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1. INTRODUÇÃO

Para conceber uma solução de automação é necessário elaborar uma estratégia ou
arquitetura do sistema planejado, organizando os sistemas principais equipamentos
típicos de ambientes industriais como placas de aquisição de dados, CLP
(Controladores Lógicos Programáveis), instrumentos de campo, sistemas de
supervisão, etc. Também é necessário definir o uso de redes de comunicação de
dados. O sucesso do sistema de automação depende da escolha dos equipamentos
e da arquitetura do sistema. A verificação do resultado final que se deseja alcançar
será medida de acordo com os objetivos de desempenho, modularidade,
expansabilidade, etc...
Este trabalho propõe verificar o funcionamento das algumas redes de comunicação
para instrumentos de campo para uso em automação industrial. Embora a
quantidade de redes de comunicação seja muito ampla, e o assunto bem vasto em
conteúdo, será feita a seleção de algumas redes dentre outras. A justificativa da
escolha destas redes para estudo é a presença comum destas tecnologias em vários
ambientes industriais, sendo interessante o estudo, até mesmo porque outras redes
usam

especificações

e

arquiteturas

semelhantes

e

a

compreensão

das

especificações destas permitirão a adaptação e o domínio de técnicas semelhantes
do uso em outras redes.
Para melhor entendimento do contexto das redes, o Capítulo 2 desenvolve a
classificação utilizada pelas redes industriais e que norteiam o uso destes
equipamentos.
Desta forma, apresenta-se no Capítulo 3, uma introdução sobre a arquitetura de
redes de comunicação industriais, que compõem a estratégia básica e para
interligação dos equipamentos de comunicação.
O capítulo 4 descreve sobre as redes seriais de comunicação, sendo que outras
redes utilizam de forma compartilhada dos meios físicos desenvolvidos por estas
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redes de comunicação serial.

São analisados os meios físicos, os padrões

principais, as limitações dos meios físicos, as estratégias e sugestão de conexão e
indicação de solução de problemas típicos encontrados nestas redes.
O capítulo 5 desenvolve sobre o protocolo ModBus, que é utilizado por vários
fabricantes por seus equipamentos para criar redes de conectividade aberta.
Os capítulos seguintes 7, 8, 9, 10 tratam respectivamente sobre redes DEVICENET,
AS-i, Profibus PA/DP/FMS e Foundantion Fielbus, que são considerados de uso
comum e difundidos em ambiente industrial. Embora o assunto sobre redes de
campo seja amplo, procurou-se abordar os principais tópicos a respeito destas
redes. O uso do comparativo do modelo OSI/ISO em camadas facilita o
desenvolvimento de equipamentos de diversos fabricantes, também ajuda na
compreensão

da

arquitetura,

desenvolvimento

e

aprendizado

das

redes

mencionadas e foi explorado neste trabalho para servir de estudo.
Outras redes poderiam ser incluídas, mas o foco utilizado nestas redes pretende
oferecer a compreensão necessária para a integração de outras redes como redes
Ethernet, e também redes sem fio como Zigbee e Wireless Mesh, para citar
algumas.
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2. CLASSIFICAÇÃO DAS REDES INDUSTRIAIS

Neste capítulo será mostrado a classificações sendo critérios estabelecidos para as
redes industriais, e servirá de suporte para contextualização e o desenvolvimento
das especificações das redes que serão abordados nos capítulos seguintes.

2.1. As redes Industriais

As redes industriais podem ser classificadas em redes de informação e redes de
controle. As arquiteturas podem ser proprietárias (de um fabricante específico) ou
abertas. As redes de campo podem ser para uso de informação da gerência, ou
para uso em campo do tipo de controle, de campo ou ao nível de sensor/atuador
como será visto a seguir.
A figura 1 mostra uma pirâmide de hierarquia, onde estão representados níveis de
classificação para as redes industriais.
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Figura 1 - Classificação das redes industriais em Níveis de Hierarquia

2.2. REDES DE INFORMAÇÂO

O nível mais alto dentro de uma arquitetura (Nível 4 e 5 Figura 1) é representado
pela rede de informação. Em grandes corporações é natural a escolha de um
backbone de grande capacidade para interligação de sistemas ERP (Enterprise
Resource Planning), Supply Chain (gerenciamento de cadeias de suprimentos), e
EPS (Enterprise Production Systems). Este backbone pode ser representado pela
rede ATM ou GigaBit Ethernet ou mesmo por uma Ethernet 100-BaseT, utilizando
como meio de transmissão cabo de par trançado (Cat5).
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2.3. REDES DE CONTROLE E SUPERVISÂO

A rede de controle interliga os sistemas industriais de nível 2 e 3 ( Sistemas SCADA
aos sistemas representados por PLC e remotas de aquisição de dados). Também
alguns equipamentos de nível 3 como sistemas PIMS e MES podem estar
interligados ao barramento. É comum o uso do padrão Ethernet 10 Base-T, mas é
cada vez mais recomendado o uso do padrão 100 Base-T.
As estações clientes se comunicam com os seus servidores através da rede de
informação. As estações servidores se comunicam com os CLPs através da rede de
controle.
Do ponto de vista da segurança, é interessante isolar o tráfego de informação
através de equipamentos de rede. Hoje é muito utilizado para este fim o switch
Ethernet 100 Base-T.
O swicth assegura a criação de uma rede Ethernet livre de colisões. Essa nova
concepção de rede é denominada Ethernet Industrial.

2.4. REDES DE SENSORES E ATUADORES

Compõem a rede à nível de chão de fábrica, e contém a maior quantidade de
dispositivos a serem interligados. O uso de rede para estes dispositivos aumenta a
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disponibilidade para a planta industrial, uma vez que permite obter diagnóstico
individual dos equipamentos.

2.5. ARQUITETURA DE REDE ÚNICA

As redes de controle e informação também podem estar fundidas em uma rede
única.
Entretanto, o trafégo na rede de controle é de natureza diversa no tráfego da rede de
informação, caracterizando-se por mensagens curtas e muito freqüentes. O tráfego
de rede de informação é em geral representado por arquivos maiores transmitidos
com baixa freqüência. Os requisitos de performance das duas redes também são
diferentes. Embora este tipo de topologia seja muito utilizado, a topologia anterior é
mais recomendada por segmentar cada tipo de tráfego.
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2.6. REDES PROPRIETÁRIAS

Apesar da rede Ethernet ser hoje a preferida da área industrial muitas redes
proprietárias de concepção mais antigas são ainda muito usadas. Por exemplo, a
rede DH+ (Data Highway plus) da Rockwell.

2.7. REDES DE PADRÃO ABERTO

Representam equipamento que funcionam segundo normas internacionais e
possuem facilidade de integração na rede, uma vez que não possuem normas
proprietárias fechadas. É uma tendência desejada pelo mercado de automação para
a integração de sistemas de manufatura.
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2.8. SDCD

Os SDCD (Sistema de Controle Centralizado e Distribuído) se caracterizavam por
um elevado nível de redundância: Redundância de servidores, redundância de rede
de comunicação de dados, cartões de entrada e saída, etc. Além disso, possui
sofisticados algoritmos de diagnóstico, que permitem localizar o cartão defeituoso a
partir do console de operação. Os cartões de E/S (Entrada e Saída) podem ser
trocados a quente.

2.9. SISTEMAS HÍBRIDOS

Atualmente os SDCD têm um sucesso peso leve. Conhecido como sistema híbrido,
este novo sistema alia a versatilidade e performance de um SDCD com o baixo
custo de uma solução SCADA +CLP. São exemplos desta classe de sistema o
INDUSTRIALLIT (OPERATEIT/CONTROLIT) da ABB, o Plant Web da Emerson e o
PSC7 da Siemens.
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2.10. REQUESISTOS DAS REDES DE INFORMAÇÂO INDUSTRIAL

Pode-se dividir em dois grupos para avaliar o desempenho desejado da rede: A rede
de informação e nível de gerência e supervisão e a rede de sensores e atuadores.

2.11. Redes de sensores e atuadores

As especificações desejadas de desempenho que compõem as redes de utilidade
industrial são:
• Baixo tempo de varredura de leitura cíclica de todos os dispositivos da rede.
• Determinismo no tempo.
• Exigência para algumas aplicações de uma rede com topologia em anel com
self-healing ou outro tipo de redundâcia, de tal forma que um cabo partido não
rompa todo o circuito.
• Capacidade de comandar todos os dispositivos sincronamente (multicasting,
broadcasting).
• Capacidade de expansão futura.
• Obediência a padrões internacionais (padrão aberto).
• Facilidade de aquisição de instrumentos de múltiplas fontes.
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• Possibilidade de utilização de meio óptico para uso externo, fora das salas
elétricas.
• Disponibilidade de sensores/atuadores do tipo desejado dentro da tensão
desejada (média tensão/baixa tensão).
• Número máximo de nós suportados e tempo máximo de resposta destes nós (
exemplo aplicação para centro de controle de motores-CCM).

2.12. Redes de Informação (informação e controle)

•

Padrão Internacional e de fato (Ethernet 100 Base-T).

•

Alto desempenho medido pela velocidade de transmissão.

•

Capacidade de expansão futura.
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2.13. REDES DE CAMPO ( NÃO INTEGRADAS À COMUNICAÇÃO DE
CAMPO)

Os CLPs e/ou controladores industriais são usados para ler os sensores discretos
(digitais) e os valores dos instrumentos analógicos.
Os CLP adquirem os dados de campo através de seus cartões de entrada e de
saída de dados, e podem ou não estar conectados a rede. Desta forma, compõem
uma rede de campo, mas podem não estar integrados ao sistema de informação.
Os valores dos sinais discretos estão nas faixas padronizadas de 0 a 4 VDC e 0 a
110 VAC ou 0 a 220VAC. Os sinais analógicos estão na faixa de 0 a 20mA ou 0 a
10V ou 1 a 5V.

2.14. REDES DE INFORMAÇÃO DE CAMPO DIGITAIS

As redes de instrumentos de campo, conectados ao sistema de informação atendem
pelo nome genérico de fieldbus ou barramento de campo. É possível dividir este
rede em três tipos de redes diferentes: SensorBus, DeviceBus e Fiedbus.
Quanto maior o nível de complexidade do controle desejado, em ordem crescente
respectivamente temos sensorbus, devicebus e fieldbus, conforme a Figura 2
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Figura 2 - Classificação das redes de campo industriais em nível de complexidade de controle

2.15. Redes de Sensores ou Sensorbus

São redes apropriadas para interligar sensores e atuadores discretos tais como
chaves limites , contatores. São exemplos de rede: Sensorbus: AS-i, Seriplex, CAN e
LonWorks.
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2.16. Redes de dispositivos ou Devicebus

São redes capazes de interligar dispositivos mais genéricos como CPLs, remotas de
aquisição de dados e controle, conversores AC/DC, relés de medição inteligentes,
etc.

Exemplos:

Profibus-DP,

DeviceNet,

Interbus-S,

SDS,LonWors,

CAN,

ControlNet,ModbusPlus.

2.17. Redes de Instrumentação ou Fielbus

São redes concebidas para integrar instrumentos analógicos no ambiente industrial,
como transmissores de vazão, pressão, temperatura, etc, válvulas de controle, etc.
Exemplos: HART,WorldFIP, Profibus-PA
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2.18. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES
TAREFAS

As redes industriais são então classificadas pelo tipo de equipamento conectado a
elas e pelo tipo de dados que trafega pela rede. Os dados podem ser bits, bytes ou
blocos. As redes com dados em formato de bits transmitem sinais discretos
contendo simples condições ligado/desligado. As redes com dados no formato de
byte podem conter pacotes de informações discretas ou analógicas e as redes com
dados em formato de bloco são capazes de transmitir pacotes de informação de
tamanhos variáveis.
A tabela 1 abaixo resume a classificação das redes industriais segundo o número de
bits utilizados.
É interessante observar que a capacidade das redes industriais pode aumentar com
a cobertura geográfica dos sensores e o tempo de resposta devido ao surgimento e
o emprego de uma nova tecnologia de sensoriamento à fibra óptica.

Tabela 1 - Classificação das redes industriais a nível de quantidade de informação.

Característica

Empresa

Controle

Campo

Sensor

mensagem

Mbytes

kbytes

bytes

bits

Tempo de Resposta

segundos

5 a 100ms

em ms

em ms

Distância Máxima

sem limite

em Km

Km

100m

Redundância

sim

sim

sim

não

Áreas classificadas

não

não

sim

sim

Meio Fìsico

eletrico/óptico eletrico/óptico eletrico/óptico eletrico/óptico

Tamanho

da

Cobertura Geográfica grande

grande

média

pequena
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3. ARQUITETURAS DE REDES INDUSTRIAIS

O objetivo de se estudar as arquiteturas de redes industriais é estabelecer relações
para formar estruturas de funcionamento para redes de campo de ambiente
industriais. As redes industriais com o propósito de interligação de equipamentos de
campo evoluíram, e com o desenvolvimento da tecnologia passaram por novos
formatos, entretanto respeitam relações como topologias em estrela, token, ou
barramento. Ainda estabelecem relações entre os equipamentos interligados como
mestre/mestre e mestre/escravo. Existem modelos para organizar e possibilitar
tecnologias de diferentes fabricantes e de diferentes funções. O modelo OSI é uma
referência importante neste sentido e permite que múltiplos equipamentos possam
ser desenvolvidos obedecendo a protocolos específicos. O objetivo deste capítulo é
observar os conceitos fundamentais que permitem estruturar as redes e organizá-las
em diferentes tecnologias.

3.1. HISTÓRICO DAS ARQUITETURAS DE REDES INDUSTRIAIS

Inicialmente, os sistemas de controle baseavam-se unicamente em controladores
com malha única de realimentação (Single Loop Controllers-SLC). Na década de
1960, os sistemas baseados em minis e grandes computadores digitais, os
chamados controles digitais diretos (Direct Digital Controller-DDC), eram os mais
utilizados, mas atualmente estão praticamente extintos. O uso de computadores,
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apesar de grande disponibilidade, era visto sempre com possibilidade de falhas e
com relutância por parte dos operadores, assim um mal funcionamento do
computador poderia causar a perda de todo o controle do processo.
Os anos de 1970 observaram a introdução de sistemas computacionais aplicados a
processos industriais, conhecidos como DCS (Sistemas de Controle Distribuídos).
Durante os anos de 1980, vários projetistas adotaram este sistema como solução
para sistemas de automação e, durante os anos 1990, ocorreu um grande
desenvolvimento na eficiência dos computadores, CLP, sensores, atuadores e
sistemas de comunicação, tornando os Sistemas Digitais de Controle Distribuído
(SDCD) uma realidade em petroquímicas, metalúrgicas, centrais de geração de
energia, indústria de papel e celulose. Outros processos ditos não industriais, mas
considerados segmentos baseados em uso de automação, obtiveram a introdução e
o benefício do uso deste sistema como sistemas de água e esgoto, automação
predial, sistema de alarmes, controle de acesso, etc. Os primeiros sistemas deste
tipo tinham até 500 sinais de monitoramento e controle, e atualmente os sistemas
usados podem chegar a 250.000 pontos. A Figura 3 mostra um exemplo de uma
arquitetura montada em um barramento SDCD.

Figura 3 - Sistema de Controle SDCD
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O SDCD é um misto entre SSC (controladores de única malha) e o DDC, este último
implementa um grande número de malhas em um único computador, que centraliza
todas as informações e funções de controle.
Os atuais SDCD implementam as malhas de controle em pequenos grupos, cada
grupo com seu próprio processamento (controlador). Então, os controladores são
conectados via barra de comunicação de dados (Data Highway BUS) que, em
alguns casos, podem ser duplicados para aumentar a confiabilidade. A Figura 4
exemplifica esquematicamente este arranjo.

Figura 4 - Estrutura de um SDCD com barramento duplo

A possibilidade de uso do SDCD é a escolha do uso como SSC ou DDC, ainda
também o uso de ambas na mesma configuração de controle. O SDCD permite o
controle das funções tão independente quanto se deseja, estabelecendo
configurações de maior ou menor complexidade segundo o quesito custo versus
benefício. Outro grande recurso é a capacidade de centralizar as funções de
controle e monitoramento. Os sistemas de vários computadores têm amplo
desenvolvimento de hardware e software nos últimos anos. Com vistas a ganhar em
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poder de processamento, estão sendo desenvolvidos sistemas composto de vários
computadores com processamento paralelo e distribuído, considerado como um
único sistema. Desta forma, algumas subcategorias são definidas. Uma destas
subcategorias é o sistema a multiprocessador e sistemas distribuídos.
Os sistemas com multiprocessadores contêm vários processadores, controlados por
um único gerenciamento, com a capacidade de executar uma mesma tarefa
compartilhada dinamicamente.
Apesar destes sistemas possuírem vários processadores, cada processador tem o
seu próprio gerenciamento (programa aplicativo) e realiza funções especiais.
Existem pelo menos três razões básicas para se usar o processamento distribuído e
paralelo (multicomputador) em sistema de controle real:
•

Tempos de resposta necessários em alguns processamentos podem não ser
alcançados com um único processador.

•

Múltiplas cópias dos componentes dos sistemas levam a uma maior
flexibilidade e redundância

•

Algumas aplicações são por natureza, geograficamente distribuídas.

3.2. TOPOLOGIAS DE REDE

Os sistemas de comunicação são interligados formando um arranjo topológico,
fornecendo ligação entre vários módulos processadores capturando os enlaces
físicos (meios de transmissão) e de um conjunto de regras com a finalidade de
organizar a comunicação (protocolos).
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A topologia refere-se à forma com que estes enlaces físicos e os nós processadores
de comutação estão organizados, determinando os caminhos físicos existentes e
utilizáveis entre quaisquer pares de estações conectadas a esta rede.
A topologia descreve o esquema físico e lógico de interconexão entre as estações
de trabalho (ET) ou nós. De forma mais comum, as redes representam topologias
em estrela, em anel (Token Ring), em barramento (difusão), em árvore ou
combinação entre elas.

3.2.1.Topologia em Estrela

A topologia em estrela apresenta um nó central dito como mestre, que comunica
com cada um dos demais nós ditos escravos. O papel do mestre é fazer o
gerenciamento da gerenciamento das comunicações,

sendo

que

não

há

comunicação entre escravos. O mestre pode ainda ter a atribuição de executar o
acoplamento entre os escravos com características de protocolo ou de velocidade de
transmissão diferentes, fazendo com que sistemas de fabricantes diferentes
trabalhem satisfatoriamente. Nestas redes, falhas em um nó escravo comprometem
apenas o nó defeituoso. No caso de falha no nó central, toda a rede fica
comprometida. Cada nó é ligado à rede através de uma interface de acesso ao meio
(IAM), que na maioria dos casos está instalada dentro do próprio equipamento. Na
Figura 5 é apresentada a topologia em estrela.
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Figura 5 - Exemplo de Topologia em estrela

3.2.2.Topologia em Anel (Token)

A topologia em anel ou (Token) consiste na ligação sequencial fechada entre todas
as estações de trabalho da rede. As ligações são unidirecionais e os dados circulam
no anel. Para colocar uma mensagem na rede, a estação de origem deve enviar à
sua estação seguinte uma mensagem.
Essa mensagem é lida pelas estações seguintes, que vão repetindo até que
determinada estação a retire da rede. Essa estação pode ser a de destino, a de
origem (ao receber de volta a mensagem enviada), ou uma estação de monitoração,
que ao perceber a transmissão de uma mesma mensagem duas vezes a retira do
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anel. O maior problema das redes em anel é que ao falhar um repetidor toda a rede
fica paralisada. Na Figura 6, é ilustrada a topologia em anel.

Figura 6 - Exemplo de Topologia em Anel

3.2.3.Topologia em Barramento

Na topologia em barramento as estações estão conectadas a um barramento que,
ao contrário da topologia em anel, não se encontra seccionado. Todos os dados
enviados são recebidos por todas as estações ao mesmo tempo. Cabe ao software
controlar o acesso ao meio físico. Esta topologia é muito confiável, só apresentando
problemas quando o barramento for partido. Na Figura 7, é apresentada a topologia
em barramento.
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Figura 7 - Exemplo de Topologia em Barramento

3.2.4.Topologia em Árvore

A topologia em árvore pode ser entendida como várias barras interconectadas.
Geralmente tem-se um barramento central, que pode ser comparado a um tronco, e
diversos barramentos secundários. São necessários cuidados adicionais ao usar
redes em árvore, devido ao fato de termos dados trafegando em dois sentidos nos
locais onde derivam as ramificações. Nesses pontos pode-se fazer o uso de
repetidores para evitar fatores como diferentes tempos de propagação. Esse tipo de
configuração apresenta um nível de confiabilidade idêntico ao da topologia em barra.
Na Figura 8,é ilustrada a topologia de rede em árvore.
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Figura 8 - Exemplo de Topologia em Árvore

3.3. COMPARATIVO ENTRE TOPOLOGIAS

Na Tabela 2 é apresentada uma comparação entre as topologias de rede discutidas
nas secções anteriores, destacando as vantagens e desvantagens de cada uma
delas.
Tabela 2: Resumo comparativo entre topologias

Topologias

Vantagens
Mais tolerante a falhas,

Estrela

Desvantagens
fácil de instalar

usuários, monitoramento centralizado, maior Maior custo de instalação
taxa de transmissão

Anel

Razoavelmente fácil de instalar, requer menos Se uma estação pára, todas param,
cabos, desempenho uniforme

há dificuldade em isolar problemas

Simples e fácil de instalar, necessita de menos A rede fica mais lenta em períodos
Barramento cabos, fácil entendimento, daods trafegam em de uso intenso, há dificuldades em
dois sentidos
Árvore

Característica semelhante a topologia em barra

isolar problemas
Tornam a transmissão complexa,
tempo de propagação alto
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3.4. MODELO OSI/ISO

O modelo de referencia OSI (Open System Interconnection) da ISO (International
Standards Organization) foi criado para tratar da interconexão de sistemas abertos.
Esse modelo é composto por sete camadas com funções bem definidas. Os
protocolos de cada nível tratam como se conversassem na horizontal, conforme
mostrado na Figura 9, como se estivesse fisicamente conectados, não tendo que se
preocupar com o que as camadas inferiores fazem com os dados.
Na realidade, com exceção da camada mais inferior (física), todas as outras
comunicações podem ser implementadas em software. Dependendo da aplicação,
pode-se omitir uma ou mais camadas. A seguir as camadas do modelo OSI são
enumeradas e comentadas:
1- Camada física (intercomunicação elétrica): a camada física versa sobre a
forma como são transmitidos bits brutos. Trata das considerações
mecânicas como o tipo de cabeamento (caso haja um), dos valores físicos
para os valores dos bits e do sentido (ou dos sentidos), de transmissão
(simplex, duplex e half-duplex); inclui-se também, especificações elétricas,
mecânicas, funcionais e procedurais, além de interface física entre o
equipamento e o meio de transmissão.
2- Camada de enlace (ligação de dados): a camada de enlace trata da detecção
ou correção de erros, do controle do fluxo de dados, evitando que
transmissores rápidos sufoquem os receptores lentos, e em caso de redes
de difusão (barramento comum a vários sistemas), controlar o acesso ao
meio.
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Figura 9 - A Interconexão entre as camadas do modelo OSI

3- Camada de rede (endereçamento): cuida das rotas que os dados devem
seguir e controlam o congestionamento dos meios de transmissão quando
existirem. Essa camada é bastante reduzida nas redes de difusão, como é
o caso da maioria da Local Area Network (LAN) e do Fieldbus. Sua
filosofia pode se basear em Datagramas ou circuitos virtuais.
4- Camada de transporte (comunicação fim-a-fim) tem como principal função
garantir uma transferência de dados segura e econômica entre a origem e
o destino. Apesar de camadas inferiores já tratarem desse ponto, é
importante que se tenha um cuidado a mais. Mesmo porque as camadas
inferiores também são executadas pelos roteadores das concessionárias
nas sub-redes, onde podem ocorrer falhas.
5- Camada de sessão (ação remota): na camada de sessão já se permite
trabalhar com estrutura de dados de nível mais alto, como transferência de
arquivos, por exemplo. A camada de sessão trata de sincronização entre
máquinas para transferência de arquivos, por exemplo. A camada de
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sessão trata da sincronização entre máquinas para transferências de um
arquivo seja reiniciada mesmo que a conexão entre as camadas inferiores
tenha sido perdida.
6- Camada

de

apresentação

(interpretação

de

dados):

a

camada

de

apresentação trata de forma mais abstrata. Ao contrário das camadas
inferiores que se preocupavam com a transferência segura dos dados,
mas não com o conteúdo desses dados, a camada de apresentação
permite a alteração dos mesmos, de acordo com a codificação padrão da
máquina. É que, em máquinas diferentes, dados iguais podem significar
coisas diferentes. Um byte que significa algo em uma máquina pode ter
outro significado em outra máquina.
7- Camada de aplicação (compatibilidade de aplicações): é a camada que
mantém o contato com o usuário, quando houver. Esta camada pode
trabalhar com protocolos genéricos ou específicos, ficando a cargo da
utilização prática da máquina. Pode cuidar de um correio eletrônico ou do
controle de um processo, por exemplo.

