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Resumo: Este artigo apresenta a utilização das normas ISO14649 e IEC61499 de maneira integrada de modo a obter
um CNC (controlador numérico computadorizado) flexível, adaptável, escalável e interoperável. Essas normas são
independentes, porém a junção delas pode ser dita como natural. A norma ISO14649 provê um modelo de dados
neutro orientado a objetos para transferência/compartilhamento de dados entre sistemas CAD/CAM e CNC. Já a
norma IEC61499 apresenta uma arquitetura padronizada para controle de processo de automação baseada em blocos
de funções. As duas normas foram aplicadas na construção de um CNC para uma máquina-ferramenta protótipo
servoacionada. O foco deste trabalho foi o desenvolvimento do software responsável pelo controle do
servoacionamento. Para validação do funcionamento foi realizada a usinagem de uma peça teste com várias features.
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1. INTRODUÇÃO
Os sistemas de usinagem a CNC (Controle Numérico Computadorizado) são ferramentas fundamentais na indústria
de manufatura atual devido a sua capacidade de atender variadas demandas por produtos. Isto ocorre porque os sistemas
podem ser reprogramados de modo que uma mesma máquina possa realizar a usinagem de um grande número de tipos
de peças diferentes. Porém, os sistemas atuais apresentam dificuldades quanto à interoperabilidade, que é cada vez mais
necessária para as empresas se manterem no mercado. Este problema é causado pela utilização da norma ISO6983,
conhecida como código G/M, que apresenta algumas deficiências na sua utilização. No código G/M, a trajetória de
ferramenta é descrita explicitamente, fazendo com que um código gerado para uma máquina específica possa não
funcionar em máquinas diferentes. Como uma solução para estas deficiências foi proposto neste trabalho o uso da
norma ISO14649, mais conhecida como STEP-NC, como modelo de troca de dados e o uso da norma IEC61499 para a
arquitetura do sistema de controle.
A STEP-NC traz o conceito de objetos Workingsteps, tratando cada parte do processo de usinagem como uma
instância de objeto ao invés de descrever diretamente a trajetória de ferramenta. Na IEC61499 é definida uma
arquitetura para sistemas de controle distribuídos baseada em Function Blocks (FBs), que são pequenos blocos de
software que podem ser interconectados para formar estruturas maiores. O objetivo principal da IEC61499 é a
reutilização de código de FBs em diversas aplicações, visando obter agilidade e flexibilidade.
Este artigo apresenta o desenvolvimento de um protótipo de sistema CNC servoacionado para fresamento que
recebe, como entrada de dados para usinagem, arquivos baseados na estrutura proposta pela ISO14649 e utiliza a
arquitetura de controle proposta pela IEC61499. É focado no desenvolvimento do sistema de controle responsável por
gerar trajetórias e comando de máquina para a fresadora CNC. O comando dos eixos coordenados é feito através de
servoacionamentos.
O sistema proposto foi experimentado em um protótipo constituído de uma máquina fresadora de três eixos, um
conjunto de servomotores e servoacionamentos e um PC (Personal Computer) onde o sistema de controle é executado e
de onde parte a comunicação do sistema com os CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) dos servoacionamentos.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
As máquinas a CNC oferecem à indústria a capacidade de produzir peças com elevada precisão, agilidade e
uniformidade na manufatura. Durante a década de 80 surgiu a necessidade da manufatura flexível, que requer a
produção de pequenos lotes de diferentes peças e que tornou as máquinas CNC elementos centrais em vários sistemas
de manufatura.
No entanto, apesar do grande avanço tecnológico das máquinas CNC nas últimas décadas, o método de controle
destas máquinas ainda apresenta grandes obstáculos para o desenvolvimento de sistemas flexíveis devido ao uso de uma
linguagem de programação muito antiga e de baixo nível: a ISO6983 (Código G/M). Esta linguagem foca na
programação explícita da trajetória da ferramenta ao invés da especificação dos processos de usinagem (Xu et. al.,
2006).
Outro problema do Código G/M é que cada fabricante de máquinas CNC possui suas variações na sintaxe de
programação da máquina, tornando um programa desenvolvido para uma máquina inoperante para outra, o que implica
em tempo gasto em retrabalho para indústrias que possuem filiais em diferentes localidades e/ou que utilizam máquinas
