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RESUMO
A análise e construção de um sistema computacional utilizando conceitos de
frameworks, para simulação do fluxo de peças em Sistemas Flexíveis de Fabricação são
apresentados. A criação da estrutura de dados para descrição completa do Sistema Flexível
de Fabricação e a simulação da etapa de torneamento, durante o fluxo da peça são
implementados. O método de simulação no framework é baseado na modelagem
geométrica e funcional da placa de fixação durante a operação de torneamento. Para a
escolha da melhor fixação durante o torneamento, é utilizado um índice calculado pelo
sistema computacional, de acordo com a qualidade da fixação. No processo de
desenvolvimento do framework são utilizados conceitos de Reuso de Software, associações
entre Frameworks e uma estrutura de persistência de dados utilizando um banco de dados
relacional, com um modelo de armazenamento desvinculado dos tipos de dados e tabelas
especificas, permitindo assim implementações de novos métodos para simulação de outros
meios produtivos.

Palavras-chave: Frameworks. Reuso de software. Engenharia de domínio. Simulação.
Torneamento.
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ABSTRACT
Analysis and construction of a computer system using concepts of frameworks, for
simulation of the workflow pieces in flexible manufacturing systems are presented. The
creation of a database to fully describe the flexible manufacturing system and the simulation
of the turning stage, during the workflow pieces are implemented. The method of simulation
in the framework is based on geometric modeling and functional of the mounting plate
during the turning operation. To choose the best mounting during the turning operation, it’s
assigned an index calculated by the computer system, according to the quality of mounting.
In the process of development of the framework were used concepts of software reuse,
frameworks and associations between a structure of data persistence using relational
database, with a detached storage model data types and specific tables, allowing
implementation of new methods to simulate other productive means.

Keywords: Framework. Software reuse. Domain engineering. Simulation. Turning.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Contexto e Motivação
A crescente demanda de sistemas informatizados tem desencadeado uma busca por

técnicas e boas práticas que agilizem o desenvolvimento e melhorem a manutenibilidade do
software a ser construído ou modificado (SOMMERVILE, 2007).
As primeiras ideias sobre reutilização de software foram apresentadas em 1968, quando
Doug McIlroy mostrou a sua motivação por um software que funcionasse como "Circuitos
Integrados" (CI) e que estes pudessem ser fabricados em massa. Além disso, ele examinou os
tipos de variabilidade necessários aos CI e os possíveis tipos de CI que poderiam ser
padronizados desta forma (MCILROY, 1968). A visão de McIlroy era baseada na indústria de
componentes eletrônicos que podiam ser selecionados em catálogos de diferentes
fabricantes, apresentando propriedades configuráveis e diferentes níveis de confiabilidade.
Apesar dos primeiros conceitos sobre reutilização de software terem sido idealizados no
final da década de 1960, eles não receberam muita atenção da indústria e das universidades
até os anos 80, quando a complexidade dos sistemas começou a aumentar e as empresas
foram forçadas a procurar por métodos mais eficientes de construção de sistemas para
refletir as necessidades do mercado.
A vantagem da reutilização de software está no potencial que ela apresenta para o
rápido desenvolvimento, qualidade superior e menor custo. Para o sucesso desse potencial,
o reuso não deve se limitar apenas ao código das aplicações, mas também aos requisitos,
especificações, projetos, testes e todos os outros elementos produzidos durante as fases de
desenvolvimento (SAMETINGER, 1997).
Inicialmente, a reutilização de software era uma prática sem muita padronização. Os
desenvolvedores eram responsáveis por fornecer e recuperar possíveis artefatos ao longo
dos projetos, além de disponibilizar pouco apoio e motivação para isso. Essa forma de
trabalho era inadequada porque as pessoas perdiam muito tempo para entender o
funcionamento de cada região candidata e, ainda assim, corriam o risco de introduzir novos
erros no sistema.
Outros problemas vinham dos aspectos não técnicos dessa atividade, os quais devem
ser igualmente apoiados pelas empresas ou instituições. Por exemplo, o uso de recompensas
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para cada artefato reutilizado pode ajudar na implantação de um programa de reuso. Outro
ponto importante é o fato dos desenvolvedores terem boa vontade para construir software
reutilizável, porém possuem dificuldade em aceitar e confiar no trabalho realizado por
terceiros. Essa resistência para reutilizar software desenvolvido por terceiros é conhecida
como a síndrome do "Não-Inventado-Aqui" (Not-Invented-Here syndrome, em inglês)
(SAMETINGER, 1997; ENDRES; ROMBACH, 2003).
O surgimento das tecnologias orientadas a objetos constituiu um marco essencial na
reutilização de software. Isso porque elas conseguiram ampliar esse escopo e permitiram o
reaproveitamento de classes de análise, projeto e implementação em diferentes projetos de
software. Com isso, elas tornaram as antigas bibliotecas de funções arcaicas e
proporcionaram o desenvolvimento de bibliotecas de classes, as quais modelam com mais
coesão às regras de negócio dos sistemas (MCCLURE, 1997). Mais tarde, novos passos foram
dados com a criação de frameworks reutilizáveis, que são estruturas de classes montadas e
preparadas para um conjunto específico de problemas (FAYAD et al., 1999 ; D'SOUZA; WILLS,
1999).
Outro ramo que surgiu no final da década de 1980 e que ganhou atenção de diversas
áreas da informática foi a computação distribuída de objetos, também chamada de
Distributed Object Computing (DOC). A influência dessa tecnologia sobre a reutilização de
software é muito significativa, pois técnicas de orientação a objetos são aplicadas com a
finalidade de se distribuir serviços reutilizáveis e aplicações de forma eficiente, flexível e
robusta em ambientes diferentes e normalmente heterogêneos.
Essa iniciativa surgiu quando o Object Management Group (OMG) elaborou uma
especificação aberta sobre mediadores (middleware) para a distribuição de sistemas e
desenvolveu o Common Object Request Broker Architecture (CORBA) (OMG, 2011). O
objetivo era permitir que diferentes empresas pudessem implementar a especificação e
oferecer mediadores reutilizáveis que apoiassem a distribuição de objetos em aplicações de
software. Com isso, elas poderiam se comunicar pela rede sem se preocupar com a
localização dos objetos, linguagens de programação, sistemas operacionais, protocolos de
comunicação e plataformas de hardware.
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O advento da orientação a objetos e da computação distribuída foi decisivo para a
definição do conceito de componente, que até então era tido como qualquer artefato de
software que pudesse ser reutilizado. A introdução de interfaces bem definidas somadas ao
conceito de encapsulamento trouxe essa ideia de componente para uma realidade mais
próxima daquela vista em componentes de outras indústrias.
A invenção dos controles OLE (Object Linking and Embedding) pela Microsoft em 1991
desencadeou o início de uma das mais importantes tecnologias conhecidas para o
desenvolvimento de software baseado em componentes: o COM (Component Object
Model). Inicialmente, esses controles OLE apresentaram limitações quanto à dificuldade de
programação e robustez que forçaram a Microsoft a buscar novos caminhos.
A subsequente criação de controles ActiveX baseados no modelo COM foi mais bem
sucedida e contribuiu para o avanço da plataforma Windows e suas linguagens de
programação RAD (em português, Desenvolvimento Rápido de Aplicações), como o Visual
Basic e o Delphi. O aparecimento de novas necessidades do mercado fez a Microsoft
estender o seu modelo e criar uma família de soluções que incluem o COM Distribuído
(DCOM) e o COM+ (COM, 2011). Essas soluções acrescentam suporte a serviços como, por
exemplo, distribuição de processamento pela rede (DCOM), transações, segurança, eventos
assíncronos, filas de mensagens, entre outros.
A plataforma Java também teve a sua vez na especificação de arquiteturas de
componentes. Em 1996, a Sun Microsystems lançou a especificação JavaBeans (Javabeans,
2011) voltada para o desenvolvimento padronizado de componentes reutilizáveis. Alguns
anos mais tarde, em 1999, a evolução da tecnologia de componentes atingiu um novo
estágio com o lançamento do Enterprise JavaBeans (EJB), um modelo de componentes
focado no desenvolvimento e implantação de aplicações orientadas a negócio. Dentre as
contribuições dessa tecnologia, temos a possibilidade de desenvolver aplicações
distribuídas, robustas e reutilizáveis, podendo, ainda, aproveitar o suporte ao
gerenciamento de transações e multithreading (EJB, 2011).
A

transformação

que

todas

essas

tecnologias

e

mudanças

causaram

no

desenvolvimento de software nas últimas décadas exigiram, além de outras coisas, a
reformulação das metodologias e processos de reutilização de software. Abordagens
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específicas para componentes precisaram ser criadas para orientar as diferentes fases do
ciclo de vida dos sistemas desenvolvidos. Dentre as mais conhecidas, podemos citar o
Catalysis (D'SOUZA; WILLS, 1999), o UML Components (CHEESMAN; DANIELS, 2001), o Kobra
(ATKINSON et al., 2001) e a Fábrica de Componentes de Negócio (Business Component
Factory) (HERZUM; SIMS, 2000).

1.2

Objetivos
O objetivo maior é a criação e desenvolvimento de um sistema computacional utilizando

o conceito de frameworks, para simulação do fluxo de peças em um sistema flexível de
fabricação, que extrapolam os objetivos deste trabalho. Para isso pretende-se aplicar
conceitos avançados de reutilização de software e associação de frameworks de mercado
com o framework proposto, para alcançar os objetivos e superar os desafios no domínio da
manufatura, além da construção de um sistema capaz de fazer a simulação do fluxo de peças
no processo de torneamento em sistemas flexíveis de fabricação, baseado em uma
linguagem de programação atual e já preparadas para futuras implementações e melhorias
que se fizerem necessárias.
Este trabalho tem como objetivo a criação da base de dados para descrição completa do
Sistema Flexível de Fabricação e a simulação da etapa de torneamento, durante o fluxo da
peça.

1.3

Organização
Este trabalho está organizado em cinco capítulos. No capítulo 2 são definidos os

conceitos básicos sobre reuso e padrões de software, análise de domínio, frameworks e
sobre as ferramentas escolhidas, como a plataforma Microsoft. NET. No capitulo 3 faz-se
uma breve revisão teórica sobre Sistemas Flexíveis de Fabricação. O objetivo destes dois
capítulos é proporcionar o embasamento teórico necessário para compreensão do trabalho
de mestrado, onde são incluídos nesses capítulos definições e termos pertinentes ao
assunto.

25
No capitulo 4 são abordados os passos para o desenvolvimento do sistema de
computação proposto, como persistência de dados, arquitetura do framework, controle de
colisões e a simulação das fixações.
No capítulo 5 apresentam-se as conclusões desta dissertação, as contribuições ao
estado da arte e as sugestões para trabalhos futuros.
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2

REUSO DE SOFTWARE
Neste capítulo apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre as formas utilizadas no

reuso de software, frameworks, e tecnologias utilizadas, todos de interesse no escopo deste
trabalho.

2.1

Tipos de Reuso de Software
A crescente demanda de sistemas informatizados tem desencadeado uma busca por

técnicas e boas práticas que agilizem o desenvolvimento e melhorem a “manutenibilidade”
do software a ser construído ou modificado (SOMMERVILE, 2007).
O reuso de software é uma prática conhecida há muitos anos, mas somente na última
década tornou-se de fato a ser usada no desenvolvimento de software rotineiro. Essa
mudança veio da necessidade de entregas mais rápidas, prazos mais curtos, custos menores
e manutenções mais rápidas. Em meio a essas mudanças, o software desenvolvido ou
adquirido passou a ser visto como um ativo importante que deveria ser aproveitado ao
máximo, sendo assim, aplicar técnicas de reuso seria uma das soluções (SOMMERVILE,
2007).
Durante o desenvolvimento dos sistemas, alguns artefatos podem ser reusados, mesmo
que informalmente. Isso ocorre quando os envolvidos no projeto conhecem os artefatos de
outros projetos e os reutilizam, às vezes até mesmo modificando e incorporando-os em seus
sistemas (SOMMERVILE, 2007).
Na indústria o reuso de software promoveu a melhora da qualidade do produto, da
produtividade e dos custos globais (PRESSMAN, 2006).
No campo da engenharia, o processo de projeto baseia-se no reuso de sistemas
existentes ou componentes. Engenheiros mecânicos ou elétricos normalmente não
especificam um projeto em que cada componente tenha de ser fabricado especialmente.
Eles baseiam seus projetos em componentes já experimentados e testados. Esses
componentes não são apenas pequenos componentes como flanges e válvulas, mas incluem
subsistemas maiores, como motores, condensadores ou turbinas (SOMMERVILE, 2007).
A reusabilidade não se restringe apenas aos componentes de software, essa visão limita
dramaticamente os benefícios da reutilização, podendo até anular quaisquer benefícios
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dessa pratica. A componentização (CBD – Component-Based Development) tem sido uma das
práticas que obteve os melhores resultados em critérios de reutilização, pois o seu conceito
de reutilização não se estende apenas aos códigos executáveis, mas como também a todos
os artefatos criados desde a especificação até distribuição do componente (MAGELA, 2006).
Antes de tudo, o reuso é também uma das metas da engenharia de software mais
difíceis de serem atingidas (PRESSMAN, 2006). Atualmente, existe uma estratégia para reuso
especializada da engenharia de software, essa, conhecida como a engenharia de software
baseada em reuso, citada por Sommervile como um processo de desenvolvimento de
software voltado para o reuso do software existente. Embora possa haver problemas na
construção desses sistemas, existem muitos casos de sucesso que mostram sua viabilidade.
Sobre a engenharia de software baseado em reuso, é possível citar quatro tipos de
reuso, caracterizados pelo “tamanho” de seus conteúdos (SOMMERVILE, 2007):


Reuso oportunístico;



Reuso de objetos e funções;



Reuso de componentes;



Reuso de sistemas de aplicações.

2.1.1 Reuso Oportunístico
Esta forma de reuso se dá quando o desenvolvedor conhece algum código ou sistema
que possua uma parte que poderá ser reutilizada mediante a alguns ajustes quando
necessário, então, esse desenvolvedor copia essas partes para o novo sistema, reduzindo
assim os investimentos de custo e tempo (SANCHES, 2005).
Essa técnica de reuso conhecida como “Cut-and-Paste” é uma das mais perigosas e
ineficientes de reuso, conforme Ezran et al. (2002), pois os fragmentos de códigos são
conhecidos apenas por poucos desenvolvedores, além de ser uma prática individual e
aleatória ao longo dos projetos, o que limita ainda mais seu reuso e torna difícil de implantar
em outras áreas ou departamentos da organização, esse artefato que é o fragmento de
código.
Esta abordagem não necessariamente reduz os custos ou melhora a qualidade, podendo
até mesmo influir negativamente nesses fatores. Esse fato é atribuído às falhas nos códigos
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copiados e esses se proliferam e diferenciam do código original aumentando o tempo de
desenvolvimento, pois os desenvolvedores são forçados a corrigir as mesmas falhas diversas
vezes em locais diferentes. A correção só é possível quando esses códigos são possíveis de
serem rastreados nos projetos em que foram implantados (SANCHES, 2005).

2.1.2 Reuso de Objetos e Funções
O reuso baseado em bibliotecas de funções era comumente utilizado na década de 40
(SOMMERVILE, 2007), o qual indica que era uma abordagem particularmente eficiente, pois
muitas bibliotecas de códigos para diferentes aplicações e plataformas estão disponíveis e
podem ser facilmente acopladas a um projeto em desenvolvimento.

2.1.3 Reuso de Componentes
Um componente médio é significativamente maior que um procedimento ou função
(SOMMERVILE, 2007), e até pouco tempo, era difícil reusá-los. Os avanços permitiram uma
padronização promovida pelos principais fornecedores de software que possibilitaram uma
interoperabilidade de componentes dentro de um framework, como o CORBA, que
impulsionou o reuso sistemático por meio da técnica conhecida como a CBSE – Component
Based Software Engineering.

