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Resumo 

A evolução tecnológica fruto do engenho humano tem sido um catalisador para criação de 

soluções que permitem a realização de tarefas simples e/ou repetitivas de forma mais eficiente e 

eficaz. É o caso dos sistemas de automação aplicados ao contexto industrial. Este paradigma 

possibilita um melhor uso dos recursos que se traduz, em última instância, numa redução de custos.  

No entanto, a redução de custos não está exclusivamente na melhoria do desempenho dos 

processos existentes mas também na realização de forma mais inteligente e racional destes mesmos 

processos.  

É neste conceito que a filosofia Lean se baseia. Segundo a mesma, a realização de forma 

inteligente de um dado conjunto de processos passa antes pela sua análise sistemática com o objetivo 

de identificar e eliminar ou reduzir qualquer ação que não acrescente valor. De acordo com esta 

filosofia é disponibilizada uma panóplia de ferramentas adequadas às mais diversas situações sempre 

com o mesmo propósito, maximizar o valor para o cliente com o mínimo de recursos.  

O mercado automóvel, onde nasceu esta filosofia, é extremamente competitivo dado a sua 

dimensão e ubiquidade. Num contexto destes qualquer fator que permita uma melhoria terá um peso 

muito grande (efeito de escala). 

É neste contexto que a dissertação proposta pela Kathrein Automotive Portugal, empresa que se 

dedica ao fabrico de antenas para o ramo automóvel, acontece. 

Integrado nas atividades da empresa este projeto visa a definição, conceção e implementação de 

um sistema de supervisão e informação de uma linha de produção com criação de um sistema de 

alarmes e aplicação de recolha de dados do operador e várias outras variáveis, registando as mesmas 

para criação de relatórios e integração com Manufacturing Execution System (MES) para posterior 

análise.  

Este sistema é uma implementação do tipo de sistemas denominados Andon, com algumas 

caraterísticas adicionais, fazendo estes parte das inúmeras ferramentas da filosofia de produção 

Lean, ao disponibilizarem no chão de fábrica informações sobre o estado da produção, bem como 

diversos tipos de alertas, cabendo ao operador agir em conformidade. 

Neste documento são descritas todas as etapas desde o estudo e definição do sistema até à sua 

implementação final. 
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The technological evolution arising from human creativity has been an enabler for the creation 

of solutions that allow to execute simple and repetitive tasks in a more efficient and effective way.   

It is the case of industrial automation systems. This paradigm shift makes way for a better use of 

resources that leads to cost reduction.   

However, this reduction is not exclusively obtained from performance improvement of existing 

processes but also from a smarter and more rational way to do processes. 

These are the roots of the Lean’s philosophy. According to it, the best way to get the most out 

of a set of processes is by systematically analyzing them with the purpose of identifying and 

eliminating or reducing any action that does not present any value.  Aligned with this philosophy 

there are a number of tools made for a multiplicity of specific cases, all of them with the same main 

focus, to maximize customer value with minimum resources. 

The automobile industry, where Lean was born, is extremely competitive given its dimension and 

ubiquity. In this context any kind of improvement may have major implications in the business owing 

to its scale. 

It is in this context that the dissertation proposed by Kathrein Automotive Portugal, a company 

which produces car antennas, takes place. 

Integrated in the company’s activities this project aims at the definition, conception and 

implementation of a production line’s supervision and information system, which encompasses an 

alarm and data acquisition system for worker and production related information, saving them to 

create reports and integrate with Manufacturing Execution System (MES) for future analyse. 

This type of system belongs to what are called Andon systems, with a few additional 

characteristics, which are part of the big pool of Lean approach tools and methods. These systems 

are used to notify management, maintenance or other workers in the presence of a process problem 

and give the workers the ability to act accordingly.  

This document describes all the steps from the study and system’s definition to the final 

implementation. 
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Introdução 

Este documento foi elaborado com o propósito de descrever o trabalho desenvolvido na 

realização do projeto intitulado “Andon System” (Sistema Andon). Trata-se de uma dissertação 

empresarial que decorreu no âmbito de uma proposta realizada pela Kathrein Automotive 

Portugal à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. No presente capítulo é 

contextualizado, na secção 1.1, o tema do projeto bem como as áreas intimamente associadas 

e consideradas relevantes. É feito também um apanhado dos principais processos no chão de 

fábrica da Kathrein Automotive Portugal por ser o ambiente onde o sistema desenvolvido irá 

desempenhar as suas funções. Neste capítulo são ainda expostas as grandes motivações que 

conduziram ao seu encetamento (secção 1.2), os principais objetivos (secção 1.3) e a estrutura 

desta dissertação (secção 1.4). 

 

 Contexto 

 

Atualmente a indústria automóvel é das maiores a nível mundial dada a relevância do papel 

do automóvel na sociedade. Para as empresas que atuam nesta área se manterem competitivas 

é premente a busca constante por melhores resultados, traduzindo-se numa competição intensa 

por níveis de eficácia e eficiência cada vez maiores entre empresas e até mesmo entre fábricas 

do mesmo grupo. Dada a elevada complexidade de um automóvel (diversidade de componentes 

que o constituem) e a interdependência entre fornecedores e clientes, esta competição 

estende-se também a toda a cadeia de abastecimento, existindo assim pressão para que todos 

os fornecedores ofereçam garantias de qualidade e desempenho. 

Do conjunto destes requisitos exigentes nasceu o paradigma de produção Lean que tem 

provas dadas quanto às suas inúmeras vantagens, portanto, a sua adoção universal, 

principalmente na indústria automóvel onde teve origem [2], não é de espantar. 

Capítulo 1  
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Um dos princípios base desta filosofia é resolver todos os problemas assim que ocorram, 

tornando-os visíveis, mesmo que isso signifique parar a produção para assim produzir com 

qualidade à primeira (Jidoka) [2]. Ora este modo de atuar tem a vantagem de fazer com que o 

problema não se repita, pois é logo tratado e não escondido, e que não se alastre pela linha de 

produção, podendo, caso contrário, causar mais tarde outros problemas possivelmente mais 

complexos. 

O sistema Andon (Andon System) não é mais do que a implementação do princípio 

anteriormente enunciado, isto é, consiste num sistema de notificações (alarmes) acionadas 

pelos operadores da linha para sinalizar a presença de uma anomalia e a necessidade de ajuda 

para a resolver [2]. Para além das vantagens anunciadas anteriormente, um benefício colateral 

desta abordagem é o aumento do envolvimento e da responsabilidade individual de cada 

operador, melhorando o ambiente de trabalho e sensibilizando todos para a importância da 

busca da qualidade e melhoria contínua. 

Aliadas a este sistema podem existir outras tecnologias sendo o limite o da criatividade. 

No projeto proposto pretende-se, para além de um sistema Andon no sentido tradicional, um 

sistema que permita supervisionar localmente uma determinada linha. Mais especificamente, 

que permita contabilizar peças produzidas, registar alarmes disparados e controlar acessos aos 

postos de forma automática, permitindo assim extrapolar índices de produtividade e produção, 

muitos uteis para a gestão – níveis superiores. É então pertinente fazer um enquadramento aos 

sistemas de automação industriais bem como caracterizar, de forma geral, a empresa Kathrein 

Automotive Portugal e a indústria onde se insere. 
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1.1.1 Sistemas de automação industriais 

 

Entende-se por sistema de automação industrial qualquer conjunto ou rede de 

componentes, interligados e interdependentes, capazes de funcionar com pouca ou nenhuma 

intervenção humana, aplicados ao contexto industrial. 

Este tipo de abordagem acarreta inúmeras vantagens que se traduzem no aumento da 

produtividade, da precisão, da consistência, da segurança, na diminuição de custos e, 

naturalmente, no aumento da qualidade do produto final [3-6]. 

Atualmente é pouco comum algum tipo de indústria operar sem nenhum tipo de 

automação, começando a tornar-se, em alguns casos, um requisito essencial para se ser 

competitivo no mercado [4]. 

 

Regra geral, um sistema automatizado tem como elementos constituintes 6 componentes 

demonstrados na Figura 1.1. 

Estes são: a componente de supervisão ou monitorização, onde, caso geral, coexiste a 

interface com o operador (HMI) e é feito o envio de parâmetros para o processo e o 

acompanhamento da sua evolução; o sistema de controlo, que gere, comanda ou regula o 

processo1; os atuadores, através dos quais o controlador atua sobre o processo; o próprio 

processo sob controlo; os sensores, a partir dos quais o controlador obtém informação relevante 

do processo, com base nas quais toma as suas decisões; e, finalmente, quando se aplica, a 

componente de comunicações com outros sistemas de controlo e/ou a restante estrutura de 

comando. 

 

 
Figura 1.1 - Esquema funcional de um sistema automatizado [7] 

                                                 
1 Conjunto de ações, operações e mudanças interdependentes que consomem um ou mais recursos 

para os converter num resultado com o intuito de alcançar um determinado objetivo [3] K. 
Sharma, Overview of Industrial Process Automation, 1 ed.: Elsvier, 2011. 
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1.1.2 Estrutura hierárquica de controlo 

 

O conjunto de sistemas de controlo e as suas redes de comunicações estão organizados 

segundo as suas funções numa estrutura hierárquica cujo modelo é definido no standard ISA-95 

[1], da Sociedade Internacional de Automação. Cada um dos níveis apresenta características, 

papéis e fluxos de informação, intra e inter níveis, distintos, como ilustrado na Figura 1.2. 

 

 

No nível 4 estão incluídas as atividades relacionadas com o negócio (gestão de alto nível) 

do processo produtivo, tais como a gestão de stocks e encomendas. Já no nível 3, são 

consideradas questões mais centradas com o registo e coordenação dos processos produtivos, 

escalonamento da produção e acompanhamento de materiais. 

Finalmente, nos níveis 2, 1 e 0, são abordadas, respetivamente, as atividades de 

supervisão, monitorização e controlo, manuais ou automáticas; sensorização e manipulação do 

processo; e o próprio processo produtivo [1]. 

O estudo desta dissertação será centrado, essencialmente, nos níveis 1 e 2, podendo 

abordar algumas questões englobadas no nível 3. 
  

Figura 1.2 - Modelo Hierárquico Funcional de Controlo - ISA 95 [1] 
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1.1.3 Caraterização de processos 

 

O elemento central de um sistema autónomo – o controlador – variará de acordo com o tipo 

de processo a controlar, que pode categorizar-se em três tipos principais [5, 7, 8]. 

Num lado existem os processos denominados contínuos, nos quais o produto ou material é 

processado num fluxo ininterrupto, tipicamente sob alguma reação química. Dada a natureza 

dos processos operativos, na maioria dos casos, este tipo de indústrias opera num regime de 

funcionamento 24 horas/7 dias, pois uma paragem implica o reprocessamento ou até mesmo o 

desaproveitamento do material, e consequentemente, graves perdas económicas. Alguns 

exemplos comuns são as indústrias químicas e as estações de tratamento de águas residuais. 

Do lado oposto estão os processos discretos que se caracterizam pelo processamento 

individual de quantidades específicas de material, sendo estes movimentados entre estações 

de trabalho, e que têm como resultado um produto diferenciável e distinguível, por oposição 

aos processos contínuos. Neste tipo de processos cada uma das etapas pode ter um ritmo de 

produção diferente e pode ser individualmente parada ou iniciada. Aqui enquadram-se 

indústrias como eletrónica de consumo ou automóvel. 

Por último, são considerados processos do tipo batch (por lotes) que se enquadram em casos 

onde a produção de uma dada quantidade de produtos (lote) é dividida, sequencialmente, em 

várias etapas bem definidas, em cada uma das quais é executada uma dada função com 

quantidades específicas de material, de acordo com uma receita. Este tipo de processo pode 

ser considerado como um intermédio entre os dois outros tipos supracitados [9], ao contemplar, 

entre as diferentes etapas, controlo do tipo discreto, e em cada etapa controlo contínuo ou 

discreto. A indústria farmacêutica ou alimentar são exemplos típicos de processos por lotes. 

 

As características inerentes a cada um dos tipos de processos implicam um tipo de controlo 

adequado às mesmas. 

Às indústrias onde dominam os processos contínuos ou batch estão associadas, 

habitualmente, variáveis analógicas, tais como fluxo ou pressão, e um controlo do tipo contínuo 

[4, 7]. Neste tipo de controlo quer a entrada quer a saída destes sistemas pode variar em 

qualquer momento e tomar qualquer valor dentro de uma determinada gama, existindo entre 

elas uma relação bem definida (função de transferência). O seu objetivo primordial é manter 

a saída num determinado valor de referência, estático ou variável [3, 4]. Um exemplo típico 

deste tipo de controlo é um sistema de controlo de temperatura. Para alcançar este objetivo é 

usado controlo em malha fechada para acompanhar a evolução do processo e agir na entrada 

em conformidade. 

 

Relativamente aos processos discretos, estes envolvem normalmente variáveis e controlo 

discreto [4, 7]. Nestes processos a sua evolução é definida por estados e a transição entre eles 
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por eventos, disparados por uma condição ou por tempo [4]. Aqui a transição entre estados dá-

se entre um conjunto de valores finito (variável discreta). O papel do controlador passa por 

enviar comandos para o processo de acordo com o seu estado. Um exemplo simples deste tipo 

de controlo é o controlo de acessos a uma sala. Este tipo de controlo é usualmente 

implementado em malha aberta pois a entrada (ação de controlo) não depende diretamente da 

saída (resposta) e é expectável que a variável controlada atinja o valor determinado na 

entrada. 

 

 

1.1.4 Sistemas de Supervisão 

 

O projeto em mãos no seu âmago não é mais do que um sistema de supervisão ao ter como 

objetivo recolher dados de um dado processo através de equipamentos de campo, analisá-los, 

processá-los e apresentá-los numa determinada plataforma. Aos sistemas industriais que para 

além desta função de supervisão apresentam também funções de controlo como atuar saídas 

ou definir setpoints é dado o nome de Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). 

 

As componentes básicas de um sistema deste tipo são: 

 Instrumentação. Aqui incluem-se os dispositivos que estão ligados ao equipamento 

de controlo que é controlado pelo SCADA (sensores e atuadores); 

 Estações remotas, normalmente PLCs. Executam um algoritmo de controlo 

usualmente simples e funcionam como interface com o SCADA; 

 Rede de comunicações. Suportam e permitem a troca de informações entre as 

várias entidades do sistema. 

 Estação de monitorização central. É o cérebro do sistema responsável por reunir 

toda a informação recolhida, trabalhá-la e apresentá-la da forma adequada. 

Figura 1.3 – Diagrama de controlo em malha aberta e em malha fechada. 
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Normalmente assenta num computador ou numa rede de computadores 

dependendo da dimensão e complexidade da aplicação; 

 HMI. É um equipamento que atua como a interface gráfica entre o processo e o 

operador. Aqui é reunida toda a informação vital para a tomada de decisão bem 

como disponibilizados os mecanismos para o controlo do processo. 

 

Considerando os componentes e as funcionalidades de um SCADA pode-se afirmar que o 

sistema a implementar se enquadra neste tipo de sistema. Embora não contemple, para já, 

funções de controlo, a função de supervisão e aquisição de informação remota está bem 

patente. 

 

1.1.5 Kathrein Automotive 

 

A Kathrein Automotive encarrega-se da produção de antenas de rádio, controlo remoto, 

localização, telemóvel e/ou TV, para o ramo automóvel. 

Em traços gerais, o processo de produção tem início com a marcação a laser, para efeitos 

de controlo, de cada painel (também chamado bolacha) e de cada uma das placas de circuito 

integrado (PCB) que a constitui. Estes painéis não são nada mais do que uma placa constituída 

por várias PCBs que passam pela fase inicial do processo em simultâneo com o intuito de assim 

aumentar o ritmo de produção (throughput), sendo posteriormente separadas em unidades 

individuais na secção de corte (depaneling). À linha de trabalho inicial atribui-se a designação 

de linha SMT (Surface-Mount Technology) devido ao método utilizado de montagem dos 

componentes elétricos nos painéis. 

Após a marcação inicial, os painéis são colocadas no tapete de entrada (Loader) para a 

Printer onde é colocada a pasta de solda, seguindo-se um processo de inspeção da mesma 

(altura, volume, deslocamento nos eixos XY). Terminada esta fase passa-se à colocação dos 

componentes nas placas pela Pick and Place e à passagem da placa com os componentes pelo 

forno, dando origem a um dispositivo denominado dispositivo de montagem superficial (SMD). 