3.5. RELAÇÃO ENTRE MODELO OSI E MODELO PROTOCOLO
TCP/IP

Um dos protocolos mais utilizados em redes locais é o protocolo TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Este protocolo surge não só em
redes locais, mas também na própria Internet, como protocolo em redes industriais,
especialmente nas redes baseadas em Ethernet Industrial ou ainda TCP/MODBUS.
O TCP/IP. Assim como o modelo de referência OSI é composto por camadas, porém
não possui todas as camadas do modelo. Na Figura 10, são enumerados alguns
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protocolos utilizados na Internet e suas respectivas camadas, bem como a
correspondência das camadas do TCP/IP com o modelo de referência OSI da ISO.
Este mapeamento na realidade é simplificado, pois o TCP/IP e OSI não combinam
exatamente. Além disso, a camada física do modelo OSI é bastante genérica e
abstrata, sendo que esta camada é, durante implementações reais, subdividida em
muitas outras subcamadas. A maior vantagem do TCP/IP é sua interoperabilidade
de comunicações entre todos os tipos de hardware e todos os tipos de sistemas
operacionais, características típicas da Internet que é bem vinda na área de Redes
Industriais, dada à diversidade de sistemas operacionais, protocolos, equipamentos
e processos.

Figura 10 - Comparativo entre o Modelo OSI e o Modelo TCP/IP
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3.6. SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO

Tradicionalmente, os sistemas de controle centralizados com barramentos paralelos
são os favoritos em aplicações em que uma alta eficiência de processamento é
necessária. Um sistema de multicomputadores é o adequado para preencher esta
solicitação de eficiência.
O esquema centralizado é feito de forma a manter os dispositivos juntos em uma
única sala. Neste sistema, vários computadores compartilham um barramento
comum.

Existem

várias

soluções

para

os

barramentos

paralelos:

UME,

FUTUREBUS, S100 e MULTIBUS II, são as soluções comerciais mais utilizadas. O
barramento S100, muito utilizado na década de 80, principalmente na Europa, foi
substituído pelo General Purpose Interface Bus – GPIB 488 da IEEE.
Um sistema a multicomputador usado como uma máquina de controle consiste de
um controle principal (master) e de controladores escravos (slaves), como é
mostrado na Figura 11;

Figura 11 - Sistema de Controle Tradicional a Multicomputador
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Em soluções com multicomputador, a primeira providência é separar as tarefas que
são praticamente independentes, isto é, aquelas que requerem relativamente pouca
intercomunicação.
Nesta arquitetura mestre-escravo, o controlador mestre toma conta do sistema
global de controle, enquanto o escravo opera em nível de atuador.
O sistema global de controle inclui tarefas como comunicação com os níveis de
controle superior, interpretação de comandos, operações de sincronização,
coordenação de movimentos e cálculos. No nível de atuador, suas tarefas são de
controle ou malha fechada, processamentos de sinais, medidas e para manipular os
eventos conforme pré-determinado.
Na Figura 12 é mostrado um controle para tarefas específicas com as relações entre
sistemas deste tipo. A estrutura em estrela para transferência de informações é
aceita de acordo com a priorização do controlador principal, no caso o mestre. Neste
tipo de sistema somente ocorrem diálogos entre o controlador mestre e os
controladores escravos.

Figura 12 - Sistema de Controle Centralizado na configuração Estrela
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É possível que em um sistema o multicomputador não utilize a configuração mestreescravo, apesar desta continuar espacialmente centralizada. Um sistema deste tipo
consiste de computadores com prioridades iguais, como é mostrado na Figura 13.
De acordo com alguns autores, a implementação do software neste tipo de
arquitetura é definido como sendo um sistema a multiprocessador ou um sistema
distribuído. Computadores com prioridades iguais tomam conta juntos do sistema
global de controle.

Figura 13 - Controladores com multicomputadores com prioridades iguais

As tarefas do sistema global de controle são decompostas em sub-tarefas e
repartidas entre os computadores do controle. A troca dinâmica das sub-tarefas
entre os computadores também é possível. Isso é feito, por exemplo, para equalizar
a carga de processamento. Nestes sistemas de transferências de informações são
permitidas trocas entre todas as tarefas e sub-tarefas, portanto entre todos os
computadores . Na Figura 14 é mostrada a relação entre os sistemas globais de
controle.
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Figura 14 - Sistema Global de Controle com distribuição de tarefas iguais entre sistemas e atuadores

3.7. SISTEMA DE CONTROLE DISTRIBUÍDO

Um sistema de controle distribuído típico é mostrado na Figura 15. Este sistema é
caracterizado

pelos

transdutores,

atuadores

e

controladores

espacialmente

distribuídos. A idéia principal é usar uma rede de comunicação serial para conectar
as partes e, portanto, minimizar a complexidade do cabeamento, principalmente em
grandes instalações. Esse tipo de rede é chamado Fieldbus (barramento de campo).
No sistema apresentado na Figura 15, o controlador coleta informações dos vários
transdutores e, baseado nas informações do sistema (algoritmo dos programas
aplicativos), controla um atuador ou grupo de atuadores. Em relação à distribuição
das tarefas de controle, este sistema é completamente centralizado. Somente as
atuações de baixo nível e as informações dos sensores são distribuídas.

51

Figura 15 - Sistema de Controle Distribuído em que o controlador, sensor e atuador fazem parte da rede

Outra forma de distribuição é a hierárquica, conforme apresentado na Figura 16, que
é análogo ao sistema tradicional de multicomputadores, mostrado na Figura 13,
exceto pelo barramento paralelo, substituído por uma rede de comunicação serial.
Neste sistema, o controlador de nível superior controla os níveis mais baixos como
acontecia no sistema mostrado na Figura 16. Na distribuição deste tipo, é clara a
existência de um controlador capaz de controlar todas as funções associadas.

Figura 16 - Distribuição Hierárquica onde a comunicação serial é usada para diálogo entre os níveis alto e baixo
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A idéia de utilizar este tipo de hierarquia espacialmente distribuída é reduzir a fiação
entre o controlador e os sensores/atuadores e, assim diminuir os custos com
cabeamento.
É possível quebrar a estrutura de controle hierárquico fazendo uso de uma outra
estrutura que utilize também distribuição espacial para os controladores. Isso leva a
estrutura mostrada na Figura 15, onde os computadores com prioridades iguais são
conectados a uma rede com comunicação serial.
A estrutura de tarefas é a mesma mostrada na Figura 17. Este esquema é muito
parecido com o sistema centralizado que utilizam computadores com prioridades
iguais, compartilhando o sistema global de tarefas.

Figura 17 - Sistema de Controle totalmente distribuído, onde o controle e o sistema físico são descentralizados

O SDCD é mais direcionado para sistemas médios (dezenas de malhas) e
grandes(centenas de malhas) em plantas de processos contínuos, porém,
atualmente tem sido usado em plantas de processos em bateladas(batch).
O maior problema com o SDCD é a existência de vários fabricantes grandes como:
Honeywell, Bailey,Yokogawa, Foxboro, entre outros. Estes atuam no mercado de
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forma muito competitiva, com sistemas essencialmente proprietários. Esses
sistemas não são de fácil interconexão e, em muitos casos, só podem ser
conectados com sistemas de informações com computadores de uso geral de forma
bastante dispendiosa. Outro grande problema é que a interação com outros
sistemas/equipamentos em nível de campo continua muito difícil.

3.8. COMPARAÇÃO ENTRE RELAÇÃO MESTRExESCRAVO

Os mestres e escravos possuem função distintas dentro de uma rede. O mestre tem
como função principal controlar a rede de comunicação e concentrar os dados do
sistema. O mestre funciona ainda com interface de operação remota e interface com
sistemas de controle supervisórios. Além disto, ele permite a comunicação com
outros níveis da rede; realiza a interpretação dos comandos de rede e realiza a
sincronização do sistema, bem como, coordenação da rede e cálculos matemáticos
complexos.
O escravo possui a função de receber a informação do mestre e executá-la da
melhor forma possível, atuando em tarefas localizadas. Além disto, pode realizar
processamento dos sinais, efetuar medidas e manipular eventos de forma prédeterminada.(Remote Terminal Unit)
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3.9. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 2

Neste capítulo, são apresentadas as principais hierarquias das redes industrial,
principalmente os SDCD. No próximo capítulo são apresentados os principais
conceitos de transmissão serial de dados, assim como os padrões de interface mais
utilizados.
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4. TRANSMISSÃO SERIAL DE SINAIS

Quando há necessidade de comunicação entre dois sistemas digitais entre si,
geralmente localizados a uma curta distância, pode-se fazer uso da comunicação
paralela.
Na comunicação paralela são enviados vários bits de cada vez, ao longo de um meio
de transmissão composto de vários canais, um para cada bit. Tomando a
transmissão de um caractere (7,8 ou 9 bits), por exemplo, fica claro que o custo de
alocar um canal para cada bit torna-se extremamente alto medida que a distância
cresce .
A comunicação paralela se torna mais difícil de implementar, se estes dois sistemas
estão a dezenas de metros de distância, como ocorre, por exemplo, com os bancos
de dados de redes corporativas de empresas, Internet, redes industriais, entre
outros. Este caso, para a utilização de cabos com 10 vias, por exemplo, implicaria
em um custo astronômico e uma dificuldade operacional enorme. Foi diante da
necessidade de comunicar com equipamento à distância que se criou o sistema de
comunicação serial.
Sendo na verdade a comunicação serial, um caso particular da comunicação
paralela, em que apenas um bit transmitido por vez, a transmissão de um caractere
é feita de tal forma que cada bit de cada caractere é transmitido de forma
sequencial, um após o outro.
Devido a sua grande importância e larga aplicação em redes industriais, é
apresentada somente a comunicação serial de sinais.
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4.1. COMPARAÇÃO ENTRE TRANSMISSÃO SERIAL E PARALELA

A seguir são relacionadas algumas características da comunicação serial e paralela.
Conforme representado na Figura 18, na transmissão paralela os bits compondo
uma palavra de dados são conduzidos ao longo de um conjunto de vias, sendo uma
para cada bit. Esta transmissão pode ser caracterizada como:
1. Transmissão de dados mais custosa e complexa
2. Necessita mais de um canal de comunicação
3. Apresenta maiores velocidades durante a transmissão de dados
4. Custo elevado
5. Baixa imunidade a ruídos
6. Utilizados em curtas distâncias

Figura 18 - Comunicação Paralela
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Na transmissão serial o número de linhas necessárias à transmissão pode ser
bastante reduzido, convertendo-se os dados a serem transmitidos em uma
sequencia serial de bits. A transmissão serial pode ser caracteriza como:
1-

Transmissão de dados menos complexa

2-

Necessita apenas de um canal de comunicação (par trançado, por exemplo)

3-

Apresenta menores velocidades durante a transmissão de dados

4-

Menor custo e

5-

Maior imunidade a ruídos

4.2. MODOS DE COMUNICAÇÂO SERIAL

Na comunicação serial existem dois modos de comunicação: modo síncrono e o
assíncrono, apresentados de forma objetiva nas seções seguintes.

4.2.1.Modo Síncrono de comunicação

Como o nome já diz, este modo necessita de um sincronismo entre os dois sistemas
de comunicação. Geralmente, um dos sistemas conectados deve gerar um relógio
(clock) que deve ser seguido pelos demais sistemas. Neste modo de comunicação,
os sistemas devem transmitir e receber dados como verdadeiros registradores de
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deslocamento (shift-registers), dispositivos em que a entrada é paralela e a saída
serial. Figura 19, é ilustrado o modo síncrono de comunicação.

Figura 19 - Modo Síncrono de Comunicação

Na transmissão serial síncrona, os relógios do transmissor e receptor não devem
estar sincronizados e o tempo é dividido em intervalos de tamanho fixo que
corresponde a um bit. O termo síncrono refere-se a esse intervalo fixo de cada bit de
dados, transmitidos continuamente através do meio de transmissão sem qualquer
sinal adicional.
Além de eficiência, devido ao não envio de sinais adicionais (partida e parada), o
modo síncrono tem a vantagem de não ser tão sensível às distorções e desta forma
pode trabalhar velocidades bem mais altas.
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4.2.2.Modo assíncrono de comunicação

Neste modo de comunicação, não existe a necessidade de gerar um sinal de
sincronismo externo (clock) como no modo síncrono. O controle de tempo entre os
dois bytes consecutivos não é importante, mas o tempo de sequência de bits que
compõem um byte é crítico. Na Figura 20, é ilustrado o modo assíncrono de
comunicação.

Figura 20 - Modo Assíncrono de Transmissão

Os dois sistemas devem ter geradores de relógio internos programados para a
mesma taxa de transmissão de dados (Baud Rate).
Como as sequências de bits para formar um byte são pequenas, os erros
decorrentes da falta de precisão dos geradores de relógio são desapercebidos pelos
sistemas, conforme visto na Figura 21.
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Figura 21 - Transmissão serial assíncrona

A transmissão é feita caractere a caractere (byte a byte) e cada caractere é
antecedido de um sinal de start e sucedido por um sinal de stop. Desta forma, se o
transmissor tem dados para transmitir, ele envia um bit de partida, os bits de dados e
um ou mais bits de fim.
O termo assíncrono refere-se a este caráter aleatório do tempo de transmissão de
dados, ou seja, a transmissão pode começar a qualquer momento.
Como se pode observar, o bit de início (start bit) é reconhecido pela transição do
nível presente na linha de 1 para 0. Neste instante, o relógio interno do sistema
efetua uma varredura da linha de tempos em tempos para detectar o nível da
mesma, nível esse associado a cada bit de forma conveniente.
Após os bits de dados, opcionalmente, pode ser enviado um bit de paridade, usado
na detecção de erros, sendo a sequencia concluída com um ou mais bits de fim, que
são compostos por um sinal alto. Desta forma parte da transmissão não transporta
informação útil.
Neste ponto, o sistema entra em repouso, dito estado de marcação, e fica na espera
de um novo start bit, para iniciar a recepção de um novo caractere. Os sinais de
temporização e controles utilizados para cada modo de transmissão são geralmente
gerados por hardware especialmente desenvolvido para este tipo de comunicação, e
não é necessário que o usuário se preocupe com os mesmos.
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Evidentemente, os sistemas conectados devem operar a uma mesma taxa de
transmissão (Baud Rate) e usar uma mesma configuração para esses bits.
Os erros podem ocorrer com frequência, e os sistemas devem ter mecanismos para
detecção e correção dos mesmos. Os métodos mais usados são paridade, Check
Sum e o Cyclic Redundancy Check(CRC).
O teste de paridade é usado com frequência, apesar de pouco eficiente, pois a
incorreção dos dois ou mais bits em uma mensagem pode levar à falha deste
processo de detecção de erros.
Neste processo é adicionado um bit ao final da mensagem, que depende do tipo de
paridade: par ou ímpar. Para paridade par o bit adicional possui o valor 1, se o
número de bits em 1 na mensagem é impar (mensagem sempre é par). Para
paridade ímpar, o bit adicional possui valor 1, se o número de bits em 1 na
mensagem for par (mensagem sempre é impar). Na recepção é calculada a paridade
e comparada com a enviada pelo transmissor. As taxas de transmissão seguem
padrão de valores expressos na quantidade de bits enviados por segundo (ex:
300bps, 1200bps, 2600bps, 4800bps, 9600bps, etc).
O modo assíncrono é o mais utilizado, pois necessita de um número menor de vias
de comunicação, e a implementação do hardware do equipamento de comunicação
é mais simples.

4.3. TIPOS DE COMUNICAÇÃO QUANTO AO SENTIDO DO FLUXO
DE DADOS

Quanto ao sentido do fluxo de dados, as comunicações se dividem em três tipos:
Simplex, Half-Duplex e Duplex (Full-Duplex)
Estes conceitos se aplicam tanto a transmissões seriais quanto a paralelas.
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4.3.1.Simplex

O tipo de comunicação simplex de interligação de dispositivos é aquele no qual se
tem um elemento que apenas transmite e outro que somente recebe. Um exemplo
típico é os sistemas de chamada, do tipo Pager, em que o usuário apenas recebe os
dados, sem retornar qualquer informação. Na Figura 22 é ilustrado o modo simplex
de fluxo de dados.

Figura 22 - Modo Simplex de fluxo de dados

4.3.2.Half-Duplex

O segundo tipo é o Half-Duplex ou Semi-Duplex. Neste modo de comunicação, têmse elementos que recebem e transmitem dados, embora as duas operações não
possam ocorrer simultaneamente. Um exemplo é o Walkie-Talkie, em que os dois
terminais podem receber e transmitir, mas enquanto um fala, o outro apenas recebe.
Na Figura 23 é ilustrado o modo Half-duplex de fluxo de dados.
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Figura 23 - Modo de Transmissão de dados Half-Duplex

4.3.3.Duplex

Tem-se finalmente, o modo Full-Duplex ou simplesmente Duplex, que consiste em
um modo pelo qual os sistemas podem transmitir e receber dados simultaneamente,
permitindo maior agilidade das operações de comunicação de dados. Na Figura 24
é ilustrado o modo duplex de fluxo de dados.

Figura 24 - Modo de Transmissão de dados Duplex (Full-Duplex)
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4.4. CLASSIFICAÇÃO DAS INTERFACES SERIAIS QUANTO À
REFERENCIA

A interfaces seriais classificam-se quanto à referencia dos sinais em relação ao
“terra” em desbalanceada ou balanceadas. As características e consequências das
duas abordagens são apresentadas a seguir.

4.4.1.Desbalanceado

Neste caso, o sinal de dados tem como referencia o “terra” dos sistemas
conectados. Para uma transmissão Full-Duplex bastam 3 fios. Um para cada sentido
de fluxo e outro para acoplar os terras dos sinais.
A desvantagem deste tipo de interface é a baixa imunidade a ruídos. Qualquer ruído
que ocorre é aplicado apenas aos fios de sinal, que tem uma impedância bem mais
alta que a impedância de referência, no caso o “terra”. Os ruídos induzidos nas
linhas de dados deformam o sinal dos bits transferidos. Neste caso, mesmo se
apenas um bit é alterado, todo o dado é perdido. Na Figura 25 é exemplificada uma
interface desbalanceada.
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Figura 25 - Exemplo de Interface Serial Desbalanceada do tipo RS-232

4.4.2.Balanceada

Para cada sinal de dados tem-se uma referência desconectada do “terra”. Sendo
assim, precisa-se de dois pares de fios para uma transmissão Full-Duplex e um par
de fios para transmissões Half-Duplex ou Simplex. O sinal e a referência entram em
um amplificador diferencial. A vantagem está na alta imunidade a ruídos, já que
qualquer ruído é sentido igualmente pelo sinal e pela sua referencia e, portanto, a
diferença entre os níveis de tensão entre sinal e referência permanece a mesma. Na
Figura 26 é exemplificada uma interface balanceada.
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Figura 26 - Interface Serial Balanceada
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4.5. PRINCIPAIS PADRÕES DE INTERFACE SERIAL

Os padrões para interface serial especificam as características elétricas, mecânicas
e funcionais dos circuitos entre dois equipamentos e determinam nomes, números e
fios necessários para se estabelecer a comunicação. Estes padrões são
estabelecidos pela TIA (Associação Internacional de Telecomunicações) e pela EIA
(Associação Internacional de Eletrônica).

4.6. A INTERFACE RS-232

A interface RS-232 foi desenvolvida com o único propósito de fazer interface de
dados entre dois equipamentos: um DTE (Data Terminal Equipment- Equipamento
Terminal de Dados) e um DCE (Data Circuit Terminating Equipment, como exemplo
um modem) empregando trocas de dados binários seriais. Especificamente, o
RS232 foi desenvolvido para interfacear dados entre dois modems.
O padrão RS-232 foi iniciado nos E.U.A em 1969 pelo departamento de engenharia
do RS (Conhecido como RS - Recommended Standard – Padrão recomendado).
Quase imediatamente, foram feitas revisões menores e o RS-232C foi publicado. O
RS-232 foi originalmente nomeado RS-232, no qual esta ainda popularmente em
uso. O prefixo RS foi adquirido pela EIA/TIA em 1988. As revisões correntes são
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EIA/TIA-232E (1991), a qual trouxe a linha dos padrões internacionais ITU V.24, ITU
V.28 e ISO-2110.
Uma má interpretação por parte dos fabricantes do padrão RS-232 ao implementar o
uso tem sido responsável por muitos problemas ao interfacear equipamentos de
diferentes fabricantes. Isto tem levado a alguma disputa enquanto sendo um padrão.
Deve ser enfatizado que RS-232 e outros padrões RS relacionados definem
detalhes elétricos e mecânicos da interface (camada 1 do modelo OSI) e não
definem um protocolo.
A interface padrão RS-232 especifica o método de conexão entre dois dispositivos:
O DTE e DCE. A Figura 27 exemplifica uma conexão entre estes dispositivos
O DTE refere-se a um equipamento terminal de dados, por exemplo, um computador
ou impressora. O DTE comunica com um equipamento DCE. O DCE, por outro lado,
refere-se a equipamento de comunicação de dados tal como um modem. O
Equipamento DCE é também chamado equipamento de dados “terminador” na
EIA/TIA-232E. O DCE recebe dados do DTE e retransmite para outro DCE via
comunicação de dados como um link telefônico.

Figura 27 - Exemplo de Comunicação RS-232 entre um DCE e um DTE
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4.6.1.Elementos principais da Interface RS-232

O padrão RS-232 consiste de três partes principais, as quais definem:
•

Características elétricas do sinal

•

Características mecânicas da interface

•

Descrição funcional dos circuitos de troca de dados

4.6.1.1.

Características Elétricas do Sinal

O RS-232 define características típicas do sinal elétrico, tais como níveis de
voltagem e aterramento para acoplamento de sinal e circuitos associados para
sistemas desbalanceados. A Figura 28 resume os níveis de voltagens para
transmissores e receptores.
O transmissor RS-232 é solicitado a produzir voltagens na faixa de +/- 15V ou +/25V, como os que se seguem:
•

Lógica 1: -5 a -25V.

•

Lógica 0: +5 a +25V.

•

Lógica Indefinida: +5 a -5V.
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No receptor RS-232, os seguintes níveis de voltagem são definidos:
Lógica 1: -3 a -25V
•

Lógica 0: +3 a +25V

•

Lógica Indefinida: - 3 a+3V

Figura 28 - Níveis de Voltagem para a Interface RS232
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O transmissor RS-232 requer uma voltagem levemente maior que o receptor para
compensar a queda de tensão ao longo da linha de transmissão de dados.
Os níveis associados a um microprocessador são tipicamente de 0 a +5V (nível TTLTransistor-Transistor Logic).
Um driver de linha é necessário no fim da transmissão para ajustar a voltagem para
o nível correto nos link de comunicação. Similarmente, um receptor de linha é
requerido para ajustar a voltagem ao nível correto para interfacear com um
microcomputador.
Apesar da tensão bipolar de entrada, os receptores TTL compatíveis com RS-232
são alimentados com uma fonte a alimentação simples de +5V.
O computadores pessoais do tipo PC geralmente possuem um a fonte padrão +12V
que pode ser usada pelo driver de linha.

