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COMISSIONAMENTO VIRTUAL DE UM SISTEMA MECATRONICO 

RESUMO 

As técnicas de comissionamento virtual têm sido aplicadas na indústria como uma 

importante ferramenta de verificação de programas de controle em sequencias 

automatizadas. A virtualização de células de manufatura com automatismos 

mecatrônicos pode ser trabalhosa e custosa, nesse sentido esse artigo pretende 

demonstrar em quatro etapas o processo de comissionamento virtual de um 

automatismo usando como exemplo de aplicação um manipulador cartesiano com 

acionamento pneumático. Na primeira etapa descreve-se o arranjo do mecanismo e sua 

cinemática. Na segunda etapa se determina as poses de referencia. A conexão com o 

CLP e a simulação do programa de controle são abordados na terceira e quarta etapa. 

A conclusão avalia a aplicabilidade  do programa do CLP no controle do mecanismo 

real e no mecanismo virtualizado no CAD. 

INTTRODUÇÃO 
As células automatizadas de manufatura são constituídas de dispositivos mecatrônicos de toda a 

ordem como por exemplo, robôs, máquinas de usinagem, sistemas de movimentação entre outros, cada 

ente da célula contem conexões de entrada e saída com os controladores do processo através de sinais 

elétricos digitais e analógicos. Segundo HOSSAIN (2013) a maioria das companhias dependem de mais 

de um fornecedor para o projeto e concepção de uma celulada automatizada de produção, ainda segundo 

HOSSAIN (2013) 70% do tempo do comissionamento de uma célula é gasto com correção de erros do 

programa de controle. O comissionamento tradicional de um conjunto de automatismos integrados em 

uma célula de manufatura compreende o endereçamento e a instalação dos sinais dos atuadores e sensores 

de um automatismo ao dispositivo de controle,comumente PLCs. ZÄH(2006) cita um estudo da 

Associação Alemã de Fabricantes de Maquinas Ferramentas (VDW), mostrando que mais 25% do tempo 
do desenvolvimento e construção de uma célula automatizada são gastos na fase de comissionamento e 

que 15% é gasto na correção do software de controle. 

Nesse cenário, diversos desenvolvedores de softwares de projeto e simulação passaram a 

concentrar esforços no desenvolvimento de sistemas capazes de projetar e simular processos produtivos 

com tarefas humanas e automatizadas. Vários autores (ZHENG, 2012, CACERES, 2010 e MAKRIS, 

2012) usam o termo “fabrica digital” para descrever o conjunto de modelos digitais incluindo simulações 

tridimensionais com o propósito de permitir o planejamento integrado para implementação ou 

aprimoramento de processos produtivos. Uma das ferramentas da manufatura digital é o comissionamento 

virtual. 

Usando como exemplo de aplicação um manipulador cartesiano com acionamento pneumático, 

esse artigo propõem uma metodologia com quatro etapas para o comissionamento virtual. Na primeira 

etapa, modela-se o manipulador, as peças com suas restrições de posicionamento e suas juntas. Na 
segunda etapa são consideradas poses de referências que no caso do mecanismo estudado nesse artigo são 

as extremidades do manipulador Os sinais do manipulador e a sua conexão com o controlador são 

descritos na terceira etapa. A quarta e ultima etapa consiste na programação da sequência. 



 

1. Comissionamento virtual 

Dentro do conceito de fábrica digital ou manufatura digital, está o comissionamento virtualcomo 

uma técnica de depuração de algoritmos de controle de sequencias automatizadas. Um posicionamento 

atual do comissionamento virtual dentro do fluxo de desenvolvimento de uma célula automatizada é 
proposto por HOFMANN et al (2012) no diagrama da figura 1: 

 
Figura 1: Posicionamento do Comissionamento Virtual dentro do fluxo de desenvolvimento de uma planta 

automatizada. 

As técnicas de comissionamento virtual extrapolam a programação off-line de robôs industriais e 

da simulação de processos de usinagem, por se adaptar a qualquer tipo de célula produtiva ou 

automatismo com processos discretos. AUINGER (1999) descreve o comissionamento virtual como uma 

técnica para a validação dos algoritmos de controle de um processo automatizado em ambiente virtual 

modelado em software de CAD 3D. Outra definição de comissionamento virtual é proposta por  

HOSSAIN (2013) segundo a qual o comissionamento virtual é a implementação e validação de um 

sistema de automação industrial usando ferramentas virtuais antes da implementação do sistema real.  

