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C R O N O G R A M A  D E  A T I V I D A D E S  

Continuando... 



As Atividades a serem desenvolvidas 
 6 encontros 

1. Análise das Necessidades. 

1. Identificação do Objetivo Final 

2. Compreensão do Objeto de Controle e infraestrutura – 
modelo esquemático 

1. Conceito de sistema 

2. Modelo Estrutural padrão 

3. Lista dos Dispositivos do sistema de controle 

4. Estruturação das funções nos processos produtivos 

5. Atividade extraclasse: preparar a análise das necessidades 
para as estações MPS. 

 



Segundo Encontro 

1. Definição das Necessidades 

1. Definição de intertravamento e suas classificações. 

2. Definição do fluxo das funções de controle - PFS 

3. As linguagens IEC 61131-3 

4. SFC 

5. Tanque de medição 

6. Atividade extraclasse: desenvolvimento do SFC das estações 
MPS. 

 



Terceiro Encontro 

Projeto do Sistema de Controle: definição das 
arquiteturas lógica e física. 

1. Definição de CP. 

2. Exercício de programação no CodeSys em sala de 
aula 

1. Tanque de medição passo a passo 

2. Correção do SFC de cada grupo 

3. Atividade extraclasse: programação das entradas e 
saídas no CodeSys das estações MPS. 



Quarto Encontro 

Software das funções de controle. 

1. Comissionamento dos dispositivos de controle. 

2. Programação em CodeSys das funções de controle. 

 



Quinto Encontro 

Testes. 

1. Startup das estações MPS. 

2. Testes de validação para avaliação do grupo. 



Sexto Encontro 

Conclusão do Projeto. 

1. Apresentação de cada grupo sobre o 
funcionamento de seu projeto . 

2. Integração das estações MPS para o funcionamento 
do sistema produtivo. 



A N Á L I S E  D A S  N E C E S S I D A D E S  



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?) 



Análise das Necessidades: do objetivo final do 
Sistema 

 Antes de analisar as varias necessidades ou as 
características do objeto de controle, é importante 
que o objetivo final do sistema seja devidamente 
identificado. 

 Analise de necessidades consiste no julgamento da 
validade e viabilidade do atendimento, seleciona 
critérios, define especificação ótima. 



O B J E T I V O  F I N A L  



Análise das Necessidades: do objetivo final do 
Sistema 

Nível de especificação de sistema, por exemplo: 

Um sistema de controle de temperatura de um 
armazém refrigerado para reduzir consumo de 
energia elétrica em 20%. 

Automatização da fixação de ferramenta p/ 
reduzir o tempo de usinagem em 30% 

Fazer com que a capacidade de processamento 
seja de 10 pçs por hora. 



Análise das Necessidades: do objetivo final do 
Sistema 

 Nível de recursos humanos: 

automatizar sistema para reduzir numeros de 
pessoas necessarias na proporção 5 para 3, 

 Implantação de um controle (monitoração) 
centralizado sob comando de apenas uma pessoa. 



C O N C E I T O  D E  S I S T E M A  



 Conceito de Sistema 

 Sistema é ... 

 formado por um conjunto de elementos bem 
definido e  

 os elementos se relacionam para executarem 
objetivo em comum. 

Sistema = Estrutura + Comportamento 



2. Conceito de Estado 

 Estado de um sistema em um instante de 
tempo t descreve o seu comportamento 
naquele momento de alguma forma 
mensurável. 



3. Conceito de Modelo 

 Modelo é uma abstração do sistema que 
pode ser representado por um conjunto de 
equações matemáticas que refletem um 
comportamento aproximado do sistema 
real.  

 



Processo de modelagem   

 Uma das formas de considerar o processo de 
modelagem é através de um conjunto de variáveis 
de entrada e de saída do sistema que dependem do 
tempo.  

 Faz-se uma aproximação simplificada do comportamento 
do sistema de acordo com os objetivos que se pretende 
atingir, originando um modelo.  



Processo de modelagem de um sistema  

Sistema

Entradas Saídas

Modelo

Entrada(t) Saída(t)



4. Classificação dos Sistemas 

 Para descrever o comportamento de um Sistema 
Produtivo é necessário avaliar diferentes aspectos 
associados ao seu comportamento :                                    

- Comportamento Instantâneo e Dinâmico 

- Comportamento Variante no Tempo e Invar. no Tempo  

- Comportamento Linear e Não linear 

- Comportamento de Estado Contínuo e Estado Discreto   

- Comportamento Dirigidos pelo Tempo e Dirigido por Eventos 

- Comportamento Determinísticos e Estocásticos 

- Comportamento de Tempo Discreto e Tempo Contínuo 



Sistemas Instantâneos e Dinâmicos  

 Nos sistemas estáticos os valores das saídas são 
normalmente independentes dos valores anteriores 
das entradas. 