2.1.4 Reuso de sistemas de aplicações
Esse conceito envolve o reuso de aplicações inteiras com algumas configurações para
integração (SOMMERVILE, 2007). Essa técnica é a mais eficiente, pois envolve o reuso de
grandes ativos que podem ser rapidamente configurados para criação de um novo sistema.
Pode-se citar as aplicações comerciais (COTS - Commercial off-theshelf) que são
disponibilizadas com uma configuração comum para serem reutilizadas por diferentes
ambientes e usuários (SOMMERVILE, 2007).
Um exemplo comum de um produto COTS que foram reusados por muitos anos são os
sistemas de banco de dados, pois poucos desenvolvedores consideram implementar
(SOMMERVILE, 2007).
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Além da vantagem óbvia do reuso que é a redução dos custos de desenvolvimento,
notamos que menos componentes de software têm que passar pelas fases de
desenvolvimentos padrões de um produto que são especificação, projeção, implementação
e validação. Entretanto, a redução de custos é apenas uma das vantagens relativas ao reuso,
como mostrado à tabela 1.
Tabela 1 - Benefícios do Reuso

Benefícios

Maior
confiabilidade

Redução dos riscos
de processo

Uso efetivo de
especialistas

Conformidade com
os padrões

Desenvolvimento
acelerado

Explicação
Os componentes reutilizados que são empregados nos sistemas em operação
devem ser mais confiáveis do que os componentes novos. Eles já foram
experimentados e testados em diferentes ambientes. Os defeitos de projeto e
de implementação são descobertos e eliminados no uso inicial dos
componentes, reduzindo, assim, o número de falhas quando o componente é
reutilizado.
Se recorrido a um componente já existente, serão menores as incertezas
sobre os riscos relacionados ao reuso desses componentes do que sobre os
custos de desenvolvimento. Esse é um fator importante para o gerenciamento
do projeto, pois reduz as incertezas nas estimativas de custos de projeto. É
particularmente verdadeiro quando reutilizados componentes grandes, como
subsistemas.
Em vez de os especialistas em aplicações fazerem o mesmo trabalho em
diferentes projetos, eles podem desenvolver componentes reutilizáveis, que
englobam seu conhecimento.
Alguns padrões, como padrões de interface com o usuário, podem ser
implementados como um conjunto de componentes-padrão. Por exemplo, os
componentes reutilizáveis podem ser desenvolvidos para implementar menus
em uma interface com o usuário. O uso de interfaces-padrão com o usuário
melhora a confiabilidade, uma vez que os usuários possivelmente cometem
menos enganos quando utilizam uma interface familiar.
De modo geral, é mais importante fornecer um sistema para o mercado o
mais rápido possível do que se prender aos custos gerais de desenvolvimento.
O reuso de componentes acelera a produção, porque o tempo de
desenvolvimento e o de validação tende a ser reduzido.
Fonte: (SOMMERVILE, 2007).

Verifica-se que os níveis de reuso relacionam-se, pois grandes sistemas ainda podem ser
componentes de outros sistemas maiores, caracterizando assim uma hierarquia que deve
ser considerada ao se classificar o tipo de reuso utilizado.
É possível concluir que o reuso de software mostra-se uma alternativa a ser considerada
pelos desenvolvedores e organizações, não apenas pela redução de custos, mas também

31
pelo aumento da qualidade, manutenibilidade e redução dos riscos inerentes ao
desenvolvimento.

2.2

Processo de Desenvolvimento Baseado em Componentes
O processo de desenvolvimento de componentes reutilizáveis conta com uma

especialização da engenharia de software, chamada de engenharia de software baseada em
componentes, que prove algumas técnicas e conceitos fundamentais no momento da
projeção de um software (SOMMERVILE, 2007).
Existem alguns pontos essenciais da engenharia de software baseados em
componentes, que se deve ter em mente no momento da projeção dos mesmos, são eles:
 Componentes independentes: são componentes com a inclusão de interfaces, que
são descrições da arquitetura de comunicação de um componente, em que essas
servirão para separar a implementação dos componentes de suas interfaces de
comunicação com os sistemas que os usarão.
 Padrões de componentes que facilitam a integração de componentes: São padrões
de interface que definem a forma como os componentes comunicam-se, sendo assim
implementados por todos os componentes se esses estiverem de acordo com os
padrões, os mesmos deverão ser independentes de linguagem de programação.
 Um middleware que forneça apoio de software para integração de componentes: É
Utilizado quando se necessita de um software que controle a comunicação entre
componentes independentes e distribuídos, como o CORBA, que manipula os
recursos de baixo nível eficientemente e permite enfocar problemas relacionados à
aplicação. Além disso, um middleware que implemente o modelo de componentes
pode fornecer apoio à alocação de recursos, ao gerenciamento de transações, à
proteção e à concorrência.
 Processo de desenvolvimento voltado à engenharia de software baseado em
componentes.
A engenharia de software baseada em componentes nasceu da necessidade de
construção de sistemas complexos e de alta qualidade, em prazos menores (PRESSMAN,
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2006,). Isto também é uma das premissas do reuso de software, sendo também uma das
abordagens do reuso.
A construção de componentes reutilizáveis procura disponibilizar componentes que
possam ser agrupados facilmente, a fim de formar novos sistemas. Entretanto, não se pode
construir um sistema apenas selecionando componentes de software reutilizáveis e conectálos de forma automática a fim de formar um sistema completo. Assim, a atividade de interrelacionamento de componentes é uma das mais difíceis de serem resolvidas pela
engenharia de software (SANCHES, 2005).
O processo CBSE (Component-Based Software Engineering) não deve apenas ter
como atividades a identificação de candidatos a componentes, mas também a adaptação de
interfaces entre os componentes a fim de criar sistemas atendendo aos requisitos dos
mesmos, atualizando-as caso necessário e classificando-os segundo os critérios de qualidade
adotados (PRESSMAN, 2006).
O ponto crítico para um desenvolvedor que utiliza a engenharia de software baseada
em componentes é a análise de domínio, em que o desenvolvedor precisa projetar os
componentes de modo a atender a uma grande variedade de aplicações num domínio
especifico (SANCHES, 2005).
Uma vantagem clara para a utilização dessa engenharia a eficiência na qual se
desenvolve novas aplicações em termos de prazo, pois a utilização de componentes prontos
que necessitam de poucas adaptações reduz drasticamente o tempo de desenvolvimento de
um sistema, reduzindo por consequência o custo do mesmo (SANCHES, 2005).
Assim, é possível notar que o emprego da engenharia de software baseada em
componentes aumenta drasticamente a possibilidade de reutilização e construção de
artefatos com essa característica.

2.3

Padrões
Em todas as disciplinas atuais de engenharia existem padrões. Na engenharia de

software também é assim. Aprender como aproveitar os padrões para definir uma solução
de software requer tempo e esforço.
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Os benefícios de ter o conhecimento dos padrões vale o esforço. Os padrões permitem
aos arquitetos e projetistas de software ter a capacidade de projetar rapidamente uma
solução robusta, utilizando técnicas comprovadas. Os padrões também dão aos profissionais
de software um vocabulário comum, com base no qual podem transmitir ideias sem ter de
descrever cada detalhe do propósito do projeto.

2.3.1 Histórico
Padrões orientados para a engenharia de software tornaram-se um tema importante há
mais de 20 anos. Apesar disso, a origem dos padrões de projeto deu-se com o trabalho feito
pelo arquiteto Christopher Alexander no final dos anos 70, onde além de exemplificar,
descreveu seu método para documentação de padrões. O trabalho de Alexander, apesar de
ser voltado para a arquitetura, possui uma fundamentação básica que pode ser abstraída
para a área de software.
Os padrões permaneceram esquecidos por um tempo, até que ressurgiram na
conferência sobre programação orientada a objetos de 1987, mais especificamente no
Workshop sobre Especificação e Projeto para Programação Orientada a Objetos (BECK et al.,
1987). Nesse trabalho, Beck e Cunningham falam sobre uma linguagem de padrões para
projetar janelas em Smalltalk. A partir de então os padrões de software tornaram-se uma
indústria em si, muitos artigos, revistas e livros têm surgido abordando padrões de software,
que descrevem soluções para problemas que ocorrem frequentemente no desenvolvimento
de software e que podem ser reusadas por outros desenvolvedores. Um dos primeiros
trabalhos estabelecendo padrões foi o de Coad (1992), no qual são descritos sete padrões de
análise. Nesse mesmo ano Coplien publicou um livro definindo inúmeros “idiomas”, que são
padrões de programação específicos para a linguagem C++. Em 1993, Gamma e outros
introduzem os primeiros de seus vinte e três padrões de projeto (GAMMA et al., 1993), que
seriam publicados em 1995 (GAMMA et al., 1995). Esses foram os trabalhos pioneiros na
área de padrões, seguidos por muitos outros nos anos seguintes.
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2.3.2 Padrão de Software
Um padrão descreve uma solução para um problema que ocorre com frequência
durante o desenvolvimento de software, podendo ser considerado como um par
“problema/solução” (BUSCHMANN et al., 1996). Projetistas familiarizados com certos
padrões podem aplicá-los imediatamente a problemas de projeto, sem ter que redescobrilos (GAMMA et al., 1995).
Um padrão é um conjunto de informações instrutivas que possui um nome e que capta
a estrutura essencial e o raciocínio de uma família de soluções comprovadamente bem
sucedidas para um problema repetido que ocorre sob um determinado contexto e um
conjunto de repercussões (APPLETON, 1997).
Padrões de software podem se referir a diferentes níveis de abstração no
desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. Assim, existem padrões arquiteturais em
que o nível de abstração é bastante alto, padrões de análise, padrões de projeto, padrões de
código, entre outros. As diversas categorias de padrões são discutidas a seguir. O uso de
padrões proporciona um vocabulário comum para a comunicação entre projetistas, criando
abstrações num nível superior ao de classes e garantindo uniformidade na estrutura do
software (GALL et al., 1996). Além disto, atuam como blocos construtivos a partir dos quais
projetos mais complexos podem ser construídos (GAMMA et al., 1995).

2.3.3 Classificação de Padrões
Conforme já mencionado, padrões de software abrangem diferentes níveis de
abstração, podendo, portanto ser classificados em diversas categorias de modo a facilitar
sua recuperação e uso. Porém, essa classificação não é rigorosa, podendo haver padrões que
se encaixem em mais do que uma categoria. A tabela a seguir resume algumas categorias
importantes de padrões. Outras categorias de padrões são discutidas em (COPLIEN;
SCHMIDT, 1995, VLISSIDES et al., 1996, MARTIN et al., 1998).

Tabela 2 – Tipos de Padrões

Tipo de Padrões

Descrição

Processo

Definem soluções para os problemas encontrados nos processos envolvidos na
engenharia de software: desenvolvimento, controle de configuração, testes e
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Arquitetural
De padrão
(patterns on
patterns)
Análise
Projeto
Interface
Programação
Persistência
Hipertexto
Hipermídia

outros.
Expressam o esquema ou organização estrutural fundamental de sistemas de
software ou hardware.
São padrões descrevendo como um padrão deve ser escrito, ou seja, que
padronizam a forma com que os padrões são apresentados aos seus usuários.
Descrevem soluções para problemas de análise de sistemas, embutindo
conhecimento sobre o domínio de aplicação específico.
Definem soluções para problemas de projeto de software.
Definem soluções para problemas comuns no projeto da interface de sistemas.
É um caso particular dos padrões de projeto.
Descrevem soluções de programação particulares de uma determinada
linguagem ou regras gerais de estilo de programação.
Descrevem soluções para problemas de armazenamento de informações em
arquivos ou bancos de dados.
Descrevem soluções para problemas encontrados no projeto de hipertextos.
Descrevem soluções para problemas encontrados no desenvolvimento de
aplicações hipermídia.
Fonte: (SOMMERVILE, 2007).

2.3.4 Como Definir uma Solução com Padrões
O uso de padrões para definir uma solução de software é uma tarefa analítica que exige
pensamento abstrato. Existem vários padrões documentados que permitem a definição da
estrutura e do comportamento da solução, em diferentes níveis de abstração: para a
arquitetura da solução e para as estruturas contidas na solução.


Limites



Estrutura



Frameworks que dão suporte ao domínio

2.3.5 Como Definir Frameworks de Domínio
Depois de definida a estrutura da solução, a definição dos frameworks dentro dessa
estrutura é o próximo esforço arquitetural que deve acontecer. Em soluções mais
complexas, vários frameworks são necessários para preencher os requisitos funcionais.
Compreender os objetos e as relações no contexto do domínio do problema é a primeira
etapa da definição dos frameworks de domínio. Para começar a definição dos objetos e das
relações da solução, um bom lugar será o modelo de análise UML. Se o modelo de análise da
solução ficar muito grande, ele poderá ser desdobrado em subdomínios. Cada subdomínio
poderá prestar-se a um framework diferente.

36
Em Design Patterns (GAMM et al., 1995) os padrões estão divididos em três categorias:
estrutural, comportamental e de criação. Observar os requisitos da solução, sua estrutura
arquitetural e os modelos de análise no contexto dessas categorias são uma boa forma de
começar a definir os frameworks de domínio.

2.4

Análise de Domínio
As principais vantagens introduzidas pela atividade de análise de domínio estão ligadas

à comunicação e ao reuso. Primeiro, por auxiliar a comunicação propriamente dita acerca do
domínio em questão, por guiar o processo de obtenção de consenso sobre os termos e
relações que melhor representam aquele domínio e por viabilizar o entendimento e o
raciocínio de forma organizada sobre o que é feito e por que. No que diz respeito ao reuso, o
grande benefício se dá através da representação de estruturas de conhecimento, permitindo
a reutilização de artefatos mais abstratos que somente código.
Se comparada com o reuso de componentes de código, a abordagem de reutilização de
infraestruturas de domínio insere no processo inúmeras vantagens, sendo as principais delas
ligadas à comunicação e o entendimento do domínio em questão, a captura da experiência
de casos similares e, no caso de um processo formal de desenvolvimento, a obtenção de
uma estrutura estável, confiável, robusta e com alto grau de manutenibilidade. No entanto,
a obtenção desses benefícios é dependente da qualidade da infraestrutura utilizada, que por
sua vez dependente diretamente de modelo de domínio correspondente.
Dessa forma, a complexidade de identificação, captura e organização dos elementos
relevantes para representação do conhecimento embutido em uma classe de problemas
impõe a necessidade de definição de um processo bem estruturado de análise de domínio.
A disciplina de análise de domínio começou a ser considerada importante pela
comunidade de engenharia de software a partir da necessidade de se diminuir o custo
desproporcional da manutenção de software, resultante da introdução de mudanças
arbitrárias (ARANGO, 1994), assim como do consenso relacionado à importância do
desenvolvimento para reuso e com reuso neste cenário.
O termo Análise de Domínio foi introduzido por NEIGHBORS (1981) com a seguinte
definição:
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A Análise de Domínio é uma tentativa de identificar os objetos, operações e relações
entre o que peritos em um determinado domínio percebem como importante.
Se considerado por exemplo, o domínio de transporte aéreo, objetos típicos são
assentos, voos, aeroportos e tripulação. Operações e ações incluem escalonamento de voos,
reserva de assentos e relacionamento entre tripulação e voos. Uma linguagem específica de
domínio pode ser criada para representar estes objetos, operações e relações, que pode,
posteriormente, ser utilizada para descrever outros sistemas neste domínio.
Intuitivamente, esta atividade pode ser considerada equivalente à análise de requisitos
convencional, no entanto atuando em um meta-nível e, portanto, ao invés de explorar
requisitos de uma aplicação específica, os requisitos explorados dizem respeito a uma
família de aplicações de uma determinada área (ARANGO, 1994).
Apesar desta definição informal do termo contribuir com uma boa ideia inicial, uma
definição mais rigorosa se faz necessária como base para as discussões que aparecem no
decorrer do capítulo. A seguir são descritos alguns termos necessários à construção desta
definição.