Figura 29 - RS-232 – Transmissores e Receptores

As linhas de controle ou “handshaking” (apertos de mãos) tem a mesma faixa de
voltagens na transmissão de lógicas 0 e 1, exceto quando tem oposição de
polaridade. Isto significa que:
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• Uma linha de controle assinalada ou feita ativa pelo dispositivo de transmissão
tem um alcance de tensão de +5 a +25V. O dispositivo de recepção a esta linha
de controle permite uma faixa de voltagem de +3V a +25V.
• Uma linha de controle inibida ou feita inativa pelo dispositivo de transmissão tem
uma faixa de voltagem de -5V a -25V. O dispositivo de recepção permite uma
faixa de voltagem de -3V a -25V.

4.6.1.2.

Características Mecânicas da Interface

A RS 232 define características mecânicas da interface entre um DTE e um DCE.
Define ainda que a interface deve consistir de um plug (macho) e um soquete
(fêmea) e que o soquete normalmente esteja no DCE. Embora não especificado no
RS-232C, o conector DB-25 (25 pinos tipo D) associado com o RS-232 é de fato
com a revisão D. A revisão E formalmente especifica um novo conector de 26 pinos
alternativo (conhecido como conector ALT A). O ALT A é fisicamente menor que o
DB-25 e satisfaz uma exigência por um conector menor adequado para
computadores modernos. O pino 26 não é usado. Em alguns equipamentos
compatíveis com o RS-232, onde pouco ou nenhum “handshaking” é exigido o
conector DB-9 (nove pinos,tipo-D) é comum. Esta prática se originou quando a IBM
decidiu por um adaptador serial/paralelo para o computador pessoal. Um conector
de menor formato era necessário para permitir ambas as interfaces para caber em
um cartão de interface ISA. Posteriormente, o conector DB-9 também se tornou
padrão por reduzir desperdício de pinos. A alocação de pinos comumente usados
com o DB-9 e DB-25 são mostrados na Figura 30.
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Figura 30 - Alocação de pinos em conector DB 25 e DB 9 do padrão RS232

4.6.2.Limitações da Interface RS232

Apesar da popularidade e extensivo uso, deve ser lembrado que a interface RS232
foi originalmente desenvolvida para interfacear terminais de dados a modens. No
contexto de equipamentos modernos, RS232 tem diversas fraquezas. A maioria
delas se refere como o resultado de aumentados requisitos para interfacear outros
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dispositivos como PC’s, instrumentação digital, linhas digitais de variadores de
velocidade, monitores de sistemas de energia, e outros dispositivos periféricos em
plantas industriais. As principais limitações da RS-232 quando usada para
comunicação e instrumentação e equipamentos de controle são:
•

A limitação de distância de 15 metros (50 pés) fim a fim, muito curta para a
maioria dos sistemas de controle.

•

A taxa de 20Kbps, muito lenta para muitas aplicações

•

Os níveis de sinal de -3 a -25V e +3V a +25V não são diretamente
compatíveis com as fontes padrão de energia modernas.

Consequentemente, outras interfaces têm sido desenvolvidas pela RS para superar
essas limitações. A interface RS-485 está sendo crescentemente sendo usada para
sistemas de instrumentação e controle.
O padrão RS-232 define 25 conexões elétricas. As conexões elétricas são divididas
em quatro grupos à saber:
•

Linhas de dados

•

Linhas de controle

•

Linha de temporização

•

Funções secundárias especiais

As linhas de dados são usadas para transferir dados. O fluxo de dados é designado
para controle da interface DCE.
A linha de transmitir, no qual o DTE transmite e o DCE recebe, é associada com o
pino 2 no DTE e pino 2 no fim do DCE para um conector DB-25. Essas alocações
são reversas para conectores DB-9. A linha de recepção, no qual o DTE recebe e o
DCE transmite é associado com o pino 3, no fim DCE. O pino 7 é a linha de retorno
comum para as linhas de transmissor e receptor.
As linhas de controle são usadas para dispositivos de controle interativo, as quais
comumente conhecidas como hardware “handshaking”. Essas linhas regulam o fluxo
de dados usados pelas interfaces.
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As quatro linhas de controle mais comuns são:
•

RTS: Requista para enviar

•

CTS: Limpa para enviar

•

DSR : Data set ready (or DCE ready in RS-232D/E)

•

DTR: Data terminal ready (or DTE ready in RS-232D/E)

Há uma relação entre a velocidade disponível para transmissão de dados e o
comprimento do cabo para conectar dois dispositivos da interface RS-232. Quando a
velocidade de transmissão de dados aumenta, a qualidade da transição do sinal de
um nível de voltagem para outro, por exemplo de -25V a +25V, torna-se mais
dependente da capacitância e indutância do cabo, portanto alterando a impedância.
A taxa na qual a voltagem pode “crescer” (“slew rate”) de um nível lógico para outro
depende principalmente na capacitância do cabo e a capacitância aumenta com o
comprimento do cabo. O comprimento do cabo é limitado pelo número de erros de
dados aceitáveis durante a transmissão. O padrão RS-232 “D” e “E” especificam o
limite para a capacitância total do cabo como sendo 2500pF. Como esta
capacitância típica sendo melhorada para em torno de 160pf por metro para
somente 50pF por metro em anos recentes, o comprimento máximo do cabo foi
estendido para cerca de 15 metros (50pés) para 50 metros (166pés).
As taxas comuns para transmissão de dados usados para a RS-232 são 110, 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600 e 19200 bps.
Para curtas distâncias, entretanto as taxas de transmissão de 38400, 57600 e
115200 também podem ser usadas. Baseadas em teste de campo, conforme
resumido na Tabela 3, apresenta-se as relações práticas entre as máximas
velocidades (baud rate) e distancias máximas dos cabos permitidas. Note que a
velocidade alcançada depende da voltagem do transmissor, capacitância do cabo e
ruído do ambiente.
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Tabela 3: Demonstração de comprimento máximos de cabo coma velocidade para a interface RS-232

Baud Rate

Comprimento do Cabo (metros)

110

850

300

800

600

700

1200

500

2400

200

4800

100

9600

70

19200

50

115000

20

4.7. A INTERFACE RS-422

Neste padrão de interface balanceada, o “nível 1” é representado fisicamente por
uma tensão “positiva” do pino de sinal (+) em relação ao pino de referencia (-),
podendo variar de 2V a 12V para saída de 0,2V a 12V para entrada. Já o “nível 0”
deve ter uma tensão “negativa” do pino de sinal (+) em relação ao pino de referencia
(-).
Este padrão não define um conector físico específico. Fabricantes que aderiram a
este padrão usam muitos conectores diferentes, incluindo os terminais de parafusos,
DB9 ou DB25 com pinagem não padronizada, DB25 com padrão ES-530 e DB-37
com padrão RS-449. O RS-422 é comumente usado em comunicações ponto a
ponto realizadas por um drive dual-state. A Figura 31 mostra um exemplo deste drive
dual state para as redes RS-422 e também a RS 485..
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Figura 31 - Driver RS-422

Este padrão é utilizado para transmissões a longa distância (1200m – segundo
norma) e que exigem altas velocidades, mas são necessários dois pares de fios para
uma transmissão duplex. Os sinais de controle (RTS, DTS, DTR, CTS) não estão
presentes. A versão desbalanceada para RS-422 é a RS-423.

4.8. A INTERFACE PADRÃO RS-485

O padrão RS485-A é um dos mais versáteis da interface RS. Este é uma extensão
do RS-422 e permite a mesma distância e velocidade de dados, mas aumenta o
número de transmissores e receptores permitidos na linha. O RS-485 permite uma
rede “multitomada” com conexão em 2 fios e permite comunicação serial confiável
para:
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•

Distâncias de até 1200m (4000 pés, o mesmo que o RS-422).

•

Taxas de transmissão de até 10Mbps (o mesmo que o RS-422).

•

Até 32 conexões de equipamentos em linha.

•

Até 32 conexões de receptores de em linha.

A máxima taxa de transferência e o comprimento máximo, entretanto, não são
alcançados simultaneamente.
Para um cabo de par trançado 24 AWG, a máxima taxa de transferência de dados é
aproximadamente 90 kbps. O comprimento de cabo máximo em 10 Mbps é menor
que 20 pés (6 metros).
Um melhor desempenho exigirá um cabo de maior bitola e possivelmente o uso de
terminadores ativos (estado sólido) no lugar de resistores de 120 Ohms. De acordo
com o padrão RS-485, poderão existir 32 transceptores padrão na rede. Alguns
fabricantes fornecem dispositivos que são equivalentes a ½ ou ¼ padrão, neste caso
o número de dispositivos máximo pode ser incrementado para 64 ou 128. Se mais
transceptores são necessários, então repetidores tem que ser usados para estender
a rede.
Os dois condutores consistindo o barramento são referidos como A e B na
especificação. O condutor A é alternativamente chamado como A-, TxA ou Tx+. O
condutor B, de maneira similar é chamado B+, TxB e Tx-. Embora aparente seja
uma nomenclatura um pouco confusa, identificando os fios como A e B, não é nada
complexo. No estado OFF ou MARK (isto é, quando o pino RS-232 TxD está baixo
(exemplo menos 8V), a voltagem do fio A é mais negativa do que o fio B.
A voltagem diferencial nas saídas A e B do transmissor (driver) são similares
(embora não idênticas) a aquelas para o RS-422, a saber:
•

-1.5V até -6V na terminal A em relação ao terminal B para o binário 1 (MARK
ou estado “OFF”)

•

+1,5V para +6V no terminal A em relação ao terminal B para o binário 0
(ESPAÇO ou estado “ON”).
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Como utilizado também no RS-422, o driver de linha para a interface RS-485 produz
um diferencial de +-5V nos dois fios.
O principal melhoramento da interface RS-485 é que o driver de linha pode operar
em três estados, chamados operação tri-state, como mostrado na Figura 32:
•

Lógica 1

•

Lógica 0

•

Alta-Impedância

Figura 32 - Interface de RS-485, em operação Duplex, com estados TRI-STATE

No estado de alta impedância, o driver de linha drena virtualmente nenhuma
corrente e aparenta não estar presente na linha. Isto é conhecido como “estado
desabilitado” e pode ser iniciado por um sinal sobre um pino de controle na linha do
driver do circuito integrado. A operação tri-estate permite uma rede de multiconexão
de até 32 transmissores pode ser conectados na mesma linha, embora somente um
pode estar ativo em um determinado tempo.
Cada terminal em uma sistema multiconexão pode ser alocado em um único
endereço para evitar conflito com outros dispositivos no sistema. O RS-485 inclui
limitadores de corrente em casos que a contenção ocorre.
O padrão de interface RS-485 é muito útil para sistemas onde diversos instrumentos
ou controladores podem ser conectados na mesma linha. Cuidados especiais devem
ser tomados com o software para coordenação de quais dispositivos na rede que
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podem estar ativos. Na maioria dos casos terminais mestres, tais como um PC ou
computador, controlam qual transmissor/receptor estarão ativos ao mesmo tempo.
Os dois fios para linha de transmissão de dados não requerem terminação especial
se o sinal de transmissão de um fim da linha até o outro fim (aproximadamente 200
metros por segundo) é significantemente menor que um quarto do crescimento do
sinal de tempo. Este é típico com linhas curtas e baixas taxas de transmissão. Em
altas taxas, ou o caso de linhas longas, terminação própria se torna crítica. Os
valores dos resistores de terminação (em cada fim) deve ser igual a impedância
característica do cabo. Este é tipicamente 120 Ohms para fios de par trançado.
A Figura 33 mostra uma rede típica multiconexão de dois fios. Note que a linha de
transmissão é terminada em ambos os fins da linha, mas são feitos pontos de
tomada no meio da linha.

Figura 33 - Rede de dois fios Típica com várias conexões

Uma rede RS-485 pode também ser conectada em uma configuração a quatro fios
como mostrada na Figura 34. Neste tipo de conexão é necessário que exista um nó
mestre e os outros escravos. O nó mestre comunica com todos os escravos, mas um
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nó escravo pode comunicar somente com o mestre. Uma vez que os nós escravos
nunca escutam a resposta do mestre a outros escravos, um nó escravo não pode
responder incorretamente a outro no escravo. Isto é uma vantagem em um ambiente
de misturados protocolos.

Figura 34 - Rede a quatro fios

Durante a operação normal, existem períodos onde todos os drivers RS-485 estão
desligados e as linhas de comunicação estão ociosas em estado de alta impedância.
Nessas condições, as linhas são susceptíveis a coletar ruído, e os sinais podem
podem ser entendidos como caracteres aleatórios na linha de comunicação.
Se um sistema RS-485 tem este problema, este deve incorporar resistores de “Bias”,
como indicado na Figura 35.
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Figura 35 - Instalação sugerida de resistores para minimizar ruído

O propósito destes resistores de “Bias” é não somente reduzir a quantidade de ruído
coletado, mas manter o receptor funcionando no estado IDLE (ocioso) quando
nenhum sinal de entrada é recebido. Para este propósito, a queda de tensão sobre o
resistor terminador de 120 Ohms deve ser maior que 200mV e o terminal A deve ser
mais negativo que o terminal B. Considerando que dois resistores de 120 Ohms
aparecem em paralelo, os valores do resistores de Bias podem ser calculados
usando a Lei de Ohm. Para uma fonte de +5V e resistores terminadores de 120
Ohms, um resistor de bias de 560 Ohms é suficiente. Isto assume que os resistores
de bias são instalados em apenas um nó. Alguns sistemas comerciais usam altos
valores para o resistor de bias, mas então assumem que todos ou diversos nós tem
resistores de bias anexados. Neste caso os valores dos resistores de bias em
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paralelo devem ser menores para assegurar pelo menos 200mV ao longo dos fios A
e B.
Os drivers de linha RS485 são projetados para lidar com 32 nós. Esta limitação pode
ser superada ao empregar-se um repetidor RS-485 conectado na rede. Quando
dados aparecem no lado do repetidor, é transmitido no outro lado. O repetidor RS485 transmite níveis cheios de tensão, consequentemente 31 nós podem ser
conectados a rede .
Um diagrama de uso para a rede RS-485 com um repetidor bi-direcional é dado na
Figura 36.

Figura 36 - Uso do RS-485 com repetidores

O pino ‘gnd’ do transceptor RS-485 deve ser conectado a lógica de referencia
(também conhecido como circuito terra ou circuito comum), ou diretamente, ou
através de um resistor de 100 Ohms de 1/2Watt. O propósito da colocação do
resistor é limitar o fluxo de corrente, se existe uma diferença de potencial de valor
significativo nos pontos de terra. Isto não é mostrado na Figura 34
Em conjunto, a lógica de referência é para ser conectada ao chassi de referencia ou
malha de aterramento e proteção de descargas atmosféricas, um terceiro fio, através
de um resistor de 100 Ohms de 1/2W. O chassis de referência, por sua vez, é
conectado diretamente a mesma referência (fio verde de aterramento ou sistema de
aterramento da alimentação). Se os nós de terra adequados são propriamente
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interconectados, então um terceiro fio rodando em paralelo com os fios A e B, é
tecnicamente falando, não necessário.
Entretanto, as ações de aterramento não são frequentemente realizadas, então um
terceiro fio é adicionado como na Figura 34.
Se o terceiro fio é adicionado, um resistor de 100 Ohms e 1/2Watt deve para ser
acrescentado em cada fim como mostrado na Figura 35.
As derivações ou “spurs” que são interconexões dos nós intermediários para o
barramento precisam ser tão curtos quanto o possível, uma vez que as derivações
longos criam uma impedância descasada, o que leva a reflexões indesejadas. A
soma das reflexões que podem ser toleradas dependem da taxa de transmissão de
dados. A 50 kbps, um “spur” de 30 metros pode ser executado, enquanto que a 10
Mbps, a linha de derivação deve ser limitada a 30cm. Geralmente, quando existem
muitas derivações em uma linha de transmissão são indicativos de mal
funcionamento, porque a impedância descasada, e assim as reflexões que ela cria,
devem ser mantidas tão curtas quanto possíveis.
Alguns sistemas criam em uma linha RS-485 uma configuração assim chamada
como “estrela”. Esta não é realmente uma estrela, uma vez que a topologia estrela
requer um dispositivo Hub em seu centro. A estrela é em fato um pequeno
barramento com extremamente longas “spurs”, e pronto para reflexões. Este pode
ser usado assim a baixas taxas de transmissão.
O limiar da decisão do receptor RS-485 é idêntico ao RS-422 e RS-423 receptores
em 400 mV (0.4V) como indicado na Figura 37.
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Figura 37 - Sensibilidade dos repetidores RS485/422 e 423

4.9. IDENTIFICANDO PROBLEMAS NA REDE RS-485

O RS-485 é o padrão mais comum de voltagem assíncrona em uso atualmente para
sistemas de comunicação de multiconexão, uma vez que este é muito resistente ao
ruído, pode enviar dados a altas velocidades (até 10 Mbps), pode transmitir por
longas distâncias (5 Km em 1200 Bps, 1200 m em 90 Kbps) e é fácil e barato de
usar.
As linhas “drivers” e receptoras RS-485 usam chips diferenciais. Isto significa que os
fios TX e RX são referenciados um ao outro. O nível 1 é transmitido, por exemplo,
quando os 1 das linhas está em +5V e o outro está em 0V. Um “nível 0” é então
transmitido quando a linha reverte e a linha que era +5V está agora em 0 volts e a
linha que estava em 0 Volts agora é +5V. Em sistemas funcionando, as voltagem
são usualmente em torno de +-2V com referência a outra. Os níveis de voltagem
intermediária são +- 200mV. Até 32 dispositivos podem ser conectados sobre um
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sistema sem o uso de um repetidor. Alguns sistemas permitem a conexão de 5
pernas para 4 repetidores e obtém 160 dispositivos em um sistema.
Os resistores são muitas vezes usados em sistemas RS-485 para reduzir ruído,
voltagens de modo comum e reflexões. Os resistores de “Bias” de valores de 560
Ohms a 4 kOhms podem às vezes ser usados para reduzir ruído. Esses resistores
conectados a linha B+ para 5V e a linha A para terra. À maiores voltagens estes não
devem ser usadas porque qualquer sinal acima de +12V irá causar falha no sistema.
Infelizmente, às vezes, esses resistores podem aumentar o ruído no sistema ao
permitir um melhor caminho para o ruído para a terra. Os resistores de voltagem de
modo comum usualmente têm um valor entre 100k e 200k Ohms. Os valores irão
depender das voltagens induzidas nas linhas. Elas devem ser iguais e tão altos
quanto possível e colocadas em ambas as linhas e conectadas à terra. As voltagens
de modo comum devem ser mantidas menos do que +7 Volts, medidas de cada
linha para à terra. Novamente, às vezes esses resistores podem aumentar o ruído
no sistema, por permitir um melhor caminho para o ruído para a terra. É melhor não
usar resistores de modo comum, a menos que sejam indicados pelo fabricante. O
valor do “resistor terminador” depende do cabo utilizado e é tipicamente 120 Ohms.
Valores menores de 110 Ohms não devem ser usados uma vez que os chips foram
projetados para direcionar uma resistência de carga não menor de 54 Ohms, sendo
o valor dos dois resistores de terminação em paralelo mais qualquer outro caminho
resistivo em paralelo. Esses resistores são colocados entre as linhas (nas
extremidades mais afastadas, não nos stubs) e reduzem reflexões. Se as linhas são
de menos de 100 metros em comprimento e as velocidades são de 9600 bauds ou
menos, os resistores de terminação usualmente se tornam redundantes, mas é
sempre importante seguir as recomendações dos fabricantes.
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4.10. RELAÇÃO ENTRE INTERFACES RS-485 E. RS-422

Na prática, RS-485 e RS-422 são muito similares um ao outro e os fabricantes
frequentemente usam os mesmos chips para ambos. A principal diferença de
funcionamento é que a RS-485 é usada com sistemas a 2 fios, multiconexão e HalfDuplex e a RS-422 é para sistemas de 4 fios ponto a ponto, Full-Duplex. Os
fabricantes frequentemente usam o chip como o 75154, conforme a Figura 38, com
dois drivers RS-485 na placa funcionando como driver RS-422. Um driver é usado
com transmissor e o outro como receptor. Pelo fato do chip RS-485 ter três estados,
TX, RX e alta impedância, o driver que é usado para transmitir pode ser ajustado
para modo de alta impedância quando o driver não está transmitindo dados. Isto é
frequentemente feito usando a linha RTS da porta RS232. Quando o RTS vai para
nível alto (voltage positiva), o transmissor está efetivamente desligado ao ser
colocado em nível de alta impedância.

Figura 38 - O Circuito Integrado RS-485
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O receptor está em estado de espera o todo o tempo, assim os dados podem ser
recebidos quando forem enviados.
Este método pode reduzir o ruído na linha por colocar em linha o mínimo de
dispositivos o tempo todo.

4.11. INSTALAÇÃO DO RS 485

As regras de instalação do RS-485 variam de fabricante para fabricante e assim não
há nenhum conector padrão para sistemas RS-485. É difícil de definir um
procedimento de instalação padrão. Mesmo assim, alguns procedimentos de
fabricantes são similares. O conector mais comum usado por sistemas RS-485 é ou
um par ou dois pares de dois conectores de parafuso. O conector preferido é um
conector de 2 pares por parafuso em aperto (Phoenix type). Os fabricantes às vezes
usam o conector DB-9, ao invés do conector parafuso para economizar dinheiro.
Infelizmente os conectores DB-9 têm problema quando usados para sistemas de
conexão do tipo multiconexão. O problema é que os conectores DB-9 são projetados
para serem instalados com somente um fio por pino. Os sistemas RS-485 são de
multiconexão em seus pontos de ligação e requerem a conexão de dois fios, sendo
este procedimento simples necessário para que os fios possam continuar na rede, e
também serão emendados na linha ao próximo dispositivo.
Este procedimento é simples para conectores de aperto por parafuso, mas não tão
fácil para um conector do tipo DB-9. Com um conector parafuso, os dois fios podem
ser torcidos juntos e inseridos no conector sobre o parafuso. Quando o parafuso é
então apertado, a conexão está estabelecida. Com o conector DB-9, os dois fios
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podem ser soldados com um terceiro fio. O terceiro fio é então soldado ao único pino
no conector.
Nota: Ao usar conectores parafuso, os fios não devem ser soldados juntos.
Quaisquer dos fios devem ser torcidos juntos com um conector com ferramenta de
crimpagem e devem ser conectados os fios antes deles serem inseridos no conector
de parafuso.
Problemas sérios nos sistemas RS-485 são raros (esta é uma razão de ser muito
utilizada). Mas alguns problemas de instalação que devem ser levados em
consideração:
• Reversão dos fios: (exemplo preto no lugar do branco, e branco no lugar do
preto).
• Conexões soltas ou mal feitas devido a uma instalação mal feita.
• Ruído elétrico ou eletrônico em excesso no ambiente.
• Problemas de voltagem em modo comum.
• Reflexões do sinal devido a perda de conexão dos terminadores ou colocação
de terminações incorretas.
• O fio de aterramento não aterrado, aterramento incorreto, ou não conectado
em cada ponto
• Tendência de ligação em “estrela” ou excessivo uso de derivações ao longo
do caminho de instalação.

É importante verificar que nenhum dos fios se encontram invertidos, checar se as
mesmas cores dos fios estão conectadas aos mesmo pinos em todos os conectores.
É importante verificar com o fabricante o código de cores correto. Verificar que os
instaladores estão informados com os procedimentos de instalação procurando
evitar perder conexões. Devem ser usadas ferramentas de torque, com o aperto
adequado e problemas em conexões podem ser minimizadas.
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4.12. O PADRÃO V.35

O V.35 é o padrão internacional de transmissão de dados a 40 kbps usando grupos
de circuitos de banda de 60 a 108kHz. Este padrão é comumente utilizado para DTE
ou DCE fazendo a interface com uma portadora digital de alta velocidade, como, por
exemplo, no DDS (Dataphone Digital Service) da AT&T, um serviço de
comunicações no qual os dados são transmitidos já na forma digital ao invés da
forma analógica.

