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Abstract— The constant evolution within the industry has increased the complexity of the processes, which
are increasingly interconnected, exchanging data in real time and in the same communication network. These
processes are known as distributed automation systems. There are several areas of knowledge involved in an
automation system, it ends up forcing the creation of new proposals techniques to model them and control
them. This paper presents a methodology that combines techniques of software development areas, with the area
of automation and control. The proposed problem is a distributed heterogeneous system with communication
client/server that can be found in many applications of industrial automation. It is used to TTOOL tool that
is based on SysML, software development area, and TINA based on Petri nets, the automation, to perform
modeling of an industrial process. The methodology is applied in an industrial machine weighing polymers
composed of PLC server, PLCs customers and IPC, through modeling, verification, conversion Ladder (CLP)
and Python (IPC), implementation and testing. The contribution of this paper is to add paradigms of software
and automation area in a systems development methodology distributed industrial automation and test their
practical implementation

Keywords— Distributed Systems, TTOOL, SysML, Petri Nets

Resumo— A constante evolução dentro da indústria, fez crescer a complexidade dos processos, que cada vez
mais estão interligados , trocando dados em tempo real e na mesma rede de comunicação. Esses processos são
conhecidos como sistemas distribúıdos de automação. Diversas são as áreas de conhecimento envolvidas em um
sistema de automação, isso acaba forçando a criação de novas propostas de técnicas, para modelá-los e controlá-
los. Esse artigo apresenta uma proposta de metodologia, que mescla técnicas das áreas de desenvolvimento de
software, com a área de automação e controle. O problema proposto é um sistema distribúıdo heterogêneo, com
comunicação do tipo cliente/servidor, que pode ser encontrado em diversas aplicações de automação industrial.

É utilizada a ferramenta TTOOL que é baseada em SYSML, da área de desenvolvimento de software, e TINA
baseada em redes de Petri, da área de automação, para realizar a modelagem de um processo industrial. A
metodologia é aplicada em uma máquina industrial de pesagem de poĺımeros composta por CLP servidor, CLPs
clientes e um IPC, passando pela modelagem, verificação, conversão para Ladder (CLP) e Python (IPC), im-
plementação e testes. A contribuição do artigo é agregar paradigmas da área de software e automação em uma
metodologia de desenvolvimento de sistemas distribúıdos de automação industrial e testar a sua implementação
prática.

Palavras-chave— Sistemas Distribúıdos, TTOOL, SYSML, Redes de Petri

1 Introdução

A inovação tecnológica é um fator primordial
para sobreviver a concorrência de um mercado
sem fronteiras comerciais. Nesse sentido, observa-
se uma tendência no aperfeiçoamento dos proces-
sos, através da integração dos equipamentos en-
volvidos. Considerando que dentro de um par-
que fabril, podemos trabalhar com os mais diver-
sos componentes, CLP’s (Controlador Lógico Pro-
gramável), IHM’s (Interface Homem Máquina),
IPC’s (Industrial Personal Computer), uma pro-
posta para se trabalhar a integração entre os com-
ponente seria o uso de DCS’s (Distributed Control
System).

Os DCS’s, vistos em (Feng-Li Lian et al.,
2002), são uma realidade cada vez mais presente
dentro do parque fabril, onde podemos ter vá-
rios componentes, frequentemente de fabricantes
diferentes compartilhando a mesma rede de co-

municação industrial. Existem várias abordagens
para atuar dentro da rede de comunicação entre os
quais podemos citar, mestre/escravo, comunica-
ção vertical, horizontal e cliente/servidor. A com-
plexidade de um sistema distribúıdo está em pla-
nejar a automação envolvendo todos componentes
da melhor forma posśıvel.