CNC de diferentes fabricantes.
A ISO14649 conhecida como STEP-NC (Standard for the Exchange of Product Data for Numerical Control)
(ISO14649-1, 2003; ISO14649-10, 2003; ISO14649-11, 2003; ISO14649-111, 2003), que utiliza várias definições da
ISO10303 STEP (Standard for the Exchange of Product Data) propõe um modelo de dados orientado a objetos para
transferência de dados entre sistemas CAD/CAM e CNC (ISO10303-1, 1994). A ideia desta padronização é criar
portabilidade de código entre controladores de diferentes fabricantes de CNC e também objetivando completa
integração entre diversos sistemas CAD/CAM e máquinas CNC.
Os CNCs estão se tornando mais complexos e requerem controle descentralizado, pois sua estrutura necessita ser
flexível e customizável além de serem capazes de se comunicar com outros dispositivos, como robôs e CLPs
pertencentes ao sistema de fabricação (Minhat et al, 2009). O padrão proposto pela International Electrotechnical
Comission (IEC) nomeado IEC61499 satisfaz estas demandas estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias que
auxiliem a reduzir o tempo de projeto e acelerar e facilitar procedimentos de reconfiguração de sistema (Vyatkin, 2007).
2.1. ISO 14649 ou STEP-NC
A norma ISO10303, também conhecida como STEP (Standard for the Exchange of Product model data) provê um
mecanismo para distribuição de dados de produto. A norma STEP-NC estende a norma STEP permitindo a conexão
entre sistemas CAD/CAM e CNC (Calabrese & Celentano, 2007). STEP-NC é uma norma que apresenta um modelo
de dados orientado a objetos que incorpora a programação através de features e que contém uma grande variedade de
informações, como as próprias features (áreas complexas, furos, canais, cavidades, etc.) a serem usinadas, o tipo de
ferramenta, os parâmetros de usinagem (velocidade de corte, avanço, profundidade de corte), os processos de usinagem
(furação, fresamento, etc) e a ordem de execução da usinagem (Rosso Jr. et al, 2002). Este padrão utiliza também as
definições topológicas da norma STEP e fornece ao chão fábrica a possibilidade de alterar dados de fabricação e
reenviar ao setor de projetos preservando todos os dados trocados entre CAD, CAM e CNC (Rosso Jr. & Newman,
2003).
As informações a respeito de uma peça e sua fabricação são armazenadas num arquivo STEP-NC esquematizado na
Figura 1(a) e exemplificado num fragmento de um arquivo na Figura 1(b).
O arquivo STEP-NC pode ser divido basicamente em cinco partes:
• Header: O header contém informações básicas a respeito do autor do arquivo, do nome da peça, das partes da
norma utilizadas no arquivo (schemas), entre outras informações (ISO14649-10, 2003);
• Part identification: Contém as informações básicas a respeito da peça a ser usinada, como a posição do sistema
de coordenadas da peça em relação à máquina, material da peça, entre outros parâmetros de configuração da máquina.
A peça a ser usinada é descrita pela entidade “workpiece” enquanto o conjunto de todas as operações de usinagem é
descrito pela entidade “workplan”. O workplan define a ordem de execução de cada operação. Esta seção sempre se
inicia com a entidade “project” que relaciona o workplan a uma workpiece além de marcar o início execução do
programa (ISO14649-10, 2003);
• Workplan and executables: O workplan consiste num conjunto de entidades denominadas executables que são
basicamente as operações que máquina realizará. Os executables podem ser de três tipos: Workingsteps, NC Functions e
Program Structures. O workingstep é o executable mais importante e mais utilizado, pois se trata de uma função que
associa a geometria a ser usinada em forma de features com o processo de usinagem correspondente (ISO14649-10,
2003);
• Technology descriptions: Esta seção compreende as funções STEP-NC que descrevem todos os processos de
usinagem e todas as features utilizadas nos workingsteps. Também são descritos os dados a respeito das ferramentas
utilizadas, das funções de máquina (fluido refrigerante, remoção de cavaco, entre outros), estratégias de usinagem entre
outros parâmetros, como velocidade de avanço da ferramenta, por exemplo (ISO14649-1, 2003; ISO14649-10, 2003;
ISO14649-11, 2003; ISO14649-111, 2003);
• Geometry descriptions: Todos os dados geométricos utilizados pelas várias funções STEP-NC, como planos,
pontos e eixos são entidades definidas pela ISO10303 (ISO10303-1, 1994).
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(a)