4.13. COMPARATIVO ENTRE OS PADRÕES DE TRANSMISSÃO
SERIAL

Para efeito comparativo, na Tabela 4 é apresentada uma comparação entre os
padrões RS-232, RS-423, RS-422 e o RS-485, bem como suas principais
características de comunicação.

Tabela 4 - Comparativo entre redes seriais

Características
Referencia
Quantidade de
dispositivos
Distância Máxima
Taxa Transmissão Máxima
Tensão Máxima comum

RS-232
RS-423
RS-422
desbalanceada desbalanceada balanceada
2
2/10
10

RS485
balanceada
32

15m
20kbps
+-25V

1200m
100kbps
+-6V

1200m
10Mbps
+12V a -7V

Sensibilidade Entrada
Resistência de entrada

+-3V
3 a 7 K Ohms

+-0,2V
>4 Kohms

1200m
10Mbps
+-6V a 0.25V
+-0,2V
> 4KOhms

+-0,3V
> 12
KOhms
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Na Figura 39 é mostrado o gráfico da distância pela taxa de transmissão. Observase que o padrão RS-485 apresenta melhores resultados em relação aos demais
padrões de comunicação.

Figura 39 - Taxa de transmissão por velocidade e transmissão

4.14. O PADRÃO USB

O USB (Universal Serial Bus) é um padrão de transmissão serial de dados muito
utilizado atualmente, popularizado pelo seu uso na interligação de periféricos e
computadores PC, com webcam, impressoras, pendrive, scanner, etc. USB foi criado
em 1995 através de uma aliança entre várias empresas de grande porte como
Microsoft, Compaq, Intel, Hawlet-Packwoard, Lucent, NEC e Philips.
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Em notebooks, o padrão USB praticamente já substituiu as portas RS-232 antes ali
presentes. Seu uso tem, também, crescido substancialmente no ambiente industrial
na interligação entre computadores PC e CLP, visando principalmente a
programação e monitoramento de CLP, papel este que era cumprido principalmente
por portas RS-232. O USB permite ainda o uso de hubs USB, que disponibilizam 4
ou 8 portas USB, expandindo a quantidade de dispositivos que se pode conectar
através de uma porta USB, conforme a Figura 40.

Figura 40 - Hub USB de 8 portas

Teoricamente, pode-se conectar até 127 dispositivos USB em uma única porta,
porém a velocidade de transmissão de dados de todos os equipamentos envolvidos
é comprometida. Em redes industriais, os Hubs USB têm sido utilizados na camada
física ao interligar-se CLP e redes Ethernet Industrial. Na Figura 40 pode-se
observar um exemplo de um HUB para aumentar a capacidade de interligação ao
mesmo dispositivo.
Uma característica importante do padrão USB é a sua capacidade de ser “plug and
play”, ou seja, permitir fácil instalação de dispositivos sem precisar desligá-los pela
identificação automática e disponibilidade imediata de seus recursos. Desta forma
não é necessária a escolha manual de endereços físicos de hardware e nem de
requisitos de interrupções, evitando conflitos de IRQ.
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A primeira versão deste padrão, a versão 1.0, permite taxas de transmissão de 1,5
Mbps. Esta versão logo foi ultrapassada pela versão 1.1, cuja velocidade vai de 1,5
Mbps (Low-Speed) a 12 Mbps (Full-Speed). No ano 2000, foi lançada a versão 2.0
(High-Speed) que permite comunicações com taxa de transmissão até 480Mbps,
cerca de 60Mbps (60 MBytes por segundo), mantendo a compatibilidade com as
versões anteriores. Na Figura 41, por sua vez, é apresentado um conector USB com
seus devidos pinos identificados. Observa-se, pela figura, que além de efetuar a
transferência de dados, o padrão USB também permite a alimentação de circuitos
eletrônicos através de tensão de 5 Vcc, presente em seus terminais. Apesar da
referencia GND estar presente na pinagem, o padrão USB é considerado
balanceado, por isso, permite altas taxas de transmissão.

Figura 41 - Pinagem de conectores USB

A codificação utilizada é a NRZI (Non Returnto Zero Inverter) em que o bit 1 é
codificado através de transições de tensão entre os terminais D+ e D- (tanto
transições de subida como de descida) e o bit 0 quando não há transição.
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4.15. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 3

Neste capitulo foram apresentados os principais padrões utilizados para transmissão
de dados através de interface serial, além de conceitos que são imprescindíveis para
o entendimento do funcionamento e das características de redes industriais. No
próximo capítulo são apresentados os principais meios físicos de transmissão
empregados comercialmente em redes, em especial, nas redes industriais.
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5. PROTOCOLO MODBUS

5.1. OBJETIVOS

Os objetivos principais deste estudo sobre o Protocolo MODBUS é ter entendimento
sobre as seguintes características deste protocolo:
• Listar as principais estruturas do ModBus e quadros utilizados no protocolo
• Identificar e corrigir problemas com mensagens do protocolo, relatórios de
excessão e ruído

5.2. VISÃO GERAL DO PROTOCOLO MODBUS

O Modbus é um protocolo de transmissão (somente um protocolo) desenvolvido pela
Gould Midicon (atualmente Schneider Electric) para sistemas de controle de
processo. Este é, entretanto, considerado como um protocolo público ou aberto e
tem se tornado um padrão de fato em produtos de fabricantes diversos. Em
contraste a outros barramentos e protocolos, a camada física (camada 1 do modelo
OSI) não foi definida. O MODBUS é um protocolo simples, flexível e bem conhecido,
o qual permite que dispositivos troquem dados digitais ou analógicos. Os usuários
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finais são conscientes que ao especificar MODBUS como a interface requisitada
entre subsistemas é um modo de alcançar integração entre produtos de diversos
fabricantes e a baixo custo. Os fabricantes de pequenos equipamentos também têm
a consciência que eles devem oferecer MODBUS com EIA-232 e ou EIA-485 para
vender seus equipamentos para integradores de sistemas para o uso em projetos
maiores. Os integradores de sistemas conhecem que o MODBUS é uma interface
segura para ser executada, como também ele podem assegurar suas especificações
e lidar com inevitáveis mudanças de características, aos quais podem acontecer.
Entretanto, o MODBUS sofre de limitações impostas pelos links seriais EIA 232/485,
incluindo as seguintes:
•

As linhas seriais têm taxas de transmissão relativamente baixas de 9600 a
115000 bauds, significando somente 0.0010 Mbps a 0.155 Mbps. Ao ser
comparado com os atuais níveis de velocidades de redes de controle de 5
a 16 Mbps ou mesmo as novas velocidades Ethernet de 100 Mbps, e 1
Gbps e 10 Gbps.

•

Enquanto é fácil fazer ligação de 2 dispositivos pelo EIA-232 e até 20 a 30
dispositivos pelo EIA-485, implementar esta solução consiste em uma
hierarquia complexa de mestre e escravos em um estrutura de árvore
aninhada. Esta estrutura nunca é simples de dar manutenção.

•

Os Links Seriais com MODBUS são tipicamente projetados em sistemas de
mestre-escravo. Isto significa que um dispositivo mestre é responsável por
todos os dados em tempo real.

Os projetistas compartilham os dados com múltiplas estações de trabalho de
operadores, sistemas de controle, sistemas de banco de dados, estações de
trabalho para otimização de processo e todos os outros usos potenciais para o uso
dos dados, finalizando com uma complexa, e frágil hierarquia de grupos de
mestre/escravo embaralhando os dados, acima da escada. À parte da complexidade
envolvida, os menores níveis de hierarquia (mesmo caros sistemas DCS)
desperdiçam tempos preciosos em estruturas de pacotes de dados somente com o
benefício de altos níveis de hierarquia. O ModBus tem a vantagem de alta
compatibilidade entre fabricantes de instrumentos e muitos usuários em operação.
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Isto pode, entretanto, ser compensado como sendo de fato um padrão industrial de
comprovada capacidade.
Certas características do protocolo Modbus são fixas, tais como formatação,
sequência de quadros, manipulação de comunicação de erros e condições de
exceção e funções executadas. Outras características são selecionadas. Essas são
meio de transmissão, características e modo de transmissão via RTU ou ASCII. As
preferências de configuração do usuário são ajustadas em cada dispositivo e não
podem ser mudadas enquanto o sistema está rodando. Os dois modos de
transmissão no qual os dados são trocados são:
•

ASCII, transmissão legível para o usuário, usada, por exemplo, para teste
(formato ASCII)

•

RTU: compacto e mais rápido, usado para operação normal (formato
Hexadecimal)

O modo RTU (às vezes referenciado como MODBUS B – Modbus Binário) é o modo
MODBUS preferido. A transmissão em modo ASCII (referenciado como MODBUS A)
têm mensagens típicas em torno do comprimento de duas vezes o comprimento das
mensagens do equivalente MODBUS RTU, e também oferece checagem erros para
transmissão e comunicação de erros. As comunicações de erros são detectadas por
formatos de caracteres, checagem de paridade, checagem de redundância ou
checagem de redundância de 16 bits cíclicos (CRC-16). O último varia dependendo
se o modo de transmissão é ASCII ou RTU para os pacotes e podem ser também
enviados via rede de área local (LAN) ou redes de área ampla (WAN) ao encapsular
os pacotes de dados Modbus, dentro de um pacote TCP/IP.
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5.3. ESTRUTURA DO PROTOCOLO MODBUS

A tabela 5 seguinte ilustra o formato típico do formato do quadro da mensagem
Modbus:

Tabela 5: Formato do quadro de Mensagem Modbus

Adress Field
1 byte

Function Field
1 byte

Data Field
Comprimento variavel

Error check field
2 bytes

O primeiro campo em cada quadro da mensagem é o campo de endereço (Adress
Field), o qual consiste de um único byte de informação. Nos quadros requisitados,
este byte identifica o controlador para o qual este é direcionado. O quadro de
resposta resultante é como sendo o endereço do dispositivo que responde. Cada
escravo pode ter um endereço entre 1 e 247, embora existam limitações práticas
para limitar o número de escravos. Uma instalação típica MODBUS teria um mestre
e dois ou três escravos. O segundo campo na qual a mensagem é campo de função
(Function Field), a qual também contém um único byte de informação. Em uma
requisição de host, este byte identifica a função que o PLC alvo tem que realizar. Se
o PLC alvo está disponível para realizar a função requisitada, o campo de função é
sua resposta que irá ecoar com a mensagem original enviada. Não sendo assim
possível, o campo de função irá ser ecoado com o bit mais significativo fixado em 1,
assim sinalizando uma exceção.
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Tabela 6: Endereços MODCON e Funções realizadas

Endereço

Endereço

Codigo de

Absoluto

Relativo

Funçao

Descriçao

Coils

00001 a 09999

0 a 9998

01

Ler Estado do Coil

Coils

00001 a 09999

0 a 9998

05

Forçar único Coil

Data Type

Forçar
Coils

00001 a 09999

0 a 9998

15

Entradas
Discretas

0 a 9998

02

Registros de
entradas

30001 a 39999

0 a 9998

04

40001 a 49999

0 a 9998

03

40001 a 49999

0 a 9998

06

0 a 9998

16

retentivos

-

-

-

-

-

07

08

registro

único
múltiplos

registros
Ler

-

de

Registros

Ajustar
40001 a 49999

da

entrada

Ajustar

Registro
Retentivo

registro

Ler

Registro
Retentivo

Estado

entrada
Ler

Registro
Retentivo

Coils
Ler

10001 a 19999

múltiplos

estado

de

exceção
Teste

de

diagnóstico

de

malha fechada

O terceiro campo no quadro da mensagem (data field), o qual varia em comprimento
de acordo com a função que é especificada no campo de função. Em uma
requisição de host, este campo contém informação da PLC que poderá completar a
função requisitada. Em uma resposta de PLC, este campo contém qualquer
requisição de dados feita pelo host. Os últimos dois bytes no quadro da mensagem
compactam o campo de checagem de erros (Error Check Field). O valor numérico do
campo é calculado ao ser realizado um algoritmo CRC-16 (Cyclic Redudancy Check)
no campo da mensagem. Esta checagem de erro assegura que os dispositivos não
reajam para mensagens que estejam corrompidas durante a transmissão.
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A Tabela 6 lista as faixas de endereços e os desvios para esses quatro tipos de
dados, como também os códigos de funções que se aplicam em cada caso. A
Tabela citada também dá uma rápida referência ao tipos de dados ModBus.

5.4. CÓDIGOS DE FUNÇÕES

Cada quadro de requisição contém um código de função que define a ação
esperada pelo controlador alvo. O significado do campo de requisição de dados é
dependente do código de função especificado.
Os seguintes parágrafos definem e ilustram os mais comuns códigos de função
suportados. Nestes exemplos, o conteúdo do campo do quadro de mensagem é
mostrado com os bytes em valores convertidos em hexadecimais.
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5.4.1.Código de Função–01 (Read Coil – ou Estado de saída digital)

Esta função permite ao host obter o estado de uma ou mais saídas digitais (se em
estado “LIGADO” ou “DESLIGADO”) do dispositivo alvo.
O campo de dados da requisição consiste do endereço relativo à primeira saída
(coil), seguida do número de saídas a serem lidas.
O campo de dados do quadro de resposta consiste da contagem da quantidade dos
bytes de saídas digitais, seguido de vários bytes dos dados referentes às saídas
digitais.
Os dados das saídas digitais são empacotados com um bit de estado de cada saída
consecutiva (1=LIGADO, 0=DESLIGADO). O bit menos significante do primeiro byte
referente aos dados das saídas digitais e carrega o estado da primeira saída digital
lida.
Se o número de saídas digitais lidas não é um múltiplo de 8 (para formar um byte),
os últimos dados do byte serão anexados como zero. Notar que se múltiplos bytes
de dados são requisitados, o bit de menor ordem do primeiro byte de dados na
resposta do escravo, contém o primeiro endereço da saída digital.
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Figura 42 - Exemplo de leitura do estado das saídas digitais

Como exemplo, na Figura 42, o host requisita o estado das saídas digitais 000A
(decimal 00011) e 000B (decimal 12). A resposta do dispositivo alvo indica que
ambos as saídas digitais estão em estado LIGADO.

5.4.2.Código de Função–02 (Read input Status – ou Estado das
entradas digitais)

Esta função permite ao host ler uma ou mais entradas digitais do dispositivo alvo.
Os bytes das entradas digitais de dados são empacotados com um bit de estado
para cada entrada discreta consecutiva (1=”LIGADO” e “0”=DESLIGADO). O bit
menos significativo do byte de entrada de dados discreta carrega o estado da

103

primeira entrada lida. Se o número de entradas lidas não é múltiplo de oito, o último
byte de dados será completado com zeros ao fim do byte. O bit de menor ordem do
primeiro byte da resposta do escravo contém o primeiro endereço da entrada digital.

Figura 43 - Exemplo de leitura do estado das entradas digitais

No seguinte exemplo, conforme a Figura 43, o host requer o estado das entradas
digitais com deslocamento de endereço (OFF) 0001 e 0001 Hex, isto é o número
decimal 10001 e 10002. A resposta do dispositivo alvo indica que a entrada discreta
10001 está “DESLIGADA” e 10002 está “LIGADA”.
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5.4.3.Código

de

Função–03

(Lendo

registros

de

Controle

Retentivos- holding registers)

Esta função permite ao host obter o conteúdo de um ou mais registros de controle no
dispositivo alvo.
O campo de dados do quadro requisitado consiste do endereço relativo do primeiro
registro de controle seguido pelo número de registros a serem lidos. O campo de
dados da resposta consiste da contagem dos bytes de dados dos registros seguidos
dos vários bytes dos dados dos registros de controle.
O conteúdo de cada registro requerido (16bits) são retornados em dois bytes de
dados consecutivos (o byte mais significante primeiro). No seguinte exemplo,
conforme a Figura 44, o host requisita o conteúdo dos registros de controle
hexadecimal com offset 0002 ou decimal 40003. A resposta do controlador indica
que o conteúdo do valor numérico do registro de controle é o hexadecimal 07FF, ou
o decimal 2047. O primeiro byte do registro de resposta de dados é o byte de maior
ordem do primeiro registro endereçado.

Figura 44 - Exemplo de registro de controle de dados
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5.4.4.Código de Função–04 (Lendo registros de Entrada)

Esta função permite ao host obter os conteúdos de um ou mais registros de entrada
do dispositivo alvo. O campo de dados do quadro requisitado consiste do endereço
relativo do primeiro registro de entrada, seguido pelo número de registros a serem
lidos. O conteúdo do quadro de resposta consiste da contagem de registros dos
bytes de dados seguidos pelos vários bytes dos dados dos registros de entrada. O
conteúdo de cada registro requisitado é retornado em dois bytes com os valores dos
registros consecutivos (os bytes mais significantes primeiro). A faixa permitida para
endereços de registros de entrada varia de 0 a 4095. No seguinte exemplo,
conforme a Figura 45, o host solicita o conteúdo do registro de entrada hexadecimal
com offset 0000 (decimal 30001). A resposta do PLC indica que o valor numérico do
conteúdo do registro é 03FFH, no qual corresponderia a um valor de dados de 25
porcentual (se a escala de 0 a 100% é adotada) e a 12 bits para conversor com uma
leitura máxima de 0FFFH usada.

Figura 45 - Exemplo de Leitura de Registro de entrada
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5.4.5.Código de Função-05 ( Forçar única saída digital)

Esta função permite a um host alterar o estado “LIGADO” ou “DESLIGADO” de uma
única saída discreta no dispositivo alvo. O campo de dados do quadro requisitante
consiste do endereço relativo da saída discreta seguida do estado desejado para
aquela saída. Um valor de estado FF00 irá ativar a saída digital, enquanto que o
valor 0000H irá desativá-la. Qualquer outro valor de estado é ilegal. Se o controlador
está habilitado para forçar uma determinada saída para o estado requisitado, o
quadro de resposta será idêntico ao de requisição. De outra forma, uma resposta de
exceção será retornada. Se o endereço 00 é usado para indicar modo de difusão
(broadcast), todos os escravos anexados ao processo modificarão o endereço de
saída especificado para o estado requisitado. O seguinte exemplo, conforme a
Figura 46, ilustra uma tentativa com sucesso de forçar a saída 11 (decimal) para o
estado “DESLIGADO”.

Figura 46 - Exemplo de forçar uma única saída digital
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5.4.6.Código de Função–06 (Modificando o valor de um único
registro)

Esta função possibilita ao host alterar o conteúdo de um único registro de controle
do dispositivo alvo. O campo de dados do quadro requisitante consiste do endereço
relativo do registro de controle seguido pelo novo valor a ser escrito naquele registro
(o byte mais significante primeiro). Se o controlador está disponível para escrever o
novo valor requisitado naquele registro especificado, o quadro de resposta será
idêntico aquele da requisição. De outra forma, uma resposta de exceção será
retornada. O seguinte exemplo, conforme a Figura 47, mostra um quadro com a
tentativa bem sucedida de mudar o conteúdo do registro de controle 40003 para
3072 (0C00Hex). Quando o endereço do escravo é ajustado a 00 (modo difusão),
todos os escravos carregarão ao registro especificado, o valor requisitado.

Figura 47 - Exemplo de Modificar o conteúdo de um único registro
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5.4.7.Código de Função–07 (Ler o Estado de exceção)

Esta é uma curta mensagem requisitando o estado de oito pontos digitais dentro do
dispositivo escravo. Por exemplo, isto poderia ser o estado da bateria, se a proteção
de memória foi habilitada, ou o estado lógico de estado (se ligados ou desligados)
para armários inteiros contendo entradas e saídas conectados ao sistema. A Figura
48 exemplifica uma possibilidade de resposta para este código de função.

Figura 48 - Mensagens de consultados para ler estados de exceção
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5.4.8.Código de Função–08 (Teste de comunicação em malha
fechada)

O objetivo desta função é testar a operação do sistema de comunicação sem afetar
as tabelas de memória do dispositivo escravo. Como com este procedimento é
também possível de executar diagnósticos específicos adicionais no dispositivo
escravo (poderia ser considerado como necessário) tal como checagem de erros
CRC, número de relatórios de exceção. O uso mais comum será considerado nesta
secção, a saber, um simples retorno de mensagem de requisição.

Figura 49 - Mensagem de teste de comunicação em malha fechada
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5.4.9.Código de Função–0F (Forçar múltiplas saídas digitais)

Este procedimento força as saídas adjacentes ou grupos de saídas digitais para um
estado “LIGADO” ou “DESLIGADO”. O exemplo seguinte força 10 saídas digitais
começando do endereço 01 Hex (nó escravo endereço 01) para o estado “LIGADO”.
Se o endereço do escravo é usado no quadro de requisição, o modo de difusão não
será executado, resultando em todos os escravos mudando suas saídas no
endereço definido. Um exemplo é mostrado na Figura 50.

Figura 50 - Forçando múltiplas saídas digitais
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5.4.10.

Código de Função – 10( Forçando múltiplos registros )

Este é similar ao ajuste de um único registro e força múltiplos registros. No exemplo
abaixo, conforme a Figura 51, o endereço do escravo 01 tem 2 registros mudando
começando no endereço 10.

Figura 51 - Mudando o estado de múltiplos registros

•

Requisição Ilegal
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Tabela 7 - Listagens de códigos de exceção mais comuns que podem ser retornados

Código
01
02
03

Nome
Illegal function
Illegal data address
Illegal data value

04
05

Failure in associated
value
Acknowledge

06

Busy, rejected message

Descrição
Função solicitada não é suportada
Endereço de dados não é suportado
Valor do dado especificado não é
suportado
PLC escravo falhou em responder a
mensagem
Escravo PLC está processando o
comando
Escravo PLC está ocupado

Um exemplo de requisição ilegal da resposta de exceção correspondente é
mostrada abaixo. A requisição de exemplo é “LER” o estado da SAÍDA DIGITAL dos
pontos 514 a 521 (oito saídas começando com um offset 0201H). Esses pontos não
são suportados nesta PLC, assim um relato de exceção é gerado indicando código 2
(endereço ilegal).

Figura 52 - Exemplo de requisição ilegal
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5.5

CONCLUSÃO

O Modbus é um padrão aberto usado para intercomunicar vários equipamentos de
diversos fabricantes. É apenas um protocolo.
Neste capítulo foi desenvolvido os principais códigos e recursos presentes neste
protocolo a nível de mensagens utilizados. Desta forma, é possível que outras redes
façam o uso dos quadros de mensagens utilizados pelo Modbus para uso em seus
equipamentos.
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6. DEVICENET

O objetivo do estudo para o DeviceNet é compreender os principais aspectos
relacionados ao mesmo:
•

Relação das principais características do DeviceNet

•

Identificar e corrigir problemas

•

Topologia de cabeamento

•

Alimentação e aterramento

•

Níveis de sinal de tensão

•

Terminações, cabeamento, ruídos, e problemas do nó de comunicação.

6.1. INTRODUÇÃO

O DeviceNet foi desenvolvido pelo fabricante Allen-Bradley e é uma rede de
dispositivos de baixo nível baseado em redes CAN (Controller Area Network)
desenvolvido pela Bosch (GmbH) para a indústria automobilística. Seu projeto
destina-se a interconectar dispositivos de baixo nível (sensores e atuadores) como
dispositivos de alto nível (controladores).
O formato variável “multi-byte” do quadro da mensagem CAN é bem adequada para
esta tarefa e quanto mais informação pode ser comunicada por nível de mensagem
quanto como para sistemas do tipo informação de bit. A ODVA (Open DeviceNet
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Vendor Association) é uma associação para difusão da tecnologia e foi formada para
documentar as especificações DeviceNet, e assegurar compatibilidade de
especificações

e

oferecer

assistência

técnica

para

fabricantes

desejando

implementar DeviceNet. A especificação do DeviceNet é aberta e disponível para
consulta pela ODVA.
A rede DeviceNet pode suportar até 64 nós, os quais podem ser removidos
individualmente a quente (com a rede ligada) e sem afetar a linha principal. Um
único cabo com quatro condutores (redondo ou reto) oferece alimentação e
comunicação de dados. Esta suporta uma topologia em barramento (linha principal
com acesso a ligação), que permite ainda que ramais sejam feitos nas ligações.
Existe proteção de construção para inversão de polaridade em todos os nós,
protegendo de danos causados pela troca inadvertida dos fios.
As taxas de transmissão suportadas são 125, 250 e 500 Kbaud, embora em uma
instalação específica não precisa suportar todas estas taxas de dados de acordo
com a distância.
Como a rede DeviceNet foi projetada para fazer conexão de dispositivos de baixo
nível como também controladores de alto nível, uma única adaptação ao protocolo
básico

CAN

foi

desenvolvido.