Em geral, as diferentes áreas de desenvolvi-
mento de sistemas necessita de um modelo ma-
temático ou gráfico para a análise e implementa-
ção das soluções. Na área de automação indus-
trial, os sistemas de controle e eventos discretos
utilizam-se de ferramentas de modelagem como
as redes de Petri e Autômatos. Estes formalis-
mos permitem também, através da teoria da mate-
mática discreta, verificar propriedades importan-
tes do sistema. Já na área de desenvolvimento
de software temos ferramentas como UML(Unified
Modeling Language) e SYSML(Systems Modeling
Language). O UML disponivel em (UML, n.d.)



mais utilizado para software em geral, o SYSML,
dispońıvel em (SysML.org: SysML Open Source
Specification Project, n.d.) é mais aplicado ao de-
senvolvimento de sistemas embarcados.

Devido a heterogeneidade dos elementos pre-
sentes em um DCS, com elementos básicos de Au-
tomação como CLPs, sensores, IHMs e a crescente
inclusão de sistemas embarcados e de computação
com softwares proprietários, é pertinente o estudo
de uma metodologia que consiga compor as suas
caracteŕısticas diversas e auxiliar no desenvolvi-
mento de sistemas modernos de automação.

Diversos trabalhos tem abordado metodo-
logias mistas de desenvolvimento, podemos ci-
tar (Jamro et al., 2015) que implementa testes
de comunicação em uma DCS usando SYSML
e redes de Petri coloridas, ou em (Rao et al.,
2008) onde o autor modela um sistema usando
SYSML,converte-o para redes de Petri, e avalia
seu comportamento.

Nesse artigo será abordada a temática dos
DCS’s vistas em (Gaj et al., 2013) que trata como
pode-se aplicar a abordagem SYSML para realizar
a modelagem de um determinado processo indus-
trial e a posterior verificação do modelo.

Com esse artigo pretende-se contribuir com os
seguintes pontos:

• Avaliar a utilização de ferramentas de mode-
lagem de duas áreas de domı́nios diferentes
conciliando SYSML e redes de Petri, até a
verificação e a implementação em linguagem
pertinente.

• Aplicar essa metodologia em um problema
real de automação para avaliar a viabilidade
prática.

O artigo está organizado da seguinte forma:
na seção dois são abordados os DCS’s, na seção
três linguagens, técnicas e ferramentas, que são
usados para modelagem tanto no ramo de software
quando de automação, a seção quatro apresenta a
metodologia utilizada no projeto, a seção cinco a
modelagem de alto ńıvel utilizando SYSML, seção
seis modelagem para a automação utilizando redes
de Petri, seção sete descrição do equipamento base
da problemática do projeto, seção oito detalhes
sobre a aplicação, seção nove resultados obtidos e
discussões, seção dez conclusões.

2 Processos Distribúıdos

A partir do momento em que a automação de
processos, passou a alcançar ńıveis de sofisticação
mais elevados, com produtos de maior qualidade,
baixo custo de produção e agregando valor ao pro-
duto final, DCS’s em tempo real compartilhando
o mesmo meio de comunicação, ganham espaço no
mercado. Com isso surge a necessidade de trocar
dados entre os componentes envolvidos, ou mesmo

que esses tenham poder para atuar de forma autô-
noma dentro das caracteŕısticas esperadas.

Definições formais sobre DCS’s podem ser
vistas em (Hemeida et al., 2004), exemplo de
aplicação pode ser visto em (Sendjaja and Ka-
riwala, 2011), e uma comparação entre sistemas
centralizados e distribúıdos pode ser vistos em
(Shahraeini et al., 2011). Nos DCS’s podemos
citar como propriedades positivas agregadas ao
processo o compartilhamento de recursos, escala-
bilidade, transparência, tolerância a falhas e se-
gurança. Dentre as dificuldades podemos citar:
desenvolver gerenciar e manter o sistema, contro-
lar o acesso concorrente aos dados e aos recursos
compartilhados, evitar falhas em rede que compro-
metam o funcionamento de outros componentes,
garantir a segurança e sigilo dos dados.

