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Objetivo 

 Introduzir  o conceito de metodologia de projeto de 
sistemas de controle para SEDs. 



Diferenças 

 O que é método? 

 Um conjunto de procedimentos ordenados logicamente para a 
resolução de um problema. 

 Metodologia? 

 Método comprovado pela aplicação na solução de problemas. 



Metodologia de Projeto de Sistema de 
Controle 

 Nos sist. de controle de SEDs também se pode 
considerar o conceito de “ciclo de vida”. 

 

 Desta forma o projeto e desenvolvimento do 
sistema de controle pode ser dividido em 8 etapas. 



Diretrizes 

 Definir etapas de forma clara e objetiva.  

 Utilizar a MENOR variedade de técnicas possíveis 
em termos de modelagem, análise e controle para 
facilitar o gerenciamento do desenvolvimento. 

 Modularizar no sentido de cada módulo ser 
responsável por uma determinada etapa e ser um 
subsistema componente do sistema maior. 

 

 



Quanto ao porte do sistema 

 Quando for de pequeno porte, o próprio 
usuário implementa todo sistema. 
 

 Qdo. for de médio porte a implementação está 
divida entre usuário e fornecedores. 
 

 Qdo. for de grande porte o fornecedor é 
responsável pela análise, definição, projeto e 
desenvolvimento.    



Restrições fictícias em Sistemas 
Complexos 

 Definir as necessidades torna-se mais difícil, 
pois as definições em geral não são claras 
(cuidado com descrição planar.) 

 Há dificuldade em verificar se as especificações 
estão de acordo com as necessidades do usuário, 
operador ou cliente. 

 Impossibilidade prática de desenvolvimento global 
seqüencial sem deficiências. 

 É difícil nos distanciarmos da “cultura da 
empresa” e eliminarmos requisitos fictícios. 



Conceito de Prototipagem 

 Revisões de cada etapa do desenvolvimento do 
sistemas são formalizadas dentro do conceito 
de prototipagem: 

 Concepção (descrição) do protótipo,  

 Operação do protótipo, 

 Avaliação do protótipo. 



Ciclo de Prototipagem 

Análise das 

especificações 

esclarecimento/correção 

das especificações 

PROJETO 

desenvolvimento/atualização 

Detalhamento 

implementação 

operação 

Descrição / 

modelagem 

avaliação 



Ciclo de Vida  do  Sistema  de  Controle 

Análise das necessidades 

Definição das necessidades 

Projeto do sistema de controle 

Projeto do software de controle 

Manutenção 

Operação 

Teste 

Desenvolvimento (produção) do software 

Fase de projeto 

(desenvolvimento) 

Fase de implementação  

operação / manutenção. 



Como conduzir as etapas: 

 Pode-se conduzir em paralelo: 

 Analise de necessidades//def. de necessidades ou  

 def. de necessidades//projeto de sistema. 

 A fase de operação e manutenção não são 
totalmente independentes da fase do projeto. 

 Um erro na fase de projeto ou desenvolvimento 
não detectado nos testes pode provocar danos 
irreversíveis (acidente). 



Como conduzir as etapas 

 Deve ressaltar que um erro na etapa do projeto 
devido a uma análise incompleta das necessidades é 
muito difícil de ser detectado na fase de testes!!! 

 O usuário, operador e cliente  conviverá com alguma 
dificuldade gerada pela deficiência. 



Análise de necessidades 

 A análise e a definição das necessidades 
compõem uma atividade onde a especificação é 
elaborada a partir de exigências muitas vezes 
ambíguas e possuem as seguintes 
características: 
Necessidade de organizar as relações humanas. 

Necessidade de amplo conhecimento e Know-how. 

Reconsideração dos conceitos. 

Final indeterminado. 



Necessidade de organizar as relações 
humanas 

 Relacionamento de varias pessoas (projetista, 
usuário, administradores) com o projeto é comum a 
comunicação não formal gerar interpretações 
diferentes. 

 É necessário uma forma de agrupar e conciliar 
diferentes considerações, necessidades, exigências, 
informações. 



Necessidade de amplo conhecimento e 
Know-how 

 Para uma boa analise é necessário conhecimento 
consistentes do sistema físico a ser controlado, IHM, 
dispositivos de controle, periféricos    



Reconsideração dos conceitos 

 Os detalhes podem apresentar ambigüidades.  

 Os equipamentos e instalações (que são 
objetos de controle) poderão estar em fase de 
desenvolvimento, dificultando alcançar o 
objetivo. 

 Desta forma é necessário reconsiderar os 
conceitos periodicamente.  

 



Final Indeterminado 

 Na atividade de análise é difícil decidir ate que nível 
de detalhamento deve-se aprofundar, ficando assim 
indeterminado seu término. 

 Analise de necessidades exige grande 
conhecimento,  pois gera o primeiro passo na 
definição do ciclo de vida do sistema, deve ser 
realizado cuidadosamente.                  



continuação 

 Baseado na analise de necessidades pode-se prever: 

Custos 

Cronograma 

Executar correções ou modificações na analise. 