Este

é

similar

ao

familiar

procedimento

“requisição/resposta” ou técnica “mestre/escravo”, mas ainda utiliza dos benefícios
da velocidade original da rede CAN.
A Figura 53 abaixo ilustra o posicionamento do DeviceNet e CANBUS dentro do
modelo OSI. Notar que, o DeviceNet somente implementa as camadas 1, 2 e 7 do
modelo OSI. As camadas oferecem a infra-estrutura básica de rede, enquanto que a
camada 7 oferece uma interface para o software aplicativo. Devido a ausência das
camadas 3 e 4, nenhum roteamento e controle fim-a-fim é possível.
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Figura 53 - Modelo OSI e DeviceNet

6.2. CAMADA FÍSICA

6.2.1.Topologia

O meio de transmissão Devicenet consiste de uma topologia física em barramento.
O barramento “tronco” (trunk) com fios brancos e azuis é a espinha dorsal da rede e
deve ser terminada em ambos os pontos terminais por um resistor de 120 Ohms e ¼
Watt. As linhas de derivação devem ter até 6 metros (20 pés) em comprimento
possibilitam a conexão de nós (dispositivos) à linha troco principal, mas deve ser
tomado cuidado para não se exceder a contagem total de derivações para uma
velocidade específica desejada. As derivações para múltiplos nós é permitido
somente nas linhas dedicadas à conexão.
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Figura 54 - Topologia DeviceNet

Estão disponíveis três tipos de cabos, sendo que todos podem ser usados como
linha-tronco. Eles são do tipo: grossos, finos e retos.
A Figura 54 mostra uma topologia típica de uma rede DeviceNet.

6.2.2.Conectores

A rede DeviceNet adotou uma variedade de conectores abertos e fechados que são
considerados adequados para conectar equipamentos no barramento e linhas de
derivação. A relação de conectores recomendados é comentada a seguir.
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Os usuários da DeviceNet podem conectar o sistema usando outros conectores
proprietários, a única restrição colocada ao usuário relacionada ao tipos de
conectores são as seguintes:
•

Todos os nós (dispositivos), caso usem conexões seladas ou não seladas,
fornecendo ou consumindo energia, devem usar conectores do tipo
macho.

•

Para qualquer conector que seja escolhido, deve ser possível para o
dispositivo relacionado ser conectado ou desconectado do barramento
sem comprometer a operação do barramento DeviceNet.

•

Os conectores devem ser dimensionados para suportar altos níveis de
corrente (8A em 24V ou 200VA)

•

Um mínimo de 5 pinos isolados no conector, com um possível uso de um
sexto pino, ou conexão de metal para proteção destinado ao seguro
isolamento a terra.

Existem dois estilos básicos de conectores DeviceNet que são usados para
conexões de barramento e linha de derivação em condições normais, severas ou
perigosas. Estas são:
•

Conector estilo Aberto (plugável ou rigidamente plugado)

•

Conector estilo Fechado (estilo mini ou micro)

6.2.2.1.

Conector Plugável (não selado)

Este é um conector de 5 pinos, conforme a Figura 55, não selado do tipo aberto
utilizando soldagem, crimpagem, e tiras de barreiras ou terminais do tipo parafuso.
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Este tipo de conector necessita o desligamento do sistema de alimentação para ser
conectado.

Figura 55 - Conector DeviceNet não selado

6.2.2.2.

Conector Rigidamente Ligado (não selado)

As conexões de fio de aperto, conforme pode ser visto na Figura 56, podem ser
usadas para diretamente conectar um nó ou uma tomada do barramento sem a
presença de um conector; embora isto não seja o método preferido. É somente uma
opção viável se o nó pode ser removido do tronco sem afetar o mesmo. Os fins dos
cabos são “vivos” se o cabo está sendo removido do nó em questão e ainda está
conectado como sendo uma parta da infra-estrutura do barramento. Deste modo, um
cuidado especial deve ser tomado para isolar as extremidades do cabo que estão
expostas.
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Figura 56 - Conexão de fio aberto

6.2.2.3.

Conector Mini (selado)

Este conector circular de 18 mm é recomendado para ambientes severos ( conexões
de chão de fábrica). Esta conexão deve atender a norma ANSI/B93.55M-1981. O
conector fêmea (ligado no cabo de barramento) deve ter uma trava rotativa (trava ao
ser feito o movimento rotacional). Este conector requer um mínimo de voltagem de
25V e o tronco usa uma corrente de 8A. Os conectores especiais deste tipo podem
incluir resistência à água e a óleo. É possível ter uma visão dos pinos deste conector
na Figura 57.
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Figura 57 - Conector do tipo mini (selado)

6.2.2.4.

Conector Micro (selado)

Este conector é de diâmetro efetivo de 12 mm, conforme a pinagem vista na Figura
58, na versão miniatura; exceto sua usabilidade para derivações de fio fino exigindo
redução de capacidade de condução de corrente. O conector tem 5 pinos, 4 na
periferia circular padrão e um quinto pino no centro. A este conector deve ter
aplicado um mínimo de voltagem de 25 V e conexões para derivação com exigência
de até 3A. O componente macho deve ser compatível com o conector referência
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LumbergStyle RST5-56/xm ou equivalente. As opções adicionais podem incluir
resistência à água e óleo.

Figura 58 - Conector estilo micro (selado)

6.2.3.Taxas de Transmissão com o comprimento do cabo

O meio de transmissão DeviceNet pode ser construído ou com cabo fino, grosso ou
reto ou uma combinação destes. Os cabos grossos e retos são usados para longa
distância e são mais fortes e elásticos do que o cabo fino, o qual é usado
principalmente para conexão de nós de derivação locais feitos na linha tronco. A
linha tronco suporta somente uma tomada ou tomadas multiportas que conectam

123

linhas de derivação no nó associado. Estruturas de derivação são permitidas
somente em linhas de derivação de tomadas e não na linha tronco principal.
As tabelas 6, 7, e 8 seguintes mostram a relação de distância do cabo com a
velocidade para diferentes tipos de cabo.

Tabela 8 - Restrições para transmissão com o Fio Grosso

Taxas de Transmissão
Distancia do "Trunk"
Máximo comprimento de derivação
Derivação Acumulativa
Números de Nós

125 kbaud
500 m
7,93 m
203,1 m
64

250 kbaud
250 m
7,93 m
101,6 m
64

500 kbaud
100 m
7,93 m
50,8 m
64

125 kbaud
100 m
7,93 m
203,1 m
64

250 kbaud
100 m
7,93 m
101,6 m
64

500 kbaud
100 m
7,93 m
50,8 m
64

125 kbaud
420 m
7,93 m
203,1 m
64

250 kbaud
200 m
7,93 m
101,6 m
64

500 kbaud
75 m
7,93 m
50,8 m
64

Tabela 9 - Restrições para transmissão com o Fio Fino

Taxas de Transmissão
Distancia do "Trunk"
Máximo comprimento de derivação
Derivação Acumulativa
Números de Nós
Tabela 10 - Restriçõs para o cabo reto

Taxas de Transmissão
Distancia do "Trunk"
Máximo comprimento de derivação
Derivação Acumulativa
Números de Nós
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6.2.4.Dispositivos de tomada (DeviceTaps)

6.2.4.1.

Tomadas Seladas

As tomadas do tipo seladas, conforme mostrado na Figura 59, estão disponíveis em
configurações de única porta (Tipo T) ou de múltiplas portas. Não importando se as
conexões são de estilo mini ou micro, a rede DeviceNet precisa que os conectores
macho tenham tópicos externos enquanto que os conectores fêmea tenha tópicos
internos. Em qualquer caso, a direção de rotação é opcional.

Figura 59 - Tomadas Seladas
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6.2.4.2.

Tomadas IDC

Os conectores IDC (Insulation Displacement Connectors – conectores de
deslocamento de isolação), conforme mostrado na Figura 60, são usados para os
cabos KwikLink. Eles são modulares, relativamente baratos e compactos. Eles são
compatíveis com as mídias existentes e exigem pouco esforço de instalação. O
encapsulamento é de acordo com as normas NEMA 6P e 13, e IP67

Figura 60 - Conector ou tomada IDC (Insulation Displacement Conector)

6.2.4.3.

Tomadas Estilo Aberto

O DeviceNet tem três formas básicas de tomadas abertas, conforme a Figura 61.
Estas são:
•

Linha de tomada de comprimento zero, adequada para aplicações “daysechain”
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•

Tomada aberta, disponível para conectar uma linha de 6 metros de
comprimento ao tronco

•

Um conector estilo aberto, suportando ligação temporária ao nó de linha de
derivação.

O conector temporário é adequado para conexões do sistema e sobre este, quando
o sistema é alimentado. É similar a construção de uma tomada de telefone na
parede, sendo de construção moldada e equipada com “grimpos” de dedos para
ajudar na remoção, e é do estilo como um pino de conexão macho. As bochechas
dos lados são polarizadas para prevenir inversão de polaridade no conector de
tomada aberta de derivação de linha.
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Figura 61 - Tomadas do tipo abertas e temporárias para DeviceNet

6.2.4.4.

Tomadas Multiportas estilo Aberto

Se uma quantidade de nós ou dispositivos estão localizados em proximidade uns
dos outros, isto é dentro de uma cabine ou similar invólucro, uma tomada aberta
pode ser usada. Alternativamente, dispositivos pode ser cabeados dentro de uma
caixa de dispositivos (DeviceBox) com tomadas multi-portas. As derivações dos
dispositivos individuais não são ligados à caixa via conectores selados, mas são
alimentados via apertos de cabos e conectados a tira de terminais.
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Figura 62 - Tomadas Multiportas do estilo Aberto

6.2.5.Tomadas de Alimentação

As tomadas de alimentação se distinguem das tomadas de dispositivos no sentido
que estas têm que realizar as quatro funções essenciais que não são específicas às
tomadas de dispositivos. Estas funções incluem:
•

Dois dispositivos de proteção do terminal de Alimentação V+

•

Conexão da saída positiva da fonte de alimentação a linha de barramento V+
por um diodo do tipo Schottky.

•

Oferecimento de conexão continuada para o par de sinalização, dreno e fios
negativos para tomadas.

•

Oferecer limitação de corrente em ambas às direções das tomadas
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A Figura 63 seguinte ilustra os critérios adotados em uma tomada de alimentação:

Figura 63 - Princípio de funcionamento para tomadas de alimentação de energia da rede DeviceNet

6.3. CABEAMENTO UTILIZADO NO DEVICENET

O cabeamento original DeviceNet (cabo circular) tem dois pares blindados
trançados. Estes são trançados em relação a um eixo comum com um fio de dreno
do centro, equipados com uma proteção geral. Os três tipos de cabos existentes
serão mostrados a seguir, com suas especificações, a saber: grosso, fino e plano.
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6.3.1.Cabo Grosso (Thick Cable)

Este cabo é usado é uma linha tronco (ver Figura 64), sendo o seu comprimento um
fator importante. O diâmetro geral é 10.8 mm e seu conteúdo é conforme será
descrito a seguir:
•

Um par de sinal, consistindo de um par trançado (3 tranças por pé), codificado
azul/branco com um tamanho de fio de cobre (#18 – 19x30AWG) cada fio
individual do par. A impedância é 120 Ohms +- 10% em 10 MHz, a
capacitância entre condutores é 12pF/pé e o tempo de atraso de propagação
é 1.36ns/pé máximo.

•

Um par de alimentação, consistindo de um par trançado (3 tranças por pé),
codificado como vermelho/preto com um tamanho de fio de #15 (19x28 AWG)
de cobre e individualmente estanhados.

Este é completado por separadas proteções de Mylar em torno de cada par e uma
proteção geral estanhada/folheada com um fio de bitola #18 (19x30AWG) de dreno
nú. O par de alimentação tem capacidade de condução de 8A e é de isolamento de
PVC/nylon. Este também é resistente a chamas e resistente a óleo sendo norma UL
nível II.
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Figura 64 - Cabo DeviceNet do tipo Grosso

6.3.2.Cabo Fino

Este cabo (ver Figura 65 o aspecto deste cabo) é usado simultaneamente para
linhas de derivação como também para linhas do tipo tronco curtas Seu diâmetro
total é de 0.27 polegadas (6.16m) e contém:
•

Um único par de sinal, consistindo de um par trançado (4.8 tranças por pé),
codificado azul/branco com um tamanho de fio #24 (19 x 36 AWG) de cobre e
individualmente estanhado; a impedância é de 120 Ohms +- 10% em 1 MHz,
a capacitância entre condutores é de 12pF/pé e o atraso de propagação é de
1.36ns/pé máximo.

•

Um par de fios de alimentação consistindo de um par trançado (4.8
tranças/pé) na cor preta/vermelho com um diâmetro de fio #22 (19 x 34 AWG)
de cobre e individualmente estanhados.
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Este é completamente isolado em cada par por capas aluminizadas de Mylar e tendo
uma folhagem/estanhagem geral com bitola de #22(19x34AWG) do fio para
aterramento.
O par de alimentação tem 3A de capacidade de condução de corrente e é isolado
em PVC.

Figura 65 - Cabo DeviceNet do tipo fino

6.3.3.Cabo Plano

O cabo plano da rede DeviceNet (Ver Figura 66) é um cabo altamente flexível que
funciona com todos os dispositivos existentes. Este segue as seguintes
especificações:
•

600V de isolação e 8 Ampéres de capacidade de condução.

•

Uma chave física.
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•

Um condulete para ser encaixado de 1 polegada.

•

Um jacket feito de TPE / Santoprene.

Figura 66 - Cabo DeviceNet do tipo plano

6.4. ALIMENTAÇÃO DA REDE

Uma ou mais fontes de 24 Volts podem ser usadas para alimentar os dispositivos da
rede DeviceNet, considerando que o limite de corrente de 8A no cabo grosso/plano e
os 3A de limite de corrente no cabo fino não seja excedido. As fontes de alimentação
usadas devem ser dedicadas ao cabo de alimentação do DeviceNet somente.
Embora tecnicamente falando, qualquer fonte de alimentação pode ser usada, as
fontes referência tais como as da Rockwell Automation 1787-DNPS 5.25A são
certificadas especialmente para a DeviceNet. Os cálculos das fontes podem ser
feitas com caneta à mão, mas é mais fácil usar uma planilha de cálculo fornecida
pela Rockwellautomation/Allen Bradley para ser usada em um programa de
computador do tipo Excel da Microsoft. A rede pode ser construída usando os cabos
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grossos e também finos, mas somente um tipo de cabo é usado por seção na rede,
comprimindo uma secção entre tomadas de alimentação e o fim da rede. Usando os
passos ilustrados abaixo, uma avaliação rápida inicial pode ser feita como também
as necessidades de alimentação de todos os dispositivos da rede, então é possível
avaliar o comprimento total permitido para a rede (sendo conservador), usando a as
Tabelas 11 e 12:

Tabela 11 - Comprimento de cabos grossos na rede DeviceNet e capacidade de alimentação

Distribuição de corrente para a rede usando Cabo Grosso - e máxima corrente Permitida
Comprimento da
rede (m)
0 25 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Comprimento da
rede (ft)
0 83.3 167 333 500 666 833 999 1166 1332 1499 1665
Máxima corrente
(A)
8
8 5.42 2.93 2.01 1.53 1.23 1.03 0.89 0.78 0.69 0.63

Tabela 12 - Comprimento de cabos finos na rede DeviceNet e capacidade de alimentação

Comprimento da
rede (m)
0 10
Comprimento da
rede (ft)
0 33
Máxima corrente
(A)
3.0 3.0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

66

99

132 165 198

231

264

297

330

3.0 2.06 1.57 1.26 1.06 0.91 0.80 0.71 0.64

Dependendo do custo final dos requisitos de alimentação e complexidade da rede, a
alimentação localizada na extremidade da rede ou centralizada na rede deve ser
usada.
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6.4.1.Exemplo de Fonte Ùnica – Conectada à Extremidade Da Rede

Figura 67 - Fonte Única – conectada a extremidade da rede

Comprimento total da rede = 200 metros (656 pés)
Corrente total = Soma das correntes dos nós 1,2,3,4 e 5: 0,65 Àmperes
Referindo-se a tabela 9, o limite de corrente para 200 metros = 1,53 Amperes.
Na configuração mostrada é adequado o uso de cabos do tipo “GROSSOS”.
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6.4.2.Exemplo de Fonte Ùnica – Conectada Ao Centro

Figura 68 - Fonte Única – Conectada ao centro da rede

A corrente na secção 1, conforme a figura 60, é de 1.05 Ampéres em um
comprimento de 90 metros (300pés).
A corrente na secção 2, conforme a figura 60 é de 1.88 Ampéres sobre um
comprimento de 120 metros (400pés)
Os limites de corrente para a distância de 90 metros é 3.3 Amperes e para 120m é
2.63 Amperes.
A alimentação para ambas as secções esta correta, e uma fonte de alimentação de
suprimento mínimo de 3A é exigido.
A tabela 9 seguinte indica os parâmetros que controlam os limites de carga e
tolerâncias relacionadas à alimentação DeviceNet.
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Tabela 13 - Limites de carga do sistema de alimentação

Máxima queda de tensão nas linhas
Ve- e Ve+
Máxima corrente para barramento de fio
grosso
Máxima corrente para barramento de fio
fino
Máxima corrente em linha de derivação
Faixa de Tensão em cada nó
Corrente em cada dispositivo

5 volts em cada linha
8 Ampéres em cada secção
3 Ampéres em cada secção
0.75 a 3.0 Ampéres
11 a 25 Volts
Consultar especificação do
fabricante

Tabela 14 - Máximo consumo de corrente para comprimentos de linhas de derivação

As correntes sao calculadas pelas seguintes
equações, onde I = corrente disponível para a
alimentação de derivação e L = distãncia
Em metros: I = 4.57 / L
Em Pés : I = 15 / L
Comprimento da
Corrente Máxima
Derivação(m)
Permitida(A)
1,00
3,00
3,00
3,00
5,00
3,00
7,50
2,00
10,00
1,50
15,00
1,00
20,00
0,75

6.4.3.Sugestões Para Evitar Erros E Opções De Fonte De
Alimentação

Os seguintes passos podem ser usados para minimizar erros ao configurar a
alimentação da rede:
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•

Assegurar que os cálculos feitos para as correntes e distâncias estão corretos
(seja conservador)

•

Elaborar um plano de pesquisa para verificar voltagens corretas, lembrando
que um mínimo de 11 Volts em um nó é necessário e que uma queda de
voltagem de até 10 Volts em cada nó é permitido.

•

Permitir uma boa margem para ter reservas de alimentação para corrigir
problemas, se necessário.

•

Ao usar múltiplas fontes de alimentação, é essencial que elas sejam ligadas
simultaneamente para prevenir que ocorra sobrecarga na fonte e nos cabos
de alimentação.

•

As fontes de alimentação devem ser capazes de suportar chaveamentos
lineares e regulares.

•

A fonte deve ser isolada da alimentação do tipo AC e a carcaças das fontes

6.5. O SISTEMA DE ATERRAMENTO

O aterramento do sistema deve ser feito em um ponto somente, preferivelmente tão
perto quanto seja possível do centro físico da rede. Esta conexão deveria ser feita
na tomada de energia onde existem terminais destinados para este propósito. A
principal conexão à terra deve ser feita deste ponto para um bom aterramento
através de uma chapa de cobre de bitola pelo menos 8 AWG com comprimento não
menor de 3 metros (10 pés). Neste ponto de conexão, os seguintes condutores e
circuitos devem ser conectados juntos na forma de uma conexão “estrela”:
•

O fio de dreno do cabo do troco principal

•

O fio de aterramento do cabo do tronco principal

•

O condutor de polaridade negativa

•

A conexão de aterramento principal, conforme descrita acima.
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Se a rede já está conectada à terra em algum outro ponto, não deve ser conectado o
terminal de tomada de alimentação em um segundo ponto de aterramento. Isto pode
resultar em malhas de corrente indesejadas ocorrendo no sistema. É essencial que
uma única conexão à terra seja estabelecida para o barramento de rede e falhas
para a terra do barramento negativo, resultando em uma relação baixa de sinal para
ruído aparecendo no sistema.
Deve-se ter cuidado ao conectar o dreno/proteção do barramento ou linhas de
derivação nos nós, os quais já se encontram aterrados. Isto pode acontecer quando
o invólucro do equipamento, comprimindo o nó, que está conectado a terra por
segurança elétrica e/ou sinalização da conexão para outro equipamento com
alimentação própria. Nos casos onde esta condição existe, o dreno/proteção deve
ser conectado ao nó de aterramento através de um capacitor de 0.01 uF / 500 V
ligado em paralelo com um resistor de 1 MOhms e 1/4W. Se o nó não tem facilidade
de ser aterrado, o dreno e a proteção devem estar DESCONECTADOS.

6.6. SINALIZAÇÃO

A rede DeviceNet é uma rede de dois fios diferencial. A comunicação é atingida pelo
chaveamento do cabo CAN-H (branco) e do CAN-L(azul) relativo ao fio V-(preto).
O fio CAN-H oscila entre 2.5VDC (estado recessivo) e 1.5 VDC (estado dominante)
O fio CAN-L oscila entre 2.5VDC (estado recessivo) e 1.5VDC (estado dominante).
Caso nenhum mestre esteja conectado na rede, as linhas CAN-H e CAN-L devem
estar no estado recessivo e deve-se ler com um voltímetro na escala DC, o valor de
tensão entre 2.5V e 3.0 relativos ao fio V- no ponto onde a fonte de alimentação é
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conectada na rede. Com um mestre conectado na rede e a fazer requisições nesta
rede, a voltagem do fio CAN-H ao fio V- deve estar em torno de 3.2 VDC e a
voltagem do fio CAN-L para o fio V- será em torno de 2.4 VDC. Isto é porque os
sinais são chaveados, os quais afetam o valor DC lido pelo medidor. Os valores de
voltagem dados assumem que nenhum modo de voltagem comum está presente.
Eles deveriam estar presentes, as voltagens medidas próximas da fonte de
alimentação são significantemente maiores daquelas medidas longe da alimentação
(CAN-H menos CAN-L) não serão afetadas.
A rede DeviceNet usa um sistema de sinalização diferencial. A lógica 1 é
representada pelo CAN-H sendo baixo (recessivo) e o CAN-L sendo alto (recessivo).

Figura 69 - A Transmissão DeviceNet

Os nós são todos ligados ao barramento em paralelo, resultando em uma
configuração lógica “E”. Isto significa que enquanto que qualquer um nó impõe um
sinal lógico baixo (lógico 0) no barramento, e o sinal resultante no barramento será
baixo. Somente quando todos o nós impõem um sinal lógico 1, será o sinal no
barramento também 1.
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6.7. CAMADA DE LIGAÇÃO DE DADOS

6.7.1.Formato do quadro

O formato do quadro DeviceNet é mostrado aqui. Note que o comprimento do campo
de dados é no máximo de 8 bytes e qualquer mensagem maior que esta precisa ser
fragmentada.