Ainda antes de as placas prosseguirem para as restantes linhas, estas são inspecionadas 

visualmente e, caso estejam conformes, são colocadas num ponto de abastecimento intermédio 

(supermercado).  

A partir deste ponto as placas podem seguir vários caminhos como envernizamento, fresa 

ou robots de soldadura, dependendo do seu modelo e cliente. 

Concluídos os diferentes tratamentos e processos, os PCB são colocadas numa base que é 

aparafusada ao copo (corpo da antena) e, finalmente, é realizado um teste de condutividade 

elétrica final (End of line test). 
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Importa também caraterizar o tipo de indústria em causa nesta dissertação devido às 

especificidades de cada uma delas. Nos dois tipos em que estas normalmente se dividem – de 

manufatura (discreta) e de processos [4] – a Kathrein Automotive Portugal enquadra-se na 

primeira, pois as suas operações de produção são realizadas tipicamente sobre componentes 

individuais. Como cada componente é trabalhado num fluxo discreto (evolução do processo por 

estados), de forma individual e movida entre postos de trabalho, o processo de fabrico define-

se como discreto e o controlo é feito, predominantemente, em malha aberta. 

 

  



1.2 Motivação  9 

 

 Motivação 

 

O impulso principal para este projeto é o facto de, atualmente, não existir uma visão 

holística do chão de fábrica. 

É necessária a presença física de alguém para controlar a produção e de ainda outra pessoa 

para digitalizar toda essa informação para que possa, posteriormente, ser trabalhada pela parte 

de gestão. Este tipo de controlo constante, para além de um claro desperdício de recursos, é 

também encarado, por alguns, como um fator de diminuição da qualidade do ambiente no chão 

de fábrica pois retira o sentido de responsabilidade aos operadores. 

Nestas condições é difícil ter um ambiente propício à melhoria contínua, devido ao uso 

ineficiente de recursos e à ausência de dados precisos para analisar; é impossível descobrir 

oportunidades de melhoria no que não se consegue medir (monitorizar) com exatidão. 

Dadas as apertadas metas de garantia total de qualidade e melhoria contínua pelas quais a 

Kathrein Automotive Portugal se rege, a evolução tecnológica e o paradigma atual na indústria, 

não faz sentido manter-se a situação atual. 

Somado a isto tudo, existe ainda pressão por parte de alguns dos seus clientes para que 

toda a cadeia de abastecimento se guie pelos princípios de produção Lean, isto é, entre outros 

princípios, a busca sistemática e eliminação de todo o tipo de atividades que não acrescentem 

valor. 

Portanto, neste contexto, um sistema de monitorização da informação no chão de fábrica 

faz todo o sentido ao permitir eliminar desperdício de recursos (humanos) e ao criar as 

condições para a implementação de controlo e melhoria contínua de processos e produtos. 
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 Objetivos 

 

1.3.1 Resumo da proposta 

 

Neste trabalho, pretende-se um sistema de alarmes e notificações para o chão de fábrica. 

Para além disto deve possibilitar a recolha de dados de linha de produção, tais como, dados de 

operador (acessos), peças produzidas por posto, entre outros, com o intuito de registar os 

mesmos, para posterior análise, criação de relatório e possível integração com MES. 

 

1.3.2 Plano de trabalhos 

 

 Definição e Aprovação do Caderno de Encargos -> Fevereiro; 

 Definição da Arquitetura da solução -> Fevereiro; 

 Escolha de hardware e software e posterior Análise de Mercado -> Fevereiro/Março; 

 Aquisição de hardware e software -> Março; 

 Criação de aplicação de supervisão (incluindo testes) -> Março/Abril; 

 Criação de aplicação de consola HMI e integração com sistema MES (obtenção de dados, 

storage de dados e outros testes) -> Abril; 

 Integração/instalação do projeto em linha piloto, com suporte de Kathrein Engenharia de 

Processo, Produção e IT -> Maio; 

 Testes e tratamento de bugs; 
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 Estrutura 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos da seguinte forma. No Capítulo 1 é 

feita uma contextualização do problema apresentado, indicando quais as principais motivações 

e objetivos.  

O Capítulo 2 centra-se no levantamento e descrição do estado da arte relativo aos 

diferentes componentes que irão compor o sistema a implementar: controlador, sensores, 

sistema de identificação e redes de comunicação industriais. 

No Capítulo 3 é proposta uma arquitetura funcional do sistema juntamente com a 

apresentação dos requisitos funcionais e não funcionais. Neste capítulo constará também a 

descrição do processo de escolha do hardware. 

 No Capítulo 4 será detalhado o processo de implementação do sistema Andon2. 

Por fim, o Capítulo 5 irá fechar o documento fazendo um sumário da dissertação e uma 

apreciação global ao projeto desenvolvido finalizando-o com propostas de possíveis melhorias. 

 

                                                 
2 Esta dissertação está abrigada por um acordo de confidencialidade de 3 anos. 
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Revisão bibliográfica 

Neste capítulo serão abordadas, inicialmente, as principais tecnologias de controlo 

tipicamente usadas ao nível célula para a indústria em causa, com especial ênfase no PLC dada 

a sua preponderância na indústria. Na secção seguinte (secção 2.2) serão analisados os tipos de 

sensores adequados para contagem de componentes numa linha industrial. Proceder-se-á 

então, na secção 2.3, à introdução da tecnologia RFID. Finalmente, na secção 2.4, é feita uma 

abordagem geral às principais tecnologias no campo da comunicação industrial.  

 

 Tecnologias de controlo 

 

Nos seus primórdios, os sistemas de automação assentavam em componentes de controlo 

pneumáticos, hidráulicos e mecânicos. Embora desempenhassem a sua função eram lentos, 

volumosos, pouco fiáveis, consumiam muita energia e necessitavam frequentemente de 

manutenção. Com o tempo, as tecnologias de automação evoluíram com a eletricidade. 

Juntamente com os avanços em áreas como comunicação em rede e a eletrónica, foi possível 

tornar os subsistemas de controlo, gradualmente, mais compactos, fiáveis, eficientes, flexíveis 

e rápidos. 

 

A tecnologia atual pode ser aplicada ao controlo industrial de várias maneiras que se 

analisam a seguir. 
  

Capítulo 2  
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2.1.1 PLC 

 

Os PLCs foram desenvolvidos como substitutos da tradicional tecnologia de automação de 

controlo discreto baseada em relés. Com o aparecer da tecnologia de estado sólido, em muitos 

casos o relé tradicional passou a ser implementado com esta tecnologia, sendo assim grande 

parte das suas desvantagens colmatadas. 

Somado a isto, as vantagens dos PLC sobre aplicações com lógica de relés, tal como o facto 

de poderem ser expansíveis (modulares) e facilmente programáveis, tornaram a sua adoção 

quase universal, ocupando uma posição de domínio no que toca a tecnologias de controlo na 

indústria discreta [5], salvo algumas exceções. 

Antes de prosseguir importa definir o PLC. 

Um PLC é um sistema de controlo industrial robusto3 baseado em microprocessadores, 

modular, de tempo-real e estado sólido, que utiliza instruções armazenadas na sua memória 

programável para supervisionar processos através de operações lógicas, de sequenciamento4, 

de contagem, de temporização ou aritméticas [5, 10, 11].  

 

Para limitar a sua definição importa também clarificar o que um PLC não é. Não é um PC 

de uso geral, no sentido em que “não foi desenhado para suportar processamento de dados, 

gestão de ficheiros ou texto ou para operar terminais de vídeo” [10]. Não está também limitado 

a um tipo de máquinas ou processos específicos. Ainda assim as fronteiras que ditam as 

diferenças entre eles tornam-se cada vez mais esbatidas com o evoluir da tecnologia. 

 

A arquitetura geral de um PLC é ilustrada na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Arquitetura geral de um PLC. Adaptada de [4, 5, 10, 11]. 

                                                 
3 Robustez neste contexto refere-se à capacidade de trabalhar em ambientes com quantidades 

elevadas de interferência eletromagnética, ruído, vibrações mecânicas, humidade e temperatura, que 
caracterizam os ambientes industriais. 

4 Sequenciamento entende-se como o uso de temporizadores e/ou contadores para determinar quando 
realizar uma ação [4] M. P. Groover, Automation, Production Systems and Computer-Integrated 
Manufacturing, 3 ed.: Prentice-Hall, 2008. 
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Conforme ilustrado na Figura 2.1 os componentes básicos de um PLC são: 

 Processador, que pode ter um ou mais microprocessadores semelhantes aos usados 

em PCs ou outro equipamento de processamento de dados com a diferença principal 

de o CPU de um autómato ter um sistema operativo de tempo real [4]. Aqui são 

executadas as várias operações de controlo sobre as entradas para determinar as 

saídas apropriadas. Encarrega-se ainda da gestão dos periféricos e execução de 

diagnósticos internos [6]; 

 Módulo (ou carta) de entradas/saídas (E/S). Este representa a interface física 

entre o processador do PLC e os dispositivos externos, isto é, sensores e atuadores 

(ou pré-atuadores). Fornece também isolamento elétrico através de 

optoacopladores e condicionamento de sinais o que permite ligar variados sensores 

e atuadores sem a necessidade de circuitos extra [5, 10-12]. 

 Memória, que contém as instruções (programa) e outros dados usados pelo CPU, 

tais como o sistema operativo [10-12], os estados dos bits das entradas e saídas, 

contadores, temporizadores e outras variáveis e parâmetros [4]. 

 Interface de comunicações, que lida com todas as comunicações com outros 

controladores ou com sistemas de supervisão de níveis superiores. 

 Fonte de alimentação, tipicamente usada para fornecer energia ao PLC 

convertendo o valor da tensão da rede pública (ou rede local da fábrica) para 

corrente contínua de baixa tensão [4, 11]. É também usada uma bateria como fonte 

de energia para manter os programas, o relógio e o estado de certos bits e registos 

[10]. 

 Terminal de programação, através do qual o autómato é programado que pode ir 

desde um ecrã que permite apenas programar uma instrução de cada vez até ao 

uso de um PC com software adequado [4, 12]. 

 

 
Figura 2.2 - PLC modular típico [13]. 
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Modelo de execução 

 

Num PLC, nas situações mais usuais, as tarefas são executadas de forma repetitiva, cíclica 

e automática de acordo com o programa predeterminado [6], sendo por isso categorizado como 

um autómato programável (os dois termos são aqui usados indistintamente). 

Embora impercetível para o ser humano, dada a ordem de grandeza do tempo de execução 

de um programa rondar, tipicamente, os milissegundos, analisar e perceber a sua duração é 

importante dados os requisitos de tempo real de algumas aplicações. 

Assim, é fundamental compreender a fundo o seu ciclo de controlo (Processor Scan). 

Como demonstrado na Figura 2.3, a execução do ciclo de controlo tem 4 fases. Durante a 

fase de leitura das entradas, o estado atual destas é copiado para uma zona da memória do 

PLC denominada tabela da imagem da entrada [5]. A sua duração será tanto maior quanto mais 

entradas tiverem de ser lidas.  

De seguida, o programa é executado. Nesta fase, os valores armazenados na memória são 

utilizados para calcular os valores das saídas, isto inclui também os valores das imagens das 

saídas do ciclo anterior, caso seja necessário. No fim da execução do programa, e à semelhança 

da fase de leitura das entradas, os valores das saídas são atualizados na zona de memória das 

imagens das saídas. 

A duração desta fase depende do número de entradas a ler, da complexidade e do tamanho 

do programa a executar, do número de saídas a modificar e da própria velocidade do CPU [4]. 

A este fenómeno de variação do período do ciclo dá-se o nome jitter. 

 

 
Figura 2.3 - Modelo de execução cíclico de um autómato. 
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Numa terceira fase as saídas físicas são atualizadas a partir das imagens das saídas. 

Por fim, na fase de processamento interno é considerado o tempo gasto em comunicações 

com outros dispositivos, no caso de, por exemplo, existir um HMI. Para além disto, nesta fase 

são também realizadas algumas funções de verificação do estado interno, tais como, verificar 

o estado da bateria, a integridade da memória, as tensões de alimentação e o reinício de alguns 

temporizadores (watchdog timer5) [10]. 

Geralmente, estas funções não ocupam muito tempo e podem ser realizadas em paralelo 

com a atualização das saídas pelo que, por vezes, é assumida uma simplificação do ciclo de 

controlo, considerando apenas as 3 fases iniciais. 

O tempo de ciclo (scan time) de um autómato corresponde portanto ao tempo decorrido 

entre a leitura das entradas e a atualização das saídas [6]. 

 

Uma das questões a ter em especial consideração neste modelo é o caso do valor físico de 

uma entrada variar imediatamente depois de estas terem sido amostradas na fase de leitura 

das entradas. Como o programa utiliza os valores armazenados em memória, nesta situação, as 

modificações ocorridas não são consideradas pelo programa, sendo apenas detetadas na fase 

de leitura das entradas seguinte e, portanto, tornando o tempo de resposta6 mais lento. 

Apesar disto este modelo é empregue pelos autómatos devido ao seu comportamento 

previsível; o pior caso do tempo de resposta pode ser obtido com facilidade (≈ 2× tempo de 

ciclo). 

No caso anterior supõe-se no entanto que a entrada muda de estado e assim permanece a 

tempo de ser detetada pela fase de leituras das entradas seguinte, o que pode não ser o caso. 

Se um evento ocorrer durante a execução do ciclo e tiver um período muito curto (um impulso, 

por exemplo) este pode ser perdido. Este tipo de problema pode ser restringido através de um 

modo de funcionamento multi-tarefa com escalonamento preemptivo, no qual uma tarefa 

(Task) com maior prioridade interrompe uma com menor prioridade [14]. 

 

Em grande parte dos casos o risco destas situações é minimizado dada a reduzida duração 

do tempo de ciclo. No entanto este risco é mais significativo em processos em que são 

obrigatórios tempos de resposta muito rápidos e nos quais uma saída desatualizada durante 

muito tempo (na ordem de poucos milissegundos) pode ter resultados graves. 

Pode-se então intuir a importância de um ciclo determinístico, mais do que um ciclo rápido. 

 

 

                                                 
5 Este temporizador mede o tempo de ciclo. Caso o ciclo exceda o valor de time-out definido, a 

execução do programa é interrompida por questões de segurança e é sinalizada a falha. Isto pode indicar 
a presença de situações de ciclos infinitos no programa ou de demasiadas interrupções. 

6 Intervalo de tempo entre a variação de uma entrada e a reação da respetiva saída. Para se ser 
preciso (considerando as variações nas próprias interfases físicas) este tempo tem que incluir os tempos 
de resposta das cartas de E/S envolvidas e também o dos sensores e atuadores [7] P. Portugal, 
"Introdução aos sistemas de automação," ed. FEUP, 2013.. 
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IEC 61131-3 

 

Cada aplicação de controlo tem as suas caraterísticas e requisitos particulares e com o 

tempo foram sendo desenvolvidas várias linguagens de programação de PLC. 

Embora muitas destas linguagens pudessem parecer similares, não era possível, em muitos 

casos, transferir diretamente um programa de um PLC de um fabricante para outro de outra 

marca, pois as linguagens eram interpretadas de maneira diferente por cada um. 

 

A norma IEC 61131 é constituída por 8 partes e estabelece um conjunto de regras, de adoção 

voluntária, para PLCs, envolvendo desde os aspetos mecânicos e elétricos às caraterísticas de 

comunicações [15] com o objetivo de criar sistemas abertos nos quais exista portabilidade de 

software e seja possível integrar componentes de diferentes fabricantes [14]. 

 

A terceira parte (IEC 61131-3), cuja edição mais recente data de Fevereiro de 2013 [16], 

normaliza a estrutura de software, semântica e sintaxe das linguagens de programação e a 

execução de programas [14]. Esta nova edição é totalmente compatível com a segunda que é 

estendida com novos tipos de dados, funções de conversão e caraterísticas de orientação a 

objetos de classes e blocos de função [17]. 