 



As 15 etapas 

 Análise das Necessidades 

 1- Objetivo final – diferentes abordagens 

 2- Compreensão do objeto de controle, instalações 
e equipamentos - esquemáticos 

 3- Organização dos conhecimentos (dados) sobre o 
sistema de controle (dispositivos de controle, 
equipamentos periféricos...planilhas) 

 4- Análise das funções de controle - diagrama de 
valores:  Como?   
   Por que existe?) 



1. Os Sistemas Produtivos 

 Conceito 

 Classe de sistemas cuja finalidade é produção/prestação 
de itens/serviços, com determinadas peculiaridades em 
seu comportamento dinâmico. 

 Evolução a partir da ocorrência de eventos (Sistemas a 
Eventos Discretos). 

 Sistemas feitos pelo homem e para o homem (Man-
made-systems). 

 Manufatura enxuta. 

 

 



1. Os Sistemas Produtivos 

 Descrição de seu Comportamento Dinâmico 

 Compostos por um conjunto de elementos independentes e 
que são essencialmente dirigidos por eventos que, por sua vez, 
representam ações que ocorrem nesses sistemas durante um 
intervalo de tempo finito, provocando uma transição de estado 
discreta. 



1. Os Sistemas Produtivos 

 Características de seus elementos estruturais 
 Comando 

 Monitoração 

 Supervisório = Especialista + Controle do Processo 
de Fabricação 

 Conceito de especialista 
 Substituição do sistema especialista pelo especilista 

 Utilização de Lógicas avançadas: Fuzzy IEC61131-7 

 Sistemas seguros: SIS 

 

 



1. Os Sistemas Produtivos 

 Interação com o elemento humano 

 (Sistemas Antropocêntricos de Produção) 
 

Objeto

De

Controle Sistema de

Controle do

Processo

Supervisor Humano

Sistema de

Controle



1. Os Sistemas Produtivos 

 Características operacionais  

 Executar um determinado conjunto de processos que tem 
por finalidade obter como resultado dois possíveis 
principais contextos: 

 Transformação do estado de um elemento que está sendo 
fabricado. 

 Prestação de um serviço a um agente externo. 



1. Os Sistemas Produtivos 

 Fatores que afetam o seu comportamento 

 Volume de Produção. 

 Variedade de Processos Simultâneos. 

 Compartilhamento de Recursos. 

 Princípio para orientar sobre o nível de automação e 
flexibilidade associados a uma solução: 

 “Deve-se projetar um sistema produtivo tão rígido 
quanto seja possível e tão flexível quanto seja 
necessário.” (Masip) 



1. Os Sistemas Produtivos 

 Flexilidade - capacidade que um determinado sistema 
possui de adaptar-se a diferentes dinâmicas de seus 
processos. 

 Capacidade de uma determinada estação de trabalho ou 
posto de serviço poder processar/atender elementos 
diferentes. 
 Máquinas multifuncionais. 

 Capacidade de gerenciar fluxos alternativos para 
movimentação dos elementos no sistema. 
 Veículos de transporte autônomos – RFid para rastreamento de 

objetos. 

 

 



1. Os Sistemas Produtivos 

 Flexilidade  

 Capacidade de alocação dinâmica das estações de 
trabalho ou postos de serviço para conduzir a execução de 
diferentes processos segundo rotas alternativas. 

 Sistemas de controle e programação da produção – células 
virtuais. 

 Capacidade de manutenção e atualização das funções do 
sistema de controle. 

 Sistemas DNC integrados por rede em #s protocólos. 

 

 



1. Os Sistemas Produtivos 

 Níveis de Automação - aplicação de tecnologia para 
o controle automático de processos, classificando-
se como  

 fixa,  

 programável ou  

 flexível . 

 
 



1. Os Sistemas Produtivos 

 Automação Fixa - projetado considerando-se uma 
arquitetura dedicada para a solução do problema. 

 Alto investimento inicial 

 Possibilite altas taxas de produção associado a baixa 
flexibilidade para suportar mudanças nos processos de 
fabricação.  

 Localmente, implementa-se através de 
microcontroladores e circuitos digitais lógicos dedicados, 
quando se trata de manufatura automatizada.  

 

 
 



Caso de Uso 1 – automação fixa 

 Exemplo: 

 Controle automático do motor elétrico DC de acionamento de 
um veículo de transporte em função da luz: 

 Quando interrompe-se a incidência de luz, o veículo deve parar. 



1. Os Sistemas Produtivos 

 Automação Programável 

 Capacidade de mudar as operações e/ou sua seqüência para acomodar 
a fabricação de produtos diferentes. 

 Adeaquado para produção em lotes. 

 É necessário haver flexibilidade que capacite reprogramar o uso de seus 
recursos para processar diferentes lotes. 

 Exige um tempo de setup: um período para a preparação e a 
reprogramação. 

 Implementa-se através de dispositivos programáveis e reprogramáveis 
localmente ou via rede.  

