2.

Implementação das metodologias propostas ........................................................ 29

3.2.1.

Desenvolvimento dos algoritmos de controlo ................................................. 30

3.2.2.

Desenvolvimento da interface Homem-Máquina ........................................... 32

3.3.

Descrição dos algoritmos de controlo .................................................................. 34

3.4.

Gestão de alarmes................................................................................................. 51

4.

CASOS DE ESTUDO .............................................................................................. 57
4.1.

Caso de Estudo 1 – Linha de Enchimento e Rotulagem de Garrafas ................... 57

i

4.1.1.

Descrição geral................................................................................................ 58

4.1.2.

Criação dos POUs ........................................................................................... 60

4.1.3.

Criação da interface ........................................................................................ 61

4.1.4.

Teste ao programa ........................................................................................... 62

4.2.

4.2.1.

Descrição geral................................................................................................ 74

4.2.2.

Criação dos POU............................................................................................. 76

4.2.3.

Criação da interface ........................................................................................ 76

4.2.4.

Teste ao programa ........................................................................................... 78

4.3.
5.

Análise geral dos casos de estudo ........................................................................ 81
CONCLUSÃO ......................................................................................................... 83

5.1.
6.

Caso de Estudo 2 – Secondary spool ASM equipment ......................................... 74

Proposta de Trabalhos Futuros ............................................................................. 85
BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 88

ANEXOS ............................................................................................................................ 90

ii

Índice de Figuras
Figura 1 - Configuração geral de linhas de produção automatizadas [4]. ............................. 7
Figura 2 - Configuração geral de sistemas de montagem automatizados [4]. ....................... 7
Figura 3- Tipos de linha de produção [7]. ............................................................................. 8
Figura 4 - Representação genérica de um prato rotativo [4]. ................................................ 8
Figura 5 - Formas de controlar processos através de um computador [4]........................... 10
Figura 6 - Esquema da estrutura de hardware de um PLC [12].......................................... 11
Figura 7 - Ciclo de processamento de um PLC. .................................................................. 12
Figura 8 - Controlo de supervisão sobreposto a outros sistemas de controlo [4]. ............... 14
Figura 9 - Elementos de um diagrama de estados [21]. ...................................................... 19
Figura 10 - Elementos de um fluxograma [18]. .................................................................. 20
Figura 11 – Exemplo de representação gráfica de uma Petri Net [22]. .............................. 21
Figura 12 - Movimento de marcas após a verificação das condições de transição [11]...... 21
Figura 13 – Exemplo de modelização algébrica de um Grafcet tipo [12]........................... 22
Figura 14 - Abordagem Top-Down na Implementação de FB. ........................................... 28
Figura 15 - Esquema da metodologia proposta. .................................................................. 30
Figura 16 - IAG "Botão de Alarmes". ................................................................................. 32
Figura 17 - Algoritmo de controlo do IAG "Botão de Alarmes" (linguagem Visual Basic).
.......................................................................................................................................................... 32
Figura 18 - IAG de monitorização dos cilindros pneumáticos. ........................................... 33
Figura 19 - Exemplo de parametrização de IAG. ................................................................ 34
Figura 20 – Stopper pneumático (Festo DFSP) numa linha de montagem – [26]. ............. 36
Figura 21 – Function de controlo do "fim de produção" das estações. ............................... 36
Figura 22 - Grafcet de colocação da estação em "modo automático". ................................ 37
Figura 23 – Algoritmo de verificação das condições iniciais da máquina (linguagem
Structured Text). ............................................................................................................................... 38
Figura 24 - Fluxograma do processo de colocação de "fim de produção" da estação. ....... 40
Figura 25 - Processo de verificação do "fim de produção" da máquina (linguagem
Structured Text). ............................................................................................................................... 40
Figura 26 - Declaração da estrutura de dados da estação de trabalho (Sysmac Studio). .... 41
Figura 27 - Function Block de controlo da estação de trabalho 1. ...................................... 41
Figura 28 - Seleção do Modo de Funcionamento de uma estação de trabalho. .................. 41
Figura 29 - Cilindro pneumático (duplo efeito) [4]. ............................................................ 42

iii

Figura 30 – Exemplo de seleção dos modos de operando para os diferentes modos de
funcionamento da máquina/estação. ................................................................................................ 43
Figura 31 – Implementação do timer para deteção dos erros de “TimeOut” (linguagem
Ladder). ............................................................................................................................................ 44
Figura 32 - Acesso à estrutura de dados do cilindro pneumático (Sysmac Studio). ............ 44
Figura 33 - Prato rotativo de 6 posições (Festo Didactic indexing plate) [27]. .................. 45
Figura 34 - Grafcet de controlo e gestão do prato rotativo em modo automático............... 48
Figura 35 - Grafcet de controlo e gestão do posto de trabalho. .......................................... 49
Figura 36 - Grafcet de controlo e gestão da rotação do prato. ............................................ 50
Figura 37 - Function Block de controlo do prato rotativo. .................................................. 51
Figura 38 - Function Block de controlo dos postos de trabalho. ......................................... 51
Figura 39 - Exemplo de atribuição do nível de erros do cilindro pneumático. ................... 52
Figura 40 – Exemplo de registo de um erro num cilindro pneumático. .............................. 53
Figura 41 – Caso particular do algoritmo para deteção e registo de erros (Linguagem
Structured Text). .............................................................................................................................. 53
Figura 42 - Algoritmo para deteção de erros (Linguagem Structured Text). ...................... 54
Figura 43 - Ecrã de “Janela de Alarmes”. ........................................................................... 55
Figura 44 - Ecrã de "Informação dos Alarmes". ................................................................. 55
Figura 45 - Layout do Caso de Estudo 1. ............................................................................ 59
Figura 46 - Árvore de navegação dos POUs do caso de estudo 1. ...................................... 60
Figura 47 - Estrutura de ecrãs da consola do caso de estudo 1. .......................................... 61
Figura 48 - Estrutura de ecrãs do grupo "Monitor das Estações de Trabalho". .................. 62
Figura 49 - Ecrã Principal. .................................................................................................. 63
Figura 50 - Ecrã "Modo de Funcionamento Geral" – Caso Estudo 1. ................................ 64
Figura 51 - Modos de funcionamento após iniciação da máquina. ..................................... 64
Figura 52 – Modo de reposição (ecrã "Modo de Funcionamento Geral"). ......................... 64
Figura 53 - Modos de funcionamento ("Reposição"). ......................................................... 65
Figura 54 – Modo automático (ecrã "Modo de Funcionamento Geral")............................. 65
Figura 55 - Modos de funcionamento ("Automático"). ...................................................... 65
Figura 56 – Modo de produção (ecrã "Modo de Funcionamento Geral). ........................... 65
Figura 57 - Ecrã "Vista Geral" – Caso de Estudo 1. ........................................................... 66
Figura 58 - Ecrã "Vista Geral" - entrada da primeira garrafa.............................................. 67
Figura 59 - Sensor de presença da garrafa no posto de abastecimento. .............................. 67
Figura 60 – “Layout” (ecrã "Vista Geral") - presença de garrafa da estação 1. .................. 68
Figura 61 - Estação 1 em modo de "Operação". ................................................................. 68
Figura 62 - Ecrã de monitorização e controlo da estação 1................................................. 68
Figura 63 – “Layout” (ecrã de monitorização e controlo da estação 1) - (Avanço do cilindro
2). ..................................................................................................................................................... 69
Figura 64 - Cilindro 1 e 2 Avançados. ................................................................................ 69
Figura 65 - “Layout” (ecrã "Vista Geral") - Entrada de uma nova garrafa. ........................ 69
Figura 66 - “Layout” (ecrã "Vista Geral") - garrafa na estação 1 e 2. ................................. 70
Figura 67 - Ecrã de monitorização e controlo da estação 1 - enchimento da garrafa.......... 70
Figura 68 - “Layout” (ecrã "Vista Geral") - garrafa da palete 3 ruma ao prato rotativo. ... 70
Figura 69 - “Layout” (ecrã "Vista Geral") - inicio de ciclo do prato rotativo. .................... 71

iv

Figura 70 - Ecrã "Monitor do Prato Rotativo" – Caso Estudo 1. ........................................ 71
Figura 71 - Ecrã "Controlo das estações" - Estação 1 em modo "Manual"......................... 72
Figura 72 - Ecrã “Monitor da Estação 1”. ........................................................................... 72
Figura 73 - “Modo de Funcionamento” (ecrã "Controlo das Estações") – diferentes modos
de funcionamento. ............................................................................................................................ 73
Figura 74 – Vista lateral do “Secondary spool ASM equipment”........................................ 74
Figura 75 - Layout do Caso de Estudo 2. ............................................................................ 75
Figura 76 - Árvore de navegação dos POUs do caso de estudo 2. ...................................... 76
Figura 77 - Estrutura de ecrãs da consola do caso de estudo 2. .......................................... 77
Figura 78 - Estrutura de ecrãs do grupo "Monitor dos Postos de Trabalho". ...................... 77
Figura 79 - Ecrã "Vista Geral" – Caso de Estudo 2. ........................................................... 78
Figura 80 - Inicio de ciclo dos postos do prato rotativo. ..................................................... 79
Figura 81 - Ecrã "Monitor Prato Rotativo" - Caso Estudo 2. .............................................. 79
Figura 82 - Inicio de rotação do prato rotativo.................................................................... 79
Figura 83 - Ecrã "Monitor Prato Rotativo", Postos 2 e 3 em operação. .............................. 80
Figura 84 - Ecrã "Detalhes da Produção" - Caso de Estudo 2............................................. 80

v

Lista de Acrónimos
F – Function
FB – Function Block
GRAFCET – Graphe Fonctionnel de Commande, Etapes Transition
HMI – Human-Machine Interface
PCB – Printed Circuit Board
PLC – Programmable Logic Controller
I/O – Input/Output
IEC – International Electrotechnical Commission
LD – Ladder Diagrams
ST – Structured Text

vi

vii

1. INTRODUÇÃO
1.1. Enquadramento do projeto
A crescente competitividade e globalização do mercado obrigam a novos desafios e
conceitos para os sistemas de produção, com vista a aumentar a modularidade, adaptabilidade,
flexibilidade e capacidade de integração. O desenvolvimento de equipamentos para montagem de
componentes é uma tarefa que requer conhecimentos relativos a várias áreas de desenvolvimento
tecnológico, incluindo a engenharia mecânica, a engenharia eletrotécnica e a engenharia de
automação industrial, uma vez que estes equipamentos são compostos por sistemas de atuação
mecânica e diversos sensores para atuar e monitorizar os processos para o controlo e supervisão de
movimentos e, por fim, por equipamentos de controlo.
No desenvolvimento de novos projetos de máquinas, procura-se usar partes de algoritmos
que já tenham sido desenvolvidos e que sejam, de alguma forma, semelhantes ou que possam servir
como base ao novo projeto. No entanto, é difícil tirar proveito de projetos antecedentes visto que
isto geralmente acontece porque as aplicações de desenvolvimento de algoritmos dos PLCs ainda
não se encontram tão desenvolvidos, comparados com outras linguagens de alto nível. É um facto
que os PLCs dependiam de linguagens pouco poderosas e além disso, a exportação e importação de
código entre aplicações de desenvolvimento diferentes é impossível.
Nos últimos anos, com a demanda de novas linguagens e ferramentas para o
desenvolvimento de algoritmos em ambiente de programação de autómatos, levou a que a comissão
do IEEE publicasse uma norma que possuísse linguagens de programação de PLCs standards, esta
norma é a IEC 61131.
Com a norma IEC 61131-3, passaram a existir estruturas programáveis, as quais vêm
introduzir princípios da programação de computadores pois, têm algumas caraterísticas
interessantes em termos de software modular e reutilizável. Isto remete ao tema principal deste
trabalho, que é como usar as potencialidades das novas linguagens e estruturas desta norma IEC
61131-3, para melhorar o desenvolvimento e manutenção de programas para PLC.
Este relatório descreve e discute a metodologia de desenvolvimento, com recurso a blocos
funcionais de objetos reutilizáveis para PLC (Programmable Logic Controller) e HMI (HumanMachine Interface) no novo conceito de “Equipamento Standard”. Estes objetos resultam da
decomposição estrutural de uma máquina em partes mais pequenas (Estações de trabalho, robôs,
etc.) em que, dependendo da sua complexidade, algumas podem ainda ser decompostas outra vez
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em mais objetos, cooperando assim de forma hierárquica em que cada uma delas estará associada a
uma ação ou conjunto de ações particulares.

1.2. Empresa SIROCO
A Siroco é uma empresa com sede em Aveiro com atividade na área da automação
industrial e robótica. É especialista no projeto e construção de equipamento industrial e ferramentas
de precisão para a indústria e com níveis elevados de automação com cumprimento integral da
diretiva máquinas. A Siroco conta, entre outros, com clientes da indústria automóvel, aeroespacial,
eletrónica, eletrodoméstico, madeira e o CERN.

1.3. Objetivo
Este projeto tem por objetivo realizar um estudo e implementar uma metodologia para a
programação de autómatos (PLC) e consolas de operação (HMI), capaz de diminuir o tempo de
desenvolvimento de projeto dos sistemas tratados, e simplificar a implementação, integração, teste
e manutenção dos programas.
As tarefas propostas para este projeto foram a programação base da linha em PLC Omron
NJ e de interface HMI para um novo conceito de equipamento standard para montagem de
componentes. A finalidade destes programas é criar condições de adaptabilidade no que diz
respeito à inserção e retirada de componentes, respondendo em ambos os cenários de forma
eficiente e eficaz.
Numa primeira reunião com os elementos responsáveis da empresa, foram estabelecidos os
seguintes objetivos:
▪

Algoritmo de controlo de estações;

▪

Algoritmo de controlo dos cilindros pneumáticos;

▪

Algoritmo de controlo do prato rotativo;

▪

Integração dos alarmes/erros de utilizador utilizando o PLC NJ da Omron;

▪

Interface HMI padrão para controlo e monitorização das estações, cilindros, prato
rotativo e de eventos.

Foi ainda definido que o ideal seria que o projeto fosse desenvolvido nas instalações da
empresa, possibilitando uma maior e melhor interação com os responsáveis da empresa pelo
projeto assim como com os demais colaboradores, conduzindo a uma maior aproximação entre o
projeto planeado e o projeto a desenvolver.

1.4. Estrutura do relatório
O relatório está estruturado da seguinte forma: o capítulo 1 concerne à introdução ao
trabalho e à apresentação dos objetivos do projeto.
No capítulo 2 é feita uma abordagem sucinta ao estado da arte, especificamente a
composição genérica de um equipamento de montagem de componentes, comando e controlo e
aspetos genéricos da modelação do controlador e HMI.
2

O capítulo 3 aborda a metodologia proposta para o desenvolvimento do projeto como
também a implementação da metodologia apresentada.
No capítulo 4 serão demonstrados os casos de estudo que validam os objetivos do projeto e
é feita a análise dos resultados obtidos.
O capítulo 5 completa uma apreciação ao trabalho desenvolvido neste projeto e são
apresentadas algumas conclusões e propostas de trabalhos futuros.

3
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2. ESTADO DA ARTE
O projeto a realizar enquadra-se, de uma forma genérica no sector secundário e, mais
especificamente, no ramo da automação e robótica. Desta forma, procedeu-se a uma busca de
literatura relativa ao tema, assim como algum tipo de trabalhos já desenvolvidos no contexto.
Porém, constatou-se que a existência de trabalhos deste tema era diminuta ou pouco relacionada,
facto este talvez explicável devido a extrema especificidade do tema, que por norma não é comum
ser abordado em trabalhos académicos. Para além disso, esta temática é muitas vezes restrita ao
ambiente interno de cada empresa.
No entanto, o conceito de modularização dos componentes de automação, sejam eles de
hardware e/ou de software, é apresentada em alguns artigos científicos [1] [2] como sendo uma
técnica que apresenta um elevado potencial para, por exemplo, minimizar custos internos de
desenvolvimento/criação de máquinas automatizadas. A nível externo, este conceito poderá ser
uma grande oportunidade a nível de mercado, pois tendo em conta que os seus custos internos de
conceção e produção seriam menores, ao entrar no mercado, seria também com um preço mais
competitivo em relação aos restantes.
No Estado da Arte do presente trabalho, será feita uma abordagem da composição genérica
de um equipamento de montagem de componentes, onde as tarefas a automatizar em equipamentos
deste tipo envolvem a utilização de diversos tipos de equipamentos. A abordagem a este processo
será feita através das seguintes subsecções:
▪

Equipamento de produção: transportadores automatizados, linhas de montagem e
estações de trabalho de vários tipos e funções;

▪

Controladores e periféricos: computadores pessoais, controladores lógicos
programáveis (PLC), controladores embebidos noutros equipamentos, periféricos
de interface com o utilizador, sensores e atuadores, etc.;

▪

Redes locais: usando diversos protocolos e suportes físicos para ligar os vários
computadores e sistemas computadorizados;

Por fim será feito uma abordagem sobre metodologias de programação de PLC e HMI.
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2.1.

Composição estrutural genérica de equipamentos de montagem de
componentes

Como parte fulcral do trabalho é necessário fazer um estudo e uma descrição genérica dos
sistemas automatizados mais relevantes que integram o panorama geral de uma linha de montagem
típica. Sendo este o sistema que irá ser tratado na área de investigação e desenvolvimento neste
projeto, apresenta-se, nos parágrafos que se seguem, o seguinte sistema estudado.
Um sistema de montagem, ou linha de montagem, é um meio utilizado para a produção em
massa e em grande escala que possui um nível de automatização elevada, com o objetivo de
aumentar a eficiência em sistemas de produção. São tipicamente construídos em torno de um
mecanismo de transporte para mover as peças, que normalmente são colocadas numa palete e são
transportadas ao longo do meio de transporte, por entre as várias estações de trabalho onde as
operações de montagem ocorrem. Estas operações podem incluir a assemblagem de peças, onde
poder-se-á efetuar testes elétricos ou verificações visuais usando visão artificial para garantir que a
montagem final se encontra de acordo com os padrões exigidos, entre outras operações.
Estes sistemas são constituídos por meios de transporte que podem ser lineares ou
circulares e, por norma, possuem um ponto de abastecimento num dos extremos da linha e o ponto
para retirar o produto no outro extremo da linha. Em alternativa, existem linhas continuas em que
pode ser usada a técnica de “loop” em que o produto poderá percorrer a linha de montagem mais do
que uma vez [3].
Nesta última abordagem é muito simples incluir um conjunto de estações de trabalho com
tarefas específicas onde se executam tarefas manualmente ou por meio de um equipamento
automático, em decorrência da complexidade ou custo da automação. As estações de trabalho
podem executar processos de modificação de forma e superfície, colagem, soldagem, entre outros.
Resumindo, cada estação executa uma determinada operação de forma que, no final, o conjunto das
operações de todas as estações são as necessárias para completar uma peça acabada. Numa
configuração mais simples, o número de peças no sistema em qualquer momento é igual ao número
de estações. Porém, nas configurações mais complexas, o número de peças pode ser superior ao
número de estações.
A Figura 1 ilustra uma configuração típica de uma linha de processamento automatizada
onde múltiplas estações de trabalho estão interligadas por um tapete rolante também automatizado.
A Figura 2 apresenta uma configuração típica de um sistema de montagem automatizada,
onde é executada uma sequência de operações de forma a combinar múltiplos componentes numa
única entidade. Esta entidade poderá ser um produto final ou uma parte de uma montagem de um
produto maior [4].
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Figuraa 1 - Configuração geral de lin
nhas de produçãão automatizadaas [4].

Figura 2 - Configuraçãão geral de sisteemas de montaggem automatizaados [4].

d produção pode ser sín
ncrona ou asssíncrona. Noo primeiro caaso, todas
A operação da linha de
as esttações ficam
m à espera quue a estação mais lenta teermine o proocesso antes que as peças possam
ser transferidas
t
para a estaação seguintte. No segu
undo caso, os processoos das estaçções são
indeppendentes um
mas das outraas, isto é, o sistema
s
de trransporte esttá sempre atiivo e, sempree que um
proceesso é terminnado numa estação,
e
a peeça é libertada para o meio
m
de transsporte e a peeça segue
para a estação seguinte caso esta esteja liivre, caso co
ontrário fica em espera. D
Desta formaa, permite
que esta
e estação anterior
a
fiquee disponível para receberr outra peça, otimizando aassim o proccesso.
Existem vários tipos de linhas de
d produção, capazes de produzir váários lotes do
o mesmo
modeelo ou gruposs de modeloss similares. Os
O diferentess tipos de linhas de montaagem estão ilustrados
i
na Figura 3, ondee diferentes modelos
m
estãoo representad
dos por diferrentes formass geométricaas [5] [6].
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Figuraa 3- Tipos de linha de produçãão [7].

s
de montagem mais
m
dedicaados são connstruídos em
m torno de um
u prato
Muitos sistemas
rotatiivo em vez de
d um sistem
ma de transpporte linear. Estas linhas de transporrte circularess definem
uma superfície pllana, normallmente com a configuraçção duma meesa circular e, em redor da mesa,
existeem ninhos onde
o
se alojaam as peças.. As estações de trabalho são estacioonárias e usualmente
localiizadas na peeriferia da mesa
m
(ver Figura 4). O prato roda de forma inndexada, de forma a
orienntar os ninhoos na posiçãoo correta parra o processsamento das estações de trabalho. Quando
Q
as
estaçõões terminam
m o processoo, o prato vollta a rodar, orientando
o
ass peças com a próxima estação de
traballho.
meio de controlo que
O controlo de um prato rotativo pode ser feiito diretamennte por um m
estejaa a ser impleementado peelo responsávvel do desen
nvolvimento do sistema de montagem
m ou por
uma carta de conntrolo específica do forneecedor. Estaas cartas poddem comuniccar com outrros meios
de coontrolo. Este último métoodo acaba porr se tornar mais
m utilizadoo, uma vez quue a parte dee controlo
já se encontra desenvolvida,
d
, tornando assim
a
a apliicação de um
m prato rotaativo numa linha de
monttagem uma taarefa mais sim
mples [4].
Neste últtimo métodoo, se quiserm
mos efetuar um
u movimennto, basta ennviar um com
mando de
rotaçãão ao controolador do praato rotativo e este inicia a rotação paara a posiçãoo seguinte. Quando
Q
o
prato chegar à poosição, o conntrolador retooma um sinaal que indicaa que o pratoo rotativo já efetuou
e
a
rotaçãão e que se encontra
e
na posição
p
correeta, caso contrário, envia um sinal de erro.