Os controles de processos distribúıdos não são
aplicados somente em grande escala, mas também
em sistemas de pequeno e médio porte, eles ainda
podem ser tolerantes a algumas falhas de hard-
ware e software. Uma revisão a respeito de co-
municação distribúıda em redes industriais com
foco em confiabilidade e padrões de comunicação
podem ser vistos em (Gaj et al., 2013), algumas
questões de performance da comunicação em sis-
temas distribúıdos podem ser vistas em (Feng-Li
Lian et al., 2002), a questão de monitoramento
de dados em sistemas distribúıdos e testes de re-
quisitos podem ser vistos em (Walter and Gra-
bowski, 1999), uma forma de se trabalhar toda
essa problemática envolvida é justamente mode-
lando e estudando o sistema antes de sua imple-
mentação.

3 Linguagens, Técnicas e Ferramentas
Para Modelagem

Na automação, temos algumas alternativas
para realizar essa modelagem, por exemplo atra-
vés de redes de Petri e Autômatos. As redes de Pe-
tri e os Autômatos são formalismos, usados para
simular processos os mais diversos posśıveis, e em
diferentes situações, são ferramentas que possibi-
litam uma visão real, do comportamento do pro-
cesso analisado, concorrência entre os processos,
questões de compartilhamento de recursos, Dead-
Locks entre outros fenômenos.

No campo de desenvolvimento de software, a
linguagem de modelagem SYSML proposta pela
OMG (Object Management Group), é uma lingua-
gem para modelagem gráfica de uso geral, usada
para especificar e modelar sistemas de forma mais
aproximada posśıvel, conciliando informações das
mais diversas áreas envolvidas no escopo, como
mecânica, elétrica, software e automação. Per-
mitindo uma compreensão com maior facilidade
do projeto. Basicamente a SYSML é composta
por nove diagramas, e estes são divididos em três
grupos principais: diagramas estruturais, diagra-



mas comportamentais e diagramas de requisitos,
cada um desses diagramas podem ser desmembra-
dos em vários outros, obtendo assim um detalha-
mento completo do sistema. Ao seguir essa me-
todologia no desenvolvimento de projetos comple-
xos, uma maior confiabilidade pode ser alcançada.
Existem alguns trabalhos publicados que compro-
vam as vantagens do uso da ferramenta SYSML na
modelagem de sistemas de automação, tais como:
(Moura and Guedes, 2007) onde o autor propõe
uma metodologia de alto ńıvel na modelar um pro-
blema de automação.

Para o desenvolvimento deste artigo, vamos
ter como referência um sistema genérico de uma
rede industrial, compostas por, um CLP que atua
como servidor, e alguns CLP’s e IPC’s que atuam
como clientes desse servidor. A figura 1, ilustra
a infraestrutura do contexto do projeto, no ponto
de vista da rede. A estrutura que se busca apli-
car é a cliente/servidor de dois ńıveis e centrada
no servidor, essa estrutura pode ser aplicada em
DCS’s de pequeno ou grande porte. A ideia é
possuir sistemas clientes solicitando serviços a um
sistema servidor que recebe essas solicitações, o
qual é responsável por gerenciar as solicitações de
entrada e sáıda de dados. Essa abordagem per-
mite a existência de vários clientes acessando os
serviços de um único servidor. O processo em que
será aplicada a metodologia é um sistema de pesa-
gem de poĺımeros que é descrito detalhadamente
no capitulo sete.

Figura 1: Modelo de rede Genérico

Para a modelagem da estrutura cli-
ente/servidor proposta é utilizada a linguagem
SYSML, em conjunto com a ferramenta TTOOL,
uma toolbox que possibilita a modelagem em
SYSML e a verificação do modelo através de
redes de Petri e Autômatos. Essa ferramenta foi
utilizada em virtude de possuir uma bibliografia
de domı́nio público, além de não necessitar
licença de uso, está dispońıvel em (TTool - An
open-source UML and SysML toolkit, n.d.).

