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Resumo

Com o advento da informática industrial muitos esforços têm sido realizados para o
desenvolvimento de notações e semânticas usadas para classificar e descrever diferen-
tes tipos de sistemas, sobretudo na fase de modelagem. Tais esforços fornecem a infra-
estrutura necessária para a solução de alguns problemas reais de engenharia e a construção
de sistemas práticos que visam, principalmente, o aumento da produtividade, qualidade e
segurança de processos.

Além disso, apesar de muitos estudos tentarem desenvolver métodos “amigáveis” para
programação de controladores lógicos industriais, estes ainda são programados através
de métodos convencionais no estilo tentativa e erro e, na prática, usualmente não existe
documentação escrita para esses sistemas.

A solução ideal para este problema seria usar um ambiente computacional que per-
mita engenheiros industriais implementar o sistema usando linguagens de alto nível e que
obedeçam padrões internacionais. Baseado nessa perspectiva, este trabalho descreve um
procedimento sistemático para modelar a planta e o controle de sistemas com dinâmica
discreta que incluem operações sequenciais, paralelas e temporizadas, usando um forma-
lismo baseado nos Statecharts, denominado Statecharts Básicos (SCB). A metodologia
também permite procedimentos automáticos de verificação e implementação desses sis-
temas.

A validação da metodologia foi realizada por meio de estudos de casos com exemplos
típicos de aplicações da área de manufatura. O primeiro exemplo apresenta um controle
sequencial para um etiquetador de peças e serve para ilustrar a dependência entre os dis-
positivos da planta. O segundo exemplo discute mais de uma estratégia de controle para
uma célula de manufatura. O modelo da célula usada nos exemplos possui 72 configu-
rações possíveis e, com um controle sequencial, a planta ficou restrita a 8 configurações,
enquanto que com um controle paralelo, a planta atuou em 26 configurações diferentes,
sendo, portanto, um controle menos restritivo. Por fim, foi apresentado um exemplo para
ressaltar a característica modular da nossa metodologia, que é de suma importância para
a manutenibilidade de aplicações. Neste exemplo, os sensores para identificação de peças
presentes na planta da célula de manufatura foram removidos, gerando a necessidade de
alterações no modelo do controle para propagar as informações do sensor de entrada de
peças para as outras posições da célula.

Palavras-chave: Modelagem, Validação e verificação, Geração de código para CLP,
Aplicações industriais.



Abstract

Due of industrial informatics several attempts have been done to develop notations
and semantics, which are used for classifying and describing different kind of system
behavior, particularly in the modeling phase. Such attempts provide the infrastructure to
resolve some real problems of engineering and construct practical systems that aim at,
mainly, to increase the productivity, quality, and security of the process.

Despite the many studies that have attempted to develop “friendly” methods for indus-
trial controller programming, they are still programmed by conventional trial-and-error
methods and, in practice, there is little written documentation on these systems.

The ideal solution would be to use a computational environment that allows industrial
engineers to implement the system using high-level language and that follows interna-
tional standards. Accordingly, this work proposes a methodology for plant and control
modelling of the discrete event systems that include sequential, parallel and timed opera-
tions, using a formalism based on Statecharts, denominated Basic Statechart (BSC). The
methodology also permits automatic procedures to validate and implement these systems.

To validate our methodology, we presented two case studies with typical examples
of the manufacturing sector. The first example shows a sequential control for a tagged
machine, which is used to illustrated dependences between the devices of the plant. In
the second example, we discuss more than one strategy for controlling a manufacturing
cell. The model with no control has 72 states (distinct configurations) and, the model
with sequential control generated 20 different states, but they only act in 8 distinct con-
figurations. The model with parallel control generated 210 different states, but these 210
configurations act only in 26 distinct configurations, therefore, one strategy control less
restrictive than previous. Lastly, we presented one example for highlight the modular cha-
racteristic of our methodology, which it is very important to maintenance of applications.
In this example, the sensors for identifying pieces in the plant were removed. So, changes
in the control model are needed to transmit the information of the input buffer sensor to
the others positions of the cell.

Keywords: Modeling, Validation & verification, PLC code generation, Industrial apli-
cations.
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“(. . . ) em vez desse grande número de preceitos que
constituem a lógica, julguei que me bastariam os qua-
tro seguintes, contanto que tomasse a firme e constante
resolução de não deixar uma só vez de os observar.

O primeiro consistia em nunca aceitar como verdadeira
qualquer coisa sem a conhecer evidentemente como tal;
isto é, evitar cuidadosamente a precipitação e a preven-
ção; não incluir nos meus juízos nada que se não apre-
sentasse tão clara e tão distintamente ao meu espírito,
que não tivesse nenhuma ocasião para o pôr em dúvida.

O segundo, dividir cada uma das dificuldades que tivesse
de abordar no maior número possível de parcelas que
fossem necessárias para melhor as resolver.

O terceiro, conduzir por ordem os meus pensamentos,
começando pelos objectos mais simples e mais fáceis
de conhecer, para subir pouco a pouco, gradualmente,
até ao conhecimento dos mais compostos; e admitindo
mesmo certa ordem entre aqueles que não se precedem
naturalmente uns aos outros.

E o último, fazer sempre enumerações tão complexas e
revisões tão gerais, que tivesse a certeza de nada omitir.”

René Descartes, in ’Discurso do Método’



Capítulo 1

Introdução

A evolução experimentada na área de automação industrial sempre esteve associada
com as tecnologias desenvolvidas e suportadas por vários fornecedores. Assim, em pou-
cas décadas se passou pela tecnologia pneumática, tecnologia baseada em eletrônica ana-
lógica e tecnologia baseada em eletrônica digital, até chegarmos numa tecnologia forte-
mente baseada em software, estabelecendo-se um novo ramo em automação denominado
de informática industrial. Esse novo ramo vê as diversas atividades que constituem o
processo de automação industrial como um sistema integrado e flexível. Dessa forma, há
a necessidade de ferramentas que permitam o desenvolvimento, teste e re-configuração de
sistemas baseados em software de forma eficiente e segura, considerando-se um cenário
onde os sistemas estão se tornando cada vez mais complexos [Power & Bahri 2005].

De acordo com IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, um
sistema é definido como: “a collection of components organized to accomplish a spe-
cific function or set of functions”[IEEE Std 610.12-1990 1990]. Portanto, um sistema
pode ser visto como um conjunto de componentes que interagem a fim de realizar uma
atividade comum que não é possível ser feita por qualquer uma das partes separadamente.
O ponto chave nessa definição é o processo de interação entre os componentes do sistema.
Cassandras & Lafortune (2008) discutem uma classificação geral para os sistemas, com
ênfase para os Sistemas a Eventos Discretos - SED (do inglês: Discrete Event Systems -
DES).1 Um SED é um sistema de estado discreto e dirigido a eventos, isto é, a evolução
de seus estados depende totalmente da ocorrência de eventos assíncronos sobre o tempo.
Dessa forma, métodos baseados em estados, como as Máquinas de Estados Finitos (do
inglês: Finite State Machines - FSM) e as Redes de Petri (RdP) [Murata 1989] têm sido
tradicionalmente usados para descrever tais sistemas.

Por seu turno, a área de automação utiliza conceitos da teoria de sistemas para contro-
lar máquinas e processos industriais. A Figura 1.1 mostra uma visão geral do processo de
automação baseado em Controladores Lógico Programáveis - CLP (do inglês: Program-
mable Logic Controllers - PLC), onde os sensores são instalados no módulo da planta e
geram eventos que são representados por variáveis de entrada do CLP. Os atuadores estão
associados com as ações produzidas pelo programa embarcado no CLP e representam as

1Nesta Tese, utiliza-se as siglas e abreviaturas normalmente em português por se tratar de termos e
expressões bastante difundidos tanto no meio acadêmico quanto na área industrial. No entanto, sempre que
necessário, os termos e expressões serão mantidos em inglês.
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variáveis de saída. Em uma aplicação genérica existem k sensores e n atuadores, além de
m dispositivos temporizadores implementados nos CLPs através de memórias auxiliares,
onde k, n e m são valores inteiros não negativos.

sensores

atuadores

Planta
ou

Processo
Industrial

CLP

Figura 1.1: Visão geral do processo de automação industrial baseado em CLP.

Atualmente, a programação dos CLPs ainda é realizada por técnicos com conheci-
mentos específicos em uma das cinco linguagens definidas pelo padrão internacional
IEC61131-3 (1993) e que raramente utilizam tecnologias de desenvolvimento de soft-
ware modernas. Além disso, os controladores são frequentemente reprogramados durante
a operação da planta para se adaptar a novos requisitos. Esses dois pontos justificam a
afirmação de que: “não existe uma descrição formal para praticamente nenhum contro-
lador implementado na indústria” [Bani Younis & Frey 2006]. De modo geral, os CLPs
ainda são programados através de métodos convencionais no estilo “tentativa e erro” e, na
prática, muitas vezes não existe nenhuma documentação escrita para esses sistemas.

Os argumentos discutidos no parágrafo anterior são reforçados com os resultados ob-
tidos através de pesquisa realizada com empresas Suíças especializadas em engenharia de
automação [M. Colla & Carpanzano 2006], que mostrou que programadores industriais
não utilizam qualquer metodologia ou ferramenta estruturada para o desenvolvimento de
sistemas de controle. Tal pesquisa mostrou também que, na prática, o programador reune
a especificação de maneira informal (por exemplo: linguagem natural), usando ferramen-
tas como editores de texto; a fase de projeto é descartada ou é realizada com a ajuda de
alguma ferramenta de descrição gráfica; e a validação do sistema de controle é realizada
diretamente na planta ou através de simulações em malha fechada.

O uso de linguagens de baixo nível na programação de CLPs é confirmada por pes-
quisas conduzidas periodicamente pela revista Control Engineering Magazine (2007),
onde destaca-se que 95% dos entrevistados usam diagramas Ladder para essa finalidade.
No entanto, outras linguagens também são utilizadas como por exemplo, blocos de fun-
ções: (50% dos entrevistados), texto estruturado: (24%), diagramas de função sequencial:
(20%), programação C: (14%), entre outras.

Por outro lado, na comunidade acadêmica há várias propostas para sistematizar a sín-
tese de controladores de processos discretos. Dentre eles, a que mais se destaca é a Te-
oria de Controle Supervisório, desenvolvida por Ramadge e Wonham no final dos anos
80 [Ramadge & Wonham 1989]. Essa teoria se fundamenta nos aspectos formais dos
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autômatos para a síntese automática de controladores. No entanto, apesar de diversos
avanços na área, os pesquisadores não conseguiram convencer os engenheiros industriais
a migrar dos métodos de programação tradicionais para as novas abordagens. Skoldstam
et al. (2008) indicam duas razões para o insucesso da Teoria de Controle Supervisório
no meio industrial: i) discrepância entre a realidade baseada em sinais e os autômatos
que são baseados em eventos; e ii) falta de uma representação compacta para os grandes
modelos. Por sua vez, Gourcuff et al. (2006) destacam três pontos para a não utilização
de métodos formais na indústria: i) a dificuldade para especificar propriedades formais
em lógica temporal ou através de autômatos temporais torna a modelagem do problema
uma tarefa extremamente árdua para muitos engenheiros; ii) os verificadores de modelos
(do inglês: model-checkers) são uma técnica para verificar sistemas concorrentes de esta-
dos finitos que fornecem, no caso de prova negativa, contra-exemplos que são difíceis de
interpretar;2 e iii) os fabricantes de CLPs não fornecem ferramentas capazes de traduzir
automaticamente programas CLP em modelos formais. Consequentemente, o uso de me-
todologias de mais alto nível na programação de CLPs constitui um grande desafio a ser
conquistado. Em adição, manter o foco nos aspectos formais é importante para análise,
validação e verificação de determinadas propriedades dos modelos, mas eles devem ser
abstraídos do projetista de forma a facilitar o entendimento do sistema. Assim, acredita-se
que a solução ideal para a indústria da automação seja o uso de um ambiente computacio-
nal que permita ao engenheiro especificar e implementar o sistema usando uma linguagem
de alto nível e que siga um padrão internacional.

Observando-se a área da Ciência da Computação, percebe-se a existência de diver-
sos modelos que guiam o processo de desenvolvimento de um software. Dentre eles,
destacam-se: o modelo em cascata (do inglês: Waterfall model) [Royce 1970, Sommerville
2007], usado para desenvolvimento de software sequencial, onde o processo é visto como
uma sequência de fases; o modelo espiral (do inglês: Spiral model) [Boehm 1988,
Sommerville 2007], que é um processo de desenvolvimento iterativo e que combina
elementos dos estágios de projeto e prototipagem de software, e os métodos ágeis que
surgiram no final dos anos 90. Exemplos desses últimos são: Desenvolvimento de Soft-
ware Adaptativo, Cristal, Desenvolvimento de Sistemas Dinâmicos, Programação Ex-
trema (XP) e Desenvolvimento Dirigido a Características. Boehm (2006) apresenta uma
visão geral das práticas de engenharia de software usadas desde os anos 50 (década a
década) identificando os aspectos históricos envolvidos em cada tendência.

Em diversos modelos de desenvolvimento de software o ciclo de vida de uma aplica-
ção pode ser dividido, de modo geral, em: Modelagem - Validação - Implementação,
conforme apresentado na Figura 1.2. Pela figura, pode-se observar que possíveis iterações
no processo de modelagem são representadas através do arco “Atualizações”. Enquanto
que o arco “Reengenharia” representa a área de pesquisa que investiga a geração de mo-
delos a partir de código legado. Nosso trabalho está focado no processo de modelagem
direta, ou seja, na modelagem de aplicações a partir de requisitos especificados pelos
usuários.

Em cada etapa do ciclo de vida da aplicação, certas propriedades são mais relevantes
que outras e determinam vantagens e desvantagens entre os formalismos existentes. É im-

2Para informações sobre model checking, ver a referência [Clarke et al. 2000]
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Figura 1.2: Ciclo de vida resumido de uma aplicação.

portante ressaltar que a modelagem consiste em uma atividade fundamental no processo
de desenvolvimento de aplicações. Harel & Politi (1998) destacam que a disponibilidade
de um bom modelo é importante para todos os participantes da equipe de desenvolvi-
mento. Eles citam como exemplo que se um modelo claro e executável for construído
antecipadamente, os clientes podem tornar-se familiarizados com o processo de desen-
volvimento e podem validar a funcionalidade antes de investir pesadamente nos estágios
de geração de código (implementação). Modelos precisos e detalhados são também de
grande interesse para projetistas e testadores de sistemas. Além disso, a própria equipe
de especificação usa a modelagem como o meio principal de expressar idéias e explora os
modelos resultantes para analisar a especificação do sistema.

É importante ressaltar ainda que a simulação do comportamento do sistema tem sido
usada como uma das abordagens para a fase de validação e testes do modelo. Nesta fase
inclui-se, também, procedimentos formais para a verificação de algumas propriedades do
modelo. Entende-se que o processo de verificação deve responder, através de algoritmos
determinísticos, se o modelo satisfaz ou não uma determinada propriedade do sistema. É
desejável que esses procedimentos sejam feitos sistematicamente com o auxílio de ferra-
mentas computacionais.

Finalmente, para o sucesso de uma determinada metodologia, a geração de código
deve ser realizada automaticamente. A fase de geração de código (implementação) repre-
senta a terceira etapa do ciclo de vida de uma aplicação, conforme apresentado anterior-
mente na Figura 1.2.
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1.1 Objetivos e Contribuições da Tese

Em atenção aos problemas mencionados, o objetivo principal desta Tese de Doutorado
é conceber uma metodologia para modelagem, validação e geração de código do programa
de controle para aplicações da área de sistemas a eventos discretos (SED) que envolvem
operações sequenciais, paralelas e temporais. No processo de modelagem é proposto o
formalismo Statechart Básico (SCB), que representa uma versão reduzida dos State-
charts proposto originalmente por David Harel nos anos 80 [Harel 1987]. Enquanto que
para o processo de validação foram executadas simulações através do ambiente SCXML,
que foi implementado pelo projeto Jakarta Commons SCXML [SCXML 2006]. Como
o modelo do software de controle não representa o próprio controlador, a tradução desse
modelo para uma linguagem de programação aceita por CLPs também foi proposta. Aqui,
utilizou-se os diagramas Ladder como linguagem de implementação por ser uma das lin-
guagens do padrão internacional IEC-61131-3 mais usadas na indústria. No entanto, esses
modelos podem ser convertidos para qualquer uma das outras linguagens do referido pa-
drão.

Apesar de existirem diversos formalismos para modelagem de SED, optou-se pelo uso
de uma variação dos Statecharts por três razões principais: i) possibilitar a verificação dos
modelos; ii) ser um formalismo de alto nível, tornando o projeto do programa de controle
mais simples para os projetistas; e iii) usar as propriedades dos Statecharts para modelar
sistemas complexos, uma tarefa que é difícil nas abordagens baseadas nos autômatos e
nas redes de Petri.

No processo de desenvolvimento do programa de controle, o modelo da planta é de
suma importância para ser usado no ambiente de simulação e nos procedimentos de va-
lidação do sistema. Neste sentido, esta Tese de Doutorado contribui também com um
procedimento para modelagem da planta em aplicações de automação industrial usando
Statecharts Básicos, o qual será discutido no Capítulo 5.

Assim, as principais contribuições desta Tese de Doutorado, são:

• Conceber a semântica dos Statecharts Básicos (SCB) para possibilitar o processo
de análise e verificação de determinadas propriedades dos modelos gerados;

• Definir um procedimento sistemático para modelar sistemas a eventos discretos,
baseado nos SCB;

• Conceber uma metodologia para desenvolvimento sistemático de programas de
controle usados na área de automação industrial baseada no ciclo de vida descrito
na Figura 1.2, de modo a tornar o processo de manutenção e reconfiguração de
aplicações industriais mais acessível para engenheiros industriais;

• Descrever um algoritmo para traduzir o modelo do controle para a linguagem Lad-
der, que é aceita por CLPs reais;
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1.2 Organização da Tese

O restante desta Tese de Doutorado está organizada da seguinte maneira:

• Capítulo 2 introduz a área de automação industrial, com ênfase para os sistemas a
eventos discretos e apresenta os padrões internacionais IEC 61131-3 e 61499 usados
na área de automação.

• Capítulo 3 apresenta os formalismos tradicionalmente usados para modelar SED,
como os autômatos de estados finitos e as redes de Petri. Além disso, destaca-se
também a Teoria de Controle Supervisório Clássica (abordagem R & W), bastante
utilizada no meio acadêmico para modelar e sintetizar o programa de controle de
sistemas discretos. No final, o estado da arte referente aos formalismos baseados
em autômatos será apresentado.

• Capítulo 4 destaca os formalismos usados para modelar SED baseados nos diagra-
mas Statecharts de Harel. Na primeira parte do capítulo, discute-se a sintaxe e a
semântica dos Statecharts originais. Na segunda parte, descreve-se detalhadamente
a semântica dos Statecharts Básicos. Estes representam uma variação dos State-
charts adaptados às necessidades de sistemas industriais. Em seguida, um algoritmo
para criar a árvore de alcançabilidade dos Statecharts Básicos é apresentado e, por
fim, algumas propriedades estruturais são analisadas, como por exemplo, deadlock,
reiniciabilidade e vivacidade.

• Capítulo 5 formaliza uma técnica para modelagem e validação do programa de
controle para aplicações industriais na área de manufatura, incluindo a concepção
do modelo do controle, o processo de validação em conjunto com o modelo da
planta, e a tradução automática para uma linguagem de programação aceita por
CLPs, no caso, a linguagem Ladder.

• Capítulo 6 apresenta duas aplicações da área de automação industrial que são usadas
para validar a proposta apresentada nesta Tese. A primeira aplicação envolve ape-
nas operações sequenciais e temporizadas, enquanto que a segunda inclui também
paralelismo e sincronização de dispositivos. Para a segunda aplicação, discutem-se
três exemplos de programas de controle para ilustrar as características de modula-
ridade e manutenibilidade da nossa metodologia. O primeiro exemplo destaca um
controle sequencial para uma célula de manufatura; o segundo exemplo apresenta
um controle paralelo para a mesma célula; e o terceiro exemplo destaca um con-
trole paralelo para a célula de manufatura com uma pequena variação no modelo da
planta.

• Finalmente, o Capítulo 7 destaca os principais contribuições desta Tese e apresenta
alguns trabalhos que poderão ser explorados futuramente.



Capítulo 2

Automação Industrial: Definições e
Padrões

De maneira geral, automação industrial consiste no uso da teoria de sistemas para
controlar máquinas e processos. Apesar dos diversos tipos de indústrias, tais como: aço,
têxtil, química, petróleo, automotiva, manufatura, etc., exigirem aplicações diferentes, os
controles básicos são os mesmos. Assim, em geral, controladores industriais consistem
de um conjunto de CLP ou outros dispositivos que recebe informações de uma ou mais
entradas, enquanto manipula uma ou mais saídas. Na indústria, há basicamente duas
grandes classes de controladores: controladores de processos contínuos e controladores
de processos baseados em eventos discretos. Os primeiros são baseados na Teoria Geral
de Controle [Ogata 2003] e estão fora do escopo desta Tese. Os últimos, em geral, são
baseados em autômatos finitos e são justamente o foco do presente trabalho.

Com o advento da informática industrial muitos esforços têm sido realizados para o
desenvolvimento de notações e semânticas usadas para classificar e descrever diferen-
tes tipos de sistemas, sobretudo na fase de modelagem. Tais esforços fornecem a infra-
estrutura necessária para a solução de alguns problemas reais de engenharia e a construção
de sistemas práticos que visam, principalmente, o aumento da produtividade, qualidade e
segurança de processos.

Na área de automação há grande interesse nos sistemas dirigidos a eventos, especi-
almente eventos discretos. Um Sistema a Eventos Discretos - SED (do inglês: discrete
event systems - DES) é definido por [Cassandras & Lafortune 2008] como: “um sistema
de estados discretos e dirigido por eventos, isto é, seus estados evoluem dependendo ex-
clusivamente da ocorrência de eventos discretos assíncronos em função do tempo”. Por
exemplo, o estado de uma máquina pode ser selecionado a partir de um conjunto tal como
{Ligada, Desligada} ou {Ocupada, Ociosa, Desligada}; um computador executando um
programa pode estar em um dos três estados: {EsperandoPorEntrada, Executando, Pa-
rado}. Além disso, o estado “Executando” pode ser subdividido em diversos estados in-
dividuais dependendo, por exemplo, de qual linha de código está sendo executada em um
determinado instante de tempo. Na indústria, esses sistemas são executados por dispositi-
vos especiais chamados Controladores Lógicos Programáveis - CLP que serão descritos
a seguir.
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2.1 Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

Um CLP é um computador digital de propósito específico e é composto basicamente
por dois elementos: uma unidade central de processamento (CPU) e interfaces para os
sinais de entrada e saída. A CPU segue padrões similares às arquiteturas dos computa-
dores digitais de propósito geral, os quais são compostos de um processador, memória e
barramento para interconexão dos elementos do sistema.

Um CLP executa uma rotina cíclica de operação, enquanto estiver em funcionamento,
chamada de varredura ou scan do CLP. Além disso, o CLP deve ser projetado para operar
em ambiente industrial sujeito a condições ambientais adversas, por exemplo, ambientes
com temperaturas elevadas e/ou empoeirados.

Inicialmente, a forma básica de programação foi realizada através de uma linguagem
oriunda dos diagramas elétricos de relés, chamada Ladder e, praticamente todos os fa-
bricantes de CLPs adotaram Ladder como a linguagem padrão para programação de seus
equipamentos [da Silveira & dos Santos 1998]. A princípio, isso popularizou os CLPs
nos ambientes industriais pela simples tradução dos diagramas elétricos de relés em dia-
gramas Ladder, porém, em um momento posterior, provocou a dependência por técnicos
com conhecimentos específicos nessa linguagem. Consequentemente, linguagens, mé-
todos e padrões de mais alto nível têm sido propostos nos meios acadêmicos e profissi-
onais através de organizações como a International Electrotechnical Commission (IEC)
(http://www.iec.ch/) e PLCopen (http://www.plcopen.org/), na tentativa de maximizar a
eficiência para a construção e manutenção de sistemas de automação.

O princípio básico de funcionamento de um CLP é a execução repetitiva do seguinte
ciclo de ações:

• leitura de todos os sensores de entrada e armazenamento dos dados lidos como
valores de variáveis de entrada;

• processamento de entradas e cálculo de novos valores das variáveis de saída, ou
seja, execução do programa de controle do usuário;

• atualização de todas as saídas com os valores atuais das variáveis de saída.

O tempo total para execução dessas tarefas, chamado de ciclo de varredura ou PLC-
cycle scan, depende da velocidade e características do processador utilizado, do tamanho
do programa de controle, além da quantidade e tipo de pontos de entrada/saída.

Em situações críticas onde o processo não pode esperar todo o tempo de execução do
ciclo de varredura, por exemplo, quando ele deve executar uma rotina imediatamente ou
quando o sinal de entrada é emitido por um tempo inferior ao tempo do ciclo, o CLP deve
ter a capacidade de interromper a execução do ciclo de varredura para, prioritariamente,
atender tais situações. Entretanto, apesar de não ser regra geral, a compreensão do ciclo
de varredura é suficiente para conhecer seu princípio de funcionamento.

2.1.1 Padrão IEC 61131-3

O padrão IEC 61131-3 foi originalmente publicado em 1993 e uma nova edição foi
republicada em 2003. Desde então, ele se tornou largamente aceito pela comunidade de
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usuários e fabricantes de CLPs para programação e configuração de dispositivos de con-
trole industrial. Faustino (2005) traça um panorama dos CLPs e tecnologias associadas em
momentos anteriores e posteriores à publicação da norma IEC 61131-3 e discute aspec-
tos relativos à sua adoção. A literatura dedicada exclusivamente a esta norma é bastante
vasta. Referências como [Lewis 1998, Lewis 2007, Karl-Heinz & Michael 2001, de Oli-
veira Fonseca et al. 2008] podem ser consultados para maiores informações. Dessa forma,
apresenta-se aqui somente as principais características oferecidas pelo padrão e destaca-
das por Lewis (2007), a saber:

• Desenvolvimento de programas bem estruturados (“top-down” ou “bottom-up”) -
o padrão permite dividir o programa em elementos funcionais chamados de Pro-
gram Organisation Unit (POU). As POUs incluem programas, blocos de funções e
funções.

• Tipagem forte de dados - as linguagens IEC permitem a consistência de tipos, ou
seja, tipos incompatíveis são detectados quando o programador tenta atribuir um
tipo de dados incorreto a uma variável.

• Suporte para controle total de execução - o padrão suporta definição de funções de
forma que diferentes partes de um programa podem ser executadas diversas vezes,
considerando valores diferentes para os argumentos e, ainda, com execuções em
paralelo.

• Suporte para descrição de sequências - comportamento sequencial pode ser facil-
mente descrito usando uma linguagem gráfica concisa chamada Diagramas de Fun-
ções Sequenciais (do inglês: Sequential Function Chart - SFC). Isso permite que
uma determinada sequência seja descrita em termos de etapas com ações associadas
e transições entre as etapas.

• Suporte para definição de estruturas de dados - elementos de dados podem ser
associados e podem ser passados entre diferentes partes de um programa como se
eles fossem uma única entidade. Assim, é possível passar informações complexas
como uma única variável entre diferentes POUs.