Figura 70 - O Quadro DeviceNet

O quadro será colocado no barramento como valores sequenciais zeros (0s) e uns
(1s), pela mudança dos níveis dos sinais CAN-H e CAN-L de forma diferencial.
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6.7.2.Acesso ao Meio

O método de controle de acesso ao meio pode ser descrito como acesso múltiplo
com detecção de colisão com arbitração de bit, onde a arbitração atua em um modo
bit a bit no primeiro campo do quadro (o bit 11 do identificador de campo). Se um nó
deseja transmitir, este tem que negar qualquer transmissão existente. Uma vez que
a transmissão acabou, o nó desejando transmitir tem que esperar por três tempos de
bit antes de transmitir. Isto é chamado de espaço entre quadros. Apesar desta
precaução, é possível para dois nós começarem a transmitir concorrentemente (ao
mesmo tempo). No seguinte exemplo, o nó 1 e 2 começam a transmitir ao mesmo
tempo, com ambos os nós monitorando suas transmissões. Tudo vai bem para os
primeiros bits desde que a sequencia de bits são a mesma. Então o conflito
desponta quando os bits são diferentes. Uma vez que o estado “0” é dominante, a
saída do nó “2” sobrescreve no nó 1. O nó 1 perde a arbitração e pára de transmitir.
Ele faz, entretanto, ainda ACK na mensagem por meio do campo ACK do quadro.
Por causa deste método de arbitração, o nó com o menor número (isto é, o mais
significante “0” em seu campo de identificador) irá vencer a arbitração, no campo de
reconhecimento.

Figura 71 - O processo de Arbitração do DeviceNet
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6.7.3.Fragmentação

Qualquer dispositivo que precise mais do que 8 bytes de dados enviados em
qualquer direção irá causar fragmentação dos dados para que se possa processar o
envio. Isto acontece, uma vez que um quadro pode somente transmitir 8 bytes de
dados. Quando a fragmentação ocorre, somente 7 bytes de dados podem ser
enviados por vez, desde que o primeiro byte é usado para facilitar a remontagem de
fragmentos. Na Figura 72, é ilustrado este procedimento:

Figura 72 - Fragmentação dos pacotes de dados
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6.8. CAMADA DE APLICAÇÃO

A especificação CAN não diferencia como a informação dentro dos campos do
quadro de mensagem CAN deve ser interpretada – isto é deixado para os
desenvolvedores de aplicativos de DeviceNet. Embora seja feito uso de códigos de
identificadores especiais (padrões de bis) no campo identificador, o mestre é
diferenciado do escravo. Também, as secções dos campos falam aos escravos
como responder as mensagens dos mestres. Por exemplo, os escravos podem ser
requisitados para responder com informação simultaneamente, neste caso
especificamente, o mecanismo de arbitramento do barramento CAN assegura que o
menor tempo de resposta consecutivo de todos os escravos na ordem decrescente
de prioridade. Ou os escravos podem ser requisitados individualmente, todos
embora com seleção de diferentes códigos de identificadores de campo. Esta
técnica permite o sistema executar mais flexibilidade quando estabelecer prioridades
aos nós e endereços de dispositivos.
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7. AS-INTERFACE (AS-I)

7.1. VISÃO GERAL

O objetivo é conhecer os itens referentes à rede AS-i.
•

As principais características da rede AS-i

•

Corrigir problemas com: cabeamento, conexões, chaveamento para outros
padrões.

7.2. INTRODUÇÃO

O AS-i (Interface para Atuador e Sensor) é um sistema de rede aberto desenvolvido
por 11 fabricantes. Estes fabricantes criaram a associação AS-i para desenvolver as
especificações deste padrão. Alguns dos mais conhecidos membros da associação
incluem Pepperl-Fuchs, Allen-Bradley, Banner Engineering, Datalogic Products,
Siemens, Telemecanique, Turck, Omron, Eaton e Festo.
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O corpo governante da associação é a ATO (AS-i Trade Organization). O número de
membros da organização ATO atualmente é maior que 50 e continua a crescer. A
ATO também certifica que os produtos estão em contínuo desenvolvimento para
atender as especificações da rede AS-i. Isto irá assegurar compatibilidade entre
produtos de diferentes fabricantes.
A AS-i é uma rede ao nível de captura de bits projetada para conectar sensores
binários e atuadores. A maioria dos dispositivos não necessitam múltiplos bytes para
adequadamente receber a correta informação sobre o estado do dispositivo, assim a
interface de comunicação AS-i é projetada para passar mensagens orientadas a bits
e desta forma pretende aumentar a eficiência das mensagem para estes tipos de
dispositivos. A interface AS-i é exatamente isto, uma interface para sensores e
atuadores discretos para microprocessadores baseados em controladores usando
mensagens com o comprimento da ordem de bits. Esta não foi projetada para
conectar controladores inteligentes juntos, uma vez que seria muito além do fluxo de
mensagens para o qual o sistema foi projetado.

Figura 73 - Várias configurações para a rede AS-i
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Os componentes modulares formam o projeto central da conexão de dispositivos da
interface AS-i para a rede e é feita com módulos de conexão simples que exigem o
mínimo, e em alguns casos, nenhuma ferramenta.

7.3. CAMADA 1 – CAMADA FÍSICA

A interface AS-i usa um cabo de dois fios rígidos, sem proteção, que servem ambos
como link de comunicação e alimentação para até 31 escravos, conforme mostrado
na Figura 74. Um único módulo mestre controla a comunicação sobre a rede AS-i,
sobre a qual podem ser conectada em várias configurações tais como barramento,
anel ou árvore. O cabo reto ou chato AS-i tem uma única secção que permite
conexões em apenas uma polaridade ao fazer conexões de campo aos módulos.
Alternativamente, cabos simples de 2 fios (bitola #16 AWG, 1,5mm) podem ser
usados. Um cabo especial blindado também é usado para ambiente de alto ruído.

Figura 74 - Seção transversal de um cabo AS-i
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Cada escravo é permitido drenar um máximo de 65 mA de uma fonte de 30Vdc. Se
os dispositivos necessitam mais do que isto, fontes extras devem ser providenciadas
para cada dispositivo. Com um total de 31 escravos drenando 65 mA, um limite total
de dreno de corrente de 2A foi estabelecido com comprimento máximo de 100 m
para prevenir excessiva queda de tensão. Um cabo de bitola 16 AWG é especificado
para assegurar estas condições. Se esta limitação na fonte drenada pelo cabo de
sinal (amarelo) é um problema, então um segundo cabo (de cor preta), idêntico em
dimensões ao cabo amarelo, por ser usado em paralelo para distribuição de
alimentação somente.
O módulo escravo (ou de campo) está disponível para ser usado, em quatro
configurações:
•

Módulo de entrada para 2 ou 3 fios com sensores de alimentação contínua
(sensores DC) ou contatos fechados.

•

Módulos de saída para atuadores.

•

Módulos de entrada e saída para aplicações com dupla função.

•

Módulos de conexão de campo para conexão direta com dispositivos
compatíveis com a interface AS-i.

•

Conversores analógicos para digital de 12 bits.

A especificação original AS-i (V2) permitia para 31 dispositivos por segmento de
cabo, até um total de 124 entradas digitais e 124 saídas digitais, isto é, um total de
248 pontos de E/S (entrada e saída). A última especificação V2.1 permite 62
dispositivos, resultando em 248 entradas e 186 saídas, sendo um total de 434
pontos de E/S. Com a última especificação, até mesmo um conversor analógico para
digital (conversor A/D) pode ser lido por 5 ciclos.
Uma configuração única permite que os módulos de campo sejam conectados
diretamente ao barramento, enquanto mantém a integridade da rede. O módulo de
campo é composto por seções superiores e inferiores conectadas juntos, uma vez
que o cabo é inserido. Um ponto de contato foi especialmente projetado, perfurando
a proteção própria do cabo e oferecendo assim acesso ao barramento para os
pontos de E/S e continuação da rede. Verdadeiramente ao conceito de projeto
modular, dois tipos de seção menores e três tipos de secção superiores estão
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disponíveis para permitir mistura e combinação para acomodar vários esquemas de
conexão e tipos de dispositivos.
Conectores de plugar, como o da Figura 75, são utilizados para interfacear os
dispositivos de E/S ao escravo (ou com a correta escolha de seção de terminais
modulares de parafusar) e um módulo inteiro é selado do ambiente com selos
especiais providenciados, onde os cabos entram no módulo. Os selos mantêm
afastamentos dos módulos quando estes não estão em uso.

Figura 75 - Conexão do Cabo

A rede AS-i tem capacidade de taxa de transferência de até 167 Kbps. Usando um
procedimento de acesso conhecido com acesso “mestre-escravo” com temporização
cíclica, o mestre continuamente envia requisições aos dispositivos escravos durante
um dado ciclo para assegurar rápidos tempos de atualizações. Por exemplo, como
31 escravos e 124 pontos de entradas e saídas conectados, a rede AS-i pode
assegurar um tempo de ciclo de 5ms, fazendo a rede AS-i uma das mais rápidas
possíveis. Uma técnica de modulação chamada “Modulação de Pulso Alternado”
oferece a mais alta taxa de transferência como também alta integridade dos dados.
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7.4. CAMADA 2 – CAMADA DE LIGAÇÂO DE DADOS

A camada de enlace ou ligação de dados da rede AS-i consiste de um mestre
fazendo chamadas e de repostas do escravo. A chamada do mestre é exatamente
em 14 bits de comprimento, enquanto que a resposta do escravo é em 7 bits. Uma
pausa entre cada transmissão é usada para sincronização. Veja na figura 76, por
exemplo, quadros de chamada e quadros de resposta.

Figura 76 - Exemplo de chamada de quadros de Call-up (chamadas) e respostas

Vários códigos de combinações são possíveis para a porção do quadro de
informação da chamada e é precisamente estas várias combinações de códigos que
são fáceis de ler e escrever nos dispositivos escravos. Como exemplo de algumas
das chamadas do mestre são listadas na Figura 76. Uma explicação detalhada
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destas chamadas estão disponíveis na literatura ATO e ilustra os meios básicos de
transferência de informação na rede AS-i.
A técnica de modulação usada pela AS-i é conhecida como APM (Alternating Pulse
Modulation - Modulação alternada de pulsos). Uma vez que o quadro de informação
é de tamanho limitado, oferecer a checagem de erro convencional não foi incluída e
desta forma, os desenvolvedores da AS-i escolheram uma técnica diferente para
assegurar altos níveis de integridade dos dados. Referindo-se a Figura 77, a
codificação da informação é similar a codificação Manchester II, mas utilizando uma
forma de onda “senoidal quadrada” para cada pulso. Esta forma de onda tem
diversas propriedades elétricas únicas, as quais reduzem o comprimento de banda
requerido pelo meio de transmissão (permitindo assim maiores taxas de
transferência) e reduzem as reflexões de fim de linha comum em redes usando
técnicas de ondas de pulso quadradas. Também é de se notar que cada bit tem uma
duração de pulso associado durando um meio segundo do período de bit.

Figura 77 - Forma de onda “senoidal quadrada” do Modo de transmissão APM

Esta propriedade é utilizada como um nível de checagem erros para todos os
dispositivos AS-i. A similaridade à codificação Manchester II não é por acaso, uma
vez que esta técnica tem sido usada por muitos anos para passar informação de

152

sincronização para um receptor juntamente com os dados. Em conjunto, os
desenvolvedores AS-i também tem estabelecido um conjunto de regras para o sinal
codificado em APM que é usado para ainda mais melhorar a integridade de dados.
Por exemplo, o bit de início do telegrama AS-i deve ser um impulso negativo e o bit
de parada um impulso positivo. Dois pulsos subsequentes devem ser de polaridade
oposta e a pausa entre dois impulsos consecutivos deve ser de 3 micro segundos.
Até mesmo a paridade é de um prescrito comprimento de quadro deve ser
incorporado ao nível do quadro. Como resultado da forma de onda “impar”, em
combinação com as regras para formatação do quadro, o ajuste das regras de
codificação APM e checagem de paridade são mecanismos que trabalham juntos
para oferecer informação de temporização e altos níveis de integridade para a rede
AS-i.

7.5. CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO

Os endereços dos nós são armazenados em memórias não voláteis e podem ser
assinalados ou pelo mestre ou por uma das unidades de endereçamento ou serviço.
Quando um nó falhar, a rede AS-i deve ter a habilidade de automaticamente
reconfigurar os endereços dos nós substituídos e, em alguns casos, reprogramar o
nó por ele mesmo permitindo rápida resposta e curto tempo de reparo. Uma vez que
a AS-i foi projetada para ser uma interface entre dispositivos de baixo nível, a
conexão entre sistemas de mais alto nível possibilita a capacidade de transferir
dados e informação de diagnóstico. É previsto a possibilidade de plugar em cartões
do tipo PC e cartões PLC. Os cartões PLC permitem conexão direta com vários PLC
Siemens. Os conversores de comunicação serial também estão disponíveis para
permitir a conexão da rede AS-i, com links convencionais RS-232, 422, e 485. A
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conexão direta a uma rede Profibus também é possível com o acoplador Profibus,
permitindo várias redes AS-i acessar a uma rede digital de alto nível. As ferramentas
de configuração para computadores portáteis do tipo handheld e notebooks estão
disponíveis, os quais também permitem programação inicial e também servem como
ferramentas de diagnóstico para comissionamento da instalação da rede. Com estes
dispositivos, o monitoramento em linha é possível para ajudar a determinação da
vitalidade da rede e localizar possíveis fontes de problemas.
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8. VISÃO GERAL DA REDE PROFIBUS PA/DP/FMS

8.1. OBJETIVOS

O objetivo principal do estudo da rede Profibus é ter uma visão geral sobre o
funcionamento desta rede que envolve os seguintes aspectos:
•

As principais características da rede Profibus/PA/DP/FMS

•

Ser capaz de resolver problemas com o cabeamento, fibra, proteção,
aterramento, segmentação, codificação de cores, endereçamento, operação
do barramento do tipo token, mensagens não solicitadas, ajuste fino de
impedâncias de terminação, comprimentos para linhas de derivação, uso de
arquivos GSD, preocupações com segurança intrínseca.

8.2. INTRODUÇÃO

O padrão ProfiBUS (Process Field BUS) é um padrão de rede de aceitação
internacional, comumente encontrado em controle de processos e em máquinas de
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montagem e manuseio. Este suporta um único cabeamento de múltiplos blocos de
sensores, válvulas pneumáticas, dispositivos de inteligência complexa, pequenas
sub-redes (tais como redes AS-i), e interfaces de operador. O padrão Profibus é
quase universal na Europa e também popular na América do Norte, América do Sul
e partes da Ásia e África. É um padrão do tipo aberto, independente de fabricante.
Este adere ao modelo OSI e assegura que dispositivos de uma variedade de
diferentes fabricantes possam se comunicar juntos facilmente e efetivamente. Este
padrão foi padronizado pela DIN (GermanNational Standard) 19245, partes 1 e 2, e
também sobre os padrões Nacionais Europeus EN 50170 Volume 2. O
desenvolvimento do Profibus foi iniciado pela BFTM (German Federal Ministry of
Research and Technology) em cooperação com diversos fabricantes de automação
em 1989.
O maquinário de interface do barramento é implementado sobre chips ASIC
(Application Specif Integrated Circuit – circuitos integrados de aplicação específica)
produzidos por múltiplos fabricantes, e é baseado no padrão RS-485, como também
na especificação européia EN 50170. O padrão é suportado pela Profibus Trade
Organization, cujo site pode ser encontrado em www.profibus.com.
O Profibus usa conectores do tipo D de 9 pinos (terminados por impedância) ou
conectores de rápido engate e desengate de 12 mm. O número de nós é limitado a
127. A distância suportada é até 24 Km (com repetidores e transmissores de fibra
óptica), com velocidades variando de 9600 bps a 12 Mbps. O tamanho da
mensagem pode ser de 244 bytes de dados por nó por mensagem (12 bytes de
cabeçalho para um tamanho máximo de mensagem de 256 bytes), enquanto que o
mecanismo de acesso ao meio são requisição e passagem de token.
O Profibus suporta dois tipos principais de dispositivos, nomeadamente de mestres e
escravos.
•

Os dispositivos “mestre” controlam o barramento e quando estes tentam o
acesso direto ao barramento, eles podem transferir mensagens sem qualquer
requisição remota. Estas são referidas como estações ativas.

•

Os dispositivos escravos são tipicamente dispositivos periféricos, isto é
sensores/transmissores e atuadores. Eles podem somente reconhecer
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mensagens ou a requisições de um mestre, transmitir mensagens para aquele
mestre. Estas são referidas como estações passivas.

Existem diversas versões do padrão, a saber: ProfiBus DP (mestre/escravo),
ProfiBus FMS (multimestre/ponto a ponto), e Profibus PA (intrinsecamente seguro),
com a descrição de cada um, conforme abaixo:
•

Profibus DP (Distributed Peripheral – periféricos distribuídos) permitem o uso de
múltiplos dispositivos mestre, nos quais cada escravo é ligado a um mestre. Isto
significa que múltiplos mestres podem ler entradas dos dispositivos, mas
somente um mestre pode escrever nas saídas de um dispositivo específico. O
Profibus DP é projetado para altas taxas de transferência de dados ao nível de
sensor/atuador (o oposto ao Profibus –FMS, o qual tende a focar na automação
de altos níveis) e é baseado em torno da norma DIN19245 partes 1 e 2, desde
1993. Este é adequado para substituição aos dispositivos de altos custos de
cabeamento de sinais medindo em 24V e 4 a 20mA, onde um cabo era
necessário para cada dispositivo. A troca de dados para a rede ProfiBus-DP é
geralmente cíclica por natureza. O controlador central, o qual age como mestre,
e lê as entradas de dados do escravo e envia dados de volta para o escravo. O
tempo de ciclo do barramento é muito menor do que o tempo cíclico do
controlador (menos de 10ms).
• O ProfiBus FMS (Fieldbus Message Especification – especificação de
mensagens FieldBus) é um formato de mensagem par para par, o qual
permite a mestres comunicarem uns com os outros. Assim como no ProfiBusDP, até 126 nós estão disponíveis e todos podem ser mestre se desejado. As
mensagens FMS consomem maior espaço de cabeçalho do que as
mensagens DP.

•

O modo COMBI é então simultaneamente os modos FMS e DP na mesma rede,
e alguns dispositivos (tais como o Synergetic, mestres DP/FMS) suportam este
modo. Esta é a situação mais comum usada quando uma PLC está sendo usada
em conjunto com um PC, e o mestre primário comunica com o mestre
secundário via FMS. As mensagens DP são então enviadas pela mesma rede
para os dispositivos de entrada e saída.

157

•

O protocolo Profibus-PA é o mesmo que o último protocolo DP com extensões
de diagnóstico V1, exceto que os níveis de voltagem e corrente são reduzidos
para atender ao quesitos de segurança intrínseca (Classe I, divisão II) para a
indústria de processo. Muitos cartões mestres DP/FMS suportam o ProfiBus-PA,
mas o uso de barreiras são exigidas para converter entre DP e PA. Os
dispositivos PA são normalmente alimentados pela rede em níveis de voltagem e
corrente

intrinsecamente

seguros,

utilizando

técnicas

de

transmissão

especificadas pela norma IEC 51158-2 (a qual é usada pela Foundation Fieldbus
H1 também)

8.3. PILHA DE PROTOCOLOS PROFIBUS

A arquitetura da pilha de protocolos ProfiBus é resumida na Figura 78 abaixo:
Notar que existe a inclusão da oitava camada, assim chamada de camada de
usuário, no topo da camada 7 do modelo OSI.

Figura 78 - Pilha de Protocolos do Profibus
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Todas as três variações do Profibus, a saber FMS, DP e PA usam o mesmo
protocolo de enlace de dados (camada 2). As versões DP e PA usam a mesma
implementação de camada física (camada 1), nomeadamente a RS-485, enquanto a
PA usa uma variação desta (chamada de IEC1158-2) em razão de acomodar
especificações requeridas de segurança intrínseca.

8.3.1.Camada Física (camada 1)

A camada física do padrão ProfiBus-DP é baseada nas especificações RS-485 e tem
as seguintes características:
•

A topologia da rede é um barramento linear, terminado em ambos as
extremidades.

•

“Troncos” são possíveis.

•

A mídia é um par de cabos trançados com proteção condicionalmente omitida
dependendo da aplicação. O cabo tipo A é o preferido para velocidades de
transmissão maiores que 500 kbaud. O tipo B deve ser usado apenas para
baixas taxas de velocidades e curtas distâncias. Estes são cabos de tipos
muito específicos, nos quais os detalhes são mostrados na Figura 79.

•

As taxas de transmissão de dados podem variar entre 9.6 kbps e 12 Mbps,
dependendo do comprimento do cabo. Os valores são mostrados na Tabela
12:
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Tabela 15: Variação da taxa de transmissão de dados conforme comprimento do cabo

Taxas de transmissão de dados

Comprimento do cabo

9.6 kbps

1200m

19.2 kbps

1200m

93.75 kbps

1200m

187.5 kbps

600m

500 kbps

200m

1.5 Mbps

200m

12 Mbps

100m

As especificações dos dois tipos de cabos (A e B) são conforme se segue na Figura
79:

Figura 79 - Especificações dos cabos tipo A e B
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8.3.2.Camada de Ligação de dados (camada 2)

A segunda camada do modelo OSI executa as funções de controle de acesso ao
meio como também de controle de ligação lógica, isto é, a transmissão e a recepção
dos quadros. O último inclui a integridade dos dados, isto é, a geração e a
checagem de somas de checagem.
O controle de acesso ao meio determina quando uma estação poderá transmitir no
barramento e o ProfiBus suporta dois mecanismos, nomeadamente, passagem do
token e requisição. A passagem do token é usado para a comunicação de múltiplos
mestres no barramento. Este envolve a passagem do token por software entre
mestres em uma sequencia de endereços crescentes. Assim um anel lógico é
formado (apesar da topologia física ser um barramento). O método de requisição (ou
método mestre/escravo), por outro lado, é usado por um mestre que correntemente
tem o token para comunicar com o dispositivo escravo associado (estações
passivas). O ProfiBus pode ser ajustado para funcionar como sistema unicamente
mestre-mestre (passagem de token) ou como sistema de requisição (mestreescravo), ou como um sistema híbrido, usando as duas técnicas.

Figura 80 - Especificações dos cabos tipo A e B
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A seguir será detalhada a descrição do mecanismo de passagem de token:
•

O token é passado de estação mestre para estação mestre em ordem
crescente.

•

Quando uma estação mestre recebe o token de um estação anterior, esta
poderá transferir as mensagens para os dispositivos escravos bem como para
outros mestres

•

Se o transmissor do token não reconhece qualquer atividade no barramento
dentro dos períodos de tempo, este repete o token e espera por outro período
de tempo. Este retira-se, caso reconheça atividade no barramento. Se não há
nenhuma atividade, este então tentará passar o token para a próxima estação
mestre do outro barramento. Este continua repetindo o procedimento até
identificar que uma estação está viva.

•

Cada estação mestre é responsável pela adição ou remoção de estações na
faixa de endereços da sua estação para a próxima estação. A qualquer
momento que uma estação recebe o token, esta examina um endereço na
faixa de endereços entre si mesma e seu sucessor corrente. Esta faz esta
manutenção sempre que seu tempo cíclico de mensagens de fila corrente tem
se completado. Sempre que uma estação responde dizendo que está pronta
para entrar no anel do token é passado o token. O detentor do token corrente
também atualiza seu sucessor.

•

Depois de ser ligado e depois que uma estação mestre tem esperado por um
período predefinido, este clama o token se não ver nenhuma atividade no
barramento. A estação mestre com menor endereço de estação começa a
inicialização. Esta transmite dois quadros de token para si mesma. Isto então
informa as outras estações mestres que este é agora a única estação no anel
lógico do token. Esta então transmite uma requisição de “pesquisa por estado
de campo de ligação de dados” para cada estação em uma ordem de
endereço crescente. A primeira estação mestre que responde é passado o
token. As estações escravo e mestre não prontas são registradas nas listas
de endereços chamadas de listas GAP.