Essa técnica consiste basicamente da conexão dos dados entre o PLC e os automatismos virtuais 
modelados em softwares de CAD tridimensionais paramétricos através de um padrão de comunicação. 
Na figura 2 AUINGER(1999) descreve quatro formas de comissionamento que resultam da interação 
entre células ou automatismos e seus dispositivo de controle reais ou virtualizados em simuladores: 

 

Figura 2: Possibilidade de comissionamento segundo AUINGER (1999). 

a. Planta real e sistema de controle real. A maneira tradicional de teste durante o 

comissionamento. 



b. Planta simulada e controle real, Soft-Commissioning, frequentemente chamado de 

Hardware in the Loop, (HIL). O Controlador é necessário antecipadamente, mas o 

Comissionamento virtual é possível. 

c. Planta real e sistema de controle simulado. Chamado pelos autores de Reality in the loop 

(RIL). 

d. Planta simulada e sistema de controle simulado. Comissionamento Virtual completo 

2. MANAIPULADOR CARTE ZIANO 
O manipulador, figura 3, é constituído por dois cilindros de dupla ação sem haste, um cilindro de 

dupla ação com haste e uma ventosa para capturar peças. As válvulas direcionais dos cilindros são do tipo 

5/2 vias com acionamento por solenoide e reposicionamento por mola. Os cilindros estão dispostos nas 

direções X, Y e Z.  

 
Figura 3: Manipulador Cartesiano com atuadores pneumáticos da Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica 

em São Caetano do Sul  

Os cilindros das direções X e Y têm aproximadamente 200mm de curso e o cilindro da direção Z 

tem 50mm de curso. Na extremidade de cada cilindro existe um sensor de proximidade magnético. A 

interface do automatismo com o operador é um painel com quatro botões: START, RESET, MANUAL e 

STOP. A tabela 1 descreve os componentes e seus respectivos sinais. 



 

SINAL DESCRIÇÃO DO COMPONENTE 

1S1 Sensor do cilindro X recuado. 

1S2 Sensor do cilindro X avançado. 

2S1 Sensor do cilindro Y recuado. 

2S2 Sensor do cilindro Y avançado. 

3S1 Sensor do cilindro Z recuado. 

3S2 Sensor do cilindro Z avançado. 

1Y1 Solenoide para o avanço do cilindro X. 

2Y1 Solenoide para o avanço do cilindro Y. 

3Y1 Solenoide para o avanço do cilindro Z. 

4Y1 Solenoide da ventosa. 

S0 Emergência. Botão cogumelo, contato normal fechado com trava. 

S1 START. Botão de pulso, contato normal aberto. 

S2 RESET. Botão de pulso, contato normal aberto. 

S3 MANUAL. Chave seletora da opção manual. 

Tabela 1: Sinais do Manipulador eletropneumático. 

O principal exercício de programação de PLC’s com este automatismo é transferir uma peça da 

origem das coordenadas X, Y para a coordenada X= 200mm e Y=200mm que correspondem ao final de 

curso dos cilindros X e Y. Além da tarefa principal de transportar a peça de uma extremidade à outra 

existem duas condições marginais no funcionamento do sistema. A primeira condição marginal é o 

“reset” do mecanismo em sua posição inicial. A segunda condição marginal é a opção do mecanismo 
trabalha no modo passo-a-passo, nessa opção o progresso da sequencia dos atuadores fica condicionado a 

pulsos no sinal de inicio. O programa deve prever também a interrupção do progresso da sequencia caso o 

botão de emergência tenha sido acionado. 

As etapas do comissionamento virtual do automatismo estão descritas a seguir: 

2.1 Modelamento do automatismo 
A primeira etapa para o comissionamento virtual de um automatismo é o modelamento de suas peças 

agrupadas em submontagens.  