2.4.1 Conceitos de análise de domínio
a) Domínio do problema: O domínio do problema representa um conjunto de itens de
informação presentes em certo contexto do mundo real, inter-relacionados de forma
bastante coesa, e que desperta o interesse de certa comunidade. Esta definição cobre duas
perspectivas (ARANGO, 1994):
 Domínio do problema como um conjunto de problemas relacionados para os
quais existe conhecimento suficiente capaz de produzir soluções;
 Domínio do problema como uma taxonomia de componentes que torna
explícita as partes comuns de aplicações presentes e futuras identificadas
como similares.
É importante ser mencionado que essa caracterização de Domínio do problema é
dependente da comunidade que o aborda, ou seja, diferentes grupos podem ter diferentes
visões do que seria o domínio de gerência de recursos, por exemplo.
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Outro aspecto importante dessa caracterização diz respeito à necessidade de existência
de conhecimento suficiente que pode ser aplicado para a resolução dos problemas, o que
abre possiblidade para realização de processos baseados em conhecimento para a
identificação e aquisição de informações (ARANGO; PRIETO-DIAZ, 1991).
b) Modelo do Domínio: Pode ser descrito como um sistema formal de termos, relações
entre termos, regras de composição de termos, regras para raciocínio usando estes termos e
regras para mapeamento de itens do domínio do problema para expressões neste modelo e
vice-versa. O modelo do domínio define entidades, operações, eventos e relações que
abstraem similaridades e regularidades em um determinado domínio, formando uma
arquitetura de componentes comuns às aplicações analisadas e criando modelos que
tornam possível identificar, explicar e prever fatos difíceis de serem observados
diretamente. Depois de pronto, este modelo deve servir como uma fonte unificada de
referência, quando ambiguidades surgirem em discussões sobre este domínio, e como um
repositório de conhecimento comum, auxiliando de forma direta a comunicação, o
aprendizado e reuso em um nível mais alto de abstração (ARANGO, 1994).
c) Análise e Modelagem do Domínio: Um conjunto de atividades cujo propósito é
reduzir a complexidade de percepção de um determinado domínio, impondo uma coerente
organização aos dados adquiridos através de experimentos, elicitação de especialistas e
engenharia reversa de sistemas existentes (ARANGO, 1994).
2.4.2 Um Processo Comum para Análise de Domínio
A chave do desenvolvimento de software com reutilização é capturada pela análise de
domínio com seu foco abrangente de promover o reuso de itens mais abstratos do que
somente código (NEIGHBORS, 1981). Entre estes itens podem ser citados como exemplos
arquiteturas de software, soluções de projeto, modelos de requisitos e, idealmente,
conhecimento. No entanto, essa atividade se mostrou complexa e geralmente cara,
dependendo da criação de toda uma cultura de apoio no ambiente em que o
desenvolvimento para reuso e com reuso vá ocorrer. Além disso, o sucesso depende
diretamente do modelo gerado no que diz respeito à relevância e à qualidade da
representação dos itens de informação, bem como de suas relações. Em (ARANGO, 1994), é
salientada a dificuldade de se identificar, capturar e organizar estes itens apropriados de
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informação, de forma que se torna clara a necessidade de um processo bem definido e
estruturado.
Deste modo, a análise de domínio toma a forma de um conjunto interdisciplinar que
envolve adaptações de técnicas comumente usadas nas áreas de engenharia de software,
engenharia de requisitos, modelagem conceitual, aquisição de conhecimento e
representação de conhecimento, podendo ser vista como versão em meta-nível da
engenharia de requisitos e como um processo de engenharia do conhecimento direcionado
a suportar uma tarefa particular de resolução de problemas.
Em Arango (1994), vários dos mais difundidos métodos de análise de domínio são
analisados. Através da análise desses métodos e de métodos mais recentes como o
apresentado em Cornwell (1996), um processo comum pode ser descrito. A seguir são
apresentadas as principais fases e atividades deste processo:
a)

Planejamento: Um sistema para reuso sempre existe no contexto de uma

organização e, portanto, a análise de domínio é fortemente marcada por prioridades e
restrições do próprio negócio. Desempenho, prioridades e eficiência são estabelecidos e
medidos com relação aos objetivos da organização (CORNWELL, 1996).
Esta fase é marcada por atividades como análise do negócio e análise de risco. As
primeiras perguntas a serem feitas são: Vale a pena fazer análise de domínio neste caso,
considerando custos e benefícios? O domínio é conhecido e estável o bastante? A seguir é
feita a caracterização do problema, com definição do escopo do domínio (o que é? o que é
relevante?), da abordagem a ser utilizada e das métricas que identificarão a adequação do
processo aos objetivos do negócio. O produto final desta etapa é uma especificação de
requisitos do domínio.
b)

Aquisição e seleção dos dados: Aqui são identificadas as fontes de dados que são

disponíveis. As informações são geralmente capturadas de fontes como: literatura técnica
(livros, normas e padrões, artigos, revistas científicas), registros históricos do domínio,
entrevistas com especialistas no domínio, e/ou através de engenharia reversa de sistemas
similares existentes e sistemas em áreas similares. Em Cornwell (1996) é sugerido como
regra geral que sejam analisados pelo menos três sistemas similares e que sejam imaginadas
pelo menos três aplicações futuras que poderão se utilizar o reuso a partir do conhecimento
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modelado. Cada uma destas fontes têm vantagens e limitações. Peritos são excelentes
fontes para modelos conceituais gerais e, geralmente, são a única fonte de justificativas e
explicações de porque as coisas são como são.
A memória de um especialista é, geralmente, repleta de preciosas informações
históricas que não podem ser encontradas em outras fontes. Por outro lado, peritos
humanos representam um recurso escasso e caro e possuem características humanas como
fadiga e limitação de tempo. A literatura técnica provê uma fonte precisa e detalhada de
informações, além de ser geralmente barata e facilmente disponível. No entanto, livros e
artigos não podem ser utilizados como fontes de justificativas, elaborações, dados históricos
e principalmente de "insights". Resumindo, as fontes de informações devem complementar
umas às outras (ARANGO, 1994).
c)

Análise dos dados e modelagem do domínio: Nesta etapa, o conhecimento

capturado é inicialmente avaliado quanto à consistência, correção e completude e, então,
modelado identificando entidades, relações, funções e axiomas comuns às diversas fontes
analisadas. O modelo produzido pode variar em complexidade e formalidade, desde uma
simples taxonomia a uma rica estrutura de conhecimento formada, por exemplo, por redes
semânticas, frames ou axiomas formais. De forma geral, o modelo do domínio é composto
por um modelo conceitual (que mostra a presença de entidades do domínio e como elas se
relacionam) e por um léxico (ou dicionário) do domínio. Este léxico apresenta da maneira
menos ambígua possível às definições dos elementos que compõem o modelo conceitual,
desempenhando um papel fundamental quanto à economia de tempo, minimização dos
problemas de comunicação e, consequentemente, promoção de um diálogo mais eficiente e
consistente acerca do domínio modelado. Outras técnicas usuais nesta etapa são modelos
de entidades e relacionamentos, modelos de objetos, pré-condições e invariantes. No
entanto, é importante ressaltar que o modelo produzido não deve refletir decisões de
implementação. Esta etapa finaliza com a definição da hierarquia, abstração e classificação
das entidades. Esta atividade é baseada em fatos como interdependência ou exclusão mútua
das entidades selecionadas.
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2.5

Frameworks
Como já foi apresentado anteriormente neste trabalho, um dos principais objetivos da

Engenharia de Software é o reuso. Através da reutilização de software obtém-se o aumento
da qualidade e redução do esforço de desenvolvimento (GIMENES; HUZITA, 2005). A
orientação a objetos fornece funcionalidades para que classes possam ser reutilizadas, bem
como métodos por meio de seus mecanismos de herança e polimorfismo (LUNDBERG;
MATTSSON, 1996). Componentes de software definem unidades reutilizáveis que oferecem
serviços através de interfaces bem definidas (GIMENES; HUZITA, 2005). Padrão de Projeto
(Design Patterns) (GAMMA et al., 1995) é outra abordagem mais abstrata que objetiva a
reutilização de projetos de soluções para problemas recorrentes. Além destas formas de
reutilização, a tecnologia de frameworks possibilita que uma família de produtos seja gerada
a partir de uma única estrutura que captura os conceitos mais gerais da família de aplicações
(PINTO, 2000).
A figura 1 mostra que as aplicações devem ter algo razoavelmente grande em comum:
pertencem a um mesmo domínio de problema.

Figura 1 - Aplicações X Frameworks

Framework pode ser definido sob dois aspectos considerando estrutura e função
(JOHNSON, 1997).
Quanto à estrutura, um framework é a reutilização do design de parte ou totalidade de
um sistema representado por classes abstratas e pela forma como instâncias destas classes
interagem. Em outras palavras, a estrutura de um framework consiste de um diagrama de
classes e um diagrama de eventos.
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Quanto à função, um framework é o esqueleto de uma aplicação que pode ser
personalizado por um desenvolvedor de aplicação. Em outras palavras, a função do
framework é extrair e disponibilizar a essência de uma determinada família de aplicações, de
modo que o desenvolvedor possa partir de um patamar superior de implementação da
arquitetura. Neste sentido um framework tem a mesma função que uma API (Application
Programming Interface).
2.5.1 Definições de Frameworks
A literatura é repleta de definições de frameworks onde as principais são descritas a
seguir.
Para Fayad et al. (1999a) e Johnson e Foote (1988), um framework é o conjunto de
classes que constitui um projeto abstrato para a solução de uma família de problemas.
Segundo Mattsson (1996, 2000), um framework é uma arquitetura desenvolvida com o
objetivo de atingir a máxima reutilização, representada como um conjunto de classes
abstratas e concretas, com grande potencial de especialização.
Para Johnson (1991) e Gamma et al. (1995), um framework é um conjunto de objetos
que colaboram com o objetivo de atender a um conjunto de responsabilidades para uma
aplicação específica ou um domínio de aplicação.
Já segundo Buschmann et al. (1996), Pree (1995) e Pinto (2000) um framework é
definido como um software parcialmente completo projetado para ser instanciado. O
framework define uma arquitetura para uma família de subsistemas e oferece os
construtores básicos para criá-los. Também são explicitados os lugares ou pontos de
extensão (hot-spots) nos quais adaptações do código para um funcionamento específico de
certos módulos devem ser feitas.
Apesar de diferentes, as definições encontradas na literatura não são contraditórias,
frameworks podem ser classificados de diversas formas. Inicialmente, são classificados em
dois grupos principais: frameworks de aplicação orientado a objetos (FAYAD et al., 1999a, b;
FAYAD; JOHNSON, 2000) e framework de componentes (SZYPERSKI, 1997). Os tipos citados
são detalhados a seguir.
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2.5.2 Classificação de Frameworks
Frameworks de aplicação orientada a objetos, também chamados de frameworks de
aplicação, geram famílias de aplicações orientadas a objetos. Seus pontos de extensão são
definidos como classes abstratas ou interfaces, que são estendidas ou implementadas por
cada instância da família de aplicações. Segundo Fayad et al. (1999a), frameworks de
aplicação são classificados quanto ao seu escopo em frameworks de infraestrutura de
sistemas, frameworks de integração de middleware e frameworks de aplicações
corporativas.
Frameworks de infraestrutura de sistemas simplificam o desenvolvimento de sistemas
de infraestrutura portáveis e eficientes, como sistemas operacionais, frameworks de
comunicação, de interfaces gráficas e ferramentas de processamento de linguagens.
Frameworks de integração de middleware são usados para integrar aplicações e
componentes distribuídos. Estes frameworks escondem o baixo nível da comunicação entre
componentes distribuídos, possibilitando que os desenvolvedores trabalhem em um
ambiente distribuído de forma semelhante a que trabalham em um ambiente não
distribuído. São exemplos de frameworks de integração de middleware Java RMI, Remote
Method Invocation (RMI-IIOP, 2005) e frameworks ORB (Object Request Broker).
Frameworks de aplicações corporativas, ao contrário dos frameworks de infraestrutura
e de integração de middleware, são voltados para um domínio de aplicação específico, como
por exemplo, os domínios da aviação, telecomunicações e financeiro. Frameworks de
aplicações corporativas são mais caros de serem desenvolvidos ou comprados quando
comparados com os de integração de middleware e de infraestrutura, pois são necessários
especialistas do domínio de aplicação para construí-lo. Entretanto, eles podem prover um
retorno substancial já que eles encapsulam o conhecimento sobre o domínio onde a
instituição atua (FAYAD et al., 1999a).
Frameworks de infraestrutura e de integração de middleware fornecerem mecanismos
para integrar componentes distribuídos e tratar aspectos de infraestrutura, o desenvolvedor
da aplicação abstrai os detalhes em baixo nível e concentra-se no objetivo principal da
aplicação. Estes frameworks tratam aspectos comuns a diversos domínios de aplicação de
forma que quase sempre são encontradas soluções disponíveis no mercado e na maior parte
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das vezes é mais vantajoso buscar uma solução existente do que desenvolvê-la
internamente.
Além da classificação por escopo, segundo Fayad et al. (1999a) frameworks podem
ainda ser classificados quanto à forma usada para estendê-los. Frameworks caixa branca, ou
white box, são instanciados usando herança, através da implementação de Template
Methods (GAMMA et al., 1995), métodos abstratos que são implementados na subclasse, ou
da redefinição de métodos ganchos (hook methods) (PREE, 1995), métodos com uma
implementação padrão que pode ser redefinida na subclasse. Frameworks caixa preta, ou
black box, são instanciados através de configurações e composições, através da definição de
classes que implementam uma determinada interface ou contrato. Os pontos de extensão
dos frameworks caixa preta frequentemente são definidos seguindo o padrão de projetos
Strategy (GAMMA et al., 1995).
Frameworks caixa branca exigem que o desenvolvedor responsável pela instanciação do
framework possua um bom conhecimento sobre sua estrutura interna e normalmente são
mais difíceis de usar. Por outro lado, frameworks caixa preta não exigem tanto
conhecimento sobre a estrutura interna do framework, mas são menos flexíveis.
Frameworks caixa cinza, ou gray box, possuem as características conjuntas dos frameworks
caixa branca e preta, de forma a tentar evitar as desvantagens dos dois.

2.5.3 Frameworks de Componentes
Segundo Szyperski (1997), um framework de componentes é uma entidade de software
que provê suporte a componentes que seguem um determinando modelo e possibilita que
instâncias destes componentes sejam conectadas no framework de componentes. Ele
estabelece as condições necessárias para um componente ser executado e regula a
interação entre as instâncias destes componentes. Um framework de componente pode ser
único na aplicação, criando uma ilha de componentes ao seu redor, ou pode cooperar com
outros componentes ou frameworks de componentes. Alguns exemplos de frameworks de
componentes são o OpenDoc (2011) e o BlackBox (OBERON, 2011).
A principal diferença entre frameworks de aplicação orientado a objetos e framework de
componentes é que, enquanto frameworks de aplicações definem uma solução inacabada
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que gera uma família de aplicações, um framework de componentes estabelece um contrato
para conectar componentes. Usando uma analogia, um framework de aplicação equivale ao
quadro de uma bicicleta. Há lugares específicos (os pontos de extensão) onde o guidão, as
rodas, o banco e os pedais (implementações dos pontos de extensão) podem ser encaixados.
Bicicletas diferentes (instâncias do framework) podem ser compostas variando itens como
bicicletas com marchas, com amortecedores, e outros, mas apenas os pontos previstos
podem variar e o produto final será sempre uma bicicleta. Por outro lado, frameworks de
componentes podem ser vistos como uma placa de circuito integrado com slots onde os
chips (componentes) podem ser encaixados para criar uma instância. Como os frameworks
de componentes, as placas são utilizadas para compor soluções para diversos domínios
como, por exemplo, uma placa de vídeo ou um modem.

2.5.4 Papéis Envolvidos no Uso e Desenvolvimento de Um Framework
Há vários profissionais envolvidos na criação, manutenção e uso (instanciação) de um
framework. Estes papéis, que não precisam necessariamente ser exercidos por pessoas
diferentes, são segundo Froehlich et al. (1997a), Froehlich et al (1997b) e Pinto (2000):


Projetista do framework;



Mantenedor do framework ;



Desenvolvedor de aplicações (usuário do framework).

O projetista do framework é responsável pelo desenvolvimento da estrutura básica do
framework. O projetista determina os pontos de extensão do framework (hot spots) e realiza
o levantamento de requisitos.
O mantenedor do framework é responsável por redefinir e acrescentar novas
funcionalidades ao projeto do framework, possibilitando que novas características sejam
incorporadas ao framework no momento da instanciação pelos desenvolvedores de
aplicação.
O desenvolvedor de aplicações usa o framework. Ele satisfaz os pontos de extensão para
gerar a aplicação, instância do framework.
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2.5.5 Consequências da Adoção de Frameworks
A utilização de frameworks no desenvolvimento de aplicações traz benefícios,
originados de suas características principais: são modulares, reusáveis extensíveis e
eventualmente assumem o controle da execução invocando métodos da aplicação quando
necessário (inversão de controle). Por outro lado, há certos desafios na criação e uso de
frameworks que não podem ser ignorados.