Figura 4 - Reprresentação genéérica de um praato rotativo [4].

2.2. Principais elemen
ntos de um
m sistema de controolo e com
mando
Nesta seccção abordam
m-se, com alggum detalhe,, alguns destes equipameentos, nomeaadamente:
contrroladores, sennsores e atuaadores [8].

2.2.11. Soluçõees de comaando e con
ntrolo
O controlo lógico tem
m por objetivo complem
mentar sistem
mas lógicos de maneira que eles
respoondam a evenntos externoos ou internos de acordo e conforme o desejado dde um ponto
o de vista
8

utilitário. O controlo lógico é um meio de automatização que se realiza por meio de circuitos
(elétricos, hidráulicos, pneumáticos, etc.) em que as variáveis são binárias (valor 0 ou 1) [8].
Os sistemas de controlo e comando de um sistema de automação proporcionam uma série
de funções chaves, tais como:
▪

Controlo global dos elementos dum sistema para assegurar que todos operam como
planeado e na sequência prevista;

▪

Apresentação de dados relativos a um sistema ou processo, para o utilizador,
supervisor e/ou para um processo supervisor.

▪

Despoletar alarmes, erros e informação para identificar falhas do sistema.

▪

Funcionalidades de segurança

Computadores para controlo de processos
O uso de computadores digitais para o controlo industrial de processos, surgiu nos
processos contínuos industriais na década de 1950. Antes disso, os controladores analógicos eram
usados para implementar o controlo contínuo e os sistemas controlados por relés eram usados para
implementar o controlo discreto. Nesse período, a tecnologia dos computadores ainda estava muito
pouco evoluída e os computadores existentes para o controlo de processos industriais, eram muito
volumosos e caros; comparados com a tecnologia atual, os computadores da década de 1950 eram
lentos e pouco fiáveis. Para além de que os computadores instalados, muitas vezes, custavam mais
do que o processo que iam controlar. Os avanços tecnológicos na área dos circuitos integrados
levaram ao desenvolvimento de microprocessadores. Atualmente, os processos industriais são
controlados por computadores digitais baseados em microprocessadores.
Existem várias maneiras para controlar processos com um computador. A Figura 5 mostra
a distinção entre a monitorização de processos e o controlo de processos. Na monitorização de
processos, o computador é usado simplesmente para recolher dados do processo (a), enquanto no
controlo do processo, de acordo com a nomenclatura, o computador controla o processo (b). Em
alguns casos, o processo pode ser controlado em malha aberta, em outros o processo precisa de
algum tipo de retorno para assegurar que as instruções de controlo foram corretamente realizadas.
Esta situação mais comum é o controlo em malha fechada (c).
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Figuraa 5 - Formas de controlar proceessos através dee um computaddor [4].

Autóómatos programáveis
Programmablle Logic
Os Autóómatos proggramáveis, vulgarmentee designadoos PLC (P
Contrrollers), são elementos fundamentais
f
s dos modern
nos sistemass de automaçção industrial. O PLC
é um
m equipameento eletróniico, que peermite a au
utomatizaçãoo de sistem
mas, sendo, um dos
contrroladores maais utilizados na indústrria, graças à sua multifu
funcionalidadde e flexibillidade de
progrramação. Um
m PLC auttomatiza um
ma grande quantidade de ações (de acordo com as
necesssidades) coom precisãoo, confiabiliidade, rapid
dez e poucoo investimeento. São analisadas
a
inform
mações de entradas,
e
proocessa-se, deecisões são tomadas;
t
tuddo isto é efettuado em sim
multâneo
com o desenrolarr do processoo. Cada PLC possui múlttiplas unidaddes de processsamento perrmite que
vários programass estejam a ser
s executadoos em simulltâneo no coontrolador. O
Os programass diferem
nos níveis
n
de priooridade e tipoo de execuçãão (periódico/cíclico ou por
p interrupçõões).
Mas nem
m sempre foii assim, vistoo que no iníício os PLCss pretendiam
m ser uma allternativa
mais flexível à lógica
l
elétricca e baseadda em timerss, que era comum
c
encoontrar nos paainéis de
contrrolo. Com a sua populariidade e faciliidade de pro
ogramação, os
o PLCs evolluíram muito
o desde o
seu aparecimento
a
o (década de 1970). Hojee existem várrios tipos de PLC, sendoo os mais pod
derosos e
verdaadeiros compputadores industriais de elevada perfformance. De
D qualquer fforma, todoss os PLC
têm capacidades elementaress como: Tem
mporizadorees, Contadorres, Registoss, Operações lógicas
elemeentares, váriaas entradas e saídas digittais e analógiicas, expansííveis com móódulos de IO
O [8] [9].
Os PLC
Cs são atuaalmente equuipamentos imprescindííveis nos pprocessos in
ndústrias,
possuuindo algumaas característticas como [88] [10]:
▪

Microprocesssadores avannçados e tecn
M
nologia eletrrónica permittem de o PL
LC efetue
c
ciclos
de leituura mais rápiidos;

▪

Simplificaçãoo nos quadroos e painéis elétricos. Tooda a cablaggem do comaando fica
S
reesumida a um
u conjuntoo de entrad
das e saídas. Como connsequência, qualquer
a
alteração
neceessária tornaa-se mais rápida e barata.

▪

R
Robustez
adeequada aos am
mbientes ind
dustriais;

▪

P
Programação
por meio dee computadorres pessoais (PC);

▪

L
Linguagens
d programaçção de alto níível.
de
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▪

Funções avannçadas. Os controladorees podem reealizar uma grande varieedade de
F
taarefas de coontrolo atravvés de funçções matem
máticas, contrrolo de quaalidade e
innformações para
p relatórioos.

À semelhhança com oss computadoores, um PLC
C segue o moodelo de um
m sistema quee engloba
“harddware”, “sofftware”, daddos e proceedimentos. De
D forma geral,
g
os eleementos bássicos que
consttituem o moddelo de um PLC
P
são os seeguintes [11]]:
▪

U
Unidade
Centtral de Proceessamento (C
CPU);

▪

S
Sistema
Operrativo (SO);

▪

M
Memória
de programa
p
e dados;
d

▪

E
Entradas
(Inpputs) e saídass (Outputs);

▪

C
Comunicaçõe
es;

▪

A
Alimentação.

A Figura 6 ilustra o esquema básico da estrutu
ura de hardw
ware de um PL
LC.

Figura 6 - Esqueema da estruturaa de hardware de
d um PLC [122].

s inicializa um PLC, esste cumpre uma
u
rotina de
d operaçõess pré-program
madas. O
Quando se
contrrolador comeeça por execuutar uma sériie de verificaações, tal com
mo o funcionnamento do CPU,
C
das
memóórias, o recoonhecimento dos móduloos de entradaa e de saída ligadas
l
ao PL
LC, desativaa todas as
saídaas, verifica a existência de
d algum programa de usuário e, no final,
f
emite uum aviso de erro caso
algum
m dos itens acima
a
falhe [13].
No inícioo de cada cicclo de execuução são analisadas as enntradas que ppossam prov
vir de um
qualqquer processo e, de seguuida o resulttado deste scan
s
é armazzenado na m
memória de dados de
proceessamento. Os
O sinais de entrada
e
podeem ser digitaais ou analógicos e podenndo, ainda, seer usados
vários módulos de
d entradas que
q se adequeem às necesssidades do sistema. As eentradas são meios de
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comunicação do PLC com o processo a ser controlado. As entradas recebem os sinais dos campos e
transforma-os em sinais digitais para serem processados pelo CPU [13].
A memória do programa e a memória utilizada para a transferência de dados estão
separadas pois este facto resulta na necessidade de armazenar os programas do PLC, mesmo com a
alimentação desligada. Na execução do programa, o CPU acede à memória do autómato para
armazenamento e transferência de dados [13].
No final de cada ciclo as saídas são atuadas de acordo com as entradas e o programa de
controlo, de modo a comandar o equipamento ou máquinas envolvidas no processo [13].
Inicia-se então um novo ciclo do PLC, repetindo todo o processo, de acordo com a Figura
7.

Iniciação

Verificação do estado das entradas

Atualização da memória

Programa

Atualização das saídas
Figura 7 - Ciclo de processamento de um PLC.

Os PLCs possuem portas de comunicação que podem ser do tipo: portas série (RS232 e
RS485), redes de campo (CAN, Profibus, DeviceNet, etc.), portas Ethernet (TCP/IP), entre outros.
Os autómatos programáveis são sistemas de controlo que atualmente são capazes de comunicar
com outros sistemas de controlo, fornecer relatórios de produção, calendarização da produção, e
diagnosticar as suas próprias falhas e os da máquina ou processos que controlam [14] [15].
A programação de controladores compatíveis com a norma IEC 61131-3 é feita através das
cinco linguagens definidas pela mesma. Atualmente diversos PLCs disponíveis no mercado têm
boa compatibilidade com a norma. As cinco linguagens que definem esta norma são [16]:
▪

SFC:

Sequential Function Chart

▪

IL:

Instruction List

▪

ST:

Structured Text

▪

LD:

Ladder Diagram
12

▪

FBD:

Function Block Diagram

A norma 61131-3 em sua parte tem por objetivo que na programação dos controladores a
abordagem e estruturação seja fundamentada em três princípios: modularização, estruturação e
reutilização de código [16].
Os ambientes de programação compatíveis com a norma IEC permitem a utilização de
linguagens de programação diferentes dentro do mesmo programa, de forma que cada problema de
controlo seja tratado pela linguagem que mais se adequa, dentro dessas considerações. A norma
IEC não restringe nenhuma linguagem em relação a elementos comuns, que é a parte mais
importante da norma. Ou seja, o utilizador pode usar a linguagem da sua preferência para utilizar
todos os elementos comuns [16].
Refira-se que existem no mercado várias opções de marcas perfeitamente equivalentes
(Omron, Siemens, Beckhoff, Schneider, GE, Allen-Bradley, etc.) entre as quais aplicam-se os
mesmos conceitos apresentados neste capítulo.

Sistemas embebidos
Os sistemas embebidos são usualmente encontrados em aplicações do dia-a-dia, contudo,
também podem ser encontradas em sistemas de automação complexos e sistemas de controlo
adaptáveis. Este tipo de sistemas quando comparados com outros tipos de controladores industriais,
apresentam normalmente consumos elétricos mais baixos, mas em contrapartida são mais limitados
em espaço de memória. No entanto, para resolver sistemas em tempo real, os sistemas embebidos
são mais baratos e muito mais fáceis de conceber. A simplicidade no desenvolvimento de soluções,
reflete-se a termos de hardware e software [17].
Os sistemas embebidos são normalmente programados para realizar funcionalidades em
tempo real. O hardware de processamento normalmente utilizado inclui microcontroladores,
microprocessadores, FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), DSPs (Digital Signal Processors)
e ASICs (Application-Specific Integrated Circuits), cada um com as suas caraterísticas específicas
[17].

PC Industrial
O Computador Pessoal (PC – Personal Computer) tem surgido com mais frequência em
sistemas industriais. O interesse em aplicar computadores pessoais em processos de controlo é
maior, isto deve-se ao facto destes equipamentos serem cada vez mais fiáveis, e apresentarem
garantias de resultados consistentes. Computadores modernos podem executar de forma confiável
tarefas como: uniformidade no controlo, proporcionar grandes velocidades nos processos de
controlo e executar vários processos em simultâneo [18].

Interface homem-máquina (HMI)
Na automação industrial, uma HMI é uma interface gráfica que permite ao utilizador
interagir com uma máquina. O objetivo do diálogo Homem-máquina é permitir a comunicação
13

entre o Homem e a máquinaa de um moddo simples. Assim,
A
a HM
MI está norm
malmente pró
óxima da
linha de produçãoo, instalada na
n estação dee trabalho, trraduzindo os sinais vindoos do PLC paara sinais
gráficcos de fácil entendimento
e
o.
Uma HM
MI é um haardware induustrial comp
posto normalmente por uma tela táátil e um
conjuunto de teclaas para naveegação ou innserção de dados e utilizza software proprietário para sua
progrramação.
v
aplicaações onde see podem utiliizar uma HM
MI, como porr exemplo:
Existem várias
▪

V
Visualização
de alarmes gerados
g
por alguma
a
conddição anormaal do sistemaa;

▪

V
Visualização
de dados dos equipamen
ntos de uma linha
l
de proddução;

▪

V
Visualização
de dados de processo daa máquina;

▪

A
Alteração
de parâmetros do
d processo;

▪

O
Operação
em
m modo manuual de compo
onentes da máquina;
m

▪

A
Alteração
de configuraçõees de equipam
mentos.

Deste moodo, o utilizaador tem umaa maior facillidade de anáálise de dadoos e diagnóstico físico
da mááquina, podeendo assim evvitar erros dee atuação [10
0] [19].
Supeervisory conttrol and dataa acquisition (SCADA)
O processso de monittorização é muito
m
importtante, existinndo, por issoo, no mercad
do vários
produutos capazes de realizar de
d forma sim
mples essa fun
nção e que fuuncionam coom a generaliidade dos
contrroladores inddustriais. Um
m sistema de supervisionaamento típico é capaz dee adquirir e transmitir
t
dadoss para um processo
p
umaa interface Homem-máq
H
quina (HMI) que permitee ao operado
or enviar
comaandos e ler os dados addquiridos doo processo, unidades
u
term
minais remootas (RTU – Remote
Term
minal Units) que
q estão liggados diretam
mente aos pro
ocessos paraa controlo e aaquisição dee dados, e
por fiim, uma redee de comuniccação que ligga o computaador central aos RTUs [44] [8]. A relaação entre
o conntrolo de supervisão e o controlo
c
do processo
p
é ilu
ustrado na Fiigura 8.

Figura 8 - Controlo de suupervisão sobreeposto a outros sistemas de conntrolo [4].
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2.2.2. Sensores e detetores industriais
Os sensores são componentes indispensáveis em qualquer sistema automatizado. São eles
os responsáveis por obter informação do funcionamento dos sistemas e da evolução dos processos a
ser controlados. Estão, por isso, associados a funções de supervisão, monitorização. Em termos
industriais, existem uma grande variedade de sensores, adaptados a determinadas funções e
grandezas a medir. Neste subcapítulo serão descritos alguns dos sensores mais aplicados na
indústria [14].
Detetores de proximidade: de contato, óticos, indutivos, capacitivos, magnéticos, entre
outros.
Sensores analógicos: de temperatura, carga, resistência, humidade, imagem, entre outros.

2.2.3. Atuadores industriais
Os atuadores são fundamentais em qualquer sistema de controlo industrial. Representam a
saída do sistema, isto é, a possibilidade de atuar nos processos ou equipamentos a que está
associado. Existe uma enorme variedade de tecnologias associadas a estes componentes, abordando
em particular os atuadores pneumáticos, hidráulicos e os eletromagnéticos dada a sua importância
na indústria.
Os atuadores podem ser do tipo hidráulico, pneumático e eletromecânicos. A tecnologia do
ar comprimido apresenta uma maneira fácil e segura de obter o movimento linear. A utilização de
mecanismos intermédios permite transformar esse movimento linear em movimento de rotação.
Dentro deste tipo de atuadores, existem os cilindros pneumáticos e motores pneumáticos. Os
atuadores hidráulicos comportam-se de forma semelhante aos pneumáticos, mas neste caso o fluído
utilizado é óleo.
Os atuadores eletromecânicos são essencialmente implementados pelos motores elétricos.
Estes equipamentos são muito usados na indústria devido ao facto de serem mais baratos, quando
comparados com os motores pneumáticos e hidráulicos. São fáceis de comandar, adaptam-se
razoavelmente bem às cargas a que são sujeitas e apresentam rendimentos elevados. Os motores
elétricos mais representativos são de dois tipos: Motor de corrente contínua (CC), Motor de
corrente alternada (CA) e Motor de passo a passo. Os motores de corrente contínua eram os mais
populares até há pouco tempo, mas com o, aparecimento e generalização de variadores de
velocidade eletrónicos, vieram facilitar controlo de motores de corrente alternada. Atualmente
passou a ser mais usual aplicar motores de corrente alternada, por serem mais baratos e possuírem
custos de instalação e manutenção mais baixos do que os motores de corrente contínua [14].

2.3. Redes de comunicação
As redes de comunicação industriais surgiram da necessidade de interligar computadores e
PLCs. Essa interligação veio permitir a partilha de dados entre dispositivos e bases de dados. Por
esse motivo, as redes de comunicação têm cada vez maior importância para as empresas, para que
haja a necessidade de monitorizar ou controlar processos em tempo real. A utilização de redes
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permite a comunicação rápida e fiável entre equipamentos e são, hoje em dia, mecanismos
indispensáveis no conceito de produtividade industrial [10][20].

2.4. Estratégias de desenvolvimento e metodologias de programação de
PLC
Nesta secção será feito uma referência ao software como sendo uma ferramenta industrial e
serão também discutidos os métodos, técnicas e ferramentas de desenvolvimento que podem
melhorar a produtividade e qualidade do software desenvolvido.

2.4.1. Estratégias de desenvolvimento de Software
Hoje em dia é comum haver uma aceitação de que programadores do presente e passado se
envolvam para perceber a importância da disciplina no desenvolvimento de código, modularidade e
reutilização de componentes de software.
Ainda que os programadores estejam interessados em ferramentas de simulação e teste,
ainda existe algum ceticismo em relação à adoção de técnicas de abstração. É comum aos
profissionais ligados a esta área de desenvolvimento estarem diariamente envolvidos em situações
de esforço para entregar e ajustar código em tempo útil e como consequência disso, na maioria das
vezes, os programadores estão mais interessados em seguir meios que permitam concretizar em
curto prazo do que seguirem métodos que garantam resultados não só a curto ou médio prazo mas
também a longo prazo. O uso de métodos impróprios é visto como um desperdício de tempo e
resultam em problemas evidentes nos algoritmos desenvolvidos, como por exemplo a carência de
uma estrutura sólida, dificuldade de integração de algoritmos que tenham sido desenvolvidos por
mais do que um programador, dificuldade de reutilização e manutenção do mesmo código.
Os trabalhos desenvolvidos pelos programadores, não costumam ser sujeitos ao controlo de
qualidade. As medidas comumente aceites são linhas de código, número de erros, debugging, etc.
Este facto resulta tipicamente na ideia de que o importante é que o software funcione sem qualquer
consideração na qualidade intrínseca do código. O facto de que o software funciona não garante
que possa ser facilmente modificado ou atualizado para enfrentar novas exigências e,
definitivamente, não assegura a sua reutilização. Por isso, estas práticas não são desejáveis e
resultam num sério obstáculo no que se entende por ser a boa prática de desenvolvimento de
software. Se não se conseguir mudar este tipo de abordagem e o sistema de valores subjacentes,
não existe possibilidade de introduzir metodologias de desenvolvimento corretas e sistemas de
garantia de qualidade [16].
Fatores de qualidade de software
Os fatores de qualidade de um software podem ser divididos em dois grupos: as qualidades
externas, que são aquelas reconhecidas pelo utilizador, e as qualidades internas, que estão
relacionadas com as caraterísticas intrínsecas do software que são funcionais para a obtenção das
qualidades externas [16].
As qualidades externas principais são a exatidão, a performance e a facilidade de usar o
software. Estes são os três requisitos mais gerais que o utilizador final é capaz de perceber e
avaliar.
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O termo exatidão pode ter vários significados. O primeiro refere-se ao número de erros
presentes no software. Um programa está exato se estiver livre de erros ou, melhor dizendo, se
durante a sua utilização muito poucas falhas ocorrem. Uma interpretação ligeiramente diferente
tem a ver com a confiabilidade, medindo a correspondência entre o esperado e o comportamento
atual do software. Outro significado que pode estar relacionado com exatidão é robustez. Um
software é robusto se dada a ocorrência de funcionamento imprevisíveis, o comportamento
resultante não falhe, ou que pelo menos não traga consequências negativas para o sistema
controlado.
À parte da exatidão, a performance é geralmente muito importante. De modo geral,
podemos dizer que um pacote de software de controlo oferece boas performances se o seu tempo de
resposta é compatível com as necessidades do utilizador [16].
Outro fator externo que afeta a perceção da qualidade do software é a facilidade de
utilização. A facilidade de utilização significa essencialmente que é necessário um período de
aprendizagem curto para que o operador consiga operar no sistema sem dificuldades. Se
considerarmos o caso dum software de PLC, o utilizador não é normalmente especialista em
tecnologias de informação. Tipicamente tem um bom conhecimento do processo controlado e o seu
papel é limitado a definir os parâmetros do sistema, operação inicial e procedimentos de operação.
Como consequência, a facilidade de utilização é conseguida através de interfaces Homem-máquina
claras e a disponibilidade de botões dedicados para reações rápidas.
Em aplicações tradicionais, a facilidade de utilização está relacionada com a
disponibilidade de interfaces poderosas e avançadas. É certo que uma interface gráfica, que
apresente muitos dados em simultâneo e capaz de oferecer muitas opções possíveis, aumenta a
produtividade de um utilizador experiente capaz de usar todas essas opções. Mas se o utilizador não
estiver familiarizado com a interface é melhor usar soluções mais simples e recorrer a uma
abordagem passo a passo [16].
As qualidades externas resultam da aplicação de técnicas e métodos adequados no projeto e
desenvolvimento. Por outras palavras, as qualidades externas são asseguradas pelas qualidades
internas. De seguida apresenta-se algumas das qualidades internas mais importantes [16]:
Compreensibilidade: uma caraterística chave para o software, que favorece correções,
modificações e atualizações e possível reutilização. De um modo geral, a compreensibilidade do
software é garantida ao se decompor por partes de tal maneira que cada parte pode ser descrita de
forma independente das outras. A maioria das metodologias de projeto são concebidas para obter
esta modularidade, porém, nem todas atingem o nível desejado de compreensibilidade [16].
Reutilização: os métodos de obter compreensibilidade por si só não implicam a capacidade
de reutilização. Um pacote de software é reutilizável se este for independente do ambiente nativo e
permanece independente do ambiente onde é sucessivamente integrados [16].
Verificabilidade: especialmente para sistemas em tempo real, a verificabilidade é outra
qualidade interna importante. De um modo geral, um software é verificável se for fácil de testar de
forma disciplinar. Além disso, um software pode ser verificado e testado num tempo razoavelmente
curto se for possível verificar e testar separadamente cada uma das partes e depois verificar o seu
conjunto [16].
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Manutenção: verificabilidade é estritamente relacionada com manutenção; a possibilidade
de aceder de forma fácil e isolada à parte que precisa ser modificada ou melhorada [16].
Isolamento: a independência mútua das partes individuais do software pode ser medida
com respeito ao impacto de erros e para a execução de operações de manutenção. Relativamente
aos aspetos anteriores, pode-se afirmar que o pacote apresenta um alto grau de isolamento se um
problema que ocorra dentro de um módulo específico não tenha efeitos (ou poucos efeitos) sobre os
outros módulos [16].
Sumariando, para que o software se torne uma verdadeira ferramenta industrial, são
necessárias ferramentas e metodologias adequadas. Tais ferramentas e métodos devem garantir as
qualidades internas de modo a criar condições para garantir as qualidades externas. Este parece ser
o único meio eficaz para enfrentar a complexidade intrínseca do software. Como visto, a
modularidade é o fator chave para a qualidade interna [16].

