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Abstract 
 
To create a perfect Interlocking System, it can be used the virtual reality, as it  is a powerful tool in the 
creation of new products or services. It is possible to generate a prototype in the computer for realistic 
presentations making use of the virtual reality, decreasing the costs with real prototypes and with the reserved 
time for tests, still allowing interactions with the product even in the initial steps of development design. The 
project in subject intends to create a  virtual prototype of a CNC Lathe’s Interlocking System, basing on the 
model of its lnterlocking System.  
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1. Introdução 
 

Diante da recente realidade na qual o mercado mundial vivência o fenômeno da 
globalização, surge uma necessidade vital aos fabricantes de qualquer produto e aos 
prestadores de serviços, de garantir preços competitivos, qualidade do produto e prazos de 
entrega, permitindo assim, que, os mesmos possam se manter no mercado com lucro. Dentro 
dos processos industriais, isso pode ser obtido, garantindo-se flexibilidade, confiabilidade e 
produtividade ao elemento transformador, a máquina. Para atingir estes padrões em uma 
máquina, como por exemplo, uma máquina-ferramenta CNC, são introduzidos dispositivos de 
segurança, os chamados Sistemas de Intertravamento, que protegem o usuário, a máquina e o 
Sistema de Manufatura contra os riscos. Segundo Lobão (1995):   

 
Entende-se por intertravamento a lógica e os sistemas de controle que atuam para o 

perfeito funcionamento de uma máquina-ferramenta detectando situações fora do padrão, 
para assim poder solucionar problemas, abortar uma ação errada em andamento ou então 
gerar ações corretivas. 

  
Pode-se utilizar a realidade virtual para desenvolver e testar um Sistema de 

Intertravamento de maneira rápida para atender às necessidades deste novo mercado. A 



realidade virtual é uma avançada interface homem-computador que simula um ambiente real e 
permite aos participantes interagirem com o mesmo (Valério Netto, 1997). Assim com o uso da 
simulação de um Sistema de Intertravamento em ambiente de realidade virtual, cria-se um 
protótipo virtual de um sistema, reduzindo-se os custos e o tempo de desenvolvimento deste 
Sistema, uma vez que são eliminados etapas de confecção de protótipos físicos, bem como 
proporciona-se uma melhoria da qualidade do produto, pois a aplicação de diferentes 
alternativas do projeto pode ser realizada mais rapidamente, permitindo uma melhoria da 
validação das soluções apropriadas que satisfaça os parâmetros especificados para o sistema, 
com um menor custo. Segundo Kinner ( 1996 ): 

 
A utilização da realidade virtual, garante, não só uma maior agilidade na concretização 

de projetos, como também uma maior viabilidade de novos estudos, uma vez que os custos são 
mais baixos, já que não utilizará os equipamentos reais ao longo de todo um estudo e sim 
uma máquina virtual. 

 
O objetivo do trabalho foi baseado nestas idéias que originou-se em questão e propõe-se a 

criar um protótipo de intertravamento de um torno CNC utilizando ferramenta de 
desenvolvimento de universos em realidade virtual.  

O trabalho foi estruturado da seguinte forma: na seção 2 apresenta-se as vantagens da 
prototipação utilizando realidade virtual, na seção seguinte descreve-se o que foi necessário 
para a prototipação do intertravamento, a obtenção da lógica do intertravamento para o 
ambiente virtual, as especificações do torno CNC prototipado e a implementaçao do modelo 
gráfico no ambiente virtual, e na seção 4 são apresentadas as conclusões do trabalho. 

   

2. Prototipação utilizando realidade vir tual 
 
A realidade virtual, é uma técnica avançada de interface, em que o usuário pode realizar 

imersão, navegação e interação em um ambiente artificial tridimensional gerado por 
computador, utilizando canais multi-sensoriais (Burdea & Coiffet, 1994; Jacobson, 1991; 
Krueger, 1991). 

A prototipação utilizando realidade virtual, também chamada prototipação virtual 
possibilita ao projetista visualizar, interagir e manipular o produto antes de sua fabricação, 
ações difíceis de serem realizadas utilizando apenas a simulação tradicional são possíveis até o 
momento, apenas com a confecção do protótipo real (Valério Netto, 1997). 

A prototipação virtual é um passo importante em direção ao desenvolvimento eficiente do 
produto final. Baseados em informações como: geometria e topologia do projeto; e outras 
informações disponíveis sobre o produto, é possível gerar um protótipo no computador para 
apresentações realistas (Rix et al., 1995). 