ZEID (1991) descreve uma montagem como uma coleção de peças independentes normalmente 

organizadas em submontagens. A ligação entre as peças é feita por meio de restrições de posicionamento 

e juntas. O tipo de junta é resultado do tipo das restrições de posicionamento que unem uma determinada 

peça à outra, quando as restrições de posicionamento restringem completamente os movimentos relativos 
entre duas peças temos uma junta rígida, para fins de comissionamento virtual,é conveniente que peças 

sem graus de liberdade entre si sejam agrupadas em submontagens. A figura 4 ilustra a organização 

hierárquica da montagem de nosso mecanismo usando o tipo de junta como critério.  

 



 
Figura 4: Hierarquia de montagem do manipulador cartesiano virtualizado  no CAD. 

Como o manipulador tem três graus de liberdade, foram criadas quatro submontagens que são unidas 

umas às outras a partir da referência do mecanismo. Essas submontagens de primeiro nível poderiam ser 

ainda agrupadas em submontagens de níveis inferiores até que no nível mais inferior existam apenas 

peças isoladas. Essa organização segue um modelo proposto por ZEID (1991) mas não é uma solução 

única. 

O comissionamento virtual pode ser aplicado à um único automatismo de forma isolada, mas a maior 

aplicação da técnica ocorre no modelamento de células de manufatura com um grande número de 

automatismo trabalhando de forma interdependente. HOFMANN(2010), classifica duas formas de 

modelagem de célula de manufatura: 

a. High-Levelmodelling. 

b. Low-Levelmodelling 
Na estratégia High-Levelmodellingo projetista faz uso de bibliotecas com automatismos 

inteiramente modelados, com a sua cinemática, seus sinais de entrada e de saída definidos. Existem 

softwares que parecem especialmente concebidos para modelagem de alto nível, ou seja, não possuem 

ferramentas para modelamentos de geometrias mais sofisticadas ao invés disso tem uma biblioteca com 

um grande número automatismos. Essas bibliotecas podem ainda ser completadas com outros 

automatismos. Softwares que permitem o modelamento de células apenas com a estratégia de 

modelamento de alto nível são mais acessíveis e mais amigáveis de usar, o inconveniente de softwares 

dedicados ao modelamento de alto nível esta na limitação das bibliotecas, ou seja, uma vez que 

determinado automatismo não se encontre na biblioteca o seu modelamento é praticamente inviável. 

Quando o modelamento do automatismo envolve toda a construção geométrica, cinemática além da 

definição dos sinais de entrada e saída são necessários softwares com ferramentas que permitem o 
modelamento de geometrias mais sofisticadas. Softwares com ferramentas capazes de modelar qualquer 

tipo de automatismo são capazes de trabalhar em qualquer uma das duas estratégias e tem seu custo 

significativamente maior.  

2.2 Posturas de Referência 
A simulação consiste em estabelecer as posturas e posições estratégicas do mecanismo virtual, cada 

postura é capturada, como uma “fotografia” do mecanismo em dada posição. Em um cilindro pneumático 

as posturas estratégicas para a simulação de seus movimentos são com haste avançada e com a haste 

recuada. O algoritmo do software então se encarrega de calcular e exibir a sequência de imagens 

intermediárias criando a ilusão de movimento de acordo com os sinais que recebe do controlador do 

processo.As duas posturas estratégicas dos três cilindros do manipulador cartesiano resultam em oito 

posturas. 
A figura 5 mostra as oito posturas estratégicas do manipulador pneumático: 



 
Figura 5: Posições de referência do manipulador carteziano 

2.3 Conexão do mecanismo com o controlador 
No comissionamento tradicional de uma célula ou automatismo os sinais de saída do PLC são ligados 

aos atuadores através de interfaces como reles ou solenoides por exemplo. As entradas do processo 

ocorrem por meio de sensores que transformam grandezas físicas em sinais elétricos, que são 

comissionados às conexões de entrada do PLC. Outra conexão importante no comissionamento 

tradicional é com interface homem máquina (IHM). 

O mecanismo virtualizado no CAD terá variáveis de saída correspondentes aos seus sensores de 
posição, recuado e avançado. As variáveis de entrada serão os sinais que iniciam o movimento dos 

atuadores. Como essas variáveis estão vinculadas às posturas do mecanismo e aos sinais do PLC, a 

transição entre uma postura e outra acontece de acordo com o algoritmo programado no PLC. 