• Seleção de linguagem flexível - a norma recomenda cinco linguagens para progra-
mação de aplicações que envolvem CLP, a saber: Diagrama Ladder, Diagrama de
Bloco de Funções, Diagrama de Funções Sequenciais, Lista de Instruções e Texto
Estruturado. Partes diferentes de um mesmo programa podem ser expressas em
qualquer uma dessas linguagens.

2.1.2 Padrão IEC 61499

O padrão IEC 61499 define como os blocos de funções podem ser usados em sistemas
de controle industriais distribuídos. A interface externa de um bloco de função consiste
de entradas e saídas de dados, além de eventos de entrada e saída, conforme apresentado
na Figura 2.1. Eventos de entrada são usados para disparar a execução de um ou mais al-
goritmos do bloco funcional. Os algoritmos usam os dados de entrada para a evolução do
modelo e geram novos dados e eventos que devem ser transmitidos através da interface de
saída para outros blocos funcionais. Dados de entrada específicos podem ser associados
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a eventos de entrada para indicar que esses dados devem ser analisados antes da execução
do algoritmo interno. Da mesma forma, os dados de saída podem também ser associados
a um determinado evento.

Algoritmos

Dados internos

Nome do tipo

Diagrama
de controle

de execução

Nome da instância

eventos de
entrada

eventos de
saída

dados de
entrada

dados de
saída

Figura 2.1: Estrutura básica de um bloco de função (IEC 61499-1, 2005).

O IEC 61499 usa as linguagens definidas no padrão IEC 61131-3 para definição dos
algoritmos internos de um bloco de função. Blocos de funções de interfaces de serviço
(do inglês: Service Interface Function Blocks - SIFB) são definidos para acessar dados e
serviços, tais como processos de I/O e comunicação. Porém, o mecanismo/semântica de
evolução dos seus estados ainda representa um tópico em discussão. Assim, novos desa-
fios para pesquisas e implementações do padrão IEC 61499 são frequentemente propostos
pela comunidade científica.

A principal diferença entre os padrões IEC 61499 e IEC 61131 está na natureza “diri-
gida a evento” de um bloco de função IEC 61499. Resumidamente, o padrão IEC 61499
estende o padrão 61131-3 através dos conceitos de distribuição funcional e controle de
execução baseada em evento.

Existem vários pesquisadores interessados em promover o desenvolvimento e apli-
cação do padrão IEC 61499 para sistemas distribuídos. Um dos grupos mais atuantes é
o responsável pelo Automation Technology Lab da Universidade de Halle-Wittenberg da
Alemanha, liderado pelo Prof. Dr. Hans-Michael Hanisch. Ele possui diversas publica-
ções na forma de artigos e tutoriais disponíveis através do site http://iec61499.com.

A empresa Holobloc, Inc. (http://www.holobloc.com/), fundada pelo Dr. James H.
Christensen, disponibiliza um conjunto de ferramentas para desenvolvimento de blocos
de funções conhecido como Function Block Development Kit (FBDK). Este conjunto de
ferramentas tem sido bastante utilizado pelas abordagens baseadas no padrão IEC 61499.

Os sistemas de controle distribuídos não serão explorados nesta Tese de Doutorado.
Portanto, as referências indicadas podem ser pesquisadas para maiores esclarecimentos
sobre o assunto. No próximo capítulo são apresentados os formalismos tradicionalmente
usados para modelagem e validação de SED, como autômatos e redes de Petri. No Capí-
tulo 4, serão explorados os formalismos baseados nos Statecharts que consistem no foco
principal desta Tese.



Capítulo 3

Formalismos para Modelagem de SED

3.1 Introdução

Partindo do princípio de que um modelo é uma abstração de um sistema do mundo
real, e que não é necessário representar tudo, mas apenas o que for relevante para de-
terminado contexto, pode-se dizer que um modelo consiste em uma simplificação do
sistema real. Assim, o processo de modelagem abstrai detalhes irrelevantes ou poten-
cialmente confusos de um determinado sistema e permite que o projeto e a viabilidade do
mesmo sejam entendidos, avaliados e criticados mais rapidamente do que se tivéssemos
que entendê-los através do próprio sistema real.

Hamilton & Miles (2006) destacam que a modelagem de um sistema a eventos discre-
tos pode ser feita de três formas possíveis:

• linguagem de programação convencional (exemplo: C, C++, Java), que provoca
uma sobrecarga de informações, onde toda linha de código é um detalhe de como o
sistema deve efetivamente trabalhar;

• linguagem informal (exemplo: linguagem natural, tal como inglês e português), que
gera ambiguidade e confusões excessivas nas descrições textuais;

• linguagem formal (exemplo: geradas por autômatos, geradas por redes de Petri),
que evita ambiguidade. Idealmente, uma linguagem de modelagem formal deve ter
uma notação simples com significado bem definido. A notação da linguagem deve
ser pequena o bastante para ser aprendida facilmente e deve ter uma definição não
ambígua do significado da notação.

Existem na literatura diversas abordagens que apresentam metodologias, linguagens e
padrões para a modelagem de aplicações industriais. As principais abordagens consistem
da evolução dos autômatos de estados finitos. Na área de automação, Chambers et al.
(2001) destacam argumentos que apontam para o uso de metodologias baseadas em má-
quinas de estados por ser o formalismo mais conhecido pelos engenheiros. Porém, é de
conhecimento geral entre os pesquisadores da área que esses diagramas, em sua forma
básica, geram o problema de crescimento exponencial de estados para a modelagem de
aplicações complexas que envolvem paralelismo.

Outro formalismo explorado nos anos 90 para o processo de modelagem e verificação
de aplicações industriais são as redes de Petri [Murata 1989, Maciel et al. 1996, de Moraes



12 CAPÍTULO 3. FORMALISMOS PARA MODELAGEM DE SED

& Castrucci 2001]. Uma visão geral das redes de Petri voltada para a área de automação
industrial, baseada na referência [de Moraes & Castrucci 2001] será apresentada posteri-
ormente na Seção 3.4.

3.2 Linguagens e Autômatos

Esta seção descreve os principais conceitos de linguagens e autômatos relacionados ao
estudo do comportamento lógico de sistemas a eventos discretos. Cassandras & Lafortune
(2008) apresentam de maneira didática uma introdução aos sistemas de eventos discretos,
com ênfase para a modelagem de sistemas através dos autômatos. Este trabalho tem se
tornado a referência clássica sobre SED e, por isso, será utilizado neste capítulo como
a fonte básica de informações para as nossas discussões. No entanto, para estudos mais
aprofundados sobre o assunto, recomendamos a leitura dos quatro primeiros capítulos do
referido livro.

No estudo dos SED, considera-se o conjunto de eventos E como um alfabeto. Assume-
se também que E é um conjunto finito. Uma sequência de eventos tomada deste conjunto
é chamada “palavra” ou “string”. Uma string que não contém eventos é chamada string
vazia e é denotada pelo símbolo ε. O tamanho da string |s| indica o número de eventos da
sequência s. Por convenção, o tamanho da string vazia ε é igual a zero. De acordo com
essas convenções, uma linguagem é definida como:

Definição 3.1 (Linguagem)
Uma linguagem definida sobre um conjunto de eventos E é um conjunto de strings de

tamanho finito formado a partir dos eventos de E.

Exemplo 3.1 (Transcrito literalmente do livro do Cassandras & Lafortune)
Seja E = {a,b,g} o conjunto de eventos. Então, pode-se definir as linguagens:

• L1 = {ε,a,abb}, que contém somente três strings;
• L2 = {todas as strings de tamanho 3 iniciadas com o evento a}, que contém nove

strings;
• L3 = {todas as strings de tamanho finito iniciadas com o evento a}, que contém um

número infinito de strings.

Alguns conceitos, operações e a terminologia básica sobre strings e linguagens são
apresentados a seguir:

• Se u e v são duas strings, então uv é a concatenação dos eventos da string u se-
guido imediatamente dos eventos de v; a string vazia ε é o elemento identidade da
concatenação, ou seja, uε = εu = u, para qualquer string u.
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• E∗ representa o conjunto de todas as strings finitas formado a partir dos eventos de
E, incluindo a string vazia; o operador ∗ é chamado de “fechamento de Kleene”.
Uma linguagem sobre o conjunto de eventos E é, portanto, um subconjunto de E∗;
em particular, a linguagem vazia ( /0), E e E∗ são linguagens.

• Se tuv = s com t,u,v ∈ E∗, então: t é chamado de prefixo, u é chamado de substring
e v é chamado sufixo de s; note que ε e s são prefixo, substrings e sufixos de s.

• As operações usuais de conjuntos, tais como união, interseção, diferença e comple-
mento, são aplicadas também às linguagens.

• Concatenação: Seja La,Lb ⊆ E∗, então LaLb = {s ∈ E∗ : (s = sasb) e (sa ∈ La) e
(sb ∈ Lb)}, ou seja, uma string está em LaLb se ela pode ser escrita como a conca-
tenação de uma string em La com uma string em Lb.

• Prefixo-fechamento: Seja L ⊆ E∗, então L = {s ∈ E∗ : (∃t ∈ E∗)[st ∈ L]}, ou seja,
o prefixo-fechamento de L é a linguagem denotada por L que consiste de todos os
prefixos de todas as strings em L; em geral, L ⊆ L. L é dita ser prefixo-fechada se
L = L.

3.2.1 Autômatos

Um autômato é um dispositivo capaz de representar uma linguagem de acordo com
regras bem definidas. Portanto, métodos baseados em autômatos têm sido bastante uti-
lizados para a modelagem de SED, especialmente pela Teoria de Controle Supervisório
(TCS) [Ramadge & Wonham 1989] que será descrita na próxima seção. Autômatos re-
presentam uma abstração matemática que enumera explicitamente todos os estados do
sistema. Esses estados são conectados através de transições rotuladas, permitindo, assim,
a evolução do modelo. Graficamente, os autômatos são representados por um diagrama
de transição de estados, onde os nós representam os estados e os arcos representam as
transições. Os rótulos das transições são elementos do conjunto de eventos E. Um dos
estados é definido com estado inicial do modelo, indicado por uma pequena seta. Além
disso, alguns estados são definidos como estados finais ou marcados para indicar um
comportamento desejado do modelo, por exemplo, fim de operação de um determinado
equipamento. Esses estados são identificados por círculos duplos.

A Figura 3.1 mostra os autômatos que representam as linguagens L1, L2 e L3 definidas
no Exemplo 3.1. Na figura, o rótulo “a,b,g” significa que a transição ocorre com um dos
eventos a, b ou g.

0 1 2 3
a b bL :1

L :2 0 1 2 3
a a,b,g a,b,g

0 1
aL :3 a,b,g

Figura 3.1: Diagramas de transições de estados para as linguagens L1, L2 e L3.
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Cassandras & Lafortune (2008), discutem tanto os modelos não temporais que se
preocupam com as propriedades lógicas referentes à ordenação de eventos quanto os mo-
delos temporais para analisar propriedades que envolvem restrições de tempo. Considerando-
se os modelos não temporais, duas variações se destacam na literatura: os autômatos com
saída (Autômatos de Moore) e os autômatos de entrada/saída (Autômatos de Mealy).
Nos autômatos de Moore, existem uma função de saída que associa uma ação a cada es-
tado do modelo. Nos autômatos de Mealy, as transições são rotuladas com eventos da
forma evento de entrada / evento de saída. Em outra visão, os autômatos não temporais
podem ser classificados em razão do comportamento da função de transição em autôma-
tos determinísticos e não-determinísticos. Nos autômatos determinísticos, a partir de
um estado e para qualquer evento é possível definir precisamente o próximo estado. Nos
autômatos não-determinísticos essa regra não é garantida. Porém, formalmente, pode-se
provar a equivalência entre esses dois tipos de autômatos.

A seguir, apresenta-se a definição formal dos autômatos determinísticos não tempo-
rais, transcrita literalmente do livro de Cassandras & Lafortune (2008). Para um estudo
completo da teoria dos autômatos o livro de Hopcroft et al. (2006) consiste na referência
clássica sobre o assunto.
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Definição 3.2 (Autômato finito determinístico - AFD)
Um AFD G é uma 6-tupla

G = (X ,E, f ,Γ,x0,Xm)

onde

• X é o conjunto finito de estados;
• E é o conjunto finito de eventos associados com G;
• f : X ×E → X é a função de transição: f (x,e) = y significa que existe uma transi-

ção rotulada pelo evento e do estado x para o estado y; em geral, f é uma função
parcial sobre o seu domínio;

• Γ : X → 2E é a função de eventos ativos; Γ(x) é o conjunto dos eventos e tal que
f (x,e) é definida; ela é chamada de conjunto de eventos ativos de G em x;

• x0 é o estado inicial;
• Xm ⊆ X é o conjunto de estados finais ou marcados.

3.2.2 Linguagens Representadas por Autômatos

A ligação entre linguagens e autômatos é visualizada através do diagrama de transi-
ção de estados do autômato. O conjunto de todos os caminhos do diagrama que partem
do estado inicial define a linguagem gerada pelo autômato, enquanto que o conjunto dos
caminhos que partem do estado inicial e finalizam em um estado marcado define a lin-
guagem marcada pelo autômato.

Formalmente, tem-se:

Definição 3.3 (Linguagem gerada e linguagem marcada)
A linguagem gerada por G = (X ,E, f ,Γ,x0,Xm) é

L(G) = {s ∈ E∗ : f ′(x0,s) é definida}

A linguagem marcada por G é

Lm(G) = {s ∈ L(G) : f ′(x0,s) ∈ Xm}

Nas definições acima, assume-se que a função de transição f é estendida do domínio
X ×E para X ×E∗, recursivamente, da seguinte forma:

f ′(x,ε) = x
f ′(x,se) = f ( f ′(x,s),e) para s ∈ E∗ e e ∈ E

A partir das definições de G, L(G) e Lm(G), tem-se que um autômato G pode alcançar
um estado x onde Γ(x) = /0, ou seja, o conjunto de eventos ativos no estado x é vazio, mas
x /∈ Xm. Isso é chamado deadlock ou bloqueio pois nenhum evento pode ser executado
nessa situação, assim o autômato não pode mudar de estado. Considerando-se a definição
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de marcação, diz-se que o sistema “bloqueia” porque ele entra em um estado de deadlock
sem ter terminado a tarefa. Se a situação de deadlock ocorrer, então necessariamente
Lm(G) é um subconjunto próprio de L(G), uma vez que alguma string de L(G) que finaliza
no estado x não pode ser um prefixo de uma string de Lm(G).

Outra situação que pode acontecer na evolução dos autômatos é quando existe um
conjunto de estados não marcados, que forma um componente fortemente conectado, isto
é, esses estados são alcançados a partir de algum outro estado, mas eles não possuem
transição de saída do referido conjunto. Essa situação é chamada livelock. Em outras
palavras, enquanto o sistema está “vivo” no sentido em que ele sempre pode executar um
evento, ele nunca pode completar uma tarefa iniciada, pois nenhum estado no conjunto é
marcado e o sistema não pode deixar esse conjunto de estados. Se a situação de livelock
é possível, então novamente Lm(G) será um subconjunto próprio de L(G), uma vez que
alguma string de L(G) que alcança aquele conjunto de estados não marcados não pode
ser um prefixo de uma string de Lm(G), pois assumiu-se que não existe nenhuma maneira
de sair desse conjunto. Dessa forma, diz-se que o sistema está “bloqueado” em livelock.

Esses dois conceitos são de suma importância no estudo dos sistemas de eventos dis-
cretos, pois podem levar a situação de “bloqueio”, a qual é formalmente definido a seguir:

Definição 3.4 (Bloqueio)
Um autômato G é dito ser bloqueante se

Lm(G) ⊂ L(G)

onde o conjunto inclusão é próprio, e G é não-bloqueante quando

Lm(G) = L(G)

Assim, se um autômato é bloqueante significa que deadlock e ou livelock podem ocor-
rer no sistema.

3.2.3 Operações sobre Autômatos

Para analisar SED modelados através de autômatos, com intenção de evitar situações
de bloqueio (deadlock e livelock) e de restringir as linguagens geradas e ou marcadas para
aceitar apenas sequências de eventos desejadas, algumas operações sobre os autômatos
devem ser realizadas, tais como: acessibilidade, coacessibilidade e trim. Além disso,
para a construção de modelos complexos a partir de modelos básicos, os autômatos de-
vem ser compostos através de operações sistemáticas, tais como: composição paralela e
composição por produto.

A operação de acessibilidade elimina todos os estados que não são alcançados a partir
do estado inicial. No entanto, ela não altera as linguagens L(G) e Lm(G). A componente
acessível de um autômato G, denotada por Ac(G), é formalmente definida a seguir:
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Definição 3.5 (Componente acessível - Ac(G))

Ac(G) = (Xac,E, fac,x0,Xm,ac), onde:

Xac = {x ∈ X : (∃s ∈ E∗)[ f (x0,s) = x]}
Xm,ac = Xm

T

Xac

fac = f |Xac ×E → Xac

Note que nesta definição, fac é a função f restrita ao domínio dos estados acessíveis
Xac.

A operação de coacessibilidade elimina todos os estados que não alcançam um estado
marcado qualquer. Esta operação não altera a linguagem marcada Lm(G), porém pode al-
terar a linguagem gerada L(G). A componente coacessível de um autômato G, denotada
por CoAc(G), é formalmente definida a seguir:

Definição 3.6 (Componente coacessível - CoAc(G))

CoAc(G) = (Xcoac,E, fcoac,x0,coac,Xm), onde:

Xcoac = {x ∈ X : (∃s ∈ E∗)[ f (x,s) ∈ Xm]}

x0,coac =

{
x0 se x0 ∈ Xcoac

indefinido caso contrário
fcoac = f |Xcoac ×E → Xcoac

Note que nesta definição, fcoac é a função f restrita ao domínio dos estados coacessí-
veis Xcoac.

Um autômato é denominado trim quando é, ao mesmo tempo, acessível e coacessível.
A componente trim de um autômato G é, denotada por Trim(G), é formalmente definida
a seguir:

Definição 3.7 (Componente trim - Trim(G))

Trim(G) = CoAc[Ac(G)] = Ac[CoAc(G)]

As operações de composição consideram dois autômatos G1 = (X1,E1, f1,Γ1,x01,Xm1)
e G2 = (X2,E2, f2,Γ2,x02,Xm2). Assume-se que esses autômatos são acessíveis. Nenhuma
declaração é feita sobre os dois conjuntos de eventos E1 e E2.

A operação de composição por produto, também chamada composição completa-
mente síncrona, é formalmente definida a seguir:

Definição 3.8 (Produto)
O produto de G1 e G2 é um autômato
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G1 ×G2 = Ac(X1 ×X2,E1
S

E2, f ,Γ1×2,(x01,x02),Xm1 ×Xm2)

onde:

f ((x1,x2),e) =

{
( f1(x1,e), f2(x2,e)) se e ∈ Γ1(x1)

T

Γ2(x2)

indefinido caso contrário

e assim Γ1×2(x1,x2) = Γ1(x1)
T

Γ2(x2).

Na operação de produto, as transições dos dois autômatos devem sempre ser sincro-
nizadas sobre um evento comum, isto é, um evento e ∈ E1

T

E2. Os estados de G1 ×G2

são denotados por pares, onde o primeiro componente é o estado atual de G1 e o segundo
componente é o estado atual de G2.

A composição por produto é bastante restritiva, pois ela permite somente as transições
sobre eventos comuns. Porém, na modelagem de sistemas compostos, o conjunto de
eventos de cada componente inclui eventos privados que são percebidos apenas no próprio
componente e eventos comuns que são compartilhados com outros autômatos para indicar
o acoplamento entre os respectivos componentes. Assim, a maneira padrão de construir
modelos de sistemas completos a partir de modelos de componentes individuais é através
da operação de composição paralela ou composição síncrona, que é formalmente definida
a seguir:

Definição 3.9 (Composição paralela)
A composição paralela de G1 e G2 é um autômato

G1‖G2 = Ac(X1 ×X2,E1
S

E2, f ,Γ1‖2,(x01,x02),Xm1 ×Xm2)

onde:

f ((x1,x2),e) =

⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

( f1(x1,e), f2(x2,e)) se e ∈ Γ1(x1)
T

Γ2(x2)

( f1(x1,e),x2) se e ∈ Γ1(x1)\E2

(x1, f2(x2,e)) se e ∈ Γ2(x2)\E1

indefinido caso contrário

e assim Γ1‖2(x1,x2) = [Γ1(x1)
T

Γ2(x2)]
S

[Γ1(x1)\E2]
S

[Γ2(x2)\E1].

Na composição paralela, um evento comum, isto é, um evento e ∈ E1
T

E2, é execu-
tado pelos dois autômatos simultaneamente. Dessa forma, os dois autômatos são “sincro-
nizados” sobre eventos comuns. Os eventos privados, isto é, os eventos que pertencem
a (E2\E1

S

E1\E2) podem ser executados sempre que possível. Assim, um componente
pode executar seus eventos privados sem a participação de outro componente.
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3.3 Controle Supervisório

Segundo Cassandras & Lafortune (2008) a Teoria de Controle Supervisório (TCS) tem
como premissa o fato de que o comportamento de um SED, modelado por um autômato
G, não é satisfatório e deve ser “modificado” através de um controle para que um conjunto
de especificações seja garantido. Assim, na TCS uma “planta” G normalmente é separada
do “controle” (ou supervisor) S. Nesse sentido, duas questões devem ser entendidas:

1. O que se entende por especificação?
2. Como S modifica o comportamento de G?

A primeira pergunta é interpretada como: a linguagem L(G) contém strings que não
são aceitáveis porque elas violam alguma condição de segurança e não-bloqueio que deve
ser imposta ao sistema, por duas razões básicas: i) Certos estados de G são indesejáveis e
devem ser evitados, por exemplo, estados onde G bloqueia, via deadlock ou livelock, ou
estados que são fisicamente inadimissíveis (colisão de componentes, por exemplo); e ii)
Algumas strings em L(G) contêm substrings que não devem ser permitidas, por exemplo,
substrings que violam um ordenamento desejado de certos eventos. Essas strings são
especificações do modelo e devem ser representadas através de autômatos.

Na segunda pergunta, o objetivo é entender propriedades chaves da teoria de controle
que surgem no controle de SED em vez de desenvolver mecanismos de controle empíri-
cos. No paradigma da TCS, S vê (ou observa) algum ou possivelmente todos os eventos
que G executa. Em seguida, S diz a G quais eventos do conjunto atual de eventos ativos
são permitidos ocorrer. Em outras palavras, S tem a capacidade de desabilitar alguns,
mas não necessariamente todos os eventos possíveis de G. A decisão sobre quais eventos
desabilitar pode ser alterada sempre que S observa a execução de um novo evento por G.
Dessa forma, S exerce controle com realimentação dinâmica sobre G.

Considere um SED modelado pelas linguagens L e Lm definidas sobre um conjunto
de eventos E. L é a linguagem gerada e Lm é a linguagem marcada pelo SED, conforme
definições apresentadas na seção anterior. Sem perda de generabilidade, assume-se que L
e Lm são as linguagens gerada e marcada pelo autômato G = (X ,E, f ,Γ,x0,Xm), onde X
não necessita ser finito; isto é, L(G) = L e Lm(G) = Lm. Neste cenário, fala-se em “SED
G”. Agora, deseja-se juntar um supervisor S para interagir com G em malha fechada,
como apresentado na Figura 3.2.

De acordo com a figura, S(e) é a ação de controle em e; S é a política de controle; e o
sistema em malha fechada é denotado por S/G, ou seja, “S controlando G”.

Em um cenário mais avançado, o conjunto de eventos E pode ser particionado em
eventos controláveis Ec e eventos não-controláveis Euc, ou seja, E = Ec

S

Euc. Os eventos
controláveis são eventos que podem ser desabilitados pelo supervisor S, enquanto que os
eventos não-controláveis não podem ser desabilitados. Existem diversas razões para que
eventos sejam modelados como não-controláveis, por exemplo, um evento que representa
uma falha ou eventos que não podem ser evitados devido à limitações do hardware.

O paradigma de controle é definido como uma função de transição de G, controlada
por S, no sentido em que os eventos controláveis de G podem ser dinamicamente habili-
tados ou desabilitados por S. Formalmente, tem-se que:



20 CAPÍTULO 3. FORMALISMOS PARA MODELAGEM DE SED

Supervisor

S

Planta

G

eS(e)

Figura 3.2: Controle supervisório em malha fechada.

S : L(G) → 2E

Como o sistema controlado S/G representa um SED, podem-se definir as linguagens
geradas e marcadas como subconjuntos de L(G) e Lm(G), respectivamente. Tais lingua-
gens contêm as strings que permanecem possíveis na presença do supervisor S. Formal-
mente, tem-se:

Definição 3.10 (Linguagens gerada e marcada por S/G)
A linguagem gerada por S/G é definida recursivamente como:

1. ε ∈ L(S/G)
2. [(s ∈ L(S/G)) e (sσ ∈ L(G)) e (σ ∈ S(e))] ⇔ [sσ ∈ L(S/G)].

A linguagem marcada por S/G é definida como:

Lm(S/G) = L(S/G)
\

Lm(G)

A noção de bloqueio definida anteriormente também é significativa para o SED S/G,
em função das linguagens gerada e marcada associadas. Formalmente, tem-se:

Definição 3.11 (Bloqueio em sistema controlado)
O SED S/G é dito ser bloqueante se

L(S/G) �= Lm(S/G)

e não-bloqueante quando

L(S/G) = Lm(S/G)

Outra forma de visualizar o conjunto de eventos E é particioná-lo em eventos ob-
serváveis Eo e não-observáveis Euo, ou seja, E = Eo

S

Euo. Os eventos observáveis são
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eventos que podem ser vistos pelo supervisor S, enquanto que os eventos não-observáveis
não podem ser vistos. Existem diversas razões para que eventos sejam modelados como
não-observáveis, por exemplo, limitações dos sensores ligados ao sistema ou a natureza
distribuída de alguns sistemas onde eventos em algumas localizações não podem ser vis-
tos em outras. A discussão a respeito de eventos não-observáveis não será considerada
nesta Tese de Doutorado. No entanto, o livro de Cassandras & Lafortune (2008) apresenta
uma discussão bastante detalhada com relação a esses tipos de eventos.

Segundo de Queiroz (2004) a metodologia usada na TCS consiste em dividir o pro-
blema em três etapas, a saber:

1. Obter o modelo da planta G a ser controlada;
2. Obter o modelo de representação das especificações H;
3. Realizar a síntese de uma lógica de controle não-bloqueante e ótima.

A primeira etapa consiste em representar a planta através de um autômato G. Porém,
para sistemas complexos, a planta deve ser dividida em subsistemas independentes que
podem ser modelados através de autômatos intermediários G′

i, i = 1, . . . ,n. O modelo
completo da planta é obtido através da composição paralela dos subsistemas envolvidos,
ou seja, G = ‖n

i=1G′
i.

Na segunda etapa, para cada especificação do modelo, descrita através de linguagem
natural, deve ser modelada também através de um autômato. Não existe um procedimento
sistemático para descrever esse processo de conversão, porém, Cassandras & Lafortune
(2008) mostram como representar especificações frequentemente usadas em aplicações
industriais. Quando existirem diversas especificações Hi, i = 1, . . . ,n, elas devem ser com-
binadas com o modelo da planta G através das operações de produto ou composição pa-
ralela. A escolha é feita baseada nos eventos que aparecem no diagrama de transição da
especificação H e de acordo com o conjunto de eventos da especificação que se deseja
definir.

A terceira etapa da metodologia consiste em definir quais ações de controle devem ser
implementadas a partir dos eventos gerados pelo SED para que sequências específicas de
eventos sejam observadas. Esta etapa está fora do escopo desta Tese e, portanto, não será
discutida com mais detalhes.

