
Resumo  

Este trabalho descreve os métodos de Engenharia de Sistemas, para mapear uma arquitectura de 

planeamento e controlo conceptual suportada por técnicas de optimização dinâmica, num sistema de 

apoio à decisão ao planeamento e controlo da produção. Este sistema foi desenvolvido para o 

planeamento e controlo da produção de uma fiação que serviu de motivação para a determinação da 

arquitectura.  

O mapeamento de um sistema conceptual num sistema de apoio à decisão, a ser implementado 

posteriormente, resultou num projecto orientado em duas vertentes que foram determinadas em 

sequência. A primeira, orientada ao utilizador, estabelece os princípios fundamentais do futuro 

sistema, quer em termos de funcionalidades, quer de desempenho, numa forma compreensível pelo 

utilizador, permitindo um melhor alinhamento entre as necessidades do mesmo e as características 

do futuro sistema. A segunda vertente, orientada aos aspectos técnicos, estabelece as fundações 

para a síntese e implementação do sistema, numa forma compreensível pelos responsáveis por 

essas tarefas.  

A síntese do sistema constitui o culminar da aplicação de uma metodologia orientadora que, tomando 

em consideração conceitos de sistemas de produção antropocêntricos (em que o papel da 

intervenção humana assume particular relevo) teve como primeiro passo a determinação dos 

requisitos do utilizador à luz de uma proposta de arquitectura conceptual. A síntese da metodologia foi 

determinada pelas particularidades deste processo e foi baseada em processos de engenharia de 

sistemas, em particular, no standard proposto pelo IEEE [IEEE Std 1220-1994] e no processo de 

[Hughes 94] que segue o standard estabelecido pelo Departamento da Defesa [MIL-STD-499B].  

Da experiência adquirida, saiu reforçada a convicção de que, por um lado, um enquadramento 

metodológico é um aspecto essencial no processo de inovação técnica e tecnológica e, por outro, os 

refinamentos sucessivos do mesmo devem constituir resultado da sua aplicação, pelo menos nos 

estágios iniciais de desenvolvimento.  

O sistema de apoio à decisão é baseado numa arquitectura hierárquica de três níveis aos quais estão 

associados horizontes temporais crescentes com o nível da hierarquia.  

O processo de decisão é baseado num esquema de horizonte temporal rolante, em que os resultados 

do planeamento num intervalo mais lato são aplicados no sequenciamento da fiação apenas num 

primeiro subintervalo deste. O processo repete-se após um deslizamento do horizonte mais lato de 

um valor correspondente ao subintervalo. A aplicação deste esquema de horizonte define um 

mecanismo de realimentação que confere propriedades de robustez face a perturbações. Nesta 

hierarquia, as decisões fluem predominantemente no sentido dos níveis superiores para os inferiores 

podendo, no entanto, ocorrer excepções.  

As decisões podem ser o resultado da aplicação de técnicas de optimização dinâmica, de análise de 

perturbações, ou incluir aspectos da experiência do utilizador. Esta pode ser incorporada por 



refinamento de soluções determinadas automaticamente ou manualmente, sendo este processo 

suportado por interfaces gráficos cuidadosamente projectados. Em qualquer dos casos, automático 

ou manual, o sistema nunca substitui o agente de decisão.  

A utilização de vários índices de performance para apoio à decisão a todos os níveis, constitui um 

precioso suporte para a decisão. Os resultados da aplicação das decisões determinadas por um nível, 

constituem um suporte para o processo de tomada de decisão no nível imediatamente superior.  

O processo de decisão a todos os níveis da arquitectura é suportado por um conjunto de parâmetros 

cujos valores são adaptados à evolução da envolvente do sistema. Estes parâmetros permitem, entre 

outros, ajustar o sistema aos efeitos da variação da procura. A alteração dinâmica dos horizontes de 

planeamento, que será ajustada à variação dos tempos de ciclo e às características das encomendas, 

permite assegurar a robustez do processo de decisão relativamente às variações das características 

da procura e do sistema produtivo.  

Abstract  

This work describes the process of Systems Engineering, consisting in the mapping of a conceptual 

architecture of production planning and control supported by dynamic optimization technics, into a 

decision support system. This system was developed for the production planning and control of a 

spinning unit, which was used as motivation for the definition of the architecture.  

The mapping of the conceptual system into a decision support system, to be implemented, resulted in 

a project oriented into two different scopes which are determined in sequentially. The user oriented 

one, establishes the fundamental principles of the future system, in terms of functionalities and 

performance in a way that is understandable by the user, enables a better alignment between the user 

needs and the future system characteristics. The second one, which is technically oriented and 

establishes the foundations for the design and implementation of the system, in a way understandable 

by the responsibles of those tasks.  

The synthesis is the corollary of a process, determined by the application of a methodology which 

considers as inputs the end user requirements and from the conceptual architecture. For this task, 

considers as inputs concepts of anthropocentric systems were used, in which special attention is given 

to the human intervention. The synthesis of the methodology was determined by the characteristics of 

this process and was based in Systems Engineering process. More specially, the IEEE standard [IEEE 

Std 1220-1994] and the process in [Hughes 94] following the standard used for DoD contracts [MIL-

STD-499B] was considered.  

The experience gained with this work reinforced the idea that the methodological framework is an 

important aspect in the process of technical and technological innovation. Further more, the idea that, 

at least in the first stages, the methodological framework must evolve in successive refinements as a 

result of its application, was also considered of paramount importance.  



The decision support system is based in a three level hierarchical architecture, in which the 

corresponding horizons grow as we climb in the hierarchy. The decision making process is based in a 

rolling horizon scheme, in which the results of the planning activity addressing a wider horizon are 

applied to the sequencing of the spinning unit just to the first subinterval. This process is repeated 

after a temporal slide of a period corresponding to the first subinterval. The application of the rolling 

horizon scheme enables a feedback policy that providing good robustness to perturbations. The 

decision flow in this hierarchy is usually from the higher to the lower levels, but some exceptions may 

occur.  

The decisions may be the result of the application of dynamic optimization technics, or perturbation 

analysis or, result from the user's knowledge and experience. The knowledge and experience of the 

users may be incorporated in the decision by the refinement of solutions automatically generated or by 

the manual determination of solutions. This process is supported by graphical interfaces carefully 

designed. Independently of the process used for the generation of solution, automatic or manual, the 

system never replaces the decision agent.  

The use of performance indexes for the decision support at alI levels of the hierarchy, is a precious 

support to the decision making process. The results from the application of the decisions determined 

at a certain leveI, are used as support for the decision making process in the upper leveI.  

The decision making process is supported, in all levels of the architecture, by a set of parameters 

whose values are adapted to the evolution of the system's external environment. These parameters 

allow, among other things, the reduction of the effects in the demand changes. The dynamic changing 

of the planning horizons driven by the changes in the cycle time and order characteristics, enables the 

robustness of the decisions to perturbations in the demand profile.  