4 Metodologia Utilizada

De forma a organizar o desenvolvimento de
sistemas de automação é proposta uma metodolo-
gia de algumas etapas:

1. Modelagem de alto ńıvel utilizando SYSML

1.1 Levantamento dos requisitos do sistema;

1.2 Elaboração do diagrama de sequência;

1.3 Elaboração dos modelos de Máquinas de
estados;

2. Modelagem para automação utilizando redes
de Petri

2.1 Verificação das propriedades do modelo,

2.2 Conversão para linguagem pertinente

5 Modelagem De Alto Nı́vel Utilizando
SYSML

Essa proposta faz uso de alguns dos diagramas
citados acima e são modelados utilizando o soft-
ware Visual Paradigm dispońıvel na versão para
estudantes em (Software Design Tools for Agile
Teams, with UML, BPMN and More, n.d.).

5.1 Levantamento dos requisitos do sistema

Os requisitos do sistema, determinam o es-
copo do trabalho a ser realizado. A metodolo-
gia SYSML por trazer caracteŕısticas derivadas da
UML, permite também modelar aspectos relacio-
nados as regras de negócio do projeto. Possibili-
tando assim, que pessoas sem conhecimento téc-
nico compreendam o escopo do projeto. Uma teo-
ria aprofundada sobre requisitos de sistemas pode
ser vista em (Sommerville et al., 2003). De forma
a ilustrar a aplicação da metodologia proposta e
aplicando na problemática de um cliente/servidor
para uma máquina de pesagem de poĺımeros fo-
ram levantados os seguintes requisitos:

• RF 001 - O sistema deve permitir a persistên-
cia das leituras de balanças;

– RN 001 - Serão coletados hora, material,
peso, balança;

• RF 002 - O sistema deve comportar a leitura
de três balanças;

• RF 002 - O sistema deve permitir consulta
aos dados obtidos das balanças;

– RN 002 - As consultas devem permitir
filtro por data e balança;

• RNF 001 - O sistema deve persistir as leituras
das balanças em um banco de dados relacio-
nal;



• RNF 002 - O sistema não deve implementar
um controle de acesso por senha;

• RNF 003 - O meio de comunicação utilizado
deve ser Ethernet/IP;

Uma outra visão proposta pela SYSML, é a
visualização por diagramas de caso de uso. Esse
diagrama expõe as funcionalidades e o que cada
ator pode realizar no contexto do sistema. A fi-
gura 2 exemplifica como foi modelado o diagrama
de caso de uso para o operador do sistema.

Figura 2: Diagrama de caso de uso do operador.

A SYSML apresenta também diagramas para
a modelagem dinâmica do comportamento do sis-
tema, e que será apresentado a seguir.

5.2 Elaboração Diagrama de Sequência

Dentro da metodologia da SYSML, temos o
diagrama de sequência, ele representa a interação
existente entre os objetos do sistema. Modelos que
representam as sequências de ações dentro do es-
copo processo, foram então modelados, para ilus-
trar o que é esperado com a aplicação da solução,
a figura 3 ilustra o que foi modelado para o caso de
uso levantado anteriormente, em que o operador
busca conexão com o servidor. Com o diagrama se
tem a noção de que a partir da solicitação inicial
do operador é disparada uma sequência de ações
que não mais dependem do operador, e sim dos
outros componentes do sistema, afim de atender
sua solicitação inicial.

5.3 Elaboração Dos Modelos De Máquinas de
Estado

Seguindo a linha da visualização da parte
comportamental do sistema, é dado inicio a ela-
boração mais detalhada, do comportamento indi-
vidual de cada componente, uma forma para se
modelar esse comportamento é usar o método de
máquinas de estados finitos, ambas áreas de do-
mı́nio citadas acima, fazem uso da modelagem de
máquinas de estados para representar um sistema,
uma teoria mais aprofundada sobre máquinas de
estados finitos na automação pode ser acessada

Figura 3: Diagrama de sequência modelado.

em (Cury, 2001), já em (Linhares et al., 2006) é
apresentada uma relação entre a modelagem em
SYSML e redes de Petri.