Essa abordagem é conhecida na literatura como abordagem monolítica e apresenta
algumas limitações, que foram destacadas por Vieira (2007):

• A complexidade computacional é exponencial em função dos estados dos autôma-
tos e proporcional ao número de subsistemas envolvidos;

• O número de estados do autômato que marca o comportamento ótimo sob supervi-
são também é exponencial e proporcional ao número de subsistemas;

• A inclusão ou exclusão de um subsistema ou de uma especificação requer que os
procedimentos de síntese, redução e implementação do supervisor sejam refeitos na
íntegra.

Para resolver tais limitações, abordagens modulares e de controle descentralizado têm
sido propostas na literatura. Aqui no Brasil, o grupo de pesquisa com ênfase em controle
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de sistemas a eventos discretos do Departamento de Automação e Sistemas, da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), liderado pelo Prof. Dr. José Eduardo Ribeiro
Cury, tem apresentado diversas contribuições nessa área.

3.3.1 Considerações sobre a TCS

Devido à fundamentação na teoria de linguagens, a abordagem de controle supervi-
sório obteve grande aceitação na área acadêmica, porém ela não obteve sucesso no setor
industrial. Segundo Hellgren et al., em [Hellgren et al. 2005], atualmente, há apenas re-
latos de implementação de pequeno porte de lógica de controle baseada na síntese por
controle supervisório. Em geral, sínteses baseadas na TCS levam a lógicas e programas
muito complexos, o que justifica em parte o insucesso dessa abordagem na indústria. Até
mesmo as abordagens com controle modular não resolveram o problema da complexidade
dos programas gerados, pois estes necessitam realizar testes para resolução de conflitos
como descrito em de Queiroz (2004).

Outro aspecto que limita a abordagem de TCS é a sua incapacidade de lidar com
aspectos temporais e com paralelismo. Por fim, acredita-se que um aspecto filosófico que
dificulta a aceitação da abordagem de TCS é o seu conceito de “desabilitar” eventos, ao
invés de “forçar” ações, o que é mais natural quando se concebe as funcionalidades de um
controlador.

3.4 Redes de Petri

As Redes de Petri (RdP) são ferramentas de modelagem matemática baseadas em
estados e representam uma alternativa aos autômatos para a criação de modelos não tem-
porais de SED. Assim como os autômatos, as Redes de Petri são dispositivos que mani-
pulam eventos de acordo com certas regras e incluem condições explícitas sobre as quais
um evento pode ser habilitado; isso permite a representação de SED gerais cuja opera-
ção depende de esquemas de controle complexos. Na modelagem de SED através das
RdPs, as transições representam os eventos que dirigem o SED, e os lugares descrevem
as condições sobre as quais esses eventos podem ocorrer.

Cassandras & Lafortune (2008) destacam dois motivos para o uso das RdPs na mo-
delagem de SED: i) as RdPs podem representar uma classe de linguagens maior do que
a classe das linguagens regulares (linguagens geradas pelos autômatos finitos); e ii) a
imensa quantidade de técnicas de análise que têm sido desenvolvidas para o estudo de
propriedades dos modelos produzidos, tais como análise de alcançabilidade e técnicas al-
gébricas. Porém, Gomes & Barros (2005), indicam que as RdPs ditas “Regulares” ou de
baixo-nível são difíceis de usar na prática devido ao problema do rápido crescimento do
modelo para sistemas não-triviais. Além disso, os modelos gerados a partir de métodos
para construção sistemática são de difícil dedução do estado global do sistema, o qual é
obtido através do número de tokens nos lugares da RdP. Esses argumentos indicam um
aspecto das RdP não terem se popularizado no processo de modelagem de sistemas de
automação industrial. Entretanto, o uso das RdPs no controle de SED é uma área de pes-
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quisa ativa e existem técnicas de síntese de controladores que exploram as propriedades
estruturais das RdPs.

Formalmente, uma Rede de Petri é definida como:

Definição 3.12 (Rede de Petri)
Uma RdP é uma 5-tupla

(P,T,A,w,x)

onde:

• P = {p1, . . . , pn} é o conjunto finito de lugares;
• T = {t1, . . . , tm} é o conjunto finito de transições;
• A é o conjunto finito de arcos pertencente ao conjunto (P×T )

S

(T ×P), em que
(P×T ) representa o espaço dos arcos orientados de pi para t j, também designados
por (pi, t j), e (T ×P) representa o espaço dos arcos orientados de t j para pi ou
(t j, pi);

• w é a função que atribui um peso w (número inteiro) a cada arco;
• x : P → N é um mapeamento em que x[pi] define o número de tokens no lugar pi.

Na definição, os conjuntos T e P são disjuntos, i.e., T
T

P = /0; n = |P| é a cardi-
nalidade do conjunto P, ou seja, o número de lugares da RdP; e m = |T | é o número
de transições da Rede. Normalmente, o mapeamento x0 define a marcação no início da
evolução da Rede.

A Figura 3.3 mostra uma RdP trivial definida pelos conjuntos P = {p1, p2}, T =
{t1}, A = {(p1, t1), (t1, p2)}, w : w(p1, t1) = 2,w(t1, p2) = 1 e marcação inicial x0 = [2,1].

2 1

p1
t1 p2

Figura 3.3: Representação gráfica de uma Rede de Petri.

O estado de uma RdP é definido por uma determinada configuração do modelo, ou
seja, o número de tokens de cada um dos lugares. É importante notar que na literatura
sobre RdP, o termo “marcação” de uma rede é mais comum do que “estado” da Rede.
Porém, nas discussões sobre o uso das RdPs para a modelagem de SED, utiliza-se geral-
mente a terminologia “estado” de uma RdP.

Uma transição t está habilitada quando em todos os lugares de entrada da transição
houver tokens suficientes para o disparo da mesma, ou seja, o número de tokens no lugar
p deve ser maior ou igual ao peso do arco (p, t). Formalmente, tem-se:

Definição 3.13 (Transição habilitada)
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Seja t j ∈ T uma transição em uma RdP. Considere I(t j) o conjunto dos lugares de
entrada da transição t j. Então, t j está habilitada se

x(pi) ≥ w(pi, t j),∀pi ∈ I(t j)

Quando uma transição está habilitada, diz-se que ela pode disparar ou que ela pode
ocorrer. Na Figura 3.3, a transição t1 está habilitada, pois o lugar p1 possui dois tokens
e é igual ao peso do arco (p1, t1). Se t1 for disparada, então a RdP passa para uma nova
configuração x1 = [0,2] e t1 passa a ser não-habilitada. Dessa forma, o mecanismo de
transição de estados em uma RdP é definido pela movimentação de tokens através da
Rede e todas as configurações possíveis da RdP determinam o espaço de estados X do
modelo. Em outras palavras, o espaço de estados X de uma RdP com n lugares é definido
por todos os vetores n-dimensionais: x0,x1, . . . ,xn, cujas entradas são valores inteiros não-
negativos e que representam o número de tokens de cada um dos lugares. O espaço de
estados X é representado por N

n.
Formalmente, a evolução de uma RdP é definida pela função de transição de estado f

da seguinte forma:

Definição 3.14 (Função de transição de estado)
A função de transição de estado, f : N

n ×T → N
n da RdP (P,T,A,w,x) é definida

para a transição t j ∈ T se e somente se

x(pi) ≥ w(pi, t j),∀pi ∈ I(t j) (3.1)

Se f (x, t j) for definida, então x′ = f (x, t j) é a nova configuração, onde:

x′(pi) = x(pi)−w(pi, t j)+w(t j, pi), i = 1, . . . ,n (3.2)

O conjunto de transições habilitadas em um dado estado da RdP é equivalente ao
conjunto de eventos ativos em um determinado estado de um autômato. A condição 3.1
garante que a função de transição de estados é definida somente para transições que estão
habilitadas; assim, uma “transição habilitada” é equivalente a um “evento possível” em
um autômato. Em autômatos, a função de transição é um tanto que arbitrária e nas RdPs a
função de transição é baseada na estrutura de rede. Assim, o próximo estado definido pela
equação 3.2 explicitamente depende dos lugares de entrada e de saída de uma transição e
dos pesos dos respectivos arcos.

No estudo das RdP não temporais para modelar SED deve-se examinar cada possí-
vel sequência de transições (eventos), como é realizado quando são utilizados autômatos.
Outra importante observação sobre o comportamento das RdP é que nem todos os es-
tados em N

n podem necessariamente ser acessados a partir de um determinado estado
inicial. Essas observações levam à definição de estados alcançáveis, R[(P,T,A,w,x)] da
RdP (P,T,A,w,x). Da mesma maneira que foi definido no estudo dos autômatos, a função
de transição é estendida da seguinte forma:

f (x,ε) = x
f (x,st) = f ( f (x,s), t) para s ∈ T ∗ e t ∈ T .
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Note que o símbolo ε é usado para indicar ausência de disparo de transição.
Considerando a função de transição estendida, os estados alcançáveis são definidos,

formalmente, como:
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Definição 3.15 (Estados alcançáveis)
O conjunto de estados alcançáveis da RdP (P,T,A,w,x) é:

R[(P,T,A,w,x)] = {y ∈ N
n : ∃s ∈ T ∗( f (x,s) = y)}

Essas definições assumem que as transições habilitadas são disparadas somente uma
de cada vez.

3.4.1 Linguagens das RdP

Para o estudo das RdPs como um formalismo para representação de linguagens, é
necessário definir explicitamente a correspondência entre os eventos e as transições da
Rede. Dessa forma, define-se formalmente uma RdP rotulada como:

Definição 3.16 (Rede de Petri rotulada)
Uma RdP rotulada é uma 8-tupla

N = (P,T,A,w,E, l,x0,Xm)

onde:

• (P,T,A,w) é uma RdP;
• E é o conjunto de eventos;
• l : T → E é a função de rotulagem das transições;
• x0 ∈ N

n é o estado inicial da rede;
• Xm ⊆ N

n é o conjunto de estados marcados da rede.

A noção de estados marcados nesta definição é análoga à noção de estados marcados
usados na definição dos autômatos. Com esses conceitos em mente, define-se formal-
mente as linguagens gerada e marcada por uma RdP da seguinte forma:

Definição 3.17 (Linguagens gerada e marcada de uma RdP)
A linguagem gerada pela RdP rotulada N = (P,T,A,w,E, l,x0,Xm) é

L(N) = {l(s) ∈ E∗ : s ∈ T ∗ e f (x0,s) é definida}

A linguagem marcada por N é

Lm(N) = {l(s) ∈ L(N) : s ∈ T ∗ e f (x0,s) ∈ Xm}
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3.4.2 RdP e a Teoria de Controle Supervisório

As definições formais e os algoritmos utilizados na análise das RdPs estão fora do
escopo desta Tese de Doutorado. Porém, apresentaremos uma breve discussão sobre
abordagens de controle que utilizam as RdPs. Na Seção 3.3 foram discutidas algumas
propriedades relativas às linguagens geradas e marcadas pelos autômatos. Porém, tais
propriedades são independentes do formalismo de modelagem usado para representar es-
sas linguagens. Nos algoritmos descritos pela Teoria de Controle Supervisório (TCS)
assume-se que as linguagens de interesse são regulares e são baseadas na representação
dos autômatos de estados finitos.

Uma importante motivação para o uso das RdPs, destacada em Cassandras & Lafor-
tune (2008), diz respeito a estender a aplicabilidade dos resultados da TCS além da classe
das linguagens regulares. Porém, esse estudo implica no aparecimento de algumas difi-
culdades, tais como: i) executar a operação TRIM para uma RdP bloqueante; e ii) realizar
supervisores para RdPs determinísticas.

Para linguagens regulares, um sistema modelado através de RdPs sempre possui uma
representação equivalente baseada em autômatos finitos. Assim, os algoritmos descri-
tos pela TCS podem ser aplicados naturalmente e as RdPs podem ser usadas em razão
de complexidade computacional, pois os modelos RdPs são mais compactos do que os
autômatos correspondentes.

Finalmente, as informações estruturais das RdPs têm motivado o desenvolvimento de
outras abordagens baseadas em estados para o controle de SED, como alternativa à abor-
dagem baseada em linguagens da TCS. Nestas abordagens, as especificações do sistema
não-controlado são indicadas em termos de estados proibidos, e o mecanismo de con-
trole irá decidir qual das transições habilitadas e controláveis no modelo será disparada
pelo controlador. Seguindo a idéia de sublinguagem suprema na TCS, o controlador deve
garantir que nenhum dos estados proibidos seja alcançado e, ele deve fazer isso com “in-
tervenção mínima” sobre o comportamento do sistema. O problema em questão é mostrar
como um comportamento não desejado pode ser evitado em uma dada RdP por meio
de adições ponderadas de lugares e arcos para resultar em uma “RdP controlada” com
comportamento satisfatório.

3.4.3 Considerações sobre as RdP

Gomes & Barros (2005) afirmam que: é um fato facilmente confirmado pela experi-
ência que as RdP “Regulares”, também conhecidas como RdP de baixo nível, são difíceis
de ser usadas na prática devido ao problema do rápido crescimento do modelo. Naquele
artigo, eles apresentam uma classificação para diversos mecanismos de abstração e estru-
turação hierárquica das RdP propostos nos últimos 15 anos, incluindo composição: fusão
e dobragem e abstração: macros e invocações. As RdP de alto-nível, tais como: RdP
coloridas e RdP inspirada em objetos são complexas e pouco conhecidas por engenheiros
de um modo geral, dificultando assim a sua utilização em atividades práticas. Adicio-
nalmente, nos modelos gerados a partir de métodos para construção sistemática é difícil
deduzir a configuração atual do sistema, a qual é obtida através da marcação dos tokens
na RdP. Chambers et al. (2001) destacam que os engenheiros devem ser capazes de olhar
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um modelo do software de controle e facilmente raciocinar sobre seu comportamento di-
nâmico. Enfim, esses argumentos representam um aspecto porque as RdP não terem se
popularizado no processo de modelagem de sistemas da área de automação industrial.

Para informações detalhadas sobre as Redes de Petri para uso geral, incluindo defi-
nições, propriedades, classificações e processos de modelagem, [de Moraes & Castrucci
2001, Maciel et al. 1996, Murata 1989] são boas referências sobre o assunto. Porém, dis-
cussões das RdPs relativas aos sistemas a eventos discretos são melhores apresentadas em
[Cassandras & Lafortune 2008].

3.5 Outros Formalismos

Esta seção discute alguns formalismos baseados em autômatos que representam o es-
tado da arte referente à modelagem de sistemas a eventos discretos. Eles consistem em
tentativas de minimizar as dificuldades envolvidas na modelagem de SED complexos usa-
dos em aplicações industriais. Na literatura, existe uma grande quantidade de trabalhos
relacionados, porém apresentaremos apenas três modelos: as X-machine porque foram
introduzidas nos anos 70 e desde então diversas dissertações e teses foram produzidas
garantindo a evolução do formalimo; as máquinas de estados finitos modulares porque
representam uma abordagem baseada nos autômatos finitos com a inclusão do conceito
de modularidade e comunicação baseada em canais (no caso filtros) entre os módulos;
e os autômatos com variáveis porque também representam uma abordagem baseada nos
autômatos finitos com a inclusão de condições de guarda nas transições entre os estados
do sistema, além de variáveis booleanas que são utilizadas nas condições para controlar
melhor a evolução dos modelos. As duas últimas metodologias são fortemente relacio-
nadas com o nosso trabalho, além de terem sido discutidas e publicadas recentemente no
workshop sobre Sistemas a Eventos Discretos (do inglês: Whokshop on Discrete Event
Systems - WODES).

3.5.1 X-machine

As X-machine [Eilenberg 1974, Holcombe 2000] foram introduzidas por S. Eilenberg
em 1974 como um modelo matemático para examinar os relacionamentos entre lingua-
gens e autômatos. A definição de X-machine fornece um conceito bastante geral que
permite representar os principais formalismos existentes, a saber: máquinas de Turing,
redes de Petri e máquinas de estados finitos, com os seus respectivos comportamentos
computacionais. (Ver [Holcombe 1988] para mais informações).

Segundo Holcombe (2000), o uso de X-machines continua um tema de pesquisa em
aberto para modelar sistemas VLSI (Very-large-scale integration), em particular des-
crições VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language)
[Ashenden 1990], no paradigma de projetos Orientados a Objetos e em técnicas de verifi-
cação de modelos, onde a existência de memória interna é analisada em combinação com
a exploração do espaço de estados. Chambers et al. (2001) apresentam uma introdução
aos modelos X-machine para verificar diagramas Ladder usados em CLP. O artigo mos-
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tra como gerar um modelo X-machine a partir de um programa Ladder, caracterizando-se
assim o procedimento de reengenharia, discutido na Figura 1.2.

Formalmente, uma X-machine é definida como:

Definição 3.18 (X-machine)
Uma X-machine é uma 10-tupla

M = (X ,Y,Z,α,β,Q,Φ,F, I,T), onde:

onde:

• X é o conjunto de dados fundamentais que a máquina opera;
• Y e Z são os conjuntos de entrada e saída, respectivamente;
• α e β são as funções (parciais) de entrada e saída usadas para converter o conjunto

de entrada e saída em/de o conjunto de dados fundamental:

α : Y → X ,β : X → Z

• Q é o conjunto (finito) de estados;
• Φ é o tipo de M, um conjunto de relações sobre X:

Φ : P (X → X ), onde P denota o conjunto das partes;

• F é a função parcial que determina o próximo estado e, normalmente, ele é descrito
através de um diagrama de transição de estados:

F : Q×F → PQ

• I e T são os conjuntos de estado inicial e estados terminais (ou finais), respectiva-
mente.

Em razão de possuir um conceito bastante geral, as X-machines não se popularizaram
e o avanço de seus modelos ficaram restritos à comunidade acadêmica, sobretudo aos
pesquisadores liderados pelo Dr. Mike Holcombe (Department of Computer Science,
University of Sheffield, UK).

3.5.2 Máquinas de Estados Finitos Modulares

As máquinas de estados finitos modulares (do inglês: Modular Finite State Machine
- MFSM) [Endsley et al. 2006] são uma extensão das máquinas de estados finitos que in-
cluem modularidade e eventos “forçados”, desenvolvida para controle lógico de sistemas
de manufatura, com ênfase para os sistemas de manufatura reconfiguráveis. A modelagem
de um sistema em MFSM é realizada através dos seguintes passos:

1. criação da estrutura, determinando o número de módulos e pontos de comunicação;
2. criação de filtros, especificando a comunicação entre módulos e com a planta;
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3. criação dos módulos, definindo o comportamento lógico do sistema;
4. montagem e verificação do sistema.

A definição formal das MFSMs é baseada nos conceitos de módulos, filtros e sockets.
Um sistema modelado em MFSM é obtido a partir da composição dos diversos módulos,
filtros e sockets envolvidos. Os módulos e os filtros encapsulam uma Trigger/Response
FSM que é definida formalmente como:

Definição 3.19 (Trigger/Response FSM)
Uma TR FSM é uma 7-tupla

F = (X ,T,R,T ,x0,xd p,Xm), onde:

onde:

• X é o conjunto de estados;
• T é o conjunto de eventos (triggers);
• R é o conjunto de respostas (responses);
• T é o conjunto de transições trigger/response, definida da seguinte forma:

t = (trigger,estadoOrigem,estadoDestino,response), onde:

response representa o conjunto das respostas geradas quando a transição ocorre;
• x0 é o estado inicial;
• xd p é o estado dump, usado para indicar que a TR FSM está em um estado terminal,

ou seja, não é capaz de processar mais eventos;
• Xm é o conjunto de estados finais ou marcados.

Os sockets permitem a comunicação entre os módulos, ou seja, eles ligam eventos de
um módulo às conexões de outro módulo. Um socket é definido como um conjunto de
eventos (triggers) e um conjunto de respostas (responses). Um módulo é definido por uma
TR FSM e um conjunto de sockets, que permitem a comunicação com outros módulos.
Um filtro é definido através de uma TR FSM com o conjunto de respostas vazio e dois
sockets: SFa e SFb. Um filtro especifica a interface de comunicação entre os módulos.

Como as MFSMs são baseadas em máquinas de estados finitos, ferramentas de veri-
ficação formal tais como model-checking podem ser aplicadas aos modelos. Isso consiste
na principal vantagem do formalismo. No entanto, as MFSMs são fracas para mode-
lar sistemas que incluem concorrência, pois os módulos e filtros definidos nos modelos
contêm uma única máquina de estados. Pesquisas sobre MFSMs são desenvolvidas pelo
grupo liderado pela Dra. Dawn Tilbury, (Michigan University, USA) e, como destacado
por Endsley et al. (2006), ainda representam um tópico de pesquisa bastante ativo e ainda
não há procedimentos e algoritmos para se sintetizarem controladores.

3.5.3 Autômatos com Variáveis

Os autômatos com variáveis são autômatos finitos estendidos (do inglês: Extended
Finite Automaton - EFA) [Skoldstam et al. 2008] com a inclusão de variáveis associadas
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aos estados e condições e ações associadas às transições. Em geral, sensores, atuado-
res e buffers de aplicações industriais são modelados através de variáveis; as condições
de guarda são usadas para restringir o comportamento do sistema; e as ações permitem
atualizar essas variáveis. Uma transição em um EFA está habilitada se e somente se a
condição de guarda for verdadeira e, quando a transição é disparada, as ações para atuali-
zação do conjunto de variáveis são executadas. Para descrever as condições de guarda é
usado uma função χw, definida como:

χw(v) =

{
1, se v ∈W

0, se v /∈W

Skoldstam et al. (2008) apresentam um algoritmo para transformar problemas de con-
trole supervisório modelados através dos autômatos com variáveis em autômatos regula-
res que possuem o mesmo comportamento. Assim, os algoritmos tradicionais baseados
em autômatos definidos na TCS podem ser usados normalmente para as tarefas de análise
e síntese. No entanto, os autores destacam que o desenvolvimento de algoritmos eficientes
para autômatos com variáveis devem ser explorados no futuro.

Na discussão sobre controlabilidade dos autômatos com variáveis, os autores indicam
que a única linguagem significativa é a linguagem gerada pelo produto síncrono entre
todos os EFAs do modelo. Porém, essa linguagem não é uma linguagem de referência
adequada para propósitos de controle supervisório e, por esta razão, eles falam em lin-
guagens controláveis em relação ao sistema completo.

Formalmente, um autômato com variáveis é definido como:

Definição 3.20 (Autômato com variáveis)
Um autômato com variáveis E é uma 6-tupla

E = (Q×V,Σ,G,A,→,(q0,v0)), onde:

onde:

• Q×V é o conjunto finito de estados estendidos, onde Q é um conjunto finito de
localizações e V é o conjunto de variáveis;

• Σ é o conjunto finito e não-vazio de eventos;
• G = {χw|w ∈ 2V} é o conjunto de condições de guarda sobre V ;
• A = {a|a é uma função de V para V} é uma coleção de ações;
• →⊆ Q×Σ×G×A×Q é a relação de transição de estados;
• (q0,v0) é o estado inicial.

Como os autômatos com variáveis são baseados nos autômatos tradicionais, ferramen-
tas de verificação formal tais como model-checking podem ser aplicadas aos modelos. As-
sim como as máquinas de estados finitos modulares, isso representa a principal vantagem
do formalismo. No entanto, a modelagem de sistemas complexos que incluem parale-
lismo possui a mesma complexidade de representação dos autômatos regulares. Pesquisas
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sobre os autômatos com variáveis são desenvolvidas pelo grupo liderado pelos Dr. Knut
Åkesson e Martin Fabian, (Department of Signals and Systems, Chalmers University of
Technology, Sweden) e, ainda representa um tópico de pesquisa ativo.

3.6 Considerações Finais

Como apresentado anteriormente, a Teoria de Controle Supervisório (TCS) representa
uma abordagem formal amplamente difundida e explorada no meio acadêmico para aná-
lise e síntese de sistemas a eventos discretos. A TCS se baseia nos autômatos tradicionais,
e, mesmo com o auxílio de ferramentas computacionais, essa teoria não tem se propagado
para o meio industrial. Isso justifica o uso de variações dos autômatos (como por exemplo
os autômatos com variáveis e as máquinas de estados finitos modulares), bem como ou-
tros formalismos de modelagem (como por exemplo as redes de Petri e os Statecharts), na
tentativa de consolidar uma metodologia para modelagem de aplicações industriais que
seja aceita tanto pela comunidade científica quanto pelos usuários da indústria.

Com relação a síntese da TCS por meio de CLPs, Eduardo Lima II, em [Lima II 2002],
destaca que: as abordagens baseadas em autômatos implementam um “jogador de autô-
matos” em que, a cada evento ocorrido no sistema real, atualiza-se o estado do autômato.
A ação de controle é, para cada estado do autômato, desabilitar os eventos que levem o
sistema a um estado proibido. Tais implementações são limitadas pela memória do con-
trolador a casos em que se têm poucos estados, pois o programa deve considerar todos
os estados e eventos possíveis. A abordagem modular pode reduzir o número de estados
envolvidos, entretanto nem sempre é possível aplicá-la, além de aumentar a complexi-
dade dos programas gerados em razão da necessidade de realizar testes para resolução de
conflitos.

Já as abordagens baseadas em RdP, o controle envolve a leitura e análise dos sinais
de sensores e a geração de sinais para atuadores que não são previtas a priori pelas RdPs.
As RdPs interpretadas permitem a interface entre o módulo em RdP e o sistema físico,
associando sinais de sensores e atuadores a transições e lugares da rede. Os sinais dos
sensores são utilizados como condições para se habilitar uma transição. Em tais modelos,
o tamanho do programa é determinado pelo número de lugares e transições, possibilitando
a implementação de controladores de sistemas com um número muito maior de estados,
já que, em muitos casos, um conjunto de estados pode ser representado pela marcação
de um único lugar na rede. As abordagens que utilizam RdP interpretadas podem levar a
modelos densos e de difícil análise, pois, nesses casos, todos os sinais de entrada e saída
do sistema devem ser tratados pela própria RdP.

A abordagem das RdPs com invariante de lugar, proposta em [Lima II 2002], permite
separar o controle de baixo nível do modelo em RdP, de alto nível, além de explorar
as vantagens da utilização das RdP. Porém, o cálculo do supervisor via invariante de
lugar gera um supervisor que é incorporado no próprio modelo do sistema, ao passo que,
quando se trata de autômatos, têm-se duas estruturas distintas: o modelo da planta e o
supervisor.

Neste sentido, nesta Tese, propomos um formalismo para modelagem de sistemas a
eventos discretos baseado nos diagramas Statecharts, porém com uma sintaxe e semântica
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mais restrita para evitar alguns problemas inerentes aos mesmos, denominado Statecharts
Básicos (SCB), o qual será descrito no próximo capítulo.
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Capítulo 4

Formalismos Baseados em Statecharts

Com a intenção de resolver o problema da explosão de estados dos autômatos finitos,
mantendo as características atraentes desses modelos, o formalismo Statecharts foi pro-
posto por Harel (1987) nos anos 80. Posteriormente, com a definição da linguagem de
modelagem unificada (do inglês: Unified Modeling Language - UML), em 1997, proposta
pelo consórcio Object Management Group (OMG) [Siegel 2005], os Statecharts foram
incorporados para descrever aspectos dinâmicos do comportamento do sistema. Na ver-
são mais recente da UML (versão UML 2.0), os Statecharts passaram a ser chamados
de diagramas de máquina de estados (do inglês: State Machine Diagrams). Porém, eles
apresentam poucas alterações em relação aos Statecharts das versões anteriores da UML.
Dessa forma, sem perda de generalidade, usaremos o termo Statecharts ao longo desta
Tese. A próxima seção destaca as principais vantagens de se utilizarem os Statecharts e,
consequentemente, os diagramas de máquina de estados para a modelagem de aplicações
industriais, bem como os principais elementos de tais diagramas. Em seguida, na Seção
4.2, descreve-se a semântica dos SCB, que representam uma variação dos Statecharts
adaptados para as necessidades de sistemas industriais.