(b)

Figura 1. (a) Esquematização de um arquivo STEP-NC (Rosso Jr., 2003). (b) Fragmento de um arquivo STEPNC (Adaptado de ISO14649-11, 2003).
Mais recentemente foi publicada a ISO10303-238 (2007), o Protocolo de Aplicação (AP) para a ISO14649. Este
protocolo tem vantagens na integração de informações, porém traz uma maior complexidade e tamanho de arquivos
gerados. No presente trabalho, foram utilizadas as partes publicadas da ISO14649 por serem um conjunto menor e mais
simples para implementar o compilador.
2.2. IEC61499 ou Blocos de Funções
A IEC61499 provê uma arquitetura para sistemas de controle que utiliza pequenos blocos de software que são
reutilizáveis para diversas aplicações. Esta arquitetura permite a distribuição dos componentes de software, sem perder
sua funcionalidade, em diferentes processos (Vyatkin, 2011). As estruturas fundamentais de software definidas na
IEC61499 são chamadas Function Blocks (FBs). FBs são constituídos por uma interface formada por parâmetros de
entrada e saída que são tratados por algoritmos internos. Os FBs podem ser divididos em três categorias: básico,
composto e de serviço de interface e, dentro das categorias, são identificados por seu tipo. As três categorias de bloco
possuem a mesma representação gráfica externa, mas internamente são estruturas diferentes em sua construção e
funcionamento. A Figura 2 mostra a estrutura de um FB básico onde eventos de entrada ativam algoritmos internos que
tratam os dados de entrada, produzindo dados de saída e disparando eventos de saída, indicando que sua execução foi
concluída (Lewis, 2001).

Figura 2. Composição de um Function Block básico. Adaptado de Lewis (2001).
©

Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas 2013

7º C ON G R E S S O B R A SIL EIR O D E E N G EN H A R I A D E F AB R I C A Ç Ã O 2 0 a 24 d e Maio d e 20 13. Pen ed o , It at ia ia - R J