 

Especificamente, na norma define-se: 

 Conceito de modelo de software por camadas; Configuração, Recursos, Tarefas e 

Programas, do nível mais alto para o mais baixo; 

 Unidades de Organização de Programa (POU) para incentivar a reutilização de 

código através de blocos; Programa, Funções e Blocos de Função; 

 Tipos de dados, tais como, numéricos inteiros, numéricos reais, booleanos, strings, 

tempos e datas e ainda tipos de dados derivados; 

 Tipos de variáveis (globais ou locais e de entrada e/ou saída) e a sua 

representação (% + prefixo de localização + prefixo de tamanho (opcional) + um ou 

mais inteiros separados por “.” [14, 18]); 

 5 linguagens de programação, 3 delas gráficas - Function Block Diagram (FBD), 

Ladder Diagram (LD) e Sequential Function Chart (SFC) – e 2 textuais - Structured 

Text (ST) e Instruction List (IL); 

 

As linguagens definidas pela norma podem ser usadas simultaneamente e da maneira mais 

apropriada para a tarefa a desempenhar, tendo todas no fim o mesmo efeito. 

 

O LD é uma linguagem gráfica de baixo nível, análoga aos diagramas de circuito elétrico 

com relés e, dada a sua antiguidade, muito enraizada na indústria [10, 19]. 
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Esta linguagem baseia-se na noção de circulação da corrente elétrica. Consiste sempre em 

duas barras verticais (rails) que representam linhas de energia (positivo à esquerda e negativo 

à direita [19]), sendo a lógica de controlo elaborada entre os dois formando uma linha (rung). 

As instruções de entrada são definidas através de contatos (leitura de valores) e as de saída por 

coils (escrita de valores), representando cada um deles um variável booleana. Os contatos 

podem ser organizados sob a forma de operações lógicas AND e OR. 

 
Figura 2.4 - Execução em série (AND lógico) e em paralelo (OR lógico). 

Os rungs são executado da esquerda para a direita e do topo para a base e se num 

determinado rung estão fechados contactos suficientes para formar um circuito as instruções 

de saída são ativadas. 

 
Figura 2.5 - Modelo de execução de código Ladder [11]. 

A linguagem SFC deriva da linguagem Grafcet, usada para representar lógica de controlo 

sequencial – máquina de estados [5, 14]. 

Num diagrama SFC são usados etapas, ações e transições para descrever sequências de 

operações bem como interações entre processos paralelos, sequenciais e concorrentes. 
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No entanto para definir ações concretas é necessário recorrer a outras linguagens, sendo 

categorizada mais como uma linguagem de estruturação do que de programação [20]. 

 
Figura 2.6 - Alguns dos elementos básicos de um programa SFC. 

A cada etapa estão associadas duas variáveis automáticas pré-definidas: uma flag de estado 

ativo (<nomeEtapa>.X) e uma de tempo decorrido desde a ativação da etapa (<nomeEtapa>.T) 

que mantém o seu valor até a etapa ser novamente ativada. Ambas podem ser usadas na 

definição de condições de transição. 

Para além das variáveis, a cada etapa pode corresponder uma ou mais ações numa das 5 

linguagens definidas [20], que devem ser executadas quando a etapa está ativa de acordo com 

um qualificador que define o modo de execução da ação. 

 
Tabela 1 - Qualificadores definidos na norma IEC 61131-3 e sua descrição 

Qualificador Descrição 

N Contínua 

P1 Impulso, subida 

P0 Impulso, descida 

S Armazenada 

R Reiniciada 

L Duração limitada 

D Atrasada 

SD 
Armazenada e 

Atrasada 

DS 
Atrasada e 

Armazenada 

SL 
Armazenada e 

Limitada 
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Finalmente, para haver transição de um estado para outro é necessário que se verifique a 

condição da transição, que pode ser definida usando qualquer uma das linguagens normalizadas 

à exceção de SFC. 

 

O FBD é também uma linguagem gráfica de alto nível através da qual um sistema é visto 

como um conjunto de blocos interligados com entradas e saídas. Numa rede de blocos, os sinais 

propagam-se das saídas dos blocos para as entradas dos outros blocos a que estão ligados, 

devendo, no entanto, existir compatibilidade entre tipos de dados ligados. 

 

 
Figura 2.7 - Exemplo de um programa em FBD. 

Cada um dos blocos implementa uma determinada ação e consiste numa instância de um 

dado tipo de bloco podendo afirmar-se que esta linguagem implementa conceitos de 

programação orientada a objetos. 

 

O ST é uma linguagem de alto nível com bastantes semelhanças com a linguagem PASCAL 

[14], útil para contruir expressões e estruturas complexas (ciclos for, while, entre outros). 

Um programa em ST é organizado em declarações (statements) que contêm instruções que 

podem ser expressões, atribuições, chamada de blocos de função, condicionais ou de iteração 

[5, 12, 14, 21]. 

 
Figura 2.8 - Excerto de código em ST. 

Nesta linguagem é fácil inserir comentários e há bastante liberdade quanto à disposição do 

texto sendo por isso de fácil depuração e adequada para programas complexos. 

 

Finalmente, é definida a linguagem IL, muito próxima da linguagem assembly e, 

naturalmente, também de baixo nível. 

Um programa nesta linguagem é composto por uma série de instruções, cada uma numa 

nova linha. Uma instrução contém um operador, que pode ter um modificador, e um operando, 

que representa uma variável ou uma constante. Para além destas unidades base, uma instrução 
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pode também ser precedida de um rótulo de identificação seguido por dois pontos ‘:’ [14]. Os 

comentários, se presentes, devem ser o último elemento da linha e ser inseridos entre 

parenteses e asteriscos [5]. 

 

 
Figura 2.9 - Exemplo de um programa escrito em IL. 

  



22     Revisão bibliográfica 

  

2.1.2 Controlo baseado em PC 

 

No seu primórdio os PCs não eram fáceis de usar por alguém sem formação. Não existia 

praticamente nenhum software de automação disponível, não tinham conteúdo gráfico 

sofisticado e, consequentemente, grande parte dos recursos humanos a trabalhar no mundo 

industrial não estava familiarizada nem confortável com eles.  

Para além disto, a sua introdução na indústria não era ponderada seriamente pois os 

autómatos operavam com sistemas operativos de tempo real e tinham interfaces para entradas 

e saídas de raiz, ao contrário dos PCs que necessitavam de cartas de entradas e saídas especiais 

e do software para as suportar. Ainda para mais, os PCs eram mais suscetíveis a bloquearem o 

que não é tolerável no contexto industrial. 

Com o tempo a industria passou a exigir mais dos PLC. Para além de simples substitutos de 

relés, passaram a ser valorizadas capacidades como funções matemáticas, lidar com variáveis 

analógicas ou controlo PID. Apesar destas necessidades terem sido correspondidas pelos 

fabricantes, os seus produtos eram proprietários o que impedia a interoperabilidade entre 

marcas diferentes e forçava a aquisição de todo o equipamento ao mesmo fabricante. 

O facto de PCs começarem a adotar standards de hardware e software causou uma 

competição de preços extrema, o que conduziu a uma redução de preços. Este facto aliado com 

a criação de interfaces mais amigáveis (user-friendly) conduziu a uma crescente aceitação dos 

PCs pelas massas.  

Este aumento de popularidade e performance tornou-os mais atrativos para a indústria 

como sendo uma alternativa muito mais económica ao terminais de programação tradicionais 

dedicados, pois com apenas um PC era possível programar todos os PLCs. 

Para além destas vantagens, os PC tornaram-se sérios competidores dos PLC ao evoluírem 

muito mais rápido que estes.  

As principais vantagens associadas aos PCs tornaram-se [22]: 

• Arquitetura de hardware aberta, o que se traduz numa grande variedade e 

interoperabilidade entre componentes de diferentes vendedores; 

• Maior capacidade de memória e de processamento quando comparado com os PLCs; 

• Grande variedade de software disponível como, sistemas operativos, linguagens de 

programação e ambientes de desenvolvimento e bases de dados; 

• HMI integrada; 

• Elevada flexibilidade e escalabilidade; 

• Custos de hardware e software geralmente mais baixos quando comparados com PLCs; 

 

No entanto implica também algumas desvantagens, tais como: 

• Custos elevados para arquiteturas de baixa-complexidade; 

• Software pouco robusto; 
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• Fiabilidade do hardware inferior à dos PLCs pois não foi desenvolvido para suportar as 

características dos ambientes industriais; 

• Suporte técnico inferior aos PLCs; 

• Necessidade de cartas/equipamentos adicionais para realizar a interface E/S com o 

processo industrial; 

 

Para ultrapassar algumas destas desvantagens foram criadas novas soluções. Ao nível de 

hardware foram desenvolvidos PCs industriais (IPC) que não são mais que PCs standard 

desenhados com proteção adicional para suportar as características típicas do ambiente 

industrial como temperaturas extremas, humidade, poeira, vibrações ou interferências 

eletromagnéticas. Nesta tecnologia é também comum o uso de uma fonte de alimentação 

robusta, a não utilização de quaisquer elementos mecânicos rotativos (uso de métodos 

alternativos de arrefecimento) e a proteção mecânica extra. 

Ainda assim, ter hardware preparado não basta por si só. Muitas das questões de segurança 

(de equipamento, materiais e pessoas) são garantidas pelo funcionamento correto do programa 

de controlo.  

A solução passa então por utilizar um programa para executar as funções lógicas de um 

autómato num PC, o que requer um software especial denominado SoftPLC. Este usa como 

principio um sistema operativo de tempo real ao contrário dos sistemas operativos de uso geral 

como, por exemplo, o Windows. Isto é feito para garantir que a aplicação de controlo a correr 

sobre esse sistema operativo é fiável, ou seja, determinista, tendo a aplicação de controlo a 

prioridade mais elevada face a outras aplicações em execução [5]. 

 

Na grande maioria das aplicações industriais (baixa complexidade) um autómato de gama 

baixa/média é adequado, sendo nas restantes aplicações mais adequado o uso de PLCs de alta 

gama, IPCs ou SoftPLCs [22].  

 

Em suma, a tendência é para que as diferentes tecnologias coexistam e encontrem os seus 

nichos de aplicação. 

Em muitos casos os PCs e PLCs cooperam, com o PC a fornecer ao autómato as informações 

necessárias para o controlo, sendo a presença de PCs mais comum nos níveis superiores da 

hierarquia funcional. 
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 Sensores: De contacto e de proximidade 

 

Nesta secção serão considerados as principais tecnologias para deteção e contagem objetos, 

concretamente, de PCBs. Assim o foco desta análise será dado aos sensores discretos [5]. 

 

Um sensor é um dispositivo de entrada que fornece uma saída (analógica ou digital) em 

resposta a um estímulo físico específico [11]. Assim, um sensor é também considerado um 

transdutor, na medida em que transforma um tipo de energia noutro. 

 

Para avaliar o desempenho de um sistema de medição são normalmente consideradas as 

seguintes caraterísticas definidas na norma ISA 51.1-1979 [10, 11, 23]: 

 Exatidão, que indica o intervalo de erro de medição, ou seja, o grau de 

conformidade entre o valor medido e o valor real; 

 Gama, que determina os limites dentro dos quais está apto a medir as variações da 

sua entrada; 

 Tempo de resposta, que poderá ser crítico em algumas aplicações; 

 Sensibilidade, que indica o quanto a saída do sensor varia quando o parâmetro a 

medir varia uma determinada quantia. É expressa pela relação saída/entrada; 

 Desvio, representa a variação das medições com o tempo. Normalmente, é 

quantificado em relação ao seu valor ‘em vazio’ (offset); 

 Precisão (reproducibility [23]), que expressa a capacidade da saída indicar o 

mesmo valor na presença de valores de variáveis repetidos. É habitualmente 

expresso como uma percentagem da gama total de saída; 

 Fiabilidade, que é definida como a probabilidade de o sistema funcionar com um 

dado nível de desempenho, por um dado período de tempo quando sujeito a umas 

determinadas condições de operação. 

 Resolução, que é definida como a menor alteração que pode ser detetada. 

 

2.2.1 Detetores de contacto 

 

Neste tipo de sensores a deteção é feita através do contato físico com objeto a medir sendo 

gerado algum tipo de movimento mecânico que irá abrir ou fechar contatos elétricos. Uma 

possível aplicação é a deteção do fim de curso da abertura de portas. 

 
Figura 2.10 - Detetor de contacto Schneider Electric [24]. 
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2.2.2 Sensores de proximidade 

 

Os sensores de proximidade podem ter as mais variadas aplicações, tais como, entre outras, 

detetar objetos, contar objetos, medir velocidade, medir distância, detetar direções de 

movimento, detetar diferentes tipos de materiais, reconhecer contornos ou monitorizar níveis 

de um líquido [25]. Com este tipo de sensores o objeto a detetar não precisa de entrar em 

contato com o sensor. O seu funcionamento pode ter como base princípios como campo 

elétrico, magnético e eletromagnético, ultrassons ou fotoeletricidade [5]. 

 

Sensores Indutivos 

 

Estes sensores operam segundo o princípio de que um material metálico interfere com um 

campo eletromagnético. O campo eletromagnético é criado pelo sensor através de um circuito 

oscilante que, na presença de um objeto metálico (condutor) irá induzir correntes de Foucault 

(eddy currents) no mesmo. Por sua vez, estas correntes irão criar um campo magnético que 

contraria o original e, consequentemente, provoca uma diminuição da amplitude das 

oscilações. Esta alteração é detetada por um circuito de disparo (trigger circuit) que muda o 

estado da saída do sensor quando a amplitude baixa para além do nível de referência. 

 

 
Figura 2.11 - Operação de um sensor indutivo [5]. 

 

Os sensores podem ser blindados ou não-blindados. Os blindados possuem um núcleo de 

ferrite que limita o campo criado ao diâmetro do sensor, permitindo que o sensor seja embutido 

na ‘face’ de uma superfície metálica sem nenhuma interferência. No entanto esta abordagem 

reduz o seu alcance para cerca de metade do não-blindado [12]. 
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Figura 2.12 - Alcance de um sensor blindado e de um não blindado [12]. 

A distância de deteção varia em função do tipo de material do objeto a detetar, do seu 

tamanho e da sua espessura, sendo cada um destes fatores caraterizado por um fator de 

correção que, juntamente com a distância de deteção nominal do sensor permite calcular o seu 

alcance. 

 

Sensores Capacitivos 

 

Este tipo de sensores deteta materiais metálicos e não metálicos segundo o princípio de 

que um objeto interfere com um campo elétrico. São bastante usados na indústria alimentar 

para detetar níveis de líquidos ou sólidos dentro de recipientes [12]. 

É constituído por dois elétrodos concêntricos que formam um condensador ligado a um 

circuito oscilante. À medida que um objeto entra no campo elétrico criado altera a capacitância 

do condensador, fazendo com que o circuito oscilante oscile [26]. 

Quando a amplitude de oscilação é superior à referência o circuito de disparo altera o valor 

da saída. 

 
Figura 2.13 - Operação de um sensor capacitivo [5]. 

 

Os sensores capacitivos podem ser embutidos ou não numa superfície mediante serem 

blindados ou não [26]. 

A distância de deteção depende da constante dielétrica (tipo de material) do objeto; quanto 

mais elevada mais fácil é a sua deteção. 
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Geralmente estes sensores vêm com um potenciómetro que permite ajustar a sua 

sensibilidade ao material a detetar [24]. Ainda assim, para detetar um material dentro de um 

recipiente, a constante dielétrica do primeiro deve ser superior à do material que o envolve. 

 

Sensores magnéticos 

 

Também denominados relés de Reed, estes sensores reagem a um campo magnético nas 

proximidades. São constituídos por contactos mecânicos (material ferromagnético), dentro de 

um invólucro estanque, que abrem ou fecham quando magnetizados. 

 

Sensores ultrassónicos 

 

Estes sensores usam ondas sonoras de alta frequência (ultrassons) para detetar objetos 

segundo um princípio semelhante ao dos sonares.  

O emissor é constituído por um cristal piezoelétrico que quando excitado vibra gerando 

ultrassons (efeito piezoelétrico) [24, 26]. Quando as ondas emitidas atingem um objeto são 

refletidas (eco) e detetadas pelo sensor, também através do efeito piezoelétrico mas no sentido 

inverso. 

 
Figura 2.14 - Operação de deteção de um objeto num sensor ultrassónico [26]. 

A partir do intervalo de tempo entre emissão e a receção da onda refletida, e sabendo a 

velocidade do som, é possível calcular a distância a que o objeto se encontra. 

 

Existem duas configurações possíveis para estes sensores; numa o recetor e o emissor são 

combinados na mesma unidade (transcetor), noutra o sensor e o recetor são elementos 

separados [5]. Cada uma das configurações tem modos de funcionamento distintos. 

O transcetor pode ter um funcionamento difuso, no qual o objeto reflete o ultrassom, ou 

um funcionamento retro refletivo [25], no qual é usado um refletor para ecoar os ultrassons. 