4.1 Statecharts

Os Statecharts foram descritos por David Harel nos anos 80 para facilitar a especifi-
cação e o projeto de sistemas a eventos discretos complexos. Esse formalismo estende as
máquinas de estados convencionais 1 com noções de hierarquia, concorrência e comuni-
cação broadcast. Os Statecharts constituem um formalismo visual para a descrição de es-
tados e transições de uma maneira modular e permite clustering (agrupamento), ortogona-
lidade (concorrência) e refinamentos sucessivos. As noções de hierarquia e concorrência
são representadas através de decomposição-OR e decomposição-AND, respectivamente.
Enquanto que broadcast é uma forma de comunicação onde um evento que ocorre em um
estado é propagado para todos os outros estados do modelo.

Desde a publicação do artigo [Harel 1987], os Statecharts têm obtido bastante sucesso
devido à representação hierárquica dos estados e ao poder expressivo para modelagem de
concorrência através de estados paralelos e pela execução de transições simultâneas. No
entanto, a falta de uma definição formal em relação à sintaxe e à semântica tem diminuído

1Os termos máquina de estados e autômatos são usados como sinônimos nesta Tese.



36 CAPÍTULO 4. FORMALISMOS BASEADOS EM STATECHARTS

o seu uso, apesar de existir um procedimento para traduzir os diagramas Statecharts em
máquinas de estados convencionais (autômatos finitos), conforme descrição apresentada
por Drusinsky & Harel (1989), no entanto, esse procedimento não é trivial. Assim, diver-
sas variações dos Statecharts têm sido desenvolvidas a fim de minimizar esses problemas.
von der Beeck (1994), destaca alguns problemas e apresenta uma comparação incluindo
mais de 20 variações dos Statecharts.

Considerando a área de informática industrial, acredita-se que o uso de algumas ca-
racterísticas dos Statecharts torna mais amigável a especificação de sistemas. Além disso,
uma das maiores vantagens desse formalismo é que ele foi incorporado pela Unified Mo-
deling Language (UML) [UML 2004] para descrever aspectos dinâmicos da visão com-
portamental do sistema como um todo ou de uma função particular, incluindo controle
e temporização. A UML descreve os Statecharts com uma semântica ligeiramente dife-
rente da semântica original proposta por Harel & Politi (1998). Na UML2.0 (2005), os
Statechars passaram a ser chamados de State Machine Diagram, porém, eles apresentam
poucas alterações com relação aos Statecharts das versões anteriores.

Mais recentemente, o World Wide Web Consortium (W3C) definiu “State Chart eXten-
sible Markup Language (SCXML)” [W3C 2006], que fornece uma máquina de estados
genérica com uma semântica baseada nos diagramas de Harel e com a sintaxe descrita
em XML. Esses fatos indicam uma forte tendência para consolidar formalismos basea-
dos nos diagramas Statecharts como a abordagem para modelagem de SED complexos e
apoiam a nossa decisão de utilizar uma versão mais restrita desse formalismo para mode-
lar a planta e o controle de aplicações industriais. Essas restrições permitem a definição
de uma semântica formal para os Statecharts, bem como algoritmos para validação dos
modelos.

Os mecanismos de modelagens da proposta original dos Statecharts, aplicados ao
exemplo do relógio Citizen Quartz Multi-Alarm III, podem ser consultados em [Harel
1987]. Existe também a referência “Modeling Reactive Systems with Statecharts” [Harel
& Politi 1998], que fornece uma descrição detalhada de um conjunto de linguagens para
modelagem de sistemas reativos. A notação formal e a semântica dos diagramas UML/S-
tatecharts, recomendadas pelo OMG, estão disponíveis em [UML2.0 2005]. A seguir,
apresentam-se os principais elementos envolvidos nesse formalismo, de acordo com Ha-
milton & Miles (2006). Muitas figuras mostradas aqui são adaptações das figuras origi-
nais apresentadas na referência em questão. Assim, informações mais detalhadas sobre o
assunto podem ser obtidas diretamente naquela referência.

4.1.1 Sintaxe

Os Statecharts são usados para descrever sistemas através de estados, transições e
comportamentos (dentro dos estados e ao longo das transições). Hamilton & Miles
(2006), usam a nomenclatura máquina de estados comportamental para apresentar es-
sas máquinas. Informalmente, o termo diagramas de estados também é utilizado por eles
com o mesmo significado. Aqui, nesta Tese de Doutorado, usaremos o termo Statecharts
como nomenclatura padrão para referenciar esse formalismo e suas variações.
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Elementos Essenciais

Os Statecharts consistem de estados, graficamente representados por retângulos com
cantos arredondados e transições, representadas através de linhas direcionais conectando
os estados. Uma transição indica a mudança de estado, ou seja, como ir de um estado
para outro. O evento que causa a mudança de estado é escrito normalmente ao longo da
seta de transição. Os Statecharts usualmente possuem um estado inicial e um conjunto
de estados finais, definindo o ponto inicial e os pontos finais, respectivamente. O estado
inicial é indicado por uma pequena seta e o estados finais são desenhado com dois círculos
concêntricos com o círculo interno preenchido. Aplicações industriais usualmente não
possuem estados finais uma vez que elas devem executam indefinidamente. No entanto,
aplicações que modelam situações de erros podem considerar algumas configurações de
estados como finais.

A Figura 4.1 mostra o comportamento básico de uma aplicação genérica, contendo
dois possíveis estados: “Off” e “On”. Inicialmente, ela se encontra no estado “Off”,
indicado através da pequena seta (estado inicial). De acordo com a figura, a aplicação en-
tra em funcionamento (estado: “On”) através da transição “start” e sai de funcionamento
(estado: “Off”) através da transição “end”.

Off

start

end

On

Figura 4.1: Aplicação genérica: estados e transições.

Nos Statecharts, um estado pode representar o “status” de um dispositivo, tais como
“ligado” e “desligado” para um objeto lâmpada ou uma característica ativa para indicar o
que o objeto está fazendo, por exemplo, uma máquina de café possui o estado “Mistura”
durante o qual ela fica misturando o café. As características ativas são descritas dentro
dos estados através da sintaxe: do/comportamento. Isso indica que: o comportamento é
executado várias vezes enquanto o estado permanecer ativo. Os estados possuem outros
dois comportamentos: i) comportamento de entrada que ocorre quando o estado torna-se
ativo e é descrito como entry/comportamento; e ii) comportamento de saída que ocorre
imediatamente antes do estado tornar-se inativo e é descrito como exit/comportamento.
Comportamentos de entrada e saída não podem ser interrompidos. Já o do/comportamento
executa o comportamento até o seu término normal ou até ele ser interrompido quando o
estado se torna inativo.

Por outro lado, uma transição descreve a circunstância que causa a mudança de es-
tado. A notação completa para descrever transições é: evento[condição]/ação, onde cada
elemento é opcional. O evento representa o evento a ser disparado; a condição permite
executar ou bloquear a transição, dependendo do seu valor: verdadeiro ou falso; e a ação
representa uma atividade inerente que é executada quando a transição ocorre. Normal-
mente, a ação é usada para disparar outras transições ou para atualizar variáveis definidas
na área de dados do modelo. Os Statecharts originais não têm restrições com relação ao



38 CAPÍTULO 4. FORMALISMOS BASEADOS EM STATECHARTS

nível hierárquico dos estados de origem e destino de uma transição, por exemplo, uma
transição pode partir de um estado de nível X para um estado de subnível Y qualquer e
vice-versa, ou seja, os Statecharts suportam transições interníveis sem nenhuma restrição.

A Figura 4.2 mostra um diagrama Statecharts para um CD-Player, exemplificando
os diversos tipos de transições discutidos anteriormente. Na figura, a transição “pres-
sPlay[DiscoBandeja]” provoca mudança do estado “Parado” para o estado “Tocando”,
porém, isso ocorre apenas se a condição “[DiscoBandeja]” for verdadeira; a transição
“[semDiscos]” não possui evento associado. Então, estando no estado “Tocando” e se
a condição “[semDiscos]” for verdadeira ocorrerá a mudança para o estado “Parado”; a
transição “[outroDisco]/mudarDisco” também não possui evento associado. Assim, es-
tando no estado “Tocando” e se a condição “[outroDisco]” for verdadeira provocará uma
auto-transição, isto é, uma transição que possui o mesmo estado como origem e destino;
as demais transições são disparadas com a simples ocorrência dos eventos.

Tocando
Parado

Pausa

do/lerDisco

pressStop

[semDiscos]

pressPlay[discoBandeja]

pr
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Figura 4.2: CDPlayer: diagrama Statecharts.

Estados Paralelos

Uma das grandes vantagens dos Statecharts é a característica de estados paralelos,
ou seja, é possível estar em múltiplos estados ao mesmo tempo. Um estado paralelo é
um estado que contém um ou mais subestados. Cada diagrama representa um determi-
nado componente e são divididos por linhas tracejadas. Um estado em um componente
é referido como um subestado do estado paralelo. A semântica dos estados paralelos
é definida como segue: “quando um estado paralelo torna-se ativo, os estados iniciais
de cada componente tornam-se ativos, iniciando a execução dos diagramas Statecharts
de cada subestado simultaneamente. Os subestados são interrompidos se uma transição
sobre o estado pai ocorrer”. A Figura 4.3 mostra o modelo de funcionamento de um
cilindro de ação simples (ComponenteCilindro), cujo avanço do braço é controlado por
uma eletroválvula (Valvula) e o retorno é realizado por molas. O cilindro possui também
um sensor de fim de curso (Sensor) que é disparado quando o braço do cilindro atinge
seu avanço máximo. Na figura, “Valvula”, “Braco” e “Sensor” são subestados do estado
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“ComponenteCilindro”. Esses subestados serão interrompidos quando a transição “end”
ocorrer.

BracoValvula

Recuado

Avancando*

Off

On

ac rcvOn/
ac

vOff/
rc

Sensor

False

True

sOn sOffAvancado

rc/sOff

tm(t)/sOn

Componente Cilindro

ForaOperacao

start end

Figura 4.3: Estados compostos: cilindro de ação simples.

Mecanismo de História

O mecanismo de história é uma maneira interessante de entrar em um componente
formado por um conjunto de estados. O tipo mais simples deste mecanismo permite en-
trar no estado mais recentemente visitado, independente deste estado ser ou não o estado
inicial do componente. Esta característica é chamada história simples e é representada
nos diagramas por um conector H. Deve-se notar que um conector H significa que a his-
tória é aplicada somente no nível hierárquico em que ele aparece. História pode também
ser aplicada a todos os sub-níveis na hierarquia de estados. Neste caso, ela é representada
por um conector H∗. Mais informações sobre esse mecanismo podem ser consultados nas
referências [Harel 1987, Harel & Politi 1998, Harel & Kugler 2004].

4.1.2 Semântica

A semântica dos Statecharts originais é baseada na hipótese de sincronização [Berry
& Cosserat 1985], onde a reação do sistema a eventos externos é instantânea. Essa hipó-
tese representa uma abstração que é justificada pelas seguintes afirmações: i) o ambiente
pode ser definido como um processo discreto, contendo uma sequência infinita de entradas
e1,e2, . . . que ocorrem em instantes de tempo sucessivos; e ii) o sistema é infinitamente
mais rápido que o ambiente, reagindo completamente a entrada ei antes da entrada ei+1

ser produzida.
Os trabalhos [von der Beeck 1994, Crane & Dingel 2005] realizam comparações en-

tre variações dos Statecharts, onde o primeiro representa um artigo clássico e considera
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mais de 20 (vinte) variações do formalismo, enquanto que o segundo faz uma análise
das três variações mais populares dos Statecharts - diagramas UML/Statecharts (como
especificado pela [UML2.0 2005]), Statecharts originais de Harel (implementado pela
ferramenta STATEMATE [Harel & Politi 1998]) e a versão orientada a objetos dos State-
charts de Harel (implementado pela ferramenta Rhapsody [Harel & Kugler 2004]).

É importante destacar que D. Harel contribuiu ativamente com a implementação das
ferramentas STATEMATE e Rhapsody, e com a especificação UML dos Statecharts. Isso
explica a proximidade da sintaxe e da semântica dessas variações. As duas principais di-
ferenças entre as semânticas dos Statecharts originais para os Statecharts da ferramenta
Rhapsody, como destacado por Harel & Kugler (2004), são: i) em Rhapsody, mudanças
feitas em um determinado passo têm efeito no passo atual e não no próximo passo; e ii)
em Rhapsody, um passo pode levar mais do que zero tempo, ou seja, ele pode não ser
instantâneo. Em razão da semântica dos Statecharts originais ser muita abstrata, a defini-
ção da reação a eventos externos (entradas do ambiente) é bastante complexa. A reação
completa a um evento é chamada de passo e os Statecharts realizam o processamento de
eventos de acordo com a abordagem run-to-completion step, ou seja, um evento externo
só é processado quando a execução dos eventos externos anteriores tiver sido concluído.

Nesta Tese, discute-se a semântica dos Statecharts baseada na especificação SCXML,
implementada pelo projeto Jakarta Commons SCXML [SCXML 2006], a qual representa,
como descrito anteriormente, uma máquina de estados genérica com uma semântica base-
ada nos diagramas de Harel e com a sintaxe descrita em XML. A especificação SCXML
deixa claro que não representa uma nova variação semântica dos Statecharts. Na verdade,
ela apresenta uma semântica informal de documentos SCXML, bem como um algoritmo
normativo para a interpretação desses documentos. A máquina de estados SCXML segue
a abordagem run-to-completion step (ver o apêndice B do relatório técnico [W3C 2006]).

O princípio run-to-completion step consiste em dividir cada passo de execução em
uma sequência de micropassos. Em SCXML, um passo é chamado de macropasso e
compreende a reação a um evento externo processado pela máquina de estados. Se um
evento externo não habilitar uma transição, nenhum micropasso será executado e o corres-
pondente macropasso será vazio. Por outro lado, se um evento externo habilitar uma ou
mais transições, os micropassos são executados, causando o processamento de cada uma
das transições habilitadas. Um micropasso pode alterar a configuração atual, atualizar a
área de dados e/ou gerar novos eventos externos/internos. Consequentemente, pode habi-
litar transições adicionais, que serão manipuladas no próximo micropasso na sequência e,
assim, sucessivamente.

Os macropassos em SCXML são executados de acordo com o Algoritmo 4.1, descrito
a seguir.

Antes de iniciar a execução de um macropasso, a máquina de estados SCXML deve
estar em uma configuração de estados estável com todas as atividades entry, exit e internas
finalizadas. As mesmas condições são garantidas após a execução do macropasso ser
concluída. Dessa forma, um evento externo nunca será processado enquanto a máquina
SCXML estiver em alguma situação intermediária e inconsistente.

De acordo com o algoritmo, a ocorrência de um evento pode resultar em uma ou
mais transições sendo habilitadas para o disparo. Nesse caso, a máquina de estados filtra
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Algoritmo 4.1 Processamento de eventos externos: loop de um macropasso.
repeat

Criar um novo micropasso;
Enumerar todas as transições disparáveis pelos estados atuais e por seus pais;
Filtrar o conjunto de transições de acordo com as condições de guardas;
Disparar as transições possíveis;
Atualizar os estados com relação ao mecanismo de história;
Executar as ações na seguinte ordem: onExit, definidas na transição, e onEntry;
Atualizar a configuração atual;

until (o conjunto de transições internas ser vazio)

o subconjunto de transições de acordo com um procedimento de seleção e as dispara
sem seguir uma ordem específica. Se nenhuma transição for habilitada, o macropasso
é finalizado. Deve-se observar que na presença de regiões paralelas é possível disparar
múltiplas transições como resultado da ocorrência de um mesmo evento, ou seja, uma
transição para cada região na configuração de estados atuais.

É importante destacar que a implementação SCXML dos Statecharts permite esta-
dos instantâneos, ou seja, em um macropasso a máquina SCXML pode entrar e sair de
um mesmo estado. Isso pode provocar situações indesejadas, como as apresentadas no
Exemplo 4.1 e Figura 4.4. Portanto, em tese, o SCXML pode disparar um número “infi-
nito” de transições em um mesmo macropasso e pode gerar um “loop infinito”. Tais situ-
ações representam uma grande desvantagem dos Statecharts, de forma que, na primeira
semântica formal descrita por Harel et al. apud Crane & Dingel (2005), foi definido que
nenhum estado pode ser entrada e saída durante o mesmo macropasso. Assim como em
outras variações dos Statecharts, essa restrição não foi considerada pela implementação
SCXML.

Exemplo 4.1 Considere os Statecharts SC1 e SC2 mostrados na Figura 4.4. Se o evento
“e1” for disparado em SC1 (Figura 4.4-a), a máquina de estados gera um “loop” alter-
nando entre os estados A e B e o macropasso nunca é finalizado. No exemplo da Figura
4.4-b) se um dos eventos “e1” ou “e2” for disparado, a máquina de estados SC2 tam-
bém gera um “loop”, porém, nesse caso, ela entra e sai simultaneamente nos estados
paralelos A e B.

SC1

A B

e1/e2

e2/e1

SC2

A B

e1/e2

e2/e1

(a) (b)

Figura 4.4: Statecharts SC1 e SC2.
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4.1.3 Vantagens dos Statecharts

Pode-se relacionar as seguintes vantagens do uso dos diagramas Statecharts para a
modelagem de sistemas a eventos discretos:

• são um modelo gráfico e intuitivo;
• permitem níveis de estados (clustering, unclustering e refinamentos) através de

decomposição-OR. Isso significa que: estando em um estado o sistema deve es-
tar em apenas um de seus subestados. Clustering e Unclustering permitem que o
projetista explore a idéia de “zoom-in” e “zoom-out” para esconder/detalhar níveis
de abstração da modelagem do sistema;

• possuem ortogonalidade de estados (independência e concorrência) através de de-
composição-AND. Isso significa que: estando em um estado o sistema deve estar
em todos os seus subestados paralelos;

• permitem restrições temporais através do uso de temporizadores implícitos. For-
malmente, a expressão timeout(e, t) indica que o evento e deve ser disparado após
t unidades de tempo;

• associam ações e condições aos eventos de uma transição de estados e atividades
que podem ser disparadas na entrada, saída ou durante um estado. Formalmente, o
evento de uma transição é representado pela expressão e[c]/a, onde o evento e deve
ocorrer apenas se a condição opcional c for verdadeira. Nesse caso, a ação a deve
ser executada automaticamente;

• fazem parte da UML, que é bastante difundida nos meios acadêmico e profissional;
• fazem parte também da SysML [SysML 2006] que foi recentemente adotada pela

OMG como uma linguagem de modelagem de domínio específico para aplicações
de engenharia de sistemas que inclui hardware e software;

• podem ser convertidos para máquinas de estados finitos e, portanto, ferramentas de
verificação formal, tais como model checkers, podem ser aplicadas aos modelos.
No entanto, o processo de conversão não é simples.

4.1.4 Desvantagens dos Statecharts

De modo geral, pode-se relacionar as seguintes desvantagens no uso dos diagramas
Statecharts:

• é um modelo pouco formal, principalmente quando comparado com os autômatos
e as redes de Petri;

• permitem comunicação broadcast. Assim, um evento disparado em um estado pode
afetar outro estado que não possui qualquer relação com o primeiro;

• suportam transições interníveis sem nenhuma restrição. Isso pode provocar a cons-
trução de modelos não estruturados;

4.1.5 Considerações sobre os Statecharts

A falta de uma definição formal da semântica dos Statecharts originais torna com-
plexo o processo de verificação formal desses modelos. Na tentativa de minimizar esse
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problema, diversas variações dos Statecharts foram definidas. von der Beeck (1994) faz
uma comparação envolvendo mais de 20 variações e discute alguns problemas dos Sta-
techarts originais. Nesta subseção faz-se uma análise dos problemas levantados e das
soluções adotadas pelos UML/Statecharts.

História

Uma das características comuns à maioria das variações dos Statecharts foi a elimina-
ção do mecanismo de história, pois apesar de ser uma característica interessante, princi-
palmente para a definição de estratégias de recuperação de erros, os algoritmos envolvidos
na sua implementação são de alta complexidade. No entanto, os UML/Statecharts man-
têm a definição desse mecanismo.

Hipótese de sincronismo / Transições temporais

A hipótese de sincronismo que requer reação imediata à ocorrência de eventos ex-
ternos é considerada um problema, pois uma entrada e a saída correspondente podem
ocorrer no mesmo instante de tempo (macropasso). Por outro lado, as transições tempo-
rais permitem a definição de tempo de resposta em instantes diferentes, isto é, a reação do
sistema a eventos externos pode gastar um tempo maior que zero. Nos UML/Statecharts,
as transições podem gastar tempo, dessa forma, é possível definir modelos com tempo
de execução maior ou igual a zero [UML2.0 2005]. Portanto, teoricamente, os UML/S-
tatecharts mantêm a hipótese de sincronismo. De maneira geral, praticamente todas as
variações que não possuem transições temporais mantêm a hipótese de sincronismo.

Determinismo

Praticamente todas as variações permitem a construção de modelos não-determinísticos.
O que ocorreu com a evolução dos Statecharts foi a definição de mecanismos de priori-
dades para a execução de transições. Nos UML/Statecharts, uma transição com origem
em um subestado tem prioridade maior do que uma transição em conflito com origem em
qualquer um dos seus estados pai, em outras palavras, o esquema de prioridades define
que estados de nível/escopo menor tem prioridade sobre os demais.

Ignorar eventos

Outra característica comum a quase todas as variações dos Statecharts é o fato de
ignorar eventos que ocorrem em um determinado estado do modelo, mas que não pos-
suem transição de saída a partir daquele estado. Esses eventos não provocam alteração na
configuração do sistema e, portanto, são desconsiderados.

Semântica composicional

Uma característica que surgiu com a definição das variações orientadas a objetos foi a
semântica composicional. Uma linguagem é dita composicional se a semântica de um
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componente composto é definido apenas pela semântica de seus subcomponentes, ou
seja, nenhum acesso à estrutura sintática interna dos subcomponentes é permitida. Os
Statecharts originais não possuem essa característica e, em algumas variações dos Sta-
techarts, o desenvolvimento de uma semântica composicional foi simplificada com a ex-
clusão de transições interníveis e de referências a estados através do predicado in(estado).
Os UML/Statecharts possuem semântica composicional.

Estados instantâneos

Um estado instantâneo significa que em um mesmo macropasso ele pode ser entrada
e saída de transições, ou seja, o seu status não representa uma configuração estável no
modelo. Na primeira semântica formal dos Statecharts, definida por Harel, esses estados
foram proibidos. von der Beeck (1994) especifica uma condição menos restritiva, a saber:
nenhum par de subestados diretos de um estado-OR pode ser coletivamente ativo durante
um macropasso. Os UML/Statecharts permitem estados instantâneos sem nenhuma res-
trição. Isso pode gerar as situações inconsistentes, como discutidas no Exemplo 4.1.

4.2 Statecharts Básicos

O uso dos diagramas Statecharts tem sido bastante explorado na área acadêmica
para a modelagem de sistemas a eventos discretos complexos na área de automação
industrial, por exemplo, os trabalhos [Bates et al. 1998, Machado et al. 2001, Huang
et al. 2004, Sacha 2005, Bani Younis & Frey 2006, Hu & Shatz 2006, Secchi et al. 2007]
apresentam algumas contribuições nesta área. No entanto, as técnicas de modelagem
apresentadas por esses autores possuem forte dependência da experiência do projetista e,
de nosso conhecimento, nenhuma delas descreve uma abordagem sistemática para a cri-
ação dos modelos do sistema. Como discutido anteriormente, a falta de uma semântica
rigorosa torna difícil o processo de verificação formal dos sistemas modelados através dos
Statecharts. Em adição, a comunicação broadcast dos Statecharts permite que um evento
disparado em um estado possa afetar outro estado que não tem relação de dependência
com o primeiro. Outra desvantagem dos Statecharts originais é que eles permitem transi-
ções interníveis sem impor qualquer restrição, uma situação que pode gerar modelos não
estruturados.

Para incorporar as vantagens dos Statecharts e evitar os problemas acima menciona-
dos propõe-se, nesta Tese, um formalismo denominado Statecharts Básicos (SCB) para
modelar sistemas a eventos discretos com uma sintaxe e semântica mais limitada do que
os Statecharts originais. Porém ainda abrangente o suficiente para tratar os sistemas exis-
tentes na área de automação industrial. Esta seção apresenta detalhadamente o modelo
conceitual e a semântica formal dos Statecharts Básicos.

4.2.1 Conceitos e Definições

Os SCBs usam a sintaxe dos Statecharts com algumas modificações, por exemplo: i)
ausência dos conectores de história; ii) inclusão do conceito de canal de entrada e saída
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de dados para permitir comunicação explícita entre os componentes do sistema e evi-
tar mensagens broadcast no sistema; e iii) as transições são do tipo “[condição]/ação”.
As condições são formadas pela combinação das variáveis e dos canais de dados, atra-
vés dos operadores lógicos AND, OR e NOT. As ações permitem ao projetista alterar o
valor dessas variáveis. A semântica dos Statecharts Básicos é mais restritiva do que a
dos Statecharts originais para evitar conflitos e inconsistências na evolução dos modelos.
Defendemos que esta semântica seja mais adequada para modelar sistemas industriais.

O modelo conceitual dos Statecharts Básicos descreve o relacionamento entre os ele-
mentos que compõem um diagrama SCB. A Figura 4.5 mostra este modelo esquemati-
zado através de um diagrama de classes da UML. No entanto, antes da definição formal
dos Statecharts Básicos, vamos definir o conceito dos elementos envolvidos, tais como:
componente, estado, canal de dados (entrada e saída), variáveis internas, tipo de dados, a
semântica dos temporizadores, o ciclo de execução (macropasso e micropasso) e o meca-
nismo de comunicação do modelo.

Figura 4.5: Modelo conceitual dos Statecharts Básicos.

Definição 4.1 (Componente)
Um componente em um SCB é uma estrutura usada para modelar o comportamento

de um elemento do sistema.

Um componente pode conter estados, canais de entrada e saída, variáveis internas e
outros componentes, os quais são chamados de subcomponentes.
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Definição 4.2 (Estado)
O estado de um SCB representa a situação de um componente em um determinado

instante.

Um estado em um SCB tem a mesma semântica que um estado nos Statecharts e
pode ser de três tipos: i) BASIC, quando não possui estados filhos; ii) OR, quando apenas
um de seus estados filhos está ativo em um instante; e iii) AND, quando seus estados
filhos são executados em paralelo, ou seja, quando existir mais de um estado filho ativo
simultaneamente.

Definição 4.3 (Canal de dados)
Um canal de dados em um SCB é o recurso usado para comunicação entre os com-

ponentes de um sistema.

Canais de dados de entrada (input) são associados implicitamente a variáveis in-
ternas aos componentes e seus valores são mantidos durante todo o ciclo de execução do
componente. Os canais de entrada permitem modificar o valor das expressões de guarda,
a partir de um componente ou entidade externa, como por exemplo, um programa de
controle ou um ambiente de simulação.