2.4.2. Metodologias e técnicas para a programação de PLCs
Num momento inicial, dá-se a conhecer as técnicas e metodologias tipicamente utilizadas
para a implementação de software. Deste modo, é dado a conhecer a utilização de ferramentas de
modelação como as máquinas de estados finitos, os Petri Nets e os Grafcet.
No final, é feita uma breve descrição à programação orientada por objetos e às suas
características interessantes do ponto de vista de desenvolvimento de software para PLC. São ainda
apresentadas as plataformas que a norma IEC 61131-3 disponibiliza como base para a
implementação dos programas de PLC.
Diagramas de Processo
Na implementação de um sistema de automação, o primeiro objetivo do projetista deve ser
a transmissão eficiente e segura do conteúdo técnico dos processos industriais a serem
automatizados. Há várias formas de representação gráfica de sistemas dinâmicos, onde a evolução
depende de eventos que ocorrem no processo que são utilizados com frequência. Estes fluxogramas
e diagramas são implementados por meio de símbolos padronizados que mostram as relações
funcionais entre os seus diversos componentes, e, por meio desse meio gráfico, é possível entender
as condições operacionais de um sistema [10].
Para apresentar os processos industriais, é comum usarem-se [10]:
▪

Diagramas de blocos;

▪

Diagramas de fluxo de processo;

▪

Diagramas de interligação e instrumentação (Diagrama de estados, Petri Nets e
Grafcets) ou fluxogramas de engenharia, P&ID (Piping and Instrumention
Diagrams).

Todos os três são meios de comunicação complementares, indispensáveis para a
comunicação entre diversos especialistas que colaboram nos processos e com os engenheiros de
automação. Estas técnicas não pretendem minimizar as funções lógicas, pelo contrário, o seu fim
reside na imposição de um funcionamento rigoroso, de forma a evitar incoerências, bloqueios, ou
conflitos no funcionamento do programa. Nesse sentido, pretende-se assegurar, durante a fase de
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projeto e de desenvolvimentto a elevadaa probabilidaade de o prrograma estaar isento de erros de
conceeção [10]. Existem
E
diveersas técnicaas que perm
mitem a modelação de sistemas dee eventos
discreetos, tais com
mo as, máquiinas de estaddos finitos, Petri
P
Nets e o Grafcet.
Máqu
uinas de esttados finitos
Uma máqquina de esttados finitoss é um sisteema de transsições que ccomporta um
m número
finitoo de estadoss e de transiições entre esses
e
estado
os. Este métoodo permitee descrever de
d forma
gráficca o sistema,, no que diz respeito
r
à sua evolução ao
a longo do tempo
t
[12].
De entre as represenntações maiss vulgarmentte usadas, duuas são refeerências espeeciais: os
diagrramas de esttados e os fluxogramas.
f
. Ambas rep
presentações são usadas para a desccrição de
algorritmos [12].
m
áreas de aplicaçãoo mostram os
o estados
Os diagraamas de estaados que são usados em muitas
sob a forma de cíírculos e trannsições na forma
fo
de setaas. Os arcos são etiquetaados pela com
mbinação
de evventos e açõees cuja verifiicação dessaas condições permite alterar o estado do sistema [21].
[
(ver
Figurra 9).

Figura 9 - Elementos de um
m diagrama de estados
e
[21].

Os fluxoogramas são mais voocacionados para a deescrição de algoritmoss e são,
possivelmente, a ferramenta de modelizaação de softw
ware mais antiga
a
e podde ser consid
derada de
comppreensão intuuitiva. Este tiipo de repressentação apreesenta os esttados em form
ma de retâng
gulos e as
transiições entre os
o estados sãão representaadas em form
ma de losangos, são detallhadas em teermos das
depenndências de eventos de entrada. Coontudo, existte o inconveeniente de reesultar num reduzido
suporrte às técniicas estruturradas de prrogramação. O estado inicial e fi
final (caso exista)
e
é
explicitamente modelizado [12]. A Figuraa 10 apresentta um exemplo de um fluuxograma.
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Figura 10 - Elementos de
d um fluxograma [18].

De um modo
m
geral,, as máquinnas de estad
dos finitos apresentam
a
limitações quanto
q
à
modeelização de sistemas
s
com
mplexos, nom
meadamente a incapacidaade de modeelização de processos
p
concoorrentes, bem
m como a reppresentações hierárquicass. As dificulddades de moddelização dee sistemas
paraleelos e de supportar uma decomposição
d
o hierárquicaa excluem a utilização daa máquina de
d estados
finitoos [12]. No que toca à representaçção de sistem
mas mais complexos, a subsecção seguinte
consttitui uma respposta mais addequada paraa a redução destas
d
limitações.
Redees de Petri (P
Petri Nets)
As Redess de Petri, embora possaam ser encarradas como um formalissmo de repreesentação
abstraato, revelam
m-se adequaddas à represeentação das dependências
d
s referidas nno parágrafo anterior.
As reedes de Petrri foram proopostas por Carl Adam Petri, que criou
c
este m
método de esstudo dos
sistem
mas dinâmicoos a eventos discretos naa sua tese de doutoramentto (1962). Sãão uma ferraamenta de
modeelização e annálise de sisttemas que, permitem
p
a construção
c
d seu modello de funcionamento.
do
Esta metodologiia permite modelizar sistemas
s
complexos quue apresenteem carateríssticas de
funcionamento cooncorrente e com necessiidade de interatuar. [12].
As Redess de Petri (RddP) destacam
m-se na engen
nharia atual pelas
p
seguinntes qualidadees [10]:
▪

C
Capturam
as relações
r
de precedência
p
e os vínculoss estruturais dos sistemass reais;

▪

S graficam
São
mente expressivas;

▪

M
Modelam
connflitos e filass;

▪

T fundameento matemáático e prático
Têm
o;

▪

Admitem várrias especializações (RP
A
Ps temporizadas, coloridas, estocássticas, de
e, etc.).
c
confiabilidad

Uma Redde de Petri é um grafo oriientado quem
m tem dois tiipos de nós: ttransições e posições.
p
Os arrcos do grafoo partem de algumas
a
posiições ou vicee-versa. Aos arcos associam-se númerros fixos.
Cadaa posição podde conter um
m número de marcas e esttas, sob certaas condiçõess, podem mover-se ao
longoo dos arcos, respeitados
r
o sentidos destes
os
d
[10] (v
ver Figura 111), Este métoodo permite descrever
d
de forma
fo
gráficca tantos prrocessos seqquenciais e especialmeente processsos não seq
quenciais
(assínncronos) [21].
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M
Marca
Traansição
Poosição
A
Arco

Figurra 11 – Exempllo de representaação gráfica de uma Petri Net [22].

A dinâm
mica das Petrri Nets funcciona da seg
guinte formaa: para que uma transição esteja
habiliitada é neceessário que todas as posições de en
ntrada da reeferida transiição contenh
ham pelo
menoos uma marcca. Quando ocorre um evento
e
que associado
a
a uma determ
minada transição, essa
condiição é verificcada e a Redde de Petri alltera o seu estado: é decrrementada uuma marca daa posição
de enntrada e é inccrementada uma
u marca naa posição de saída da trannsição em caausa [11].
A Figuraa 12 ilustra um
u exemplo da movimen
ntação de maarcas de umaa dada posiçãão após a
verifiicação das coondições de transição.
t

Figura 12 - Movimento
M
de marcas
m
após a verificação
v
das condições
c
de trransição [11].

Grafc
fcet
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As Petri Nets
N têm siddo tidas comoo uma alternaativa para a descrição
d
de sistemas de controlo.
No entanto,
e
apesar das suas vantagens em termoss de análisee e capacidaade de repreesentar a
simulltaneidade, a perceção inndustrial era de
d que esta téécnica era muito
m
difícil dde usar. Isso levou em
1977 para o deseenvolvimentoo do Grafcet (Graphe Fonctionnel
F
d Commandde Etape/Tra
de
ansition),
que está
e intimameente relacionnado com um
m subconjunto de uma Peetri Net [23].
O Grafceet é por isso, a solução mais
m utilizadaa entre os prrofissionais eenvolvidos na
n área da
autom
mação. Esta técnica perm
mite descrevver, de form
ma sucinta e objetiva as funções de controlo
relativas a um deeterminado siistema, indeppendentemen
nte do seu caampo de apllicação. As principais
p
carateerísticas doss Grafcets são
s a apreseentação sintéética, potenccialidade de representar sistemas
compplexos, faciliidade de interpretação, modelação
m
de
d sistemas lógicos, mettodologia esstruturada
(de foorma descenndente) que permite
p
a connceção do geeral para o particular,
p
dee forma hieraarquizada
[23].
Os sistem
mas descritos em Grafceet são representados atrravés de uma série de etapas,
e
às
v
detterminadas condições
c
quaiss estão associadas ações, sobre as quaais evoluem quando se verificam
(transsições, às quuais estão asssociadas receetividades). As
A etapas e trransições esttão ligadas através
a
de
arcoss, com uma determinada
d
orientação. As ligações orientadas ligam
l
as etappas às transições e as
transiições às etappas. A aplicação deste forrmalismo é definida
d
por um conjuntoo de regras de
d sintaxe
e de evolução
e
desscrevendo a dinâmica
d
do sistema a paartir de uma situação
s
iniccial [12][23].
Usando o Grafcet torrna-se imporrtante conseg
guir transform
mar o modeelo desenvolv
vido num
conjuunto de equaações, que sirrva de base para
p
a implementação doo comando ddo sistema. Na
N Figura
13 é apresentaddo um exem
mplo de um
m Grafcet tipo
t
e, ao lado, o coonjunto de equações
correspondentes, que pode servir de basse à implem
mentação do respetivo alggoritmo de comando
[12].

Figuraa 13 – Exemplo de modelizaçãão algébrica de um
u Grafcet tipoo [12].

q a descriçção de o funccionamento de
d uma máquuina ou partee de máquinaa se torna
Sempre que
compplexa, pode ocorrer a siituação em o Grafcet, que
q descrevee o seu funccionamento, se torne
elegívvel ou de difícil compreensão. Nesssa situação, a resoluçãoo do problem
ma passa po
or utilizar
macroo etapas. Esste tipo de reepresentaçãoo permite, attravés de maacro represenntações, simp
plificar a
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abordagem ao problema. As macro etapas são também uma forma de facilitar a hierarquização das
sequências e dos Grafcets, entre eles.
Técnicas de estruturação e plataforma de desenvolvimento do software
Aliados aos métodos referidos anteriormente, existem abordagens e técnicas que permitem
melhorar a produtividade e qualidade do software desenvolvido. Refere-se com isto, a utilização de
conceitos como a programação orientada por objetos que permitam acrescentar algumas das
caraterísticas referidas na secção 2.4.1. A norma IEC 61131-3 fornece uma base que permite
implementar programas de PLC de acordo com as caraterísticas.
Programação orientada por objetos
A Programação Orientada por Objetos é um tipo de programação popular que utiliza
“Objetos” para projetar aplicações e programas para computadores. Um objeto denomina uma
estrutura de dados que consiste em campos de dados e métodos de processamento dos dados.
Uma das grandes vantagens da POO é que permite ao programador modelar e desenvolver
programas complexos com relativa facilidade, com a vantagem de poder beneficiar de conceitos
como a reutilização de componentes, herança, polimorfismo, entre outros.
A solução de um problema visto sobre o ponto de vista do paradigma POO é definir os
objetos necessários e definir como eles cooperam entre si e fazer a comunicação entre eles [24].
Este conceito possui algumas caraterísticas interessantes do ponto de vista de
desenvolvimento de software para PLC, nomeadamente a modularidade, organização e reutilização
de software.
Norma IEC 61131-3
A norma IEC 61131-3 define um conjunto de linguagens de programação para resolver
uma ampla gama de problemas tecnológicos. Outra vantagem é que proporciona diferentes
mecanismos para permitir a reutilização de software. Esses mecanismos permitem a decomposição
do programa principal em módulos independentes definidos por Program Organization Units
(POUs). Os POUs são divididos nos seguintes elementos que permitem a reutilização de software:
Programas: contém a maior parte dos elementos do programa, variáveis. É o corpo do
controlo duma máquina ou de um processo.
Function Blocks (FB): são elementos de software que podem ser definidos em duas partes:
(i) os dados, que podem ser parâmetros de entrada/saída, passagem, e as variáveis internas. As
variáveis de entrada só podem ser alteradas no exterior e apenas lidas no interior da FB. As
variáveis de saída podem ser lidas e alteradas no interior e apenas lidas no exterior das FB. As
variáveis de passagem, muitas vezes também designadas por variáveis In/Out, são geralmente,
estruturas de dados partilhadas com variáveis que podem ser lidas e alteradas no interior das FB.
As Function Blocks permitem que os valores das variáveis internas fiquem guardados durante a
execução dos ciclos de trabalho do autómato; (ii) o algoritmo é um código que é executado cada
vez que a Function Block é evocada. O algoritmo das Function Blocks pode ser implementado em
linguagem gráfica ou textual, isto é, como por exemplo permite o uso de linguagem Ladder ou
Structured Text. Desta forma o usuário pode implementar o algoritmo com a linguagem que mais
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se adeque à exigência da aplicação. Permite também evocar outras Function Blocks e Functions,
resultando então numa forte decomposição hierárquica do programa.
Functions: são elementos de software análogos às Function Blocks, com a diferença que
apenas retomam uma saída e, possuem a particularidade de não memorizarem o estado das
variáveis internas. Dessa forma, cada vez que uma Function é evocada, desempenha serviços,
retomando o programa sempre ao estado inicial [1].

2.5. Modelação da interface homem-máquina
Atualmente, as HMI modernas possuem aplicativos multifuncionais e fornecem
ferramentas que permitem a implementação de diferentes modelos de objetos. Estes podem ter
diferentes níveis de complexidade, por exemplo, podem ser tratados simples objetos que poderão
ser integrados em janelas (botões, caixas de seleção, etc.), como sistemas mais complexos que
podem incluir vários tipos de objetos mais simples num objeto só, estes últimos podem mesmo
tratar-se de uma janela completa desenvolvida de forma a poder ser reutilizável em vários projetos.
Trata-se então de uma abordagem baseada na filosofia de Programação “Orientada por Objetos”,
mas em ambiente de desenvolvimento de interfaces Homem-máquina. Isto resulta do mesmo
propósito que se tem apresentado até este momento, que é a procura da redução de tempo de
desenvolvimento do programa para a HMI [25].
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3. METODOLOGIA PROPOSTA
Esta secção tem como objetivo descrever e relatar o modelo adotado, no projeto e
desenvolvimento de módulos de controlo implementados em blocos funcionais. Foi necessário
realizar o estudo do problema e definir a estratégia. Esta fase do trabalho tomou as seguintes fases:
▪

Decomposição estrutural do equipamento;

▪

Definir um modelo de software;

▪

Desenvolvimento da lógica algorítmica com auxilio a diagramas;

▪

Criação das estruturas de dados;

▪

Implementação das soluções;

▪

Verificação das soluções implementadas.

3.1. Estudo do problema e metodologia proposta
No projeto de equipamentos de montagem de componentes os processos de controlos são
tipicamente realizados por recurso a PLC. Para empresas, como a Siroco, dedicadas ao
desenvolvimento deste tipo de equipamentos, em que o grau de repetibilidade de projetos que
surgem é quase nulo, implica que para cada novo projeto seja necessário desenvolver um novo
software de controlo. Tipicamente, quando assim se trata, procura-se usar partes de códigos que já
tenham sido desenvolvidos e que sejam, de alguma forma, semelhantes ou que possam servir como
base ao novo projeto. No entanto, esta prática torna-se complicada, pois a base dos programas
desenvolvidos depende de linguagens de programação de baixo nível (Ladder) para a
implementação de algoritmos de controlo, pois estas linguagens apresentam evidentes limitações
quanto se trata da estruturação e modularização do software. Além disso, a migração de um
software desenvolvimento para uma determinada aplicação a partir de uma plataforma para outra é
praticamente impossível de executar.
A fim de evitar algumas das desvantagens do método “copy & paste” e, para aumentar a
qualidade do software, foi estudado um conceito que se baseia no desenvolvimento de módulos de
controlo independentes e reutilizáveis que, interligados entre si, permitam ao programador
implementar um algoritmo de controlo geral, com a vantagem que a configuração possa ser feita de
forma simplificada, rápida e automática.
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O projeto passa então por estudar vários métodos de programação e procurar seguir a
metodologia mais apropriada para a implementação destes módulos. Cada módulo de controlo
deverá ser desenvolvido de forma independente e terá o propósito de gerir e controlar as principais
estruturas e elementos de um equipamento de montagem de componentes para que quando seja
necessário implementar um novo projeto, este seja feito garantindo que:
▪

Seja de fácil adaptabilidade;

▪

Responda de forma eficaz;

▪

Seja reutilizável;

▪

Possua estruturas que garantam a sua aplicabilidade e versatilidade.

Para projetos de grandes dimensões onde exista a necessidade de reduzir tempo de
desenvolvimento e de ter diversas equipas a trabalhar em simultâneo, em diferentes partes do
código, a utilização de módulos permite facilitar o desenvolvimento, implementação e manutenção
do algoritmo de controlo geral.
Nos últimos anos, a necessidade de novas linguagens e ferramentas para o
desenvolvimento de algoritmos em ambiente de programação de autómatos aumentou
drasticamente. É por isso que a comissão de internacional de eletrotecnia (IEC) publicou uma
norma para a padronização de linguagens de programação de PLC, denominada de IEC 61131-3.
Esta norma introduz princípios da programação de computadores na programação de autómatos,
que têm algumas caraterísticas interessantes em termos de modularização e reutilização de
software. Os mecanismos disponibilizados pela norma, nomeadamente as linguagens de
programação e as estruturas (Functions e Function blocks), podem ser usadas como potenciais
formas para melhorar o desenvolvimento e manutenção de software para PLC e servir de base para
o desenvolvimento dos módulos propostos.
Até os dias de hoje, a análise teórica e os projetos de controlo de equipamentos
automatizados têm sido sempre objetos de estudo, principalmente abordando sistemas de eventos
discretos e a sua descrição via máquinas de estados finitos ou redes de Petri. Contudo essas
abordagens raramente têm sido aplicadas na prática, principalmente porque é difícil derivar um
modelo preciso do fabrico de máquinas, que devem incluir modos de funcionamento, alarmes,
gestão de operações, entre outros. Para tal, torna-se mais fácil recorrer ao uso de Grafcets. Esta
técnica permite descrever de forma sucinta, objetiva e hierarquizada todas as funções de controlo
relativas a um determinado sistema.
Este projeto focar-se-á também em como introduzir alguns princípios da filosofia da
programação orientada por objetos para a programação de controladores industriais (PLC). A
abordagem Object-Oriented (O-O) tem boa aplicabilidade na modelação de sistemas físicos
complexos e com relativa facilidade para o programador, que ficará com o lucro dos benefícios do
conceito de reutilização de componentes, herança, polimorfismo, entre outros. A Programação
Orientada por Objetos possui alguns conceitos que são implementados em diferentes linguagens de
programação: objetos, atributos, classes e métodos. Estes conceitos podem ser descritos como
sendo sistemas programados, concebidos como um grupo de objetos, com certos atributos que
permitem a comunicação entre si e que reagem de acordo com a implementação dos métodos
implementados.
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Com a norma IEC 61131-3 passaram a existir estruturas programáveis, tais como a
Function Block (FB) e Function (F). Estes blocos funcionais são a correlação direta com as
“classes” (da abordagem O-O). Vêm permitir ao utilizador desenvolver algoritmos de controlo com
uma abordagem orientada a objetos. De facto, estas Function Blocks, tal como as “classes”, são
uma definição de ações e atributos. Estas estruturas permitem a implementação de módulos com
algoritmos genéricos que, programados corretamente, podem ser usados para implementar objetos
de controlo de periféricos e hardware. Por exemplo, um bloco funcional para controlo de um
cilindro pneumático possui ações, como o avanço ou recuo do cilindro e atributos, como o tempo
limite de avanço, ou o estado de avanço/recuo do cilindro. Com a criação de um único bloco
funcional para o controlo de um cilindro pneumático, ficam definidas neste mesmo bloco, todas as
ações e atributos para cada cilindro pneumático semelhante utilizado no sistema. Estes objetos
podem ser desenvolvidos de forma independente do programa principal, possibilitando então a
criação de uma biblioteca de objetos e, desta forma, facilitar a uma metodologia de manutenção e
reutilização dos mesmos.
Em termos práticos, o desenvolvimento de objetos obriga a decompor a estrutura de uma
máquina em partes mais pequenas (Estações de trabalho, robôs “pick-and-place”, etc.), que depois
de identificadas e isoladas, algumas podem ainda ser decompostas outra vez em mais objetos,
cooperando assim de forma hierárquica, em que cada uma delas estará associada a uma ação ou
conjunto de ações particulares. Isto é, a maneira mais eficaz e eficiente passa por partir do
problema geral para a divisão em blocos cada vez mais pequenos e mais fáceis de lidar. Assim, os
blocos encontram a solução por eles próprios ou entrando em contato com outros blocos, sendo
capazes de resolver problemas específicos. Isto é o que é chamado de abordagem Top-Down, ver
Figura 14.