No modo de funcionamento retro refletivo o sensor está permanentemente ativo, sendo o 

objeto detetado quando o feixe de ondas é interrompido. Este modo de funcionamento é 

particularmente útil quando se pretende detetar objetos com material absorvente do som [24]. 
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Figura 2.15 - Modos de funcionamento nos sensores ultrassónicos [26]. 

 

Já na configuração par emissor-recetor separados, o seu modo de funcionamento é 

denominado de barreira [25]. Estes são posicionados opostos um ao outro e, de resto, o seu 

modo de funcionamento é em tudo semelhante ao retro refletivo. 

Com este tipo de sensores é necessário ter em consideração questões como o alinhamento 

angular do objeto (±3º em relação em relação à origem do cone sonoro [26]), direção do feixe, 

interferência com outros sensores e condições ambientais. 

 

Sensores óticos 

 

A maioria dos sensores óticos opera da mesma maneira. Um emissor (geralmente um LED) 

emite um feixe de luz e um recetor (geralmente um fototransístor) deteta a presença ou 

ausência de luz. O feixe de luz emitido é modulado para evitar a interferência da luz ambiente 

e para aumentar a sua longevidade [12]. 

Os sensores óticos podem operar em dois modos opostos mas comutáveis em alguns 

sensores: 

 Sensível à luz (light-on), ou seja, a saída do sensor é ativada quando deteta o feixe 

de luz; 

 Sensível à ausência de luz (dark-on), que significa que a saída do sensor é ativada 

quando não recebe o feixe de luz. 

 

Têm também modos de funcionamento semelhantes aos dos sensores ultrassónicos. O modo 

de barreira implica uma preocupação com o bom alinhamento do par emissor-recetor, 
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principalmente para distâncias elevadas (>10 metros [24]) e não é recomendado para detetar 

objetos pequenos ou transparentes. 

O modo retro refletivo usa um refletor para refletir a luz e é útil nos casos em que existe 

limitações de espaço, no entanto o seu alcance é menor que os de barreira.  

Um caso particular é a emissão de luz polarizada, através de um filtro, para a deteção de 

objetos brilhantes, como demonstrado na Figura 2.16. Quando atinge o refletor esta é rodada 

90º. Ao alcançar o sensor, o filtro no recetor bloqueia toda a luz que não vibre numa certa 

direção, evitando deste modo que a luz refletida por um objeto brilhante alcance o recetor, 

fazendo com que o sensor não confunda um objeto brilhante com o refletor e o detete. 

 

 
Figura 2.16 - Modo de funcionamento retro refletivo com luz polarizada num sensor ótico [24]. 

 

No modo difuso a luz é refletida pelo objeto, o que poderá ser problemático com objetos 

de cores escuras. Como depende da luz refletida pelos objetos este modo apresenta o menor 

alcance. 

Em todos estes modos é possível utilizar fibra ótica, que poderá ser potencialmente útil em 

zonas de acesso limitado ou com condições hostis para os componentes dos sensores e emissores 

[5]. 
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Tabela 2 - Principais caraterísticas dos sensores abordados [24-26]. 

Sensor Alcance Vantagens Desvantagens Objetos 

De contacto Por contacto 
 Barato 

 Intuitivo (low tech) 

 Requer contato 

físico 

 Tempo de 

resposta elevado 

 Efeito bouncing 

Sem partes 

deformáveis 

Fotoelétrico 
Até 15 

metros 

 Longo alcance 

 Adequado para todo o 

tipo de objetos 

 Tempo de vida longo 

 Sensores 

afetados por 

sujidade 

 Alcance afetado 

por cor do 

material 

Qualquer 

tipo 

Indutivo Até 75mm 
 Robustez 

 Tempo de vida longo 

 Alcance limitado Com partes 

metálicas 

Capacitivo Até 20mm 

 Deteção através de 

recipientes 

 Adequado para todo o 

tipo de objetos 

 Sensível às 

características 

ambientais 

 Sensível às 

características 

do objeto 

(constante 

dielétrica) 

Qualquer 

tipo 

Ultrassónico 
Até 10 

metros 

 Robusto 

 Adequado para todo o 

tipo de objetos 

 Sensível às 

caraterísticas 

ambientais 

(humidade, 

vento, entre 

outras) 

Qualquer 

tipo 
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 Sistemas de Identificação automática: RFID 

 

Automated Identification and Data Capture (AIDC) refere-se ao conjunto de tecnologias 

que permitem a recolha de dados e o fornecimento dessa informação a sistemas de tratamento 

de dados de forma automática [27]. 

Estas tecnologias podem ser divididas em 6 categorias [4]: 

 Óticas. Na maioria dos casos usam o contraste dos símbolos gráficos para a sua 

identificação. Aqui incluem-se os códigos de barras, reconhecimento de carateres 

e visão; 

 Eletromagnéticas, que é o caso das etiquetas (tags) RFID (Radio Frequency 

Identification); 

 Magnéticas, como os cartões de banda magnética ou o reconhecimento de 

carateres de tinta magnética, muito usados na indústria bancária; 

 Smart Cards. São cartões de plástico com circuitos integrados embebidos como é 

o caso dos cartões SIM dos telemóveis; 

 Toque, como ecrãs de toque; 

 Biométricas. A identificação de indivíduos é feita a partir das suas caraterísticas 

biométricas, tais como, voz, impressão digital, retina ou face. 

 

No contexto industrial os códigos de barra e as etiquetas RFID são as tecnologias que 

apresentam a maior penetração [4, 27]. Estes sistemas permitem, a título de exemplo, 

implementar soluções de rastreabilidade de materiais e ordens de fabrico ou controlo de stocks. 

 

2.3.1 RFID 

 

A identificação por radio frequência é uma tecnologia sem fios que usa campos magnéticos 

ou eletromagnéticos, que podem ter diferentes frequências (LF, HF, UHF e MW), para realizar 

a troca de dados. 

Este sistema é constituído por um leitor que pode ler/escrever etiquetas RFID (transceiver) 

e, a etiqueta que contém os dados de identificação e que é associada a um elemento para o 

identificar. A etiqueta consiste num circuito integrado e uma antena, normalmente 

encapsulados em PVC (cartões) ou em papel. 
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Figura 2.17 - Componentes de um sistema RFID [24]. 

 

As etiquetas podem ser categorizadas de acordo com fonte de alimentação usada [27, 28] 

como: 

 Passivas. Não têm fonte de alimentação própria. A energia para o seu 

funcionamento deriva do sinal emitido pelo leitor. São por isto as mais baratas e as 

que apresentam um tempo de vida maior; 

 Semi-passivas. O seu circuito integrado é alimentado por uma fonte de alimentação 

própria, no entanto a comunicação com o leitor é idêntica das etiquetas passivas; 

 Ativas. Estas etiquetas possuem fonte de alimentação interna o que permite 

distâncias de comunicação maiores e capacidades computacionais e de memória 

superiores. 

 Semi-ativas. Encontram-se por defeito desativadas. Quando ativadas pelo leitor 

têm um funcionamento idêntico ao das etiquetas ativas. 

 

A comunicação entre o leitor e a etiqueta é estabelecida quando esta se encontra numa 

zona periférica suficientemente próxima do leitor denominada zona de interrogação do leitor. 

Por outras palavras esta é a zona onde a potência do campo eletromagnético criado pelo leitor 

é suficiente para ativar a etiqueta. Na literatura a etiqueta é também denominada transponder 

na medida em que emite um sinal de resposta quando recebe um sinal de uma fonte externa. 

Existem dois modos de funcionamento distintos: acoplamento indutivo (LF e HF) e retro 

difusão (backscattering) [29]. 

No acoplamento indutivo, como o próprio nomo indica, é usado o princípio da indução 

magnética. O leitor cria um campo magnético que por indutância irá criar uma tensão na antena 

da etiqueta que servirá para alimentar os seus circuitos eletrónicos. Para transmitir o sinal, a 

antena da etiqueta altera a sua impedância, o que irá provocar alterações no campo magnético 

e que serão lidas pelo leitor. 
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Figura 2.18 - Acoplamento Indutivo [29]. 

 

Já no caso da retro difusão eletromagnética é usada a capacidade de um objeto refletir 

ondas rádio. Para modular o sinal de reposta, a etiqueta altera a sua impedância alterando 

assim as suas características de reflexão e consequentemente, a energia recebida pelo leitor. 

 

 
Figura 2.19 - Retro difusão eletromagnética [29]. 
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 Comunicações industriais: Visão geral 

 

Num contexto industrial a informação é vital. Assim a rede de comunicações, ao estabelecer 

a ligação entre os vários agentes num sistema de automação industrial, representa um recurso 

crítico, pois dela irá depender o cumprimento dos requisitos temporais, a fiabilidade, a 

segurança e eficiência das trocas de informação, ou seja, a sua qualidade.  

 

Como ilustrado na Figura 1.2, a estrutura organizacional pode ser modelada por uma 

pirâmide na qual a cada nível correspondem funções e atributos distintos. Inerente a isto está 

também o uso de informação entre cada nível de forma distinta como está patente na Figura 

2.20. 

 

 
Figura 2.20 - Caraterização dos fluxos de informação no modelo hierárquico de uma organização [30, 31]. 

Como se pode observar na Figura 2.20, aos níveis hierárquicos superiores estão associadas 

atividades que envolvem o processamento de elevados volumes de dados sem particulares 

restrições temporais. Por oposição, nos níveis inferiores predominam requisitos temporais mais 

apertados com volumes pequenos de informação cíclicos de elevada frequência [31]. 

A existência de tipos de informação distintos representa uma condicionante à adoção de 

um único tipo de rede para toda a estrutura, obrigando assim à existência de vários tipos 

adequados para cada contexto. Assim, as redes de comunicação industrial podem ser divididas 

em três grupos [31]: 

 Redes de Fábrica, que representam o nível superior do sistema de comunicações. 

Normalmente são usadas para interligar os diferentes departamentos da 
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organização, cujas atividades resultam em ordens fabrico e escalonamento de 

produção para os níveis inferiores; 

 Redes de Célula. Este tipo de redes situa-se no nível intermédio da estrutura 

hierárquica e é utilizada para ligar os equipamentos responsáveis pela coordenação 

das operações de produção; 

 Redes de Campo (fieldbus). Suportam as comunicações dos níveis mais baixos, 

constituídos por elementos cuja função é a execução de operações. Neste conjunto 

incluem-se sensores, atuadores e pequenos controladores. 

 

Redes de campo: Modelo de OSI colapsado 

 

Na maioria dos casos, as redes de campo utilizam apenas três camadas do modelo de 

referência OSI (Open Systems Interconnection): a física, a de ligação de dados e a de aplicação. 

O uso deste modelo reduzido advém da não necessidade de implementar as restantes camadas 

ou da possibilidade de estas poderem ser condensadas nas restantes camadas, dadas as 

particularidades e simplicidade que estas redes normalmente apresentam [31-33]. Estas redes 

são normalizadas pelo standard IEC 61158. 

 

2.4.1 Modbus 

 

O protocolo Modbus nasceu em 1978 pelos esforços da empresa Modicon, atual Schneider 

Electric, tornando-se, desde o seu lançamento, muito popular pelo facto de ser aberto7, 

adaptável a qualquer CPU ou microcontrolador, e simples de implementar, sendo considerado 

o standard de facto na indústria de automação [34]. 

Este protocolo posiciona-se na sétima camada OSI (a camada de aplicação) e os dispositivos 

que o implementam apresentam um comportamento cliente-servidor. Existem variantes do 

protocolo mas uma das mais usadas e, também, a com mais relevância para o projeto, é o 

Modbus TCP, que não é mais do que Modbus sobre o protocolo de transporte, TCP. 

No entanto é importante abordar os aspetos mais gerais e comuns aos vários tipos de 

protocolo Modbus. 

O corpo de dados (payload), também conhecido por Application Protocol Data Unit (APDU), 

é constituído por um campo de identificação, um de código e um de dados. 

O campo de identificação (Unit ID), de um octeto, é usado para identificar os servidores da 

rede de forma a que cada código corresponda a um, e só um, servidor. Do intervalo de valores 

disponíveis, alguns deles têm significado especial como é o caso do valor 0, que é usado para 

broadcast. Nas respostas este campo toma o valor do servidor em questão, isto é, o ID é ecoado. 

                                                 
7 Todas as especificações do protocolo são publicamente acessíveis através do website 

www.modbus.org 
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O tamanho do campo de código é, também, de um octeto e o seu propósito é acomodar um 

código correspondente ao serviço requerido, – Function Code (FC) - no caso de um pedido, e ao 

sucesso ou insucesso do pedido, no caso de uma resposta. 

Um código de função pode tomar valores entre 0x01 e 0x7F. O sucesso na aplicação de um 

código de função é sinalizado ecoando esse valor na resposta. No caso de insucesso é retornada 

uma exceção que é o resultado da aplicação de um OR lógico entre o código de função e o valor 

0x80, facilmente detetável por o bit mais significativo do código de função ficar ativo. 

Finalmente, o campo de dados contém informação adicional sobre a função a aplicar, no 

caso de um pedido, e os resultados da aplicação da função, no caso de uma reposta, e pode 

variar entre 0 a 252 octetos. 

 

Tipo de dados 

 

No Modbus os tipos de dados mais utilizados são o Discrete, Coil, Input Register e Holding 

Register. Os dois primeiros correspondem a apenas 1 bit, sendo o primeiro apenas de leitura 

enquanto o segundo sendo de leitura e escrita. Os dois últimos tipos correspondem a words de 

16 bit suportando, também, o primeiro apenas leitura e o último leitura e escrita. 

 

 
Figura 2.21 - Alguns Function Code típicos [34] 

 

2.4.2 PROFIBUS 

 

O PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) é uma rede de campo não proprietária, com origem na 

Alemanha e que integra a norma IEC 61158 e IEC 61784, sob a designação de “Family 3”. 

Atualmente é líder mundial no mercado das redes de campo com uma quota de 20% [33]. 

Esta solução era baseada em três versões: PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification), 

PROFIBUS-DP (Decentralized Periphery) e PROFIBUS-PA (Process Automation), sendo que 

apenas as duas últimas integram atualmente as normas IEC 61158 e IEC 61784 [35]. 
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A camada física do PROFIBUS-DP pode ser implementada fazendo uso de tecnologias como MBP 

(Manchester Bus Powered), TIA-485, TIA-485-IS (intrinsecamente segura) ou fibra ótica.  

Relativamente à camada de ligação de dados esta é implementada pelo Fieldbus Data Link 

(FDL) e é responsável por assegurar a transmissão de dados de forma uniforme. A esta camada 

estão associadas funções que disponibilizam serviços que podem ser divididos em serviços de 

transmissão de dados e serviços de gestão [36].  

É nesta camada que as funções de controlo de acesso ao meio (Medium Access Control – 

MAC) são implementadas. O MAC tem como papel assegurar que apenas uma estação transmite 

informação num dado momento. As estações ativas (mestres) recebem autorização para aceder 

ao meio durante uma janela temporal calculada (token holding time) [36] quando recebem o 

testemunho (token). O token consiste numa mensagem especial que é transmitida entre 

mestres de acordo com uma sequência ascendente de endereço na rede (0 a 125). A este 

processo dá-se o nome de passagem de testemunho (token passing).  

Quanto às estações passivas (escravos) estas só podem comunicar em resposta a um pedido 

de um mestre, ou seja, trata-se de uma comunicação mestre-escravo. Assim, como ilustrado 

na Figura 2.22 o PROFIBUS-DP utiliza um mecanismo híbrido de acesso ao meio: mestre-escravo 

e passagem de testemunho. 

 
Figura 2.22 - Controlo de acesso ao meio híbrido numa rede PROFIBUS-DP [35]. 

Numa rede PROFIBUS-DP é feita uma distinção entre três tipos de dispositivos: mestre classe 

1 (DPM1),que são os controladores com acesso ativo à rede e que trocam informações com os 

escravos de forma cíclica, mas funcionam como escravos para mestres classe 2; mestre classe 

2 (DPM2), que consistem em dispositivos de manutenção, diagnóstico e configuração da rede e 

que por isso não necessitam de estar permanentemente ligados à rede; e os escravos que são 

os periféricos (como por exemplo, sensores, atuadores ou HMIs) que intervêm no processo. 
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2.4.3 CANopen 

 

O CANopen é uma rede de campo normalizada pelo standard CENELEC EN 50325-4. É 

baseado no protocolo de comunicação CAN (camada física e camada de ligação de dados), 

complementando-o um protocolo de camada de aplicação. 