As vantagens imediatas da prototipação virtual são: 
-redução de custos do projeto; 
-maior qualidade no projeto; 
-menor tempo para o desenvolvimento do produto. 
 
 
 



 
3. Prototipação Vir tual do Inter travamento de um torno CNC 
 

Na obtenção do protótipo virtual do torno CNC, foi elaborado o modelo gráfico deste. Em 
seguida, através de modelos que definem o funcionamento de um torno real (Diagrama Lógico 
de Blocos, Redes de Petri (Lobão, 1995), algoritmos e fluxogramas), criou-se rotinas de 
programação para o ambiente virtual, que permitiu em um software de ambiente virtual, que o 
modelo gráfico tenha uma funcionalidade próxima do real, concluindo assim o processo de 
prototipação virtual.     

No projeto, o intertravamento proposto é acionado a medida que o equipamento é 
utilizado, por exemplo, ao abrir a porta do torno CNC durante uma usinagem e ocorrer um 
erro ocasionado pela programação CN da peça, isto permite ao usuário verificar qual o 
procedimento que a máquina adotará de acordo com a falha que ocasionou o erro. Muitos 
intertravamentos, são acionados durante o torneamento da peça, dessa forma, o projeto 
permite: a visualização e interação do funcionamento deste processo, como: a troca de 
ferramentas existentes no porta-ferramenta (total de 4 tipos de ferramentas); a animação do 
surgimento e retirada de cavacos, e do líquido refrigerante.  

Porém existem intertravamentos para situações em que as falhas ocorrem devido a 
problemas de hardware, como é o caso das falhas: do freio do eixo-árvore, do sistema de 
alimentação de energia elétrica e dos sistemas hidráulico e pneumático do torno. Como o torno 
virtual apresenta um funcionamento perfeito por estar livre de perturbações externas e 
desgastes eletro-mecânicos, foi criado então um gerador de falhas de intertravamento para os 
sistemas de refrigeração e de alimentação de energia elétrica. 

O software utilizado no projeto, foi o World Up
�

 (WU), que é uma ferramenta 3D para 
simulação gráfica em tempo real. Trata-se de uma ferramenta de realidade virtual que combina 
várias tecnologias dentro de um ambiente integrado, permitindo ao usuário desenvolver e 
construir simulações complexas (World Up, 1996). O software possui uma interface gráfica 
que permite criar objetos sem programação por meio de caixas de diálogo ou importar objetos 
de outros softwares de construção gráfica (AutoCad, 3D Studio, ProEngineer, etc). O software 
também dispõe do BasicScript, uma linguagem similar ao Visual Basic. Nestes scripts estão 
contidos os códigos do comportamento dos objetos (no projeto em questão, o funcionamento 
do intertravamento), que são anexados a cada objeto gráfico existente no universo virtual. 

O projeto utiliza como dispositivo de navegação e interação com o ambiente virtual, um 
mouse e como dispositivo de visualização, um monitor comum de 17’  (Cathode Ray Tube), 
auxiliado por uma placa gráfica que permite aceleração na construção de polígonos. Optou-se 
por utilizar o monitor que possui uma resolução grande (1024x840 - SVGA), que favorece o 
enriquecimento das imagens com detalhes da estrutura do torno e da mutação que a peça 
sofrerá no momento da sua usinagem. O projeto foi classificado como não imersivo, mas 
permite uma sessão de realidade virtual interativa, isto é, proporciona uma exploração dirigida 
pelo usuário no ambiente 3D e as entidades virtuais existentes neste ambiente respondem e 
reagem de acordo com às ações do participante. 

 
3.1. Obtenção da Lógica de Intertravamento para o Ambiente Virtual 
 

Com o intuito de definir a lógica do intertravamento para o ambiente virtual, houve a 
necessidade de elaborar a lógica do sistema de controle geral do torno CNC, sendo o  



intertravamento apenas uma parte deste sistema, isto foi possível com a análise do 
funcionamento de um torno real e seu manual de operação e programação.  

A partir dos intertravamentos modelados em redes de Petri (Lobão, 1995), que descrevem 
o fluxo de sinais no torno, refletindo o funcionamento do torno; e também com a análise da 
programação CN, elaborou-se um painel para o torno virtual e seu funcionamento foi definido 
para atender a todos os sinais necessários ao intertravamento.  