Canais de dados de saída (output) são associados também a variáveis internas e são
atualizados apenas no final do ciclo de execução. Os canais de saída são usados para
publicar o status dos elementos internos na área de dados global do modelo.

Definição 4.4 (Variáveis internas)
As variáveis internas são memórias locais ao componente e a seus subcomponentes,

isto é, uma variável definida em um componente é visível no próprio componente e em
todos os seus componentes filhos.

Assim, pode-se dizer que o escopo de uma variável é o nível hierárquico do compo-
nente onde ela foi definida. As variáveis são alteradas por ações associadas às transições
do componente em questão. A propagação do valor das variáveis ocorre no mesmo ciclo,
obedecendo a ordem de definição dos mesmos na estrutura hierárquica de estados. Dessa
forma, dependendo da ordem de definição dos componentes, um subcomponente pode
alterar a configuração de um outro no mesmo ciclo de execução do modelo.

Definição 4.5 (Tipo de dados)
O tipo de dados determina o tipo de memória associada a uma determinada variável.

Os tipos de dados usuais são: bool, para valores lógicos true e false; int, para valores
inteiros; real, para valores reais; e timer, para temporizadores. Nos exemplos apresenta-
dos nesta Tese, utilizaram-se somente os tipos bool e timer. No entanto, os outros tipos
de dados podem ser incorporados ao formalismo de maneira semelhante.
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Mecanismo de comunicação

O mecanismo de comunicação de um SCB segue o padrão publish/subscribe [Eugster
et al. 2003]: as variáveis associadas aos canais de saídas são publicados em uma área glo-
bal e as variáveis associadas aos canais de entrada são consumidores desses dados.

Um componente pode ser tanto publicador quanto consumidor de um mesmo dado.
Porém, o valor publicado em um ciclo de execução só é consumido no próximo ciclo.
Isso é válido também para componentes distintos e, além disso, um valor publicado pode
ser consumido por diversos componentes no mesmo ciclo, com a garantia de que o valor
é o mesmo para todos os componentes, em um dado ciclo.

Semântica dos temporizadores

Os temporizadores são estruturas globais que possuem duas propriedades: uma para
habilitar/desabilitar o temporizador e outra para verificar se ele atingiu o fim de tempori-
zação (timeout). O temporizador pertence ao componente que o criou e ele só pode ser
habilitado/desabilitado por esse componente. No entanto, todos os componentes do mo-
delo podem acessar/consumir a propriedade para verificar se o fim de temporização foi
atingido ou não.

Um temporizador tm é habilitado através da ação tm = 1 e é desabilitado pela ação
tm = 0. Na definição do temporizador deve ser especificado o valor limite da tempori-
zação em unidades de tempo. Para evitar ambiguidades, usa-se a notação “T #1s” para
definir os valores referentes à temporização, neste caso indica temporização de 1s. Essa
notação é a mesma utilizada no padrão IEC61131-3 (1993), que especifica as linguagens
para programação de CLP. Os temporizadores são controlados através de um relógio de
tempo real global que executa em paralelo ao modelo do sistema e são atualizados sem-
pre no início de cada ciclo de execução. Assim, quando um temporizador é habilitado
em um determinado componente o processo de temporização é iniciado somente no pró-
ximo ciclo. Quando o temporizador atingir ou superar o valor limite especificado, uma
propriedade implícita tm é alterada (tm.tm = true) para indicar o fim da temporização e o
temporizador é automaticamente desabilitado. Por exemplo, seja tm1(T #3s) um tempo-
rizador qualquer. Então, tm1 = 1 é a ação para habilitá-lo e tm1.tm pode ser usado para
verificar se o timeout foi atingido ou superado.

Ciclo de execução

O ciclo de execução de um SCB é chamado de macropasso e é dividido em um
ou mais micropassos. Cada micropasso consiste no disparo de uma transição em um
componente ou no disparo de uma ou mais transições se o componente possuir estados
paralelos.

Uma restrição garantida nos SCB é que um componente composto de estados bási-
cos pode apenas disparar uma transição em cada ciclo de execução do modelo (ma-
cropasso). Assim como nos Statecharts originais, cada macropasso nos SCBs pode ser
dividido em vários micropassos, no entanto, as ações executadas quando uma transição é
disparada apenas atualizam as variáveis definidas na área de dados do componente. Além
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disso, a execução dos SCB obedece a ordem de definição dos componentes e, dessa forma,
um componente só afeta os componentes definidos posteriormente no modelo. Esse ponto
representa uma das diferenças entre a abordagem proposta nesta Tese e os diagramas de
Harel especificados pela UML.

O uso dos Statecharts Básicos torna a definição de técnicas de validação de modelos
mais prática por causa da sintaxe e semântica ser mais restritiva do que as dos Statecharts
originais. O ciclo de execução de um modelo SCB é concluído quando todos os seus
componentes descendentes forem analisados. Esse modelo evita não-determinismo e o
problema de loop infinito inerente aos Statecharts originais.

Definição formal dos SCB

Considerando-se as definições apresentadas anteriormente, um SCB é definido for-
malmente como:

Definição 4.6 (Statechart Básico)
Um Statechart Básico SCB é uma 7-tupla

SCB = (S, p,s0,Ψ,δ,T,M )

onde:

• S é um conjunto finito de estados e estados paralelos;
• p : S → 2S define uma estrutura em árvore com os subestados descendentes, isto é,

descendentes diretos ou filhos de descendentes. As funções p∗ e p+ são extensões
de p, definidas por

p∗(x) =
[

i≥0

pi(x)

e

p+(x) =
[

i≥1

pi(x)

onde pi(x) é o conjunto de descendentes diretos do estado “x” na hierarquia i. Por
definição, p0(x) = {x}. Assim, p∗(x) é o conjunto de estados contendo “x” e todos
os seus descendentes na hierarquia, e p+(x) é o conjunto de todos os descendentes
de “x”, exceto ele mesmo;

• s0 ∈ S é o estado inicial (raiz da árvore do Statecharts Básico), onde ∀x ∈ S,s0 �∈
p(x);

• Ψ : S →{BASIC,AND,OR} é uma função que descreve o tipo de decomposição de
estados. Por exemplo, x ∈ S é “BASIC”, se p(x) = /0 e isso significa que x é um
estado sem subestados;



4.2. STATECHARTS BÁSICOS 49

• δ : S → 2S é a função padrão, que define os estados iniciais para o estado x ∈ S, se
x não for um estado “BASIC”. Se x for um estado “OR”, então ele possui apenas
um estado, por outro lado, se x for um estado “AND” então δ(x) = δ(p(x));

• T é um conjunto finito de transições (X ,c,Ai,Y ), onde X ∈ S é o estado de origem; c
é uma condição de guarda usada para habilitar/desabilitar a transição e é descrita
por uma combinação de variáveis e/ou dados disponíveis nos canais de entrada
definidos na área de dados; Ai é um conjunto de ações que são executadas quando
a transição é disparada; Y ∈ S é o estado destino.

• M : S → { canais de entrada/saída e variáveis } é uma função que define a área
de dados de um estado x ∈ S, se x for um estado do tipo “AND” ou “OR”. Esta-
dos do tipo “BASIC” não possuem área de dados, pois representam situações bem
definidas.

É importante destacar que o termo estado usado na definição dos Statecharts Básicos
tem o mesmo significado que os estados nos Statecharts discutidos na Seção 4.1. Este
termo pode gerar uma certa confusão com o termo estado usado na teoria dos autômatos,
o qual indica a situação atual do modelo. Para evitar ambiguidades usaremos o termo
configuração para representar a situação atual de um modelo SCB.

O Exemplo 4.2 é usado para ilustrar os elementos envolvidos na defição formal dos
SCB:

Exemplo 4.2 Seja o Statechart Básico SCB1 = (S, p,s0,Ψ,δ,T,M ), definido como:

• S = {SCB1,X1,X2,X3,X1O f f ,X1On,X2O f f ,X2On,X2Wait,X3O f f ,X3On};
• A estrutura em árvore com os subestados descendentes:

p(SCB1) = {X1,X2,X3},
p(X1) = {X1O f f ,X1On},
p(X2) = {X2O f f ,X2On,X2Wait},
p(X3) = {X3O f f ,X3On}

• s0 = {SCB1};
• ΨBASIC = {XiO f f ,XiOn,(i = 1,2,3) e X2Wait, ΨAND = {SCB1} e ΨOR = {Xi,(i =

1,2,3)};
• δ(Xi) = {XiO f f},(i = 1,2,3);
• O conjunto das transições T é definido como:

– (X1O f f ,ch,v1 = 1,X1On)
– (X1On,ch,v1 = 0,X1O f f )
– (X2O f f ,v1, tm1 = 1,X2On)
– (X2On,v1, tm1 = 0,X2O f f )
– (X2On,v1∧ tm1.tm,v2 = 1,X2Wait)
– (X2Wait,v1,v2 = 0,X2O f f )
– (X3O f f ,v2,s = 1,X3On)
– (X3On,v2,s = 0,X3O f f )
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• M (SCB1) = {ch,s,v1,v2, tm1}, onde ch é um canal de entrada digital, s é um canal
de saída digital, v1 e v2 são variáveis do tipo bool e tm1 é uma variável do tipo
timer, com o valor de temporização igual a 2 segundos (T #2s).

A Figura 4.6 mostra a representação gráfica do Statecharts Básico SCB1 apresentado
no Exemplo 4.2. Como definido anteriormente, os canais digitais são associados im-
plicitamente a variáveis internas do tipo bool. Dessa forma, eles podem ser usados na
definição das condições de guarda das transições do componente. Note que com a defini-
ção da variável tm1 do tipo timer são criados implicitamente os canais de entrada tm1.tm
e de saída tm1, conforme a semântica dos temporizadores descrita na Subseção 4.2.1.

X2X1

Off

On

Off

On

[v1]/
tm1=1

[ch]/
v1=1

X3

Off

On

[v2]/
s=1

Wait

[v1^tm1.tm]/v2=1

SCB1

Input:

Output:
digital: ch

digital: s

sch

Memória:
bool: v1, v2
timer: tm1( )T#2s

[ch]/
v1=0

[v1]/
tm1=0

[v1]/v2=0

[v2]/
s=0

tm1tm1.tm stm1tm1.tmch

Figura 4.6: Exemplo de um Statecharts Básico.

4.2.2 Semântica dos SCB

Para a discussão sobre a evolução dos Statecharts Básicos, vamos definir inicialmente
o conceito de configuração de um SCB e, para facilitar o entendimento da semântica é
interessante observar a Figura 4.6.

Definição 4.7 (Configuração de um SCB)
Uma configuração de um SCB é o conjunto formado pelos estados básicos atuais de

cada um dos componentes que executam de maneira paralela.

Por definição, se um componente for um estado do tipo “OR”, a configuração desse
SCB conterá apenas um elemento.
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A evolução do modelo de um determinado componente é feita de acordo com o Algo-
ritmo 4.2, descrito a seguir. É importante observar que quando uma transição é disparada
(linha 8), as ações associadas são executadas (linha 9) e o algoritmo avança para o pró-
ximo componente (linha 10). Desta forma, garante-se a restrição de disparar apenas uma
transição por componente em cada ciclo de execução do modelo.

Algoritmo 4.2 Modelo de execução de um componente C.
1: Ler os canais de entrada e atribuir seus valores às variáveis internas associadas;

{Seja Ci,(i = 1, . . . ,n) componentes descendentes de C}
2: for i = 1 to n do
3: if (Ci for composto apenas por estados “BASIC”) then
4: j = 1;disparouTransicao = f alse;

{Seja Tj,( j = 1, . . . ,m) transições de saída do estado atual de Ci}
5: while (!disparouTransicao AND j <= m) do
6: Calcular guarda[Ci,Tj]; {Condição da transição Tj do estado atual de Ci}
7: if (guarda[Ci,Tj] for verdadeira) then
8: Disparar transição Tj;
9: Executar as ações associadas à Tj;

10: disparouTransicao = true; {Avançar para o próximo componente};
11: else
12: j = j + 1; {Avançar para a próxima transição de Ci};
13: end if
14: end while
15: else {Estado atual de Ci é um estado composto: “OR” ou “AND”}
16: Executar este algoritmo para o componente Ci;
17: end if
18: end for
19: Atualizar os canais de saída, a partir das variáveis implícitas associadas;

Assim, de acordo com a definição, a configuração inicial do componente SCB1 (ver
Figura 4.6) é dada por:

c f g_0 = [X1O f f ,X2O f f ,X3O f f ]

Ainda, considerando-se o modelo SCB1 na configuração c f g_0, a única transição que
pode ser disparada é (X1O f f ,ch,v1 = 1,X1On), pois a condição de guarda associada
depende apenas do canal de entrada ch e as condições das demais transições dependem de
variáveis internas ao componente e essas não podem ser modificadas externamente. Dessa
forma, de acordo com o modelo de execução de um componente SCB (ver Algoritmo
4.2), quando o valor de ch for modificado para true (ch = 1) via uma ação externa ao
componente, o modelo evolui para a configuração:

c f g_1 = [X1On,X2On,X3O f f ]

As transições que são disparadas para evoluir o modelo da configuração c f g_0 para
c f g_1, quando o canal de entrada ch é alterado para ch = 1 são:
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1. (X1O f f ,ch,v1 = 1,X1On)
2. (X2O f f ,v1, tm1 = 1,X2On)

Então, a transição 2 é disparada automaticamente pela ação associada à transição 1,
isto é, v1 = 1, uma vez que, por definição, as variáveis internas são propagadas no mesmo
ciclo. Na segunda transição, a ação tm1 = 1 habilita o temporizador tm1 e, consequente-
mente, em cada ciclo de execução do modelo (macropasso), o valor desse temporizador
é verificado até o timeout ser atingido ou ele ser desabilitado. De acordo com a semân-
tica dos temporizadores discutida na subseção 4.2.1, quando o valor se tornar maior ou
igual ao especificado na criação do temporizador, a variável tm1.tm é alterada para true
(tm1.tm = 1) automaticamente. Note que a propagação do valor das variáveis internas
possibilita o disparo de outras transições em componentes distintos em um mesmo ciclo
de execução. Note também que a ordem de execução dos componentes é importante para
a evolução do modelo, uma vez que os componentes são analisados de acordo com a
definição da estrutura dos subestados descendentes.

Em seguida, a partir da configuração c f g_1, duas transições podem ocorrer: (X1On,ch,v1 =
0,X1O f f ), se o valor do canal de entrada ch for modificado para false (ch = 0) ou
(X2On,v1∧ tm1.tm,v2 = 1,X2Wait), se o valor limite do temporizador tm1 for atingido.
Dessa forma, as configurações c f g_2 ou c f g_3 são obtidas pelo disparo das respectivas
transições:

c f g_2 = [X1O f f ,X2O f f ,X3O f f ] ou c f g_3 = [X1On,X2Wait,X3On]

Na evolução da configuração c f g_1 para c f g_2, as transições disparadas são:

1. (X1On,ch,v1 = 0,X1O f f )
2. (X2On,v1, tm1 = 0,X2O f f )

De acordo com a estrutura dos subestados descendentes definida no exemplo em ques-
tão, as duas transições são disparadas no mesmo ciclo de execução. Note também que a
configuração c f g_2 é exatamente igual à configuração c f g_0, considerando-se tanto os
estados atuais dos componentes quanto o valor dos canais de dados. Assim, c f g_2 repre-
senta uma configuração já existente e não será mais necessário analisar a sua evolução.

Na evolução da configuração c f g_1 para c f g_3, tem-se que as transições disparadas
são:

1. (X2On,v1∧ tm1.tm,v2 = 1,X2Wait)
2. (X3O f f ,v2,s = 1,X3On)

A transição 1 ocorre no macropasso em que o relógio global atingir ou superar o
limite do temporizador tm1 (este evento é representado pela mudança do valor da variável
tm1.tm de false para true). Essa transição executa a ação v2 = 1, que força o disparo
da transição 2 e, consequentemente, a ação s = 1, modificando o valor do canal s a ser
percebido no próximo macropasso. É importante destacar a possibilidade de o canal de
entrada ser desligado (ch = 0) no mesmo ciclo de execução em que o evento tm1.tm é
disparado pelo modelo. Porém, se isso acontecer, na execução do componente X1 o valor
ch = 0 será percebido e o modelo SCB1 será estabilizado na configuração c f g_2, pelo
disparo das transições:
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1. (X1On,ch,v1 = 0,X1O f f )
2. (X2On,v1, tm1 = 0,X2O f f )

Mais uma vez, percebe-se que a ordem de definição dos componentes no modelo é
importante. Se o componente X2 fosse executado antes de X1, considerando-se a mesma
situação, o modelo seria estabilizado na configuração c f g_2, após três ciclos de execução.

Retornando à análise do modelo SCB1, a partir da configuração c f g_3 a única transi-
ção que pode ser disparada é (X1On,ch,v1 = 0,X1O f f ), pois a condição de guarda asso-
ciada depende apenas do canal de entrada ch. Dessa forma, de acordo com o Algoritmo
4.2, quando ch for modificado para false (ch = 0), o modelo evolui para a configuração:

c f g_4 = [X1O f f ,X2O f f ,X3O f f ]

As transições disparadas na evolução de c f g_3 para c f g_4 são:

1. (X1On,ch,v1 = 0,X1O f f )
2. (X2Wait,v1,v2 = 0,X2O f f )
3. (X3On,v2,s = 0,X3O f f )

Baseado na estrutura dos subestados descendentes definida no exemplo em questão,
essas três transições são disparadas no mesmo macropasso. Assim como a configuração
c f g_2, c f g_4 também é igual à configuração c f g_0 e, como c f g_4 representa uma con-
figuração já existente e todas as configurações geradas já foram consideradas, o processo
de análise de evolução do modelo é concluído.

Na discussão sobre a evolução dos Statecharts Básicos, a representação gráfica de
todas as configurações exploradas define a árvore de alcançabilidade do modelo e é
mostrada na Figura 4.7.

cfg_0

ch=1

cfg_1

tm1.tm

cfg_3

ch=0

cfg_4

ch=0

cfg_0

cfg_2 cfg_0

Figura 4.7: Árvore de alcançabilidade do Statecharts Básico SCB1.
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4.3 Alcançabilidade dos SCB

Para a construção da árvore de alcançabilidade dos Statecharts Básicos devem-se con-
siderar todas as possíveis mudanças de configurações obtidas pelos disparos de transições,
os quais são interpretados como eventos que ocorrem no modelo. Assim, para a geração
automática desses eventos uma simulação é executada com uma adaptação no modelo
SCB, a saber: incluir um componente extra para servir como interface entre o usuário
e o modelo do sistema chamado de IHM (Interface Humano-Máquina). A IHM é um
componente que executa em paralelo ao sistema controlado e deve ser definido como o
primeiro componente do modelo para garantir a atuação das ações junto ao sistema no
mesmo macropasso. O componente IHM é composto de duas partes: um painel para
simular os eventos de entrada, como o pressionamento de um botão, a chegada de peça
em uma posição, entre outros; e um relógio global para controlar os eventos temporais
do modelo, como o fim de temporização (timeout) de uma variável do tipo timer ou de
um componente temporizado.

Na literatura científica existe um algoritmo para criar a árvore de alcançabilidade para
os Statecharts originais proposto por Masiero et al. (1994). Nesta Tese, fizeram-se algu-
mas adaptações nesse algoritmo para produzir a alcançabilidade dos SCBs. No Algoritmo
4.3 são utilizados alguns termos que representam estruturas de dados, funções e/ou tipos
de dados, descritos a seguir:

• CQ - é uma pilha de configurações para garantir a análise do tipo busca em profun-
didade;

• T REE - é a raiz da árvore de alcançabilidade;
• T - é uma transição qualquer;
• C0,C e C′ - são as configurações inicial, ativa e obtida com o disparo de uma tran-

sição, respectivamente;
• SRC e SRC′ - são os conjuntos de transições disparáveis a partir da configuração

ativa e da configuração obtida com o disparo de uma transição, respectivamente;
• C′com_o_DM - representa a configuração atual do modelo considerando a área de

dados, ou seja, a configuração dos estados básicos ativos mais o valor das variáveis
do módulo de dados;

• A estrutura de uma configuração do modelo contém os atributos: nome, tipo (se
NOVA, VELHA ou TERMINAL), estados, eventos possíveis, módulo de dados
(DM), caminho (a partir da configuração inicial C0) e as configurações-filhos.

4.3.1 Discussão sobre o Algoritmo de Alcançabilidade

• A estrutura do algoritmo é basicamente a mesma do original, no entanto, a parte
referente aos operadores de história foi totalmente removida, uma vez que eles não
são incluídos nos modelos SCB;

• O conjunto SRC das possíveis transições disparáveis para uma dada configuração
inclui somente as transições cuja condição de guarda depende dos canais contro-
lados por agentes externos e dos eventos temporais disparados automaticamente
quando o timeout dos temporizadores é atingido;
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Algoritmo 4.3 Árvore de alcançabilidade para SCB.
1: Criar uma pilha vazia CQ;
2: Fazer C0 a raiz da árvore de alcançabilidade T REE;
3: Inserir C0 em CQ;
4: while (CQ �= VAZIO) do
5: Remover C de CQ;
6: Seja C a configuração ativa do Statechart Básico;
7: Obter SRC, o conjunto das transições disparáveis a partir de C;
8: if (SRC �= VAZIO) then
9: while (SRC �= VAZIO) do

10: Seja T a primeira transição de SRC;
11: Disparar a transição T obtendo C′;
12: Criar um nó com C′

13: if (C′com_o_DM NÃO existe em T REE) then
14: Fazer C′ uma configuração NOVA;
15: Obter SRC′, o conjunto das transições disparáveis a partir de C′;
16: Remover a transição T de SRC′, se T ∈ SRC′;
17: if (SRC′ = VAZIO) then
18: Remover todas as transições disparáveis a partir de C′;
19: Inserir uma transição “_vazia” para estabilizar o modelo;
20: end if
21: Inserir C′ em CQ;
22: else
23: Fazer C′ uma configuração VELHA;
24: end if
25: Inserir C′ em T REE como um filho de C;
26: Rotular o arco de C para C′ com o “<evento-expressão>”;
27: Reiniciar C como a configuração ativa;
28: Remover a transição T de SRC;
29: end while
30: else
31: Fazer C uma configuração TERMINAL;
32: end if
33: end while
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• De acordo com a semântica dos SCB, para obter uma nova configuração C′ através
do disparo de uma transição T , outras transições podem ser propagadas implicita-
mente. As condições de guarda dessas transições dependem de variáveis internas
que são atualizadas pelas ações executadas por outros componentes. Essa caracte-
rística diminui o número de configurações geradas pelo algoritmo;

• O comando de decisão (ver linhas 17 a 20 no algoritmo) foi incluído para garantir
a restrição de executar apenas uma transição por componente em um macropasso,
além de executar um passo sempre que o modelo alcançar uma configuração tran-
sitória;

• O rótulo do arco entre as configurações C e C′ é identificado por um “<evento-
expressão>”, e representa a ação para tornar verdade a condição de guarda da pri-
meira transição a ser disparada;

• Uma configuração “TERMINAL” indica que o modelo alcançou uma situação de
bloqueio, conhecida também como deadlock.

4.3.2 Verificação dos SCB

A verificação dos SCB é feita através da análise de algumas características obtidas a
partir da árvore de alcançabilidade do modelo completo (controle + planta). As caracte-
rísticas não garantem a corretude do sistema, mas alertam possíveis falhas na definição da
política de controle. As características analisadas são informalmente descritas a seguir:

Alcançabilidade

A árvore de alcançabilidade de um modelo permite verificar se uma determinada
sequência de configurações é válida ou não. Ao considerarmos as alterações nos ca-
nais de dados e nas variáveis internas associadas às condições de guardas como sendo
eventos, temos que: as sequências de eventos geradas a partir da configuração inicial C0

até os nós folhas desta árvore definem todas as sequências possíveis do modelo. Por outro
lado, dado uma sequência de eventos s é possível verificar se a partir da configuração C0 o
disparo dos eventos de s finaliza em uma configuração válida ou não. Essa característica
permite verificar se sequências não desejadas ocorrem no modelo. Nesse caso, modifica-
ções devem ser feitas nas transições que compõem o caminho de tais sequências para que
estes sejam evitados.

Reiniciabilidade

Ao considerarmos as alterações nos canais de dados e nas variáveis internas asso-
ciadas às condições de guardas como sendo eventos, é possível verificar se o modelo é
reiniciável, ou seja, se para cada configuração Ci obtida a partir da configuração inicial C0,
é possível retornar a C0 através de uma sequência de eventos qualquer. Essa caracterís-
tica é muito importante em sistemas da área de automação industrial, pois determina uma
execução cíclica do sistema. Os casos onde os caminhos da árvore levam a configurações
não reiniciáveis devem ser reanalisados.
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Vivacidade

Essa característica permite verificar se o modelo do controle atua em todos os com-
ponentes da planta, ou seja, se todos os componentes da planta estão vivos. Se o controle
não atua em todos os componentes, então significa que ou o controle contem erros ou
esses componentes não são importantes para a planta e podem ser excluídos do modelo
do sistema. Em ambos os casos, alterações devem ser realizadas no modelo.

Bloqueio

Uma situação de bloqueio ou deadlock é identificada sempre que uma configuração
do tipo “TERMINAL” for alcançada na árvore de alcançabilidade do modelo. Em nossos
modelos, situações de bloqueio devem ser evitadas, pois elas representam configurações
onde o modelo não consegue evoluir, sendo necessária a intervenção do usuário. Portanto,
quando o algoritmo encontrar uma situação de bloqueio, o modelo deve ser alterado em
pelo menos uma das transições que compõem o caminho desde a configuração inicial C0
até a configuração terminal em questão.

No próximo capítulo descreve-se um método para modelagem de controladores in-
dustriais baseados nos SCBs, incluindo a modelagem da planta e do controle, análise de
algumas propriedades obtidas a partir da árvore de alcançabilidade dos modelos e uma
discussão sobre o algoritmo para traduzir o modelo do controle para a linguagem Ladder.
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Capítulo 5

Modelagem do Programa de Controle

Metodologias para programação de CLPs baseados em modelos têm sido bastante ex-
ploradas na área acadêmica. Normalmente, essas metodologias consistem em: i) projetar
o modelo da planta; ii) projetar o modelo do controlador; iii) validar e/ou verificar o com-
portamento do modelo; e iv) traduzir o modelo do controlador para uma das linguagens
aceitas pelos CLPs. O modelo da planta permite simular o funcionamento de todos os
componentes da planta, produzindo um número elevado de possíveis configurações (ou
estados, no caso dos autômatos finitos). Por exemplo, se um sistema é composto de três
componentes c1, c2 e c3 com três estados cada, o número total de possíveis configurações
é igual a 27 = 3 x 3 x 3. Além disso, com o modelo da planta é possível testar e validar o
software de controle através de simulações.

Este capítulo discute o objetivo principal desta Tese de Doutorado que consiste em
conceber uma técnica para modelagem e validação do programa de controle para aplica-
ções da área industrial que envolvem operações sequenciais, paralelas e temporais basea-
das em eventos discretos. A idéia é baseada no ciclo de vida apresentado na Figura 1.2,
e contempla as fases de modelagem, validação e geração de código do programa de con-
trole, de modo a tornar o processo de desenvolvimento mais acessível para engenheiros
industriais.