•

Quando o token é perdido, é necessário reinicializar o sistema. O menor
endereço de estação mestre cria um novo token depois que o seu tempo de
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token expirou. Este então processa com suas próprias mensagens e então
para o token na direção do seu sucessor.
•

O tempo real de rotação do token é calculado por cada estação mestre em
cada ciclo de token. O tempo de reação do sistema é o intervalo de tempo
máximo entre dois ciclos de mensagens consecutivas de uma estação mestre
na máxima carga do barramento. A partir deste, um tempo alvo de rotação de
token é definido. O tempo real de rotação de token deve ser menor que o
tempo alvo de rotação de token para as mensagens enviadas de baixa
prioridade.

•

Existem duas prioridades que podem ser selecionadas pela camada de
aplicação nomeadas como alta e baixa. As mensagens de alta prioridade são
sempre enviadas primeiro, independente do tempo de rotação do token, uma
estação mestre pode sempre transmitir uma mensagem de alta prioridade. O
tempo de alvo do sistema de rotação de token depende do número de
estações, o número de mensagens de alta prioridade e a duração de cada
uma dessas mensagens. Assim é importante somente ajustar as mensagens
muito importantes e críticas para alta prioridade. O tempo de alvo predefinido
de rotação de token deve conter margem de segurança construída para
retransmissões e perda de mensagens.

Basicamente, o ProfiBus camada 2 opera em modo não orientado à conexão, isto é,
transmite quadros sem antes checar se o conteúdo desejado está disponível para
receber o quadro. Na maioria dos casos, os quadros são “UNICAST”, isto é, eles são
direcionados para um dispositivo específico, mas os modos de comunicação
“BROADCAST”

e

“MULTICAST”

são

também

possíveis.

A

comunicação

“BROADCAST” significa que uma estação ativa envia uma mensagem sem
confirmação para todas as outras estações (mestres e escravos). Comunicação
MULTICAST significa que um dispositivo envia uma mensagem sem confirmação
para um grupo de estações (mestres e escravos). A camada 2 oferece serviços de
transmissão de dados para a camada 7. Esses serviços são definidos nas normas
DIN 19241-2, IEC 955, ISO 8802-2 e ISO/IEC JTC 1/SC 6N 4960 (LLC Type1 e LLC
Type 3) e compreendem três serviços de dados acíclicos como também um serviço
de dados cíclico.
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Os seguintes serviços de transmissão de dados são definidos:
•

SDA

acíclico

(Send-data-with-acknowledge

,-

envio

de

dados

com

reconhecimento).
•

SND acíclico (Send-data-with-no-acknowledge - envio de dados sem
reconhecimento).

•

SDR acíclico (Send-and-request-data-with-reply – envio e requisição de dados
com resposta).

•

CSRD cíclico (Cyclic-send-and-request-data-with-reply) – Envio e requisição
cíclico de dados com resposta.

Todos os serviços da camada 2 são acessados pela camada 7 em software sendo
assim chamado de serviços de pontos de acesso ou SAPs. Em ambas as estações
ativas e passivas são permitidos múltiplos (SAPs) simultâneamente:
•

32 estações são permitidas sem repetidores, mas com repetidores este
número pode ser aumentado para 127.

•

O máximo comprimento do barramento é 1200 metros. Este valor pode ser
aumentado para 4800 m se for considerado o uso de repetidores.

•

A transmissão é half-duplex, usando codificação NRZ ( non-returnto zero).

•

A taxa de transmissão de dados pode variar entre 9.6 kbps e 12 Mbps, com
valores típicos de 9.6, 19.2, 93.75,187.55, 500, 1500 kbps ou 12 Mbps.

•

O formato de quadro está em acordo com a norma IEC-870-5-1, e é
construído com a “distância hamming” de 4. Isto significa que apesar de que 4
consecutivas faltas no quadro (e apesar de uma soma de checagem correta),
uma mensagem corrupta ainda será detectada.

•

Existem dois modos de prioridade de mensagem.
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8.3.3.Camada de Aplicação

A camada 7 do modelo OSI oferece serviços de aplicação para o usuário. Esses
serviços realizam uma transferência de dados eficiente e aberta entre o programa de
aplicação e a camada 2.
A camada de aplicação ProfiBus é especificada na norma DIN 19 245 parte 2 e
consiste do seguinte:
•

A FMS ( FieldBus Mensagem Especification – A especificação das
mensagens ProfiBus).

•

A LLI ( Lower Layer Interface - a interface de camada inferior)

•

FMA 7 ( FieldBus

Management Services Layer 7 – Serviços de

gerenciamento FieldBus camada 7).

8.4. FMS – FIELDBUS MESSAGE ESPECIFICATION

Do ponto de vista da aplicação do processo (na camada 8), o sistema de
comunicação é um provedor de serviços oferecendo serviços de comunicação,
conhecido como serviços FMS. Essas são basicamente classificados com serviços
confirmados ou não confirmados, como exemplificado na Figura 81.
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Figura 81 - Execução de serviços confirmados e não confirmados

Serviços confirmados são permitidos somente em relacionamentos de comunicações
orientadas a conexão, enquanto que serviços não confirmados podem ser também
usados em relacionamento de serviços sem conexão.
Serviços sem confirmação podem ser transferidos com alta ou baixa prioridade. No
padrão ProfiBus, a interação entre requisitante e respondedor, como implementado
pelo serviço apropriado é descrito como um serviço primitivo. Os serviços FMS
podem ser divididos nos seguintes grupos:
•

Serviços de contexto de gerenciamento permitem estabelecer e liberar
conexões lógicas, como também a rejeição de serviços inadmissíveis.

•

Serviços de acesso a variáveis permitem acesso (leitura e escrita) em
variáveis simples, registros, matrizes e lista de variáveis.

•

O gerenciamento de serviços de domínio permite a transmissão (upload ou
download) de blocos contíguos de memória. A aplicação de processo separa
os dados em segmentos menores (fragmentos) para propósitos de
transmissão.
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•

Os serviços de programa de invocação permitem o controle (o iniciar, parar,
etc) da execução do programa.

•

Os serviços de gerenciamento de eventos são serviços sem confirmação, os
quais tornam possível a transmissão de mensagens de alarme. Eles podem
ser usados com alta ou baixa prioridade, e as mensagens podem ser
transmitidas em relacionamentos de modo de comunicação broadcast ou
multicast.

•

O suporte de mensagens VFD permite a identificação de dispositivos e
relatórios de estados. Estes relatórios podem ser iniciados com o uso de
dispositivos individuais, e transmitidos em modos de relacionamento
broadcast ou multicast.

•

Os serviços de gerenciamento OD (Dictionary Object – objetos dicionários)
permitem objetos com o conteúdo de dicionário ser escritos e lidos. A
aplicação de processo no dispositivo deve fazer estes objetos serem visíveis
e disponíveis antes destes poderem ser endereçados e processados pelos
serviços de comunicação.

Como pode ser visto, existem várias quantidades de serviços de aplicação FMS
ProfiBus para satisfazer várias exigências dos dispositivos de campo. Somente uns
poucos destes serviços (5 de fato) são mandatórios para implementação de todos os
dispositivos ProfiBus. A seleção de ainda mais serviços depende da aplicação
específica e é caracterizada sendo chamada de “perfils”.
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8.4.1.Camada de Interface LLI ( Lower Layer interface)

A camada 7 precisa de uma adaptação especial para a camada 2. Este é
implementada pelo protocolo LLI do ProfiBus. O LLI conduz o controle de fluxo de
dados a monitoramento de conexão bem como o mapeamento de serviços FMS
dentro da camada 2, com a devida consideração a vários tipos de dispositivos
(mestres ou escravos).
O relacionamento de comunicação entre aplicações e processos com propósitos
específicos de transferência de dados pode ser definido antes que uma transferência
de dados seja iniciada. Essas definições são listadas na lista de relacionamentos de
comunicação CLR (Comunication Relatioship List) da camada 7.
As principais tarefas do protocolo LLI são:
•

Mapeamento de serviços FMS dentro do serviço de link de dados.

•

Estabelecimento de conexão e liberação da mesma.

•

Controle de fluxo.

Os seguintes tipos de relacionamento de comunicação são suportados:
•

Comunicação sem conexão, os quais podem ser: Broadcast e Multicast.

•

Conexão orientada a conexão os quais podem ser: Mestre/mestre (cíclico ou
acíclico).

•

Mestre/escravo com ou sem iniciativa do escravo (cíclico ou acíclico).

O relacionamento de comunicação orientada à conexão representa uma conexão
lógica par para par, ou seja, dispositivo para dispositivo entre duas aplicações de
processo. Antes que qualquer dado seja enviado sobre esta conexão, esta tem que
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ser estabelecida com um serviço de inicialização, um dos serviços de contexto de
gerenciamento. Este engloba a fase de estabelecimento de comunicação. Depois de
estabelecimento com sucesso, a conexão é protegida contra terceiros envolvidos.
Isto compreende a fase de transferência de dados. Nesta fase, ambos os serviços
confirmados e não confirmados podem ser usados. Quando a conexão não é mais
necessitada, esta pode ser liberada com ainda outro serviço de contexto de
gerenciamento (Abort Service). Esta fase compreende a fase de liberação da
conexão.

Figura 82 - Relacionamentos de comunicação suportados da rede Profibus

169

8.4.2.Camada FMA 7 (Fieldbus management layer 7)

Esta descreve serviços de objeto e gerenciamento. Os objetos são manipulados
localmente ou remotamente usando serviços de gerenciamento. Existem três grupos
aqui:
•

Serviços de Gerenciamento de contexto: Este oferece um serviço para
abertura e fechamento de uma conexão gerenciada.

•

Gerenciamento de conexão: Este oferece um serviço para identificação de
componentes de uma estação, para carregamento e leitura da lista de
relacionamentos de comunicação (CRL) e para acesso a variáveis,
contadores e parâmetros de camadas inferiores.

•

Gerenciamento de Faltas: Este oferece serviço para reconhecimento e
eliminação de erros.

8.5. O MODELO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS

Do ponto de vista da comunicação, uma aplicação de processo inclui todos os
programas, recursos, e tarefas que não são assinalados as demais camadas de
comunicação. O modelo de comunicação ProfiBus permite a combinação de
aplicações de processos distribuídas dentro de um processo comum, usando
relações de comunicação. Este mecanismo age como um unificador das aplicações
de processos distribuídos em um único processo comum. Este é parte da aplicação
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do processo em um dispositivo de campo que é alcançável para comunicação e é
chamado como um Dispositivo de Campo Virtual (Virtual Field Device - VFD).
Todos os objetos de um dispositivo real que podem ser comunicados (tais como
variáveis, programas, faixas de dados) são chamados de objetos de comunicação.
Os VFD contêm os objetos de comunicação que podem ser manipulados pelos
serviços da camada de aplicação via Profibus.

8.6. RELACIONAMENTO ENTRE APLICAÇÕES DE PROCESSO E
COMUNICAÇÃO

Figura 83 - Delegação de Relacionamentos de Comunicação para Aplicações de Processos
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Entre duas aplicações de processo, uma ou mais relações de comunicação podem
existir, cada uma tendo um único ponto final de comunicação como mostrado na
Figura 83:
O mapeamento das funções do VFD dentro de dispositivos reais é fornecido pela
interface da camada de aplicação. O diagrama da Figura 84 abaixo mostra as
relações entre dispositivos de campo reais e dispositivos virtuais de campo.

Figura 84 - Dispositivos Virtuais de Campo( Virtual Field Device - VFD) com Dicionário de Objetos (
ObjectDictionary - OD)
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8.7. OBJETOS DE COMUNICAÇÃO (COMMUNICATION OBJECTS)

Todos os objetos de comunicação de uma estação ProfiBus são cadastrados em um
dicionário de objetos local. Este dicionário de objetos pode ser predefinido como em
dispositivos simples, entretanto em dispositivos mais complexos, este é configurado
localmente ou também remotamente carregado dentro do dispositivo.
A estrutura do dicionário de objetos (OD) contém:
•

Um cabeçalho, o qual contém informação sobre a estrutura do OD.

•

Um objeto estático dicionário, contendo a lista estática dos objetos de
comunicação.

•

Uma lista dinâmica de listas variáveis, contendo a real lista de listas de
variáveis conhecidas, e uma lista dinâmica de invocação de programas, os
quais contém a lista de programas conhecidos.

Os objetos de comunicação definidos como estáticos incluem variáveis simples, uma
matriz (uma sequencia de variáveis simples do mesmo tipo), um registro (uma lista
de variáveis não necessariamente do mesmo tipo), um domínio (uma faixa de dados)
e eventos.
Os objetos de comunicação dinâmica são cadastrados em partes dinâmicas do OD.
Estes incluem invocação de programas e lista de variáveis (uma sequencia de
variáveis simples, matrizes ou registros). Estes podem ser predefinidos em tempo de
configuração, dinamicamente definidos, apagados ou mudados com serviços da
aplicação na fase operacional.
O endereçamento lógico é o modo preferido de endereçamento de objetos de
comunicação. Estes são normalmente acessados através de um endereço curto
chamado um índice (comprimento de 16 bits sem sinal). Isto é feito para a eficiência
do mecanismo de mensagem e mantém o overhead do cabeçalho de protocolo
baixo. Existem, entretanto, dois modos de opção de endereçamento:
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•

Endereçamento por nome, onde o nome simbólico do objeto de comunicação
é transferido via barramento.

•

Endereçamento físico: Qualquer localização de memória física no dispositivo
de campo pode ser acessado com os serviços PhysRead e PhysWrite.

É também possível implementação de proteção de senha em certos objetos e
também para fazer estes ter acesso somente de leitura, por exemplo.

8.8. DESEMPENHO

Um tempo curto de reação é uma das principais vantagens do Profibus-DP. As
características típicas são como 512 entradas e saídas distribuídas em 32 estações,
com possibilidade de serem acessadas com os seguintes tempos e velocidades:
•

Em 6ms, a velocidade de 1.5 Mbps e

•

Em 2ms, a velocidade de 12 Mbps

A figura 78, oferece uma indicação visual do desempenho do ProfiBus:
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Figura 85 - Tempo de ciclo de barramento de um sistema ProfiBus com único mestre

O principal serviço usado para alcançar estes resultados é o serviço de enviar e
receber dados da camada 2. Este permite a transmissão da entrada e saída de
dados em um único ciclo de mensagem. Obviamente, a outra razão para
desempenho melhorado é a maior taxa de transmissão de dados de 12 Mbps.

8.9. OPERAÇÃO DO SISTEMA

Existe a opção de o usuário escolher entre o sistema ser mono-mestre ou multimestre. Até 126 estações (mestres ou escravos) podem ser acomodadas.
Existem diferentes tipos de dispositivos:
•

Mestre DP classe1 (DPM1). Este é tipicamente um PLC (Controlador lógico
programável).

•

Mestre DP classe 2 (DPM2). Estes dispositivos são usados para
programação, configuração e diagnóstico.

175

•

Escravo DP-A. Este é tipicamente um sensor ou atuador. A quantidade de
dados de Entrada e Saida I/O é limitado a 246 bytes.

As duas configurações possíveis são mostradas no diagrama da Figura 86 e Figura
87 abaixo:

Figura 86 - Sistema ProfiBus DP do tipo único mestre (Mono Mestre)

Figura 87 - Sistema ProfiBus DP do tipo Multi-Mestre
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Os seguintes estados podem ocorrer com um mestre DPM1:
•

Estado Stop: Neste estado, nenhuma transferência de dados ocorre entre os
dispositivos DPM1 e escravos DP (DP-slaves).

•

Estado Clear: O dispositivo DPM1 coloca as saídas em um modo de falha
segura e faz a leitura das entradas de dados dos dispositivos escravos (DPslaves).

•

Estado Operate: O mestre DPM1 está em estado de transferência cíclica de
dados onde são lidos dados de entrada e escritos dados no escravo.

8.10. TRANSFERÊNCIA DE DADOS ENTRE DPM1 E DP-SLAVES.

Durante a configuração do sistema, o usuário define as atribuições de um escravo
DP em relação ao DPM1 e quais escravos DP estão incluídos no ciclo de
mensagem. Em uma parametrização assim chamada e configuração de fases, cada
dispositivo escravo compara sua configuração real como aquela recebida do DPM1.
Esta informação de configuração tem que ser idêntica. Isto protege o usuário de
quaisquer falhas de configuração. Uma vez que isto tem sido checado com sucesso,
o dispositivo escravo irá entrar na fase de transferência de dados como indicado na
Figura 88 abaixo:
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Figura 88 - Troca de dados de usuário para o ProfiBus-DP

8.11. MODOS DE SINCRONIZAÇÂO E CONGELAMENTO

Em conjunto com mecanismos de transferência de dados cíclicos padrão
automaticamente executados pelo DPM1, é possível enviar comandos de controle
de um mestre para um grupo individual de escravos. Se o comando ‘sync’ é
transmitido para os escravos referentes, estes entrarão neste estado e congelam as
saídas. Eles então armazenam a saída de dados durante o próximo ciclo de troca de
dados. Quando estes recebem o próximo comando de ‘sync’, os dados de saída
armazenados são assinalados ao campo.
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Se um comando de ‘freeze’ é transmitido para os escravos relacionados, as entradas
são congeladas no estado presente. A entrada de dados é somente atualizada ao
receber o próximo comando ‘freeze’.

8.12. SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES

Em todas as estações DPM1, a transferência de dados de usuário é monitorada com
um temporizador cão de guarda (watchdog time). Se este temporizador expira
indicando que nenhuma transferência tem tomado lugar, o usuário é informado e o
DPM1 deixa o estado OPERATE e chaveia as saídas com os dispositivos escravos
assinalados para o estado de falha segura. O mestre muda para o estado CLEAR.
Notar que o mestre ignora o temporizador se a reação automática de erro tem sido
habilitada (Auto_clear = TRUE).
Nos dispositivos escravos, o temporizador cão de guarda é usado para monitorar
quaisquer falhas do dispositivo mestre ou do barramento. O escravo chaveia suas
saídas autonomamente para o estado de falha segura se este detecta uma falha.
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8.13. OPERAÇÂO MISTA DE ESTAÇÔES FMS e DP

Onde menores tempo de reação são exigidos, é possível operar dispositivos FMS e
DP juntos no mesmo barramento. É também possível usar um dispositivo composto,
o qual suporta ambos dispositivos FMS e DP simultaneamente. Isto pode fazer
sentido se a configuração é feita usando o FMS e mais altos ciclos de operação são
feitos para transferência de dados de usuário. A única diferença entre protocolos
FMS e DP estão nas camadas de aplicação.

Figura 89 - Operação mista de estações FMS e DP
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9. VISÃO GERAL DA TECNOLOGIA FOUNDATION FIELDBUS (FF)

Os objetivos do estudo da tecnologia Foundation Fieldbus são:
• Descrever como é a operacionalização de uma rede Fieldbus Fundation
• Relacionar problemas da rede envolvendo: cabeamento, aterramento/sinal
comum, proteção, alimentação, terminação, segurança intrínseca, queda de
tensão, condicionamento de sinal e configuração.

9.1. INTRODUÇÃO AO FOUNDATION FIELDBUS

A Fundation FieldBus possui a vantagem do uso de dispositivos de campo
inteligentes, faz uso de tecnologia moderna de comunicação digital permitindo
benefícios como: redução de cabeamento, comunicação de múltiplas variáveis de
processo a partir de um único instrumento, diagnóstico avançado entre dispositivos
de diferentes fabricantes, controle a nível de campo de melhor qualidade, redução
de tempo para partida de novos processos, integração mais simplificada.
O conceito envolvendo a Foundation Fieldbus é preservar as características
desejáveis do sinal padronizado de 4 a 20mA (tal como uma interface padronizada
no link de comunicação, o barramento de força derivado do link e opções de
segurança intrínseca) enquanto toma vantagem das novas tecnologias digitais.
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A razão da Foundation Fieldbus possuir as características citadas acima é devido a
sua capacidade de:
• Reduzida fiação devido a capacidade de multiconexão.
• Flexibilidade de escolha de fornecedores devido a interoperabilidade.
• Equipamentos de sala de controle reduzidos devido a distribuição das funções
de controle a nível de dispositivos.
• Aumento da integridade de dados e confiabilidade devido a aplicação de
comunicação digital.
A Foundation Fieldbus consiste de quatro camadas. Três delas correspondem a
camada 1, 2 e 7, do modelo OSI. A quarta camada é denominada de “camada de
usuário” que fica no topo da camada 7 e é frequentemente dita como representar a
“camada 8” do modelo OSI, embora no modelo OSI não exista esta camada. A
camada de usuário oferece uma interface padronizada entre o programa de
aplicação e os dispositivos reais de campo.

9.2. A CAMADA FÍSICA E REGRAS DE CABEAMENTO

A camada física padrão foi aprovada e é detalhada nos padrões IEC 61158-2 e o
padrão ISA S50.02-1992. Este suporta taxas de comunicação de 31.25 kbps e usa o
esquema de codificação Manchester Bi-Phase L para quatro estados como mostrado
na Figura 90. Os dispositivos podemser opcionalmente alimentados do barramento
em certas condições. À velocidade de 31.25 kbps (ou H1, ou barramento de baixa
velocidade) pode suportar de 2 até 32 dispositivos que não são alimentados pelo
barramento, 2 a 12 dispositivos que são alimentados pelo barramento ou de 2 a 6
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dispositivos que são alimentados em uma área de segurança intrínseca. Os
repetidores são permitidos e irão aumentar o comprimento e o número de
dispositivos que podem ser colocados no barramento. À velocidade de H2 ou
opções de altas velocidades não foram implementadas como se originalmente tinha
planejado, mas foi superado pelo padrão HSE (High Speed Ethernet).

Figura 90 - Camada Física FieldBus
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A baixa velocidade de barramento (H1) foi planejado para utilizar o cabeamento de
planta existente e usa o fio #22 AWG tipo B (cabo de par trançado blindado) para
segmentos de até 1200 m (3936 pés) e o fio #18 AWG tipo A ( cabo de par trançado
blindado) para até 1900 m (6232 pés). Dois tipos adicionais de cabeamento são
especificados e são referenciados como sendo do tipo C ( multi par trançado sem
blindagem) e tipo D ( multi-núcleo sem blindagem).
O tipo C usando cabo # 26AWG é limitado a 400metros (1312 pés) por segmento e o
tipo D com #16AEG é restrito a segmentos menores que 200 metros (660 pés).
Aqui temos os resumos dos cabos utilizados:
…………………...• Type A

#18 AWG

1900 m (6232 feet)

• Type B

#22 AWG

1200 m (3936 feet)

• Type C

#26 AWG

400 m (1312 feet)

• Type D

#16 AWG multi-core

200 m (660 feet)

O cabeamento do Foundation FieldBus está flutuando/balanceado e é equipado com
um resistor de terminação (combinação RC) conectado ao longo de cada fim de
linha de transmissão. Nenhum dos fios deve ser conectado ao terminal comum. O
terminador consiste de um resistor de 100 Ohm de ¼ W e um capacitor
dimensionado para passar até 31.25 kHz. Como opção, um dos terminadores podem
ser de tomada central e aterrados para prevenir queda de tensão construída no
barramento. As fontes de alimentação devem ser de impedância casada. As fontes
de campo devem ser específicas e condicionadas pelo uso de um indutor série. Se
uma “fonte de alimentação normal” é colocada em uso, esta irá sobrecarregar a linha
devido a sua baixa impedância. O resultado será que os transmissores irão parar de
transmitir. Tempos baixos de resposta no barramento são metas do FF. Por
exemplo, em 31.25 kbps no barramento H1, o tempo de resposta será tão baixo
quanto 32 microsegundos. O tempo irá variar baseado no carregamento do sistema,
mas a média entre 32 microsegundos e 2.2 milisegundos, com uma média de
aproximadamente 1 milisegundo é um bom resultado esperado. As tomadas de
derivação (“Spurs”) podem ser conectadas no “sistema rodando”. O comprimento
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dos “spurs” dependem do tipo de cabeamento usado e o número de “spurs”
conectados. O máximo comprimento é o comprimento total dos “spurs” no sistema
rodando.
O padrão da camada física tem sido desenvolvida por algum tempo. O trabalho mais
recente tem sido focado nas camadas superiores e são definidos como a “pilha de
comunicação” Foundation FieldBus e a “camada de usuário”. A seguir será descrito
em melhores detalhes estas camadas superiores. A Figura 91, mostra a pilha de
protocolos do Foundation Fieldbus.