Os FBs da categoria básica (BasicFB) são designados a realizar alguma tarefa simples, como o comando para ligar
ou desligar uma ferramenta ou o cálculo de coeficientes angulares de uma reta que liga dois pontos. Eles possuem
algoritmos internos e sua execução é controlada por uma máquina de estados simples denominada Execution Control
Chart (ECC) (Grabmair et al, 2007).
Os FBs compostos (CompFB) são redes formadas por um ou mais FBs internos que podem ser básicos, de serviço
de interface ou compostos, inclusive. Seus eventos e dados são conectados diretamente a eventos e dados dos blocos
internos e também há a conexão de eventos e dados entre os blocos internos (Minhat et al, 2009). Um FB em sua
execução pode gerar mais de um evento de saída, portanto, no CompFB existe a entidade Scheduler, responsável pelo
gerenciamento da comunicação entre os FB's internos. O Scheduler executa a função de fila (first in, first out) quando
há propagação de múltiplos eventos (Lewis, 2001).
Diferentemente dos blocos básicos que tem seu funcionamento controlado pelo ECC e dos blocos compostos que
são regidos pelo Scheduler, os FBs de interface de serviços (SIFB) possuem implementação específica. Sempre que há
necessidade de comunicação entre FBs e o mundo externo, deve-se utilizar um SIFB (Service Interface Function
Block). A IEC61499 não define tipos particulares de SIFB, mas estabelece que devam funcionar a partir de eventos e
dados de entrada e saída e devam seguir um diagrama de tempo com a sequência das interações do SIFB com a entidade
exterior (Lewis, 2001).
A IEC61499 também define as entidades Resource, Device e System. Resources são estruturas que suportam
operações independentes. É uma abstração de alto nível de uma função que o dispositivo físico pode realizar. Por serem
independentes, Resources não utilizam eventos e dados de entrada ou saída. Sua comunicação é mais específica, feita
através de SIFBs. Isso proporciona a vantagem de maior liberdade de comunicação, permitindo o uso em uma mesma
aplicação de Resources presentes em diferentes dispositivos. O ponto negativo é a necessidade da implementação de
SIFBs específicos. Já a entidade Device é a representação de um dispositivo físico que pode realizar as funções contidas
nos Resources. E, por fim, a entidade System representa o sistema como um todo e contém todos os Devices presentes
no sistema (Lewis, 2001).
2.3. Trabalhos Relacionados
No trabalho publicado por Xu, Wang e Rong (2006), foram utilizadas as normas STEP-NC e IEC61499 em
conjunto. De acordo com os autores, a interoperabilidade entre sistemas CAD/CAM e CNC pode ser alcançada
utilizando os padrões previstos nas duas normas. A norma STEP-NC é responsável pela troca de informações entre os
sistemas CAD/CAM e CNC, utilizando um modelo de dados orientado a objetos que tem como principais
características a modularidade e a reusabilidade. A arquitetura baseada em FBs da IEC61499 se mostra útil na
implementação de controladores CNC interoperáveis e desenvolvimento de estratégias de controle. Para os autores, a
utilização do modelo de dados da STEP-NC, contendo as informações necessárias para o trabalho a ser feito pelo CNC,
combinada com o uso de FBs para a execução de comandos de usinagem, é promissora e será o foco de novas
pesquisas. No artigo não foram apresentados trabalhos práticos, mas conceitos e possibilidades de utilização dos
padrões propostos.
Minhat et al. (2009) apresentam uma aplicação do modelo de dados STEP-NC e blocos de funções da IEC61499
para a implementação de uma nova arquitetura aberta CNC. Esta arquitetura do CNC é dividida em camadas que
realizam o processamento e armazenamento de dados e execução dos processos. Para sua construção, utilizou-se o
padrão de projeto MVC (Model-View-Control). A separação das funções em camadas visou uma maior flexibilidade do
CNC. Há duas categorias para as camadas da arquitetura desenvolvida. Na primeira categoria, denominada “Input
Model and FB Generic Data Program” estão contidas as camadas responsáveis pela definição de parâmetros de
configuração e, com o uso de uma biblioteca de blocos de funções, a parametrização das características e dados de
usinagem e geração do caminho da ferramenta para cada feature. Na segunda categoria, “Machine Specifc or Native
Program”, estão as camadas que realizam a execução dos processos e acionamento da máquina. A implementação do
protótipo com a arquitetura CNC proposta pelos autores foi realizada através de um microcomputador, controlando uma
máquina fresadora vertical de três eixos. O microcomputador é usado para a execução da aplicação dos FBs, que foram
construídos utilizando as ferramentas computacionais FBDK e FBRT. Entre as deficiências deste trabalho pode-se citar
o fato das aplicações de FBs serem geradas manualmente, a partir dos dados de STEP-NC, além de não haver uma
descrição completa de como foi realizada a representação de dados STEP-NC em FBs.
No trabalho de Finke Jr. et al. (2011) é apresentado um sistema que utiliza os padrões STEP-NC e IEC61499 para
desenvolver um controlador CNC. Isto é conseguido usando a STEP-NC como modelo de dados, e a partir dela, gerar
aplicativos baseados na norma IEC61499, encapsulando os Workingsteps em FBs que são definidos em uma biblioteca
do controlador CNC. O controlador CNC possui um ambiente de execução para os FBs e uma biblioteca de FBs
Workingstep com algoritmos para a máquina com suas características de usinagem associados. O arquivo STEP-NC é
convertido automaticamente em estruturas de dados e uma rede de instâncias de FBs que são executados conforme
definidos na entidade Workplan. O controlador CNC é composto por dois principais dispositivos: um microcontrolador
e um PC. O microcontrolador é responsável por receber as informações de posição e velocidade do PC e, comandar os
drivers de motores de passo através de saídas digitais. O PC tem como função executar o editor de arquivo STEP-NC,
compilá-lo e gerar a rede de FBs. Após gerada, a rede de FBs pode ser executada no ambiente de execução (RTE)
gerando o caminho da ferramenta para o microcontrolador. O PC fornece o RTE, a biblioteca de FBs, o editor de
©

Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas 2013

7º C ON G R E S S O B R A SIL EIR O D E E N G EN H A R I A D E F AB R I C A Ç Ã O 2 0 a 24 d e Maio d e 20 13. Pen ed o , It at ia ia - R J

arquivos STEP-NC e o compilador. O arquivo STEP-NC pode ser editado diretamente no controlador, de modo que
mudanças no chão de fábrica podem ser reenviadas para o departamento de projeto. Para construir uma aplicação no
controlador CNC, primeiro o arquivo STEP-NC é compilado, gerando um código assembly. Então, numa aplicação
IEC61499 contendo blocos de comunicação, que estão vinculados com os respectivos códigos assembly, são
concatenados pelo linker gerando um arquivo executável. Finalmente, o arquivo é carregado e executado no RTE. A
biblioteca de FBs que é utilizada durante a execução da aplicação é composta por FBs de serviço de interface que
implementam a comunicação e FBs básicos representando os Workingstep. Uma das deficiências deste trabalho está na
construção das estruturas dos FBs, as quais são desenvolvidas em linguagem C, onde a norma IEC61499 prevê que a
estrutura dos blocos deve ser desenvolvida utilizando a linguagem XML permitindo uma maior portabilidade e
facilidade de transferência de bibliotecas. Outra deficiência dessa estrutura do controlador de baixo nível está no fato
da malha de controle ser aberta, sem utilização de encoder ou resolver.
A literatura revisada até o presente mostrou limitações quanto à integração das normas ISO14649 e IEC61499.
Uma das principais dificuldades está na forma de representação dos dados STEP-NC em FBs. Também existe uma
deficiência na aderência com a norma IEC61499 tanto das estruturas desenvolvidas quanto das ferramentas existentes.

3. CNC SERVOACIONADO
Neste trabalho é proposta a integração das normas STEP-NC e IEC61499 para ser realizada de forma automática,
sem a necessidade de interferência humana na construção de redes de controle para um CNC utilizando FBs a partir do
arquivo de entrada STEP-NC. O modelo de dados STEP-NC, utilizado como entrada para o CNC será convertido em
uma entidade do tipo modelo de sistema, aderente a IEC61499, a qual será responsável pela execução da usinagem
utilizando o máximo de parâmetros STEP-NC de acordo com a estrutura da máquina protótipo. O modelo do sistema
gerado deve conter todas as informações dos executáveis disponibilizadas pelo arquivo STEP-NC.
Tendo em vista a necessidade de geração dinâmica do modelo de sistema IEC61499 referente ao arquivo de entrada
STEP-NC, o controlador deverá conter uma ferramenta de computacional capaz de realizar essa tradução. A proposta
foi desenvolver um compilador que processa como código fonte um arquivo STEP-NC em formato ISO10303-21 e
gera, como código alvo, arquivos aderentes à norma IEC61499 no formato XML, contendo as informações STEP-NC e
toda a estratégia de controle da máquina-ferramenta representada em redes de FBs.
Para validação da proposta de integração das normas, foi desenvolvido um controlador numérico para uma
fresadora de 3 eixos para testes dos programas construídos. Este CNC é a evolução do apresentado em Finke et. al.
(2011) com vistas a superar limitações de hardware e software apontadas na seção 2.3.
A arquitetura do CNC desenvolvido é mostrada na Figura 3 onde o compilador gera o arquivo IEC61499 que será
interpretado pelo ambiente de execução (RTE), e este gera as informações que são transferidas a servoconversores
como parâmetros para os programas que controlam a movimentação dos eixos.