  Nos sistemas dinâmicos, os valores das saídas 
dependem dos valores das entradas e os valores 
anteriores das entradas em um determinado 
instante;  



Processo de modelagem de um sistema 
instantâneo e dinâmico  

Sistema Dinâmico 

Entradas Saídas 

Modelo 

Entrada(t) 

Saída=F(Entrada(t), 

Estado(t-dt)) 

Sistema 
Instantâneo 

Entradas Saídas 

Modelo 

Entrada(t) Saída(t) 



Sistemas Variantes no Tempo e Invariantes no 
Tempo  

  O comportamento de um sistema Invariante no 
Tempo não varia ao longo do tempo, isto é, a forma 
como é gerada a resposta será sempre a mesma para 
a mesma entrada.  

 Se não houver esta dependência será um sistema 
Variante no Tempo. 

 



Sistemas Lineares e Não-Lineares  

 Um sistema linear satisfaz a condição 
g(a1u1+a2u2)=a1g(u1)+a2g(u2), onde u1 e u2 são dois 
vetores de entrada, a1 e a2 são números reais e g(.) 
é a saída resultante, isto é, o sinal de saída 
mediante uma variação da entrada do sistema 
mantém uma relação fixa.  

 Caso esta condição falhe, o sistema será não-linear.  



Sistemas de Estado Contínuo e Estado 
Discreto  

 Em sistemas de estado contínuo, as variáveis de 
estado podem assumir valores reais ou complexos.  

 Em sistema de estado discreto as variáveis 
pertencem ao domínio dos inteiros não negativos.  



Sistemas Dirigidos pelo Tempo e Dirigido por 
Eventos  

 Em sistemas dirigidos pelo tempo os estados do 
sistema mudam continuamente ao longo do tempo. 

  Em sistemas dirigido por eventos, somente a 
ocorrência assíncrona de eventos discretos causam 
uma mudança de estado instantaneamente. O 
estado entre os eventos permanece inalterado; 

 



Sistemas Determinísticos e Estocásticos  

 Um sistema é estocástico quando a saída é uma 
variável aleatória, isto é, o comportamento do 
sistema é baseado em estatísticas.  

 Se não houver uma saída aleatória, o sistema será 
determinístico. 



Sistemas de Tempo Discreto e Tempo Contínuo  

 Num sistema de tempo contínuo todas as variáveis 
de entrada, variáveis de saída e estados são 
definidas para todos os instantes de tempo.  

 No sistema de tempo discreto, uma ou mais dessas 
variáveis são definidas em pontos discretos no 
tempo, isto é, foi feita uma amostragem das 
variáveis no tempo.  



Classificação dos Sistemas  

Sistema 

Instantâneo Dinâmico 

Variantes no Tempo Invariantes no Tempo 

Linear Não Linear 

Estado Discreto Estado Contínuo 

Dirigido por Eventos Dirigido pelo Tempo 

Estocásticos Determinísticos 

Tempo Discreto Tempo Contínuo 



5. Conclusão 

 Características dos SPs 

 Sistemas Dinâmicos 

 Sistemas Não-lineares 

 Sistemas Invariantes no tempo 

 Estado Discreto 

 Dirigido por eventos 

 Determinístico ou Estocástico (tempo contínuo ou 
discreto) 

 Qual a ferramenta matemática para 
modelagem? 

 



M O D E L O  E S T R U T U R A L  



Modelo Estrutural 

Classes funcionais dos dispositivos 

• Dispositivos que fazem parte de um sistema referente a uma planta industrial: 

• podem ser agrupados em classes e  

• estas classes podem estar vinculadas às funcionalidades desses dispositivos 

para permitir uma organização dos elementos que fazem parte do sistemas de 

acordo com o que está prescrito nas normas IEC. 

• Sendo assim, foi proposto um arranjo de seis classes de dispositivos: 

• Dispositivos de Comando  

• Interface com o operador para acionar o sistema de controle da planta 

• Dispositivos de Monitoração 

• Dispositivo para decodificar os dados da planta em informações para o 

usuário acompanhar a dinâmica de evolução de estados da planta.  

 

 

 



Modelo Estrutural 

Classes funcionais dos dispositivos 

•Dispositivos de Realização do controle 

• Corresponde à arquitetura de controladores que processam todas as 

informações de controle para atuarem sobre a planta. Esta arquitetura pode ser 

centralizada, distribuída, hierárquica, colaborativa, híbrida, dependendo da 

necessidade e natureza da planta e processos que estão sendo controlados. 

• Dispositivos de Atuação 

• Corresponde aos elementos de potência que provocam uma ação física na 

planta, provocando a evolução do processo. 