Figura 14 - Abordagem Top-Down na Implementação de FB.

Geralmente, a decomposição estrutural de hardware para a definição de objetos trata-se da
primeira fase do trabalho. Por imposição da proposta do projeto, a divisão modular foi feita, tendo
em conta as partes mais relevantes para o conceito de “equipamento standard”, resultando então
que as estruturas mais relevantes deviam tomar por base os módulos principais. A restante
estruturação foi feita seguindo os mesmos princípios seguidos.
Uma vez definida a estrutura dos objetos, os seus comportamentos devem ser analisados e
descritos. Recordando o paralelismo com a Programação Orientada por Objetos, os algoritmos de
controlo devem ser vistos como métodos que operam na parte física do objeto (sensores,
atuadores), memorizando o estado físico (posição, operações executadas, etc.) em variáveis que
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armazenam essa informação em posições específicas da memória. É evidente que os componentes
de software do objeto (algoritmos e dados) devem ser isolados do resto do programa e
encapsulados em estruturas de software para que, caso seja necessário, utilizar novamente um
objeto com as mesmas caraterísticas, em qualquer outra parte do programa, ou mesmo, noutro
projeto, o bloco de software possa ser facilmente reutilizado.
Estruturas de dados
De acordo com a norma IEC 61131-3, são definidos dados elementares. Porém existem
mecanismos que permitem ao utilizador criar os seus próprios tipos de dados, denominados de
“user data type” (UDT).
A norma não define tipos de dados específicos para os UDT. O objetivo das UDT é
permitir ao utilizador criar as suas próprias estruturas de dados (Structures). Estas estruturas de
dados são data types que contêm, em semelhança aos arrays, mais elementos. Porém, ao contrário
dos arrays¸ os elementos da estrutura de dados não têm de ser do mesmo tipo de dados. Uma
estrutura de dados pode ser implementada de forma hierárquica, o que significa que uma estrutura
pode ser um elemento de uma outra estrutura. As estruturas de dados e os arrays podem ser
combinados, isto é, um array pode ser um elemento de uma estrutura de dados, sendo também
possível criar um array de tipo UDT criado pelo utilizador, ficando então a ser um array cujos
elementos são estruturas de dados (ex. ARRAY[0..N] OF UserDataType) e que pode ter uma ou
mais dimensões dependendo da complexidade da estrututa.
Elaboração da interface HMI
Na elaboração de um projeto, o desenvolvimento da interface Homem-Máquina é um
processo demorado tal como a elaboração do algoritmo do controlador. Contudo, na elaboração de
janelas de interface, onde o grau de repetibilidade de algumas janelas pode ser elevado, torna-se um
processo repetitivo e tedioso em que, mais uma vez, se recorre muitas vezes ao método de “Copy &
Paste”. Para evitar o mesmo tipo de desvantagens que surgem no desenvolvimento de código para
os PLCs, procura-se adotar métodos e ferramentas que permitam desenvolver e implementar
objetos e janelas padrão reutilizáveis.
Estes objetos podem conter uma mistura de gráficos, objetos pré-definidos, animações,
variáveis de entrada e saída e até algoritmos de controlo, e posteriormente adicionados à toolbox do
projeto da interface. Estes objetos são implementados e aplicados com os mesmos princípios dos
blocos funcionais, ou seja, funcionam com métodos encapsulados que executam funções.
Consequência disso, estes objetos são caraterizados por serem facilmente reutilizáveis e garantirem
eficiência da sua aplicabilidade, permitindo assim reduzir o tempo de desenvolvimento das
interfaces Homem-Máquina.

3.2. Implementação das metodologias propostas
Esta secção destina-se a descrever a implementação das metodologias definidas para o
desenvolvimento dos algoritmos de controlo dos blocos funcionais, e do desenvolvimento das
janelas de interface padrão. Para cada caso desenvolvido, é feita uma breve descrição de como
estes podem ser introduzidos nos programas de PLC.
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3.2.1. Desenvolvimento dos algoritmos de controlo
A metodologia descrita na secção anterior foi aplicada no desenvolvimento dos blocos
funcionais propostos pela empresa Siroco: algoritmos de controlo para cilindros pneumáticos,
pratos rotativos e estações de trabalho. O esquema da Figura 15, ilustra a sequência de
implementação do método para a elaboração destas estruturas.

Fase de
Modularizaçã
o Física

Objetos

Fase de
Estruturação
do Software
de Controlo

Interface Function Block

Figura 15 - Esquema da metodologia proposta.

Na primeira fase de trabalho, começa-se por definir a modularização física da estrutura do
equipamento. A primeira parte da modularização foi definida pelos responsáveis da automação do
departamento de desenvolvimento da empresa Siroco e, a partir daí, fez-se a restante decomposição
destas estruturas principais, em componente mais detalhadas. Finalizada a primeira etapa, inicia-se
a fase de estruturação do software de controlo em que, para cada objeto principal, é desenvolvido
uma interface Function Block na qual, serão definidas propriedades e métodos intrínsecos a esses
objetos.
Dado que a empresa Siroco utiliza correntemente o pacote de software CX-One da Omron,
e pretende atualizar-se para a versão mais recente, foi proposto que estes blocos funcionais fossem
desenvolvidos no Sysmac Studio, a pensar já em utilizações futuras.
O Sysmac Studio é a última versão do software de programação de autómatos da Omron.
Este software permite ao utilizador criar, configurar, programar e simular um conjunto de
dispositivos, como, por exemplo PLCs e HMIs, utilizando apenas um pacote de software. Deste
modo, a complexidade da configuração é significativamente reduzida permitindo assim mais
versatilidade na programação ou configuração de sistemas de automação.
O Sysmac Studio oferece ainda uma plataforma de software para todos os tipos de
controladores da Omron. Isto permite uma fácil conversão e reutilização de código entre diferentes
modelos de PLCs. O ambiente de programação do controlador possui a potencialidade de
desenvolver blocos funcionais que podem ser programados em Ladder ou structured text,
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permitindo assim adequar e aproveitar as potencialidades de cada linguagem à aplicação
desenvolvida.
O Sysmac Studio define um modelo para programação modular nos seus PLCs. Esta
ferramenta é compatível com a norma IEC 61131-3 e permite gerar blocos de algoritmos
encapsulados genéricos e reutilizáveis denominados de Functions (F) e Function blocks (FB). O
Sysmac Studio permite ao utilizador criar as suas próprias estruturas de dados (Structures). Estas
estruturas de dados são data types que possuem as propriedades que definem os módulos aos quais
estão associados. A estrutura de dados deve garantir a aplicabilidade e versatilidade do objeto. Para
tal, deve prever o máximo de propriedades e características que o objeto pode ter, para que a sua
versatilidade e aplicabilidade seja maior.
Para se aceder aos elementos de uma estrutura de dados deve-se escrever o nome da
estrutura de dados, no fim escrever um “ponto” e, de seguida, escrever o nome do elemento. O
formato será por exemplo: “variableName.elementName”. Caso se trate de um array do tipo UDT,
o formato será semelhante mas é necessário identificar o elemento do array que queremos aceder,
por exemplo: “variableName[i].elementName”. O mesmo acontece para uma estrutura de dados
cujo elemento se trata de um array, por exemplo: “variableName.elementName[i]”.
Os blocos funcionais serão o foco central neste projeto. A funcionalidade destes blocos
será controlar estruturas especificas de um equipamento de montagem de componentes.
O desenvolvimento das soluções padrão modulares na automatização de sistemas de
montagem de componentes, deve ser feito de forma a tornar possível a sua reutilização e integração
em algoritmos mais complexos. A elaboração destes blocos funcionais deve começar pelos
componentes mais simples da estrutura até aos mais complexos. Isto é, partindo do pressuposto que
tipicamente um equipamento de montagem de componentes é composto por uma linha de
montagem com um tapete rolante que transporta peças, colocadas em paletes, que percorrem uma
série de estações de trabalho, em que cada uma destas estações pode executar o controlo e
monitorização das operações executadas através de atuadores e sensores específicos.
A primeira fase de elaboração destes blocos, passará pela identificação dos elementos mais
simples, que neste caso são os atuadores e sensores alocados nas estações de trabalho. Uma vez
identificados, estes elementos deverão ser alvo de estudo e análise. Esta é uma etapa importante
para compreender de que forma podem ser controlados e monitorizados, pois na estruturação dos
dados do componente deve-se antever diferentes configurações e especificidades destes elementos.
Por exemplo, no caso dos atuadores pneumáticos, estes atuadores podem ser de vários tipos,
rotativos ou lineares, de simples ou duplo efeito, podem ser controlados por diferentes tipos de
válvulas e pode variar o número de sensores inseridos na monitorização do estado do atuador, etc.
Resumindo, uma estrutura de dados de um módulo de controlo possui membros associados às
funções gerais e deve estar associada ao bloco funcional respetivo, não esquecendo que devem ser
incluídos elementos que permitam comunicar com os restantes blocos que englobam o sistema. Por
isso, a fase da estruturação adquire mais importância quanto mais quisermos desenvolver um
módulo que seja robusto e capaz de garantir um elevado grau de aplicabilidade e versatilidade.
Uma vez criada a estrutura de dados, dá-se início à implementação programa geral.
O mesmo se passa com os restantes elementos estruturais do equipamento; deve-se seguir o
procedimento de forma hierárquica, evoluindo consoante o grau de complexidade.
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3.2.22. Desenvolvimentoo da interfaace Homem
m-Máquin
na
O Sysmacc Studio perm
mite a criaçãão de ecrãs para
p
um projeeto de HMI. Este software possui
aindaa a particularridade de nãoo ser necessáário seguir o mapa de mem
mória interna do controlaador. Isto
é, o Sysmac
S
Studdio atribui automaticame
a
ente um end
dereço de memória
m
às vvariáveis criaadas pelo
utilizzador, esta auutogestão doos endereçam
mentos das variáveis
v
proomove um desenvolvimeento mais
rápiddo e reduz errros. Isso tam
mbém evita a necessidadee de esperar por definiçõões de endereeçamento
de memória
m
de hardware
h
anttes do inícioo de desenvo
olvimento doo software. D
Desta formaa, permite
criar projetos quee não são dependentes de
d dispositiv
vos ou mapaas de memórria específiccos e que
podem
m ser projetaados de form
ma independeente e desenv
volvidas em simultâneo ccom os programas do
contrrolador.
m modelo paara a implem
mentação de objetos reuttilizáveis,
O Sysmac Studio deffine ainda um
denom
minado de IA
AG (Intelligeent Applicatiion Gadget).. Os IAGs coontêm uma m
mistura de an
nimações,
variávveis e métoddos de códiggo VB (Visuaal Basic). Um
m projeto IA
AG pode ter o seu própriio código
VB que
q se utilizaa para realizaar alguma funncionalidadee prevista. Os IAGs podeem permitir que
q o seu
códiggo VB posssa ser cham
mado desde o projeto que o contém
m. Porém, ssão “caixas negras”,
semelhante a um FB do PLC,, mas para HMI.
H
A Figurra 16 e Figurra 17 ilustram
m um exemp
plo de um
IAG e o seu códiigo, respetivvamente. Este IAG trata--se de um bootão que podde ser adicio
onado em
qualqquer janela de um projetoo e a sua funçção é sinalizar através dee cores a ocoorrência de um
m alarme
(verdde – sem occorrências; amarelo
a
– alarme
a
detettado), permiitindo aindaa aceder à janela
j
de
monitorização de alarmes.

Figuura 16 - IAG "B
Botão de Alarm
mes".

Figura 17 - Alggoritmo de conttrolo do IAG "B
Botão de Alarm
mes" (linguagem
m Visual Basic).
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Múltiploss IAGs podem estar com
mpactados num
m único arquuivo IAG, seendo conheciido como
uma coleção de IAGs.
I
O arquuivo de IAG
G contém os nomes
n
e cateegorias de caada IAG, sen
ndo estes
impossíveis de modificar
m
peloo utilizador final
f
do IAG..
Uma vezz instaladoss e inseridoos na caixa de ferrameentas de um
m projeto, os IAGs
o
da caaixa de ferram
mentas, podeendo ser arraastados para a página
compportam-se coomo outros objetos
em quue serão usaddos.
O compoortamento em runtime do IAG é controlado por variáveeis do projetto. Estas
variávveis são aceedidas a parttir das proprriedades do IAG.
I
A variiável pode ser usada parra extrair
dadoss do IAG ou para proporccionar dadoss ou parâmetrros para muddar o comporrtamento.
d modeloss definidos pelos IAG, torna-se
A elaborração de obbjetos padrãoo, através dos
fundaamental nestee projeto poiis permitirá a elaboração de janelas padrão.
p
Estass janelas padrrão tem o
objetiivo de tornaar a implemeentação da innterface paraa um determ
minado projeto um proceesso mais
rápiddo. Com recuurso a objetoos facilmentee parametrizaados, a elabooração das jaanelas mais utilizadas
u
em projetos
p
passará a ser mais fácil. Alguns exeemplos de janelas
j
padrrão são a janela de
monitorização e controlo
c
dos cilindros pnneumáticos e das estaçõees de trabalhho. Esta lista de IAGs
incluii ainda um IAG
I
desenvoolvido para monitorizar
m
cilindros
c
pneeumáticos. E
Este IAG é um
u objeto
gráficco que permite ao utilizaador visualizaar o estado do
d cilindro (aavançado/reccuado) e o esstado dos
sensoores (ativo/deesativo), verr Figura 18. Este IAG dee monitorizaação do cilinndro pneumáttico deve
ser innserido na jaanela dos ciliindros pneum
máticos, conttudo, poderáá também fazzer parte da janela
j
de
contrrolo e monitoorização dass estações, nomeadament
n
te na área disposta
d
para o layout daa estação.
Destaa forma possibilita um accesso mais diireto e simulttâneo dos cillindros que ccompõem a estação.
e

F
Figura
18 - IAG
G de monitorização dos cilindroos pneumáticoss.

n elaboraçãão de um proojeto, se “arrrastem” os IAGs
I
que
Esta metoodologia perrmitirá que, na
definnem as janelaas padrão parra o projeto e apenas sejaa necessário introduzir ass variáveis do
d projeto
para proporcionar
p
r os dados e os parâmetroos necessário
os. A parameetrização é feeita da seguin
nte forma
ilustrrada na Figurra 19.
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Figura 199 - Exemplo de parametrizaçãoo de IAG.

3.3. Descrição dos algooritmos de
d controllo
O program
ma base de controlo
c
moddular é consttituído por módulos
m
de aalgoritmos esspecíficos
de coontrolo. Os módulos
m
prinncipais são os
o que contro
olam as estruuturas princippais do equipamento.
Existte, portanto, três
t algoritm
mos principaiss de controlo
o, em que, caada um pode ter blocos fu
uncionais
adjaccentes mais específicos
e
d
detalhando
d
desta
forma a arquiteturra do sistem
ma de controllo, o que
perm
mite uma im
mplementaçãoo mais eficcaz. De seg
guida apreseenta-se uma descrição geral do
funcionamento e aplicação doos blocos funncionais.
Controloo das estaçõees de traballho – As estaações de trabbalho estão innseridas em linhas de
monttagem e o núúmero de estações numaa linha variaa de máquinaa para máquuina. Cada esstação de
traballho desempeenha uma funnção especiffica na linha, mas o conttrolo é comuum. Assim, para
p
cada
estaçãão que a linha possua, é necessário adicionar um
m módulo dee controlo e monitorizaçção. Uma
estaçãão de traballho pode serr, por exempplo, uma esstação inserida numa linnha de monttagem de
placaas PCB, em que
q a sua funnção é inserir componen
ntes eletróniccos nas placaas que chegaam à área
de traabalho dessa mesma estaçção.
Progrrama geral:
c
poor um bloco funcional
f
O móduloo de controloo e monitoriização desta estrutura é composto
que teem como priincipal funciionalidade esstabelecer o modo
m
de opeeração das esstações e da máquina.
Este algoritmo
a
poossui uma estruturada de dados especcífica, partilhhada com a H
HMI, para peermitir ao
utilizzador alterar o modo de funcionamen
f
nto da máquiina. As estaçções de trabaalho podem funcionar
f
nos seguintes moddos de funcionamento:
▪

A
Automático;

▪

M
Manual;

▪

R
Reposição;
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▪

Bypass.

Dentro do modo automático, existem ainda os comandos específicos que definem o modo
em que a estação vai funcionar. Alguns dos comandos específicos mais importantes são:
▪

Produção;

▪

Fim de Produção;

▪

Simulação;

▪

Passo a passo.

Estes comandos específicos podem ser adicionados consoante a aplicação e requisitos do
cliente. Em todas as máquinas com mais do que uma estação e que processam a mesma peça deve
existir uma estação Master de controlo geral da máquina. Cada estação tem os seus próprios
comandos de controlo, o que permite controlar individualmente cada estação. Porém, os comandos
da estação Master devem estabelecer o modo de funcionamento geral da máquina.
A estrutura de dados deste módulo é composta por membros que servem essencialmente
para comunicar com os elementos constituintes da estação de trabalho. Como por exemplo,
Atuadores, Sensores, entre outros. Esta informação vai condicionar o modo como estes elementos
vão desempenhar as suas funções.
Foi ainda necessário implementar uma Function Block para controlar o funcionamento da
linha de produção e das estações , o algoritmo geral de funcionamento deste bloco funcional está
descrito no Grafcet apresentado no Anexo 1. Em equipamentos deste tipo, em que o funcionamento
é assíncrono, o tapete rolante encontra-se em movimento contínuo, visto que serve para transportar
as paletes de estação em estação. Contudo, devem existir sistemas de travagem das paletes, os
denominados “Stoppers”, estes dispositivos são comandados para controlar o fluxo das paletes. Ver
Figura 20.

Stopper
pneumático
Palete
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Figura 20 – Stopper pneuumático (Festo DFSP)
D
numa liinha de montageem – [26].

O propóssito desta Function
F
Blocck é de con
ntrolar o sinccronismo daa linha, e paara tal, o
algorritmo geral coontrola o funncionamentoo dos Stopperrs. Estes equuipamentos teem a função de travar
a palete, caso a estação
e
paraa a qual a paalete se dirig
ge se enconttrar indisponnível, seja po
or estar a
execuutar algum processo
p
ou por algum outro
o
motivo
o, deixando desta
d
forma a peça em estado
e
de
“espeera”.
m
de
Este móddulo controlla ainda as ações das estações, ouu seja, em função do modo
funcionamento e da presençça de peça dá,
d ou não, o comandoo de “início de operação”. Mais
especcificamente, o algoritmo deste bloco funcional ad
dota determinnadas ações ccom base no modo de
funcionamento e os comandoos específicos definidos para
p
a estaçãão de trabalhho. Por exem
mplo, se a
máquuina estiver em
e modo de “produção” e uma das estações
e
estivver em modoo “bypass”, a estação
perm
manecerá em estado de “não
“
operaçãão” e qualqu
uer peça quee passe por essa estação
o fica em
esperra até que a estação
e
seguiinte esteja disponível parra poder avannçar.
Dentro daa Function Block
B
de conttrolo do funccionamento da
d linha de pprodução, exiiste ainda
uma Function
F
parra o controloo do “fim de produção” em
e modo auttomático, daa máquina (v
ver Figura
21). Esta
E função funciona da seguinte maaneira: Quan
ndo o operaddor aciona o comando dee “fim de
produução”, o algoritmo comeeça por retirrar de serviçço o posto de
d abastecim
mento, imped
dindo que
entrem
m mais peçaas na máquinna. Depois, a última peçaa colocada na
n máquina sserá a referên
ncia para
desattivar as estaçções de traballho à medidaa que a peça percorre a liinha de monttagem. Isto é,
é quando
a estaação, onde a peça se enccontra terminnar o processso, é colocaada em modoo “fim de prrodução”.
Quanndo todas as estações
e
estiverem em “ffim de produ
ução”, terminnou o processso.