 

 
Figura 2.23 - Pilha protocolar CAN [37]. 

 

Ao nível da camada física podem ser usados vários meios de transmissão como barramentos 

de dois fios que permitem a transmissão de sinais balanceada (diferencial) com maior 

imunidade a interferências; barramento de um fio mais simples e mais barato; e ainda fibra 

ótica que apresenta imunidade total a interferências eletromagnéticas e pode ser usada em 

ambientes perigosos. 

Neste protocolo, o bit 0 é denominado dominante e o bit 1 recessivo. Esta designação 

assenta no facto de o nível lógico no meio físico poder ser interpretado como o AND lógico de 

todos os sinais dos vários nós. Ou seja, se vários nós transmitirem ao mesmo tempo, o meio 

físico tomará o estado dominante se alguma das estações transmitir um sinal dominante [38]. 

 

Quando não há transmissão de dados o meio físico permanece no estado recessivo (idle).  

O mecanismo de acesso ao meio é o CSMA. Antes de uma estação transmitir, esta “escuta” 

o meio com o intuito de verificar se está a ocorrer alguma comunicação (Carrier Sense – CS). 

Caso o meio esteja livre a estação começa imediatamente a transmissão, iniciando a sua trama 

com o bit dominante (Start of Frame – SOF) com o objetivo de alterar o estado idle do meio e 

assim informar estações que estejam a escutar o meio que uma transmissão vai ocorrer. No 
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entanto várias estações podem decidir transmitir ao mesmo tempo (Multiple Access – MA), 

podendo ocorrer colisões.  

Uma caraterística muito interessante do CAN é o modo como as colisões são resolvidas 

explorando o comportamento da camada física. Imediatamente após a transmissão do bit SOF 

é emitido o número de identificação da mensagem (11 bits, no formato base e 29 no formato 

estendido) que traduz a sua prioridade. Enquanto transmite os bits, cada estação compara o 

valor do barramento com o valor transmitido. Caso o valor transmitido seja um bit recessivo e 

o nível lido do meio seja dominante, a estação percebe que perdeu a prioridade e entra em 

modo leitura [39]. Assim, uma mensagem tem mais prioridade quanto menor for o seu 

identificador. 

 

 
Figura 2.24 - Mecanismo de acesso ao meio numa rede CAN [39]. 

Conforme explicado anteriormente as trocas de informação entre nós são feitas segundo o 

modelo produtor/consumidor, ou seja, um dado produtor de informação difunde (broadcast) a 

mensagem no meio e cabe a cada nó decidir se a informação transmitida é ou não relevante 

para ser consumida. Importa ressalvar que ao contrário de outros protocolos de rede, o CAN 

adota um endereçamento orientado à mensagem, isto é, cada pedaço de informação trocado 

na rede (habitualmente referido como objeto) tem um identificador único em vez de conter o 

endereço do nó [39]. 

 

No CANopen a informação é trocada através de objetos de comunicação (Communication 

Objects – COBs), cada um com as suas funções. Entre outros, os PDO (Process Data Objects) são 

usados para transmissão de mensagens de tempo-real, os SDO (Service Data Objects) para 

escrever e ler entradas do dicionário de objetos e os SYNC (Synchronization) para sincronizar e 

coordenar operações. 
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Figura 2.25 - Modelo dos dispositivos em CANopen [40]. 

O CANopen introduz também o conceito de dicionário de objetos. Este dicionário é 

implementado por todos os dispositivos na rede e pode ser visto como um tabela que contém 

toda a informação relativa ao nó que o implementa. Assim um dispositivo na rede é 

completamente descrito através dos objetos que contém no seu dicionário, onde se inclui 

informação do fabricante, tipos de dados, dados de parametrização ou do processo [39]. O 

dicionário pode ser escrito ou lido por outros nós na rede sendo o acesso feito através de um 

índice de 16 bits e um sub índice de 8. 

No CANopen são suportados os modelos de comunicação mestre/escravo, 

produtor/consumidor e cliente/servidor. 

 

2.4.4 Ethernet 

 

A Ethernet é uma tecnologia de redes de comunicação normalizada pelo standard IEEE 802.3 

e engloba na sua arquitetura elementos da camada física e da camada de ligação de dados do 

modelo OSI [41]. 

Ao nível da camada física existem várias alternativas consideradas na norma. Para as 

distinguir é usada a notação <velocidade de transmissão em megabits por segundo 

(Mbit/s)><modo de transmissão><comprimento máximo do segmento>. Por uma questão de 

simplicidade serão detalhadas apenas as tecnologias que permitem uma velocidade de 

transmissão de 10 Mbit/s, no entanto esta pode atingir os 100 Gigabits por segundo nalguns 

sistemas. Para a velocidade de 10Mbit/s os sistemas definidos são [42]: 

 10BASE5. É especificado o uso cabo coaxial de 50 Ω e codificação Manchester. A 

distância máxima por segmento é de 500 metros. A distância da rede pode ser 
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aumentada com o uso de repetidores mas são permitidos apenas 4 entre duas 

estações. 

 10BASE2. Similar ao 10BASE5 mas mais barato (conhecido como Cheapernet) e usa 

um cabo coaxial mais fino. A distância máxima para um segmento é de 185 metros. 

 10BASE-T. São usados pares de cobre entrelaçados (o T vem do inglês twisted). A 

distância máxima de um segmento está limitada a 100 metros. 

 10BASE-F. Existem 3 variantes para este meio em fibra ótica: 10BASE-FP, que 

utiliza a topologia estrela passiva para ligar equipamentos até uma distância de 

1km por segmento; 10BASE-FL para ligar equipamentos ponto-a-ponto até uma 

distância de 2km por segmento; e 10BASE-FB que pode ser usada para ligar 

repetidores até uma distância de 2km por segmento.  

 

Para controlar o acesso ao meio é usado o mecanismo CSMA/CD. Conforme explicado 

anteriormente, caso o meio esteja livre a estação dá início à transmissão. Enquanto transmite 

a estação escuta o meio e caso detete uma colisão transmite um sinal de reforço de colisão 

(sinal de jammer) para assegurar que todas as estações estão cientes que houve uma colisão, 

deixando depois de transmitir. Após este processo aguarda um intervalo de tempo aleatório, 

tendo em conta o número de colisões, que é calculado pelo algoritmo de Backoff exponencial 

[42]. 

No standard é ainda definido o formato das tramas Ethernet como demonstrado na Figura 

2.26. 

 

 
Figura 2.26 - Trama Ethernet (IEEE.802.3) 

O preâmbulo consiste num conjunto de 7 bytes com um padrão alternado de 0 e 1 utilizado 

para sincronizar o transmissor e o recetor. O início da transmissão da informação relevante é 

marcado pelo SOF (Start of Frame delimiter), que é composto pela sequência 10101011. A 

informação relevante da trama começa com a especificação dos endereços de destino 

(endereço físico da estação, multicast ou broadcast) e de origem da trama. Antes dos dados é 

ainda transmitido o seu tamanho em bytes sendo o valor máximo 1500 bytes. O Pad é usado 

para preencher a trama de modo a garantir que esta tem o tamanho mínimo de 64 bytes 

(garantia de deteção de colisões). Finalmente é transmitido o código de deteção de erros. 
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Perfis de Ethernet Industrial 

 

Com o crescimento das redes Ethernet passou a ser impraticável o facto de apenas uma 

estação poder comunicar na rede de cada vez. Para além disto, o facto de todas as estações 

deverem ser capazes de detetar colisões em qualquer ponto da rede impunha restrições quanto 

ao tamanho da rede. Para contornar estas limitações foram criados dispositivos denominados 

switches cuja função é encaminhar as tramas entre as estações conectadas às suas portas de 

acordo com os endereços MAC (endereços físicos) nas tramas  

 

A Ethernet apresenta vantagens únicas quando comparada com as redes de campo 

existentes, tais como, a sua distribuição mundial, a existência de múltiplos fornecedores de 

equipamentos ou a boa integração com tecnologias Internet. No entanto, a tecnologia Ethernet 

não apresenta um comportamento determinístico mesmo com o uso de switches [43]. 

De modo a poder competir com as redes de campo existentes foi necessário desenvolver 

outras soluções (baseadas em Ethernet) para resolver este problema, nascendo assim os 

diferentes perfis de Ethernet industrial (tempo real), alguns dos quais se introduzem a seguir. 

 

O Ethernet/IP utiliza o protocolo CIP (Common Interface Protocol) na camada de aplicação 

sem modificações da Ethernet. Nesta solução é possível atribuir prioridades às tramas de 

tempo-real sendo transmitidas pelos switches antes das tramas sem restrições de tempo real. 

Para além disto define objetos para a descrição de dispositivos e disponibiliza mecanismos para 

a sincronização dos relógios das estações da rede, no entanto, o jitter não é controlado. 

Outra solução conhecida é a Ethernet POWERLINK também conhecida como CANopen sobre 

Ethernet por implementar o standard CANopen na camada de aplicação. Apresenta 2 fases de 

comunicação (síncrona e assíncrona) com controlo master/slave, um tempo de ciclo inferior a 

200µs e jitter inferior a 1µs. 

O PROFINET é uma solução desenvolvida pelo mesmo consórcio do PROFIBUS. São utilizadas 

três abordagens para os diferentes tipos de comunicação. As comunicações sem restrições de 

tempo real utilizam o protocolo TCP/IP; as comunicações de tempo real utilizam um protocolo 

de tempo real com tempos de ciclo inferiores a 5ms; já as comunicações de tempo real 

isócronas requerem hardware especial e têm tempos de ciclo inferiores a 1ms e jitter inferior 

a 1µs. 

O EtherCAT utiliza o modelo mestre/escravo associado a uma topologia em anel lógico. 

Nesta solução os escravos leem e escrevem a informação em cada trama enviada pelo mestre 

à medida que esta passa por eles, não esperando que a mensagem seja toda recebida antes de 

ser processada, o que permite trocas de informação muito rápidas. 

 



2.4 Comunicações industriais: Visão geral  43 

 

 
Figura 2.27 - Características das principais soluções de Ethernet industrial. Adaptado de [43]. 

 

2.4.5 WirelessHART 

 

O uso de redes sem fios no contexto industrial é bastante atrativo pois permite reduzir 

custos e eliminar o risco de erros na instalação de cablagem. 

O WirelessHART é uma solução para redes sem fios que estende a tradicional solução 

cablada HART e representa o primeiro standard para comunicação sem fios industrial: IEC 

62591. 

A sua camada física é baseada no protocolo IEEE 802.15.4, desenvolvido para redes de 

sensores sem fios, com o objetivo de reduzir o preço dos dispositivos [44]. Esta camada permite 

a transmissão e receção de informação através do meio físico (ondas rádio). As suas frequências 

de operação cingem-se exclusivamente à banda internacional ISM 2.4GHz (15 canais, do 11 ao 

25), com taxas de transmissão até 250kbps por canal [45]. É utilizada a técnica de modulação 

O-QSPK juntamente com DSSS, aumentando a velocidade e fiabilidade das transmissões. Nesta 

camada são também definidos dois modos de operação: ativo e inativo. 

A camada de ligação de dados é responsável pelo controlo da retransmissão de erros, 

endereçamento local e controlo de fluxo, sendo dividida em duas sub camadas: controlo lógico 

de ligação (LLC) e controlo de acesso ao meio (MAC). 

A sub camada MAC encarrega-se de definir como o meio comum deverá partilhado e tenta 

evitar ou minimizar os efeitos de possíveis colisões tentando assim garantir os requisitos de 

tempo real. Para isto é usada a técnica TDMA (Time Division Multiple Access) juntamente com 

a atribuição dinâmica de canais de frequência para cada comunicação, evitando interferências 

e reduzindo os efeitos da propagação multicaminho. Na abordagem TDMA as comunicações 

entre dispositivos são organizadas em slots temporais de 10ms, que por sua vez são agrupados 

em estruturas denominadas superframes, repetidos continuamente [45] - Figura 2.28. 
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Figura 2.28 - Mecanismo TDMA no WirelessHART [44]. 

Para a comunicação entre nós se realizar com sucesso a sincronização de relógios é crítica, 

portanto numa troca de dados estão definidos intervalos de tempo e tolerâncias para cada fase 

da comunicação, quer para o emissor quer para o recetor. Para além disto, em cada troca de 

mensagens, o dispositivo de destino compara o momento (timestamp) de receção do primeiro 

bit da mensagem com o momento teórico (ideal) em que deveria ter sido enviado. Esta 

informação é enviada de volta ao dispositivo de origem no pacote de acknowledgement para 

este poder compensar os desvios existentes [44]. 

Como já referido, para além da atribuição de um timeslot é também atribuído pelo gestor 

de rede um canal para cada comunicação entre dispositivos como representado na Figura 2.29. 

Isto permite que num dado timeslot coexistam várias comunicações a diferentes frequências. 

O gestor de rede pode ainda restringir os canais a serem escolhidos através do mecanismo de 

channel blacklisting. 

 
Figura 2.29 - Mecanismo de atribuição dinâmica de canais no WirelessHART [45]. 

A camada seguinte é a camada de rede cujo principal objetivo é o encaminhamento de 

pacotes, ou seja, determinar para onde cada pacote deve ser enviado. Este encaminhamento 

é configurado pelo gestor de rede ao definir as ligações (caminhos) entre nós da rede de acordo 

com um princípio como aumentar fiabilidade, eficiência ou diminuir latência. Cada um dos 

caminhos tem um identificador único (Graph ID) que é enviado no cabeçalho da camada de 

rede para assim determinar que caminho um dado pacote deve percorrer. 
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A camada de transporte assegura a entrega de pacotes ao destino final suportando 

transferência com ou sem acknowledgement. 

Finalmente, a camada de aplicação disponibiliza uma série de comandos para aceder à 

informação a ser trocada na rede. 

 

2.4.6 ISA100.11a 

 

O ISA100.11a é outra solução sem fios para automação industrial, desenvolvido pelo comité 

da Sociedade Internacional de Automação (ISA), cujo standard que o define é o IEC 62734-2014. 

Ao nível da camada física, e à semelhança do WirelessHART, o ISA100.11a também se baseia 

no protocolo IEEE 802.15.4. Assim, opera também na banda ISM 2.4GHz, do canal 11 ao 25. 

Utiliza ainda a técnica de modulação O-QSPK juntamente com DSSS, permitindo uma taxa de 

transmissão até 250kbps por canal [46]. Dependendo da sensibilidade do recetor é possível um 

alcance de aproximadamente 100 metros em linha de vista. 

Relativamente à camada de ligação de dados, o principal mecanismo de controlo de acesso 

ao meio é TDMA. À semelhança do WirelessHART, a comunicação é dividida em slots temporais 

distintos de duração configurável (tipicamente 10ms). No entanto, o ISA100.11a suporta 

superframes de vários tamanhos e, portanto, é usado o termo frame para distinguir diferentes 

instâncias de um superframe específico, como ilustrado na Figura 2.30. 

 
Figura 2.30 - Estrutura de superframes no ISA100.11a [46]. 

Num slot temporal normalmente tem lugar a comunicação entre dois dispositivos à exceção 

de mensagens broadcast. Como no WirelessHART, o dispositivo de origem pode transmitir a sua 

mensagem para o dispositivo de destino. Se a mensagem for recebida com sucesso é transmitido 

um pacote de acknowledgement pelo recetor no mesmo slot temporal.  

Aliado ao mecanismo TDMA, são também implementados dois tipos de atribuição dinâmica 

de frequências: slotted e slow. No primeiro uma janela de comunicação (link) é especificada 

por um superframe, um slot temporal e um canal que alterna consecutivamente - Figura 2.31a. 

Esta combinação de TDMA com alternância de canais de frequências permite que vários 

dispositivos comuniquem ao mesmo tempo sem causar interferências. 

No caso do mecanismo de atribuição de canais ‘lento’ (slow), slots temporais contíguos são 

agrupados num único canal, sendo cada conjunto alvo de atribuição dinâmica de canais - Figura 

2.31b. Neste método, em cada canal, é usado o mecanismo de acesso ao meio CSMA-CA. 
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Figura 2.31 - Padrões da atribuição dinâmica de frequências slotted (a) e slow (b) [46]. 

Este tipo de atribuição de canais é indicado para suportar tráfego baseado em eventos e 

temporalmente crítico, no qual um dado evento pode implicar a necessidade de um 

determinado dispositivo transmitir informação imediatamente, o que não seria possível no caso 

do tipo slotted, no qual o dispositivo teria de esperar por um slot temporal em que pudesse 

transmitir. 