• Dispositivos de Sensoriamento ou Detecção 

• São os elementos de instrumentação que se encontram distribuídos na planta 

para retornar o estado da mesma e orientar o dispositivo de realização do 

controle. 

 

 



Modelo Estrutural 

Exemplificação dos dispositivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Miyagi, 1996.    

 

Classes Exemplos de Dispositivos 

Dispositivos de Comando botoeiras, chaves rotativas, chaves 
seccionadoras, etc. 

Dispositivos de Atuação válvulas solenóides, contactores, servo-
motores, etc. 

Dispositivos de Detecção chaves-limites, potenciômetros, chaves-
fotoelétricas, termostatos, tacômetros, 
resolvers, codificadores, etc.  

Dispositivos de 
Monitoração 

lâmpadas sinalizadoras, buzinas, alarmes, 
mostradores, CRT, registradores, etc. 

Dispositivos de Realização circuitos elétricos, contadores, CPs, 
temporizadores, etc. 



Modelo Estrutural 

Interação entre os dispositivos 

• A partir de agora adotaremos como modelo estrutural padrão o diagrama a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Miyagi, 1996 

 

 

 

 

 

Operador/ 

Usuário 

Dispositivo de 

Comando 

Dispositivo de 

Monitoração 

Dispositivo de 

Controle 

Dispositivo de 

Atuação 

Dispositivo de 

Detecção 

Objeto de 

Controle 

Realização do Instalações 

Máquinas 

Recursos 

Produtos 

Dispositivo de Controle 

Sistema de Controle 



E S T U D O  D O  O B J E T O  D E  C O N T R O L E ,  

E Q U I PA M E N T O  E  I N S TA L A Ç Õ E S  

 



Estudo do objeto de controle, equipamento e 
instalações 

  

Para compreender o objeto de controle, é necessário estudar as funções e as 

características de cada elemento, assim como identificar claramente as inter-relações 

entre estes elementos. Neste contexto, são necessárias ações para a confecção dos 

seguintes documentos:  

Diagrama estrutural do objeto de controle. 

Lista preliminar dos atuadores. 

Lista preliminar dos detectores. 

Diagrama da infra-estrutura necessária. 

 Portanto, esta etapa depende que sejam levantadas todas as informações 

necessárias para que o dispositivo de realização do controle possa integrar-se aos 

dispositivos de atuação, dispositivos de comando, dispositivos para monitoração e 

emissão de relatórios para efetiva realização do controle.  



Estudo do objeto de controle, equipamento e 
instalações 

Exemplo de diagrama esquemático do objeto de controle (fonte: Miyagi, 1996)  

VB VA 

VC 

WA 

WA+WB 

Liquido A Liquido B 

balança 

misturador 

Material sólido 

Esteira alimentadora 

Motor da esteira MT  

Detector de passagem de 

material 

d 

P0 

P1 

Chave limite: vertical MR motor do misturador 

MP 

Chave limite: horizontal 
motor para 

inclinação do 

misturador 



Estudo do objeto de controle, equipamento e 
instalações 

 

Exemplo de lista de motores (fonte: Miyagi, 1996)  

Numero               1                           2                        3 

aplicação             esteira                  misturador          misturador 

                            acionam.              /rotação               /inclinação 

codigo                  MT                        MR                     MP 

quantidade             1                            1                          1                    motor 

potência (KW)      3,7                        7,5                       2,2                    “ 

velocid. (rpm)       1.500                    1.500                   1.500                “ 

tensão (V)             220                       220                      220                   “ 

corrente (A)          14                         29                         9.2                   “ 

rotação                  NR                       NR                        R                     “ 

terminais-eixo       1                           1                           1                      “ 

torque (Nm)          100%                    ----                       100%              freio 

tipo                        interno                 -----                       interno             “ 

redução                 1:30                      -----                       1:60           redutor 

motor(kg.m2)       0,008                    0,017                     0,006        momento 

tipo controle         on/off                   on/off                    on/off 



Estudo do objeto de controle, equipamento e 
instalações 

 

Exemplo de lista de válvulas solenóide (fonte: Miyagi, 1996)  

Numero                             1                           2                        3 

equipamento                 tanque A              tanque B             dosador 

Aplicação                     entrada do            entrada do            entrada no 

                                      liquido A             liquido B              misturador 

codigo                             VA                      VB                         VC 

tipo SS 2p                        X                         X                             X 

bobina ‘a’ energizada    abre                     abre                         abre 

não energizada              fecha                    fecha                       fecha 

bobina’b’ energizada      ---                       ---                            --- 

tensao (V)                     220 ca                   220 ca                     220 ca 

corrente ativação (A)    0,5                        0,5                           0,5 

corrente manutenção    0,1                         0,1                           0,1 



Estudo do objeto de controle, equipamento e 
instalações 

Exemplo de lista de detectores (fonte: Miyagi, 1996)  