2.5.6 Benefícios Decorrentes da Utilização de Frameworks
Os principais benefícios decorrentes da utilização de frameworks, segundo Fayad et al.
(1999a) e Pinto (2000) advêm da modularidade, reusabilidade, extensibilidade e inversão de
controle que os frameworks proporcionam. Frameworks encapsulam detalhes de
implementação voláteis através de seus pontos de extensão, interfaces estáveis e bem
definidas, aumentando a modularidade da aplicação. Os locais de mudanças de projeto e
implementação da aplicação construída usando o framework são localizados, diminuindo o
esforço para entender e manter a aplicação.
Além disso, frameworks incentivam o reuso, pois capturam o conhecimento de
desenvolvedores em determinado domínio ou aspecto de infraestrutura ou de integração de
middleware. As interfaces do framework promovem pontos de extensão que as aplicações
estendem gerando instâncias que compartilham as funcionalidades definidas no framework.
Desta forma, aumentam a produtividade dos desenvolvedores, pois o processo não começa
do zero, a qualidade e a confiabilidade do produto final, pois idealmente as funcionalidades
do framework já foram testadas em várias instâncias, e a interoperabilidade de software,
pois as instâncias de uma mesma família compartilham características em comum.
Frameworks oferecem pontos de extensão explícitos que possibilitam aos
desenvolvedores estenderem suas funcionalidades para gerar uma aplicação.
Por fim, alguns frameworks apresentam inversão de controle (Inversion of Controll –
IoC). Inversão de controle, também é conhecida como princípio de Hollywood : “Don’t call
us, we will call you” (LARMAN, 2004). Trata-se de transferir o controle da execução da
aplicação para o framework, que chama a aplicação em determinados momentos como na
ocorrência de um evento. Através da IoC o framework controla quais métodos da aplicação e
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em que contexto ele serão chamados em decorrência de eventos, como eventos de janela,
um pacote enviado para determinada porta, entre outros.

2.5.7 Desafios Decorrentes da Utilização de Frameworks
Quando usado em conjunto com padrões de projetos, bibliotecas de classes,
componentes, entre outros, frameworks de aplicação têm o potencial para aumentar a
qualidade de software e reduzir o esforço de desenvolvimento.
Contudo, instituições que tentam construir ou usar frameworks frequentemente falham
a menos que resolvam os seguintes desafios: esforço de desenvolvimento, curva de
aprendizagem, integração, eficiência, manutenção, validação e remoção de defeitos e falta
de padrões (FAYAD et al., 1999a).
Destes desafios, o esforço de desenvolvimento afeta principalmente os projetistas de
frameworks. A curva de aprendizagem, a integração e a eficiência afetam principalmente os
desenvolvedores de aplicação. A manutenção e validação e remoção de defeitos afetam
tanto desenvolvedores de aplicação quanto mantenedores de frameworks e a falta de
padrões afetam a todos envolvidos no desenvolvimento e uso dos frameworks.
O desafio do esforço de desenvolvimento ocorre devido à alta complexidade envolvida
no projeto de um framework. Se desenvolver aplicações complexas é difícil, desenvolver
frameworks que sejam de alta qualidade, extensíveis e reusáveis para domínios de
aplicações complexos ou para tratar aspectos de infraestrutura ou de integração de
middleware é ainda mais difícil. Projetistas de frameworks devem estar cientes dos custos
decorrentes do desenvolvimento de frameworks de aplicação.
Quanto à curva de aprendizagem, aprender a usar um framework de aplicação leva
tempo e incorre em custos. A menos que o esforço de aprendizado possa ser amortizado
através do uso do framework em muitos projetos, ou em projetos duradouros, o
investimento pode não compensar. Deve ser analisado se os benefícios trazidos pelo
framework compensam os custos com o treinamento da equipe de desenvolvimento.
O desafio da integração ocorre quando diversos frameworks são usados com outras
tecnologias e com sistemas legados não previstos pela arquitetura de framework. Antes de
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usar um framework o desenvolvedor de aplicações deve analisar possíveis problemas que
possam surgir ao incorporar novos frameworks à aplicação.
Além disso, aplicações usando frameworks podem apresentar desempenho inferior a
aplicações específicas. Aplicações genéricas tendem a obter desempenho inferior a
aplicações específicas (FAYAD et al., 1999a). Desta forma o desenvolvedor de aplicações
deve considerar se os ganhos advindos do reuso compensam uma potencial perda de
desempenho.
Frameworks inevitavelmente precisam ser mantidos. A manutenção em frameworks
toma diversas formas como, correção de erros de programação, acréscimo ou remoção de
funcionalidades, acréscimos ou remoção de pontos de extensão, etc. A manutenção é
realizada pelos mantenedores do framework, que precisam ter um conhecimento profundo
sobre os componentes internos e suas interdependências. Em alguns casos, a própria
instância do framework sofre manutenção para acompanhar a evolução do framework. Cabe
ao desenvolvedor da aplicação considerar o esforço de manutenção gasto para obter os
benefícios de uma nova versão do framework.
Além disso, a validação e remoção de erros de um framework ou de uma aplicação que
usa um framework é um desafio, pois o framework é uma aplicação inacabada, o que torna
difícil tanto para os mantenedores de framework quando para os desenvolvedores de
aplicação testar, respectivamente, o framework e a instância do framework isoladamente.
Aplicações que usam frameworks costumam ser mais difíceis de depurar, pois devido a IoC,
o controle da execução oscila entre a aplicação e o framework.
Por fim, ainda não há um padrão amplamente aceito para desenvolver, documentar,
implementar e adaptar frameworks. Todos os papéis envolvidos no desenvolvimento e uso
do framework são afetados por este desafio, sendo que os mais afetados são os
mantenedores do framework e o desenvolvedor de aplicações. O primeiro, pois precisa ter
um conhecimento profundo sobre os componentes internos e suas interdependências. O
segundo, pois a falta de um padrão de documentação de frameworks dificulta o seu uso.
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2.5.8 Frameworks e Aplicações Orientadas a Objetos
Uma aplicação orientada a objetos descreve um programa executável completo,
atendendo aos requisitos definidos nos documentos de especificação. Já os frameworks são
incompletos e não são executáveis. Eles capturam funcionalidades comuns a diversas
aplicações, mas declaram pontos de extensão que devem ser preenchidos pela aplicação
que instancia o framework.
Frameworks geram famílias de aplicações orientadas a objetos através do
preenchimento dos pontos de extensão, mas aplicações orientadas a objetos não geram
famílias de frameworks.

2.5.9 Frameworks e Bibliotecas de Classes
Bibliotecas de classes são conjuntos de classes relacionadas com um propósito geral.
Por outro lado, as classes de um framework estão relacionadas a um determinado domínio
ou a algum determinado aspecto de infraestrutura ou de integração de middleware. Além
disso, as classes da biblioteca são reutilizadas individualmente enquanto que as classes de
um framework são reutilizadas em conjunto.
Frameworks tendem a ter um impacto maior do que bibliotecas de classes na
arquitetura da aplicação. Frameworks ativos (calling frameworks) (MATSSON, 2000), que
utilizam inversão de controle, podem assumir o controle de execução da aplicação ao
contrário de bibliotecas de classes que são sempre passivas.

2.5.10 Frameworks e padrões de projeto
Padrões de projeto são soluções mais abstratas do que um framework. Frameworks são
normalmente implementados utilizando linguagens orientadas a objetos como Java, C++,
etc. Padrões de projeto descrevem o projeto de uma solução para um problema recorrente,
podendo incluir um exemplo de implementação. Além disso, frameworks são mais
específicos que padrões de projetos, pois estão relacionados a um domínio de aplicação, um
aspecto de infraestrutura ou de integração de middleware. Já padrões de projetos são mais
gerais e podem ser usado em diversas situações independente de domínio de aplicação.
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Por fim, frameworks são construções mais complexas que padrões de projeto. Enquanto
um framework pode possuir vários padrões de projeto, o contrário não é verdadeiro.

2.5.11 Frameworks e Componentes de Software
Componentes de software podem ser definidos como unidades independentes, que
encapsulam dentro de si seu projeto e implementação e oferecem serviços para o meio
externo através de interfaces bem definidas (GIMENES; HUZITA, 2005). Componentes
podem fornecer dois tipos de interface: as interfaces fornecidas, que expõem seus serviços e
as interfaces requeridas, por onde o componente explicita suas dependências.
Frameworks também fornecem interfaces bem definidas, os pontos de extensão, que as
aplicações devem estender. Contudo, enquanto um framework possui necessariamente
pontos de extensão, um componente totalmente autocontido não possui interfaces
requeridas. Além disso, um componente deve ser conectado a uma interface requerida de
outro componente enquanto que os pontos de extensão dos frameworks são menos
exigentes, possibilitando que sejam conectados componentes, classes ou qualquer artefato
que realiza o contrato definido.
Por fim, componentes podem ser desenvolvidos usando frameworks e frameworks
podem ser desenvolvidos usando componentes. Estas duas tecnologias são complementares
de forma que frameworks podem ser usados para auxiliar o desenvolvimento de
componentes e vice e versa (SZYPERSKI, 1997).

2.6

Microsoft .NET (Dot NET) e C#
C# (CSharp, pronuncia-se "cê chárp" em português ou "cí charp" em inglês) é uma

linguagem de programação orientada a objetos criada pela Microsoft, faz parte da sua
plataforma .Net. A companhia baseou C# na linguagem C++ e Java.
A linguagem C# foi criada junto com a arquitetura .NET. Embora existam várias outras
linguagens que suportam essa tecnologia (como VB.NET, C++, J#), C# é considerada a
linguagem símbolo do .NET pelas seguintes razões:


Foi criada praticamente do zero para funcionar na nova plataforma, sem
preocupações de compatibilidade com código de legado.
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O compilador C# foi o primeiro a ser desenvolvido.



A maior parte das classes do .NET Framework foi desenvolvida em C#.

A criação da linguagem, embora tenha sido feita por vários desenvolvedores, é
atribuída principalmente a Anders Hejlsberg, hoje um reconhecido engenheiro na Microsoft.
Anders Hejlsberg era desenvolvedor de compiladores na Borland, e entre suas criações mais
conhecidas estão o Turbo Pascal e o Delphi.

2.6.1 Características
C# é, de certa forma, a linguagem de programação que mais diretamente reflete a
plataforma .NET sobre a qual todos os programas .NET executam. C# está de tal forma ligado
a esta plataforma que não existe o conceito de código não gerenciado (unmanaged code)
em C#. Suas estruturas de dados primitivas são objetos que correspondem a tipos em .NET.
A desalocação automática de memória por garbage colletor além de várias de suas
abstrações tais como classes, interfaces, delegados (semelhante à assinatura de um método)
e exceções são nada mais que a exposição explicita recursos do ambiente .NET.
Quando comparada com C e C++, a linguagem é restrita e melhorada de várias formas
como algumas citadas a seguir.


Ponteiros e aritmética sem checagem só podem ser utilizados em uma
modalidade especial chamada modo inseguro (unsafe mode). Normalmente os
acessos a objetos são realizados através de referências seguras, as quais não
podem ser invalidadas e normalmente as operações aritméticas são checadas
contra sobrecarga de memória (overflow). Objetos não são liberados
explicitamente, mas através de um processo de coleta de lixo (garbage
collector) quando não há referências aos mesmos, prevenindo assim
referências inválidas.



Destrutores não existem. O equivalente mais próximo é a interface Disposable,
que juntamente com a construção using block permitem que recursos alocados
por um objeto sejam liberados prontamente. Também existem finalizadores,
mas como em Java sua execução não é imediata.
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Como no Java, não é permitida herança múltipla, mas uma classe pode
implementar várias interfaces abstratas. O objetivo principal é simplificar a
implementação do ambiente de execução.



C# é mais seguro com tipos que C++. As únicas conversões implícitas por
default são conversões seguras, tais como ampliação de inteiros e conversões
de um tipo derivado para um tipo base. Não existem conversões implícitas
entre inteiros e variáveis lógicas ou enumerações. Não existem ponteiros nulos
(void pointers) (apesar de referências para Object serem parecidas), e qualquer
conversão implícita definida pelo usuário deve ser marcada explicitamente,
diferentemente dos construtores de cópia de C++.



A sintaxe para a declaração de vetores é diferente ("int[] a = new int[5]" ao
invés de "int a[5]").



Membros de enumeração são colocados em seu próprio espaço de nomes
(namespace).



C# não possui modelos (templates), mas C# 2.0 possui genéricos (generics).



Propriedades estão disponíveis, as quais permitem que métodos sejam
chamados com a mesma sintaxe de acesso a membros de dados.



Recursos de reflexão completos estão disponíveis

Apesar de C# ser frequentemente tido como similar a Java existe uma série de
diferenças importantes, tais como:


Java não implementa propriedades nem overflow de operadores.



Java não implementa um modo inseguro que permita a manipulação de
ponteiros e aritmética sem checagem.



Java possui exceções checadas, enquanto exceções em C# são não checadas
como em C++.



Java não implementa o “goto” como estrutura de controle, mas C# sim.



Java utiliza-se de comentários Javadoc para gerar documentação automática a
partir de arquivos fonte. C# utiliza comentários baseados em XML para este
propósito.
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C# suporta indexadores e delegados.

2.6.2 Bibliotecas de códigos
Ao contrário das outras linguagens de programação, nenhuma implementação de C#
atualmente inclui qualquer conjunto de bibliotecas de classes ou funções. Ao invés disso, C#
está muito vinculada ao framework .Net, do qual C# obtém suas classes ou funções de
execução. O código é organizado em um conjunto de namespaces que agrupam as classes
com funções similares. Por exemplo: System.Drawing para gráficos, System.Collections para
estrutura de dados e System.Windows.Forms para o sistema Windows Form.
Um nível de organização superior é fornecido pelo conceito de montador (assembly).
Um montador pode ser um simples arquivo ou múltiplos arquivos ligados juntos, que podem
conter muitos namespaces ou objetos. Programas que precisam de classes para realizar uma
função em particular podem se referenciar a montadores como System.Drawing.dll e
System.Windows.Forms.dll assim como a biblioteca core (conhecida como mscorlib.dll na
implementação da Microsoft).
Exemplo
Segue abaixo um pequeno exemplo de programa C#:
public class ClasseExemplo
{
public static void Main()
{
System.Console.WriteLine("Olá mundo!");
}
}

O código acima escreve o texto Olá mundo! no console, analisando linha a tem-se:
public class ClasseExemplo

Esta linha define a classe ClasseExemplo como pública (public), ou seja, objetos em
outros projetos podem utilizar esta classe livremente.
public static void Main()
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Este é o ponto de entrada do programa quando executado a partir da console. Este
método também pode ser chamado de outro código utilizando-se a sintaxe
ClasseExemplo.Main(). A definição public static void indica que o método Main é público
(public), que pode ser acessado diretamente através da classe (static) e que não retorna
nenhum valor (void).
System.Console.WriteLine("Olá mundo!");

Esta linha escreve a mensagem na console. Console é um objeto do sistema que
representa a linha de comando, e através da qual, o programa pode obter e mostrar texto. O
método WriteLine (EscreverLinha) de Console é executado, acarretando que o literal
passado como parâmetro seja mostrado na console.
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3

SISTEMAS DE FIXAÇÃO
Flexibilidade é literalmente definida como, a capacidade de deformar-se sem quebrar,

isto é, adaptar-se (GERWIN, 1982). Com o advento das novas tecnologias baseadas em
microprocessadores, o conceito de flexibilidade reaparece como um elemento chave no
projeto, operação e gerenciamento de sistemas de produção. Uma grande quantidade de
literatura sobre flexibilidade aplicada à produção foi acumulada nos últimos anos. A maior
parte dela dedicada à definição dos vários tipos de flexibilidade e à identificação de sistemas
que exibem ou não um ou mais destes tipos. Alguns artigos dedicam-se também às formas
de medi-las. Fica claro da literatura levantada que flexibilidade é um conceito complexo,
multidimensional, e não muito fácil de ser entendido.
Segundo Sethi et al. (1990), pelo menos 50 diferentes termos para vários tipos de
flexibilidade podem ser encontrados na literatura sobre sistemas de produção, muitas vezes
referindo-se ao mesmo tipo de flexibilidade.
Percebe-se também que pouco esforço tem sido feito, tanto no sentido de um
tratamento analítico, quanto na determinação quantitativa destes conceitos. Como
resultado, as formas de avaliação propostas, são na maioria das vezes simples e arbitrárias.