Para além destes dois tipos, o ISA100.11a permite a implementação de um tipo híbrido que 

alterna entre slotted e slow. 

A configuração típica de um sistema ISA100.11a com a divisão dos dispositivos pelos papéis 

que desempenham pode ser visualizada na Figura 2.32. 

 

 
Figura 2.32 - Configuração típica de uma rede ISA100.11a [46]. 
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Num sistema ISA100.11a é utilizado um conceito de rede que separa a sub-rede de 

dispositivos de campo da rede principal (backbone). A sub-rede é denominada na literatura por 

sub-rede de ligação de dados por ser esta camada a responsável pelo encaminhamento de 

pacotes na sub-rede [44, 46]. 

A partir do backbone router o encaminhamento de pacotes é da responsabilidade da camada 

de rede. Esta camada determina ainda o endereço a usar: 16 bits para a sub-rede de ligação de 

dados e 128 bits para a rede backbone (IPv6), bem como a tradução entre os dois e a 

fragmentação de pacotes. 

Para a camada de transporte é utilizado o protocolo UDP que disponibiliza serviços sem 

conexão. Por questões de segurança o ISA100.11a implementa encriptação e autenticação de 

mensagens. 

 

2.4.7 Principais diferenças entre WirelessHART e ISA100.11a 

 

Quanto às topologias de rede possíveis as duas soluções diferem; no WirelessHART todos os 

dispositivos devem ter capacidades de encaminhamento, o que permite implementar topologias 

de rede em malha (mesh networks). Por outro lado o ISA100.11a distingue os dispositivos de 

campo de acordo com os seus papéis, o que permite que existam dispositivos sensores e 

atuadores, e dispositivos com função de router. Assim este tipo de rede é compatível com 

topologias de rede em malha, em estrela ou em estrela-malha, dependendo dos papéis 

atribuídos.  

Ao nível da camada física a única diferença é o uso do canal 26, que não é incluído no 

WirelessHART e tem cariz opcional no ISA100.11a. 

A camada de ligação de dados no WirelessHART é encarregada da comunicação entre 

vizinhos imediatos, sendo outros casos que não este da responsabilidade da sua camada de 

rede. Relativamente ao ISA100.11a, a sua camada de ligação de dados gere a comunicação 

dentro de uma sub-rede de ligação de dados. Ambas as soluções usam o mecanismo TDMA sendo 

que cada slot temporal tem uma duração fixa de 10 segundos no caso do WirelessHART e é 

configurável no caso do ISA100.11a. Para além do mecanismo de atribuição dinâmica de 

frequências slotted o ISA100.11a suporta ainda atribuição slow. 

Ao nível da camada de transporte, o WirelessHART suporta comunicação com ou sem 

acknowledgement, ao contrário do ISA100.11a que se cinge apenas a transações sem 

acknowledgement. 
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Solução proposta 

Neste capítulo, caracteriza-se pormenorizadamente a questão apresentada no Capítulo 1, 

identificando e descrevendo os vários requisitos que direcionaram a dissertação. De seguida, 

efetua-se a introdução da solução proposta, com uma descrição da arquitetura de alto nível 

proposta e das suas principais funcionalidades. Na secção 3.3 é descrito o ambiente onde o 

sistema irá operar, sendo referidas as restrições que condicionaram de alguma maneira o 

desenvolvimento do projeto. Finalmente, na secção 3.4 é exposto qual hardware escolhido para 

a implementação do sistema com base nas características globais descritas no Capítulo 2, bem 

como os motivos que conduziram à sua escolha. 

 

 Análise de Requisitos 

De acordo com a Kathrein Automotive Portugal este sistema deverá cumprir os requisitos 

enunciados na Tabela 3 e Tabela 4 apresentadas a seguir e, simultaneamente, deverá ter um 

custo máximo de 5000€. 

 
Tabela 3 - Análise de Requisitos Funcionais 

ID Requisito 

RF1 
Contabilizar o número de peças trabalhadas 

(finalizadas) em cada posto. 

RF2 

Permitir ao operador sinalizar a deteção 

(alarme) de uma anomalia através de um 

botão. 

Capítulo 3  
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RF3 
Acionar um conjunto sinalizador luminoso e 

buzina para cada alarme. 

RF4 Sinalizar os alarmes ativos no HMI da linha. 

RF5 
Reconhecimento e resolução de cada alarme 

através do leitor RFID de cada posto. 

RF6 

Controlo de acessos aos postos por cartões 

RFID da empresa. Apenas uma pessoa 

habilitada para a função realizada naquele 

posto poderá validar a entrada no leitor 

desse posto. 

RF7 

Controlo de acessos aos postos por cartões 

RFID da empresa. A saída do posto é 

realizada através da passagem do cartão 

RFID do operador ativo no posto no leitor 

desse posto. 

RF8 

Controlo de acessos aos postos por cartões 

RFID da empresa. A saída do posto também 

poderá ser realizada com a passagem do 

cartão RFID de outro operador habilitado 

(mudança de turno). 

RF9 
Permitir o acesso ao HMI apenas a pessoas 

autorizadas. 

RF10 
Identificar operadores em cada posto no 

HMI. 

RF11 
Registar o histórico de entradas e saídas dos 

postos da linha. 

RF12 
Registar peças produzidas por cada operador 

em cada posto. 

RF13 
Registar a duração de cada anomalia (até ser 

resolvida) 

RF14 

Produzir periodicamente um relatório 

editável em Excel com dados da 

performance da linha. 
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Tabela 4 - Análise de Requisitos Não Funcionais 

ID Requisito 

RNF1 Cada posto deverá ter associado um botão. 

RNF2 
Cada posto deverá ter associado um leitor 

RFID. 

RNF3 
Cada posto deverá ter associado um 

conjunto sinalizador luminoso e buzina. 

RNF4 A linha deverá ter um HMI. 

RNF5 

Todos os leitores RFID deverão ser 

compatíveis com os cartões RFID utilizados 

na empresa. 

 

 Arquitetura do sistema 

 

Essencialmente, pretende-se que o sistema implementado seja, em primeira instância, 

capaz de gerar relatórios periódicos com informação relevante de produção e os disponibilize 

aos diferentes departamentos da empresa. Aliada a esta funcionalidade deve estar também 

apto a gerir a evolução dos alarmes de cada posto para a sinalização de situações anómalas, e 

ainda controlar os acessos, de forma individual, aos postos. 

 
Figura 3.1 - Arquitetura de alto nível do sistema 

Para alcançar o sistema pretendido, e de acordo com a análise de requisitos, chegou-se à 

arquitetura esquematizada na Figura 3.1. Do topo para a base, no início tem-se uma base de 

dados responsável por armazenar todas as informações relevantes acerca dos operadores, tais 
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como, permissões para os diferentes postos e linha, número de cartão e nome. Por sua vez 

estes dados são usados por um PC cujo papel é coordenar acessos, gerir alarmes e monitorizar 

a linha para a posterior produção de relatórios com todos os eventos relevantes. Para a 

obtenção da informação da linha, o PC comunica de forma bidirecional com um autómato 

através de operações de escrita e leitura dos seus registos. O autómato está também ligado ao 

um HMI, onde é possível acompanhar o estado atual da linha e histórico de eventos. Finalmente, 

no nível mais baixo, para recolher os dados do processo, cada posto tem um conjunto 

sinalizador luminoso, alarme sonoro, botão, sensor de contagem de peças e um leitor RFID, 

ligados ao autómato.  

A linha em questão será composta por 3 postos e em cada um deles o operador registará a 

sua entrada no posto usando o cartão RFID da empresa. Durante a operação da linha, caso surja 

uma anomalia cuja resolução é desconhecida pelo operador esta será sinalizada pressionando 

o botão do posto que por sua vez acionará um sinalizador luminoso e um alarme sonoro.  

Optou-se por separar o sistema de controlo em dois (PLC e PC) dado que em todas as linhas 

existe já um PC, sendo assim possível passar parte das responsabilidades para este, reaproveitar 

equipamentos já existentes e, consequentemente, economizar na solução final.  
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 Linha piloto 

 

O alvo deste projeto é uma linha recentemente criada para a produção de componentes 

para a Daimler. Conforme patente na Figura 3.2, para este projeto serão considerados 3 postos 

mas a linha pode operar com até 5 operadores.  

 

Figura 3.2 - Layout da linha 
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O processo de produção tem início no posto 1 – Figura 3.3 - com o encaixe de um cabo e 

uma resistência na foil (circuito impresso flexível) de forma manual. Após isto, e por 

acionamento de um pedal pelo operador, os componentes agrupados são encaminhados no 

tapete para o robot de soldadura onde o conjunto é soldado. De forma automática segue para 

a AOI onde os diversos pontos de soldadura são verificados. 

Por acionamento do pedal do posto 2, a peça inspecionada, e em espera depois da AOI, é 

encaminhada para este posto. Aí, dependendo do resultado do teste na AOI a peça pode ir para 

refugo ou continuar a ser trabalhada. Neste posto uma proteção de plástico é prensada a quente 

ao conjunto anteriormente soldado. Ao terminar, o operador 2 retira a peça da base de 

transporte e coloca-a num suporte aguardando para ser trabalhada pelo operador do posto 3 

ou então continuar sob a responsabilidade do mesmo operador. 

Figura 3.3 - Pormenor dos constituintes da linha de transporte no posto 1 
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De seguida a peça prensada é fixada a um suporte de plástico, sendo, no posto 3, feito o 

teste final de condutividade. Após isto, e em caso positivo, é impresso um código que é colado 

à peça final sendo depois embalada. 

Entre os postos 1 e 2 as peças são sempre transportadas nas bases de transporte no tapete, 

ao contrário da transição das peças do posto 2 para o 3, que é feita de forma manual. 

Todos os tapetes estão constantemente em movimento. O princípio de funcionamento do 

movimento das bases de transporte consiste na libertação (recolha) de um “pistão” (que 

encaixa nas bases de transporte) quando o pedal é pressionado, permitindo que a peça se 

movimente – Figura 3.4. O “pistão” está localizado em pontos-chave no meio dos tapetes, 

funcionando como travão da base de transporte.  

 

 

Os dois primeiros postos, embora funcionalmente distintos, são, no que toca ao movimento 

do produto, semelhantes; Em ambos, o transporte dos componentes é feito numa base que 

assenta num tapete encarregado de encaminhar os componentes entre os postos, ou seja, o seu 

percurso é estável e previsível, o que permite a utilização dos sensores indutivos para as 

contabilizar de forma fiável (as bases de transporte têm um pedaço de metal já posicionado 

para esse efeito). 

 

Figura 3.4 - Pistão de travagem das bases de transporte 
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O mesmo já não se passa no último posto. Neste posto as peças são movimentadas à mão 

e, consequentemente, usar um sensor para as contabilizar apresenta muito menores garantias 

de fiabilidade. 

Ainda assim, chegou a ser ponderada a colocação de um sensor junto ao scanner de código 

de barras final, no qual passam todas as peças que foram validadas no teste elétrico final, no 

entanto, após o acompanhamento de alguns operadores esta ideia foi abandonada. Em primeiro 

lugar, mesmo com uma configuração muito fina do sensor, existiria sempre a possibilidade de 

falsos positivos, ou seja, a ativação do sensor múltiplas vezes na passagem de apenas uma peça. 

Este aspeto poderia ser colmatado com a definição de “janelas temporais de leitura”, mas aqui 

surgiriam outros problemas. Cada operador tem a sua maneira de realizar esta etapa (cadências 

diferentes), o que torna o processo ainda menos previsível; por exemplo, alguns acumulam 

peças que passaram no teste e depois passam-nas de forma sucessiva no leitor, enquanto outros 

passam uma de cada vez à medida que saem do teste elétrico final.  

Para além disto, esporadicamente um operador pode ter necessidade de passar uma peça 

novamente pelo scanner, para algum tipo de verificação, e com o sensor não seria possível 

filtrar estes casos. Finalmente, mesmo estudando muito bem o posicionamento do sensor, o 

seu alcance nominal (até 4 cm) limitaria sempre, de alguma forma, a liberdade de movimentos 

do operador, o que é de todo de evitar. 

 

Outra abordagem ponderada foi tentar aceder à informação disponibilizada no ecrã 

existente no posto final, que continha, entre outras, a quantidade de peças produzidas. No 

entanto, o sistema de rastreabilidade em questão foi implementado por uma empresa externa 

e aqui residiu o outro problema. O acesso à base de dados com a informação é fechado, no 

sentido em que apenas máquinas autorizadas lhe podem aceder. A solução apresentada passaria 

pela criação de um web service através do qual poderia obter a informação que precisava. O 

senão está no facto de a sua criação implicar custos não despicientes face ao orçamento deste 

projeto. 

 

Dadas as condicionantes apresentadas anteriormente, a alternativa seguida passou pelo 

uso dos ficheiros automaticamente criados após o teste elétrico final com o resultado do 

mesmo, para cada uma das peças. Optou-se então por contabilizar os ficheiros com resultado 

positivo criados durante o período de trabalho de cada operador. Assim, é evitada a 

dependência de entidades externas, é reduzido o custo final da solução (não é usado web 

service nem um sensor extra) e são garantidos níveis elevados de fiabilidade da contagem. 
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 Estudo do mercado 

 

Para este sistema foram sempre procuradas soluções que, em primeiro lugar, fossem 

capazes de cumprir todas as especificações. Sendo este um projeto piloto, cujo principal 

objetivo é a validação de um novo tipo de sistema na fábrica em questão, a contenção de custos 

é naturalmente outra preocupação que pesou sempre na escolha e definição das diferentes 

tecnologias dado o orçamento limitado. Por último, devido ao facto de este ser um sistema que 

se pretende que opere plenamente e por tempo indeterminado num ambiente fabril, foram 

preferidas soluções integradas (do mesmo fornecedor) ou já usadas na empresa com o intuito 

de controlar a diversidade de equipamentos e a entropia associada, e também por razões de 

economia de escala e manutenção.  

Posto isto, e após a reunião e a análise de propostas de vários fornecedores a que se 

coadunou de melhor forma com os requisitos e a mais competitiva foi a da Schneider Electric, 

que inclui botões, sinalizadores luminosos, alarme sonoro, sensores indutivos, switch, PLC e 

consola HMI. O único elemento não fornecido foram os leitores RFID, optando-se por uns que 

apresentaram as melhores garantias de integração com o equipamento da Schneider.  

 

A escolha dos sensores a usar foi simples pois o sistema de movimentação das bases de 

transporte usa já sensores indutivos para o seu controlo e a Schneider Electric tem esse mesmo 

produto no seu catálogo. O sensor em questão é o XS112B3PAM12 com um alcance nominal de 

4 mm. 

Para o acionamento de alarmes foram escolhidos os botões XALD116 com mola para retorno 

à posição normal. Para a sinalização do estado dos alarmes de cada posto optou-se pelo uso de 

balizas luminosas XVMB2RAGSB de 3 andares (verde, laranja e vermelho) de cores fixas, tendo 

uma das colunas um buzzer (alarme sonoro). 

Todos os elementos anteriormente caracterizados estão ligados a um autómato 

TM221CE24T cujo papel no sistema é concentrar entradas e saídas nesse bloco. Possui 14 

entradas e 10 saídas com bloco extraível de terminais de parafuso. Integrado tem também uma 

porta série RJ 45 para comunicação RS-232. Contempla ainda o uso de módulos de expansão 

que foi usado com o cartucho de comunicação TMC2SL1 para permitir uma ligação série extra. 

Por possuir portas ethernet, uma porta série RS232 e não ter por definição outras entradas 

ou saídas, a escolha para o “cérebro” do controlo de baixo nível recaiu sobre o autómato 

TM251MESE. É neste autómato que o programa de monitorização e controlo da linha é 

executado e é com este que o programa cliente Modbus desenvolvido comunica. 

Para a comunicação entre o autómato TM251MESE, a consola HMI e o programa cliente 

desenvolvido usou-se o switch TM4ES4 com 4 portas ethernet. A interface homem máquina 

escolhida foi a consola HMISTU855 com 5.7 polegadas e ecrã tátil. 
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Finalmente, para a leitura dos cartões RFID optou-se pelos leitores GP20, compatíveis com 

frequência 125KHz e interface RS-232. 