Figuura 21 – Functioon de controlo do
d "fim de proddução" das estaçções.

Descrrição dos proocessos:
Nesta seccção serão appresentados os processoss de seleção dos modos de funcionam
mento da
estaçãão de trabalhho.
Processo de colocação da esttação de traabalho em modo
m
de funccionamento automático
e
O Grafceet da Figura 22, descrevee a sequência de procediimentos que devem ser efetuados
para colocar a esstação no modo
m
de funncionamento automático. Neste Graffcet o progrrama está
impleementado da seguinte forrma:
H
para
Etapa 0: o programa principal fiica em esperra até recebeer o sinal doo botão da HMI
iniciaar o modo dee funcionam
mento automáático. De seg
guida é feita a verificaçãão das condiçções para
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iniciar o modo de funcionamento automático. Caso as condições iniciais sejam verdadeiras, o
Grafcet avança para a etapa 5. Caso contrário, o Grafcet avança para a etapa 2.
Etapa 2: nesta etapa, o processo inicia o modo de funcionamento manual da estação. A
colocação da estação em modo de funcionamento manual é uma medida de segurança, isto é, com a
colocação da estação neste modo, garante-se que todas as etapas do modo automático são
desativadas, para de seguida colocar a estação no estado inicial.
Etapa 3: após verificação do modo de funcionamento manual da estação, dá-se a passagem
para a etapa 3. Nesta etapa a estação é colocada em modo de “reposição”. Esta ação inicia a
colocação dos periféricos da estação, nas suas condições de início de trabalho. Com a verificação
do modo de reposição da estação de trabalho, ativa a etapa 4. Nesta etapa o programa fica em
estado “espera”.
Etapa 5: a ativação da etapa 5, é dada com a verificação das condições iniciais da estação.
Esta etapa ativa o modo de funcionamento “automático” e termina o processo de colocação da
estação no modo de funcionamento automático.

Botão Iniciar “Modo Automático”

Verifica condições iniciais

Condições iniciais

Condições iniciais

Ativa modo “Manual”
Modo “Manual”

Ativa modo “Reposição”
Modo “Reposição”

Condições iniciais

Ativa modo “Automático”

Figura 22 - Grafcet de colocação da estação em "modo automático".

O Grafcet anteriormente apresentado descreve o processo de colocação de uma estação em
modo de funcionamento automático. Caso o operador pretenda colocar toda a máquina em modo
automático, isto é, colocar todas as estações em modo automático, o procedimento repete-se. Com
a diferença que, muda o processo de verificação das condições iniciais para o início do modo de
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funcionamento. Desta
D
vez, o processo dee verificação
o é mais com
mplexo, poiss só acontecee quando
todass as estações verificarem as suas conddições iniciaiis individuaiss.
Para fazeer a verificaçção das conddições iniciaais das estaçõões foi criaddo um arrayy, em que
cada índice do arrray, correspoonde à identiificação da estação
e
de traabalho (por eexemplo: o ín
ndice “1”
corresponde à esttação “1”). Neste
N
array cada estaçãão guarda a informação de que já co
oncluiu o
proceesso de repossição e a conndição iniciall é verdadeiraa.
A verificação dos daados guardaddos no array, é feita atraavés do algoritmo apreseentado na
Figurra 23. O proocesso de veerificação doo array é feeito com um
m ciclo for qque percorre todas as
posiçções do arrayy, e contabiliza o número de condiçõ
ões verdadeiras. Caso o nnúmero de condições
c
verdaadeiras seja igual
i
ao núm
mero de estaações de trab
balho, estão validadas
v
as condições inicias
i
da
máquuina.

Figuraa 23 – Algoritm
mo de verificaçãão das condiçõees iniciais da mááquina (linguaggem Structured Text).

Processo de seleçção dos com
mandos especcíficos da estação de traabalho
O operaddor deve selecionar o “comando especcífico”, apóss a colocaçãoo da estação em
e modo
de fuuncionamentoo automáticoo. Essa seleção deve seer feita com base no moodo de operaando que
pretennde que a estação deesempenhe. Por exempllo, se preteender fazer uma simullação do
funcionamento da
d estação deve
d
colocarr a estação em modo de funcionaamento autom
mático e
seleciionar o comaando “simulaação”.
Processo de colocação da esttação de traabalho em modo
m
de funccionamento manual
mento manuual não requeer que a estaação retome ao estado in
nicial. Ao
O modo de funcionam
coloccar neste moodo apenas são
s desativaddas todas ass etapas de funcionamen
f
nto. A ativaçção deste
modoo de funcionamento é feiita pelo operrador, no mo
omento em que
q pressionaa o botão dee ativação
do modo de funciionamento manual
m
da esttação em cau
usa.
Processo de colocação da esttação de traabalho em modo
m
de funccionamento reposição

38

Se o operador pretender repor as condições iniciais da estação, deve começar por colocar a
estação em modo manual e, de seguida, pressionar o botão dedicado à ativação do modo de
“reposição”.
Processo de colocação da estação de trabalho em modo de funcionamento “bypass”
Para colocar a estação em modo “bypass”, o operador deve tomar o seguinte procedimento:
▪

Colocar a estação em modo manual;

▪

Colocar a estação em modo de reposição.

E após a verificação as condições iniciais da estação, o operador deve então pressionar o
botão de ativação do modo “bypass”.
Processo de colocação da estação em “fim de produção”
Existe uma Function de controlo de “fim de produção” para cada estação. O processo de
colocação da estação em “fim de produção” é feito em simultâneo em todas as estações e, quando
todas as estações estiverem em modo “fim de produção”, significa que já não se encontram mais
peças na linha.
O algoritmo de colocação da estação em “fim de produção” (descrito no fluxograma da
Figura 24) é apresentado nos seguintes passos:
Início: após a ativação do comando de “fim de produção” da máquina, dá-se o inicio do
processo de colocação “fim de produção” das estações.
E1: o primeiro passo após a ativação do comando de “fim de produção” é desativar a
estação de abastecimento da máquina, para impedir a entrada de peças.
C1: a primeira condição verifica se a estação atual se encontra em “fim de ciclo” (isto é, se
terminou a tarefa a desempenhar na peça). Caso seja falso, espera que seja concluído o ciclo de
trabalho da estação. Caso contrário segue para a condição “C2”.
C2: após o “fim de ciclo” da estação atual, o processo vai verificar se há alguma peça nova
para processar. Caso exista uma peça a dirigir-se para a estação atual, o processo retorna à condição
“C1”. Caso contrário segue para a condição seguinte.
C3: esta condição verifica se a estação anterior se encontra em modo “fim de produção”.
Caso seja verdade, significa que não existem mais peças para a estação atual processar, e, portanto,
reúne as condições para entrar em modo “fim de produção”. Caso contrário, ainda tem pelo menos
mais um ciclo de operação.
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Figura 24 - Fluxograma
F
doo processo de co
olocação de "fim
m de produção"" da estação.

O processso de verifficação do “fim
“
de pro
odução” da máquina é feito pelo algoritmo
a
apressentado na Figura 25. Quuando as esttações entram
m em modo “fim de proodução”, cadaa estação
guardda essa inforrmação num array que regista
r
a info
ormação de todas as estaações. O pro
ocesso de
verifiicação do arrray é feito coom um ciclo for que perccorre todas as
a posições ddo array, e co
ontabiliza
o núm
mero de conddições verdaadeiras. Casoo o número de
d condições verdadeiras seja igual ao
o número
de esstações de trrabalho, signnifica que todas as estações já terminaram a proodução, e qu
ue não há
mais peças para processar,
p
e neste
n
caso a máquina
m
term
minou a proddução.

Figurra 25 - Processoo de verificaçãoo do "fim de pro
odução" da máqquina (linguageem Structured Text).
T

Apliccação do móddulo:
Resuminddo, numa linnha de montaagem com um
m determinaado número dde estações, insere-se
um bloco por cadda estação dee trabalho e mais
m um paraa o controlo da estação M
Master. A esttrutura de
dadoss referente à estação de trabalho
t
ao ser adicionad
da nas variáveis globais ddo programa,, deve ser
declaarada como sendo um array
a
cujo número
n
de ellementos é igual ao núm
mero de esttações do
equippamento, verr exemplo da
d Figura 26. Desta form
ma, aceder aos
a dados dee uma estaçãão é uma
tarefaa simples em
m que apenass será necesssário alterar o índice do array, para identificar a estação.
Na Figura
F
27 aprresenta-se um
m exemplo onde é feitaa a atribuiçãoo da “identifficação” da Function
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Blockk que vai conntrolar a “esttação de trabbalho 1”. Essa atribuição é feita através do índice do array
da estrutura de daados. A estruutura de dadoos com o índ
dice “0” é refferente à estaação “Masteer” (ou de
“conttrolo geral”)..

Figura 26 - Declaração
D
da estrutura de dados da estação de
d trabalho (Syssmac Studio).
Atribuição
do índice “1”

Figgura 27 - Functtion Block de co
ontrolo da estaçção de trabalho 1.

m o utilizadoor:
Interfface de comuunicação com
Por cada estação (inccluindo a esttação Masterr) existe uma janela na H
HMI, que peermite ao
utilizzador selecionnar os modos de funcionnamento e com
mandos espeecíficos da esstação, ver Figura
F
28.
Existte ainda outrra janela quee possibilita ao utilizadorr visualizar dados
d
estatíssticos, o layo
out físico
da esstação, e perrmite acederr à janela de monitorizaação e contrrolo dos ciliindros dessaa estação.
Comoo foi referidoo anteriormennte existe tam
mbém uma janela de conntrolo geral dda máquina.

Figura 28 - Seleção do Modo
M
de Funciionamento de uma
u estação de ttrabalho.

Controloo dos cilindrros pneumááticos - Os cilindros
c
pneeumáticos (vver Figura 29
9) são os
atuaddores aos quaais a empressa Siroco maais recorre para
p
inserir nas
n estações de trabalho, pois são
um dos
d elementoos chave de atuação nas máquinas. Uma
U
máquinna desenvolvvida na Siroco é, por
norm
ma, constituídda por um núúmero signifiicativo de eq
quipamentos deste tipo, compostos seempre por
dois sensores
s
maggnéticos, um
m para indicarr se o cilindrro se encontrra avançado e outro recuaado. Uma
vez que
q a sua utilização
u
é feita em graande número
o, na implem
mentação doo algoritmo geral da
máquuina, a utilização de bloccos funcionaais dedicados ao controloo dos cilindrros pneumátticos será
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uma mais valia, quando se trata de redução de tempo de desenvolvimento. A empresa considerou
então que será importante implementar um módulo de controlo para estes atuadores.

Haste
Entrada do ar

Êmbolo
Cilindro
Entrada do ar
Figura 29 - Cilindro pneumático (duplo efeito) [4].

Programa geral:
Este tipo de atuadores opera nas estações de trabalho, e o facto destes dipositivos terem
diferentes modos de operando para os diferentes modos de funcionamento da máquina/estação de
trabalho, isto é, podem trabalhar em modo automático, manual e reposição (ver Figura 30). Este
facto faz com que seja necessário que o algoritmo deste módulo faça uma verificação cíclica do
modo de funcionamento da estação, antes de realizar as operações de avanço e recuo. Esta
verificação é necessária e, para tal, a Function Block de controlo dos cilindros pneumáticos deve ter
acesso à estrutura de dados de controlo das estações de trabalho.
Para qualquer um destes modos de funcionamento existe uma permissão de avanço e de
recuo do cilindro (ver Figura 30). O comando de avanço ou de recuo pode vir de qualquer parte do
programa desde que tenha acesso à estrutura de dados do cilindro pneumático e, se assim for, que
se confirme a permissão do movimento pretendido. Caso contrário, o cilindro não efetua qualquer
movimento.
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Verificação de
permissão de
avanço

Modos de
funcionamento
da estação
Figura 30 – Exemplo de seleção dos modos de operando para os diferentes modos de funcionamento da
máquina/estação.

Dentro deste algoritmo também se preveem os erros que podem ocorrer nos cilindros. Estes
erros são comuns a qualquer um dos modos de funcionamento e serão despoletados numa janela
especifica da HMI. Previu-se que o cilindro pudesse ter quatro situações de inconformidade de
funcionamento, das quais, caso se verifiquem o cilindro não realizará nenhuma operação. Passa-se
a enumerar e descrever os quatro possíveis erros:
▪

“TimeOut Avanço”;

▪

“TimeOut Recuo”;

▪

“Sensores em Simultâneo”;

▪

“Falta de permissão”.

Os erros de “TimeOut Avanço” e “TimeOut Recuo” surgem caso as entradas associadas aos
sensores de fim de curso de avanço e recuo do cilindro não sejam verdadeiras até um determinado
tempo após a comando de avanço e recuo, respetivamente. No caso da ocorrência de um destes
“TimeOut”, o erro despoletado fica associado à variável respetiva ao sentido do movimento, (ver
Figura 31), isto é, se o cilindro deveria avançar e esse tempo foi ultrapassado, então será
despoletado o erro de “TimeOut Avanço”. Este erro alerta para uma possível avaria do sensor ou
electroválvula, podendo tratar-se também de um defeito ou obstrução no cilindro, ou qualquer
outro motivo que impossibilite a devida translação do cilindro até à posição de fim de curso,
definida pelo sensor.
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Figgura 31 – Impleementação do timer para deteçãão dos erros de “TimeOut” (linnguagem Laddeer).

O erro “S
Sensores em
m Simultâneoo” é despolettado quandoo as duas enttradas associiadas aos
sensoores de fim de
d curso, esttiverem ativas em simulltâneo. Este erro prevê a avaria ou a fixação
incorrreta dos sennsores que foorce a ativaçãão de amboss simultaneamente. A “F
Falta de Perm
missão” é
originnada quandoo é dado um
m comando de avanço ou recuo do
d cilindro sem que esste tenha
perm
missão para taal.
O algoritm
mo de controolo dos cilinndros pneumááticos foi dessenvolvido nnuma Functio
on Block.
Optouu-se pela uttilização de uma
u
Functioon Block, po
ois como já foi referido anteriormen
nte, estes
blocoos permitem guardar o esstado das varriáveis intern
nas durante a execução ddos ciclos dee trabalho
do auutómato. A monitorização
m
o dos sensorres do cilindrro é feita atraavés de umaa Function in
nserida na
Funcction Block prrincipal.
Apliccação do móddulo:
As Functtion Block dee controlo doos cilindros pneumáticos,
p
, vêm facilitaar o desenvo
olvimento
de sisstemas em que
q o númeroo de atuadorees deste tipo
o é elevado e,
e em termoss de comparaação, se a
progrramação fossse feita pelo método de “copy
“
& pastte” o tempo de desenvolvvimento do programa
p
geral seria previsiivelmente suuperior e maiis suscetível de surgir erros.
O acessoo simplificaddo aos mem
mbros da esttrutura de dados dos cilindros pneu
umáticos,
mite que a elaaboração de um
u program
ma seja facilittada. A estruutura de dadoos quando ad
dicionada
perm
nas variáveis
v
gloobais do proograma devee ser declaraada como seendo um arrray cujo nú
úmero de
elemeentos é iguaal ao númeroo de cilindroos. Desta forrma, aceder aos dados dde um cilindrro é uma
tarefaa simples em
m que apenass será necesssário alterar o índice do array, para iidentificar o cilindro.
Ver exemplo
e
da Figura
F
32.

Figura 32 - Acesso à estruutura de dados do
d cilindro pneumático (Sysmaac Studio).
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Interface de comunicação com o utilizador:
Torna-se fundamental existir uma janela para controlar e monitorizar os cilindros
pneumáticos. Sendo assim, a elaboração desta janela permite ao utilizador aceder a alguns dados do
cilindro, como por exemplo: a posição, o estado, as permissões, os tempos de avanço e recuo, os
erros, etc. Esta janela permite ainda realizar as operações de avanço e recuo do cilindro caso a
estação onde se inserir o cilindro esteja em modo de funcionamento Manual.
Controlo do Prato rotativo – Os pratos rotativos (Figura 33) são estruturas compostas por
ninhos e postos de trabalho. Os ninhos estão dispostos na periferia do prato rotativo e, tem a função
de suportar as peças durante o processo. Os postos de trabalho estão localizados em redor do prato
rotativo e funcionam como estações de trabalho.
O algoritmo desenvolvido para este módulo, possibilita a comunicação de pratos rotativos
com controlador integrado. Estes controladores são desenvolvidos pelo fabricante dos pratos
rotativos, e fazem o comando e controlo do motor que realiza a rotação. Para o caso especifico, a
comunicação é feita por I/O, a rotação funciona por indexação, em que existe apenas um comando
para iniciar a rotação, e a cada vez que esse comando é dado, o prato roda uma posição. No fim da
rotação o controlador do prato rotativo, comunica com o PLC indicando o que se encontra em “fim
de rotação”. Se ocorrer algum erro na rotação, o controlador comunica através de Outputs
dedicados. Deste modo é possível monitorizar e identificar erros específicos detetados pelo
controlador.

Ninho

Prato
rotativo

Figura 33 - Prato rotativo de 6 posições (Festo Didactic indexing plate) [27].

Programa geral:
Em termos do programa geral, tal como o cilindro pneumático, o prato rotativo tem
diferentes modos de operando para os diferentes modos de funcionamento da máquina. Também,
em semelhança ao cilindro pneumático, para cada um dos modos de funcionamento existe uma
permissão de rotação e mais uma lista de condições que se devem verificar antes de iniciar a
rotação. Considerando que esta estrutura (Prato rotativo) é semelhante ao de uma linha de
montagem, em que apenas muda a configuração. Pode-se considerar que a estrutura de dados para
o controlo e monitorização dos postos de trabalho, funciona de forma semelhante à das estações de
trabalho. Sendo assim, o controlo do modo de funcionamento dos postos é feito com recurso à
Function Block de controlo das estações de trabalho. Isto é, na elaboração de um sistema que inclua
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um prato rotativo, o controlo dos postos de trabalho é feito da mesma forma que as estações de
trabalho numa linha de montagem, o que implica que para cada posto de trabalho, seja necessário
inserir uma Function Block de controlo de estações. Porém, foi necessário implementar uma
Function Block para realizar o controlo do funcionamento dos postos de trabalho. Desta forma é
possível o controlo individual dos postos de trabalho, o que implica também que, para cada posto,
seja necessário incluir um módulo deste tipo.
O algoritmo de controlo do prato rotativo é a estrutura mais complexa do projeto, como tal,
é necessário dividir a estrutura em módulos mais simples, decompondo o programa em operações
específicas. A Function Block principal encapsula o algoritmo de controlo geral e, de forma
hierárquica chama as Function Blocks e Functions responsáveis pelas operações específicas de
controlo e monitorização do prato.
No conjunto, este algoritmo deve ser capaz de realizar as seguintes tarefas:
▪

Definir o número de postos no prato rotativo: 2 a 16;

▪

Os dados do processamento da peça devem acompanhar a mesma durante a rotação
do prato;

▪

Opção de ativar/desativar os ninhos do prato;

▪

Implementação do sincronismo entre o prato e os postos;

▪

Rejeição de peças pelos postos;

▪

Verificação das peças no ninho após a abertura de uma porta e após colocação do
prato rotativo em modo automático;

▪

Contabilizar o tempo de ciclo do prato e dos postos;

▪

Contabilizar o tempo de espera dos postos mais rápidos relativamente ao posto
mais lento.

Para garantir a segurança do prato rotativo e do sistema envolvente, o algoritmo deve ainda
prever os erros específicos, para garantir o bom funcionamento. O programa deve despoletar um
erro e parar o funcionamento do prato rotativo, quando ocorre alguma irregularidade na rotação de
prato ou nas peças. De seguida descreve-se alguns dos erros mais relevantes.
O primeiro erro é detetado pelo controlador do prato rotativo e assinala duas situações. A
primeira situação ocorre quando o prato passa da posição de Stop, este erro pode dever-se a falha
mecânica (desgaste dos travões) ou então o tempo de paragem é muito alto, este valor pode ser
reajustável. A segunda situação é se o prato chega à posição de Stop aproximadamente 10 segundos
após o sinal de Start (comando de inicio de rotação), este caso resulta da situação de Overload do
prato.
O segundo erro ocorre quando há um desaparecimento de uma peça de um dos ninhos. Este
caso pode ocorrer, durante o processo por exemplo, em que por algum motivo a peça sai do
respetivo ninho, ou então na abertura de uma porta se o operário retirar alguma peça do prato, o
Anexo 2 e Anexo 3 descrevem os processos de rearme da porta e de verificação de erro por falta de
peça.
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Descrição dos processos:
Começa-se por apresentar o funcionamento do processo principal de controlo e gestão do
funcionamento do global do prato rotativo. Esse processo está representado através do Grafcet que
descreve o programa (ver Figura 34). Este Grafcet foi implementado com duas macro etapa (M1 e
M2). A macro etapa M1 representa a função que gere o funcionamento dos postos de trabalho. A
macro etapa M2 representa a função que controla e gere a rotação do prato.
Processo principal de controlo do prato rotativo
O Grafcet da Figura 34, descreve o funcionamento do prato rotativo no modo de
funcionamento automático. Neste Grafcet o programa está implementado da seguinte forma:
Etapa 0: o programa principal fica em espera até que o prato rotativo seja colocado em
modo de produção. Após a colocação da estação do prato rotativo em modo de produção, é feita
uma verificação dos ninhos. Essa verificação é feita como uma medida de prevenção para evitar
que haja ninhos previamente ocupados, os processos de iniciação e verificação do prato rotativo
estão descritos nos Grafcet dos Anexo 4 e Anexo 5. De seguida é feita a verificação de existência
de uma nova peça “pronta para ser processada” pelo primeiro posto de trabalho.
Etapa 1: após a verificação da primeira recetividade, o Grafcet avança para a primeira
macro etapa. Nesta fase, o processo principal dá o comando de início do ciclo de trabalho aos
postos de trabalho. Com o início de ciclo de trabalho dos postos, o processo principal fica em
“espera” e permanece na etapa 2.
Etapa 3: dá-se a passagem para a segunda macro etapa (M2) quando se verificar o fim de
ciclo de todos os postos de trabalho. Esta verificação só é verdadeira quando todos os postos que
constituem o prato rotativo, tenham terminado os seus ciclos de trabalho. Nesta macro etapa, iniciase a rotação do prato rotativo e as peças são levadas para os postos seguintes.
Etapa 4: no período de execução da função de controlo de rotação do prato, o processo
principal fica em “espera”. O Grafcet finaliza e retoma a etapa 0, no momento em que termina a
rotação do prato.