Na discussão sobre a semântica dos SCBs realizada no capítulo anterior, os modelos
analisados foram gerados de maneira intuitiva. Isso é válido para modelos simples, no en-
tanto, quando os modelos se tornam complexos, um procedimento deve ser seguido para
guiar o engenheiro no processo de modelagem. Dessa forma, outra contribuição desta
Tese é apresentar um procedimento para modelar a planta de aplicações de automação in-
dustrial usando Statecharts Básicos, o qual obtém um modelo que mantém uma fidelidade
com a planta real em uma relação um para um entre os componentes.

5.1 Planta: Modelagem

Para a modelagem da planta, o procedimento segue uma abordagem híbrida - bottom-
up e top-down e consiste de três etapas descritas a seguir:

1. Modelar os componentes gerais da aplicação ou usar modelos definidos em um
repositório de componentes.
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2. Decompor os estados desses componentes em subestados, se necessário.
3. Representar todos os componentes da planta como elementos que executam em

paralelo.

As etapas 1 e 2 consistem na modelagem e refinamentos dos elementos que compõem
a aplicação. Estas etapas formam um ciclo e podem ser executadas através de várias
iterações. Cada iteração produz componentes mais complexos. Além disso, eles podem
ser agrupados em um repositório de componentes para reuso em outras aplicações. A
etapa 3 indica que todos os componentes da aplicação devem executar simultaneamente e
a comunicação entre esses componentes é realizada através dos canais de entrada/saída.

5.1.1 Componentes Básicos: Padrões de Comportamento

Em sistemas de automação, componentes como, por exemplo, as válvulas e os senso-
res seguem um padrão de comportamento, denominado Padrão On/Off, descrito a seguir.
A Figura 5.1-a mostra a representação gráfica desse padrão. Ele possui dois estados:
“OFF” e “ON” e duas transições para mudar de estado: “[g1]” de “Off” para “On” e
“[g2]” de “On” para “Off”. A partir deste pdrão, outros componentes podem ser ajusta-
dos para incluir novas características, por exemplo, um estado de espera entre os estados
“On” e “Off” (ver Figura 5.1-b), ou transições adicionais saindo e entrando no mesmo
estado (auto-transições).

OnOff OnOff Alternativo

[g2][g1] [g2][g1]

[g3]

[g4]

Figura 5.1: Modelo básico: padrões On/Off.

5.1.2 Componente Cilindro

Na área de automação industrial, um dos componentes mais comuns é o cilindro pneu-
mático composto de elementos mais simples, tais como válvula, braço e sensor. O avan-
ço/recuo desse cilindro pode ser monitorado por sensores de início/final de curso.

A Figura 5.2 mostra o modelo de um cilindro de ação simples com avanço controlado
por válvula, retorno realizado por molas e um sensor de final de curso que é disparado
quando o braço do cilindro alcança o avanço total. Esse modelo é equivalente ao modelo
apresentado na Figura 4.6. Conforme definição dos SCBs, a notação genérica “[g]/A” em
uma transição significa que: quando a condição de guarda g for verdadeira a ação A será
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executada. Portanto, se uma ação em um componente X1 atualizar uma variável usada
na condição de guarda de um componente X2, implica que: X2 depende do componente
X1. De acordo com a figura, as transições “[ch]/v1 = 1” e “[v1]/tm1 = 1” indicam que:
o braço do cilindro depende da válvula, isto é, o braço avança enquanto a válvula per-
manecer aberta. Quando a válvula for fechada através da condição: “ch = 0”, o braço
do cilindro torna-se “Recuado” em função do disparo da transição “[v1]/tm1 = 0” ou
“[v1]/v2 = 0”, dependendo do estado atual do modelo do braço. O braço do cilindro pos-
sui o seguinte comportamento: quando a condição “[v1]” for verdadeira, o braço torna-se
“Avançando” por um tempo específico que depende das características técnicas do mesmo
(na figura isso é indicado pelo “*”). Se a válvula for fechada antes de ocorrer esse tempo
(evento: tm1.tm), o braço do cilindro torna-se “Recuado” e nada acontece com o sensor.
Por outro lado, se o evento tm1.tm ocorrer, então o braço torna-se “Avançado” e o estado
ativo do sensor passa de “False” para “True”, automaticamente. Assim, quando a válvula
for fechada, o braço torna-se “Recuado” e o sensor passa de “True” para “False”.

BracoValvula

Recuado

Avancando*

Off

On

[v1]/
tm1=1

[ch]/
v1=1

Sensor

False

True

[v2]/
s=1Avancado

[v1^tm1.tm]/v2=1

Componente Cilindro

[ch]/
v1=0

[v1]/
tm1=0

[v1]/v2=0

[v2]/
s=0

s

tm1stm1tm1.tm

ch

tm1.tm ch

Input:

Output:
ch

s

Memória:
bool: v1, v2
timer: tm1(T#2s)

Figura 5.2: Cilindro de ação simples: modelo básico.

Um cenário bastante simples para simular o funcionamento correto desse cilindro é:
um evento externo para abrir a válvula deve ser disparado, fazendo o valor do canal ch
igual a 1; então a transição: [ch]/v1 = 1 é percorrida; quando o sensor se tornar ativo,
um evento externo para fechar a válvula deve ser disparado, fazendo o canal de dados
ch igual a 0; então a transição [ch]/v1 = 0 é percorrida. Os eventos para abrir/fechar a
válvula representam a política de controle que é executada pelo modelo e determinam a
dinâmica do cilindro. Aspectos de controle normalmente envolvidos em aplicações da
área de manufatura serão discutidos na próxima seção.

5.2 Programa de Controle: Modelagem

Considerando a área de manufatura, os componentes atuadores são controlados, nor-
malmente, por eventos disparados por dispositivos do tipo botoeiras, sensores e tempori-
zadores que são definidos no modelo do controle através de variáveis auxiliares. Como a
planta, o controlador também é modelado através da composição de componentes, isto é,
modelos complexos são construídos a partir de modelos mais simples. Os componentes
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básicos neste caso são: a) atuadores, que são modelados através de componentes com
dois estados: OFF e ON (ver Figura 5.3-a); b) temporizadores, que são modelados atra-
vés de componentes com três estados: OFF, START e ON (ver Figura 5.3-b) - quando
o modelo alcança o estado START, no próximo ciclo de execução, o temporizador T m1
inicia a temporização; a transição “Tm1.tm” do estado START para o estado ON indica
quando T m1 alcança o tempo limite de temporização (timeout); e c) variáveis que são
associadas aos sensores e elementos auxiliares. A Figura 5.3 mostra o modelo básico
para esses elementos. Na figura, g1, g2 e g3 são condições de guarda. Na área de dados
na Figura 5.3-c definem-se duas variáveis Booleanas s1 e s2 ambas com o valor “false”,
usando-se a sintaxe da especificação SCXML (2006).

Off

On

[g1]/
A=1

[g2]/
A=0

Timer T

Off

Start

[g3]/
Tm1=1

[T
m1.tm

]

On

<datamodel>
<data name=“s1” expr=“false”/>
<data name=“s2” expr=“false”/>

</datamodel>

Atuador A

(a) (b) (c)

/Tm1=0

Figura 5.3: Atuadores: modelo básico.

Os requisitos operacionais dos atuadores são inseridos no modelo como transições en-
tre os estados na forma geral: “[condição] / ação”. As condições são expressões booleanas
formadas por variáveis oriundas dos canais da dados e variáveis internas, interligadas pe-
los conectores lógicos ¬ (negação), ‖ (disjunção) e & (conjunção). As ações podem ser,
por exemplo, um comando de atribuição para alterar o valor de uma variável interna e/ou
variável associada aos canais de dados de saída. Portanto, os requisitos operacionais são
restrições no modelo para implementar dependências e/ou interações entre os componen-
tes. Tais restrições permitem definir comportamentos sequenciais e paralelos no modelo,
que serão descritos nas subseções a seguir.

5.2.1 Operação Sequencial

Considere uma planta composta de dois atuadores Ai e A j que executam sequencial-
mente, um após o outro, ou seja, Ai;A j. 1 Essa sequência é executada continuamente de
maneira cíclica até uma intervenção do operador. O comportamento sequencial de Ai e A j

é obtido através da execução de ações no atuador Ai que provoca o disparo de eventos in-
ternos ao atuador A j. De modo geral, uma ação em um atuador pode provocar mudanças
de estado em outros atuadores.

A Figura 5.4 mostra o diagrama Statecharts Básico que modela o comportamento se-
quencial entre os atuadores Ai e A j discutidos acima. Na figura, ch1, ch2 e ch3 são canais
de dados de entrada; ch1, Ai e A j são canais de dados de saída, e ev é uma variável in-
terna. Note que um mesmo canal pode ser tanto canal de entrada quanto canal de saída

1Nesta Tese, utiliza-se o símbolo ; para separar os elementos de uma determinada sequência de opera-
ções.
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no modelo, no exemplo em questão, o canal ch1. Isso é possível porque os canais são
associados implicitamente a variáveis internas. Esses elementos são usados para gerar o
comportamento desejado do modelo. No caso, a variável “ev” é usada como uma ação
pelo atuador Ai para indicar o fim de sua atuação. Ela é percebida pelo atuador A j que
inicia a sua operação, gerando o comportamento sequencial entre os mesmos. Note tam-
bém que o modelo de dados não foi representado na figura e ao final da atuação de A j, o
canal de dados ch1 é alterado para o valor 1, gerando assim o comportamento cíclico do
modelo.
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Figura 5.4: Modelo do controle: operação sequencial.

Na configuração inicial, todos os atuadores do modelo devem estar desligados (estado
“Off”). O sistema inicia sua operação quando o canal de dados ch1 for igual a 1 (valor
Booleano “true”), uma situação que pode ser simulada quando o operador pressiona um
botão “Start” em uma Interface Homem-Máquina (IHM), por exemplo. Para se obter uma
nova configuração, as variáveis internas que geram dependências entre componentes são
propagadas no mesmo ciclo de execução do modelo, conforme definição dos SCBs. Essa
característica diminui o número de configurações possíveis da aplicação.

5.2.2 Operação Paralela

Paralelismo é uma característica inerente aos Statecharts originais, sendo realizado
através de decomposição-AND. No entanto, a sincronização entre os componentes neces-
sita de mecanismos adicionais. Considere uma planta composta por três atuadores (Ai, A j

e Ak), onde Ai e A j executam em paralelo, porém Ak executa somente após a conclução
dos dois primeiros, ou seja, (Ai||A j);Ak. 2 Essa sequência é executada continuamente
de maneira cíclica até a intervenção do operador. O comportamento paralelo dos atuado-
res Ai e A j é obtido naturalmente, porém, variáveis internas devem ser usadas para gerar
eventos no atuador Ak para indicar o fim da execução dos primeiros atuadores. Assim, o
atuador Ak espera por tais eventos para que possa iniciar sua operação. Após a execução
de Ak, essas variáveis devem ser modificadas para permitir a execução de um novo ciclo
na aplicação.

A Figura 5.5 mostra o diagrama Statecharts Básico que modela o comportamento
paralelo entre os atuadores discutidos acima. Na figura, chi(i = 1 . . .5) são canais de dados

2Nesta Tese, utiliza-se o símbolo || para determinar que os elementos em questão podem ser executados
de maneira paralela.
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de entrada, Ai, A j e Ak são canais de dados de saída, e “evi” e “ev j” são variáveis internas.
Esses elementos são usados para produzir o comportamento desejado da aplicação. Nesse
caso, a variável “evi” é modificada através de uma ação pelo atuador Ai indicando o fim
de sua atuação e “ev j” é a variável usada para indicar o fim de operação do atuador A j.
Essas modificações são percebidas pelo atuador Ak que inicia a sua operação, gerando o
sincronismo entre eles. Ao final da operação do atuador Ak, as variáveis “evi” e “ev j”
devem ser reiniciadas para gerar o comportamento cíclico do modelo. Na configuração
inicial, todos os atuadores do modelo devem estar desligados (estado “Off”).
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Figura 5.5: Modelo do controle: operação paralela.

5.2.3 Operação com Temporização

Temporizadores e contadores são bastante comuns em aplicações industriais; por
exemplo: i) um atuador deve executar por um tempo especificado; ii) um atuador deve
executar somente após um tempo especificado; iii) a aplicação deve executar k vezes an-
tes de disparar um alarme; entre outras. Temporizadores e contadores são modelados
através de componentes e os valores atuais podem ser utilizados para compor as condi-
ções de guarda das transições em SCB. Além disso, eles podem ser iniciados por alguma
ação do modelo.

Temporizadores são controlados por um relógio de tempo real global que executa em
paralelo ao modelo do sistema. Eles são atualizados somente no início do ciclo de exe-
cução do componente. Assim, quando um temporizador T m1 é habilitado em um compo-
nente, a temporização é iniciada apenas no início do próximo ciclo. Quando o tempori-
zador alcançar ou superar seu limite especificado, a variável T m1.tm torna-se verdadeira
(T m1.tm = true) para indicar o fim da temporização. Na definição do temporizador, o
valor limite para contagem deve ser especificado em unidades de tempo.

Considere, por exemplo, uma planta composta de um atuador Ai e um temporizador Tk,
onde Ai deve atuar por t segundos, antes de ser desligado. A Figura 5.6 mostra o diagrama
Statecharts Básico que modela o comportamento temporal do atuador Ai, controlado pelo
temporizador Tk. Na figura, ch1 and ch2 são canais de dados de entrada usados para iniciar



5.3. PROGRAMA DE CONTROLE: VALIDAÇÃO 65

a operação do atuador Ai e do temporizador Tk, respectivamente; “tk.tm” é um canal de
dados de entrada usado para indicar o fim da temporização de Tk. O temporizador Tk é
iniciado quando a ação tk = 1 é executada.

A condição de guarda “[ev]” usada na transição para desligar o atuador Ai torna-se
verdadeira somente quando o temporizador Tk alcançar ou superar seu limite de tempo
especificado (ver transição do estado START para ON em Tk). Dessa forma, a restrição
para indicar que o atuador Ai deve executar por um tempo específico é garantida.
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Figura 5.6: Modelo do controle: operação temporal.

5.3 Programa de Controle: Validação

A abordagem para modelagem do software de controle apresentada na Seção 5.2 man-
tém os aspectos de descrição e especificação embutidos no próprio modelo SCB. Assim,
transições, condições de guarda e ações implícitas são usadas para descrever as restrições
do sistema. Adicionalmente, essa abordagem permite analisar algumas propriedades do
controlador através do uso da árvore de alcançabilidade. Além disso, ambientes simula-
dos podem ser usados para validar o modelo do controle em conjunto com o modelo da
planta.

Como vimos no capítulo anterior, a árvore de alcançabilidade de um determinado mo-
delo permite analisar as características de reiniciabilidade, vivacidade e deadlock. Essas
características são analisadas a partir da árvore de alcançabilidade do modelo completo
(controle + planta). Nota-se que é necessário a existência de um modelo da planta, re-
presentado em algum formalismo que permita verificação e validação, como por exemplo
autômato, Rede de Petri, Statecharts ou SCB.

Nesta Tese, optou-se, sem perda de generalidade, por modelar o comportamento da
planta em Statecharts Básicos. Então, o sistema (controle + planta) pode ser descrito
como ilustrado na Figura 5.7, onde o sistema é uma composição paralela entre o controle
e a planta. A Figura 5.7-a mostra a visão geral do processo de automação baseado em
CLP, conforme discussão feita no Capítulo 1. A Figura 5.7-b mostra um esquema geral
do modelo conceitual de um sistema modelado usando Statecharts Básicos. A principal
vantagem desta abordagem é que os eventos dos sensores e atuadores tornam-se eventos
internos do sistema. Assim, as características intrínsecas ao sistema, como alcançabi-
lidade, deadlock e reiniciabilidade, tornam-se propriedades intrínsecas e extrínsecas ao
modelo do controle.
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Figura 5.7: Modelo conceitual de um sistema SCB.

Outra vantagem dessa abordagem deve-se ao fato de se manterem explicitamente se-
paradas as funcionalidades do controle e da planta. Com isto, diferentemente de outras
metodologias, como R & W (controle supervísório), a síntese do programa de controle
leva a implementações mais compactas, pois, em nossos modelos, a planta é usada apenas
para analisar algumas características do modelo, sendo desconsiderada para a implemen-
tação do controle, o que não ocorre com a abordagem R & W.

5.3.1 Controle + Planta: Evolução dos Modelos

De maneira geral, uma aplicação modelada em SCB é composta do modelo completo
(controle + planta), além da inclusão do controle dos temporizadores que é executado
sempre no início de cada macropasso do modelo. Portanto, a execução dos Statecharts
Básicos segue os passos descritos pelo Algoritmo 5.1:

Algoritmo 5.1 Modelo de execução de uma aplicação em SCB (controle + planta).
1: {Seja T mt ,(t = 1, . . . ,k) temporizadores definidos no modelo}
2: for t = 1 to k do
3: if (T mt estiver habilitado) then
4: Verificar o status de T mt ;
5: if (T mt .timeout) {temporização ≥ limite especificado} then
6: T mt .tm = true;
7: end if
8: else
9: T mt .tm = f alse;

10: end if
11: end for
12: Executar o Algoritmo 4.2 para o modelo completo (controle + planta);

É importante observar que o Algoritmo 4.2 é executado para cada componente do
modelo, de acordo com a ordem de definição dos subestados descendentes.

O modelo SCB de um sistema que representa uma planta industrial pode ser contro-
lado de duas formas: i) através de simulações de comandos executados pelo usuário; ou
ii) maneira automática através de um programa testador. Essas duas maneiras devem ob-
servar os valores publicados através dos canais de saída do modelo para decidir que ações
enviar via canais de entrada.
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A seguir, discute-se como um dado controle atua na evolução do modelo da planta.
Seja o Statecharts Básico SCB2 apresentado na Figura 5.8 que modela um controle sim-
ples onde um botão btn, definido em um painel, é usado para ativar/desativar o canal de
entrada b do modelo do controle. O valor do canal b é usada para ligar/desligar o canal
de entrada ch do modelo da planta SCB1. O identificador ch é definido como um canal
de saída no controle SCB2 e como canal de entrada na planta SCB1, estabelecendo uma
ligação entre esses componentes.
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Figura 5.8: Controle SCB2 para o Statecharts Básico SCB1.

A Tabela 5.1 apresenta a execução passo a passo do modelo completo (controle +
planta), onde t0 representa o início da simulação (primeiro ciclo); o instante t1 indica o
momento em que o botão btn é pressionado pelo usuário para iniciar a evolução do sistema
(ciclo i1). Nota-se que somente no ciclo i1 + 1 é que o valor do canal b é percebido pelo
modelo do controle, publicando então, o valor do canal ch = 1. No ciclo i1 + 2 o valor
ch = 1 é consumido pela planta, evoluindo o modelo para uma nova configuração; o
instante t2 indica o momento que o timer tm1 atinge o fim da temporização (ciclo i2).
Como os temporizadores são verificados antes da execução dos componentes, a variável
tm1.tm é percebida no mesmo ciclo. Assim, o valor do canal s = 1 é publicado na área de
dados global do modelo no ciclo i2. No ciclo i2 + 1 o modelo evolui para a configuração
c f g_3 e o valor do sensor s = 1 é percebido pelo modelo completo da aplicação; o instante
t3 indica o momento que o botão btn é novamente pressionado pelo usuário para parar
a evolução do sistema (ciclo i3). No ciclo i3 + 1 o valor do canal de entrada b = 0 é
percebido pelo modelo do controle, publicando, então, o valor do canal ch = 0. No ciclo
i3 + 2 o valor de ch = 0 é consumido pela planta, evoluindo seus estados e publicando
o valor do canal s = 0. Somente no ciclo i3 + 3 é que o valor de s = 0 é percebido pelo
modelo completo da aplicação.

Na Tabela 5.1, as informações do modelo correspondem ao valor dos canais no início
de cada ciclo de execução dos respectivos componentes. As alterações nos canais durante
um ciclo são representadas através da sintaxe “valorAtual/novoValor”.

Essa análise corresponde a um cenário em que o intervalo [t3 − t1] é maior do que 2
segundos (tempo limite especificado na definição de Tm1), uma vez que o fim de tempo-
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rização do timer tm1 foi atingido (instante t2), onde t1 ≤ t2 ≤ t3. De acordo com a mode-
lagem do sistema, esta condição é válida sempre que a configuração c f g_3 for alcançada.
É importante destacar que a evolução do modelo não é instantânea, sendo necessários
alguns ciclos para alcançar uma configuração estável. Essa característica é refletida no
algoritmo para a construção da árvore de alcançabilidade dos SCBs, apresentado no capí-
tulo anterior. No exemplo em questão, se o valor limite do temporizador tm1 for atingido
(tm1.tm = true) e o botão btn for pressionado no mesmo instante (isto é, se t2 = t3), tem-
se que o modelo alcança a configuração c f g_3 em um ciclo de instabilidade, e então, o
modelo evolui e se estabiliza na configuração c f g_0 após três ciclos de execução. Na
tabela, as configurações transientes são indicadas com um asterisco “*”.

Tabela 5.1: Simulação do modelo SCB1 com o controle SCB2.

Instante Ciclo
Informações do modelo

Controle Planta Timer
b ch ch s Con f ig tm1 tm1.tm

t0: início da simulação 1 0 0 0 0 c f g_0 0 0
... 0 0 0 0 c f g_0 0 0

t1: btn pressionado i1 0 0 0 0 c f g_0 0 0
i1 +1 1 0/1 0 0 c f g_0∗ 0 0
i1 +2 1 1 1 0 c f g_1 0/1 0
... 1 1 1 0 c f g_1 1 0

t2: tm1.timeout i2 1 1 1 0/1 c f g_1∗ 0 1
i2 +1 1 1 1 1 c f g_3 0 0
... 1 1 1 1 c f g_3 0 0

t3: btn pressionado i3 1 1 1 1 c f g_3 0 0
i3 +1 0 1/0 1 1 c f g_3∗ 0 0
i3 +2 0 0 0 1/0 c f g_0∗ 0 0
i3 +3 0 0 0 0 c f g_0 0 0
... 0 0 0 0 c f g_0 0 0

5.4 Programa de Controle: Implementação

Dado que o modelo do controle não representa o próprio controlador, a tradução desse
modelo para uma linguagem de programação aceita por CLP deve ser realizada. Dia-
gramas Ladder foram usados nesta Tese como a linguagem de implementação de con-
troladores porque eles representam uma linguagem definida pelo padrão internacional
IEC-61131-3 e são amplamente usados na indústria, segundo pesquisas frequentemente
realizadas pela revista Control Engineering Magazine (2007). A tradução é realizada sis-
tematicamente através de um método proposto nesta Tese e que analisa um componente
de cada vez, de acordo com o seu tipo: atuador ou temporizador.
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Os estados OFF e ON dos dispositivos atuadores são representados em Ladder atra-
vés de contatos auxiliares do tipo flip-flop Reset e flip-flop Set, respectivamente. Cada
transição do modelo gera uma linha Ladder da seguinte forma: o estado origem deve ser
adicionado à condição de guarda e o estado destino representa a ação a ser executada pela
transição.

Como exemplo, seja A o atuador genérico apresentado na Figura 5.3-a; então, as tran-
sições “[g1]/A=1” e “[g2]/A=0” geram, respectivamente, as linhas 3 e 4 do diagrama
Ladder apresentado na Figura 5.9. Nesta figura, c1, c2 e c3 são variáveis auxiliares que
são calculadas a partir das condições de guarda do modelo (isto é, g1, g2 e g3, respecti-
vamente).

No nosso algoritmo os temporizadores foram traduzidos da seguinte forma: uma linha
para a transição do estado OFF para START que habilita o início da temporização; uma
linha para especificar o próprio temporizador, com um elemento (contato auxiliar) que
indica o timeout do bloco. (esse elemento pode ser usado em outros trechos do código
Ladder, de acordo com a aplicação); e uma outra linha para reiniciar o temporizador. O
temporizador genérico mostrado na Figura 5.3-b gera as linhas de 5 a 8 do diagrama Lad-
der (ver Figura 5.9). Na figura, os parâmetros “HAB” e “T” do bloco TMR representam
identificadores usados para configuração, da seguinte forma: HAB permite habilitar/de-
sabilitar o temporizador e T permite definir o valor limite do bloco em unidades de tempo.

As variáveis que representam os sensores e/ou contatos auxiliares podem ser usadas
livremente nas condições de guarda e ações do código Ladder, de acordo com as tran-
sições do modelo. No entanto, como as condições de guarda das transições do modelo
devem ser garantidas ao longo de uma varredura completa do ciclo de execução do CLP
(PLC-scan cycle), todas as condições devem ser avaliadas e armazenadas em variáveis
auxiliares no início de cada ciclo (ver linhas 0, 1 e 2 na Figura 5.9).

Além disso, é importante notar que para evitar não-determinismo no sistema, as con-
dições de guarda para um mesmo estado fonte devem ser mutuamente exclusivas. Essas
restrições podem ser verificadas em tempo de construção do modelo e podem ser repor-
tadas para o usuário através de mensagens de advertência. Porém, como elas devem ser
mutuamente exclusivas apenas para um mesmo estado do atuador, essas linhas Ladder
não podem ser geradas em qualquer ordem, pois inconsistências do tipo ligar/desligar um
atuador podem ocorrer na mesma varredura. Para evitar tais inconsistências, o estado
temporário dos atuadores também deve ser armazenado em variáveis auxiliares e, no final
do ciclo, essas variáveis devem ser atualizadas para as saídas correspondentes (ver linhas
9 e 10 na Figura 5.9).

O algoritmo completo utilizado para traduzir o modelo do controle para código Ladder
é apresentado no Algoritmo 5.2. Para facilitar o entendimento, os seguintes termos e
funções devem ser considerados:

• guarda(t) é a condição de guarda da t-ésima transição;
• origem(t) é o estado fonte da t-ésima transição;
• destino(t) é o estado destino da t-ésima transição;
• T [Ai] é o número de transições do atuador Ai;
• Ai.ON é uma constante para representar o estado ’ON’ do atuador Ai;
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...

...

...

Figura 5.9: Atuadores: diagrama Ladder.
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• habilitaTimer(Tmi) é a transição que permite iniciar a temporização do i-ésimo
timer;

• Tmi.limite(<valor>) é o tempo limite do i-ésimo temporizador;
• Tmi.enable() é uma função usada para verificar se o i-ésimo temporizador está

habilitado;
• Tmi.timeout() é uma função usada para verificar se o i-ésimo temporizador alcan-

çou o tempo limite especificado.

Algoritmo 5.2 Tradução do modelo do controle para um diagrama Ladder.
{Sejam n atuadores, m timers, t transições}
{Análise das condições de guarda}
for i = 1 to t do

Compute guarda(i) {Condição de guarda da i-ésima transição}
end for
{Lógica dos Atuadores}
for i = 1 to n do

for j = 1 to T [Ai] do
if destino( j) = Ai.ON then

AiTemp.set := origem( j) AND guarda( j)
else

AiTemp.reset := origem( j) AND guarda( j)
end if

end for
end for
{Lógica dos Temporizadores}
for i = 1 to m do

T mi.set := guarda(habilitaTimer(T mi))
CriarTimer(T mi, limite(T mi)) {Bloco de função: Timer}
tmi.tm := T mi.enable() AND T mi.timeout()
T mi.reset := tmi.tm

end for
{Atualizar os atuadores a partir das variáveis temporárias}
for i = 1 to n do

Ai.set := AiTemp
Ai.reset := ¬AiTemp

end for
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Capítulo 6

Estudo de Casos

Para ilustrar e validar a metodologia apresentada nesta Tese, dois exemplos típicos da
área de manufatura foram analisados como estudo de casos. O primeiro envolve operações
sequenciais e temporizadas, enquanto que o segundo inclui paralelismo e sincronização
na operação dos dispositivos. Para o segundo exemplo, três políticas de controles foram
consideradas, sendo: um controle sequencial e outro paralelo para a planta no seu estado
original; e um controle paralelo para uma pequena variação da planta.