 
Figura 3.5 - Arquitetura de hardware 
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Implementação 

No Capítulo 4 será detalhado o processo de implementação do sistema Andon, começando 

por, na secção 4.1, expor todas as ferramentas usadas nas diferentes etapas de 

desenvolvimento. A secção 4.2 detalha o princípio de funcionamento do programa cliente 

Modbus que é executado no PC da linha, dividindo-o nos seus elementos principais. Finalmente, 

na secção 4.3, e à semelhança da lógica seguida na secção anterior, são explicadas as principais 

funcionalidades e características do programa alojado no autómato TM251MESE da linha. 

 

 Ferramentas usadas 

 

Dado que a base de dados usada é a opensource PostgreSQL e a linguagem usada no 

programa desenvolvido C++, optou-se por usar a biblioteca libpqxx, disponível online, para 

aceder à base de dados pelo seu cariz opensource e facilidade de uso. 

Para ler e receber dados no protocolo Modbus usou-se a biblioteca, também opensource e 

disponível online, libmodbus, quer pelas razões usadas para a biblioteca libpqxx quer pela 

existência de familiaridade com a mesma. 

Pelos mesmos motivos citados anteriormente, usou-se o compilador MinGW para o 

desenvolvimento do software. 

Por fim, para a programação dos autómatos usou-se o programa SoMachine da Schneider 

Electric baseado no Codesys, com o qual já existiam também experiências anteriores. 

  

Capítulo 4  
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 Programa cliente Modbus 
 

Conforme ilustrado na Figura 3.1, a solução concebida está dividida em dois focos de 

controlo; num nível mais alto, o programa a correr no PC da linha, e, num mais baixo, a 

aplicação a correr no PLC. 

A comunicação entre os dois níveis de controlo assenta num modelo cliente-servidor, 

suportado pelo protocolo Modbus TCP. O papel de cliente é desempenhado pelo PC, e é o 

programa cliente desenvolvido que se descreve a seguir, dividido nos seus componentes. 

Para descrever os tipos de objetos no sistema bem como as suas relações estáticas criou-se 

o diagrama de classes na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 - Diagrama de classes 

 

Existem essencialmente 4 classes principais e que se encarregam da produção e gestão de 

relatórios, controlo de acessos e gestão de alarmes. Os relatórios de alarmes e produção 

pertencem à classe base Report; este tipo de classe gere a dinâmica entre documentos 

temporários e permanentes, criando, escrevendo, movimentando e organizando os mesmos.  

Como a informação usada pertence a um dado posto, os últimos necessitam de estar 

associados a um posto, o qual, para além de conter essa informação útil aos relatórios, contém 



60     Implementação 

  

também toda a informação relativa ao estado de cada posto e os métodos que permitem definir 

e obter essa mesma informação. 

Visto que por um posto podem passar vários utilizadores faz todo o sentido definir uma 

entidade distinta para estes, que é formalizada na classe Utilizador e que tem como classes 

derivadas Worker e Supervisor, correspondendo, respetivamente aos dois tipos de utilizador 

que existem; operador e supervisor. 

Finalizando, existe ainda uma estrutura que reúne os dados relativos a um alarme associado 

à classe posto através de um vetor de alarmes e uma classe DBdata encarregada de aceder e 

guardar a informação resultante da consulta à base de dados. 

 

Controlo de acessos 

Um dos aspetos centrais deste sistema é a gestão de acessos8, dado que são estes eventos 

que irão desencadear os restantes, como a gestão de alarmes e a produção de relatórios. 

Como um acesso é um evento imprevisível a sua verificação tem de ser feita de forma 

contínua. Na presença de um novo acesso devem ser tidas várias precauções antes da validação, 

e é neste controlo que a gestão de acessos se inicia. Uma delas é garantir que um dado operador 

não existe, em simultâneo, em vários postos. Isto é conseguido percorrendo a lista de postos 

existentes e, para cada um deles, comparando o operador ativo nesse posto com a nova leitura. 

Caso se verifique que o operador é omnipresente, a sua entrada não é validada e é escrito um 

alerta na linha de comandos do computador em consonância. Uma ressalva importante a fazer 

é a exclusão do posto no qual o novo acesso é feito da lista de postos a analisar. Isto acontece 

para possibilitar a saída de operadores, do posto em que estão ativos, através de passagem do 

seu cartão no leitor desse posto. 

Para além deste controlo é realizada uma consulta à base de dados relacional, pelo número 

do operador que pretende aceder ao posto. A partir do resultado da consulta é aferido, pelo 

método checkPermissions(), se o operador existe na base de dados, se tem permissão para a 

linha e, também, para o posto, e ainda se o alarme desse posto se encontra no estado resolvido. 

Caso qualquer uma destas condições tenha resposta negativa o acesso ao posto é negado. 

Dada a diferença de características entre um operador e um supervisor, o mecanismo de 

controlo explicado anteriormente não se aplica ao último tipo de utilizador. Isto porque a única 

função de um supervisor é a resolução de alarmes, ou seja, a passagem do seu cartão dá origem 

a um evento momentâneo que é o reconhecimento ou resolução de um alarme. Assim, um 

supervisor nunca está efetivamente ativo num posto, não fazendo portanto sentido controlar a 

existência de uma situação de omnipresença ou avaliar se possui permissão para um dado posto. 

                                                 
8 Ao longo do documento o termo acesso refere-se ao evento de passagem de cartão num leitor, ou 

seja, inclui tanto tentativas de entrada como de saída. 
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Figura 4.2 - Diagrama do processo de controlo de acessos 

Gestão de acessos 

Decorrido o procedimento descrito na Figura 4.2, e caso o cartão lido pertença a um 

operador e não um supervisor, é chamado o método manageAccess() da classe Posto. Este 

método encarrega-se de definir, dependendo do estado do posto e a quem pertence o cartão 

que foi lido, se a nova leitura desencadeou uma saída, uma entrada ou ambos (típico em 

mudanças de turnos), estando esses casos reunidos na Tabela 5.  

 
Tabela 5 - Conjunto de opções possíveis num novo acesso 

Existe um operador ativo no 

posto? 

Quem é o responsável pela 

passagem do cartão? 

 

Sim Operador ativo no posto 
Saída do operador ativo 

(Posto fica vazio) 

Sim Outro 

Saída do operador ativo 

seguida da entrada do novo 

operador 

Não Outro (obrigatoriamente) Entrada do novo operador 
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As hipóteses listadas na tabela anterior podem ser resumidas em duas condições:  

 Caso exista um operador ativo no posto é sempre realizada a sua saída; 

 Caso o cartão lido pertença a um operador que não o ativo é sempre realizada a sua 

entrada. 

Foi a partir desta análise que se partiu para a definição do algoritmo a implementar. 

 
Figura 4.3 - Algoritmo do método manageAccess() 

 

Como ilustrado na Figura 4.3, quando o método manageAccess() é invocado, é, 

inicialmente, avaliada a existência de um operador ativo no posto em questão. Em caso 

afirmativo, são criados os relatórios de alarmes e de produção para o operador que sai. 

De seguida, é determinado se o número do cartão lido coincide com o do operador ativo. 

Caso isto aconteça, o posto fica vazio sendo as variáveis que refletem o estado do posto e qual 

o operador ativo atualizadas em concordância, quer na instância do posto em questão quer no 

próprio PLC (registos Modbus). Em caso contrário, está-se perante a entrada de um novo 

operador. Nesta situação, para além da modificação das variáveis do estado do posto, também 

é reinicializada a contagem de peças no PLC para o posto em questão e é criado um novo 

utilizador (createWorker()). 

Para além da lógica do algoritmo é também útil observar o comportamento dos vários 

objetos para um dado caso de uso. Neste caso, no diagrama de sequência espelhado na Figura 

4.4, é detalhado o fluxo de controlo, bem como as mensagens trocadas entre objetos no caso 

de uma entrada de um novo operador num posto vazio. 
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Figura 4.4 - Diagrama de sequência para o caso de uso nova entrada 

 

 

Criação de relatórios 

Um dos principais, senão o principal, objetivo deste projeto é a disponibilização, de forma 

automática, de relatórios detalhados de produção e de alarmes, para posterior análise pelos 

departamentos de recursos humanos, produção ou qualidade, entre outros. O grande valor dos 

relatórios está na quantidade de informação útil que é possível extrair dos seus dados, tal como, 

índices de produtividade de cada operador ou turno, bottlenecks, máquinas, operadores ou 

turnos que causam mais paragens, hora mais produtiva, entre muitas outras. Aliado a isto, o 

facto de a sua obtenção não implicar qualquer desperdício de recursos, torna-os ainda mais 

valiosos. Ora é então fundamental explicar como este processo se desenrola. 

Como é visível na Figura 4.3, a criação dos relatórios é desencadeada, exclusivamente, pela 

saída de um dado operador do seu posto. Isto sucede porque é apenas nesse momento que está 

reunida toda a informação relativa ao turno de um dado operador, podendo ser logo criada uma 

versão final desse relatório. 
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Figura 4.5 - Diagrama de sequência para o caso de uso da saída de um operador 

 

Um relatório individual não é mais do que uma linha com dados, assim, decidiu-se, por 

questões de coerência e organização, agrupar os relatórios com a mesma data de entrada num 

só documento relativo a esse dia, como é visível na Figura 4.6. Optou-se pela criação dos 

relatórios, de raiz, em formato .csv  por ser fácil de trabalhar e por ser editável pela ferramenta  

Excel, a qual será usada para os analisar e trabalhar pelos diferentes departamentos, evitando 

assim qualquer trabalho extra, como, por exemplo, a conversão entre formatos diferentes de 

documentos. 

 

 
Figura 4.6 - Exemplo do documento que reúne os relatórios relativos à data 19/05/2016 

Definida esta organização, o trabalho do método de criação de relatórios 

(createAlarmReport() e createProdReport()) fica simplificado. Antes da criação do relatório 

propriamente dito, é necessário verificar se o documento já existe no diretório ou não. Caso 

exista basta abri-lo e escrevê-lo, caso contrário, ou seja, se for o primeiro relatório do dia, é 
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necessário criar um novo e escrever o seu cabeçalho, podendo depois proceder-se à escrita do 

relatório. 

A escrita do relatório propriamente dito não é mais do que a impressão de variáveis para 

um ficheiro, salvo os campos que implicam o cálculo de diferenças de tempo. 

Tudo o que foi exposto anteriormente aplica-se a ambos os tipos de relatórios, porém a 

criação do relatório de alarmes implica a consideração de alguns aspetos adicionais. 

Ao invés da criação do relatório de produção, a do relatório de alarmes pode ocorrer em 3 

circunstâncias distintas: 

 Nenhum alarme foi disparado durante o turno; 

 Foram disparados alarmes durante o turno e estão todos resolvidos; 

 Foram disparados alarmes durante o turno e não estão todos resolvidos. 

Na primeira situação, o vetor m_alarmList está vazio, e, portanto, são impressos apenas 

caracteres de preenchimento nos campos sem dados. 

No último, a flag m_alarmSet está ativa, o que permite inferir que existe um alarme por 

resolver e que poderá estar no estado ativo ou no estado reconhecido. Quando isto se verifica, 

a flag do posto m_standByAlarm é ativada, garantindo que quando o alarme é colocado no 

estado resolvido, o método createAlarmReport() é invocado novamente para a criação do 

relatório. 

 

 
Figura 4.7 - Excerto de documento de relatórios de alarmes 

 

Dada a estrutura organizativa escolhida, o documento que contém os relatórios do dia só 

está fechado, ou seja, na sua versão final, no momento em que esse dia termina. Assim, e para 

evitar conflitos como a escrita em simultâneo pelo programa e um utilizador de um 

departamento, num documento ainda não fechado, tomou-se a decisão de manter os 

documentos em aberto numa pasta temporária, disponível apenas localmente, sendo estes 

movidos para o seu destino final apenas no dia seguinte, ou seja, quando estão efetivamente 

concluídos. 

Introduz-se então o método moveTemp(), que é executado antes dos métodos de criação 

de relatórios, e cuja função é verificar se existem documentos no diretório temporário cuja 

data seja relativa a uma data que não a atual ou, dito de outra forma, já concluídos. Em caso 

positivo, os documentos nesta condição são movidos para a pasta definitiva, e, esta sim, já 

disponível aos vários departamentos, para serem analisados e trabalhados sem nenhuma 
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restrição. Este método encarrega-se ainda de organizar todos os documentos concluídos, em 

subdiretórios, por tipo, ano e mês, respetivamente, conforme representado na Figura 4.8. 

 

 
Figura 4.8 - Estrutura do diretório definitivo dos relatórios 

 

Dado que as características dos postos podem variar, o construtor dos postos (posto()) 

contempla a possibilidade de definição de tipo de posto. De origem estão definidos apenas 2 

tipos, um “base” (postos 1 e 2) e um outro (posto 3). A grande distinção entre os dois está no 

mecanismo de contagem de peças. 

O tipo construído por definição utiliza a contagem feita através sensores da linha. Para isso 

é usada a função modbus_read_registers() que, como o próprio nome indica, lê um conjunto 

de registos modbus de um servidor modbus TCP/IP, neste caso o PLC. É nesses registos que 

estão os valores da contagem de peças feita pelo PLC. 

No caso do posto do outro tipo definido, a contagem usa a estratégia explicada no capítulo 

anterior. Em suma, é usado o método getCount() que percorre todos os ficheiros no diretório 

dos resultados do teste elétrico final cujo resultado seja positivo, isto é, cuja extensão seja 

“.txtOK”. Para todos esses contabiliza apenas aqueles cujo timestamp de criação seja posterior 

ao de entrada do operador nesse posto e, em simultâneo, anterior ao de saída do mesmo. 

 

Gestão de alarmes 

 

Outra vertente caraterística deste sistema é a integração de gestão da evolução de alarmes. 

Aqui entra o método manageAlarm() que tem como objetivos garantir o registo de todos os 

alarmes, da sua evolução e a dos seus intervenientes, invocar o método anteriormente referido 
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createAlarmReport() face à resolução de um “standby alarm” e, certificar-se, juntamente com 

o programa no autómato, da consistência e de que o encadeamento de alarmes, para um dado 

posto, segue um fluxo unidirecional.  

O cariz de fluxo unidirecional refere-se ao facto de, conhecido o estado atual do alarme, o 

seu próximo estado ser perfeitamente previsível e definido à priori.  

 
Figura 4.9 - Fluxo de evolução entre os possíveis estados de um alarme 
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Feedback com utilizador 

De forma a permitir o acompanhamento do estado dos diferentes postos de forma mais 

detalhada são impressas, na consola do PC onde o programa está a correr, mensagens relativas 

aos acontecimentos em cada posto.  

A título de exemplo, na Figura 4.10 são mostradas as mensagens relativas ao arranque do 

sistema e a uma passagem de um cartão num posto ao qual o operador não está autorizado a 

aceder. 

Sempre que o programa é executado a primeira ação realizada é tentar ligar-se ao servidor 

Modbus (neste caso o autómato). O programa tenta este processo (modbus_connect()) até que 

a ligação esteja estabelecida com sucesso. 

Após o passo anterior ultrapassado é seguida a mesma lógica para a base de dados, através 

da criação de um objeto da classe connection. 

Só estando as ligações ao servidor Modbus e à base de dados estabelecidas é que o programa 

inicia a supervisão propriamente dita. 

 

 
Figura 4.10 – Exemplo de mensagens na linha de comandos do Windows do PC onde o programa é 

executado 

Para além das mensagens na Figura 4.10 também são emitidas mensagens quando um 

alarme é reconhecido ou resolvido e qual o supervisor responsável, ou caso um supervisor tente 

reconhecer ou resolver um alarme inexistente. O resultado da consulta à base de dados é 

também impresso, bem como uma mensagem de alerta quando o operador não existe na base 

de dados ou não tem permissões para aceder ao posto. Para além de situações de omnipresença 

e de tentativas de entrada em postos com alarmes por resolver, são ainda criadas mensagens 

quando os relatórios temporários ou definitivos são criados, escritos e movidos com sucesso ou 

insucesso. Deste modo é possível acompanhar o estado da linha bem como analisar as alterações 

mais recentes percorrendo-as através do scroll up. 
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 Programa de controlo no autómato 

 

O programa de controlo foi desenvolvido em Structured Text por questões de preferência 

pessoal. Assim, para comandar as colunas luminosas e alarme sonoro criou-se a máquina de 

estados da Figura 4.11, implementada no algoritmo correspondente da Figura 4.12 relativo aos 

alarmes do posto 1 e, naturalmente, replicável para os restantes postos. 