47

Modo de Produção * Peça pronta a processar

Início de ciclo de trabalho
Postos de trabalho em “operação”

Fim de ciclo dos postos de trabalho

Rodar prato rotativo
Inicio de rotação

Fim de rotação
Figura 34 - Grafcet de controlo e gestão do prato rotativo em modo automático.

Processo de controlo das operações do posto de trabalho
O funcionamento da Function Block de controlo do posto de trabalho é representado
através do Grafcet da Figura 35. Este Grafcet descreve o programa de controlo individual de cada
posto de trabalho do prato rotativo. O processo de controlo do funcionamento dos postos de
trabalho segue as seguintes etapas:
Etapa 0: este programa inicia quando recebe o sinal de “início de ciclo de trabalho”. Este
sinal é proveniente do processo principal de controlo do prato rotativo.
Etapa 1: esta etapa de passagem, verifica a condição da peça. Caso a peça tenha condições
de ser processada, o Grafcet evolui para a etapa 2, caso contrário, o Grafcet evolui para a etapa 4.
Etapa 2: a passagem para esta etapa, ocorre quando o posto tiver uma peça “pronta a
processar”. Nesse caso, dá-se o comando de início de operação.
Etapa 3: a passagem para esta etapa, ocorre com o fim das operações do posto. Nesta
situação, o programa de controlo do posto de trabalho comunica com o programa principal, a
indicar que o processo a desempenhar na peça terminou.
Nesta fase o programa de controlo do posto fica à espera do momento em que se inicia a
rotação do prato rotativo. Nesse momento, o Grafcet retoma o estado inicial e fica à espera de um
novo comando de “início de ciclo de trabalho”.
Etapa 4: esta etapa é ativa quando existe alguma imposição que impeça o início das
operações designadas ao posto de trabalho. Este impedimento de operação pode surgir no caso de
não existir peça, ou caso exista uma peça danificada, entre outros motivos.
Neste caso, se a peça não tiver condições para realizar as operações do posto, o programa
fica à espera que terminem os processos dos restantes postos.
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Etapa 5: nesta etapa o programa de controlo do posto, fica à espera do momento em que se
inicia a rotação do prato rotativo, para que o Grafcet retome o estado inicial.

Início de ciclo de trabalho

Peça a processar

Peça a processar

Início de processo

Fim de ciclo

Fim de processo

Fim de Ciclo de todos os postos de trabalho

Fim de ciclo

Início de rotação do prato
Figura 35 - Grafcet de controlo e gestão do posto de trabalho.

Processo de controlo da rotação do prato
O Grafcet da Figura 36 representa o processo de controlo da rotação do prato rotativo. A
Function Block de controlo deste processo é chamada no programa principal de controlo do prato
rotativo, com a ativação da macro etapa M2. O Grafcet de controlo e monitorização da rotação do
prato rotativo segue as seguintes etapas:
Etapa 0: o programa inicia com o comando de “Início de rotação” do programa principal de
controlo do prato rotativo.
Etapa 1: nesta etapa o programa ativa a variável de comando de início de rotação. Esta
variável comunica ao controlador do prato rotativo que este deve iniciar a rotação.
Etapa 2: uma vez iniciada a rotação do prato, esta etapa fica ativa quando o sensor de
posição do prato deixa de ter o sinal ativo. Nesta etapa o programa fica em “espera”, enquanto o
prato se encontre em rotação.
Etapa 3: a ativação desta etapa verifica-se quando recebe o sinal do sensor de posição. Este
sinal indica que o prato indexou uma posição. Neste momento o programa envia para o
controlador do prato rotativo o comando de paragem. De seguida comunica ao programa principal
que a rotação terminou. Após a verificação de fim de rotação, o programa retoma o estado inicial

49

Iniciar Rotação
Start Rotação
Sensor posição

Sensor posição
Stop rotação
Fim de rotação
Figura 36 - Grafcet de controlo e gestão da rotação do prato.

Aplicação do módulo:
No momento da inserção da Function Block de controlo do Prato Rotativo num programa,
o programador deve inserir os parâmetros no bloco que definam o número de ninhos e postos. Pois
um prato pode ser constituído por diferentes números de postos e ninhos, dependendo da aplicação,
sendo que o máximo definido pela empresa Siroco tenha sido de 16 ninhos e 16 postos de trabalho.
O algoritmo foi então implementado de maneira a permitir que a gestão dos dados seja
dinâmica, isto é, no tratamento dos dados dos ninhos e dos postos (Ocupação dos ninhos, Estado de
funcionamento, etc.), recorreu-se à utilização de arrays para alocar dos vários tipos de informações
necessárias. Para tal, os arrays criados são de 16 posições (máximo definido) e os valores inseridos
pelo programador para definir o número de ninhos e postos definem até que posição do array é
feita a verificação do que se pretende analisar.
A Function Block de controlo do prato rotativo, tem a capacidade de executar e monitorizar
todas as atividades de um prato rotativo do tipo que a empresa Siroco utiliza. Num só bloco,
tornou-se mais simples a inserção do algoritmo de controlo de um prato rotativo na elaboração do
programa geral de uma máquina. Com apenas a utilização da Function Block de controlo do prato
rotativo passa a ser possível controlar a rotação fazer a gestão dos postos e ninhos, monitorizar os
erros, entre outras funcionalidades. O bloco do prato rotativo funciona como uma estação de
trabalho, que pode ser independente ou inserido numa linha de montagem. Para tal o programa
geral do bloco precisa de aceder às estruturas de dados da estação, do prato rotativo e dos erros, ver
Figura 37.
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Figura 37 - Fuunction Block de
d controlo do prato
p
rotativo.

A sincronnização do funcionamen
f
nto dos postos de traballho é feita nna Function Block de
contrrolo do pratoo rotativo. Duurante o moddo funcionam
mento autom
mático (modoo de produção), existe
a inteeração entre os postos dee trabalho e o prato rotatiivo. A comuunicação entrre os dois mó
ódulos de
contrrolo é feita atraves
a
da estrutura
e
de dados do prrato rotativoo. Na Figuraa 38 apresen
nta-se um
exem
mplo do aspeccto exterior da
d Function Block
B
de con
ntrolo de um posto de trabbalho.

Figura 38 - Funcction Block de controlo
c
dos poostos de trabalhoo.

Interfface de comuunicação com
m o utilizadoor:
Para monnitorização de
d alguns daados, foram implementadas duas jannelas na HM
MI para o
prato rotativo, quue permitem ao utilizadoor verificar in
nformações do
d estado doos postos de trabalho,
ninhoos e adquirirr dados estattísticos da prrodução (tem
mpos de cicloo, dados de processamen
nto, etc.).
Existte ainda umaa terceira jannela que perrmite selecio
onar o modoo de funcionnamento e comandos
c
especcíficos do prato rotativoo, tal como é feito para as estaçõees de trabalho de uma linha de
monttagem. Para cada posto de trabalhoo, o procedim
mento é sem
melhante às estações de trabalho
apressentadas anteeriormente. Cada postoo possui um
ma janela inddividual parra monitorizzar dados
estatíísticos e conttrolar os moddos de funcioonamento do
o posto.

3.4. Gestão de
d alarmess
Um alarm
me é uma nottificação ao operador sob
bre a ocorrênncia de uma anomalia ou
u erro que
necesssita de intervvenção para retornar ao funcionamen
f
nto normal doo sistema. Um sistema dee alarmes
tem a função de detetar
d
e notiificar ao operrador o surgiimento de um
m erro ou anomalia. No entanto,
e
é
necesssário existirr uma correeta identificcação de an
nomalia e, para
p
tal, é preciso umaa correta
interppretação de múltiplos
m
alaarmes.
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Tal como já foi referido anteriormente, a deteção de erros é feita dentro de cada um dos
blocos funcionais desenvolvidos. Desta forma, a verificação de existência de erros é individual,
podendo atuar diretamente no próprio programa. Caso se verifique a ocorrência de algum erro ou
anomalia, os próprios blocos realizam uma determinada ação, como por exemplo, a sinalização de
um alarme e/ou a paragem local do sistema.
Porém, a ineficiência dos sistemas de alarme acontece, geralmente, por falta de uma
metodologia de análise e manutenção das configurações dos alarmes, que como tal é algo a evitar.
Para melhorar a eficiência na resolução dos alarmes, foi proposto pela empresa siroco, a
hierarquização dos alarmes por níveis. O método proposto baseia-se na filosofia de que todo o
alarme deve ser munido de um grau de prioridade que facilite o diagnóstico do alarme. Seguindo
esta filosofia, com o surgimento de um erro/anomalia a máquina deve estar em modo “pausa”, após
a identificação do alarme, este deve ser interpretado e despoletado, caso seja o alarme com maior
grau de prioridade. Deve ainda apresentar as informações mais importantes com um conjunto de
respostas que permitam uma tomada de decisão correta por parte do operador.
Como tal, é necessário desenvolver uma estrutura de dados para os alarmes. Esta estrutura
é tida como uma variável de passagem que é comum a todos os blocos funcionais principais que
sejam introduzidos no projeto (Ver Figura 39). É nesta estrutura que será registada qualquer
ocorrência que surja e qual o seu nível de prioridade. Contudo, a atribuição da prioridade deve ser
feita aquando da parametrização do bloco funcional. Essa classificação deverá ser feita em função
da classificação dos níveis estabelecidos na empresa, ver exemplo da Figura 39.

Estrutura

de

dados

Atribuição

dos

do

“udtErros” do sistema

nível

alarmes

de erro

Figura 39 - Exemplo de atribuição do nível de erros do cilindro pneumático.

Deve ainda existir uma estrutura de dados dos alarmes associada a cada estação de
trabalho. Para tal, ao adicionar a estrutura de dados dos alarmes nas variáveis globais do programa,
deve ser declarada como sendo um array cujo número de elementos é igual ao número de estações
do equipamento. Desta forma, cada estação faz a gestão dos alarmes que ocorram nos periférico ou
na própria estação.
A estrutura de dados para os alarmes, é composta por dois arrays com 150 posições cada.
O primeiro para registar o alarme e segundo regista do nível de prioridade do alarme. A cada
posição dos arrays corresponde um tipo de alarme. As primeiras 100 posições do array
correspondem a alarmes dos cilindros pneumáticos, as restantes correspondem a alarmes da estação
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de traabalho. Ver na
n Figura 400, o exemploo de um registo de um allarme, ocorriido num deteerminado
cilinddro de uma estação.
e

Figurra 40 – Exempllo de registo de um erro num cilindro
c
pneumáático.

Seguindoo ainda o exxemplo do cilindro
c
pneu
umático. A Figura 41 aapresenta a parte do
algorritmo de deteeção de erross, que registaa a ocorrênciaa do erro do tipo “TimeO
Out Avanço”. Quando
surgee um erro deeste tipo, o programa
p
reggista a ocorrrência e o nível
n
de prioridade nos arrays
a
de
alarm
mes e níveis respetivamen
r
nte. Estes daados ficam reegistados nos arrays da eestrutura de dados de
alarm
mes da estaçãão onde estiiver inseridoo o cilindro pneumático.. A alocaçãoo dos erros no array
depennde do resulttado da expreessão de cálcculo (1). Em que “n_total_erros” é o número totall de erros
de um
m cilindro pnneumático, o “Cilindro_ID
D” é o númeero de identifficação do cilindro e, o “E
Erro_ID”
é o núúmero de ideentificação do
d erro.

(1)

mplo, pressuppondo que:
Por exem
▪

o nº total de erros
e
de um cilindro
c
pneu
umático é “4””;

▪

o número de identificação
i
o do cilindro é “0”;

▪

o número de identificação
i
o do erro é 1..

Substituinndo esses vaalores na exxpressão de cálculo (1), o resulta é “0”, portantto o erro
ficaráá alocado no índice “0” do
d array.

Figuraa 41 – Caso partticular do algorritmo para deteçção e registo dee erros (Linguaggem Structured Text).
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Na Figurra 42 é apreesentado o algoritmo im
mplementadoo para a detteção de alaarmes. O
proceesso de verifi
ficação de ocorrência de alarmes
a
é feiito na Function Block de controlo dass estações
de trabalho. Estee algoritmo verifica o array
a
que reegista os alaarmes, isto éé, com um ciclo for
percoorre todas as posições doo array e, caaso detecte alguma
a
ocorrrência interrrompe a verificação e
registta o evento, caso
c
contráriio termina o ciclo. Esta verificação
v
é feita ciclicaamente e, casso detecte
algum
ma ocorrênciia coloca a esstação em “P
Pausa”.

Figura 42
4 - Algoritmo para deteção de
d erros (Linguaagem Structuredd Text).

Na ocorrêência de novvos alarmes, os erros reg
gistados na estrutura
e
de ddados dos alarmes do
sistem
ma são, postteriormente, despoletadoss numa janela de monitoorização de aalarmes da HMI
H
(ver
Figurra 43). Nestaa janela, a foorma de visuualização dos alarmes é feita em listta. É nesta jaanela que
será feita
f
a seleçãão de erros que
q posteriorrmente são apresentados
a
na lista de aalarmes. Esta seleção
tem por
p base o grrau de prioriidade, ou seja, se houverr uma falha na
n alimentaçção de ar com
mprimido
da mááquina, esta falha será reegistada e serr-lhe-á atribu
uído um grauu de prioridadde superior ao
a erro de
“TimeeOut” do moovimento dee um cilindroo pneumático
o que se enccontrasse em
m translação visto
v
que
este último
ú
erro trrata-se de um
ma consequência da falhaa na alimentaação de ar coomprimido. A adoção
deste método tráss, ao sistemaa de gerenciaamento de alarmes uma redução
r
da sobrecarga dee alarmes
e vem
m permitir uma mais fácil interprretação da origem dos erros/anom
malias. Na janela de
monitorização de alarmes, exiiste ainda a possibilidade
p
e de navegar para a janelaa de “Inform
mação dos
Alarm
mes” (ver Figgura 44). Parra tal, basta selecionar
s
o alarme e preessionar no bbotão “Ajudaa” situado
no laado esquerdo do ecrã. Nessa janella está impllementado em “backgroound” um algoritmo,
impleementado em
m linguagem “Visual Basic”, que iden
ntifica e desppoleta inform
mações como:
▪

I
Identificação
o do alarme;

▪

E
Estação
ondee ocorreu o erro;
e

▪

O número dee identificaçãão do erro;

▪

D
Descrição
deetalhada do erro.
e

Existe ainnda a possibbilidade de addicionar fich
heiros em forrmato PDF ee/ou vídeos, de como
resolvver o problem
ma.
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Figuraa 43 - Ecrã de “Janela
“
de Alarm
mes”.

Figura 444 - Ecrã de "Infformação dos Alarmes".
A

Resuminddo, a gestãoo da atribuiçção de níveiis de prioriddade é feita no PLC, naa fase de
param
metrização doos blocos funncionais e a seleção e aprresentação dos alarmes é feita na HM
MI.
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4. CASOS DE ESTUDO
Neste capítulo são apresentados dois casos de estudo com particularidades distintas. O
primeiro caso de estudo trata-se de uma linha para enchimento, colocação de tampa e rotulagem de
garrafas (ver layout na Figura 45). Neste primeiro caso procura-se idealizar um equipamento em
que seja possível incluir todos os módulos de controlo num só programa. O segundo caso de estudo
trata-se de um equipamento real implementado pela empresa Siroco, que tem como função de
inserir terminais de HV e díodos em secondary spools (ver layout na Figura 75). O facto de no
segundo caso de estudo se ter utilizado um equipamento real, permite ir de encontro ao objetivo
principal do projeto, que consiste em desenvolver módulos de controlo de estruturas específicas,
que possam ser utilizados no desenvolvimento dos programas de controlo dos equipamentos
produzidos pela empresa.
O objetivo de realizar testes aos blocos funcionais desenvolvidos em dois casos de estudo
diferentes centra-se, essencialmente, na demonstração e na consecutiva validação do uso de blocos
funcionais na programação de equipamentos de montagem de componentes, no que diz respeito à
sua versatilidade (capacidade de adaptabilidade), eficiência e capacidade de reutilização. A
implementação destes casos de estudo permite reforçar a ideia de que é possível desenvolver
algoritmos de controlo para equipamentos com diferentes caraterísticas, seguindo as metodologias
propostas para o desenvolvimento de programas de controlo para equipamentos de montagem de
componentes. Contudo, dado o difícil acesso a sistemas reais que sejam facilmente reconfigurados
e sem todos os custos e riscos associados, os ensaios dos cenários serão realizados em modo
simulado. Deste modo será igualmente possível demonstrar e validar o uso das janelas/objetos
padrão da interface e dos módulos de controlo desenvolvidos.
Para a implementação dos casos de estudo, a ferramenta de desenvolvimento é o Sysmac
Studio. Este software permite ao utilizador simular um conjunto de dispositivos, como por
exemplo: PLC e HMI. Utilizando o simulador do Sysmac Studio é possível obter um ambiente de
execução do programa, integrando o controlador e os ecrãs de interface de controlo, facilitando
então a análise do sistema antes da montagem do sistema real e reduz o tempo necessário para o
desenvolvimento e arranque do equipamento.

4.1. Caso de Estudo 1 – Linha de Enchimento e Rotulagem de Garrafas
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4.1.1. Descrição geral
No primeiro caso de estudo, apresenta-se um projeto para uma aplicação de uma linha para
o enchimento de garrafas. Este equipamento é composto por oito atuadores pneumáticos, um
autómato programável, uma consola HMI, uma estação de abastecimento (estação 0 - Figura 45),
uma estação de sopro (estação 1), uma estação de enchimento (estação 2), uma estação de
colocação de tampa na garrafa (estação 3) e, por fim, uma estação de colocação e verificação de
rótulo (estação 4). A última estação de trabalho trata-se de um prato rotativo, com quatro postos de
trabalho. O primeiro posto é o ponto de abastecimento do prato rotativo, o segundo é um posto de
rotulagem das garrafas, o terceiro é um posto de verificação da colocação do rótulo e por último o
posto de descarga das garrafas. O prato possuí quatro ninhos que têm como objetivo transportar as
garrafas pelos quatro postos dispostos em redor do prato rotativo.
O equipamento é semiautomático, o operador, caso necessário, poderá intervir de acordo
com algum alarme que ocorra.
Num primeiro momento, quando se inicializar o equipamento, as estações estarão livres e à
espera de garrafas. Sendo assim, a primeira garrafa a entrar na linha terá acesso direto à primeira
estação, uma vez que esta se encontrará em estado de “espera de garrafa” para iniciar o seu
processo. Mas se a fluência de entrada de garrafas for elevada, estas poderão estar sujeitas a tempo
de espera caso a cadência da linha não seja suficiente. Esse controlo de fluência das garrafas é
ditado pelo sincronismo de funcionamentos dos stoppers dispostos ao longo da linha. Estes
stoppers têm a função de controlar a circulação das garrafas pela linha. Cada estação possuí dois
stoppers, um à entrada da estação e outro à saída. O stopper de entrada e de saída estarão ativos
caso a estação esteja ocupada com garrafa e, por conseguinte, permitir à estação executar as suas
tarefas na garrafa que se encontra na sua área de trabalho, e para impedir a entrada de mais garrafas
na sua área de operação. Assim que a estação termina a sua tarefa, o stopper de saída é desativado
permitindo assim a saída da garrafa. Depois da saída da garrafa com a operação concluída, o
stopper de saída volta a ser ativo e o stopper de entrada é desativado permitindo a entrada de uma
nova garrafa. O Processo de sincronização dos stoppers repete-se em todas as estações, exceto no
prato rotativo que apenas possui um stopper na sua entrada.
O processo de funcionamento das estações inicia-se com a chegada da garrafa às suas áreas
de operação. Quando a estação verifica que se encontra uma nova garrafa pronta para ser
processada, verifica se a posição da garrafa na palete é a correta, antes de dar inicio ao processo. A
operação de verificação de posição é feita com recurso a sensores que verificam se existe algum
mau posicionamento que possa pôr em causa o bom desempenho do processo. Sendo assim, as
estações de trabalho apenas operam caso as garrafas se encontrem bem posicionadas, caso contrário
a garrafa fica inoperável.
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Estação 0 – Posto

Estação 1 – Sopro

Estação 2 – Enchimento

Estação 3 – Colocação

para Limpeza

da Garrafa

de Tampa

de Abastecimento

Estação 4 – Rotulagem
e Verificação

Figura 45 - Layout do Caso de Estudo 1.

A sequencia de funcionamento do equipamento consiste:
▪
▪
▪
▪
▪

Estação 0 – Posto de abastecimento de garrafas – Operação manual;
Estação 1 – Sopro de limpeza da garrafa – Operação automática;
Estação 2 – Enchimento da garrafa – Operação automática;
Estação 3 – Colocação de tampa da garrafa – Operação automática;
Estação 4 – Colocação e verificação do rótulo – Operação automática.