3.1

O Conceito e a Importância da Flexibilidade na Fabricação
Flexibilidade de um sistema de produção é sua capacidade de adaptação a um grande

número de mudanças (GERWIN, 1982). Jaikumar (1984) enfatiza o fato que a flexibilidade na
fabricação é sempre uma restrição dentro de um domínio. Este domínio pode ser definido
em termos do portfólio de produtos, processos e procedimentos, podendo ser bem
compreendido por projetistas de produtos, engenheiros de produção ou programadores.
Este domínio pode ser planejado, administrado e, se bem compreendido, pode ser
espandido (GERWIN, 1982; GOLDHAR, 1983).
Com respeito às incertezas ambientais, a flexibilidade na manufatura é necessária para
lidar com mudanças internas e forças externas (BUZACOTT; MANDELBAUN, 1985; GARRET,
1986). Os distúrbios internos incluem a quebra de equipamentos, variações nos tempos das
tarefas, esperas em filas, rejeitos e retrabalhos. Forças externas referem-se usualmente as
incertezas fundamentais do ambiente de competição. Tais incertezas podem estar presentes
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na disponibilidade de recursos, na gama e preço dos produtos ou no nível de demanda. Além
disso, podem significar mudanças no gosto de consumidores, inovações tecnológicas e novas
regulamentações (GARRET, 1986).
Parece clara, portanto a importância da flexibilidade na manufatura no que se refere às
forças de uma empresa e seu papel na estratégia de competição destas. Hayes e
Wheelwright (1984) consideram flexibilidade como uma das dimensões da estratégia
competitiva de um negócio, além de um dos mais notáveis critérios para avaliar-se um
sistema de manufatura.
O gerenciamento da flexibilidade na manufatura, invariavelmente traz consigo uma
questão: Qual o nível ótimo para os vários tipos de flexibilidade? A resposta a esta questão
requer que a gerência identifique e esteja apta a medir os vários tipos de flexibilidade que a
manufatura deve possuir para que possa ganhar vantagem competitiva.

3.1.1 Tipos de Flexibilidades
São vários os tipos de flexibilidades que aparecem na literatura. Muitos esforços foram e
são despendidos para classificá-los, quantificá-los e medi-los, sob diferentes aspectos como
pode ser verificado em Barad e Sipper (1988), Buzacott (1982), Chatterjee et al. (1984),
Gupta e Goyal (1989), Sethi e Sethi (1990) e Slack (1987).
As definições apresentadas por Browne et al. (1984), tornaram-se clássicas, aparecendo
na maioria dos trabalhos que tratam do tema. Dentre os vários tipos de flexibilidades
propostas por estes autores, as quatro citadas abaixo são as mais importantes no que se
refere especificamente a sistemas de manufatura.
Tabela 3 – Tipos de Flexibilidades de Sistemas de Manufatura

Tipo
Flexibilidade de
Máquinas
Flexibilidade de
Processo
Flexibilidade na
Variação das

Descrição
Habilidade e facilidade para executar as mudanças necessárias à produção
de um dado conjunto de tipos de peças, tais como repor ferramentas
desgastadas ou quebradas, trocar ferramentas e montar fixadores sem
interferência ou longos períodos de tempo.
Habilidade de variar os passos necessários para completar uma tarefa.
Isto permite que diferentes tarefas sejam executadas pelo sistema
usando-se uma variedade de máquinas.
Habilidade de variar a sequência de visitação das máquinas (útil no caso
de quebras, por exemplo) e continuar produzindo o dado conjunto de
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Rotas

Flexibilidade de
Volume

peças. Isto só é possível, porém, quando existe mais de uma rota viável
para o processo ou quando cada operação pode ser desempenhada por
diferentes máquinas.
Habilidade de operar um SFF (Sistema Flexível de Fabricação), sob
diferentes volumes de produção, com lucratividade, considerando-se
somente níveis viáveis de produção.

Outros tipos, como por exemplo, a flexibilidade operacional de uma peça, a qual se
refere à possibilidade de se produzir uma peça de diferentes formas, é considerada uma
propriedade da peça a ser produzida e não do sistema que a produz. Existem ainda alguns
tipos de flexibilidade que são consideradas decorrentes das demais, isto é, só existem se
outras estiverem presentes no sistema. Como exemplo tem-se a flexibilidade de produção,
cuja existência depende, praticamente, de todas as outras, mais a flexibilidade operacional
das peças.

3.1.2 Características dos Sistemas Flexíveis de Fabricação
Os sistemas de fabricação, em geral, exibem muitas características comuns, embora
diferindo nos seus detalhes. De uma forma ampla, pode-se afirmar que todos compreendem
produtos e equipamentos usados para produzi-los, tais como: matérias primas, máquinas,
transportadores, armazenadores, ferramentas, operadores, etc.. Suas diferenças refletirão
os modos com que seus integrantes podem ser combinados para formar um sistema
particular.
Segundo Carrie (1988), um sistema significa "um conjunto de coisas ou partes
conectadas ou interdependentes, de tal maneira que formem uma unidade complexa".
Em geral, os sistemas de fabricação refletem perfeitamente esta definição, já que
são compostos de muitos elementos diferentes, associados, formando uma estrutura
organizada e com um objetivo comum.
A literatura costuma apresentar as diferenças básicas entre os diversos sistemas de
manufatura, dividindo-os, em dois tipos clássicos: as linhas de produção (transfer lines) e as
oficinas de serviços (job shops) (HAYES; WHEELWRIGHT, 1984; HILL, 1985; GUPTA; GOYAL,
1989).
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Gupta e Goyal (1989) descrevem bem as diferenças entre os dois grupos. No primeiro,
temos as típicas linhas de produção, com máquinas delicadas, indicadas especialmente para
a produção em massa de poucos produtos. Este tipo de processo permite um baixo custo
unitário de produção, devido à economia de escala, mas em contra partida apresentam uma
baixa flexibilidade.
No segundo grupo, encontram-se aqueles sistemas que usam um conjunto não
integrado de máquinas de propósito geral, especialmente apropriadas à produção em
pequenos lotes de uma grande variedade de produtos. Nestes o custo por unidade
produzida tende a ser alto, mas, em compensação a flexibilidade do processo pode
acomodar com certa facilidade mudanças de projeto, autuações de demanda e trocas na
gama de produtos.
Mais recentemente, sistemas avançados de manufatura (máquinas do tipo CN ou CNC)
associados a controles informatizados (CAE, CAD, CAM), oferecem uma terceira opção com
mais flexibilidade que a produção e menor custo unitário que os obtidos nas produções com
máquinas de propósitos gerais não integradas. A este tipo de sistema de produção a
literatura costuma referir-se com o nome de Sistemas Flexíveis de Fabricação ou SFF.
Tais sistemas não possuem uma definição formal e universalmente aceita, porem a
definição de que, é uma cuidadosa combinação de controles computacionais,
comunicações, processos de manufatura e equipamentos relacionados, que permitem ao
setor produtivo de uma organização responder rápida, economicamente e de maneira
integrada às mudanças significativas no seu ambiente operacional. Tais sistemas possuem
tipicamente, equipamentos de processamento (máquinas-ferramentas, estações de
montagem, robôs, e outros), sistemas de manuseio e transporte de materiais (robôs,
esteiras, veículos autoguiados, etc.), um sistema de comunicações entre os equipamentos e
um sofisticado sistema de controle computacional.
Embora esta seja uma definição longa e genérica, ela possui o mérito de não incluir
nenhum tipo de máquina ou equipamento específico, algo comum em outras definições,
além de cobrir todos os aspectos dos SFF.
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3.1.3 Componentes dos Sistemas Flexíveis de Fabricação
Segundo Carrie (1988) e Talavage e Hannam (1987), os principais componentes dos SFF
são:


Centros de usinagem numericamente controlados;



Sistemas automáticos de transporte e manuseio de materiais;



Sistema computacional para controle em tempo real.

A figura 2 abaixo ilustra o arranjo físico e os componentes de um SFF típico.

Figura 2 - Um Exemplo de Sistema Flexível de Manufatura

3.2

Centros de Usinagem Numericamente Controlados
Centros de usinagem numericamente controlados são máquinas-ferramentas

multifuncionais, com controle numérico computadorizado (CNC) ou controle numérico
direto (DNC), capazes de produzir automaticamente uma grande variedade de peças (WICK.
1987). O controle numérico independente de múltiplos eixos, geralmente de 4 a 6, fornece
flexibilidade a estes centros para executarem uma grande quantidade de operações.
Estes centros de usinagem são, geralmente, equipados com módulos para
armazenagem de ferramentas com capacidades que variam entre 40 e 480 ferramentas
(WICK, 1987), Em cada centro de usinagem, com armazenagem própria de ferramentas,
encontra-se um extrator automático de ferramentas (EAF), para que trocas rápidas possam
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ser programadas e efetuadas. O EAF garante uma grande diminuição do tempo de
preparação entre operações (setup), aumentando a flexibilidade destes centros de
usinagem, com a possibilidade de diferentes operações simultaneamente.

3.3

Sistemas Automáticos de Transporte e Manuseio de Materiais
Os sistemas de transporte e manuseio de materiais (STMM) são responsáveis pela

completa integração dos SFFs fornecendo uma ligação física em tempo real entre seus
diversos componentes. Os STMM são necessários para um transporte rápido e seguro de
ferramentas, fixadores, peças, matéria-prima, etc., entre as estações de trabalho e entre
estas e os setores de armazenagem e carregamento e descarregamento (RADHARAMANAN,
1989; STECKE, 1985). Uma grande variedade de equipamentos é utilizada pelos STMM, os
quais incluem robôs, veículos autoguiados (VAG), esteiras, monotrilhos, etc. (ZISK, 1983).
A seleção de um ou mais destes equipamentos em combinação para a composição de
um STMM para um SFF depende das necessidades de manuseio de materiais do sistema.
Robôs, por exemplo, são mais usados em operações de carregamento/descarregamento de
peças e matérias-primas, enquanto esteiras são usadas em transporte de peças e produtos
em processo ao longo de um caminho fixo no sistema. A flexibilidade do transporte por meio
das esteiras é muito limitada, por este motivo, quando existe a necessidade de mais
flexibilidade de rotas e planos de produção, o uso dos veículos autoguiados (VAGs) contribui
positivamente para o alcance destes objetivos (ZISK, 1983; TALAVAGE; HANNAM, 1987;
CARRIE, 1988;).
De todos os STMM disponíveis, os VAGs são aqueles que proporcionam o mais alto grau
de liberdade para a movimentação de peças ou matérias-primas. Além disso, os VAGs
possuem muitas outras características desejáveis, tais como flexibilidade de expansão, boa
acessibilidade às estações de trabalho, independência do arranjo físico do sistema e uma
grande facilidade de interfaciamento com outros recursos auxiliares, tais como, sistemas
automáticos de armazenamento ou de carregamento/descarregamento. Por outro lado
algumas das desvantagens são: um investimento de capital relativamente alto, baixa
capacidade de carregamento, baixa precisão de posicionamento quando comparados com
vagonetas ou monotrilhos.
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3.4

Controle Computacional
A completa integração dos componentes de um SFF é efetuada de duas maneiras: a

interligação física via STMM e a interligação lógica, efetuada entre computadores e
equipamentos via uma rede local. Como delineado anteriormente, a função básica do STMM
em um SFF é transportar peças acabadas ou não em estrados, dos centros de usinagem, ao
final de cada operação. Enquanto isso, o objetivo primário dos computadores é controlar e
sincronizar todas as funções e operações dos componentes dos SFF. (GROOVER, 1980;
TALAVAGE; HANNAM, 1985).
Os principais elementos do sistema de controle são:


Um computador servidor, cuja tarefa é controlar as atividades dos vários
equipamentos dentro do sistema,



Uma rede de comunicações, cuja tarefa é ligar o servidor as estações de
trabalho;



Finalmente unidades de controle responsáveis pelo detalhamento das atividades
nas próprias estações de trabalho - por exemplo, uma unidade de controle, um
microcomputador ou um controlador lógico programável em uma máquina
ferramenta ou robô.

3.5

Controle da Operação
Ao nível do planejamento, vários dos aspectos operacionais do sistema não são

capturados. Entretanto, durante a fase de execução, tais aspectos possuem impactos
significantes sobre o desempenho do sistema. Entre estas considerações, algumas se
referem a decisões que devem ser tomadas em tempo real, tais como o momento de liberar
uma peça ao sistema, o tempo de iniciar uma operação ou de transportar uma peça. Outras
decisões precisam ser geradas em função de eventos inesperados, tais como a falha de uma
máquina e a quebra de uma ferramenta ou transportador.
A modelagem matemática de problemas de controle operacional envolvem um grande
número de variáveis inteiras, dificultando sua solução. Mesmo problemas envolvendo
sistemas com um único centro de usinagem, como o proposto e tratado por Raman (1989),
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apresentam grandes dificuldades de solução, a menos que uma série de restrições sejam
previamente feitas. Daí, a importância das decisões tomadas ao nível do planejamento,
antes do encaminhamento das decisões referentes ao controle operacional.
Nas subseções a seguir, revisamos alguns dos problemas afetos às decisões da fase
operacional, tais como despacho de peças e veículos, além de suas interações com alguns
dos principais parâmetros dos SFF, isto é, paletes, buffers, etc.

3.6

Despacho de Peças
O despacho de peças trata de dois problemas: o do gerenciamento ou ordenação da

entrada de peças no sistema e o da ordenação ou priorização de peças que se encontram
nos buffers das máquinas.
Os problemas relativos a ordem de entrada das peças no sistema foram bem tratados
em um estudo no qual Carrie e Petsopoulos (1985) utilizaram-se de um modelo de
simulação. Neste estudo, sete diferentes regras de gerenciamento da entrada das peças
foram testadas. Um experimento foi projetado para analisar a significância destas regras
para com o desempenho do sistema. Os resultados, embora significativos, foram
dependentes dos tipos de peças uma vez que as regras utilizadas estavam baseadas nas
cargas de trabalho de cada tipo de peça.
Vários outros autores citam trabalhos de investigações sobre a importância das regras
para entrada das peças (ARBEL; SEIDMANN, 1984; MONTAZERI; VAN WASSENHOVE, 1990).
Seguindo a mesma linha investigatória, Maheshwari (1992) realizou um trabalho que este
autor considera um dos mais importantes. Em sua pesquisa, ele realizou exaustivos
experimentos com varias regras de despacho, de forma individual ou combinada com regras
de sequenciamento de peças em filas e de despacho de veículos e parâmetros operacionais.
Suas conclusões mostram a importância destas regras sobre o desempenho operacional dos
SFF.
Com relação ao segundo tipo de problema associado ao despacho de peças, isto é, a
ordenação ou priorização de peças que se encontrem em filas ou buffers de máquinas, o
número de trabalhos na literatura é bastante amplo. Alguns destes trabalhos merecem
atenção. Nof et al. (1979) reportam, em uma das primeiras pesquisas sobre este assunto
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voltado a células automatizadas de manufatura, a significância desta ordenação. Quatro
diferentes regras foram utilizadas: First In First Out (FIFO), Menor Tempo de Processamento
Restante (MTPR), Menor Tempo de Processamento (MTP) e Maior Tempo de
Processamento. Os resultados apontaram para a significância das regras, mas, ao mesmo
tempo, citam que esta depende da gama, do tamanho dos lotes e da participação relativa de
cada tipo de peça.
Stecke e Solberg (1981) modelaram um SFF da Caterpillar em Peoria, Illinois, EUA. O
sistema composto de nove máquinas tem um número de paletes e fixadores restritos.
Dezesseis regras de ordenação em conjunto com seis políticas de carregamento foram
testadas. A combinação Menor Taxa de Produção (MTXP) para carregamento e Tempo Total
de Processamento obteve o melhor desempenho. Os autores, no entanto citam que este
desempenho depende extraordinariamente dos parâmetros do sistema.
Outro trabalho interessante foi realizado por Wilhelm et al. (1985). Os autores
desenvolveram uma ordenação heurística, considerando um SFF com armazenagem
centralizada de peças em processo. A heurística considera rotas alternativas e pode designálas dinamicamente. A prioridade é determinada sobre peças que se encontrem no buffer
central. Eles reportam ganhos de desempenho do sistema em relação a processamentos
sem a heurística.
Com a hipótese de que uma combinação de regras obtém melhores resultados em um
SFF do que uma única regra, Wu e Wysk (1989) desenvolveram um modelo de simulação no
qual, a combinação obteria os melhores resultados sobre um determinado sistema. O
experimento foi realizado considerando diversos períodos de tempo, aos quais os autores
denominaram "janelas de simulação". Ao final de cada período, os resultados da simulação
eram examinados e a melhor regra, com base no estado do sistema, era então escolhida
para ser utilizada no período seguinte.
Em outro trabalho cujas decisões são tomadas com base no estado do sistema,
Zeestratem (1990), desenvolveu um procedimento para a programação de SFF. O estado do
sistema é baseado em um banco de dados e é constantemente atualizado. A convergência
do procedimento não é discutida. O autor compara seu procedimento com dez diferentes
regras de ordenação. Os resultados mostram que seu procedimento obtém os melhores
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resultados. Além disso, é bastante consistente em termos da variância medida sobre o
desempenho do sistema.
No mesmo trabalho investigatório já anteriormente citado, Maheshwari (1992)
desenvolveu uma extensa pesquisa que resultou na elaboração de um modelo envolvendo
tanto a fase de planejamento (com programação linear) como a fase de operação com
simulação. Na fase de operação, diferentes regras para o controle operacional foram
testadas, em combinação com quatro modelos de planejamento e diferentes parâmetros
operacionais. Os resultados apontam para diferentes combinações proporcionando melhor
desempenho do sistema. De maneira geral, as combinações que obtiveram os melhores
resultados envolveram a regra MTP para o controle das filas, sendo esta considerada a
melhor regra quando se tratava de despacho de peças em filas.