A modelagem nesse ponto foi realizada com
a ferramenta TTOOL, cada componente foi mo-
delado, levando em conta os métodos que cada
um realiza, os atributos presentes em cada com-
ponente, e os sinais de entrada e sáıda de infor-
mação. O sistema foi modelado tendo com meio
comum uma rede Ethernet/IP, e com troca de da-
dos entre os componentes sendo modelada como
śıncrona. A figura 4 apresenta como foi modelado
o sistema, a proposta desse diagrama é mostrar
que os componentes estão interligados pela mesma
rede, e que seria posśıvel a incorporação de outros
componentes caso fosse necessário, para isso além
do detalhamento do novo componente seria neces-
sário a declaração dos blocos de fariam o fluxo dos
dados, esses bloco fazem o papel da placa de rede
de cada componente.

Figura 4: Visão geral do processo cliente/servidor
na ferramenta TTOOL

Os diagramas de máquinas de estados são
constrúıdos seguindo a proposta SYSML, in-
cluindo estados hierárquicos. Foram adicionados
temporizadores para modelar delays no tráfico de
dados, simulando quando o sistema fica parado



esperando a permissão para transitar para o pró-
ximo estado, esse tipo de configuração permite
que seja realizada uma análise de escalonabili-
dade do sistema. Exemplos interessante de mo-
delagem pode ser visto em (Kanthabhabhajeya
et al., 2012), e em (Linhares et al., 2006). A figura
5 apresenta como foi modelado a máquina de esta-
dos do CLP servidor do sistema. O processo inicia
com a criação de um socket de comunicação que
vai ficar buscando conexão com o cliente software,
quando a conexão é realizada o CLP servidor veri-
fica se existe solicitação do cliente CLP, caso exista
a solicitação, o servidor coletará o dado, insere em
uma fila e seta a solicitação do cliente CLP, com
itens na fila de envio e com a conexão estabele-
cida os dados são enviados ao cliente software, o
servidor CLP possui um trecho do código que fica
esperando o comando de fechar conexão do cliente
software, quando isso acontece o sistema volta ao
inicio do processo.

Figura 5: Diagrama Máquina Estados Servidor

6 Modelagem Para Automação
Utilizando Redes de Petri

Na modelagem dentro do ramo da automa-
ção, é trabalhado o conceito de SED’s (Siste-
mas a Eventos Discretos), que são sistemas di-
nâmicos, que evoluem em momentos alheios ao
tempo, uma definição formal pode ser encontrada
em (Cassandras and Lafortune, 2009), nesse texto
é definido SED’s como, um sistema cujo espaço
de estados, é descrito por um conjunto discreto,
e as transições de estados ocorrem por meio de
eventos instantâneos no tempo. Dentre os princi-
pais modelos de SED’s podemos citar: Cadeias de
Markov, Teoria de Filas, Redes de Petri, Teoria
de Linguagens e Autômatos.

No artigo foi adotado o uso das redes de Pe-
tri, por ser uma técnica de especificação de sis-
temas, que possibilita uma representação mate-
mática, verificação de propriedades, e verificação
da concorrência entre sistemas. Pode ser aplicada

para modelar sistemas, asśıncronos e não determi-
ńısticos. A base teórica das redes de Petri pode
ser definida de três diferentes formas,pela teoria de
Bag, teoria da álgebra matricial, e estrutura defi-
nida por relações, toda essa teoria mais aprofun-
dada é apresentada em (Cury, 2001). Quanto suas
propriedades as redes de Petri podem ser analisa-
das, por suas propriedades comportamentais, que
são influenciadas pelas marcações, e pelas propri-
edades estruturais que não são influenciadas pelas
marcações.