A sequencia de funcionamento das estações consiste:
¾ Estação 0:
9 Não aplicável;
¾ Estação 1:
9 Cilindro 1 – Avança – Aperto do fixador da garrafa;
9 Cilindro 2 – Avança – Inserção da cabeça de sopro na garrafa;
9 Cilindro 2 – Recua – Retira a cabeça de sopro;
9 Cilindro 1 – Recua – Solta o fixador da garrafa.
¾ Estação 2:
9 Cilindro 3 – Avança – Aperto do fixador da garrafa;
9 Cilindro 4 – Avança – Inserção da cabeça de enchimento na garrafa;
9 Cilindro 4 – Recua – Retira a cabeça de enchimento;
9 Cilindro 3 – Recua – Solta o fixador da garrafa.
¾ Estação 3:
9 Cilindro 5 – Avança – Aperto do fixador da garrafa;
9 Cilindro 6 – Avança – Inserção da tampa na garrafa;
9 Cilindro 6 – Recua;
9 Cilindro 5 – Recua – Solta o fixador da garrafa.
¾ Estação 4:
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9
9
9
9

Cilinndro 7 – Avannça – Colageem do rótulo na garrafa;
Cilinndro 7 – Recuua;
Cilinndro 8 – Rotaação – Verificação da garrrafa;
Cilinndro 8 – Rotaação – Retom
ma posição innicial cilindroo pneumático
o.

4.1.22. Criaçãoo dos POU
Us
A organiização escolhhida para a criação doss POU, defiine a divisãoo dos prograamas em
difereentes gruposs de controloo. O primeirro grupo deffine o controolo geral da máquina, ou
u seja, as
secçõões definidaas neste gruupo incluem
m as Functio
on Blocks de
d controlo das estaçõ
ões e do
sincroonismo da liinha. Seguem
m-se os gruppos de contro
olo das estações, que serãão quatro gru
upos, um
para cada
c
estaçãoo. As seções destes grupoos de controlo das estações incluem aas Function Blocks
B
de
contrrolo dos cilinndros pneum
máticos, os programas
p
dee reposição, de controlo e os programas para
verifiicação das permissões.
p
P fim, o grupo
Por
g
com as
a secções de
d controlo do prato rottativo; as
secçõões deste últiimo grupo inncluem as Fuunction Bloccks de controolo do prato rrotativo, con
ntrolo dos
postoos de trabalho e as Functtions de regiisto dos dado
os de leituraa e contagem
m dos temposs de ciclo
dos postos
p
de trrabalho. A Figura
F
46 permite visuaalizar a árvoore de navegação dos POUs
P
do
progrrama desenvoolvido para o controlo doo equipamen
nto.

Figgura 46 - Árvorre de navegação
o dos POUs do caso de estudo 1.
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4.1.3. Criação da interface
A interface Homem-Máquina foi desenvolvida de acordo com o modelo definido na secção
3.1. O desenvolvimento da interface deste caso de estudo, seguiu a estrutura de ecrãs,
esquematizada na Figura 47. Como se pode ver pelo esquema de ecrãs, a janela principal (1), dá
acesso às janelas principais do programa, nomeadamente, a janela “Modo Funcionamento Geral”,
“Vista Geral”, “Interface c/ Operador”, “Estatísticas”, “Configurações” e “Eventos”.

Janela Principal (1)

Modo
Funcionamento Geral

Estatísticas (19)

Interface c/
operador (18)

Configurações

Eventos (21)

(20)

(2)

Estações de
Reparação

Vista

Geral

(4)

(3)

Modo
Funcionamento
Estações (5)

Comandos
Específicos
Estações (6)

Monitores
das
Estações de Trabalho

Monitor de
Alarmes (22)

(7)

Figura 47 - Estrutura de ecrãs da consola do caso de estudo 1.

A janela de “Modo Funcionamento Geral”, permite ao operador selecionar o modo de
funcionamento do equipamento e, eventualmente, os comandos específicos da máquina. A
comunicação entre o PLC e a janela de “Modo Funcionamento Geral” é feita através da estrutura
de dados de controlo da estação, onde os botões de seleção dos modos e comandos estão associados
a variáveis membros da estrutura de dados.
Os modos de funcionamento do equipamento, que podem ser o modo “Automático”,
“Manual” e “Reposição”, permitem-nos ainda colocar a máquina em “Pausa”, após a iniciação do
modo de funcionamento “Automático”. A janela “Vista Geral”, permite ao operador aceder às
janelas de controlo e monitorização das estações de trabalho. A janela “Interface c/ Operador”, é a
janela pela qual o operador se deverá “guiar”, ou seja, em modo de funcionamento automático, o
operador deverá acompanhar o processo através desta janela, pois esta janela fornece ao operador
indicações dos procedimentos que deve seguir para acompanhar o funcionamento da máquina. A
janela de “Eventos” permite ao operador visualizar e reconhecer alarmes que surjam durante o
funcionamento do equipamento. A janela de eventos, permite ainda aceder a uma janela de
“Ajuda”, na qual serão apresentadas informações sobre o alarme e descrições e demonstrações
(escritas e/ou vídeo) de como solucionar a anomalia. Qualquer janela da consola permite um acesso
direto à janela “Vista Geral” e à janela “Eventos”, para permitir uma mais fácil e rápida navegação
pelos ecrãs da interface.
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Na Figura 48, apresenta-se a estrutura de janelas de monitorização e controlo das estações
de trabalho. São incluídas neste grupo de janelas as quatro estações referentes ao equipamento em
causa (caso de estudo 1). As janelas (8), (10) e (12) são relativas aos ecrãs de monitorização e
controlo das estações da linha de produção. A janela (14) apresenta o monitor do prato rotativo, que
permite o acesso às janelas de controlo e monitorização do prato rotativo, bem como às janelas dos
postos de trabalho. A comunicação entre o PLC e a janela de monitorização e controlo do prato
rotativo é feita através da estrutura de dados de controlo do prato rotativo.

Monitores
das
Estações de Trabalho
(7)

Monitor da
Estações 1

Monitor
Estações

(8)

(10)

Monitores dos
Cilindros
Pneumáticos (9)

da
2

Monitores
dos
Cilindros
Pneumáticos (11)

Monitor
Estações

da
3

Monitor
Estações

(12)

da
4

(14)

Monitores
dos
Cilindros
Pneumáticos (13)

Monitor
do
Prato Rotativo
Estações 4 (15)

Estatísticas
do
Prato
Rotativo (16)

Monitor dos
Postos de
Trabalho
(17)

Figura 48 - Estrutura de ecrãs do grupo "Monitor das Estações de Trabalho".

Em algumas das janelas apresentadas anteriormente, são utilizados objetos do tipo IAG.
Um exemplo é a IAG de monitorização dos cilindros pneumáticos que é incluída em todas as
janelas de monitorização dos cilindros pneumáticos, mas também nas janelas de monitorização das
estações de trabalho. Contudo, foram também incluídas IAGs do tipo “janela padrão”,
nomeadamente para as janelas de controlo e monitorização das estações de trabalho, do prato
rotativo e dos cilindros pneumáticos. As IAGs de monitorização e controlo dos cilindros
pneumáticos e das janelas padrão, estão também associadas a variáveis membros das estruturas de
dados criadas no PLC.

4.1.4. Teste ao programa
Nesta secção descreve-se os testes efetuados aos módulos de controlo e à interface
desenvolvida para o primeiro caso de estudo. Para tal, os testes são realizados em ambiente de
simulador do Sysmac Studio. Para simular o funcionamento do equipamento é necessário aceder às
estruturas de dados dos módulos de controlo e alterar os valores de entrada, de modo a simular
dados como a posição das paletes de transporte, a presença de garrafa na área de trabalho das
estações e a condição de posicionamento das garrafas.
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O caso de estudo apresentado
a
f
nto “Automáático” do
é feito no modo de funcionamen
equippamento pois, comparatiivamente à alternativa de
d funcionam
mento (Moddo de funcio
onamento
“Mannual”), apresenta maior grau
g
de compplexidade a nível
n
de conttrolo e trata--se do princip
pal modo
de funcionamentoo em que quaalquer equipaamento destee tipo a funciionar em ambbiente empreesarial. O
modoo de funcionnamento “Manual” trata--se de um modo
m
de funncionamento em que é o próprio
operaador que aciona as funções desempeenhadas pelo
o equipamennto/estação, aatravés de comandos
c
especcíficos dispooníveis nas diferentes
d
jannelas, tais co
omo o monittor de controolo das estaçções, dos
cilinddros pneumáticos e do prrato rotativo. O controlo manual
m
posssibilita assim
m ao utilizado
or realizar
manoobras de mannutenção ou reparação doo equipamen
nto. Por estess factos, nestte caso de esstudo não
se appresentará um
ma abordagem
m completa ao modo “M
Manual”. Poréém será apreesentado um exemplo
de um
m acionamennto manual relativamente
r
e a um cilin
ndro pneumáttico, num caaso em que se
s coloca
uma das
d estações em modo “M
Manual”, no decorrer do ciclo automáático da máqquina.
s inicializa a máquina, surge
s
a janelaa principal da
d inteface, ver a Figura 49.
4 Como
Quando se
já foi referido na secção 4.11.3, a janelaa principal dá
d acesso àss janelas “M
Modo Funcio
onamento
Gerall”, “Vista Geeral”, “Interfface c/ Operaador”, “Estatíísticas”, “Coonfigurações”” e “Eventos”.

Figura 49 - Ecrã Principal.

Após a visualização
v
d janela priincipal, o utiilizador devee começar poor escolher um
da
u modo
de fuuncionamentoo visto que não
n existe nenhum
n
modo de funcionnamento pré-definido (ver Figura
51). Para
P
tal, devve entrar no ecrã “Modo de Funcionaamento Geraal” (ver Figuura 50) e seleecionar o
modoo de funcionaamento com o qual pretennde iniciar a máquina.
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Figuura 50 - Ecrã "M
Modo de Funcio
onamento Gerall" – Caso Estuddo 1.

Figgura 51 - Modoos de funcionam
mento após iniciiação da máquinna.

d funcionam
mento “Automático”, devve-se pressioonar o botão “Iniciar”
Para iniciiar o modo de
da jaanela “Modoo de Funcionnamento Gerral”. Numa primeira fasse a máquina entra em modo de
“Reposição” (verr Figura 52),, este modo de funcionaamento colocca a máquina nas suas condições
c
iniciaais. Então esste modo ficaa ativo até que
q se verifiquem as conndições iniciiais da máqu
uina e, só
depoiis dá inicio ao
a modo “Auutomático” (vver Figura 53
3).

Figuraa 52 – Modo de reposição (ecrãã "Modo de Funncionamento G
Geral").
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Figura 53 - Modos de funccionamento ("R
Reposição").

Assim quue se verifiqquem as conndições inicciais (ver Figgura 55), dáá inicio ao modo de
funcionamento “A
Automático”” (ver Figuraa 54). De seeguida, este modo de funncionamento
o permite
iniciaar o modo de
d “Produçãão” (ver Figgura 56). O modo de “P
Produção”, é um dos comandos
c
especcíficos do eqquipamento, onde
o
o operaador apenas tem a funçãoo de monitorrizar o proceesso, pois
todass as estações realizam as suas tarefas automaticam
mente sem inttervenção doo operador.

Figuraa 54 – Modo auutomático (ecrãã "Modo de Funncionamento Geeral").

Figura 55 - Modos
M
de funciionamento ("Auutomático").

Figuraa 56 – Modo dee produção (ecrrã "Modo de Fuuncionamento G
Geral).

mando de
Uma vezz inicializaddo o modo de funcionamento “Auutomático” com o com
“Proddução”, podee ser monitoorizado o processo na jaanela de “Viista Geral” ((ver Figura 57). Este
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ecrã, permite ao operador aceder, através dos dois botões na lateral esquerda do ecrã (botões
“Modo Funcionamento” e “Comandos Específicos”), às janelas de seleção do modo de
funcionamento e os comandos específicos de cada estação. Permite ainda colocar a máquina em
pausa e, posteriormente, recolocar novamente no modo automático através dos botões de acesso
rápido (botão “Iniciar” e “Parar”).
Através da representação de um Layout da máquina, é possível monitorizar alguns estados
da máquina como por exemplo: presença de garrafa, número da palete, estado dos stoppers e o
estado de funcionamento de cada estação. O estado de funcionamento das estações é apresentado
através de um sinal luminoso que muda de cor. Quando a estação se encontra em produção
apresenta a cor verde, quando está em pausa muda para a cor amarela e quando está à espera de
peça muda para a cor cinzenta.
Nesta janela pode-se ainda monitorizar o estado do prato rotativo, da mesma forma da
monitorização das restantes estações de trabalho para o estado de funcionamento. Esta janela
permite também visualizar a ocupação dos quatro ninhos: caso o ninho não tenha garrafa apresenta
a cor vermelha, caso esteja ocupado com garrafa terá a cor verde.
Esta janela permite ainda aceder à janela de interface com o operador através do botão na
lateral esquerda do ecrã (botão “Janela de Interface”) onde o operador pode visualizar instruções a
seguir e dados estatísticos do processo. Neste ecrã ainda existe a possibilidade de aceder às janelas
de monitorização e controlo das estações. Para tal, basta pressionar em cima das estações dispostas
no layout do equipamento.

Stopper de entrada da estação

Botões de acesso às janelas de

Stopper de saída da estação 1

monitorização das estações de trabalho

Figura 57 - Ecrã "Vista Geral" – Caso de Estudo 1.
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O início de funcionam
mento da mááquina dá-se com a entraada primeira garrafa na linha
l
(ver
Figurra 58 e Figuura 59). Nesste momentoo os stopperrs encontram
m-se todos ddesativados, exceto o
stoppper de saída da estação 1.
1 Esta reaçãão deve-se ao facto de a estação 1 ser a estação primeira
estaçãão que recebbe a garrafa. Como tal o stopper já se
s encontra preparado
p
paara travar a palete na
área de
d trabalho da
d estação 1. Todas as ouutras estaçõess de trabalhoo encontram-se em “esperra”.

Primeira garraafa
F
Figura
58 - Ecrrã "Vista Geral"" - entrada da prrimeira garrafa..

Figurra 59 - Sensor de
d presença da garrafa no posto de abastecimento.

e
da prrimeira garrafa na linhaa, esta dirigee-se para a eestação 1. Assim
A
que
Após a entrada
chegaa à área de operação
o
(veer Figura 60)) a garrafa passa
p
pelo teste de verificação de posição (na
simullação deste caso,
c
para simplificar o processo,
p
a variável
v
que guarda o daado de verifiicação de
posiçção da garraffa é sempre “forçada” a verdadeiro).. Depois dass verificaçõess a estação 1 inicia a
operaação, ver Figgura 61.
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Figura 60 – “Layout” (eecrã "Vista Geraal") - presença de garrafa da estação 1.

Figura 61 - Estação 1 em
m modo de "Opperação".

Uma vezz iniciado a operação
o
da estação, preessionando no
n botão da eestação 1, o processo
pode ser acompannhado. O ecrrã apresentaddo na Figuraa 62 é a janella de monitoorização e co
ontrolo da
estaçãão 1. Nesta janela é poossível acom
mpanhar dados estatísticoos (tempos de ciclo, nú
úmero da
paletee, etc.) e o estado do proocesso da esttação atravéss do layout apresentado.
a
Este ecrã ap
presenta o
mom
mento em quee a estação 1 recebe a gaarrafa e dá inicio
i
às opeerações (cilinndro 0 e 1 em estado
recuaado).

Figura 62 - Eccrã de monitorizzação e controloo da estação 1.

Dado o inicio
i
do prrocesso da estação
e
1, o cilindro 1 avança
a
para fixar a garrrafa e de
seguiida avança o cilindro 2 paara iniciar o sopro de lim
mpeza na garrrafa (ver Figuura 63 e Figu
ura 64).
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Figgura 63 – “Layoout” (ecrã de monitorização
m
e controlo da estaação 1) - (Avannço do cilindro 2).

Figuura 64 - Cilindro 1 e 2 Avançados.

No fim do
d tempo deefinido para a limpeza da
d garrafa, o cilindro 2 rrecua e de seguida
s
o
cilinddro 1 também
m recua e terrmina o cicloo. Após o fim
m de ciclo dee trabalho daa estação 1, o stopper
de saaída da estaçção recua peermitindo a passagem da
d garrafa para a linha e permite taambém a
entradda da próxim
ma garrafa naa estação 1 (vver Figura 65
5).

Figura 65 - “Layout” (ecrã "Vista Geeral") - Entrada de uma nova ggarrafa.

Dada a enntrada das gaarrafas (ver Figura
F
66) in
nicia-se o cicclo de trabalhho nas estaçõ
ões 1 e 2.
A esttação 2 tem a função dee encher a garrafa com um
u determinnado líquido. Pode-se ig
gualmente
monitorizar o proocesso da esttação 2 no ecrã
e
de moniitorização e controlo
c
da estação 2, ver Figura
67.
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Figuura 66 - “Layouut” (ecrã "Vista Geral") - garrafa na estação 1 e 2.

Figura 67 - Ecrã de monitoorização e contrrolo da estação 1 - enchimentoo da garrafa.

Finalizaddos os proceessos nas esttações 1 e 2,
2 as garrafaas entram noovamente naa linha e
dirigeem-se para a estação de trabalho
t
seguuinte. Após esse instantee as três estações passam
m a operar
em siimultâneo e,, num momeento seguinte, quando a estação 3 finaliza
f
o seuu processo, a garrafa
seguee rumo à última estação da
d linha (pratto rotativo), ver Figura 68.

Figura 68 - “L
Layout” (ecrã "Vista Geral") - garrafa da palete 3 ruma ao pprato rotativo.

No momeento apresenntado na Figuura 69, a garrrafa da palette 1 é colocaada no primeiro ninho
do prrato rotativoo. Pode-se confirmar
c
quue o ninho 1, encontra--se ocupado com uma garrafa
g
e

70

posiccionado no primeiro
p
postto. O posto 1 é o posto de abastecim
mento do praato rotativo. Portanto
assim
m que recebe garrafa, o prato
p
a garraffa roda no seentido horáriio, e dirige o ninho 1 até ao posto
2. Noo posto de traabalho 2 dá-sse inicio à coolocação do rótulo
r
na garrrafa.

Figura 69
6 - “Layout” (eecrã "Vista Gerral") - inicio de ciclo do prato rrotativo.

Ao pressionar o botãão da estaçãoo 4, é possív
vel aceder aoo ecrã de moonitorização do prato
rotatiivo e visualizzar o estado atual do pratto rotativo, ver
v Figura 700. Esta janelaa de monitoriização do
prato rotativo, peermite ao utillizador visuaalizar alguns dados relatiivamente aoss postos de trrabalho e
ninhoos (Estado dee funcionameento dos postos, localizaçção e ocupaçção dos ninhoos, etc.).

Dados doos Postos de Trrabalho

Posição

Dados dos
d Ninhos

Layout

do

Praato

dos

Fiigura 70 - Ecrã "Monitor do Prrato Rotativo" – Caso Estudo 1.

O modo de funcionnamento “A
Automático” da máquinna permite ao operado
or operar
manuualmente um
ma estação. Issto é, o próprrio operadorr ao selecionaar este o modo de funcio
onamento
“Mannual” numa determinadaa estação, veer Figura 71,, ele próprioo terá que coomandar e ex
xecutar a
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sequêência de moovimentos dos atuadoress penumáticcos da estação em caussa, ver Figurra 72. O
proceesso também
m pode ser feito no ecrrã de monittorização e controlo dos próprios atuadores
a
pneum
máticos.

Figura 71 - Ecrã "Conntrolo das estaçõ
ões" - Estação 1 em modo "Maanual".

Comanndos em modo “Manual”
Figuraa 72 - Ecrã “Mo
onitor da Estaçãão 1”.

Existe ainda a possibbilidade de colocar as estações
e
em
m modo “Byppass”. Este modo de
funcionamento tiira uma deteerminada esttação de serrviço, ver Fiigura 73 (Estação 2). Em
E modo
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“Autoomático, o operador
o
tem
m a possibiliddade de coloccar o equipaamento ou um
ma estação específica
e
em “P
Pausa”. Este estado de fuuncionamento também reetira a estaçãoo de serviço (Estação 3).

Figura 73 - “Modo de Fuuncionamento” (ecrã "Controlo
o das Estações") – diferentes m
modos de funcio
onamento.

onamento
No casoo de estudoo apresentaddo fez-se a simulaçãoo do modoo de funcio
“Autoomático” (m
modo de prrodução) do equipamen
nto. Ao sim
mular o programa no modo
m
de
funcionamento automático,
a
t
tem-se
comoo objetivo analisar
a
e demonstrar, ccom base nos dados
analissados, o com
mportamentoo, autonomiia e eficiênccia dos móddulos de conntrolo desen
nvolvidos
(“Esttação de Trabbalho”, “Pratto Rotativo” e “Cilindross Pneumáticoos”).
Na sequêência de accontecimentoos demonstrados na seccção anterioor (4.1.4) é possível
verifiicar e validarr o funcionam
mento e a inntercomunicaação entre os módulos dee controlo. Neste
N
caso
de esstudo, o proggrama é connstituído porr 8 Function Block de controlo das estações, 8 Function
Blockks para o conntrolo dos cillindros pneum
máticos, e 1 Function Bllock de contrrolo do prato
o rotativo.
É im
mportante tam
mbém referirr a capacidaade de reutilização destees blocos funncionais e como
c
são
fundaamentais parra permitir o rápido desennvolvimento do programaa.
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4.2. Caso de Estudo
E
2 – Seconddary spool ASM equ
uipment

Figura 74 – Vistaa lateral do “Seccondary spool ASM
A
equipmentt”.