3.7

Despacho de Veículos
Torna-se evidente das discussões sobre planejamento da produção de SFF que uma

peça deve realizar uma sequência de visitações aos diversos centros de usinagem, o que
depende da ordem de suas operações e das capacidades operacionais destes centros além, é
claro, das restrições tecnológicas impostas. O transporte destas peças entre os diversos
centros, ao final de cada uma das operações, é que gera o problema do despacho de
veículos. As decisões tomadas sobre este problema possuem considerável impacto sobre o
desempenho de sistemas integrados de manufatura, como pode ser verificado nos trabalhos
citados a seguir.
Egbelu e Tanchoco (1984) classificaram as tarefas de despacho de veículos em duas
categorias. A primeira envolve a seleção de um veículo vazio, por uma peça, quando esta
termina uma operação e necessita de transporte. A segunda categoria envolve a seleção de
uma peça para transporte, entre as várias que estejam esperando por transporte.
Em um procedimento sugerido por Ranan et al. (1989) o transporte das peças era
considerado como uma operação e o tempo de transporte como o tempo de uma operação.
Assim, as decisões de planejamento envolviam, simplificadamente apenas operações, no seu
sentido mais amplo. As prioridades eram estabelecidas de acordo com algumas regras
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baseadas no cumprimento de prazos de entrega. Os resultados apontam alguns conflitos no
uso dos veículos.
Um trabalho importante foi elaborado por Bozer (1989). Neste estudo foram analisados
regras e procedimentos existentes para o despacho de veículos. Bozer ressalta a necessidade
de um método consistente para a avaliação do desempenho do sistema para se poder
verificar a significância de cada uma das regras, individualmente ou combinadas. Á maioria
dos testes foram realizados sob condições específicas, não podendo, portanto, serem
generalizadas. Importante neste trabalho, no entanto, foi esclarecer o fato de que regras
para despacho de veículos não devem ser testadas independentemente de outras decisões
relacionadas com o planejamento e controle de operações em SFF, tais como despacho de
peças, ordenamento de peças ou alocação de máquinas.
Maheshwari (1992) também incluiu análises sobre a influência das regras de despacho
de veículos sobre o desempenho dos SFF. Suas conclusões apontam para uma regra baseada
na Mínima Carga de Trabalho na Fila da Próxima Máquina (MCTPM), isto é, da fila de peças
esperando por transporte junto aos buffers de saída das máquinas, é escolhida a peça, cuja
máquina que realizará sua operação seguinte, apresentar a menor carga de trabalho.
Dois outros trabalhos retratam também a importância das regras de despacho de
veículos. L. Zhuang e Hindi (1993), avaliaram um SFF adotando o lead time das peças como
medida o desempenho. Usando um modelo baseado em redes de filas, estudaram as interrelações entre regras de despacho e flexibilidade de rotas dentro de SFF e seu impacto sobre
o desempenho operacional do sistema.
Outro trabalho a destacar foi o realizado por Yim e Linn (1993). Neste estudo, os autores
trataram várias regras de despacho de VAGs, além de outros parâmetros, sobre SFF. O
sistema foi modelado e simulado usando redes de Petri para investigar os efeitos das
diversas regras e parâmetros investigativos sobre o modelo. Os autores concluem que não
existem diferenças significantes sobre o desempenho do sistema entre as regras de
despacho de veículos adotando a política de puxar ou empurrar quando os SFF trabalham
com uma alta taxa de ocupação.
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3.8

Impacto dos Parâmetros do Sistema
No planejamento, é difícil formular restrições impostas pelo sistema, com base nos

recursos logísticos e demais características tecnológicas do sistema. Estes recursos e
características podem incluir o número de VAGs, o número de paletes, o layout do sistema
ou o tamanho dos buffers. Outras características podem ser a relação entre o numero de
paletes e buffers ou paletes e número de máquinas. Estes parâmetros possuem
definitivamente impacto sobre as características operacionais dos SFF.
Em um estudo sobre sistemas com tamanhos limitados de buffers, Co e Jaw (CO; JAW
1988), não encontraram muitas evidências sobre a importância das regras de ordenação de
peças quando os buffers eram pequenos. Isto é, a utilização de diferentes regras de
ordenação não produzia impacto sobre o desempenho do sistema quando o número de
peças a serem ordenadas nos buffers era limitado. No entanto, na medida em que crescem
os tamanhos de buffers, crescem os estoques intermediários e a importância de seu
gerenciamento sobre o desempenho dos sistemas. Este impacto foi verificado pelos autores
quando do aumento dos buffers e do número de pallets.
Outros trabalhos importantes foram os de Schriber e Stecke (1988) e o de Maheshwari
(1992), mostrando o impacto da variação dos parâmetros secundários do sistema sobre a
taxa de utilização das máquinas e transportadores e, principalmente sobre o desempenho
operacional do sistema. Os seus resultados mostraram, por exemplo, que um aumento nos
buffers ou no numero de VAGs nem sempre melhoram o desempenho. Em alguns casos, esta
até decai em função de congestionamentos no sistema.

3.9

Simulação de Sistemas Flexíveis de Fabricação
Como técnica de modelagem a simulação computacional pode ser usada para analisar e

ajudar a solucionar muitos problemas associados com as várias fases do ciclo de vida de um
SFF.
Em um artigo de Martin e Musselman (1984), foram identificadas quatro fases no ciclo
de vida de todos os sistemas de manufatura. Estas fases em ordem de ocorrência são:
projeto, justificação, implementação e operação. Os autores mostram através do uso de
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quatro estudos de casos que a simulação computacional é versátil e eficiente em todas as
várias fases. Cada um dos quatro casos representa uma fase no ciclo de vida de um SFF.
No primeiro caso, um projeto inicial de um sistema que produz uma variedade de
pistões é proposto. Um modelo de simulação é então construído para avaliar o impacto de
modificações no projeto (por exemplo. a colocação de pequenas áreas de estoques entre
máquinas e a divisão de uma operação com grande carga de peças em mais operações com
cargas pequenas), sobre o tempo de processamento das peças ou sobre o total de
investimento de capital.
O segundo estudo mostra, através da simulação, como uma proposta de modificação
em um sistema existente pode ser justificada. Nesta comparação, uma determinada
operação é substituída por dois processos automatizados. O desempenho do sistema é
então avaliado com base em três critérios: inventário de peças em processo, tempo de
entrega das peças e tempo total de processamento. Ao final do trabalho, a proposta de
modificação é aceita com base nos resultados da simulação.
Um exemplo de como a simulação pode ser usada na fase de implementação de SFF é
apresentado no terceiro estudo de caso, em que os autores mostram como a
experimentação com um modelo de simulação, pode ser usada para determinar a
necessidade de paletes e fixadores, variáveis consideradas críticas em SFF.
O último caso fornece um exemplo de como se pode avaliar, via simulação. a
capacidade do sistema com vários tipos de produtos e sob diferentes condições operacionais
(por exemplo no sequenciamento e carregamento de equipamentos).
Uma das vantagens da simulação sobre outros modelos matemáticos é sua habilidade
de modelar problemas dependentes do tempo, que, analiticamente tornam-se intratáveis.
Entretanto, é conveniente lembrar que modelos de simulação podem tornar-se os mais
dispendiosos, em relação a tempo e dinheiro se a linguagem e/ou a capacidade de
modelagem apropriada não estiver disponível.
Em uma revisão sobre o uso da simulação como modelo matemático para analisar
problemas em SFF, Viali (1991), verificou que até meados da década de 80, os SFFs eram
modelados usando-se linguagens de simulação de propósito geral.
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Ultimamente, no entanto, muitas linguagens especialmente voltadas para a simulação
de sistemas de manufatura, tem sido desenvolvidas e usadas para esse propósito.
O nível de detalhe a ser incorporado ao modelo vai depender do nível de detalhe
desejada na análise e, fundamentalmente, do seu propósito. Cheng (1985) identificou dois
níveis de definição do sistema para avaliar alternativas de SFF usando-se simulação
computacional. Num nível macro, um modelo mais grosseiro é suficiente para avaliar
características mais gerais do sistema, tais como, utilizações de estações de trabalho, taxa de
produção ou tamanho de filas. Neste caso, o analista está preocupado em avaliar diferentes
alternativas do sistema em um estado de equilíbrio, para, por exemplo, determinar um
projeto inicial viável que possa, posteriormente, ser examinado com mais detalhes. Já num
nível micro, um modelo de simulação mais detalhado é desenvolvido para determinar, por
exemplo, necessidades de equipamentos ou problemas de gargalos de produção. Da mesma
forma, problemas operacionais, tais como, número de paletes ou fixadores, políticas de
carregamento ou regras para sequenciamento, devem ser também investigados neste nível,
uma vez que um projeto apropriado tenha sido definido no nível macro.

3.10 Simulação Aplicada ao Desenvolvimento de Projetos de SFF
A literatura apresenta vários exemplos da utilização da simulação como ferramenta para
o desenvolvimento de projetos de SFF.
Kiran et al. (1989), relatam a aplicação de modelos de simulação num processo de
escolha de um entre três diferentes projetos de SFF para a fabricação de 37 diferentes tipos
de componentes agrupados em 8 famílias, para uma indústria aeronáutica. A simulação é
usada na fase final do processo de decisão. Para a triagem inicial foram utilizados modelos
de redes de filas. Os critérios para avaliar o desempenho das diferentes configurações
foram: tempo médio das peças no sistema, número médio de peças nas filas e utilização das
máquinas. Os resultados foram também significantes para a avaliação do desempenho e
capacidade individual de certos componentes dos sistemas. Ao final do processo de
simulação técnicas estatísticas foram utilizadas para a análise e validação dos resultados.
Em um dos trabalhos mais citados na literatura, Carrie (1986), discute o papel da
simulação no auxílio ao tratamento de problemas nas fases de projeto, planejamento e
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operação de SFF. Em se tratando de projeto, ele descreve todas as etapas de seu
desenvolvimento, desde as propostas preliminares até o detalhamento do projeto escolhido,
deixando clara a utilidade da simulação como ferramenta de avaliação pela possibilidade
incremental de seu uso. Em um exemplo baseado numa aplicação real, são avaliadas
propostas iniciais de projetos de SFF, definido o melhor projeto e detalhado o seu
planejamento e controle da produção, com modelos de simulação que vão se sofisticando na
medida das necessidades.
Outro trabalho que considera-se importante foi o realizado por Wahab (1986) onde o
autor em sua pesquisa de doutoramento, apresentou uma metodologia para refinamento de
projetos de SFF a qual, a partir de um projeto inicial, de uma lista de equipamentos
substitutos e de algumas regras disponíveis em um sistema especialista para a detecção de
gargalos, realiza analises, melhorando, na medida do possível, o projeto inicial, pela
substituição de equipamentos. A proposta não considera, no entanto, alternativas de
diferentes estratégias de manufatura. O processo é interativo e continua até que algumas
metas de produção tenham sido alcançadas ou que os equipamentos, ainda disponíveis na
lista não possam mais melhorar o desempenho do sistema. Este trabalho foi importante, na
medida em que se constitui numa das primeiras tentativas de empregar simulação e
sistemas especialistas, em conjunto, para a solução de problemas em projetos de SFF.

3.11 Simulação Aplicada ao Planejamento e Controle da Produção de SFF
Muitas outras aplicações de simulação de SFF podem ser encontradas na literatura,
especialmente aquelas voltadas para a solução de problemas afetos ao planejamento e ao
controle de suas operações.
Um exemplo deste tipo de aplicação pode ser vista em Carlier (1988). Neste trabalho o
autor apresenta a utilização de um modelo de simulação, para testar várias estratégias
associadas ao planejamento da produção de um SFF real, objetivando a fabricação de peças
para seis diferentes tipos de compressores. A grande variedade de peças, tempos de
processamento e rotas de processamento, além de restrições no número de diferentes de
fixadores e, o compartilhamento de ferramentas, torna extremamente complexa a tarefa de
determinar a sequência de entrada das peças no sistema e a designação de prioridades. Com
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esta ferramenta de avaliação disponível, os operadores podem testar várias alternativas de
cenários, antes de iniciar um ciclo de produção, o qual pode durar de algumas horas a alguns
dias.
Outro exemplo do uso de modelos de simulação com este propósito é o trabalho de
Wang (1986) onde a autora analisa o desempenho de um SFF com três diferentes
configurações. O objetivo é verificar o impacto de várias alternativas no planejamento das
operações considerando, o número de paletes, o grupamento de máquinas, o número de
veículos transportadores e variações na demanda. Após simular um grande número de
experimentos com várias combinações entre as variáveis e realizar análises estatísticas
(análise de variância para médias e regressões múltiplas) Wang (1986) conclui que o
grupamento de máquinas possui um grande impacto sobre o desempenho do sistema. A
combinação número de transportes/paletes/política de prioridades também exerce grande
influência. A variação na demanda parece, segundo suas conclusões, não alterar
significativamente o desempenho do sistema, de acordo com os critérios adotados.
É comum também a utilização da simulação em estudos de avaliação de diferentes
políticas operacionais a SFF. Mishra et al. (1988) avaliam o desempenho do sistema através
dos seguintes critérios (medidas de desempenho): número de peças em atraso, número de
peças completadas, número de peças em processamento e taxa de utilização das máquinas.
Os resultados das simulações efetuadas mostram a utilidade de algumas das políticas de
programação aplicadas bem como a necessidade de um sistema de transporte mais rápido.
Foi testada também a influência da quebra de equipamentos no desempenho do sistema.
Importante citar também o trabalho de Maheshwari (1992), que usando modelos de
simulação, testa um conjunto de ações integradas para o planejamento e controle da
produção de SFF, contribuindo para uma melhor compreensão das influências exercidas por
algumas variáveis como número e tipos de paletes, tamanho dos buffers nos centros de
imagem, sequenciamento, prioridades, localização de ferramentas, no desempenho
operacional destes sistemas.
Em um trabalho bastante abrangente, Gupta e Goyal (1992) apresentaram um estudo
empírico sobre características físicas, composição e layout de SFF, combinadas com diversas
regras de gerenciamento da produção (planejamento e operação). O objetivo do trabalho é
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a avaliação do impacto dos diversos tipos e graus de flexibilidades. associadas aos SFF, sobre
seu desempenho. Os autores concordando com Hayes e Wheelwrigh (1984), acreditam que
os SFF oferecem grande vantagem competitiva às empresas, operando com diversificação e
baixo volume sobre produtos com pequeno ciclo de vida. No entanto, ressaltam que o nível
de flexibilidade imposto ao sistema deve ser gerenciado desde o projeto ate a operação
destes sistemas, uma vez que muitas das flexibilidades são consideradas antagônicas,
tornando imperativo à gerência reconhecer quais são críticas à estratégia de manufatura da
empresa. Em sua pesquisa várias configurações de SFF foram simuladas sobre a influência de
uma grande combinação de estratégias de carregamento e despacho. Os resultados
mostraram que é possível encontrar um meio-termo entre os varios tipos de flexibilidades
sobre várias circunstâncias. Alguns cenários ilustram que uma combinação apropriada de
variáveis, tais como, programação, variedade de produtos e configuração do sistema podem
ser muito mais efetivas que outras ao conter as flexibilidades impostas. Foi mostrado
também que os SFF podem conter com êxito medido, vários tipos de flexibilidade
simultaneamente.