Dando ênfase ainda ao intertravamento, foram utilizados os intertravamentos modelados 
em redes de Petri e Diagrama Lógicos (Lobão, 1995), na confecção de algoritmos e 
fluxogramas que descreveram da forma mais realística possível, o comportamento do torno de 
forma global, de seu painel e o intertravamento deste. Com estes algoritmos e fluxogramas, 
programou-se no sofware de ambiente virtual o comportamento do modelo gráfico do torno, 
confeccionado em outra etapa do projeto, concluindo a confecção do protótipo virtual.  

A figura abaixo ilustra a obtenção das rotinas de programação utilizadas para o 
desenvolvimento do ambiente virtual: 
 

 

Figura 1 - Esquema de obtenção das rotinas para o ambiente virtual (Valério Netto,1998) 

Os algoritmos e fluxogramas foram elaborados admitindo-se que a máquina tem um 
funcionamento perfeito e está livre de perturbações externas, a menos que o usuário da 
interface de realidade virtual, introduza falhas através dos botões geradores de falhas. 

Para a simulação do torneamento utilizando-se programacão CN, em vez de criado um 
compilador do Programa CN, foi introduzido o programa CN no ambiente virtual utilizando 
uma planilha eletrônica do EXCEL. Este software por meio de um sistema de 
compartilhamento de dados, chamado ODBC 32 bits da Microsoft

�

, troca informações com o 
editor de ambientes virtuais. O procedimento é simples, o usuário tem acesso a uma planilha do 
EXCEL onde existe uma tabela com várias colunas, cada uma, especificada para um comando 
da programação CN. Esses comandos foram transformados em vetores de sinais, que acionam 
os sistemas de intertravamento através de uma rotina de atualização de entradas. A figura a 
seguir ilustra o programa CN utilizado como exemplo para o torneamento virtual: 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Figura 2 – Planilha do Excel com programação CN. 

 
3.2. Especificações do Torno CNC  para o ambiente Vir tual 

 

O torno desenvolvido no ambiente virtual apresenta dois eixos (X e Z)  comandados por 
um CNC (Comando Numérico Computadorizado) virtual. Possui também um sistema de 
intertravamento controlado por um controlador lógico programável (CLP) virtual (Gonçalves 
Filho, 1994). Este sistema é responsável por evitar que algumas operações sejam realizadas sem 
que certas pré-condições estejam satisfeitas, ou ainda, no caso de situações que tragam riscos 
ao operador ou ao equipamento durante a execução da operação. Se ocorrer alguma dessas 
situações, o intertravamento deve imediatamente abortá-la, porém de forma que a parada do 
sistema se dê em um estado seguro (fail safe mode). 

O torno virtual monitorado pelo sistema de intertravamento possui como principais 
características, escolhidas a partir dos tornos do fabricante TRAUB, modelo TND 360 e TND 
480 (TRAUBOMATIC, 1993), onde criou-se um híbrido entre os dois, aproveitando a forma 
externa do TND 360 e o sistema de usinagem do TND 480 onde o carro porta-ferramenta se 
desloca nos eixos X e Y,  não obstruindo assim a visualização da imagem: 

• Um porta-ferramenta com capacidade de armazenamento de até 4 ferramentas diferentes 
para usinagem das peças. Não há a substituição de ferramentas fora do porta- ferramenta. 

• Movimento automático do contraponto comandado manualmente ou por programação. 

• Placa de fixação com movimento automático de abertura e fechamento para fixação das 
peças comandado manualmente ou por programação. 



• Porta de alimentação do torno com movimentos automáticos de abertura e fechamento 
comandado manualmente ou por programação. 

• Transportador de cavacos comandado manualmente ou por programação. 

• Acionamento do líquido refrigerante comandado manualmente ou por programação. 

• O usuário não tem a capacidade de alterar o programa CN pelo painel do torno, devido à 
dificuldade que o software de realidade virtual possui em trabalhar com dados alfanuméricos 
no momento em que está renderizando os objetos gráficos.  

• O torno possui duas velocidades específicas para o carro porta-ferramenta: marcha lenta 
para usinagem das peças e marcha rápida para aproximação da ferramenta na peça. 

• O torno possui apenas uma velocidade de rotação do eixo-árvore e um sentido de rotação 
(horário). 

• Existe um gerador de falhas de intertravamento para aquelas situações onde as falhas 
ocorrem devido a problemas de hardware. É o caso de falhas do freio do eixo-árvore, do 
sistema de alimentação de energia elétrica, e dos sistemas hidráulico e pneumático do torno. 