Figura 3. Arquitetura do sistema desenvolvido (Adaptado de Harbs, 2012).
O conjunto de hardware mecânico utilizado foi obtido através da doação de uma estrutura mecânica rígida acionada
por motores de passo. Para utilização da estrutura, foi feita a troca dos motores de passo por servoacionamentos.
Algumas adaptações mecânicas foram realizadas para fixação dos servomotores na estrutura da máquina. Acoplamentos
foram projetados e usinados para conexão dos fusos com o eixo do motor. Os servoacionamentos utilizados são do
modelo SCA-06 fabricados pela empresa WEG (2010a) e possuem CLPs incorporados.
Para melhor manuseio dos equipamentos, foi construída uma bancada para fixação dos servoconversores
juntamente com os disjuntores, o relé e uma fonte de alimentação. Na Figura 4 é apresentada a máquina protótipo, onde
se tem no grupo 1 da Figura a estrutura mecânica da máquina, onde estão os três servomotores que acionam os eixos
X,Y,Z e uma retificadora portátil que é o acionamento do eixo árvore.
No grupo 2, tem-se os três servoconversores, uma fonte de alimentação em 24Vcc para alimentação da parte de
controle do servoconversor, o relé acoplador para acionamento da retificadora e os disjuntores de proteção. E por fim, o
grupo 3 é o computador onde estão as ferramentas de software desenvolvidas para controle da máquina.
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Figura 4. Máquina e protótipo de controlador desenvolvido. (Harbs, 2012)
O servomotor utilizado neste trabalho é o modelo SWA 40-1.6-30 fabricado pela empresa WEG (2010a). A
característica central de um servoconversor é possuir alto desempenho e alta precisão no controle do movimento do eixo
do servomotor. Isso é conseguido devido à operação em malha fechada através da realimentação de posição dada por
um sensor dentro do servomotor. O modelo do servoconversor utilizado permite o controle de velocidade, torque e
posição dos servomotores (WEG, 2010a). Sua alimentação pode ser monofásica ou trifásica, o que facilita a operação
em locais sem instalações trifásicas. A alimentação do controle e de potência são independentes, permitindo que a rede
de comunicação continue atuando mesmo com as potências desligadas. Cada servoconversor possui rede de
comunicação que implementa o protocolo CANOpen e ainda um CLP incorporado. A programação destes CLPs foi
desenvolvida utilizando o software proprietário disponibilizado gratuitamente pela empresa fabricante do
servoconversor, o WLP (WEG, 2010b). O WLP é um software para edição do programa através da linguagem Ladder e
monitoração do equipamento.
Neste trabalho o programa desenvolvido para o CLP realiza o tratamento de uma estrutura de dados proveniente do
RTE localizado no PC. Esta estrutura de dados é constituída por um identificador de mensagem e parâmetros. A partir
do identificador, o programa é desviado para a sub-rotina responsável por tratar a mensagem específica. Por exemplo,
se o identificador da mensagem é referente a um movimento circular, então o programa faz o tratamento dos valores
recebidos atribuindo as variáveis internas do CLP, conforme projetado. A estrutura de dados desenvolvida para
movimento circular é apresentada na Figura 5.

(a)
(b)
Figura 5. (a) Estrutura de dados gerais enviada pelo PC para os CLPs da rede. (b) Estrutura de dados
específicos por eixo. (Harbs, 2012)
Devido à limitação do número de pacotes possíveis de serem enviados pela comunicação entre o PC e o CLP
mestre da rede CAN, foi adotada a separação entre dados gerais e dados específicos por eixo. Após o cálculo, é
realizado o acionamento dos motores com os respectivos valores de eixo para movimentação da ferramenta, utilizando
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um bloco Ladder projetado para realizar a movimentação, disponibilizado pelo fabricante. O fluxograma do programa
Ladder desenvolvido é mostrado na Figura 6.