Para validar as aplicações, cada estudo de caso foi simulado usando o ambiente de
execução desenvolvido pelo projeto Jakarta Commons SCXML [SCXML 2006] e a ferra-
menta de controle supervisório Elipse SCADA [Elipse Software 2007]. O projeto Jakarta
Commons SCXML fornece um ambiente de execução baseado em uma máquina de esta-
dos genérica dirigida a eventos, que implementa a semântica definida na recomendação
SCXML do World Wide Web Consortium (W3C) [W3C 2006]. Esta recomendação define
uma especificação completa para representar diagramas Statecharts através de um arquivo
XML. Já a ferramenta Elipse SCADA é bastante utilizada para controle e supervisão de
processos de automação. A Figura 6.1 mostra a estrutura geral do ambiente de simulação
usado nos estudos de casos. As aplicações que representam o modelo da planta e a ani-
mação executam em um mesmo computador e a comunicação entre eles é feita através da
especificação OPC [OPC Foundation 2007]. O modelo de controle executa em um com-
putador diferente e se comunica com a planta através de troca de mensagens por meio de
Java Sockets, de acordo com a abordagem cliente/servidor.

Modelo
SCXML

Java Sockets

Controle Planta

Modelo
SCXML

Elipse
SCADA

OPC Spec.

Animação

Planta Virtual

Figura 6.1: Estrutura geral dos estudos de casos.

Com os modelos validados, o programa de controle foi traduzido para a linguagem
Ladder, seguindo o Algoritmo 5.2. Em seguida, o código Ladder foi implementado no
CLP ZAP 900, fabricado pela empresa HI Tecnologia (2007) e testado com a animação
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rodando em um computador de propósito geral, conforme estrutura geral apresentada na
Figura 6.2.

Planta Virtual

OPC Spec.

Controle

Figura 6.2: Estrutura geral das animações controladas por CLP.

Tanto o modelo da planta quanto o modelo do controle obedecem a sintaxe e a se-
mântica dos Statecharts Básicos. Porém, como não dispúnhamos de uma ferramenta para
gerar os arquivos SCXML a partir dos modelos gráficos, escreveram-se os modelos dire-
tamente em editores XML.

De maneira geral, para cada estudo de caso são realizadas as seguintes atividades:

1. Modelar a planta em SCB e gerar o arquivo XML correspondente;
2. Modelar o controle em SCB e gerar o arquivo XML correspondente;
3. Gerar a árvore de alcançabilidade do modelo completo (controle+planta) através da

execução do Algoritmo 4.3, com o intenção de analisar as propriedades de deadlock,
vivacidade e reiniciabilidade;

4. Aplicar o Algoritmo 5.2 para traduzir o modelo do controle para diagramas Ladder
e implementá-lo no ambiente de programação do CLP ZAP 900;

5. Implementar a animação da planta em Elipse SCADA para interagir tanto com o
modelo de controle em SCB, quanto com o controle escrito em Ladder.

6.1 Exemplo 1: Etiquetador de Peças

Considere o etiquetador de peças apresentado na Figura 6.3, referente a um exemplo
típico da área de manufatura, cujos dispositivos operam de maneira sequencial. Nessa
figura, C1, C2 e C3 são componentes do tipo cilindro de ação simples, cujo avanço é
controlado por válvulas e o retorno é realizado por molas. Cada cilindro possui um sensor
para detectar o avanço total do braço. A extração da peça é feita através da válvula simples
V4, que é controlada por um sensor fotoelétrico. PS e FS são sensores para detectar peças
nas posições inicial e final do ciclo de operação, respectivamente.

A configuração inicial do sistema em funcionamento prevê que todos os cilindros
estejam recuados, as válvulas fechadas e o sensor FS sem detectar peças. O sistema entra
em operação através do acionamento do botão “Start” e, é desligado automaticamente,
quando o sensor FS detectar a presença de uma peça. O cenário de funcionamento da
aplicação é descrito abaixo:

“O cilindro alimentador C1 empurra uma peça até o molde; o cilindro
estampador C2 prensa um estampo sobre a peça por dois segundos; o cilindro
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Carregador

Depósito

Figura 6.3: Etiquetador de peças: simulação.

extrator C3 em conjunto com a válvula V4 realiza a retirada da peça pronta,
empurrando-a para o depósito."

6.1.1 Planta: Modelagem

Os cilindros envolvidos seguem o modelo do componente cilindro, enquanto que a
válvula V4 segue o padrão On/Off, discutidos no capítulo anterior. Dessa forma, para
gerar o modelo da planta, basta representar os três cilindros e a válvula diretamente no
modelo, como pode ser visto na Figura 6.4.

6.1.2 Controle: Modelagem

A partir do modelo básico da planta, cenários podem ser definidos para estender esse
modelo e incluir características especiais para gerar funcionamento desejado da aplica-
ção. Essa etapa pode ser entendida como um cartão definido através de cenários que é
inserido no modelo básico da aplicação para incluir funcionalidades adicionais, além de
permitir simular e validar o comportamento da aplicação. Considere, então, o cenário de
funcionamento dos dispositivos descrito através de cláusulas se . . . então:

1. Se ps então v1 = 1;
2. Se s1 então v1 = 0&v2 = 1;
3. Se s2 então tm1 = 1;
4. Se tm1.tm então v2 = 0&v3 = 1;
5. Se s3 então v4 = 1;
6. Se fs então v3 = 0&v4 = 0;
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BracoValvula

Recuado

Avancando

Off

On

[c11]/
t11=1

[v1]/
c11=1

Sensor

False

True

[c12]/
s1=1Avancado

[c11^t11.tm]/c12=1

Cilindro1

[v1]/
c11=0

[c11]/
t11=0

[c11]/c12=0

[c12]/
s1=0

s1

t11s1t11t11.tm

v1

t11.tm v1

Valvula4

Off

On

[v4]/ [v4]/

v4

Etiquetador de Peças

v1

v2

v3

v4

s1

s2

s3

t11.tm t11

t21

t31

t21.tm

t31.tm

BracoValvula

Recuado

Avancando

Off

On

[c21]/
t21=1

[v2]/
c21=1

Sensor

False

True

[c22]/
s2=1Avancado

[c21^t21.tm]/c22=1

Cilindro2

[v2]/
c21=0

[c21]/
t21=0

[c21]/c22=0

[c22]/
s2=0

s2

t21s2t21t21.tm

v2

t21.tm v21

BracoValvula

Recuado

Avancando

Off

On

[c31]/
t31=1

[v3]/
c31=1

Sensor

False

True

[c32]/
s3=1Avancado

[c31^t31.tm]/c32=1

Cilindro3

[v3]/
c31=0

[c31]/
t31=0

[c31]/c32=0

[c32]/
s3=0

s3

t31s3t31t31.tm

v3

t31.tm v3

Input:

Output:
v1

s1

Memória:
bool: c11, c12
timer: t11(T#2s)

Input:

Output:
v2

s2

Memória:
bool: c21, c22
timer: t21(T#2s)

Input:

Output:
v3

s3

Memória:
bool: c31, c32
timer: t31(T#2s)

Figura 6.4: Etiquetador de peças: modelo da planta.
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Os eventos ps e f s representam variáveis do modelo global da aplicação e são usados
para indicar uma peça nas posições inicial e final; Si (i = 1,2,3) detectam o avanço total
do braço do cilindro Ci, respectivamente; e o evento tm1.tm indica o fim da temporização
do componente TimerT1. Para cada sensor e temporizador do modelo é definida uma
variável booleana na área de dados para indicar o status atual do dispositivo. As ações vi =
1 e vi = 0 (i = 1,2,3) representam comandos para abrir e fechar as respectivas válvulas e
a ação tm1 = 1 representa o comando para iniciar a temporização do TimerT1.

Como pode ser observado, os eventos ocorrem sequencialmente e existe uma condição
associada com as operações de ligar/desligar os atuadores e temporizadores. Observa-se
também que existe uma dependência entre os dispositivos, por exemplo, o cilindro C2
deve ser ligado (ação v2 = 1) quando o braço do cilindro C1 atingir avanço total (condição
s1), portanto, a atuação de C2 depende de C1.

A partir deste cenário, o modelo do controle pode ser obtido através de um mapea-
mento direto das cláusulas se . . . então para as transições de estado (ver Figura 6.5). Aqui,
para facilitar o entendimento, os canais de entrada/saída foram definidos com o mesmo
nome dos eventos, por exemplo, tm1.tm é o canal associado ao temporizador que indica
o status da temporização. O evento ps identifica peça na posição inicial do sistema e per-
mite disparar a execução de um ciclo de operação; isso é simulado quando o botão Start
é pressionado na animação.
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Figura 6.5: Etiquetador de peças: modelo do controle.

6.1.3 Controle: Verificação

O exemplo em questão é composto de três cilindros com três estados possíveis e uma
válvula com dois estados. O modelo da planta sem implementar nenhuma política de
controle possui 54 configurações, ou seja, 3 x 3 x 3 x 2 = 54 configurações distintas.
A atuação do controle junto ao modelo da planta força o funcionamento sequencial dos
componentes e restringe o número de configurações no sistema. Assim, a construção
da árvore de alcançabilidade do modelo controlado (controle + planta) gerou 10 con-
figurações distintas, sendo que elas atuam apenas em 8 configurações da planta. Essas
configurações são descritas na Tabela 6.1. Na tabela, os estados do braço dos cilindros
são: Rec (Recuado), Aando (Avançando) e Aado(Avançado).

A configuração cfg5 atua nos mesmos estados da planta que a configuração cfg4 e
representa a situação em que o modelo controlado espera pelo fim da temporização do
Timer Tm1 (evento: tm1.tm) enquanto o Cilindro2 permanece avançado. Na configuração
cfg9, que possui os mesmos estados de cfg0, o modelo espera a detecção de peça pelo
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Tabela 6.1: Configurações do etiquetador geradas a partir da árvore de alcançabilidade.

Config
Cilindro1 Cilindro2 Cilindro3

Valvula4
V B S V B S V B S

cfg0 Off Rec F Off Rec F Off Rec F Off

cfg1 On Aando F Off Rec F Off Rec F Off

cfg2 On Aado T Off Rec F Off Rec F Off

cfg3 Off Rec F On Aando F Off Rec F Off

cfg4 Off Rec F On Aado T Off Rec F Off

cfg6 Off Rec F Off Rec F On Aando F Off

cfg7 Off Rec F Off Rec F On Aado T Off

cfg8 Off Rec F Off Rec F On Aado T On

sensor fotoelétrico (evento: fsOn). Pela análise da árvore de alcançabilidade, verificou-se
que o modelo garante as propriedades de reiniciabilidade, vivacidade e que não existe
deadlock.

Na construção da árvore, os seguintes eventos foram gerados na evolução do modelo:

• psOn, para indicar uma peça na posição inicial da planta;
• t11.tm, para indicar o tempo do avanço total do braço do Cilindro1;
• t21.tm, para indicar o tempo do avanço total do braço do Cilindro2;
• t31.tm, para indicar o tempo do avanço total do braço do Cilindro3;
• tm1.tm, para indicar o fim da temporização do Timer Tm1;
• f sOn, para indicar uma peça na posição final da planta.

Com a execução do algoritmo da alcançabilidade, a sequência de configurações gerada
a partir do modelo controlado foi:

• (cfg0, psOn); (cfg1, t11.tm); (cfg2, _empty); (cfg3, t21.tm); (cfg4, _empty);
(cfg5, tm1.tm); (cfg6, t31.tm); (cfg7, _empty); (cfg8, f sOn); (cfg9, _empty);
(cfg0,).

De acordo com o Algoritmo 4.3, se em uma configuração nova o conjunto de transi-
ções disparáveis é vazio, então o evento _empty é gerado para sincronizar o modelo.

6.1.4 Controle: Implementação

O etiquetador de peças funcionou satisfatoriamente nos dois casos: i) modelo do con-
trole atuando no modelo da planta e na animação; e ii) controle rodando no CLP ZAP
900 atuando diretamente na planta virtual. A Figura 6.6 mostra o código Ladder para
o etiquetador de peças, gerado a partir do Algoritmo 5.2 discutido anteriormente. Nesta
figura, c1, c2, . . . c6 são variáveis auxiliares que são calculadas a partir das condições de
guarda do modelo de controle.
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.........

Figura 6.6: Etiquetador de peças: diagrama Ladder.
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6.2 Exemplo 2: Célula com Controle Sequencial

Considere a célula de manufatura apresentada na Figura 6.7, cujos dispositivos po-
dem ser executados simultaneamente. Esse exemplo é bastante explorado na Teoria de
Controle Supervisório por Queiroz & Cury (2000). O problema com essas execuções
é a necessidade de pontos de sincronização entre trechos/blocos paralelos. A célula é
composta por uma mesa circular (table) com quatro posições (P1, P2, P3 e P4), onde são
executadas operações de furo e teste de peças. Em cada posição existe um sensor utilizado
para detectar a presença/ausência de peça. A célula contém também quatro dispositivos
atuadores: a esteira (belt), a furadeira (drill), o testador (test) e o robô manipulador (ro-
bot). O giro da mesa é controlado através de um cilindro de ação simples cujo avanço
total do braço provoca uma rotação de 90 graus.

Carregador

Depósito

belt

drill

test

robot

Figura 6.7: Célula de manufatura: simulação.

Os dispositivos da célula funcionam de acordo com os cenários descritos a seguir:

BELT : Se existir peça no buffer de entrada (posição inicial da esteira) e não existir peça
na posição P1, a esteira deve ser ligada; depois, quando a peça chegar na posição
P1 a esteira deve ser desligada. As cláusulas se . . . então desta especificação são:

• Se inputbuffer & ¬P1 então BeltOn;
• Se P1 então BeltOff;

DRILL : Se existir peça na posição P2, a furadeira e um temporizador timerT1 devem
ser ligados; ao final da temporização, a furadeira deve ser desligada. As cláusulas
se . . . então desta especificação são:

• Se P2 então DrillOn & tm1On;
• Se tm1.tm então DrillOff;

TEST : Se existir peça na posição P3, o testador e um temporizador timerT2 devem ser
ligados; ao final da temporização, o testador deve ser desligado. As cláusulas se
. . . então desta especificação são:
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• Se P3 então TestOn & tm2On;
• Se tm2.tm então TestOff;

ROBOT : O robô retira uma peça da posição P4 e a coloca em um depósito. Então, se
existir peça na posição P4, o robô e um temporizador timerT3 devem ser ligados;
ao final da temporização, o robô deve ser desligado. As cláusulas se . . . então desta
especificação são:

• Se P4 então RobotOn & tm3On;
• Se tm3.tm então RobotOff;

TABLE : A rotação da mesa é controlada por um cilindro de ação simples e o avanço
total do braço do cilindro provoca o giro de 90o. Assim, após a operação de um dis-
positivo, o cilindro deve ser acionado para obter uma nova configuração da célula.
O retorno do cilindro deverá ocorrer quando o sensor que detecta o avanço total do
braço for observado. As cláusulas se . . . então para esta especificação são:

• Se BeltEnd || DrillEnd || TestEnd || RobotEnd então ValveOn;
• Se SensorOn então ValveOff;

6.2.1 Planta: Modelagem

O modelo da esteira segue o padrão On/Off Alternativo (ver Figura 5.1-b), enquanto
que os modelos da furadeira, do testador e do robô seguem o padrão On/Off (ver Figura
5.1-a) e o comportamento da mesa é modelado através de um cilindro de ação simples
(ver Figura 5.2). Em cada posição da mesa existe um sensor para simular peças no local.
Dessa forma, para gerar o modelo da planta, basta representar via decomposição paralela
os quatro dispositivos e o cilindro associado à mesa diretamente no modelo, como pode
ser visto na Figura 6.8.
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Figura 6.8: Célula de manufatura: modelo da planta.
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6.2.2 Controle: Modelagem

Considere o cenário de funcionamento da aplicação descrito abaixo:

“A esteira funciona até que uma peça seja posicionada em P1; a mesa gira
90 graus; a peça é furada; a mesa gira 90 graus; a peça é testada; a mesa gira
90 graus; o robô retira a peça da mesa e a coloca em um depósito.”

O programa de controle original da mesa permite operar em sequência apenas uma
peça por vez. Essa restrição evita problemas que podem ocorrer na operação de múlti-
plas peças simultaneamente, entretanto, esse modo de funcionamento é pouco eficiente,
visto que a esteira, a furadeira, o testador e o robô ficam parados grande parte do tempo
enquanto eles poderiam operar em paralelo.

Outra restrição imposta ao modelo é que a mesa só deve girar se existir pelo menos
uma peça nas posições P1, P2 ou P3.

Inicialmente, para criar o modelo de controle para este estudo de caso, variáveis extras
devem ser definidas para garantir sincronismo entre os dispositivos e a rotação da mesa,
além de representar as dependências entre os dispositivos, por exemplo: a furadeira só
deve ser ligada após a movimentação da esteira; o testador só deve atuar após a execução
da furadeira; e o robô só deve mover a peça para o depósito após o funcionamento do
testador. No caso, a variável E1 deve ter seu valor atribuído para “true” no final da opera-
ção de cada dispositivo. De acordo com o funcionamento normal da célula, a mesa deve
girar quando um dos dispositivos tiver concluído sua operação, ou seja, quando a variável
E1 = true. Ao final do processo de rotação, essa variável deve ter seu valor atribuído para
“false”. Já as variáveis Y1, Y2 e Y3 são usadas para garantir as dependências entre a
furadeira/esteira, testador/furadeira e robô/testador, respectivamente. Essas variáveis são
usadas também nas transições para ligar/desligar os atuadores, por exemplo, a furadeira
só deve ser ligada se a variável de controle E1 for igual a “false” e a variável Y1 for igual
a “true”.

O modelo SCB completo do controlador sequencial é apresentado na Figura 6.9. As
condições de guarda g1, g2, . . . , g10 são apresentadas na Tabela 6.2, onde a variável IN
indica a presença/ausência de peça no buffer de entrada. Os canais de entrada/saída podem
ser facilmente identificados na figura. Além disso, E1 e Yi(i = 1, . . . ,3) são variáveis
internas e P1, . . . ,P4, IN e S1 são sensores instalados na planta.

6.2.3 Controle: Verificação

O exemplo em questão é composto da esteira que possui três estados, os outros três
dispositivos com dois estados cada e a mesa controlada por um cilindro de ação simples
que possui três estados. O modelo da planta sem implementar nenhuma política de con-
trole possui 72 estados, ou seja, 3 x 2 x 2 x 2 x 3 = 72 configurações distintas. A árvore de
alcançabilidade do modelo controlado gerou 20 configurações, sendo que elas atuam em
apenas 8 configurações distintas da planta, descritas na Tabela 6.3. Na tabela, os estados
do braço do cilindro são: Rec (Recuado), Aando (Avançando) e Aado(Avançado).
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Figura 6.9: Célula de manufatura: modelo do controle sequencial.

Tabela 6.2: Condições de guarda usadas no controle sequencial.

g1 ¬P1 & ¬E1 & IN

g2 P1 & ¬E1

g3 P2 & ¬E1 & Y1

g4 tm1.tm

g5 P3 & ¬E1 & Y2

g6 tm2.tm

g7 P4 & ¬E1 & Y3

g8 tm3.tm

g9 E1

g10 S1

A configuração cfg5 é semelhante à configuração cfg0, com todos os dispositivos no
estado “Off”, mas existe uma peça na posição P2. Na configuração cfg7, a furadeira está
no estado “On” (semelhante a cfg6), porém o modelo está esperando o fim da tempori-
zação do Timer Tm1. As configurações cfg8 e cfg9 são configurações para girar a mesa,
semelhantes às configurações cfg3 e cfg4, respectivamente, mas com a peça iniciando na
posição P2 e não em P1. As configurações cfg10, cfg12, cfg13 e cfg14 são semelhantes a
cfg5, cfg7, cfg8 e cfg9, porém com o temporizador Tm2 controlando o testador e a peça
na posição P3. Finalmente, as configurações cfg15, cfg17, cfg18 e cfg19 são semelhantes
a cfg5, cfg7, cfg8 e cfg9, porém com o temporizador Tm3 controlando o robô e a peça na
posição P4. Pela análise da árvore de alcançabilidade, verificou-se que o modelo garante
as propriedades de reiniciabilidade, vivacidade e que não existe deadlock.

Na construção da árvore, os seguintes eventos foram gerados na evolução do modelo:

• bu f f er, para indicar uma peça na posição inicial da planta (buffer de entrada);
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Tabela 6.3: Configurações da célula com controle sequencial.

Config Belt Drill Test Robot
Mesa: Cilindro

V B S

cfg0 Off Off Off Off Off Rec F

cfg1 On Off Off Off Off Rec F

cfg2 Wait Off Off Off Off Rec F

cfg3 Off Off Off Off On Aando F

cfg4 Off Off Off Off On Aado T

cfg6 Off On Off Off Off Rec F

cfg11 Off Off On Off Off Rec F

cfg16 Off Off Off On Off Rec F

• b1.tm, para indicar o tempo de rolagem da esteira;
• p2On, para indicar uma peça na posição P2 da mesa;
• p3On, para indicar uma peça na posição P3 da mesa;
• p4On, para indicar uma peça na posição P4 da mesa;
• tm1.tm, para indicar o valor da temporização do Timer Tm1;
• tm2.tm, para indicar o valor da temporização do Timer Tm2;
• tm3.tm, para indicar o valor da temporização do Timer Tm3;
• c1.tm, para indicar o tempo do avanço total do braço do cilindro que controla a

mesa;.

Com a execução do algoritmo da alcançabilidade, a sequência de configurações gerada
a partir do modelo controlado foi:

• (cfg0, bu f f er); (cfg1, b1.tm); (cfg2, _empty); (cfg3, c1.tm); (cfg4, _empty);
(cfg5, p2On); (cfg6, _empty); (cfg7, tm1.tm); (cfg8, c1.tm); (cfg9, _empty);
(cfg10, p3On); (cfg11, _empty); (cfg12, tm2.tm); (cfg13, c1.tm); (cfg14, _empty);
(cfg15, p3On); (cfg16, _empty); (cfg17, tm3.tm); (cfg18, _empty); (cfg1,).

De acordo com o Algoritmo 4.3, se em uma configuração nova o conjunto de transi-
ções disparáveis é vazio ou se em uma configuração existente a área de dados for modifi-
cada, então o evento _empty é gerado para sincronizar o modelo.

6.2.4 Controle: Implementação

A célula de manufatura funcionou satisfatoriamente nos dois casos: i) modelo do
controle atuando no modelo da planta e na animação; e ii) controle rodando no CLP
ZAP 900 atuando diretamente na planta virtual. A Figura 6.10 mostra um trecho do
código Ladder para o exemplo da célula de manufatura, gerado a partir do Algoritmo 5.2.
Nesta figura, c1, c2, c3, c4, c5, . . . são variáveis auxiliares que são calculadas a partir das
condições de guarda do modelo (isto é, g1, g2, . . . , g10, respectivamente).
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Figura 6.10: Célula de manufatura original: diagrama Ladder parcial.
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6.3 Exemplo 3: Célula com Controle Paralelo

Nesta seção, discute-se a modelagem, verificação e implementação de um controle pa-
ralelo para a célula de manufatura apresentada no Exemplo 2 da seção anterior. A intenção
aqui é mostrar a facilidade da metodologia apresentada nesta Tese para o desenvolvimento
e manutenção de aplicações industriais.

A célula de manufatura possui as mesmas características apresentadas na Seção 6.2 e,
portanto, o modelo da planta é exatamente o mesmo (ver Figura 6.8). Conforme discussão
a seguir, nossa metodologia possibilita a execução dos dispositivos concorrentemente.

6.3.1 Controle: Modelagem

Da mesma forma que nos exemplos anteriores, a partir do modelo básico da planta,
cenários podem ser definidos para estender o modelo e incluir características especiais
para gerar funcionamento desejado da aplicação. Considere, então, o fluxo de execução
dos dispositivos mostrado na Figura 6.11. Observa-se que os quatro dispositivos podem
executar de maneira simultânea e que a mesa só deve funcionar após a operação dos
mesmos. Assim, é necessário criar um ponto de sincronização para os dispositivos e,
então, permitir a rotação da mesa.

BeltBelt Drill Test Robot

Table

Figura 6.11: Célula de manufatura: fluxo de execução.

Considere ainda os cenários de funcionamento dos dispositivos atuadores apresenta-
dos na seção anterior. A esteira (Belt), a furadeira (Drill), o testador (Test) e o robô ma-
nipulador (Robot) possuem o mesmo comportamento. No entanto, a mesa (Table) possui
um comportamento diferente, a saber:

TABLE : Somente ao final da operação dos quatro dispositivos é que o cilindro associado
à mesa deve ser acionado para obter uma nova configuração da célula. O retorno
do cilindro deverá ocorrer quando o sensor que detecta o avanço total do braço for
observado. As cláusulas se . . . então para esta especificação são:

• Se BeltEnd & DrillEnd & TestEnd & RobotEnd então ValveOn;
• Se SensorOn então ValveOff;

Outras restrições impostas ao modelo são:
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1. Cada dispositivo deve executar somente uma vez, antes de uma rotação da mesa;
2. Se em uma dada configuração não existir peça no buffer ou nas posições P2, P3 e

P4 então a esteira, a furadeira, o testador e o robô não devem ser acionados.
3. A mesa só deve girar se existir pelo menos uma peça nas posições P1, P2 ou P3;

A inclusão dessas restrições no modelo do controlador é feita através da definição de
novas transições entre os estados e/ou alterações nas condições de guarda de transições
existentes. Inicialmente, para criar o modelo de controle para este estudo de caso, variá-
veis extras devem ser definidas para garantir sincronismo entre os dispositivos e a rotação
da mesa. No caso, as variáveis E1, E2, E3 e E4 significam fim de operação da esteira, da
furadeira, do testador e do robô, respectivamente. Essas variáveis devem ter seus valores
atribuídos para “true” no final da operação de cada um dos dispositivos. De acordo com
o funcionamento normal da célula, a mesa só deve girar quando todos os dispositivos
tiverem concluído suas operações, ou seja, quando as variáveis Ei = true(i = 1, . . . ,4).
Ao final do processo de rotação, essas variáveis devem ter seus valores atribuídos para
“false”. As variáveis são usadas também nas transições para ligar/desligar os atuadores,
por exemplo, a furadeira só deve ser ligada se a variável de controle E2 for igual a “false”.

Transições extras para garantir as restrições 2 e 3 devem ser incluídas no modelo, por
exemplo, se não existir peça na posição P2, então a furadeira não deve ser acionada, po-
rém, a variável E2 deve se tornar “true” para indicar o fim de operação da etapa. Essa
idéia é aplicada aos outros dispositivos atuadores. No modelo da mesa, se não existirem
peças nas posições P1, P2 ou P3, então a mesa não deve girar (restrição 3), no entanto, as
variáveis E1, E2, E3 e E4 devem ser atribuídas o valor “false” para permitir novas opera-
ções dos dispositivos. Assim, se não existir peças na célula de manufatura, o modelo irá
alternar continuamente o valor das variáveis E1, . . . , E4 entre “false” e “true”. O modelo
SCB completo do controlador é apresentado na Figura 6.12. As condições de guarda g1,
g2, . . . , g15 são apresentadas na Tabela 6.4, onde a variável IN indica a presença/ausência
de peça no buffer de entrada. Os canais de entrada/saída podem ser facilmente identifica-
dos na figura. Além disso, Ei(i = 1, . . . ,4) são variáveis internas e P1, . . . ,P4, IN e S1 são
sensores instalados na planta.