 
3.3. Implementação dos Modelos Gráficos  

 
As estruturas geométricas do torno foram desenvolvidas em software de edição 

3dStudioMax, exportadas em formato de arquivo ".3ds" e importadas diretamente no World 
Up

�

, pois este software possui recursos que tornam possível a montagem do modelo inteiro no 
3dStudioMax e a importação total, de uma só vez para o ambiente virtual (WORLD UP, 
1996). 

 Porém algumas características gráficas tiveram que ser modeladas  novamente no 
3dStudioMax e importadas para o ambiente virtual, mas nesta etapa, foi utilizado também o 
próprio software de modelagem da Sense 8, o World Up

�

 MODELER, em que os  objetos do 
modelo foram ainda, texturizados e os detalhes pendentes foram confeccionados neste 
software. Todos os dizeres que aparecem no display da tela do torno virtual foram feitos na 
forma de  bitmaps  que são aplicados sobre a superfície dos objetos.  

A figura 3 ilustra o modelo gráfico do torno desenvolvido.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Vista do torno utilizado virtual (Valério Netto,1998). 



4. Conclusão 
 

O uso de ambientes virtuais na criação de um protótipo do sistema de intertravamento de 
um torno CNC atendeu às expectativas de redução de custo, de tempo e melhoria de qualidade 
na etapa de prototipação no desenvolvimento de um produto. Isto foi evidente principalmente 
na necessidade de mudanças ou correções, que facilmente, foram elaboradas no ambiente 
virtual, apenas alterando sua programação. Estas alterações no protótipo real acarretariam a 
construção de novos protótipos (novos Tornos CNC ou parte destes trocadas, acarretando 
custo com matéria prima, mão-de-obra e instalações e necessidade de mais tempo).  

Foi observado também a seguinte vantagem: estas alterações podiam ser constantes ao 
longo de todo o desenvolvimento do projeto, com o importante aspecto: essas mudanças eram 
avaliadas imediatamente, acarretando melhorias constantes na confecção do Sistema de 
Intertravamento, atendendo da melhor forma possível às necessidades de um Torno CNC, do 
seu usuário e seu ambiente de trabalho. 

Apesar do uso do ambiente virtual ter imposto várias restrições ao protótipo, como 
ausência de um detalhamento visual mais apurado do torno (saída do cavaco), precisão nos 
movimentos do torno, isto devido em partes a restrições de hardware, seu uso permitiu uma 
melhor visualização da lógica do funcionamento e da forma que os Sistemas de 
Intertravamento atuam em um torno CNC, uma vez que há a possibilidade de interação com os 
sistemas que o ambiente virtual proporciona.  

Este ambiente virtual possibilita treinar o operador para a utilização do equipamento, sem 
os gastos com ferramentas e materiais normalmente usados, sem os riscos de acidentes de 
trabalho e ainda possibilita treinar ao mesmo tempo vários operadores sem aumentar os custos 
finais. Também pode ser utilizada como marketing de fabricantes de Tornos CNC. 

Como uma nova etapa do projeto pretende-se desenvolver um compilador de programa 
CN de maior eficiência para o ambiente virtual. No caso, este compilador poderia reconhecer 
um maior número de comandos e posteriormente verificar a consistência da semântica dos 
comandos digitados, se estão corretos antes de executá-los.  Ainda com relação a programação 
CN, seria interessante acrescentar no ambiente virtual a opção do editor de programação CN 
no painel do torno. Permitindo as opções de edição, alteração e troca de programas dentro do 
ambiente virtual. O interessante seria não depender do programa EXCEL para poder editar e 
introduzir o programa CN no ambiente virtual.  

Após a criação do editor de programação CN no ambiente virtual, deseja-se colocar o 
torno virtual disponível na Internet e permitir que vários usuários possam acessá-lo ao mesmo 
tempo.   Isto possibilitaria a utilização do torno para treinamento remoto ou para divulgação 
técnica do torno como instrumento de marketing, numa possível compra do equipamento por 
algum cliente. 

Percebeu-se que a utilização da realidade virtual para a prototipação de produtos de um 
modo geral está dependente dos avanços tecnológicos dos equipamentos e softwares 
vinculados a área de realidade virtual, porém ela está ainda mais dependente do fator 
credibilidade junto a indústria, o que ocasiona um círculo vicioso, isto é, a industria não utiliza 
a técnica porque não sabe se dá certo. E por não saber se dá certo, ela não se arrisca em utilizar 
esta técnica. 
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