3.12 Avanços no Uso da Simulação na Modelagem de SFF
Muitos esforços têm sido feitos para desenvolver modelos de simulação de propósito
geral capazes de auxiliar no projeto e análise de SFF. O produto final de tais esforços é,
usualmente, um pacote computacional amigável, que permite ao usuário, com pouco
conhecimento de simulação computacional, especificar o sistema sob investigação e obter
medidas de desempenho pertinentes com relativa facilidade.
Elmaraghi e Ho (1982) desenvolveram um simulador de SFF - FMSSIM, que orientado
pelo usuário pode ser usado para testar projetos, estudar efeitos de estratégias de controle,
regras e prioridades no sequenciamento e/ou na programação, além de arranjo físico. Este
pacote executa a simulação, via construção de um modelo apropriado, a partir de uma
biblioteca de sub-rotinas especialmente construídas. Os resultados da simulação podem ser
apresentados na forma de relatórios convencionais ou animação gráfica pós-processamento,
isto é apresenta o movimento das peças sendo processadas, após o término da execução da
simulação. Este tipo de saída é muito interessante, pois auxilia tanto na validação do

72
modelo, isto é, testar se o mesmo opera de acordo com o que foi proposto, como na
avaliação visual do desempenho do sistema que se está simulando. Um exemplo típico de
seu uso está na detecção de gargalos na produção ou como forma de estímulo na
justificativa de novos projetos, pois devido ao pouco desenvolvimento de sistemas de
computação gráfica naquela época, a animação desenvolvida era ainda muito rudimentar.
Medeiros e Sadowski (1983) apresentaram um pacote de modelagem para análise de
projetos de células de manufatura controladas por computador. A abordagem é semelhante
à feita por Elmaraghi e Ho. Neste caso, o sistema baseia-se na linguagem de simulação QGERT e apresenta opções entre rotinas já disponíveis ou aquelas desenvolvidas pelo próprio
usuário. O pacote é limitado, uma vez que a linguagem na qual foi baseada é mais voltada
para teoria das filas do que simulação e, portanto, não permite níveis mais profundos de
detalhamento.
Com

a

evolução

dos

equipamentos

de

informática,

especialmente

dos

micros computadores, muitos projetos desenvolvidos para equipamentos de grande porte,
possuem agora versões adaptadas a equipamentos pessoais, tornando-se grande seu uso e
divulgação. Revisões mais recentes, de softwares disponíveis para simulação de sistemas de
manufatura podem ser vistas em Carrie (1988); Greenwood (1988) e Viali (1991). Nomes
como SIMAN/CINEMA, AUTOGRAN, PCMODEL, SEE-WHY, SYMFACTORY e outros, são
motivos de palestras, cursos, congressos e publicações, tratando de suas virtudes,
possibilidades e aplicações. Na sua grande maioria possuem versões poderosas também
para computadores pessoais e se utilizam de interfaces gráficas na comunicação com os
usuários nas fases de modelagem, execução e apresentação de resultados.
Além dos avanços das linguagens de simulação voltadas especialmente a simulação de
sistemas de manufatura, incluindo-se os SFF, observa-se alguns esforços para a integração
com outras áreas do conhecimento no sentido de facilitar o uso de modelos de simulação.
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4

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA COMPUTACIONAL
Neste capítulo são apresentados todos os passos para análise e desenvolvimento do

framework proposto, bem como o modulo de configuração e simulação do sistema flexível
de manufatura.
4.1

Introdução
Neste capitulo serão apresentados todos os passos para o desenvolvimento do sistema

de simulação de fluxo de peças no sistema de usinagem, composto pelo framework
proposto, bem como o modelo do banco de dados relacional, utilizado na persistência de
dados e o modulo de configuração, que se utiliza também do framework para geração das
telas dinamicamente, como a arquitetura e o funcionamento do framework no processo de
simulação da fixação em uma placa de torno.

4.2

A Escolha Do C#
O C# é uma solução poderosa, produtiva e fácil de usar. Abaixo estão algumas razões

do porque de se escolher esta linguagem e esta plataforma de desenvolvimento.


C# oferece o mesmo poder que o C++.



Facilidade de programação assim como no Visual Basic.



Linguagem nativa da Plataforma .NET.



C# oferece poder, facilidade e flexibilidade.



Resolve o abismo entre as linguagens de “baixo nível” e “alto nível”.



Uma mesma aplicação pode ser executada em diversos dispositivos de
hardware (PCs, Handhelds e qualquer outro dispositivo móvel).



Facilidade na integração com o Banco de Dados Microsoft SQL Server.

Além dessas características, o C# por ser uma linguagem da Microsoft e a mesma
possuir “parcerias” com muitas universidades (MSDNAA), existe uma grande difusão da
plataforma também no meio acadêmico. Hoje o Visual Studio, IDE utilizada para
programação em C#, esta muito avançada e possibilita também, que o desenvolvedor tenha
todas as ferramentas necessárias em um único local de forma rápida, pratica e totalmente
integrada.
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4.3

Persistência De Dados
Para persistência de dados é utilizado um banco de dados SQL SERVER 2008 devido à

disponibilidade através do programa MSDNAA, um convênio da Microsoft com
universidades, onde são disponibilizadas varias ferramentas Microsoft de forma gratuita.
Além disso, o SQL SERVER é um banco de dados bem difundido e oferece muitas facilidades
na sua utilização, pode ser feita via código SQL ou de forma gráfica através de um
administrador, o SQL Server Management Studio.
Como premissas, todas as tabelas seguem um modelo de nomenclatura, tanto no
nome da tabela como os nomes respectivos dos campos. Para a nomenclatura da tabela foi
estabelecida a regra de nomes em português, em caixa alta, em caso de nomes compostos,
se utiliza o _ (underline), na separação. Os nomes devem ilustrar a função que a tabela
exerce, por exemplo, a tabela SISTEMA_FABRICAO que armazena dados cadastrais
pertinentes ao sistema de fabricação. A nomenclatura dos campos deve ser escrita
efetuando a junção de trechos de palavras que ilustrem o registro armazenado. Devem sem
escritos em caixa baixa, exceto no inicio de cada palavra que compõe o nome do campo, por
exemplo, os campos, SistFabId e SistFabNome, que armazenam o ID do sistema de
fabricação e o nome do sistema de fabricação, respectivamente. Esse padrão de
nomenclatura de objetos de bancos de dados pode ser visto na figura 3.

Figura 3 - Nomenclatura de Objetos de Bancos de Dados

A estrutura de dados fica armazenada em uma instância de banco de dados única e
esta dividida em duas partes, onde a primeira armazena as tabelas de objetos fixos
previamente determinados. Essas tabelas têm campos específcos e podem ser utilizadas
apenas para armazenar dados previamente determinados, quanto ao tipo e estrutura.
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A segunda parte é utilizada pelo framework para armazenamento de dados dinâmicos,
ou seja, dados que fazem com que o sistema seja construído dinamicamente em tempo de
execução, como por exemplo, alguns menus e formulários do sistema. Essa estrutura pode
ser vista na figura 4, que ilustra a estrutura de dados utilizada para criação de menus e
formulários dinâmicos, bem como os campos existentes em cada formulário e os valores
atribuídos a esses campos. Outro ponto a ser ressaltado é a nomenclatura das tabelas
pertencentes ao framework, todas elas são iniciadas pelas letras FW.

Figura 4 - Estrutura de dados dos menus e formulários dinâmicos

Pode-se notar na figura 4 que o cadastro de menus é criado através dos campos de ID,
Nome, Menu Pai, caso o menu seja um Sub Menu, e o formulário de destino a qual esse
menu esta ligado. O relacionamento entre o menu e o formulário é feito através da chave
estrangeira que contem o ID do formulário dentro do cadastro do menu.
Um novo formulário também pode ser feito dinamicamente, onde são relacionados
itens ao formulário em questão. Neste caso é necessária à utilização de uma tabela
intermediaria, pois ocorre um relacionamento N para N entre o formulário e os seus
respectivos itens, dessa forma, a tabela intermediaria recebe as chaves estrangeiras de ID do
Formulário e ID do Menu, além de outros dados pertinentes como Ordem na Tela, se o item
é obrigatório e se o item será mostrado na grade que lista os registros da tabela.
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Assim o sistema pode construir um formulário dinamicamente, dispondo os campos na
tela, respeitando uma ordem, e fazer as validações de obrigatoriedade.
Outro ponto importante na persistência de dados se dá na utilização de objetos do
tipo checkbox. No modelo tradicional, se utiliza uma coluna na tabela para cada objeto desse
tipo, guardando o valor como selecionado ou não.
De modo a eliminar essa possibilidade, todos os objetos desse tipo são armazenados
em uma única coluna da tabela, sendo armazenado um numero inteiro que corresponde aos
checkboxes selecionados da tela.
Dessa forma, uma associação de checkboxes é convertida em um numero binário,
onde um checkbox selecionado assume o valor 1 e um checkbox não selcionado assume o
valor 0.

4.4

Formulários Dinâmicos
A fim de proporcionar simulação de novas peças sem a necessidade de grandes

alterações no sistema, foi desenvolvido um modulo dentro do framework, que permite o
cadastro de menus e formulários. Dessa forma o usuário pode criar menus, submenus,
formulários além de informar quais campos irão existir dentro desse formulário.
Os menus são classificados com Menu Pai ou Menu Filho, no caso do segundo é
necessário a associação de um Menu Pai, do qual ele será um sub item ou Submenu, como
mostrado na figura 5:

Figura 5 - Menu Dinâmico

Os dados dos menus e submenus são armazenados em uma única tabela com uma
auto referência, como todos os itens tem um ID único, um Submenu ou Menu Filho deve
estar relacionado ao ID do Menu Pai, para que o sistema na construção dos menus,
posicione cada menu em seu devido lugar.
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Figura 6 - Estrutura de Dados do cadastro de Menus

Relacionado a um menu filho temos a chamada de um formulário construído
dinamicamente em tempo de execução. A relação é feita através do ID do formulário
relacionado ao menu filho.
O cadastro de formulários esta divido em 2 partes, dados do formulário, itens do
formulários. Para se criar um formulário antes devemos ter o cadastro dos itens que podem
ser relacionados ao formulário, assim uma tabela com os itens é apresentada abaixo, onde
temos todos os dados que devem ser apresentados no formulário, ou que são necessários
para que o sistema consiga criar os componentes em tempo de execução, de acordo com o
tipo, que pode ser um campo textbox (inserção de valores numéricos, textos, etc.),
combobox (lista de valores) ou ate CheckedListBox (lista de checkbox). Os campos que são do
tipo lista ainda devem indicar a origem dessa lista. A estrutura de dados dos itens que
podem ser associados aos formulários é mostrada na figura 6:
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Figura 7 - Itens do Formulário

Após a criação de um formulário e relaciona-lo ao menu respectivo, ele está pronto
para receber seus dados. Para armazenar esses dados o sistema utiliza um conjunto de
tabelas relacionadas através de suas respectivas chaves primárias que dizem a formulário e a
qual item aquela movimentação pertence. Dessa forma os registros ficam armazenados
sempre em linha, sem a necessidade de criação de uma nova tabela ou uma nova coluna, a
cada novo valor a ser cadastrado.
Na figura 8 são apresentados os relacionamentos entre as tabelas utilizadas no
cadastro

e

movimentação

dos

formulários

dinâmicos,

onde

apenas

a

tabela

FW_FORMULARIO_MOV_VALOR conterá os valores cadastrados pelos usuários em cada
formulário.
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Figura 8 - Estrutura do Cadastro e Movimentação dos Formulários Dinâmicos

4.5

Desenhos Dinâmicos
Da mesma forma que o sistema permite que sejam cadastrados formulários

dinamicamente e esses formulários correspondem a elementos do sistema flexível de
fabricação, é necessário que se disponibilize também uma visualização dos dados inseridos
para cada movimentação, porém o sistema para elaborar o desenho bidimensional da vista
de interesse peça, seguindo as regras de desenho técnico, é necessário saber o que cada
medida significa e de que forma deve ser desenhada.
Assim foi desenvolvido um padrão para que se possa representar em um conjunto de
caracteres, como deve ser feito o desenho da peça, utilizando o principio de pontos
representados na tela como em um plano cartesiano, onde a origem se dá no canto
esquerdo superior.
A figura 9 apresenta um formulário com as medidas ilustrativas de uma Longarina Lisa
bem como um desenho da vista lateral esquerda da peça.
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Figura 9 - Desenho gerado Dinamicamente

Para entender como o desenho foi gerado, devemos entender a “fórmula” que o
desenha. Para isso é mostrada uma tabela 4 com os caracteres reservados usados na
decomposição da formula.
Tabela 4 - Caracteres Reservados para Fórmula do Desenho

Caractere(s)

Exemplo

Primeira(s) letra(s);

A, S, C

[]

A[fórmula]

x ou y

Função
Representa qual dimensão do
formulário

Observação
Ignora números

Delimita a inicio e fim da dimensão

Apenas abrir e fechar uma

representada

única vez

[x]

Indica em qual direção será o desenho

Aceita apenas x ou y

-

-y

Indica o sentido da medida no desenho

Para positivo deixar em branco

()

(S-C)

Separar cada segmento do desenho

Pode ser usado quantas vezes
necessário

O primeiro passo realizado pelo método que desenha peça é separar a fórmula e
montar uma lista com todos os pontos que definem cada reta, para isso utilizamos o
caractere; (ponto e vírgula). Após isso é analisado o conteúdo de cada parte da formula,
como os exemplos abaixo:


A[-y]; - Desenha uma linha reta com o tamanho do campo A na direção –y e
desenha a cota com a letra A;
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S[x]; - Desenha uma linha reta com o tamanho do campo S na direção x e
desenha a cota com a letra S;



C[y]; - Desenha uma linha reta com o tamanho do campo C na direção y e
desenha a cota com a letra C;



S2[-x(S-C)] - Desenha uma linha reta com o tamanho de S-C na direção –x e por
conter um caractere numérico (2), não desenha a cota;



A2[y(A-(2*C))] - Desenha uma linha reta com o tamanho de A-(2*C) na direção
y e por conter um caractere numérico (2), não desenha a cota;



S3[x(I-C)]; - Desenha uma linha reta com o tamanho de I-C na direção x e por
conter um caractere numérico (3), não desenha a cota;



C2[y(C)]; - Desenha uma linha reta com o tamanho de C na direção y e por
conter um caractere numérico (2), não desenha a cota;



I[-x]; - Desenha uma linha reta com o tamanho do campo I na direção -x e
desenha a cota com a letra I;



B2[y(B)]; - Desenha uma linha reta com o tamanho de B na direção y e por
conter um caractere numérico (2), não desenha a cota;



I2[x(I)]; - Desenha uma linha reta com o tamanho de I na direção x e por conter
um caractere numérico (2), não desenha a cota;



B[-y]; - Desenha uma linha reta com o tamanho do campo B na direção -y e
desenha a cota com a letra B;

Depois de interpretar esses valores o sistema transforma tudo em uma lista de pontos
com as coordenadas x e y, encontram os maiores valores em x e y para poder encontrar a
escala dimensionar o desenho na tela de forma a ficar centralizado e une os pontos,
formando o desenho final com suas respectivas cotas.
Vale lembrar que a equação será aplicada a cada formulário e deverá ser criada no
cadastro do formulário.
4.6

Internacionalização
Outro recurso implementado é a possibilidade de tradução de palavras e/ou frases

existentes em qualquer parte do sistema, independente da língua a ser utilizada.
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O sistema permite um cadastro da língua, mostrado na figura 10, onde o usuário pode
associar os termos a serem traduzidos aos termos respectivos na nova língua.

