
Resumo 

Actualmente, a necessidade de aumentar a produtividade e a flexibilidade dos processos produtivos, 

requer a implementação de novas tecnologias e metodologias que satisfaçam esses requisitos. O 

desenvolvimento de aplicações de controlo em sistemas produtivos é fundamental para efectuar a 

integração dos recursos e o controlo do processo produtivo, permitindo assim, obter uma melhor 

optimização deste. O sistema de controlo utilizado em células de fabrico flexível é designado por 

Controlador de Célula.  

Esta dissertação pretende descrever a concepção e implementação de um Controlador de Célula, 

que execute o controlo, a supervisão e a integração de vários equipamentos fabris, agrupados numa 

célula de fabrico flexível, na área da industria metalomecânica.  

Numa primeira fase, é efectuada urna síntese dos requisitos, tecnologias, conceitos e métodos 

inerentes aos sistemas de produção actuais. Uma abordagem com maior grau de detalhe é efectuada 

às tecnologias associadas a aplicações de integração, nomeadamente a Controladores de Célula, 

tocando principalmente os aspectos da estrutura de controlo, sistema de comunicação e sistema de 

informação. A segunda fase envolve a descrição do caso em estudo, apresentando a constituição da 

célula de fabrico flexível e a sua modelização. A modelização foi efectuada com Redes de Petri - 

ferramenta de modelização com apetência para a descrição dos aspectos dinâmicos - e teve como 

objectivo obter uma melhor percepção do funcionamento do Controlador de Célula, por forma a 

simplificar as tarefas de especificação e de implementação.  

A especificação de uma arquitectura para o Controlador de Célula, focou as três componentes 

fundamentais na definição de um sistema de controlo, e algumas funcionalidades especificas a 

células de fabrico: execução de programas NC, alteração da configuração da célula e recuperação de 

falhas. Por fim, e tendo por base a arquitectura especificada, é efectuada a sua implementação na 

célula de fabrico flexível em estudo, sendo abordadas questões fundamentais em aplicações de 

integração, nomeadamente, o desempenho e os custos da arquitectura implementada.  

Abstract 

Nowadays, the companies must implement new technologies and methodologies for the improvement 

of manufacturing systems productivity and flexibility. The development of control applications for 

manufacturing systems is crucial to make the resources integration and the control of productive 

process, allowing the production optimisation. The control system used in flexible manufacturing cells 

is designated by Cell Controller.  



This dissertation expects to describe the Cell Controller conception, that executes the control, the 

supervision and the integration of several industrial devices, grouped in a flexible manufacturing cell, 

of the metalwork industrial area.  

Initially, it is described the technologies, concepts and methods associated to the new production 

systems. A more detailed approach is done to the technologies associated with the Cell Controllers, 

focusing the control structure, communication system and information system. The next phase, 

involves the description of a study case, presenting the manufacturing cell constitution and heir 

modelling. The modelling is done with Petri Nets - modelling tool with appetence to describe dynamic 

aspects - and the objective is to obtain a better perception of Cell Controller operating, which allows 

the simplification of the specification and implementation tasks.  

The specification of a Cell Controller architecture, focus the three main components of a control 

system and some specifics feature to the manufacturing cells: execution of NC programs, execution of 

setups and faults recovery. Finally, the specified architecture is implemented at flexible manufacturing 

cell, and it is analysed the performance and costs of the solution together with alternative development 

platforms and technologies to achieve a better one.  