 

 
Figura 4.11 - Máquina de estados para controlo dos semáforos luminosos 

Se, no momento em que o botão de um dos postos é premido, o alarme do posto estiver no 

estado 1 e se este posto tiver algum operador ativo, o alarme transita para o estado 3. A partir 

daí qualquer ação no botão não irá originar alteração alguma e o facto de existir um operador 

ativo ou não deixa de ser relevante pois os alarmes podem ser geridos após a saída de um 

operador. Em cada um dos estados do alarme as luzes e alarme sonoro são ativados em 

consonância. 

 
Figura 4.12 - Algoritmo de controlo dos semáforos luminosos no autómato em ST 

Neste programa é também feita a contagem de peças dos postos 1 e 2, o reinício de 

contagens e retorno ao estado inicial de todas as variáveis com o início do programa cliente 

Modbus. 
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De forma a facilitar a análise de possíveis problemas do sistema, o programa de controlo 

inclui um mecanismo para garantir que os dois programas desenvolvidos estão em comunicação 

num dado momento. Isto é conseguido através da mudança de valor de uma variável comum 

aos dois programas (do autómato e do PC). Quando a variável em questão tem o valor 1, o timer 

keepAliveTimer é reiniciado e a variável é colocada a 0 pelo programa do autómato. Do outro 

lado, o programa a correr no PC, iguala, a cada ciclo, essa variável a 1. Ora se a variável 

permanecer com o valor 0 podemos então inferir que, caso assim se mantenha por um tempo 

superior ao keepAliveTimer, o PC deixou de comunicar com o autómato e sinalizar essa situação 

ativando as luzes vermelhas de todos os postos de forma intermitente. 

 

 
Figura 4.13 - Algoritmo de verificação de comunicação entre os dois programas 
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Conclusão  

A grande competitividade na indústria automóvel constituiu um incentivo constante no 

sentido da melhoria de eficiência e eficácia para todos os intervenientes na cadeia de 

abastecimento. Um forte aliado para o alcance destes objetivos são os sistemas de automação 

ao permitirem o desempenho de tarefas de forma mais precisa, segura, contínua no tempo, 

com diminuição de custos e aumento da qualidade final. 

Neste contexto, e especificamente nesta dissertação, pretendia-se o desenvolvimento e 

implementação de um sistema piloto de supervisão de uma linha de montagem na Kathrein 

Automotive Portugal que contemplasse a criação automática, e disponibilização aos vários 

departamentos, de relatórios de produção, um sistema de controlo de acessos com os cartões 

RFID da empresa e ainda um sistema de alarmes e notificações (Sistema Andon). 

Num trabalho conjunto com a empresa foi definido o caderno de encargos que regeu este 

projeto e serviu como base para a escolha de uma empresa externa encarregada do 

fornecimento de todo o hardware necessário, sendo o software desenvolvido de raiz. 

Relativamente ao hardware, decidiu-se que cada posto deveria ter um semáforo luminoso 

e um botão para o sistema de alarmes; para o controlo de acessos cada posto deveria incluir 

também um leitor de cartões RFID; e, finalmente, para a contabilização de peças produzidas 

deveriam existir sensores ou uma solução equivalente. 

Para o acondicionamento e tratamento destes vários sinais foi considerado, naturalmente, 

também um PLC para a linha. 

Paralelamente, foi desenhada a arquitetura da solução. Aproveitando os recursos existentes 

na linha, optou-se por ter o programa desenvolvido a ser executado num PC local que comunica 

com um autómato, por sua vez ligado aos vários equipamentos de entrada e saída na linha. 

Capítulo 5  
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Toda a informação relativa aos acessos é guardada numa base de dados num servidor da 

empresa.  

Dadas as características da linha em questão, a escolha de sensores indutivos para os 

primeiros postos foi imediata por o transporte de peças ser feito em bases, movimentadas num 

tapete, já preparadas para a contabilização através deste tipo de sensores. Já no último posto, 

como o movimento das peças é feito de forma manual, abandonou-se a intenção de usar 

sensores optando-se pelo uso dos relatórios gerados pelo sistema de teste já existente, 

garantindo assim a fiabilidade da contagem. 

Após um estudo de mercado, e dos fornecedores interessados, a melhor proposta pertenceu 

à Schneider Electric, cujo preço ficava bastante abaixo do teto máximo do orçamento, incluía 

todos os componentes necessários à exceção dos leitores RFID, apresentava elevadas garantias 

de integração e a melhor articulação com o projeto. A necessidade dos leitores RFID foi 

satisfeita pelos equipamentos da GP20 por terem uma interface compatível com o autómato 

escolhido (RS-232), pela reduzida complexidade e pelo baixo preço. 

Todo o software foi desenvolvido tendo por referência as boas práticas de programação 

orientada a objetos tornando fácil a adição de novos postos e a adaptação do programa a linhas 

com outros layouts e que torna o sistema ainda mais relevante para a empresa. 

Todos os requisitos listados nas Tabela 3 e Tabela 4 foram cumpridos. No entanto importa 

ressalvar que estes resultados foram alcançados num ambiente controlado de testes dado que 

o sistema, até à data, não se encontra instalado e por isso não ser possível obter, para já, 

resultados de operação mas que se esperam em breve.  

Em suma, e tendo em conta os resultados já conseguidos, pode concluir-se que a arquitetura 

pensada foi um bom ponto de partida para um sistema aberto (uso de tecnologias open source), 

universal (facilmente adaptável a outras linhas de produção) e, em simultâneo, em plena 

sintonia com todos os objetivos iniciais traçados pela empresa. 

 

 

 Trabalho Futuro 

 

Sendo este um projeto piloto o espaço para melhorias e inovação é considerável. No futuro, 

entre outros, sugere-se o bloqueio automático das ferramentas, máquinas ou até de toda a 

linha, perante uma quantidade assinalável de alarmes disparados, garantindo assim a não 

propagação de falhas e o aumentando da urgência na resolução dos problemas que surgem pois 

passariam a implicar a paragem da produção. 

Poderia também dotar-se o sistema de uma interface de utilizador sofisticada, o que 

enriqueceria a experiência de utilização e facilitaria a adaptabilidade a outros cenários. 

Nomeadamente, através dessa interface, poderiam ser parametrizados todos os valores 

relevantes para o funcionamento e configuração do sistema, tais como, número de postos da 
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linha e tipo, dados de acesso à base de dados e IP do autómato, e ainda, definição dos diretórios 

para os relatórios gerados. Seria também útil possibilitar a visualização de todos os eventos da 

linha em tempo real, bem como, o registo dos mesmos para consulta futura.  

Numa vertente mais teórica, seria interessante avaliar as diferenças de performance do 

sistema entre a execução em mono ou multithread, ou em ter o autómato como cliente Modbus 

e o PC como servidor. 

A meu ver, a implementação destas melhorias potenciará este sistema ao torná-lo mais 

eficaz e intuitivo, havendo no entanto muitos e variados caminhos por onde seguir sendo, como 

sempre, o limite o da criatividade.   
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 Caderno de encargos 

Neste anexo é apresentado o caderno de encargos enviado aos fornecedores interessados. 

O documento começa por contextualizar o ambiente onde o sistema será inserido descrevendo 

a linha em questão com os pormenores considerados relevantes. Posteriormente são listados os 

requisitos que devem ser garantidos. 
  

Anexo A 
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Overview da linha 38 
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Fluxo de processos na linha 

 

O processo de produção tem início no posto 1 – Figura A.1 - com o encaixe de um cabo num 

circuito impresso flexível de forma manual, seguido do posicionamento de uma resistência no 

mesmo. Após isto, e por acionamento de um pedal pelo operador, os componentes agrupados 

são encaminhados no tapete para o robot de soldadura – Figura A.2 - onde o conjunto é soldado. 

De forma automática segue para a AOI (Automated Optical Inspection) onde os diversos pontos 

de soldadura são verificados – Figura A.3. 

Por acionamento do pedal do posto 2, a peça inspecionada, e em espera depois da AOI, é 

encaminhada para este posto – Figura A.4.1. Aí, dependendo do resultado do teste na AOI a 

peça pode ir para refugo ou continuar a ser trabalhada. Neste posto uma proteção de plástico 

é prensada à peça soldada – Figura A.5. Ao terminar, o operador 2 coloca a peça já prensada 

num suporte aguardando para ser trabalhada pelo operador do posto 3 – Figura A.6. 

No posto 3 a peça prensada é encaixada num suporte de plástico – Figura A.7, sendo de 

seguida feito o teste final de condutividade. Após isto, e em caso positivo, é impresso um código 

que é colado à peça final – Figura A.8 e A.9 - sendo depois embalada – Figura A.10. 

Entre os postos 1 e 2 as peças são sempre transportadas nas bases de transporte no tapete. 

A transição das peças do posto 2 para o 3 é feita de forma manual. 

Todos os tapetes estão constantemente em movimento. O princípio de funcionamento do 

movimento dos pedais consiste na libertação (recolha) de um “pistão” (que encaixa nas bases 

de transporte) quando o pedal é pressionado, permitindo que a peça se movimente – Figura 

A.11. O “pistão” está localizado em pontos-chave no meio dos tapetes, funcionando como 

travão da base de transporte.  

A linha possui já bastantes sensores cujos sinais poderão ser aproveitados para o sistema de 

supervisão – Figuras A.11, A.12 e A.13. 

Nos postos 1 e 2, o transporte dos componentes é feito em bases base que assentam no 

tapete encarregado de encaminhar os componentes entre os postos. As bases de transporte têm 

já um pedaço de metal já posicionado para efeitos de deteção através de sensores indutivos. 
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Figura A. 1 - Posto 1 
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Figura A. 2 - Robot de soldadura e AOI 

 

 

Figura A. 3 - Pontos de soldadura 
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Figura A. 4 - Posto 2 - Display de resultado da AOI e prensas esquerda e direita 
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Figura A. 5 - Posto 2 - Prensa esquerda e prensa direita 
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Figura A. 6 - Peça após prensa 
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Figura A. 7 - Posto 3 – Encaixa ao suporte de plástico 
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Figura A. 8 - Posto 3 - Teste final 

 

 
Figura A. 9 - Posto 3 - Teste final com disponibilização de resultado nos ecrãs 
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Figura A. 10 - Posto 3 - Embalagem do produto final 
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Figura A. 11 - Sensor e pistão no posto 1 
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Figura A. 12 - Sensor depois da AOI 
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Figura A. 13 - Sensor no posto 2 
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Análise de Requisitos 

 

De acordo com a Kathrein Automotive Portugal, pretende-se, essencialmente, que o 

sistema implementado seja, em primeira instância, capaz de gerar relatórios periódicos com 

informação relevante de produção (contabilização de peças produzidas) e os disponibilize aos 

diferentes departamentos da empresa. Aliada a esta funcionalidade deve estar também apto a 

gerir a evolução dos alarmes de cada posto para a sinalização de situações anómalas, e ainda 

controlar os acessos, de forma individual, aos postos, através dos cartões RFID da empresa. 

 

Assim, por posto de trabalho, este sistema deverá incluir os seguintes elementos e 

caraterísticas: 

 

  Um sensor para contagem das peças produzidas; 

  Um leitor de cartões RFID (125 kHz) para controlo de acessos; 

  Botão de comando para acionamento de alarmes; 

  Coluna de sinalização luminosa; 

  Besouro (sinalização sonora); 

  A linha deverá ter um controlador (PLC ou Industrial PC) com HMI (integrado ou não) para 

gestão, reconhecimento e histórico de alarmes e outras informações (duração dos 

alarmes, registo de entradas e saídas, etc.);  

  O acesso (login) ao HMI deverá também ser controlado por um leitor de cartões RFID ou 

por password; 

  O controlador (um para a linha) deverá ser capaz de comunicar com um PC na linha 

encarregado da geração de relatórios de performance da linha (quantidade de peças 

produzidas por operador, por exemplo) para serem disponibilizados a outros 

departamentos e, portanto, deverá também estar ligado à rede (router/switch) da 

fábrica ou diretamente ao próprio PC; 

  O controlador deverá ser capaz de processar a informação obtida através do leitor RFID 

(125KHz) definido; 
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 Resultados dos testes de verificação dos 
requisitos 

Neste anexo são apresentados os resultados dos testes de verificação de requisitos sendo 

também feitas algumas considerações quanto às condições de teste ou outro tipo de 

observações relevantes. 

 
Tabela B. 1 - Resultados dos testes de verificação de análise de requisitos funcionais 

ID Requisito Resultado 

RF1 
Contabilizar o número de peças trabalhadas (finalizadas) em 

cada posto. 
OK 

Tendo à disposição um autómato da Schneider Electric TM241CEC24T foram simulados os 

sinais dos sensores forçando as suas entradas lógicas. À exceção disto, todo o resto do teste 

foi realizado em condições iguais às de operação, sendo portanto possível considerar este 

requisito como verificado com uma grande margem de segurança. 

RF2 
Permitir ao operador sinalizar a deteção (alarme) de uma 

anomalia através de um botão. 
OK 

À semelhança do RF1 também aqui foram forçadas as entradas lógicas atribuídas aos botões 

de alarmes. 

RF3 
Acionar um conjunto sinalizador luminoso e buzina para cada 

alarme. 
OK 

Na presença de um alarme as saídas lógicas atribuídas aos sinalizadores de cada posto e 

buzina da linha foram ativadas em concordância. 

RF4 Sinalizar os alarmes ativos no HMI da linha. OK 

Anexo B 
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Tendo como recurso o HMIISTU855, foi possível testar a comunicação entre o autómato e o 

HMI, sinalizando os alarmes ativos do autómato no HMI. 

RF5 
Reconhecimento e resolução de cada alarme através do leitor 

RFID de cada posto. 
OK 

A passagem dos cartões foi simulada através de um programa cliente Modbus criado para 

escrever, nos registos Modbus dos leitores, no autómato os valores que serão obtidos 

aquando da passagem do cartão (número de operador). A partir deste ponto, e à 

semelhança dos outros testes, tudo o resto respeitou as condições reais de operação. 

RF6 

Controlo de acessos aos postos por cartões RFID da empresa. 

Apenas uma pessoa habilitada para a função realizada naquele 

posto poderá validar a entrada no leitor desse posto. 

OK 

Este teste foi realizado do mesmo modo do RF5. 

RF7 

Controlo de acessos aos postos por cartões RFID da empresa. A 

saída do posto é realizada através da passagem do cartão RFID 

do operador ativo no posto no leitor desse posto. 

OK 

Este teste foi realizado do mesmo modo do RF5. 

RF8 

Controlo de acessos aos postos por cartões RFID da empresa. A 

saída do posto também poderá ser realizada com a passagem 

do cartão RFID de outro operador habilitado (mudança de 

turno). 

OK 

Este teste foi realizado do mesmo modo do RF5. 

RF9 Permitir o acesso ao HMI apenas a pessoas autorizadas. OK 

O próprio software de desenvolvimento (Vijeo Designer) dispõe já da possibilidade de 

restringir o acesso ao HMI através de password. 

RF10 Identificar operadores em cada posto no HMI. OK 

RF11 Registar o histórico de entradas e saídas dos postos da linha. OK 

Seguindo a mesma lógica usado para o RF5, para as mais diversas combinações foi sempre 

gerado com sucesso um relatório com todas as entradas e saídas. 

RF12 Registar peças produzidas por cada operador em cada posto. OK 

Da mesma maneira que no RF1, para as mais diversas combinações foi sempre gerado com 

sucesso um relatório com todas as peças produzidas. 

RF13 Registar a duração de cada anomalia (até ser resolvida) OK 

Para todos os alarmes disparados é gerado com sucesso um relatório que contém o 

momento de disparo do alarme, o do seu reconhecimento e da sua resolução. 

RF14 
Produzir periodicamente um relatório editável em Excel com 

dados da performance da linha. 
OK 

Para cada evento é criado, ou editado caso já exista, um ficheiro em formato .csv com 

todas as informações relevantes relativas a esse evento, num diretório definido.  
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Tabela B. 2 - Resultados dos testes de verificação de análise de requisitos não funcionais 

ID Requisito Resultado 

RNF1 Cada posto deverá ter associado um botão. OK 

RNF2 Cada posto deverá ter associado um leitor RFID. OK 

RNF3 
Cada posto deverá ter associado um conjunto sinalizador 

luminoso e buzina. 
OK 

RNF4 A linha deverá ter um HMI. OK 

RNF5 
Todos os leitores RFID deverão ser compatíveis com os cartões 

RFID utilizados na empresa. 
OK 
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