Dentro das propriedades comportamentais,
alguns fenômenos merecem ser citados, como a
alcançabilidade, limitação, segurança, vivacidade.
Alcançabilidade ou Reachability, indica a possibi-
lidade de atingirmos uma determinada marcação
pelo disparo de um número finito de transições, a
partir de uma marcação inicial. A limitação bond-
dedness implica que nenhum dos lugares pode ex-
ceder o número de fichas definidos. A segurança
é um complemento à propriedade limitação, onde
um lugar k-limitado é um lugar seguro. A viva-
cidade: Uma RdP livre de impasses (deadlocks).
Neste caso não existe a ocorrência de uma tran-
sição que não possa ser disparada. Como propri-
edades estruturais é relevante que seja citado a
conservação, repetitividade. A conservação inde-
pendente dos disparos das transições existentes na
rede de Petri, o número de fichas não se altera. A
rede de Petri é dita repetitividade se para uma de-
terminada marcação e um conjunto de disparos de
transições, houver o disparo ilimitado de todas as
transições, em (Penha et al., 2010) é apresentada
uma teoria mais aprofundada sobre as proprieda-
des em uma rede de Petri.

6.1 Verificação de Propriedades

A possibilidade de verificação do modelo an-
tes de sua implementação, é um artif́ıcio que deve
ser usado sempre que dispońıvel, a modelagem no
TTOOL não possui em si essa possibilidade, en-
tão o que acontece é a migração desse modelos
para ferramentas em que seja posśıvel realizar os
testes, uma das ferramentas que está dispońıvel
para realizar verificações é a UPPAAL dispońıvel
em (UPPAAL, n.d.), ela permite a avaliação do
modelo usando a teoria de Autômatos, um exem-
plo de aplicação da ferramenta UPPAAL, pode
ser vista em (Mokadem et al., 2010) onde é apre-
sentada a modelagem de uma bancada didática
e testada as propriedades do modelo elaborado.
Modelos de verificação formal das propriedades,
obtidas em modelagem SYSML, podem ser vis-
tas em (Ouchani et al., 2014), em (Jamro, 2014)
é apresentado uma proposta de conversão, entre
o modelo em SYSML e o padrão IEC 61131-3
usado na programação de CLP’s, em (Chouali
and Hammad, 2011) é apresentada uma verifica-
ção formal, entre os componentes modelados com



SYSML e teoria de Autômatos, correlações entre
modelos em SYSML, e Redes de Petri colorida po-
dem ser vistas em (Jamro et al., 2015), em (Rao
et al., 2008), uma situação real é modelado usando
SYSML em conjunto com redes de Petri.

A ferramenta TTOOL permite a simulação
do fluxo de ações do modelo, possibilitando que
o resultado da simulação seja comparado, com o
modelo de diagrama sequencial elaborado inicial-
mente. O diagrama foi avaliado e chegou-se a con-
clusão de que correspondia ao esperado no inicio
do projeto. As propriedades levando em conta a
teoria de Autômatos, pode ser avaliada, bastando
para isso a seleção do componente e a chamada da
ferramenta UPPAAL. As propriedades referentes
as redes de Petri citadas acima puderam ser ana-
lisadas na rede de Petri resultante da modelagem
do sistema, uma parte dessa modelagem poder ser
vista na figura 6, onde temos a rede de Petri cor-
respondente ao cliente CLP. Analisando essa rede
podemos concluir que ela atende a propriedade de
alcançabilidade, é limitada e segura, e atende a
propriedade estrutural da conservação.

Figura 6: Rede De Petri Cliente CLP

6.2 Conversão para linguagem pertinente

Existem várias maneiras descrita na literatura
para a conversão de diagramas de máquinas de
estados para linguagens que possam ser interpre-
tada pelos CLP’s um exemplo disso podem ser
vistos em (POSSAN JR and LEAL, n.d.) onde
o autor propõe um metodologia para implementa-
ção de controle supervisório, partindo do modelo
do automato do supervisor até chegar na lingua-
gem pertinente a implementação no dispositivo
de controle. Para a conversão da rede de Petri
no presente artigo, foi a metodologia proposta em
(Silvestre, 2010) onde temos a aplicação de cinco
passos para converter a rede de Petri em Ladder.