É importante ressaltar que a estrutura desses controladores são equivalentes (ver Fi-
guras 6.9 e 6.12. Porém, no controle paralelo existe uma transição extra do estado “Off”
para ele mesmo (auto-transição) em cada um dos dispositivos para garantir a restrição
2 do modelo. Note também que as condições de guarda associadas a transições com o
mesmo estado de origem, por exemplo, g1 e g3, g4 e g6, g7 e g9, g10 e g12, e g13 e g15
são mutuamente exclusivas para evitar não-determinismo, como foi discutido na Seção
5.4 sobre a implementação do programa de controle em diagramas Ladder.

6.3.2 Controle: Verificação

Como visto no exemplo anterior, a célula em discussão é composta da esteira que
possui três estados, os outros três dispositivos com dois estados cada e a mesa controlada
por um cilindro de ação simples que possui três estados. Assim, o modelo da planta sem
implementar nenhuma política controle possui 72 estados, ou seja, 3 x 2 x 2 x 2 x 3 =
72 configurações distintas. A árvore de alcançabilidade do modelo controlado gerou 210
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Figura 6.12: Célula de manufatura: modelo do controle.

Tabela 6.4: Condições de guarda usadas no controle paralelo.

g1 ¬P1 & ¬E1 & IN

g2 P1

g3 ¬P1 & ¬E1 & ¬IN

g4 P2 & ¬E2

g5 tm1.tm

g6 ¬P2 & ¬E2

g7 P3 & ¬E3

g8 tm2.tm

g9 ¬P3 & ¬E3

g10 P4 & ¬E4

g11 tm3.tm

g12 ¬P4 & ¬E4

g13 E1&E2&E3&E4 & (P1 ‖ P2 ‖ P3)

g14 S1

g15 E1&E2&E3&E4 & ¬P1 & ¬P2 & ¬P3

configurações distintas, em função dos três temporizadores inseridos no modelo do con-
trole para simular os processo de furação, teste e movimentação da peça para o depósito.
No entanto, as 210 configurações atuam em apenas 26 configurações distintas da planta,
sendo: i) 24 possibilidades de atuação dos dispositivos: 3 x 2 x 2 x 2 = 24, com a mesa
parada (cilindro na configuração cfg0=[Off, Rec, F]); e ii) 2 configurações para rotacionar
a mesa com os quatro dispositivos no estado Off. As 26 configurações são descritas na
Tabela 6.5, onde os estados do braço dos cilindros são: Rec (Recuado), Aando (Avan-
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çando) e Aado(Avançado). Neste exemplo, incluiu-se também uma coluna com os filhos
de uma determinada configuração para indicar as possíveis ramificações da árvore.

Tabela 6.5: Configurações da célula com controle paralelo.

Config Belt Drill Test Robot
Mesa: Cilindro

Filhos
V B S

cfg0 Off Off Off Off Off Rec F {1, 2, 3, 4}

cfg1 On Off Off Off Off Rec F {5, 6, 7, 8}

cfg2 Off On Off Off Off Rec F {9, 10, 11}

cfg3 Off Off On Off Off Rec F {12, 13, 14}

cfg4 Off Off Off On Off Rec F {15, 16, 17}

cfg5 Wait Off Off Off Off Rec F {18, 19, 20}

cfg6 On On Off Off Off Rec F {21, 22, 23}

cfg7 On Off On Off Off Rec F {24, 25, 26}

cfg8 On Off Off On Off Rec F {27, 28, 29}

cfg10 Off On On Off Off Rec F {31, 32, 33}

cfg11 Off On Off On Off Rec F {34, 35, 36}

cfg14 Off Off On On Off Rec F {39, 40, 41}

cfg21 Wait On Off Off Off Rec F {45, 46, 51}

cfg22 On On On Off Off Rec F {52, 53, 54}

cfg23 On On Off On Off Rec F {55, 56, 57}

cfg24 Wait Off On Off Off Rec F {47, 48, 58}

cfg26 On Off On On Off Rec F {60, 61, 62}

cfg27 Wait Off Off On Off Rec F {49, 50, 63}

cfg32 Off On On On Off Rec F {69, 70, 71}

cfg52 Wait On On Off Off Rec F {97, 98, 101}

cfg53 On On On On Off Rec F {108, 109, 110}

cfg55 Wait On Off On Off Rec F {99, 100, 104}

cfg60 Wait Off On On Off Rec F {102, 103, 105}

cfg108 Wait On On On Off Rec F {149, 150, 153}

cfg201 Off Off Off Off On Aando F {208}

cfg208 Off Off Off Off On Aado T {0}

Pela análise da árvore de alcançabilidade, verificou-se que o modelo garante as propri-
edades de reiniciabilidade, vivacidade e que não existe deadlock. As configurações do
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modelo controlado não foram descritas no texto, mas são obtidas através da combinação
dos estados dos dispositivos e dos temporizadores incluídos no modelo do controle.

Na construção da árvore, os seguintes eventos são gerados para a evolução do modelo:

• bu f f er, para indicar uma peça na posição inicial da planta (buffer de entrada);
• b1.tm, para indicar o tempo de rolagem da esteira;
• p2On, para indicar uma peça na posição P2 da mesa;
• p3On, para indicar uma peça na posição P3 da mesa;
• p4On, para indicar uma peça na posição P4 da mesa;
• tm1.tm, para indicar o valor da temporização do Timer Tm1;
• tm2.tm, para indicar o valor da temporização do Timer Tm2;
• tm3.tm, para indicar o valor da temporização do Timer Tm3;
• c1.tm, para indicar o tempo do avanço total do braço do cilindro que controla a

mesa;.

Com a execução do algoritmo da alcançabilidade, diversas sequências de configura-
ções foram geradas a partir do modelo controlado. Cinco exemplos são:

1. (cfg0, bu f f er); (cfg1, b1.tm); (cfg5, p2On); (cfg18, p3On); (cfg45, p4On);
(cfg97, tm1.tm); (cfg149, tm2.tm); (cfg185, tm3.tm); (cfg201, c1.tm);
(cfg208, _empty); (cfg0,).

2. (cfg0, bu f f er); (cfg1, b1.tm); (cfg5, p4On); (cfg20, p3On); (cfg50, tm3.tm);
(cfg105, p2On); (cfg162, tm2.tm); (cfg191, tm1.tm); (cfg203, c1.tm);
(cfg208, _empty); (cfg0,).

3. (cfg0, bu f f er); (cfg1, b1.tm); (cfg5, p4On); (cfg20, p3On); (cfg50, tm3.tm);
(cfg105, tm2.tm); (cfg163, p2On); (cfg193,_empty); (cfg206, tm1.tm);
(cfg203, c1.tm); (cfg208, _empty); (cfg0,).

4. (cfg0, p2On); (cfg2, p4On); (cfg11, tm1.tm); (cfg36, bu f f er); (cfg76, tm3.tm);
(cfg117, b1.tm); (cfg175, p3On); (cfg192,_empty); (cfg205, tm2.tm);
(cfg202, c1.tm); (cfg208, _empty); (cfg0,).

5. (cfg0, p4On); (cfg4, p3On); (cfg17, bu f f er); (cfg39, tm2.tm); (cfg62, p2On);
(cfg124, b1.tm); (cfg167, tm1.tm); (cfg187, tm3.tm); (cfg201, c1.tm);
(cfg208, _empty); (cfg0,).

Nas sequências onde não é possível ocorrer um evento entre a detecção de uma peça
nas posições (evento: piOn, i = 2,3,4) e o fim de temporização do Timer associado
(evento: tmi.tm, i = 1,2,3), o evento _empty é gerado entre esses dois eventos, como
pode ser percebido nas sequências 3 e 4.

6.3.3 Controle: Implementação

A célula de manufatura funcionou satisfatoriamente nos dois casos: i) modelo do
controle atuando no modelo da planta e na animação; e ii) controle rodando no CLP
ZAP 900 atuando diretamente na planta virtual. A Figura 6.13 mostra um trecho do
código Ladder para o exemplo da célula de manufatura, gerado a partir do Algoritmo 5.2.
Nesta figura, c1, c2, c3, c4, c5, . . . são variáveis auxiliares que são calculadas a partir das
condições de guarda do modelo (isto é, g1, g2, . . . , g15, respectivamente).
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Figura 6.13: Célula de manufatura: diagrama Ladder parcial.
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6.4 Exemplo 4: Célula com Apenas um Sensor

Nesta seção, discute-se a modelagem, verificação e implementação de um controle
paralelo para a célula de manufatura utilizada nos exemplos 2 e 3, porém contendo apenas
um sensor na posição P1. Logo, a informação se existem ou não peças nas posições P2, P3
e P4 deve ser mantida pelo programa de controle. A intenção aqui, novamente, é mostrar
a facilidade da metodologia apresentada nesta Tese para o desenvolvimento e manutenção
de aplicações industriais.

6.4.1 Planta e Controle: Modelagem

A célula de manufatura possui as mesmas características apresentadas na Seção 6.2
e, portanto, o modelo da planta é exatamente o mesmo (ver Figura 6.8). No entanto,
as informações mantidas pelos sensores P2, P3 e P4 são geradas a partir do modelo do
controle sempre que a mesa for rotacionada.

De modo equivalente ao controle paralelo discutido na Seção 6.3.1, os quatro dispo-
sitivos podem atuar de maneira simultânea e a mesa só deve rotacionar após a execução
dos mesmos. Assim, é necessário criar um ponto de sincronização entre a execução dos
dispositivos e o giro da mesa. Os atuadores Belt, Drill, Test, Robot e a Table seguem o
mesmo comportamento discutido anteriormente. O modelo SCB completo do controlador
é apresentado na Figura 6.14. As condições de guarda g1, g2, . . . , g15 são apresentadas
na Tabela 6.6, onde a variável IN indica a presença/ausência de peça no buffer de en-
trada. Os canais de entrada/saída podem ser facilmente identificados na figura. Além
disso, Ei(i = 1, . . . ,4) são variáveis internas, P1, IN e S1 são sensores instalados na planta
e P2,P3 e P4 são variáveis internas usadas para gerenciar as informações sobre presen-
ça/ausência de peça nas posições P2, P3 e P4 da mesa.

É importante ressaltar que a estrutura deste controlador é equivalente aos controla-
dores discutidos anteriormente (ver Figuras 6.9 e 6.12. A diferença principal está na
transição do estado “On” para o estado “Off” da válvula (Componente: ValveCtrl), onde
as informações dos sensores P1, . . . , P4 são atualizadas de acordo com a informação do
sensor imediatamente anterior, isto é, P4 = P3; P3 = P2; P2 = P1; e P1 = 0.

6.4.2 Controle: Verificação

Como visto no exemplos anteriores, o modelo da planta em discussão sem uma polí-
tica controle possui 72 estados, ou seja, 3 x 2 x 2 x 2 x 3 = 72 configurações distintas.
Para a criação da árvore de alcançabilidade, duas situações são geradas sempre que a mesa
rotacionar: i) peça no buffer de entrada; e ii) buffer de entrada sem peça. A árvore do mo-
delo controlado gerou 171 configurações em razão dos três temporizadores inseridos no
modelo e do controle sequencial dos sensores P2, P3 e P4. No entanto, essas 171 configu-
rações atuam em apenas 26 configurações distintas da planta, sendo: i) 24 possibilidades
de atuação dos dispositivos: 3 x 2 x 2 x 2 = 24, com a mesa parada (cilindro na confi-
guração cfg0=[Off, Rec, F]); e ii) 2 configurações para rotacionar a mesa com os quatro
dispositivos no estado Off. As 26 configurações são descritas na Tabela 6.7, onde os
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Figura 6.14: Célula de manufatura com um sensor: modelo do controle.

Tabela 6.6: Condições de guarda usadas no controle da célula com um sensor.

g1 ¬P1 & ¬E1 & IN

g2 P1

g3 ¬P1 & ¬E1 & ¬IN

g4 P2 & ¬E2

g5 tm1.tm

g6 ¬P2 & ¬E2

g7 P3 & ¬E3

g8 tm2.tm

g9 ¬P3 & ¬E3

g10 P4 & ¬E4

g11 tm3.tm

g12 ¬P4 & ¬E4

g13 E1&E2&E3&E4 & (P1 ‖ P2 ‖ P3)

g14 S1

g15 E1&E2&E3&E4 & ¬P1 & ¬P2 & ¬P3

estados do braço dos cilindros são: Rec (Recuado), Aando (Avançando) e Aado (Avan-
çado). Neste exemplo, incluiu-se também a coluna com os filhos de uma determinada
configuração para indicar as possíveis ramificações da árvore. Note que as configurações
geradas são as mesmas do exemplo anterior (ver Tabela 6.5), porém a ordem da geração
das configurações é diferente, refletindo a propagação da informação do sensor P1 para
as posições P2, P3 e P4.

Pela análise da árvore de alcançabilidade, verificou-se que o modelo garante as pro-
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Tabela 6.7: Configurações da célula com apenas um sensor.

Config Belt Drill Test Robot
Mesa: Cilindro

Filhos
V B S

cfg0 Off Off Off Off Off Rec F {1, 2}

cfg1 On Off Off Off Off Rec F {3}

cfg2 Off Off Off Off On Aando F {4}

cfg3 Wait Off Off Off Off Rec F {5}

cfg4 Off Off Off Off On Aado T {6}

cfg9 Off On Off Off Off Rec F {11}

cfg11 On On Off Off Off Rec F {13, 14}

cfg13 Wait On Off Off Off Rec F {16}

cfg23 Off Off On Off Off Rec F {27}

cfg25 Off On On Off Off Rec F {29}

cfg27 On Off On Off Off Rec F {31, 32}

cfg29 On On On Off Off Rec F {34, 35, 36}

cfg31 Wait Off On Off Off Rec F {39}

cfg34 Wait On On Off Off Rec F {42, 43}

cfg58 Off Off Off On Off Rec F {65}

cfg63 Off On Off On Off Rec F {70}

cfg65 On Off Off On Off Rec F {72, 73}

cfg68 Off Off On On Off Rec F {77}

cfg70 On On Off On Off Rec F {79, 80, 81}

cfg72 Wait Off Off On Off Rec F {84}

cfg75 Off On On On Off Rec F {87}

cfg77 On Off On On Off Rec F {89, 90, 91}

cfg79 Wait On Off On Off Rec F {94, 95}

cfg87 On On On On Off Rec F {104, 105, 106, 107}

cfg89 Wait Off On On Off Rec F {111, 112}

cfg104 Wait On On On Off Rec F {123, 124, 125}

priedades de reiniciabilidade, vivacidade e que não existe deadlock. As configurações
do modelo controlado não foram descritas no texto, mas, como descrito anteriormente,
são obtidas através da combinação dos estados dos dispositivos e dos temporizadores in-
cluídos no modelo do controle.
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Na construção da árvore, os seguintes eventos foram gerados para a evolução do mo-
delo:

• bu f f er, para indicar uma peça na posição inicial da planta (buffer de entrada);
• noPiece, para indicar ausência de peça na posição inicial da planta (buffer de en-

trada);
• b1.tm, para indicar o tempo de rolagem da esteira;
• tm1.tm, para indicar o valor da temporização do Timer Tm1;
• tm2.tm, para indicar o valor da temporização do Timer Tm2;
• tm3.tm, para indicar o valor da temporização do Timer Tm3;
• c1.tm, para indicar o tempo do avanço total do braço do cilindro que controla a

mesa;.

Com a execução do algoritmo da alcançabilidade, diversas sequências de configura-
ções são geradas. As configurações visitadas para a entrada: buffer, noPiece, buffer,
buffer, buffer, buffer, noPiece, noPiece, noPiece, noPiece são:

• (cfg0, bu f f er); (cfg1, b1.tm); (cfg3, _empty); (cfg5, c1.tm); (cfg7, _empty);
(cfg8, noPiece); (cfg10, _empty); (cfg12, tm1.tm); (cfg15, c1.tm); (cfg18, _empty);
(cfg21, bu f f er); (cfg23, _empty); (cfg27, b1.tm); (cfg31, tm2.tm); (cfg39, c1.tm);
(cfg50, _empty); (cfg57, bu f f er); (cfg63, _empty); (cfg70, b1.tm); (cfg79, tm1.tm);
(cfg94, tm3.tm); (cfg119, c1.tm); (cfg145, _empty); (cfg22, bu f f er); (cfg25, _empty);
(cfg29, b1.tm); (cfg34, tm1.tm); (cfg42,tm2.tm); (cfg53, c1.tm); (cfg60, _empty);
(cfg67, bu f f er); (cfg75, _empty); (cfg87, b1.tm); (cfg104, tm1.tm); (cfg123, tm2.tm);
(cfg147, tm3.tm); (cfg164, c1.tm); (cfg169, _empty); (cfg67, noPiece); (cfg76,_empty);
(cfg88, tm1.tm); (cfg108, tm2.tm); (cfg135, tm3.tm); (cfg159,c1.tm);
(cfg168, _empty); (cfg62, noPiece); (cfg69, _empty); (cfg78,tm2.tm);
(cfg92, tm3.tm); (cfg117, c1.tm); (cfg144, _empty); (cfg52, noPiece);
(cfg59, _empty); (cfg66, tm3.tm); (cfg74, c1.tm); (cfg86,_empty);
(cfg6, noPiece); (cfg2,).

6.4.3 Controle: Implementação

A célula de manufatura funcionou satisfatoriamente nos dois casos: i) modelo do
controle atuando no modelo da planta e na animação; e ii) controle rodando no CLP
ZAP 900 atuando diretamente na planta virtual. A Figura 6.15 mostra um trecho do
código Ladder para o exemplo da célula de manufatura, gerado a partir do Algoritmo 5.2
discutido na Seção 5.4. A Figura 6.16 mostra a implementação dos blocos de funções
(T0001 e T0002) usados para propagar o valor do sensor P1 ao longo das posições da
mesa. Esses blocos implementam os comandos de atribuição (P4 = P3; P3 = P2; P2 = P1;
P1 = 0;), responsáveis pela movimentação dos valores entre as variáveis associadas aos
sensores.
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Figura 6.15: Célula de manufatura com um sensor: diagrama Ladder parcial.
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Figura 6.16: Célula de manufatura com um sensor: controle dos sensores.



98 CAPÍTULO 6. ESTUDO DE CASOS

6.5 Considerações Finais

Os exemplos discutidos neste capítulo servem para validar a nossa metodologia. O
Exemplo 1 discutiu um controle sequencial para uma aplicação bastante simples, mas que
permite ilustrar a dependência entre os dispositivos.

A separação dos modelos da planta e controle nos permitiu testar mais de uma es-
tratégia de controle para a mesma planta, como foi destacado nos Exemplos 2, 3 e 4.
Como visto nas seções anteriores, o modelo da célula usada nesses exemplos possui 72
configurações possíveis. Com o controle sequencial, discutido no Exemplo 2, a planta fi-
cou restrita a apenas 8 configurações, enquanto que com o controle paralelo, discutido no
Exemplo 3, a planta atuou em 26 configurações diferentes, sendo, portanto, um controle
menos restritivo.

A discussão apresentada no Exemplo 4 ressaltou a característica modular da metodo-
logia, que é de suma importância para a manutenibilidade das aplicações. Neste exemplo,
os sensores P2, P3 e P4 presentes na planta da célula foram removidos, gerando a ne-
cessidade de alterações no modelo do controle para propagar as informações do sensor
P1 para as outras posições da mesa através de variáveis internas. Utilizou-se neste caso
um controle paralelo, tendo a planta atuado também nas 26 configurações descritas no
Exemplo 3.

Por fim, outras políticas de controle podem ser implementadas para essas plantas,
além de outras variações nos modelos das planta ou até mesmo outras plantas. Porém, os
exemplos discutidos contemplam uma grande parte dos problemas envolvidas na indústria
da automação, e foram bastante adequadas para o propósito de validação das propostas
desta Tese, que são: proposição dos SCBs; metodologia para modelar processos orienta-
dos a eventos discretos; verificar e validar o sistema controlado e o algoritmo de geração
automática da lógica de controle.



Capítulo 7

Conclusões e Trabalhos Futuros

A motivação principal desta Tese de Doutorado está inserida na realidade da automa-
ção industrial, onde programas de controle para CLPs ainda são elaborados com o uso
de linguagens de baixo nível no estilo tentativa e erro. Nesse contexto, existe uma forte
dependência da experiência do engenheiro/programador para implementar processos de
controle. Essa realidade foi discutida nos trabalhos de M. Colla & Carpanzano (2006) e
Vieira (2007) e, foi também comprovada in loco durante a execução do projeto “Progra-
mação de CLP’s utilizando linguagens de alto nível” executado pela UFRN, em parceria
com a UFBA e a PETROBRAS UN-BA [Couto et al. 2009].

Considerando-se este cenário, foi desenvolvida uma metodologia para sistematizar
as fases de modelagem, testes e implementação de programas de controle, usando um
formalismo baseado nos diagramas Statecharts, denominado Statecharts Básico - SCB.
Dessa forma, as principais contribuições desta Tese de Doutorado são:

• Descrever a semântica dos SCB para possibilitar o processo de análise e validação
de determinadas propriedades dos modelos gerados;

• Definir um procedimento sistemático para modelar sistemas a eventos discretos,
baseado nos Statecharts Básicos (SCB);

• Conceber uma metodologia para desenvolvimento sistemático de programas de
controle usados na área de automação industrial baseada no ciclo de vida descrito
na Figura 1.2, de modo a tornar o processo de manutenção e reconfiguração de
aplicações mais acessível para um maior número de profissionais na indústria;

• Descrever um algoritmo para traduzir o modelo do controle para a linguagem Lad-
der, que é aceita por CLPs reais.

Nossa abordagem representa mais uma tentativa na busca por uma metodologia de
alto nível para modelagem e síntese de programas de controle. No entanto, não existe um
método eficiente para compará-la com outras abordagens em função da especificidade
das metodologias existentes. Por exemplo, nos métodos tradicionais para programação
de CLPs (sequencial e Grafcet), o programador se preocupa apenas com a implementação
direta do programa de controle, sem considerar o modelo da planta, como proposto na
nossa abordagem. Isso torna a fase de testes, validação e manutenção do controlador
mais difícil para o programador industrial.

Já na Teoria de Controle Supervisório (TCS), os modelos da planta e do controle são
gerados com o uso de autômatos. Em geral, sínteses baseadas na TCS levam a lógicas
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e programas muito complexos, o que justifica em parte o insucesso dessa abordagem na
indústria. Até mesmo as abordagens com controle modular não resolveram o problema da
complexidade dos programas gerados, pois estes necessitam realizar testes para resolução
de conflitos como descrito em de Queiroz (2004). Outro aspecto que limita a abordagem
da TCS é a sua dificuldade em lidar com aspectos temporais e com paralelismo. Por
fim, acredita-se que um aspecto filosófico dificulta a aceitação da abordagem da TCS, a
saber: o conceito de “desabilitar” eventos, ao invés de “forçar” ações, o que é mais natural
quando se concebem as funcionalidades de um controlador.

Nas abordagens baseadas em Redes de Petri (RdP) é difícil visualizar a configuração
atual do sistema, a qual é obtida através da marcação dos tokens na RdP e, consequen-
temente, raciocinar sobre a evolução dos modelos. Abordagens que utilizam RdP inter-
pretadas podem levar a modelos densos e de difícil análise, pois, nesses casos, todos os
sinais de entrada e saída do sistema devem ser tratados pela própria RdP. O cálculo do
supervisor via invariante de lugar gera um supervisor que é incorporado no próprio mo-
delo do sistema, ou seja, não se tem a separação entre o modelo da planta e o supervisor,
como proposto na nossa metodologia. As RdP coloridas e inspirada em objetos são com-
plexas e pouco conhecidas pelos engenheiros de um modo geral, dificultando assim a sua
utilização em atividades práticas.

Nas abordagens baseadas nos Statecharts originais e nos UML/Statecharts, a falta de
uma semântica formal torna complexo o processo de validação e verificação dos mode-
los. Além disso, eles possuem mecanismo de comunicação broadcast, onde um evento
disparado em um estado pode afetar outro estado que não possui relação de dependência
com o primeiro. Eles também suportam transições interníveis sem nenhuma restrição, o
que pode gerar modelos não estruturados.

Por fim, definir características para realizar uma comparação entre as diversas me-
todologias para modelagem e síntese de sistemas a eventos discretos, neste momento, é
impraticável, uma vez que todos esses modelos ainda são considerados tópicos de pes-
quisas bastante ativos. Em função da dificuldade de comparação das metodologias, para
validar nossa proposta dois exemplos típicos de aplicações da área de manufatura foram
apresentados como estudos de casos. O primeiro envolve operações sequenciais e tempo-
rizadas, enquanto que o segundo inclui paralelismo e sincronização de dispositivos. No
segundo exemplo, duas estratégias de controle foram considerados, sendo uma sequencial
e outra paralela para a planta no seu estado original. Além disso, considerou-se também
uma estratégia de controle paralelo para uma pequena variação da planta, onde foram
eliminados os sensores de identificação de peças nas posições da mesa.

Para cada um dos exemplos, além do procedimento de validação, foi implementada
uma animação gráfica da planta usando a ferramenta para automação Elipse SCADA.
As animações interagem com o controle escrito em Ladder e, portanto, são usadas para
efeitos de inspeção visual das aplicações.

A partir dos estudos de casos apresentados, defende-se que os Statecharts Básicos são
um formalismo promissor para modelar o comportamento de SED. Algumas vantagens
são: i) os SCBs usam as propriedades dos Statecharts para modelar e documentar lógicas
de controle complexas, uma tarefa que é difícil nas abordagens baseadas nos autômatos
e nas redes de Petri; ii) como os Statecharts foram incorporados na UML 2.0, eles são
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bastante difundidos tanto na área acadêmica quanto na área industrial. Logo, formalismos
baseados em Statecharts, como os SCBs, são fortes candidatos para a aceitação na indús-
tria; iii) os SCBs usam canais para comunicação explícita entre os componentes, assim a
abordagem broadcast usada pelos Statecharts originais é evitada; iv) como os SCB traba-
lham com o paradigma condição/ação em vez de mecanismos baseados em eventos, eles
são mais apropriados do que as abordagens baseadas em autômatos (por exemplo: TCS)
para modelar aplicações industriais no mundo real; e v) como os SCBs mantêm proprie-
dades formais, eles podem ser usados para analisar e/ou validar propriedades estruturais
do sistema modelado, tais como: ausência de deadlock, vivacidade e reiniciabilidade.
Isso é muito importante na fase de projeto de qualquer controlador industrial.

Finalmente, trabalhos futuros incluem:

• Implementar um ambiente computacional para modelar, verificar e validar sistemas
discretos usando os Statecharts Básicos, de acordo com a metodologia proposta
nesta Tese;

• Realizar experimentos em campo, com a respectiva análise de viabilidade;
• Analisar o impacto de eventos que ocorrem na planta e que não são observados

pelo programa de controle, bem como eventos que não podem ser controlados na
aplicação;

• Discutir o uso dos Statecharts Básicos para aplicações distribuídas e analisar ques-
tões relativas à distribuição do programa de controle em vários CLPs, obedecendo
o padrão internacional IEC-61499.
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