Figura 6. Fluxograma base da programação Ladder desenvolvida. (Harbs, 2012)
Após ligar os servoacionamentos, os CLPs internos aos servoconversores efetuam uma inicialização, onde a rede
CANOpen também é inicializada e verifica se todos os nós da rede estão ativos. Após essa inicialização, é
disponibilizada uma variável, chamada de “STATUS” para informar ao microcomputador a condição em que se
encontram os CLPs. Caso a variável tenha o valor 0, significa que a condição dos CLPs estão livres, podendo receber
novos dados. Após receber um novo conjunto de dados, os CLPs identificam através de um byte da mensagem qual tipo
de informação está sendo recebida. Após essa identificação, o programa é desviado para o trecho referente ao código de
identificação e é executada a rotina requisitada. Após terminar a execução do trecho do programa, os CLPs retornam
para a condição livre e estão aptos a receberem novos dados do computador.
4. USINAGEM DE UMA PEÇA TESTE
Foram testadas as usinagens de diferentes peças a partir de arquivos STEP-NC. Isto teve início após o
desenvolvimento das funções de comunicação do PC com os CLPs dos servoacionamentos e das funções para
interpolação de trajetórias lineares. Conforme mais funcionalidades eram implementadas, tanto nos CLPs quanto no
software que gerava as trajetórias de ferramenta, foram criados arquivos STEP-NC com peças de diferentes formatos e
níveis de complexidade. Para auxiliar na detecção e correção de erros de geração de trajetória, a saída de dados do
microcomputador para os CLPs foi adaptada para o uso do software Gmsh (Geuzaine & Remacle, 2010), que permite a
visualização gráfica da trajetória de ferramenta antes da usinagem. Para evitar o desgaste das ferramentas foram
confeccionadas apenas peças de poliestireno expandido.
Dada a grande quantidade de entidades descrita pela norma STEP-NC, para finalidade do desenvolvimento deste
protótipo apenas uma fração destas entidades foi implementada. As funções relacionadas a processos de usinagem e
parâmetros tecnológicos da máquina e ferramenta foram selecionadas baseadas nas limitações da fresadora e do
ferramental disponível. Quanto às features, para a geração de trajetória pelo software no microcomputador, foram
escolhidos três tipos: round hole (furo redondo), slot (canal) e planar face (face plana). Por consequência foram
atrelados a estas features três tipos de processos, respectivamente, drilling (furação), bottom and side rough milling
(fresamento de desbaste) e planar rough milling (faceamento de desbaste).
As três features escolhidas para este trabalho também não foram implementadas em sua plenitude, pois também
possuem um elevado número de variantes. Por exemplo: um dos atributos de uma feature tipo slot estabelece que sua
forma seja definida por uma linha. Esta linha pode ser uma reta, um arco de circunferência ou até uma spline. Acerca
deste atributo, neste trabalho, foram aplicados apenas slots em linha reta, circular e arco de circunferência.
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A Figura 7 mostra um exemplo de uma peça usinada neste trabalho. A peça representada na figura 7a foi modelada
em um sistema CAD comercial. O modelo foi exportado no padrão ISO10303-203 em formato ISO10303-21. Este
arquivo foi editado manualmente sendo adicionadas informações necessárias para a usinagem da peça, ou seja,
resultando em um arquivo STEP-NC aderente a ISO14649. Este arquivo foi enviado ao software no microcomputador
que gerou as trajetórias de ferramenta. A figura 7b mostra a visualização gráfica das trajetórias geradas e a figura 7c
contém a peça final usinada. Esta peça apresenta as seguintes features: três furos, três canais em linha reta, um canal em
arco, um canal circular e duas faces planas, sendo (a face inclinada e a face superior). As faces laterais da peça não
foram modificadas da workpiece original e não foram realizadas operações de acabamento.