A dinâmica na rede de Petri gerada foi es-
tudada usando o software TINA, dispońıvel em
(The TINA toolbox Home Page - TIme petri Net
Analyzer - by LAAS/CNRS, n.d.), nele é posśıvel
realizar a verificação da rede modelada. A Figura
6 mostra a rede de Petri do cliente CLP. Podemos

observar que o CLP cliente não troca dados di-
retamente com o servidor, ele tem relação com as
portas que foram modelados no inicio do processo,
e com o timer que simula um tempo aleatório en-
tre os ciclos de pesagem.

7 Estação de Pesagem de Poĺımeros

O sistema onde foi aplicado a solução desen-
volvida está ilustrada na figura 7, sendo composto
por uma torre de aproximadamente seis metros,
um motor de cinco cavalos acoplados a um me-
canismo que succiona o poĺımero de um reserva-
tório em solo elevando até o sistema de pesagem
no alto da torre, o sistema de pesagem do equipa-
mento permite que o mesmo possa ser programado
para trabalhar com até quatro cargas diferentes,
quando a carga está pronta o material é deposi-
tado no molde por gravidade.

Existem vários CLP’s envolvidos no processo,
um CLP por estação e um CLP que será o ser-
vidor, para ser o servidor do processo foi usado
um modelo de CLP da marca Allen Bradley do
modelo L33er e para a operação na função de cli-
entes temos os CLP’s da mesma marca porém do
modelo Micro 850, para atuar como cliente IPC
do processo, foi desenvolvido um software usando
a linguagem de programação Python. Mais deta-
lhes sobre o equipamento ou sobre a empresa fa-
bricante podem ser acessados em (Rotoline, n.d.)

Figura 7: Estação Pesagem De Poĺımeros

8 Aplicação

O levantamento dos requisitos de projeto teve
algumas restrições como foi o caso do meio de co-
municação entre os CLP’s ser através de Ether-
net/IP usando o protocolo CIP(Common Internet
Protocol),trata-se de um padrão criado e gerenci-
ado pela ODVA, detalhes em (ODVA, n.d.) e vem
ganhando espaço cada vez maior na automação
de processos industriais, um fato que comprova
isso é o investimento que grandes marcas em de-
senvolvimento de equipamentos e ferramentas que



atendem a esse padrão de comunicação.
O servidor foi modelado pensando em garantir

o fluxo de informação ente os clientes produtores
de dados e o banco de dados, um ponto que se
teve a preocupação é evitar um fluxo desnecessário
então buscou-se uma estrutura de transferência de
dados baseada em eventos e não em loops para a
atualização de dados. O cliente CLP controla o
gatilho de envio de dados.

O software desenvolvido para o IPC visou ba-
sicamente ser o mais eficiente e simples posśıvel,
foi utilizada a linguagem de programação Python,
dispońıvel em (Welcome to Python.org, n.d.), por
ser uma linguagem de alto ńıvel de uso geral. O
código foi desenvolvido dentro do paradigma de
orientação a objetos, com quatro classes: classe
”Layout” onde foi desenvolvida a interface gráfica
para a interação com usuário; a classe ”Produtora”
onde é criado o socket de comunicação com o servi-
dor e coleta de dados, classe ”Consumidora” classe
que trata os dados produzidos e envia-os ao banco
de dados, e a classe ”Principal”onde são invocados
os objetos.

9 Resultados

Foi montado um experimento de validação
composto por um CLP servidor, três CLPs cli-
entes e um IPC cliente com Banco de dados, for-
mando um DCS heterogêneo simples para validar
a metodologia e os códigos gerados. Foram acres-
centados contadores na programação dos CLPs
clientes e servidor, para armazenar a quantidade
de solicitações de coleta que foram realizadas e
quantos pacotes de dados foram enviados ao soft-
ware. Dentro dos requisitos definidos pela em-
presa fabricante para o funcionamento do sistema,
com o intuito de simular uma situação cŕıtica com
solicitações simultâneas dos clientes ao servidor foi
gerado um ensaio com os seguintes cenários:

• Cenário 1 - solicitação de um cliente CLP
para o servidor a cada dez segundos durante
sessenta segundos.