A figura 6 ilustra a direção dos sinais de entrada e saída 

 
Figura 6: Comissionamento virtual 

O comissionamento pode ser feito de forma exclusivamente virtual ou pode-se conectar um PLC 
comercial ou à outro dispositivo de controle com um protocolo de comunicação compatível. 

A conexão entre o mecanismo virtual com um PLC acontece por meio do padrão de 

comunicação para o controle de processos conhecido como OLE para Controle de Processos (OPC). 

MAHNKE et al (2009) explicam que esse padrão foi criado com a tecnologia ComponentObjectModel 

(COM) da Microsoft, essa tecnologia estabelece uma coleção de métodos e procedimentos que permitem 

a interface entre um aplicativo cliente e um aplicativo servidor. 

O servidor OPC é um software que acomoda os dados gerados no processo industrial no padrão 

criado pela fundação OPC, esse software pode ser desenvolvido pelo fabricante do PLC ou por uma 

empresa terceirizada especializada. Através do servidor OPC são realizadas as conexões dos dados 

oriundos do processo industrial com a aplicação cliente como, por exemplo, um software supervisório. A 



aplicação cliente poderia ser um sistema supervisório, um algoritmo desenvolvido no MATLAB® através 

toolbox OPC ou esquema eletropneumático no FLUIDSIM®. 

Para o comissionamento virtual, a aplicação cliente é o software de CAD, onde um mecanismo 

criado interage com a lógica programada em um PLC. Uma vez configurado um servidor OPC, é possível 

conectar o automatismo virtualizado no CAD ao PLC. A integração do PLC com o automatismo virtual 

torna o mecanismo dependente das chaves e sensores comissionados na entrada do PLC de acordo com a 

lógica de comportamento do próprio mecanismo. 

2.4 Programa de controle da sequência 
A tarefa do manipulador pneumático é capturar uma peça em uma determinada posição e 

transporta-la para a posição oposta. A sequencia dos atuadores para essa operação e o estados dos 
sensores e das solenoides em cada etapa esta descrita na tabela 2: 

 

Sequencia de 
acionamentos 

SINAIS DE ENTRADA SINAIS DE SAÍDA 

Sensores de X Sensores de Y Sensores de Z Sol. X Sol. Y Sol. Z Vácuo 

1S1 1S2 2S1 2S2 3S1 3S2 1Y1 2Y1 3Y1 4Y1 

INICIO 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Z avança 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Liga Ventosa 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

Z recua 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

X avança 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

Y avança 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Z avança 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

Desliga Ventosa 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

Z recua 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

Y recua 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
X recua 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Tabela 2: Sinais do Manipulador eletropneumático. 

A programação da sequencia de movimentos do manipulador no PLC foi feito em linguagem gráfica 

ladder, aplicando a técnica da cadeia estacionária para eliminar conflitos MOREIRA (2000). 

Alem da situação normal de trabalho, um programa de controle deve prever situações marginais, 

como o modo de trabalho passo-apasso além da nessecidade de reposicionamento do mecanismo em 

qualquer ponto do programa. 

Em situações de emergência o programa interrompe o progresso da sequencia de movimentos. A 

compressibilidade do ar comprimido impede o controle preciso de atuadores pneumáticos convencionais, 

esse é um fator problemático no acionamento do botão de emergência porque impede a paralização 

imediata do automatismo, ou seja, o no acionamento do botão de emergência o automatismo ira parar na 

próxima posição de referência. 

3. Conclusão 
A simulação do padrão de funcionamento de mecanismos virtuais com a lógica de funcionamento 

subordinada a um PLC permite aplicações novas em relação às simulações tradicionais podendo ser uma 

opção mais realística aos sistemas supervisórios atuais. O padrão de comunicação OPC, normalmente 

usado para o controle de plantas industriais através de sistemas supervisórios esquemáticos apresenta 

flexibilidade para integração com softwares de projetos mecânicos. 

O desenvolvimento de novos aplicativos clientes com o objetivo de monitoramento online de 

mecanismos atuando em plantas industriais são aplicações promissoras. Outro caminho é integração de 

dispositivos microcontrolados ao padrão OPC. 

O aprimoramento da simulação para incluir o comportamento dinâmico, além da mera movimentação 

cinemática é um outro caminho promissor de estudos. 
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