Figura 10 - Cadastro de Idiomas e Termos

Para realizar a tradução de cada termo, o sistema percorre cada objeto do formulário
buscando a propriedade de texto do elemento e recuperando o texto default e buscando no
banco de dados se o termo default tem outro termo relacionado a língua que o sistema está
utilizando. Um exemplo de parte do sistema traduzido é mostrado na figura 11, onde foi
escolhido o idioma Inglês para o sistema.

Figura 11 – Internacionalização

Podemos notar comparando as figuras 10 e 11, que o sistema substitui as palavras que
possuem relacionamento na língua escolhida. Nota-se que algumas palavras como Arquivo,
Opções, foram substituídas por File e Options respectivamente. Já a palavra Formulários nos
dois casos se encontra na mesma língua sem ser traduzida para o inglês, isso se dá por não
haver uma palavra relacionada no idioma escolhido para essa palavra.
Essa funcionalidade permite que o sistema fique totalmente flexível para ser operado
em qualquer idioma, desde que o usuário faça os devidos cadastros de Idioma e Termos para
o Idioma, relacionando a palavra (e/ou frase) original com a palavra (e/ou frase) respectiva
no idioma que será utilizado.
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4.7

Arquitetura do Framework
A arquitetura do framework está construída sob o conceito MVC (Model View

Controller), fazendo com que as regras de negócio e o acesso à base de dados fiquem em
camadas separadas. Como um dos propósitos do framework é a construção de formulários
dinamicamente, o mesmo não contém a camada view, pois as classes de regra de negócios
deverão ser utilizadas também na construção dos formulários pelo sistema que utiliza o
framework.
O framework segue o padrão de software

Design Pattern (Padrão de

Desenvolvimento) Singleton, onde a classe responsável por criar os formulários ou os menus
dinamicamente irá ser uma instância única na aplicação toda, economizando recursos
utilizados na criação de instâncias desnecessárias, todas as vezes que a aplicação utilizar
algum método do framework. Outro padrão de software utilizado é o Factory, onde é
provida uma classe de acesso para tomada de decisões, desta forma não é monstrada a
maneira como são instanciadas as classes de serviços providos pelo framework.
Com a arquitetura MVC, os padrões Design Patterns Singleton e Factory, o sistema irá
acessar os métodos do framework através da classe Factory, responsável pela operação
(Menu ou Forms), da qual lista métodos, conforme a figura 12, que devolvem a interface de
acesso aos serviços do framework, ficando a implementação e as instâncias de objetos
utilizados pelo framework implícitas e de total controle.
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Figura 12 - Acesso via Factory

Através das interfaces, são fornecidos os métodos responsáveis para a geração dos
formulários e menus dinamicamente. Estes métodos retornam os objetos (os “beans”,
classes Menu, Formulario e ItemFormulario) que contém as informações necessárias ao
sistema para que o mesmo monte a interface gráfica (camada view) da aplicação com os
dados dinâmicos.
Desta forma o framework tem uma única “porta de entrada”, conforme mostrado no
exemplo de código fonte da figura 13, que são as classes Factory, ficando mais fácil a
utilização do framework em uma aplicação futura.

Figura 13 - Chamada de Métodos do Framework
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4.8

Controle de Colisão

4.8.1 Colisão entre dois Retângulos
Uma forma simples de descobrir se houve colisão entre retângulos é testar se a
posição (coordenadas x e y) de um retângulo está dentro do segundo retângulo.
Para isso, é testado se a coordenada x do primeiro retângulo está localizada entre a
coordenada x minimo do segundo retângulo e a coordenada x máximo do segundo
retângulo, somada com a largura desse segundo retângulo. E ao mesmo tempo se a
coordenada y do primeiro retângulo está localizada entre a coordenada y do segundo
retângulo e a coordenada y, do segundo retângulo somada com a altura desse segundo
retângulo.
Como a situação contrária também pode ocorrer, ou seja, o ponto superior esquerdo
do segundo retângulo estar dentro do primeiro retângulo, é necessário se fazer também o
teste oposto.
A figura 14 mostra dois retângulos em situação de não colisão. No caso, como pode se
notar a coordenada Y2 do segundo retângulo está entre a coordenada Y1 do primeiro
retângulo e a coordenada Y1 do primeiro retângulo somada a sua altura (Y1 + Altura1). Isso
significa que os retângulos podem estar em colisão. Mas quando é testada a coordenada
X2 do segundo retângulo, podemos ver que ela é maior do que a soma da coordenada X1 do
primeiro retângulo somada a sua altura (X1 + Largura). Isso significa que não houve colisão.

Figura 14 - Dois retângulos que não colidiram
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A figura 15, por outro lado, mostra dois retângulos em situação de colisão. Neste caso,
ambas as coordenadas X2 e Y2 do segundo retângulo encontram-se entre os limites,
horizontal (X1 e X1 + Largura1) e vertical (Y1 e Y1 + Altura1), do primeiro retângulo.

Figura 15 - Retângulos em colisão

4.8.2 Colisão entre dois Círculos
O teste de colisão com círculos é extremamente simples de se realizar. Dados dois
círculos (círculo1 e círculo2) sabe-se que eles colidem, se a distância dc1c2 entre seus
centros (c1 e c2) for menor ou igual à soma dos seus raios (R1 e R2). A figura 16 mostra duas
situações, uma onde não há colisão e outra onde há colisão.

Figura 16 - Detecção de colisão entre dois círculos

Observe que no primeiro caso a distância dc1c2 é maior do que a soma dos raios (R1 e
R2) dos círculos. Já no segundo caso, a distância dc1c2 é menor do que a soma dos raios
(R1 e R2) dos círculos.
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4.8.3 Colisão entre dois Polígonos
Para verificar a colisão entre dois polígonos basta aplicar todas as regras de colisão
descritas anteriormente em cada ponto do polígono. Para isso deve-se verificar qual o tipo
da superfície, o que é descoberto facilmente comparando dois pontos do mesmo polígono e
verificando se a variação está no eixo X, Y ou se é um arco.
A figura 17 montra uma simulação de colisão entre dois polígonos, aplicando os
métodos descritos.

Figura 17 - Detecção de colisão entre dois Polígonos

4.9

Simulação

4.9.1 Dados de Entrada para a Simulação
Para efetuar a simulação do fluxo da peça, o usuário do Módulo de Simulação deve
escolher o sistema de fabricação onde a simulação deve ocorrer, pois no banco de dados
podem estar modelados mais de um sistema de fabricação, a peça e a estratégia de
produção.
A peça a ser produzida é um parafuso especial, com comprimento de 107 mm e
diâmetro máximo de 45 mm, mostrado na figura 18. A estratégia de produção é a de
torneamento.

Figura 18 - Parafuso
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As dimensões da peça são inseridas no sistema através de um arquivo texto, que
contem a cada linha, as coordenadas de X, Y e Arco, assim quando o valor da coluna arco é
igual à zero, significa que se trata de uma reta.
Vale lembrar que para que seja feito o desenho da peça é necessário fazer uma
conversão das coordenadas Y para –Y, pois as coordenadas contidas no arquivo texto são
apenas pertinentes à metade da peça.

4.9.2 Placa de Fixação
As placas de fixação representam a interface mecânica entre o torno e a peça. Ela é
composta por um corpo cilíndrico e por castanhas, geralmente em número de três (utilizada
neste trabalho) ou quatro, que podem movimentar-se na direção radial dentro do limite de
um curso preestabelecido, conforme mostrado na figura 19.

Figura 19 – Representação Esquemática da Placa e Castanhas

As castanhas possuem duas superfícies principais. A superfície de fixação age no
sentido radial e é responsável pela centralização da peça. Com isso obtém-se o
posicionamento em dois eixos de translação e a orientação nos três eixos de rotação. O
posicionamento no terceiro eixo de translação, aquele na direção do eixo de rotação da
placa de fixação, é garantido pela superfície de apoio. Normalmente as castanhas possuem
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mais de uma superfície de fixação e de apoio. Além delas, a superfície frontal da própria
castanha ou a face frontal do corpo da placa pode também ser utilizada como superfície de
apoio. Da mesma forma a superfície mais interna da castanha pode também ser utilizada
como superfície de fixação.

4.9.3 Tipos de Fixação
No processo de simulação devem-se testar todos os tipos de fixação, que as peças que
tenham contato direto entre si. Nessa parte do sistema é necessário saber, quais são as
peças que devem ser testadas, pois cada uma delas tem características próprias de contorno
e não é possível simular a fixação entre elas de maneira genérica.
Neste trabalho serão simulados, Placa do Torno, Tampa e Castanha, além da Peça em
Bruto e o Parafuso, que já é a peça pronta. A figura 20 mostra um esquema com todas as
peças envolvidas no processo de simulação.

Figura 20 - Elementos do processo de Simulação
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A fim de alcançar os objetivos propostos neste trabalho, foram desenvolvidos os oito
métodos, para testar a fixação entre cada parte do processo de simulação, são eles:
 Fixação Face Frontal da Placa Superfície Interna;
 Fixação Face Frontal Degrau;
 Fixação Tampa Superfície Interna;
 Fixação Tampa Degrau;
 Fixação Superfície Interna Degrau;
 Fixação Superfície Interna Superfície Frontal;
 Fixação Degrau Degrau;
 Fixação Degrau Superfície Frontal da Castanha.
No tipo de Fixação Face Frontal Superfície Interna, a peça em bruto está fixada entre e
face frontal da placa e a superfície interna do degrau (figura 21).

Figura 21 - Fixação Face Frontal Superfície Interna

Na Fixação Face Frontal Degrau, a peça está fixada entre e face frontal da placa e um
dos degraus da castanha (figura 22).
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Figura 22 - Fixação Face Frontal Degrau

Já na Fixação Tampa Superfície Interna, a peça usa a tampa ao invés da placa e a
superfície interna do degrau (figura 23).

Figura 23 - Fixação Tampa Superfície Interna

Na Fixação Tampa Degrau, a peça em bruto está fixada entre placa e algum dos
degraus da castanha (figura 24).
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Figura 24 - Fixação Tampa Degrau

Na Fixação Superfície Interna Degrau, a peça está fixada entre a superfície interna da
castanha e um dos degraus (figura 25).

Figura 25 - Fixação Superfície Interna Degrau

Na Fixação Superfície Frontal Superfície Interna, a peça está fixada entre a superfície
frontal e interna da castanha (figura 26).
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Figura 26 - Fixação Superfície Frontal Superfície Interna

Na Fixação Degrau Degrau, a peça está fixada somente entre os degraus da castanha
(figura 27).

Figura 27 - Fixação Degrau Degrau

E por último, a Fixação Superfície Frontal Degrau, onde a peça está fixada entre a
superfície frontal da castanha e um dos degraus (figura 28).
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Figura 28 - Fixação Superfície Frontal Degrau

4.9.4 Índice de Fixação
Além da verificação que é feita geometricamente para testar se uma um tipo de
fixação tem ou não alguma colisão entre as partes envolvidas, também é aplicado um cálculo
de fixação, para verificar se a fixação encontrada é um resultado valido ou não.
Segundo Massaroppi e Masiero (2001), para cada uma das possíveis fixações da peça
pela placa de fixação, define-se o Índice de fixação (If) para uma força de usinagem unitária,
dado pela razão entre o acréscimo da densidade de carga provocado pela força de usinagem
e a própria força de usinagem.
O índice de fixação aplicado é mostrado na equação abaixo:
I f  q F  q M  F

A fixação mais segura para a peça durante o processo de usinagem é aquela que
apresentar o menor índice de fixação.
4.9.5 Tipos de Fixação Resultantes da Simulação
Após o processo de simulação das fixações possíveis, o sistema apresenta
graficamente quais partes podem ser usadas no processo de fabricação da peça e quais as
fixações possíveis encontradas entre elas.
Para a peça exemplo mostrada na figura 18, partindo de uma peça em bruto cilíndrica,
os resultados são mostrados na tabela 5.
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Tabela 5 – Tipos de Fixação Encontrados

Tipo

Representação Gráfica

Fixação Tampa
Superfície Interna
(Peça em Bruto)

Índice de fixação: 324,68

Fixação Degrau
Degrau
(Peça em Bruto, com
ou sem tampa)

Índice de fixação: 2.975,00
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Fixação Tampa
Superfície Interna
(Origem da peça em
bruto invertida)

Índice de fixação: 324,68

Fixação Degrau
Degrau
(Origem da peça em
bruto invertida, com
ou sem tampa)

Índice de fixação: 2.975,00
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Fixação Tampa
Superfície Interna
(Peça Pronta)

Índice de fixação: 567,46

Fixação Superfície
Interna Degrau
(Peça Pronta, com
ou sem tampa)

Índice de fixação: 16.373,33
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Fixação Degrau
Degrau
(Peça Pronta, com
ou sem tampa)

Índice de fixação: 96.333,33

Fixação Degrau
Degrau
(Peça Pronta, sem
tampa)

Índice de fixação: 8.014,18

99

Fixação Tampa
Superfície Interna
(Origem da peça
pronta invertida)

Índice de fixação: 1.849,18

Fixação Tampa
Superfície Interna
(Peça semi-pronta)

Índice de fixação: 324,68
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Fixação Degrau
Degrau
(Peça semi-pronta,
com ou sem tampa)

Índice de fixação: 2.975,00

Fixação Tampa
Superfície Interna
(Peça semi-pronta)

Índice de fixação: 324,68
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Fixação Degrau
Degrau
(Peça semi-pronta,
com ou sem tampa)

Índice de fixação: 2.975,00

Fixação Degrau
Degrau
(Origem da Peça
semi-pronta
invertida, com ou
sem tampa)

Índice de fixação: 2.975,00
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Fixação Tampa
Superfície Interna
(Peça semi-pronta)

Índice de fixação: 567,46

Fixação superfície
Interna Degrau
(Peça semi-pronta,
com ou sem tampa)

Índice de fixação: 16.373,33
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Fixação Degrau
Degrau
(Peça semi-pronta,
com ou sem tampa)

Índice de fixação: 96.333,33

Fixação Degrau
Degrau
(Peça semi-pronta,
sem tampa)

Índice de fixação: 8.014,18
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Fixação Degrau
Degrau
(Origem da Peça
semi-pronta
Invertida, sem
tampa)

Índice de fixação: 2.975,00

Fixação Tampa
superfície Interna
(Peça semi-pronta)

Índice de fixação: 567,46
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Fixação superfície
Interna Degrau
(Peça semi-pronta,
com ou sem tampa)

Índice de fixação: 16.373,33

Fixação Degrau
Degrau
(Peça semi-pronta,
com ou sem tampa)

Índice de fixação: 96.333,33
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5

CONCLUSÃO
Este trabalhou apresentou como o uso de sistemas computacionais pode auxiliar na

simulação de sistemas flexíveis de fabricação, utilizando conceitos de Reuso de Software,
Padrões, Engenharia de Domínio e Frameworks.
Um método de simulação da fixação da peça durante a operação de torneamento,
baseado na geometria da placa de fixação e da peça foi proposto. O sistema executou a
simulação e apresentou resultados numéricos e gráficos, que foram comparados com
aqueles utilizados pelos especialistas do domínio e de acordo com a similaridade dos destes,
avaliou-se que eles são bastante promissores.
Trabalhos futuros incluindo a simulação de outros meios produtivos, tais como
Garras de Robô e Paletes de Transporte, podem ser facilmente implementados utilizando a
base de dados, o sistema computacional e o framework já desenvolvidos, pois toda a
arquitetura foi projeta para ser o mais intuitiva possível e de fácil entendimento. Novas
instanciações do framework podem ser desenvolvidas e testadas facilmente por pessoas não
especialistas em desenvolvimento de softwares, como por exemplo aqueles das diversas
áreas da engenharia.
Também se pode adequar o sistema para simulações tridimensional, pois já foi
desenvolvida toda a parte de importação de dados e visualização tridimensional desses,
utilizando arquivos exportados por softwares CAD.
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ANEXOS

Figura i - Seleção de Sistema de Fabricação

Figura ii - Menu Arquivo

118

Figura iii - Menu Cadastro

Figura iv - Menu Simulação

Figura v - Menu Opções
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Figura vi - Menu 3D

Figura vii - Cadastro de Itens do Formulário Dinâmico
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Figura viii - Listagem de Idiomas

Figura ix - Termos de Tradução
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Figura x - Tela de Simulação

Figura xi - Importação de Arquivo XAML
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Figura xii - Visualização 3D