• Cenário 2 - solicitações de dois clientes CLPs
solicitando intercaladamente para o servidor
a cada cinco segundos durante sessenta se-
gundos.

• Cenário 3 - solicitações de três clientes CLPs
solicitando intercaladamente para o servidor
a cada três segundos durante sessenta segun-
dos.

• Cenário 4 - solicitação de um cliente CLP
para o servidor sem interrupção durante ses-
senta segundos.

• Cenário 5 - solicitações de dois clientes CLPs
para o servidor sem interrupção por sessenta
segundos.

• Cenário 6 - solicitações de três clientes CLPs
para o servidor sem interrupção por sessenta
segundos.

Os resultados dos ensaios estão expostos na Ta-
bela 1.

Tabela 1: Ensaios Realizados
Cenário Enviadas Recebidas Perdidas % TME(s)

1 6 6 0 2
2 12 12 0 2
3 20 20 0 2
4 53 51 3,8 2
5 120 113 5,8 2
6 122 114 6,5 2

Analisando os resultados obtidos, pode-se
concluir que o sistema é capaz te atender as neces-
sidades iniciais propostas. Pode-se perceber que
em situações extremas poderá ocorrer um ńıvel de
perdas de dados considerável. Entretanto, para
um cenário definido como funcionamento ideal
pela empresa fabricante, onde uma solicitação do
CLP cliente ao CLP servidor é realizada a cada
dez minutos pode-se perceber que não teremos
perdas de dados, então a conclusão é de que a
aplicação atende as especificações.

Além da avaliação do comportamento, foi uti-
lizada a ferramenta WireShark, um snifer de rede,
dispońıvel em (Wireshark, n.d.), para analisar o
tráfego de dados na rede, com essa ferramenta foi
posśıvel estimar o tempo de ciclo entre a solicita-
ção do CLP cliente e o envio ao cliente IPC. Com
o WireShark foi posśıvel verificar o fluxo de dados
na utilização do protocolo CIP, que mantem um
constante handshake com o sistema, o uso de soc-
kets entre o servidor e o software também acarreta
em um tráfego grande de dados no sistema.

Não foi verificado nenhum ponto de Dead Lock
no sistema, no que toca o requesito de comparti-
lhamento de recursos foi observado que pelo fato
do servidor ser programado em ladder isso aca-
bou ”organizando”as coletas pois quando na situ-
ação cŕıtica com os três CLP’s solicitando coleta
simultaneamente que era o primeiro na sequência
de execução tinha seus dados coletados e assim
sucessivamente.

10 Conclusões

O emprego de uma metodologia que permite
o desenvolvimento de um processo complexo em
funções que possam ser tratadas separadamente
é algo que pode ser aplicado no cotidiano da in-
dústria, facilitando o processo de desenvolvimento
de soluções assim como prevendo problemas que
ocorreriam na aplicação dessas soluções. A mode-
lagem usando SYSML pode ser útil em levantar
o comportamento do sistema e deixar claro o que
se busca realizar em cada etapa, além de se man-
ter uma documentação que pode ser utilizada em
projetos futuros.



A possibilidade de simulação da dinâmica do
modelo antes de sua implementação com os mo-
delos em rede de Petri, algo que deve ser feito
sempre que posśıvel, evita retrabalhos ou falhas
no sistema que só seriam constatados durante a
implementação.

Pôde-se constatar que ambas as áreas repre-
sentadas pelo SYSML e Redes de Petri, seguindo
a metodologia proposta, contribuem e se comple-
mentam para o desenvolvimento de sistemas de
automação e através das ferramentas apresenta-
das tornam posśıveis a implementação sem muito
esforço de adaptação.

Trabalhos futuros podem ser realizados apro-
fundando na conversão entre os modelos e as lin-
guagens de máquina, evoluindo o processo, isso
pode permitir que modificações no escopo do pro-
jeto sejam facilmente convertidas em código e im-
plementadas nos equipamentos.
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