Numero                             1                           2                        3 

equipamento                 esteira                  misturador           misturador 

Aplicação                     detecção de          detecção da          detecção da 

                                      material solido    posição mistura    pos. descarrega 

código                            d                          P0                          P1 

tipo                                 PS                       LS                          LS 

Saídas                             1a                       1a + 1b                   1a + 1b 

alimentação                    24 Vcc                ---                           --- 

característica                  detecção material 

especiais                         que cai na esteira 



L E VA N TA M E N T O  E   

A N Á L I S E  D A S  F U N Ç Õ E S  D E  C O N T R O L E  

 



Levantamento e Análise das Funções de Controle 

 Nesta etapa identifica-se o que o usuário, operador ou cliente deseja 

concretamente executar para atingir os objetivos finais, assim como as interfaces e 

intervenções necessárias do operador. 

 Necessita analisar: 

As funções desejadas para o objeto de controle e combiná-las. 

Quais as intervenções que o  homem podem realizar nas funções dos 

dispositivos (de controle, comando, atuação ,monitoração, detecção). 

 Nesta fase é importante considerar não somente a operação em condições 

normais,mas também medidas a serem tomadas em caso de falha, falta de energia, modo 

de reinicializarão, prevenção contra erros de operação, proteção dos equipamentos e 

segurança do homem, etc. 

 



Levantamento e Análise das Funções de Controle 

 

Levantamento e Análise das Funções de Controle 

Exemplo de estruturação das funções (fonte: Miyagi, 1996)  

Fabricação 

da mistura 

Entrada 

liquido  

Dosagem líquido A 

Dosagem líquido B 

Entrada líquido  

Abertura válvula VA 

Abertura válvula VB 

Abertura válvula VC 

Abertura válvula VA 

Entrada 

sólido  

Transporte solido 

Contagem solido 

Operação misturador  

Aciona motor MT 

Conta sinal  detector 

Aciona motor MR Mistura  

Descarrega 

mistura 

Basculação mistura 

Posição misturador 

Aciona motor MP 

Aciona motor MP 

Nível 1                 Nível 2                              Nível 3                              Nível 4 



Levantamento e Análise das Funções de Controle 

 

Levantamento e Análise das Funções de Controle 

Exemplo de estruturação das funções (fonte: Miyagi, 1996)  

Fabricação 

da mistura 

Entrada 

liquido  

Dosagem líquido A 

Dosagem líquido B 

Entrada líquido  

Abertura válvula VA 

Abertura válvula VB 

Abertura válvula VC 

Abertura válvula VA 

Entrada 

sólido  

Transporte solido 

Contagem solido 

Operação misturador  

Aciona motor MT 

Conta sinal  detector 

Aciona motor MR Mistura  

Descarrega 

mistura 

Basculação mistura 

Posição misturador 

Aciona motor MP 

Aciona motor MP 

Nível 1                 Nível 2                              Nível 3                              Nível 4 

Função 



Levantamento e Análise das Funções de Controle 

 

Levantamento e Análise das Funções de Controle 

Exemplo de estruturação das funções (fonte: Miyagi, 1996)  

Fabricação 

da mistura 

Entrada 

liquido  

Dosagem líquido A 

Dosagem líquido B 

Entrada líquido  

Abertura válvula VA 

Abertura válvula VB 

Abertura válvula VC 

Abertura válvula VA 

Entrada 

sólido  

Transporte solido 

Contagem solido 

Operação misturador  

Aciona motor MT 

Conta sinal  detector 

Aciona motor MR Mistura  

Descarrega 

mistura 

Basculação mistura 

Posição misturador 

Aciona motor MP 

Aciona motor MP 

Nível 1                 Nível 2                              Nível 3                              Nível 4 

Função Operação 



Levantamento e Análise das Funções de Controle 

 

Levantamento e Análise das Funções de Controle 

Exemplo de estruturação das funções (fonte: Miyagi, 1996)  

Fabricação 

da mistura 

Entrada 

liquido  

Dosagem líquido A 

Dosagem líquido B 

Entrada líquido  

Abertura válvula VA 

Abertura válvula VB 

Abertura válvula VC 

Abertura válvula VA 

Entrada 

sólido  

Transporte solido 

Contagem solido 

Operação misturador  

Aciona motor MT 

Conta sinal  detector 

Aciona motor MR Mistura  

Descarrega 

mistura 

Basculação mistura 

Posição misturador 

Aciona motor MP 

Aciona motor MP 

Nível 1                 Nível 2                              Nível 3                              Nível 4 

Função Operação Ação 



A T I V I D A D E  E X T R A C L A S S E  



Atividade 1 

 Preparar a Análise das Necessidades das Estações 
MPS. 