 



Caso de Uso 1 – automação programável 

 Exemplo: 

 Controle automático de veículo autônomo de Transporte 
sobre trilhos 

 

S3 S4 
Md1 Me2 

Robô1 
Robô2 

LG1 
LG2 



Caso de Uso 1 – automação programável 

 Funcionamento: 

 Condição inicial: carinho vazio em S3. 

 Se acionar LG1 têm-se: 

 Controlador envia sinal para Robô1 carregar peça Rb1in=1 

 Quando Robo1 concluir a tarefa, ele envia o sinal Rb1out =1 

 Na sequência aciona o carinho para se movimentar até S4. 

 Permanece parado carregado aguardando acionar LG2. 

 Se acionar LG2 têm-se: 

 Controlador envia sinal para Robô2 descarregar peça Rb2in=1 

 Quando Robo2 concluir a tarefa, ele envia o sinal Rb2out =1 

 Na sequência aciona o carinho para se movimentar até S3. 

 Permanece parado vazio aguardando acionar LG1. 

 

 

 

S3 S4 
Md1 Me2 

Robô1 
Robô2 

LG1 
LG2 



Caso de Uso 1 – automação programável 

 Exemplo 2: 

 Controle automático de veículo autônomo de Transporte 
sobre trilhos 

S3   S4 
Md1 Me1 

Robô1 
Robô2 

LG1 
LG2 

S5   S6 
Md2 Me2 



Caso de Uso 1 – automação programável 

 Funcionamento: 

 Condição inicial: carinhos vazios em S3 e S5. 

 Se acionar LG1 têm-se: 

 Controlador envia sinal para Robô1 carregar peças: Rb1in=1 

 Quando Robo1 concluir a tarefa, ele envia o sinal Rb1out =1 

 Na sequência aciona os carinhos para se movimentarem até S4 e S6. 

 Permanecem parados carregados aguardando acionar LG2. 

 Se acionar LG2 têm-se: 

 Controlador envia sinal para Robô2 descarregar peças: Rb2in=1 

 Quando Robo2 concluir a tarefa, ele envia o sinal Rb2out =1 

 Na sequência aciona os carinhos para se movimentarem até S3 e S5. 

 Permanecem parados vazios aguardando acionar LG1. 
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Caso de Uso 1 – automação fixa 

Motor 

M1 

Q1 

Vcc 
LDR 

R1 
LDR – foto resistor 

Q1 - chave 



1. Os Sistemas Produtivos 

 Automação Flexível  

 Necessidade de realizar simultaneamente o 
processamento de diferentes produtos.  

 Sistema de controle automático com grande 
capacidade de reprogramação de suas operações 
em tempo real. 

 Sem perda de tempo para setup das máquinas. 

 Programas de controle transferidos via rede.   

 Necessário utilizar diversos níveis de flexibilidade. 
 



1. Os Sistemas Produtivos 

 Organização e Volume de Produção 
 Grandes Volumes - Produção em linha. 

 Volumes Médios – Produção em Células de Manufatura 
baseada no conceito de famílias de peças. 

 Pequenos Volumes – Produção do tipo Job-shop com forte 
compartilhamento de recursos e grande variedade de 
processos simultâneos.  



Sistemas  
Produtivos 

Sistema

Produtivo

Automação Flexibilidade

 Automação Fixa

 Automação

Programável

 Automação

Flexível

 Estações de Trabalho

 Sistema de Movimentação

 Sistema Computacional

 Processos Simultâneos

 Sistemas Dedicados

– Grandes Volumes

 Sistemas Celulares

– Volumes Médios

 Sistemas “Job-shop”

 – Baixos Volumes



Exemplos de Casos de Uso 

 Indústria farmacêutica 

 Indústria alimentícia 

 Indústria de auto-peças 



Exemplos de Casos de Uso 

 Indústria Farmacêutica 

 Características importantes:  
 Ciclo de vida para o lançamento de uma nova droga.  

 Cuidados especiais com contaminação. 

 Confiabilidade do processo é fundamental. 

 A necessidade de produção em lotes. 



Exemplos de Casos de Uso 

 Indústria Alimentícia 
 Fatores críticos: 

 Controle de contaminação. 

 Confiabilidade do processo. 

 Produção em lotes. 



Exemplos de Casos de Uso 

 Indústria auto-peças 

 Fatores críticos: 

 Controle de qualidade. 

 Variabilidade de produtos – evolução tecnológica exponencial. 

 Tendência de realizar múltiplos processos simultâneos. 

 Conceito de cadeia produtiva e manufatura enxuta. 



Exemplos de Casos de Uso 

 Observações Finais: 
 Aplicando Masip, é possível determinar o grau de 

flexibilidade adequado para os processos de fabricação 
em questão.  

 E quanto ao volume de produção é importante associar a 
questão do tempo de vida da droga.  



Exercícios para apresentação Aula C1 

 Cada equipe tem 5 min para apresentar as soluções 
dos exercícios utilizando diagrama de estados – 
máquina de Moore.  


