
Resumo  

A crescente diversificação de mercados e a constante modificação de necessidades provocam um 

aumento de competitividade que passa a ser o objectivo principal da indústria. A flexibilidade é a 

chave para o atingir e o progresso tecnológico o meio de o conseguir.  

Um dos aspectos fundamentais a considerar será a necessidade de uma resposta rápida em termos 

de novos produtos o que provoca o encurtamento do seu ciclo de vida. Assim é essencial a 

diminuição da duração das fases de concepção, especificação e planeamento do processo de fabrico. 

A automatização destas funções tem sido objecto de vários trabalhos, no entanto não é tarefa fácil, 

uma vez que a introdução de uma novo produto ou a redefinição de um produto já existente acarreta 

um conjunto de alterações no plano de fabrico onde se especifica como será fabricado o produto e 

implica a programação adequada das máquinas por onde o produto vai passar. A existência de uma 

ferramenta que permita fazer a ponte entre a concepção de produto e a execução do seu plano de 

fabrico gerando inclusivé os programas NC necessários para as máquinas utilizadas permite a 

obtenção de planos mais consistentes e optimizados assim como ganhos de tempo significativos.  

Nesta dissertação apresenta-se um método para gerar automaticamente um programa em linguagem 

NC a partir de um desenho de uma peça criado num software de CAD. Este método aplica-se a 

qualquer tipo de peça com eixo de revolução que possa ser maquinada numa máquina CNC - Torno. 

O método aqui apresentado envolve três fases: na primeira é feita a interpretação e o tratamento do 

ficheiro de intercâmbio gerado pelo software de CAD, na segunda é elaborado um plano do processo, 

e na terceira é gerado um ficheiro contendo o programa em linguagem NC adequado para a 

execução da peça numa máquina CNC - Torno. O método foi desenvolvido com o objectivo de ser 

integrado no software de controlo do sistema flexível de fabrico existente no Centro CIM do ISEP.  

Abstract  

The increasing diversity of markets and the permanent changes of the client needs result in the raise 

of industrial competitivity which became the goal of organisations. Flexibility is the key to achieve 

competitivity while technological progress the mean to do it.  

One of the most important item to consider is the rapid delivery of products to the client, this means to 

reduce the life cycle of products. Designing, planning and manufacturing have to be reduced in terms 

of time. Automating these functions have been object of reasearch though it is not an easy task. 

Redesigning an existing product or designing a new one involves major changes in process plans or 

even making new ones, and a redefinition of the programming code to the machines involved in the 

process. The use of an application to make the bridge between design and execution of the resultant 



process plan, automatically reprogramming the machines, allow to obtain more consistent and 

optimized plans as well as a significant gain of time.  

In this thesis it is presented a method to automatic generate a NC program from the drawing of a part 

created in a CAD software. The referred method is suitable to any kind of rotational part to be 

machined in a CNC lathe. It involves three phases. In the first one it is done the interpretation of the 

interchange file, with information of the part, created in a CAD software. In the second phase it is 

created the process plan and the third phase corresponds to the generation of NC code to program 

the lathe where the part is to be machined. This method was developed with the purpose of being 

integrated in the control software of the Flexible Manufacturing System of ISEP.  