(a)

(b)

(c)

Figura 7. (a) Peça representada em um software de CAD. (b) Trajetórias de ferramenta geradas vistas no Gmsh.
(c) Peça usinada. (Harbs, 2012)
5. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO
Este artigo apresentou o desenvolvimento de um controlador CNC aderente às normas ISO14649 e IEC61499 que
faz uso de servoacionamentos. O modelo de dados proposto pela ISO14649 foi usado para descrição da geometria da
peça bem como dos processos e parâmetros de usinagem atrelados a esta geometria, enquanto a arquitetura de controle
proposta pela IEC61499 foi usada para a modelagem do sistema CNC. A norma ISO14649 forneceu dados para
implementação de algoritmos geradores de trajetórias para usinagem de todas as features especificadas num dado
arquivo STEP-NC. Estes algoritmos estão encapsulados em FBs aderentes a IEC61499.
O trabalho mostrou um sistema CNC capaz de sintetizar a estrutura de alto nível da STEP-NC em instruções de
baixo nível dentro do controlador para o acionamento dos servomotores, o que permite ao CNC utilizar arquivos STEPNC sem a necessidade de linguagens intermediárias. A modularização dos algoritmos de geração de trajetória e do
acionamento de baixo nível permitiu desenvolver um sistema CNC distribuído, possuindo fragmentos de código dentro
dos CLPs capazes de processar dados recebidos do microcomputador e acionar os servomotores. Esta modularização é
feita através dos FBs aderentes a IEC61499 e possibilitou a implementação do controle de baixo nível com
servoacionamentos industriais utilizando CLPs de apenas 7 kB de memória.
O protótipo possui a capacidade de gerar trajetória para três tipos de features. Entretanto, como o controlador CNC
desenvolvido é capaz de realizar trajetórias lineares e circulares, o número de features que o software no
microcomputador suporta pode ser expandido para outros novos tipos ou variantes de uma feature já existente, sem
alterar o programa do controlador. É possível, por exemplo, desenvolver a geração de trajetórias para diversos tipos de
pockets (cavidades) ou slots com formatos compostos por diversas linhas retas ou arcos.
Entre outras melhorias em relação a trabalhos anteriores, está o uso de servoacionamento, que possui o resolver
para fechamento da malha. Assim, tem-se um sistema de malha fechada para realizar controle de posicionamento,
velocidade e torque, tornando o protótipo mais robusto e confiável.
O protótipo desenvolvido e apresentado neste trabalho possui características de acionamento e controle mais
próximas às dos CNCs comerciais, utilizando servoacionamentos com CLPs para controle em baixo nível da máquina e
um controle em alto nível com a utilização das normas STEP-NC e IEC61499 na construção do controlador.
Entre os trabalhos futuros estão o desenvolvimento de um ambiente de simulação gráfica 3D a partir dos mesmos
dados enviados para o controlador de baixo nível, a implementação de diferentes formas de comunicação entre PC e
controlador de baixo nível adotando, por exemplo, o protocolo de comunicação CANOpen com maior velocidade de
transferência de dados que o atual. Ainda, a implementação de algoritmos complexos em rede de blocos de função para
cálculo do caminho da ferramenta e uso dos parâmetros STEP-NC associados às features e processos deve, por
exemplo, buscar na área de inteligência artificial, soluções para otimização do processo de usinagem, diminuindo
tempos de usinagem, e/ou para obter uma vida útil maior da ferramenta. Como o compilador utilizado foi desenvolvido
pelo grupo de pesquisa da UDESC em trabalho anterior, há a intenção de se desenvolver um novo módulo para a
ISO10303-238.
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SERVO DRIVEN CNC COMPLIANT WITH ISO 14649 AND IEC 61499
Abstract: This paper presents the integrated use of ISO14649 and IEC61499 standards in order to obtain a flexible,
adaptable, scalable and interoperable CNC. These standards are independent. However, joining them can be seen as
natural. The ISO14649 standard provides a neutral object-oriented data model for data transferring/sharing between
CAD/CAM and CNC systems. The IEC61499 presents a standardized architecture for automation processes control.
The two standards were applied in the design and realization of a servomotor driven prototype CNC machine-tool. The
focus of this paper is the development of the software responsible for the servomotor driven control and presents the
machining of a number of features in a test part.
Keywords: ISO 14649, IEC 61499, CNC, STEP-NC, Function Blocks, Servo Drive
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