4.2.11. Descriçção geral
O equipaamento real implementad
i
do pela emprresa Siroco, foi
f a base dee desenvolvim
mento do
caso de estudo 2. Trata-se de um equipam
mento com o objetivo de inserir o term
minal HV e díodo no
seconndary spool. Este equipaamento é coomposto porr trinta atuaddores pneum
máticos, um autómato
progrramável, um
ma consola HMI
H
e um prato
p
rotativo
o. O prato rotativo
r
é coontribuído po
or quatro
postoos e quatro ninhos.
n
O primeiro postto é para caarga/descargaa do seconddary spool (P
Posto 1 Figurra 75 ), o seegundo é um
m posto de innserção e do
obragem do terminal
t
HV
V no seconda
ary spool
(Postto 2), o tercceiro posto realiza o teeste elétrico
o, corte, dobbragem e innserção do díodo
d
no
seconndary spool (Posto
(
3). Poor último, o quarto
q
posto faz a verificcação dos terrminais HV e LV dos
díodoos (Posto 4) de forma sem
miautomática com interv
venção de um
m operador aapenas para alimentar
a
a mááquina com peças (seconndary spool)) e caso neccessário alguuma intervennção de aco
ordo com
algum
m alarme quee ocorra.
O prograama desenvoolvido para o controlo deeste equipam
mento será fe
feito com reccurso aos
blocoos funcionaiss desenvolviddos no projeeto, nomeadaamente a Funnction Blockk de controlo do prato
rotatiivo, de controolo de estaçõões e de cilinndros pneumááticos.
Num prim
meiro momennto, quando se inicializarr o equipameento, os postoos de trabalh
ho estarão
livress e à espera de peças. Sendo assim, a primeira peça colocadda no posto de carga terrá acesso
diretoo ao segundo posto, casso esteja livrre. Posteriorm
mente a fluêência de entrrada de peçaas, estará
semppre sujeita aoo maior temppo de espera,, isto é, o po
osto que tiverr o maior tem
mpo de ciclo
o, ditará a
cadênncia do pratoo rotativo.
O processo de funcioonamento doos postos de trabalho inicia-se com a chegada daa peça às
suas áreas de opperação. Quaando o postto de trabalh
ho verifica que
q se encoontra uma no
ova peça
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operável, confirma se a posição da peça no ninho é a correta, antes de dar inicio ao processo. A
operação de verificação de posição é feita com recurso a sensores que verificam se existe algum
mau posicionamento que possa pôr em causa o bom desempenho do processo. Sendo assim, os
postos de trabalho apenas operam caso as peças se encontrem bem posicionadas. Caso contrário, a
peça fica inoperável e não lhe é feita nenhuma operação até à saída do prato rotativo.

Posto 4 – Verificação

Posto 3 – Corte e

dos terminais HV e LV

dobragem do díodo e

do díodo

inserção do mesmo
no Secondary Spool

Posto 2 – Inserção e
Posto 1 - Carga/Descarga

dobragem do terminal

Secondary Spool

HV

no

Secondary

Figura 75 - Layout do Caso de Estudo 2.

A sequência de funcionamento do equipamento consiste:
▪

Posto 1 – Carga/Descarga do secondary spool – Operação manual;

▪

Posto 2 – Inserção e dobragem do terminal HV no secondary spool – Operação
automática;

▪

Posto 3 – Teste elétrico (continuidade), separação (corte) do díodo da banda da
banda no alimentador, dobragem do díodo e inserção do díodo no secondary spool
– Operação automática;

▪

Posto 4 – Verificação da presença do terminal HV e terminais LV do díodo
inseridos no secondary spool – Operação automática;

Neste caso de estudo, não se dá foco à sequência de funcionamento dos postos de trabalho,
uma vez que o funcionamento do controlo das tarefas das estações já foi referenciado no caso de
estudo 1. Como tal, neste caso de estudo, apenas será apresentado o funcionamento do prato
rotativo.
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4.2.22. Criaçãoo dos POU
U
A organiização escolhhida para a criação doss POUs defiine a divisãoo dos programas em
difereentes gruposs de controloo. O primeirro grupo deffine o controolo geral da máquina, ou
u seja, as
seçõees definidas neste grupoo incluem as
a Function Blocks de controlo
c
das estações (p
postos de
traballho). Seguem
m-se os gruppos de controolo dos posttos de traballho, que serãão quatro gru
upos, um
para cada posto. As secções destes grupoos de controllo dos postoos incluem ass Function Blocks
B
de
contrrolo dos cilindros pneum
máticos, os programas de
d reposiçãoo, controlo e os program
mas para
verifiicação das permissões.
p
P fim, o grupo
Por
g
com as
a secções de
d controlo do prato rottativo: as
secçõões deste últiimo grupo inncluem as Function
F
Blocks de contrrolo do pratoo rotativo, o controlo
dos postos
p
de traabalho e as Functions
F
dee registo doss dados de leeitura e conttagem dos teempos de
ciclo dos postos de trabalho. A Figura 766 permite visualizar a árrvore de navvegação dos POUs
P
do
progrrama desenvoolvido para o controlo doo equipamen
nto.

Figgura 76 - Árvorre de navegação
o dos POUs do caso de estudo 2.

4.2.33. Criaçãoo da interfface
A interfaace Homem--Máquina doo caso de estudo
e
2 foi desenvolvidda de acord
do com o
modeelo definido na secção 3.1.
3 O desennvolvimento da interface deste casoo de estudo seguiu a
mesm
ma linha de estrutura
e
de ecrãs,
e
da secçção anterior, com algumaas particulariidades que podem ser
verifiicadas no esqquema da Figgura 77 e Figgura 78.
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Janela Principal (1)

Modo
Funcionamento Geral

Interface c/
operador (18)

Estatísticas (19)

Configurações

Eventos (21)

(20)

(2)

Estações de
Reparação

Vista

Geral

(4)

(3)

Monitores
dos Postos

Modo funcionamento
Postos (5)

Monitor do Prato
Rotativo (5)

Estatísticas do Prato
Rotativo (5)

(5)

Comandos
Específicos Postos (5)
Figura 77 - Estrutura de ecrãs da consola do caso de estudo 2.

Monitor dos Postos
(5)

Monitor do
Posto 2 (6)

Monitor do
Posto 3 (8)

Monitores dos
Cilindros
Pneumáticos (7)

Monitores
dos
Cilindros
Pneumáticos (9)

Monitor do
Posto 4 (10)

Monitores
dos
Cilindros
Pneumáticos (11)

Figura 78 - Estrutura de ecrãs do grupo "Monitor dos Postos de Trabalho".
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Monitor de
Alarmes (22)

4.2.4. Teste ao programa
Nesta secção decreve-se o teste ao módulo de controlo do Prato Rotativo e à Interface
desenvolvida para o caso de estudo 2. Para tal, os testes são realizados em ambiente de simulador
do Sysmac Studio. Para simular o funcionamento do equipamento é necessário aceder às estruturas
de dados dos módulos de controlo e alterar os valores de entrada, de modo a simular dados como a
posição dos ninhos e a presença de peça no posto de carga.
O caso de estudo apresentado segue a mesma metodologia apresentada no caso de estudo 1
(secção 4.1.4) sendo também simulado no modo de funcionamento “Automático”. O controlo
manual possibilita assim ao utilizador realizar manobras de manutenção no prato rotativo, como a
rotação do prato rotativo, ou controlo de postos de trabalho.
Uma vez inicializado o modo de funcionamento “Automático” com o comando de
“Produção” pode ser monitorizado o processo na janela de “Vista Geral” (ver Figura 79). Este ecrã,
à semelhança do caso de estudo 2, permite ao operador aceder, através dos dois botões na lateral
esquerda do ecrã (botões “Monitor do Prato Rotativo” e “Modo Funcionamento Postos”) à janela
de monitorização do prato rotativo (ver Figura 81) e de seleção do modo de funcionamento e os
comandos específicos de cada estação.
Através da representação de um Layout da máquina, é possível monitorizar alguns estados
da máquina, como por exemplo a presença de peça no ninho, a posição do ninho relativamente ao
posto de trabalho e o estado de funcionamento de cada posto.

Botões de acesso às janelas
de monitorização dos postos
de trabalho
Figura 79 - Ecrã "Vista Geral" – Caso de Estudo 2.
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Com a inntrodução de uma peça noo posto de caarga, esta é trransportada ppara o primeeiro posto
de traabalho (Postto 2). Quanddo o sensor de
d peça do posto
p
2 deteta a chegadaa de peça, o prato dá
inicioo ao ciclo dee trabalho (veer Figura 80)). A janela de
d monitorizaação do pratoo rotativo (v
ver Figura
81), permite
p
dem
monstrar o fuuncionamentoo do posto 2 e a inserção de uma noova peça no posto de
cargaa.

Figura 80 - Inicio
I
de ciclo dos
d postos do prrato rotativo.

Figura 81 - Ecrrã "Monitor Praato Rotativo" - Caso
C
Estudo 2.

No fim de
d ciclo do posto
p
2, o prrato rotativo inicia a rotaação do pratoo rotativo, ver Figura
82. Neste
N
momennto, como é possível
p
visuualizar na Fig
gura 83, o poosto 2 e 3 enccontram-se ocupado
o
e
em operação,
o
resspetivamentee. Ao acederr à janela do
os detalhes estatísticos
e
dda produção do prato
rotatiivo (ver Figgura 84) é poossível visuaalizar algunss dados estattísticos comoo os tempos de ciclo,
dadoss de leitura (Teste de conntinuidade doo posto 3) e peças
p
produzzidas.

Figura 82
8 - Inicio de ro
otação do prato rotativo.
r
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Figurra 83 - Ecrã "M
Monitor Prato Ro
otativo", Postoss 2 e 3 em operaação.

F
Figura
84 - Ecrãã "Detalhes da Produção"
P
- Caaso de Estudo 2.

Na sequêência dos ressultados apreesentados na secção de teestes ao proggrama (secçãão 4.2.4),
para o caso
na sim
mulação do programa desenvolvido
d
o de estudo 2, vem acreescentar aos factos já
consttatados no caso
c
de estuddo 1 (secçãoo Error! Reeference sou
urce not fou
und.), que os
o blocos
funcionais desennvolvidos apresentam
a
caraterísticaas de versaatilidade, noo que tocaa à sua
aplicaabilidade a novas
n
situaçõões.
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4.3. Análise geral dos casos de estudo
Após terem sido desenvolvidos os diversos blocos de controlo, a implementação dos casos
de estudo ensaiados foi rapidamente conseguida. É possível, deste modo, constatar que a
abordagem modular é uma escolha acertada para programação de controladores. Isto porque, na
implementação de um novo programa de controlo para um determinado equipamento, em vez da
principal preocupação ser procurar um projeto semelhante que já tenha sido desenvolvido, passa a
ser algo mais simples como começar por pensar que tipo de blocos e quantos serão necessários para
controlar o processo, tornando assim todo o desenvolvimento de um programa mais rápido e
intuitivo.
Sendo assim, a modularidade, flexibilidade e a boa gestão da complexidade de um
algoritmo, é assegurada com a utilização de blocos de controlo. Dado que, o conceito de trabalhar
com peças pequenas e pouco complexas, preparadas para serem acopladas numa maior é
normalmente melhor do que usar diretamente uma peça grande com um elevado nível de
complexidade. Com esta abordagem considera-se possível, em poucos passos, desenvolver um
algoritmo de controlo de um equipamento, de forma rápida e organizada.
Por último, a prova de que é possível utilizar blocos funcionais na elaboração de programas
de controlo de equipamento de montagem de componentes, é alcançada com a demonstração
realizada nas seções 4.1.4 e 4.2.4. O facto de ter sido possível validar a utilização dos blocos
funcionais na implementação dos dois casos de estudo, permite afirmar que a metodologia proposta
é uma metodologia a considerar na implementação de sistemas de controlo/comando de máquinas e
processos baseados em PLCs. E como tal, foi possível demonstrar que com a utilização dos blocos
funcionais desenvolvidos neste projeto, a empresa terá vantagens económicas e competitivas,
consequência da redução de tempo no desenvolvimento dos programas de controlo das máquinas.
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5. CONCLUSÃO
A crescente competitividade e globalização do mercado obrigam a novos desafios e
conceitos para os sistemas de produção, com vista a aumentar a modularidade, adaptabilidade,
flexibilidade e capacidade de integração. O desenvolvimento de equipamentos para montagem de
componentes é uma tarefa que requer conhecimento em relação a várias áreas de desenvolvimento
tecnológico. Porém, no desenvolvimento de software de controlo para novas máquinas, é difícil
tirar proveito de projetos antecedentes.
Nos equipamentos de montagem de componentes o controlo/comando é, tipicamente,
implementado em PLCs. Para empresas, como a Siroco, dedicadas ao desenvolvimento deste tipo
de equipamentos, o grau de repetibilidade de projetos que surgem é baixo. Isso implica que, para
cada novo projeto, seja necessário desenvolver um novo programa de PLC. Tipicamente quando
assim se trata, procura-se usar partes de código já desenvolvido. Contudo, este tipo de abordagem é
de evitar devido às evidentes limitações quanto se trata da estruturação e modularização do
software.
A fim de evitar as desvantagens do denominado método “copy & paste” e aumentar a
qualidade do software, surge a necessidade de optar por métodos diferentes. Como tal, a solução
passa por uma abordagem que permita o desenvolvimento de módulos de controlo independentes e
reutilizáveis que, interligados entre si, permitam ao programador implementar o controlo geral,
com a vantagem que a configuração seja feita de forma mais simples e mais rápida.
Em seguimento da procura de soluções mais eficazes e eficientes, surge a proposta para o
desenvolvimento deste projeto, resultado da parceria entre a empresa Siroco e a Universidade de
Aveiro. Neste projeto a empresa propõe o desenvolvimento de blocos funcionais capazes de serem
aplicados em soluções padrão de sistemas automatizados. Para tal, é necessário desenvolver uma
metodologia capaz de aproveitar as potencialidades dos blocos funcionais para o controlo de
módulos padrão, dos equipamentos tipo, desenvolvidos pela empresa Siroco. Esses módulos
resultam da decomposição da estrutura principal de uma máquina em partes mais pequenas
(Estações, Prato Rotativos, Cilindros Pneumáticos, etc.).
Dado que a empresa Siroco utiliza o pacote de software CX-One da Omron e pretende
atualizar-se para a versão mais recente, foi solicitado que o desenvolvimento destes blocos
funcionais fosse feito no Sysmac Studio. E foi ainda proposto que a realização do projeto fosse
realizada nas instalações da empresa Siroco para que, deste modo, houvesse uma maior e melhor
interação com os responsáveis da empresa pelo projeto, assim como com os demais colaboradores,
conduzindo a uma maior aproximação entre o projeto planeado e o projeto a desenvolver.
83

Neste trabalho foi proposta uma metodologia para estruturar e implementar programas em
PLC com conceitos relacionados com técnicas de programação por objetos. Esta abordagem possui
alguns conceitos que são implementados em diferentes linguagens de programação: objetos,
atributos, classes e métodos. Uma “classe” é uma estrutura de software que encapsula um grupo de
funções e atributos que estão relacionados entre si de algum modo, pode ser usada num programa,
por meio das suas instancias, denominadas de “objetos”. Os “objetos” possuem operações próprias,
denominadas de “métodos”. Os programas desenvolvidos através das definições de “classe”, são
intrinsecamente modulares. E permite que grande parte do software desenvolvido seja reutilizável.
Com a eleição da programação orientada por objetos, tornou-se num potencial método
capaz de solucionar os objetivos do projeto. Este relatório retratou a implementação da filosofia da
programação orientada por objetos, focando os aspetos estritamente relacionados com as
caraterísticas dos softwares industriais de programação de autómatos e a necessidade de combinar
os métodos de programação. Demonstram-se também as caraterísticas e as vantagens procedentes
do uso da norma IEC 61131-3, na implementação da metodologia da programação orientada por
objetos na programação de autómatos. Nomeadamente na utilização de Function Blocks, Functions
e linguagens equiparadas às linguagens de alto nível da programação de computadores, para
facilitar a modulação e encapsulamento de código, para que possa ser reutilizável.
Todavia, é importante lembrar que na elaboração de um projeto, o desenvolvimento da
interface Homem-Máquina é um processo demorado tal como a elaboração do código do PLC.
Contudo, na elaboração de janelas de interface, onde o grau de repetibilidade de algumas janelas
pode ser elevado, torna-se um processo repetitivo e tedioso, em que mais uma vez, se recorre
muitas vezes ao denominado método de “Copy & Paste”. Para evitar o mesmo tipo de
desvantagens que surgem no desenvolvimento dos algoritmos, procurou-se adotar métodos e
ferramentas que permitam desenvolver e implementar objetos e janelas padrão reutilizáveis. Estes
objetos foram implementados e aplicados com os mesmos princípios dos blocos funcionais. Desta
forma, foi possível desenvolver objetos caraterizados por serem facilmente reutilizáveis e
garantirem eficiência na sua aplicabilidade. A opção de seguir a mesma abordagem usada
anteriormente em objetos da interface veio trazer grandes vantagens, no que toca à redução de
tempo de desenvolvimento das interfaces Homem-Máquina.
Após a fase de desenvolvimento dos diversos blocos funcionais, são demonstrados como
estes podem ser aplicados em casos reais e são identificadas algumas vantagens que estes blocos
funcionais trarão no desenvolvimento de futuros projetos, nomeadamente a fácil adaptabilidade, a
resposta eficaz, a rápida aplicabilidade e a possibilidade de reutilizar os blocos funcionais. São
apresentados dois casos de estudo onde se demonstra o conceito aqui tratado. Na implementação e
simulação dos casos de estudos verifica-se o funcionamento e a intercomunicação entre os módulos
de controlo. Foi também demonstrado que a abordagem implementada pode reduzir o tempo no
desenvolvimento de programas de controlo e reduzir as probabilidades de erros dado que os
produtos desenvolvidos já foram testados noutras situações. Os blocos funcionai permitem acelerar
o processo de desenvolvimento de código mais rápido e intuitivo.
Como contribuição geral deste trabalho pode-se citar uma abordagem inovadora para tratar
o problema de projeto dos sistemas aqui tratados. De acordo com os resultados obtidos conclui-se
que seguir esta abordagem na programação de controladores trará vantagens à empresa, tais como a
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possibilidade de desenvolvimento de programas bem estruturados, a possibilidade de um controlo
mais especifico e eficaz de unidades mais pequenas e por isso mais facilmente tratáveis e garantese uma mais fácil reutilização do código.
Resumidamente, este método de desenvolver programas de autómatos, aumentará a
eficácia e eficiência no desenvolvimento de novos equipamentos, possibilitando a redução de
custos de desenvolvimento e manutenção.
Conquanto, o desenvolvimento dos vários blocos funcionais com vista a obter soluções
padrão, mostrou ser um processo complexo e com elevado grau de abstração. Como grande parte
do código encontra-se subdividido em pequenas partes, torna-se difícil seguir o raciocínio lógico do
programa, tanto na sua construção como na sua compreensão. Devido a este facto torna-se
imperativo a existência de uma boa documentação.
Outro facto importante é que a metodologia proposta representa uma forma diferente da
tradicional de programação de PLCs e, por isso, deverá ainda ser testada em situações mais
complexas para avaliar de uma forma mais sustentada os ganhos de produtividade em relação ao
nível de complexidade na elaboração dos programas.

5.1. Proposta de Trabalhos Futuros
Uma vez demonstrada e provada a potencialidade do uso de blocos funcionais para
elaboração de programas de PLCs, será uma ideia interessante para trabalhos ou projetos futuros a
empresa apostar no desenvolvimento de módulos de controlo de outros equipamentos e sistemas de
produção, como por exemplo módulos de controlo de comunicação, controlo de manipuladores
industriais, sistemas de visão computacional, entre outros equipamentos desenvolvidos pela
empresa.
No que diz respeito à programação da interface HMI, tendo em conta as potencialidades da
metodologia utilizada para desenvolver objetos e janelas padrão, há ainda a possibilidade de vir a
desenvolver mais objetos deste tipo, nomeadamente para o prato rotativo e para a monitorização
dos alarmes. Tendo em conta que é possível incluir ficheiros multimédia para o ambiente da
interface, seria importante tirar partido desta potencialidade ao nível, por exemplo, da existência de
vídeos e documentação exemplificativos da resolução de erros/alarmes que permitam ao operador
uma tomada de decisão mais rápida e eficiente.
Para tornar o equipamento final mais eficiente, a empresa deverá continuar a apostar no
desenvolvimento de soluções de gestão e processamento automático de falhas/anomalias mais
completos e intuitivos para, dessa forma minimizar o número de intervenções necessárias, bem
uma análise/reação mais fácil e rápida por parte dos operadores.
Para complementar todo o trabalho desenvolvido é ainda importante salientar que, em
trabalhos futuros, a criação e desenvolvimento de esquemas elétricos modulares e escaláveis
assume um papel fulcral como parte integrante neste tipo de projetos, visto que possibilita uma
redução de tempo na elaboração dos esquemas elétricos do equipamento.
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ANEXOS
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Anexo 1 – Grafcet doo controlo doo funcionameento das estações numa liinha de monttagem.
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Anexo 2 - Grafcet de rearme da porta do prato rotativo.
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Anexo 3 - Grafcet de verificação dos ninhos do prato rotativo.
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Botão Iniciar “Modo Automático”

Início de rotação

Verifica condições iniciais

Anexo 5 – Grafcet de verificação dos ninhos do prato rotativo.
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