Figura 91 - Pilha de Protocolos do Modelo OSI e a pilha de protocolos Foundation FieldBus
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9.3. CAMADA DE LIGAÇÃO DE DADOS

A pilha de protocolos (pilha de comunicação) como definido pelo FF corresponde as
camadas OSI dois e sete, camada de enlace de dados e camadas de aplicação. A
camada DLL (Data Link Layer) controla o acesso ao barramento através de um
gerenciador de barramento centralizado chamado LAS (Link Active Scheduler). O
formato do pacote é mostrado abaixo, na Figura 92:

Figura 92 - Formato do pacote de dados da camada de enlace

O LAS controla o acesso ao barramento pelo mecanismo de garantir permissão a
cada dispositivo em acordo com “agendamentos” predefinidos. Nenhum dispositivo
pode ter acesso ao barramento sem a permissão do LAS. Existem dois tipos de
agendamento implementados: cíclico (agendado) e acíclico (não agendado). Estes
termos parecem estranhos pois como seria possível ter um agendamento “não
agendado“, mas esses termos realmente referem-se às mensagens que tem rotina
periódica ou não periódica ou “agendada”.
As mensagem cíclicas são usadas para informação (processo e controle de
variáveis) que precisam de atualização regular e periódica entre os dispositivos e o
barramento. A técnica usada para transferência de informação no barramento é
conhecida como método publicador-assinante. Baseado no agendamento prédefinido (programado), o LAS garante permissão para cada dispositivo por vez para
acesso ao barramento. Uma vez que o dispositivo recebe permissão para acesso ao
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barramento, este publica a informação disponível. Todos os outros dispositivos
podem então escutar a informação “publicada” e ler em sua memória (assinar) para
seu próprio uso. Os dispositivos não exigindo este dados específicos, ignoram a
informação “publicada”.
As mensagens acíclicas são usadas para casos especiais que poderão não ocorrem
em bases regulares. Estas podem ser reconhecimento de alarmes ou comandos
especiais tais como retornar informação de diagnóstico de um dispositivo específico
no barramento. O LAS detecta as frações de tempo disponíveis entre mensagem
cíclicas e usa estes momentos para enviar mensagens acícilicas.

9.4. CAMADA DE APLICAÇÃO

A camada de aplicação na especificação FF é divida em duas sub-camadas: a
Foundation FieldBus Access Sublayes (FAS) e a Foundation FieldBus Messaging
Specification (FMS). A capacidade para pré-programar o “agendamento” no LAS
oferece uma poderosa ferrramenta de configuração para os usuários finais uma vez
que o tempo de rotação entre dispositivos pode ser estabelecido e dispositivos com
necessidade crítica podem ser “agendados” mas frequentemente para oferecer uma
forma de priorização de pontos específicos de entrada e saída. Este é de
responsabilidade e capacidade do FAS. Ao programar o agendamento via
mecanismo FAS, este permite a opção de implementação ( realmente simulando)
vários serviços entre o LAS e os dispositivos do barramento.
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Três serviços estão prontamente aparentes tais como:
• Cliente/Servidor com um cliente dedicado (o LAS) e diversos servidores (os
dispositivos do barramento).
• Publicador/Assinante como descrito acima.
• Distribuição de eventos com os dispositivos reportando somente em resposta
a um evento de gatilho, ou por excessão ou outro critério pré-definido.

Estas variações, é claro, dependem da real aplicação e um esquema não necessita
necessariamente ser “correto” para todas as aplicações, mas a flexibilidade da
Foundation Fieldbus é facilmente compreendida neste exemplo.
A segunda subcamada, a FMS (Foudantion Fieldbus Messaging Specification),
contém um “dicionário de objetos” que é um tipo de banco de dados que permite
acesso aos dados do Foundation Fieldbus por “nome de etiqueta” ou um número de
índice. O dicionário de objetos contém uma lista completa de todos os tipos de
dados, descrição de tipos de dados e objetos de comunicação que são usados pela
aplicação. Os serviços permitem ao dicionários de objectos (aplicação de banco de
dados) serem acessados e manipulados.
A informação pode ser lida ou escrita do dicionário de objetos permitindo a
manipulação da aplicação e os serviços oferecidos.
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9.5. CAMADA DE USUÁRIOS (USER LAYER)

A FF especifica uma oitava camada chamada de “camada de usuário” que fica
acima da camada de aplicação do modelo OSI. Esta camada é chamada
frequentemente de camada 8. No Foundation Fieldbus, esta camada é responsável
por três tarefas principais: gerenciamento da rede, gerenciamento do sistema e
função de bloqueio de serviços de dispositivos. A Figura 93 ilustra o como todos os
pacotes de informação são passados para a camada física.
O serviço de gerenciamento de rede fornece acesso a outras camadas para
monitoramento de desempenho e gerenciamento de comunicações entre as
camadas e entre objetos remotos (objetos no barramento). O gerenciamento do
sistema toma conta do fornecimento de endereço dos dispositivos, sincronização do
relógio da aplicação, e função de bloqueio de agendamento.
Este é essencialmente a coordenação de tempo entre dispositivos e o programa e
assegura a correta estampagem de tempo dos eventos através do barramento.

Figura 93 - Passagem de pacotes de informação para a camada física
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Os serviços de Blocos de Função (Function Blocks - FB) e Descrição de Dispositivos
(Device Description - DD) oferecem ”blocos” pré-programados, os quais podem ser
usados pelo usuário final para eliminar redudância e consumo de tempo na
configuração. O conceito de bloco permite a seleção de funções genéricas,
algoritmos, e mesmo de dispositivos genéricos de uma biblioteca de objetos durante
o sistema de configuração e programação. Este processo pode dramaticamente
reduzir o tempo de configuração uma vez que grandes “blocos” podem ser já
configurados e simplesmente precisam ser “selecionados”. Esta meta é oferecer um
sistema aberto que suporte interoperabilidade e uma linguagem de descrição de
dispositivos (DLL – Device Description Language), a qual permite que diferentes
fabricantes e dispositivos possam ser descritos como blocos ou símbolos.
Os usuários selecionam dispositivos genéricos que refinam esta seleção ao procurar
por um objeto DLL para especificar um produto específico de um fabricante.
Entrando em um bloco de controle de malha com parâmetros apropriados seria
possível completar a configuração inicial para a malha. As funções de controle
avançado e blocos de matemática também estão disponíveis para aplicações de
controle avançada.

9.6. DETECÇÃO DE ERRO E DIAGNÓSTICO

O FF tem sido desenvolvido como barramento de comunicação puramente digital
para a indústria de processo e incorpora detecção de erro e informação de
diagnóstico. Este usa componentes de vários fabricantes e tem extensivo
diagnóstico ao longo da pilha desde o enlace físico até a rede e camadas de
gerenciamento do sistema por projeto.
O método de sinalização usado pela camada física para temporização e
sincronização é monitorado constantemente como parte da comunicação. As
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mensagens são repetidas e a razão para a repetição podem ser o acesso e a
exibição para interpretação.
Na camada superior, o gerenciamento de rede e sistema é uma característica
integrada de rotinas de diagnóstico. Isto permite ao gerente do sistema analisar a
rede “on-line” e manter a informação de carregamento de tráfego. Como os
dispositivos são adicionados e removidos, a otimização da rotina do LAS (Link Active
Scheduler) permite a melhoria da qualidade da comunicação dinamicamente sem
precisar de um desligamento completo da rede. Isto assegura ótimo tempo de
resposta e relatório de estado dos dispositivos, dando mais tempo para dispositivos
de maior prioridade, e removendo ou minimizando mensagem redundantes ou de
baixa prioridade. Com o mecanismo Device Description Library ( DD – Biblioteca de
descrição de dispositivos) para cada dispositivo armazenado no controlador host (
uma requisão para verdadeira interoperabilidade entre fabricantes), todos as
capacidade de diagnóstico de cada produto de fabricante pode ser precisamente
reportada e acessada com a possibilidade de gerar alarmes para monitoramento
contínuo de cada dispositivo.

9.7. HIGH SPEED ETHERNET (HSE)

A HSE (High Speed Ethernet) é a rede backbone do Foundation FieldBus rodando
em 100Mbits/Segundo. Os dispositivos de campo HSE são conectados na espinha
dorsal via dispositivos de ligação HSE. Um dispositivo de ligação HSE é um
dipositivo usado para interconectar segmentos H1 Fieldbus para HSE para criar uma
rede mais ampla. Um switch HSE é um dispositivo Ethernet usado para interconectar
múltiplos dispositivos HSE tais como dispositivos de ligação HSE e dispositivos de
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campo HSE para formar uma rede ainda mais ampla HSE. Os host HSE são usados
para configurar e monitorar os dispositivos de ligação e dispositivos H1. Cada
segmento H1 tem seu próprio LAS (Link Active Scheduler) localizado no dispositivo
de ligação. Esta característica possibilita aos segmentos H1 a continuar a operar
mesmo se os hosts são desconectados da espinha dorsal HSE. Os múltiplos
segmentos Fieldbus H1 (31.25 kbps) podem ser conectados a espinha dorsal HSE
via dispositivos de ligação, conforme mostra a Figura 94.

Figura 94 - HSE (High Speed Ethernet) e Foundation Fieldbus
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9.8. CABEAMENTO CORRETO E BOAS PRÁTICAS DE INSTALAÇÃO

9.8.1.Preparação da Terminação

Deve ser tomado cuidado na preparação do cabeamento, desta forma diminuem-se
as probabilidades de problemas futuros e espera-se como mínima a manutenção
exigida. Alguns pontos são relevantes:
• Cortar um pedaço de 50 mm do revestimento cabo e remover a capa
protectora do cabo..
• Deixar 6 mm do fio isolante no terminais. Prestar atenção para evitar ferir o
cabo ou cortar pedaços dos fios. Usar uma ferramenta de boa qualidade.
• Colocar um terminal nos fins dos fios e no fim do fio protecção (conectores).
Os terminais adequados normalmente são resistentes a corrosão. Este deve
ser do mesmo metal que o terminal do bloco de cabeamento.
• Uma estratégia alternativa é roscar os fios juntos para estanhá-los com a
solda. Os fios podem ser colocados diretamente no terminal de fio mas é
importante ter certeza que todos os fios estão dentro do conector e que não
estão tocando uns aos outros. É importante ter certeza que não estão
esticados oferecendo possíveis pontos de quebra.
• Não colocar fios de blindagem juntos em uma caixa de junção. Isto pode ser a
causa de loops de terra.
• Não aterrar a blindagem em mais de um lugar (inadvertidamente)
• Usar boas ferramentas para corte do fio para evitar danificar o fio
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9.8.2.Instalação completa do sistema

Outros componentes podem ser instalados logo depois do cabo ser instalado. Isto
inclui terminadores, fontes de alimentação, condicionadores de sinal, spurs, e em
alguns casos, barreiras de segurança intrínseca. Alguns dispositivos já possuem
terminadores embutidos. Neste caso, é preciso ter cuidado para não dobrar a
quantidade de terminadores. É importante verificar se o aterramento está correto.
Deve haver somente um único ponto de ligação para o aterramento. Uma vez que
estes pontos foram atendidos, pode-se ligar a fonte de alimentação e verificar o
sistema de cabeamento. Um Testador Fieldbus certificado (ou outro dispositivo mais
simples) pode ser usado para indicar:
• Polaridades corretas.
• Capacidade condução do sistema de cabeamento.
• A atenuação e parâmetros de distorção dentro de valores especificados.

Figura 95 – Diagrama genérico da conexão de cabeamento do FieldBus
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Algumas preocupações adicionais e sugestões para o diagrama de fiação
referenciado na Figura 87:
• Não é possível rodar dois cabos preparados em campo em paralelo para
redundância no padrão H1. O FieldBus H1 é uma transmissão de linha
balanceada que deve ser terminada em cada fim. Em alguns casos, é uma
boa idéia rodar um cabo em paralelo para futuro uso. Em caso de danos
físicos, será precisará desconectar o cabo danificado e ligar o outro não
danificado. É importante ter certeza que, se esta é a filosofia, não se deve
rotear ambos os cabos na mesma bandeja.
• Não realizar o aterramento da proteção do cabo de cabo dispositivo Fieldbus.
A proteção do cabo no transmissor (por exemplo), deve ser aparado e coberto
com fita isolante ou tubo termo contrátil. O único “terra” que ocorre no
segmento é usualmente na sala de controle do condicionador de alimentação
Fieldbus.
• Notar que o aterramento que está conectado no terminador isolado no fim
mais distante do segmento não conecta as proteções do Fieldbus. Este
somente permite um caminho de alta frequência para correntes do tipo
alternada(ac).
• Não há projeto para suportar surtos de energia. Entretanto, deve ser
especificado um terminador que tenha algum tipo de arraste para arco, o qual
irá grampear os valores de tensão aos aterramentos para em torno de 75V no
evento de um surto de alta voltagem.
• Um jeito rápido de certificar que o aterramento está conectado correctamente
antes fazer a alimentação, é medir a resistência entre o conector terra e o
condicionador de energia para o ponto de conexão de terra. Esta medição
deve ser da ordem de Mega Ohms. É possível então conectar o conector de
terra ao parafuso do conector do condicionador de energia. Uma vez que este
procedimento foi realizado, a medição da resistência das proteções dos cabos
no terminal isolado no fim mais distante do segmento para um ponto de
segmento mais próximo do ponto de aterramento. Um valor baixo de
resistência deve ser medido.
• Uma fonte padrão não pode ser usada para alimentar um segmento Fieldbus.
Uma fonte padrão absorve a maioria dos sinais Fieldbus devido a sua baixa
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impedância interna. É possível para uma fonte padrão oferecer para um
dispositivo de condicionamento de sinal Fieldbus tão grande quanto suficiente
corrente e com baixa ondulação e ruído.
• Usar blocos de cabeamento que prendem os cabos seguramente para que
eles não possam ter perdas de vibração.

9.8.3.Teste Regular da Operação da rede Fieldbus

Um testador Fieldbus pode ser usado para obter uma visão da operação da rede.
Este é geralmente conectado como se segue:
• Terminal vermelho para o terminal de fio positivo (+).
• Terminal preto para o terminal de fio negativo (-).
• Terminal verde para a proteção.

Quando a rede está operando, o testador construirá um registro de dispositivos
operacionais e então fará registros das características de seus sinais. Durante a
última rotina de manutenção, os resultados serão comparados. Se existe
deterioração no sinal, este será indicado e pode indicar problemas em cabeamento,
ruído adicional ou um dispositivo que esteja com um transmissor em início de estado
para falhar.
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9.9. DETECÇÃO DE FALHAS

9.9.1.Introdução

Estima-se que 70% do tempo não disponível da rede é causado por problemas
físicos. A Foundation Fieldbus é mais complicado de descobrir erros do que a
maioria das redes porque esta pode e frequentemente usa a comunicação do
barramento para alimentar os dispositivos. O mantenedor precisa saber não
somente se a comunicação está funcionando mas também se existe alimentação
para os dispositivos. Abaixo, na Figura 96 está um diagrama de um sistema típico.
Notar que a fonte de alimentação na esquerda está alimentando os dispositivos do
sistema.

Figura 96 – Um exemplo de Sistema Típico FieldBus
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Ao rastrear por falhas em um sistema Foundation Fieldbus, é necessário primeiro
determinar se o problema é um problema de alimentação ou um problema de
comunicação. Em sistemas novos, este poderá encontrar problemas em ambos os
itens mencionados. Em sistemas em funcionamento é usual encontrar um ou outro
problema.

9.10. PROBLEMAS DE ALIMENTAÇÃO

Os problemas de alimentação do sistema FF podem ser divididos em dois tipos. O
primeiro relaciona onde o sistema é novo e nunca funcionou e o outro tipo de
problema é o sistema que foi iniciado e está já está funcionando por algum tempo.
Quando novos dispositivos são incluídos a um sistema existente e a comunicação
imediatamente falha, é fácil de perceber que o novo dispositivo influenciou de
alguma maneira no problema. Se o sistema nunca funcionou, então o problema
pode estar em qualquer parte e pode ser causado por múltiplos dispositivos. O
problema pode ser também a arquitetura e o projeto em si da rede.
Os seguintes itens precisam ser conferidos ao verificar a existência de problemas no
sistema de alimentação de um sistema FF:
• Como é o disposição do sistema? Algum dispositivo recebe alimentação com
menos de 9V dc?
• Qual a capacidade de corrente da fonte de alimentação?
• Qual a voltagem da fonte?
• Qual a corrente drenada por cada dispositivo?
• Qual a resistência de cada ramo de fio?
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A forma mais fácil de determinar um problema de alimentação é proceder seguindo
os passos a seguir:
• Verificar cada dispositivo para ver se o indicador luminoso de alimentação
está aceso.
• Medir a voltagem de cada dispositivo.
• Verificar se as conexões estão abertas, corroídas ou mal apertadas (frouxas).
• Medir a corrente drenada de cada dispositivo para ver se atende as
especificações de seu fabricante.

Figura 97 – Procedimento Teste sendo realizado no sistema

Figura 98 - Passagem de pacotes de informação para a camada física

Notar que um sistema pequeno no último desenho conecta os dispositivos ao
equipamento da central de controle com blocos terminais(chickenfootorcrowsfoot).O
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cabo de sinal também oferece alimentação aos dispositivos. Existe um terminador
em cada extremidade do cabo. As fontes de alimentação necessitam de
condicionadores de alimentação.

9.10.1.

Exemplo de fonte de alimentação

Um exemplo de necessidade de alimentação para um sistema:
• A saída da fonte de alimentação é de 20 Volts
• Os dois fios de 1Km de comprimento com 22 Ohms por fio (44 Ohms no total)
• Cada dispositivo drena 20 mA
• A voltagem mínima em cada dispositivo é de 9 Volts ( 20-9 = 11 Volts).
• 11 Volts/44Ohms = 250 mA0
Assim: 250mA / 20mA = 12 dispositivos no sistema. (São possíveis 12
dispositivos no sistema.

9.11. PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO

Uma vez que a alimentação está funcionando bem em conformidade com o seu
projeto, pode ser considerado que o sistema de comunicação está em falta. É
importante verificar os seguintes itens:
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• Os fios estão conectados corretamente?
• A proteção é contínua ao longo do sistema?
• O sistema de aterramento está colocado em apenas um ponto?

Figura 99 - Esquemático de um bloco de terminais

Figura 100 - Bloco de Terminais

A Figura 99 e 100 mostram, respectivamente, um bloco de terminais e um terminal
de bloco, onde podem ser verificados problema de comunicação.
Uma vez que estes itens básicos são verificados, o próximo passo é verificar para ter
certeza que os cabos não estão muito longos. Para medir estas perdas através de
um cabo, um transmissor FF é colocado em uma extremidade e um receptor em
outra extremidade. A máxima perda é em torno de 14 dB. As características típicas
de um par trançado usado no FF:
• Impedância: 100Ohms
• Bitola do fio: 0.8 mm2
• Proteção: 90% da cobertura
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• Desbalanço capacitivo: 2nf / Km
• Atenuação: 3dB / Km

Usando um osciloscópio não aterrado, é possível observar o sinal. Um bom sinal do
transmissor poderia parecer como este da Figura 101:

Figura 101 - Sinal sendo transmitido pelo transmissor

Figura 102 - Sinal FF recebido em algum ponto da rede

É importante notar que a forma de onda recebida está distorcida e de menor
amplitude mas ainda está em boas condições. A Figura 103 mostra a aparência de
um possível pacote de dados, o qual poderia ser indentificado.
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Figura 103 - Sinal Bipolar Foundation Fieldbus

9.12. EQUIPAMENTO DE TESTE PARA O FOUNDATION FIELDBUS

Existem

alguns

fabricantes

que

têm

construído

equipamentos

de

teste

especialmente projetados para a rede FF. Alguns dos equipamentos podem ser
usados com o sistema em funcionamento e outros quando o sistema está desligado.
Os itens que estes equipamentos podem verificar:
• Níveis de tensão DC.
• Teste de Prova para o quadro de voltagem do LAS (Link Active Scheduler).
• Número de dispositivos na rede.
• Se os dispositivos foram acrescentados ou removidos.
• A menor voltagem transmitida pelo dispositivo.
• Nível de ruído da resposta do dispositivo.
• Nível de ruído entre quadros.
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Uma das melhores ferramentas disponíveis para verificar problemas são as que
possuem LEDs nos dispositivos. Esses LEDs mostram as diferentes condições no
sistema. Se o mantenedor da rede se tornar familiar com eles, estes LEDs podem
frequentemente indicar o que existe de errado no sistema.
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10.

CONCLUSÃO

Os objetivos de desenvolver as especificações para as redes industriais mais
comuns foi alcançado.
Após uma introdução e classificação das redes industriais, onde se procurou
localizar o assunto e fazer uma relação com as redes de informação normalmente
utilizadas.
Foi possível descrever estratégias gerais para a conexão das redes industriais, com
o planejamento de possíveis topologias para interligação das mesmas.
Algumas redes foram seleccionadas para serem estudadas. A tecnologia de redes
evolui com o passar do tempo, porém as bases que constituem o funcionamento
mantém sua estrutura, e é possível acompanhar o desenvolvimento da técnica a
partir do conhecimento básico da mesma.
O trabalho desenvolveu algumas redes industriais, considerando seu uso comum e
difundido no ambiente industrial. Foi possível entender especificações relativas a
cada rede. As características em comum foram explicadas, como tipo de
cabeamento utilizado, divisão do desenvolvimento em camadas em comparação ao
modelo OSI, interligação entre camadas, questões relacionadas à alimentação da
rede, número possíveis de dispositivos, limitações de velocidade, comprimento
máximo admissível da rede, mecanismos de controle, hierarquia entre dispositivos,
interligação com outras redes.
O trabalho foi desenvolvido e demostra um bom entendimento sobre vários aspectos
relacionados à prática do uso diário em campo e pode ser aplicado para seleccionar
a implantação de novas redes, planejar a manutenção das redes, e ainda buscar
novas alternativas para a melhoria de controle de processos industriais.
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O assunto é bem vasto, não se esgota no trabalho proposto, mas é possível buscar
o entendimento da proposta do uso de outras redes, com especificações e
desempenhos diversos dos mostrados, mas se mantém uma base para
desenvolvimento e a linha de pensamento utilizado.

206

REFERÊNCIAS

ADALBÓ, L. R. Sistemas de redes para controle e automação. Rio de Janeiro.
Book Express, 2000.

ALBUQUERQUE, P. U. B; ALEXANDRIA, A.R. Redes Industriais. Ensino
Profissional. 2.ed., 2009.

ALBUQUERQUE, P. U. B; RIPARDO, A. Redes Industriais: aplicações em
Sistemas Digitais de Controle Distribuído. Fortaleza, CE. Edições Livro Técnico,
1.ed., 2007.

BERGE, J. Fieldbuses for Process Control, Engineering, Operation and
Maintenance. ISA The Instrumentation, Systems and Automation Society, 2002.

BOYER, S. A. Scada. Supervisory Control and Data Acquisition, 3.ed. Editora
ISA, 2004.

HELB, G. Comunicação De Dados. Rio de Janeiro. Tradução da 6.ed. original de
Vandenberg. S. Campus, 1999

LUGLI, A. B; SANTOS, M. M. D. Sistemas Fieldbus para Automação Industrial.
DeviceNET, CANopen, SDS e Ethernet. São Paulo. Erica, 2009.

LUGLI, A. B; SANTOS, M. M. D. Redes Industriais para Automação Industrial:
ASI, PROFIBUS e PROFINET. São Paulo. Erica, 2011.

207

PIMENTEL, J. R. Communications Networks for Manufacturing. New Jersey.
Prentice-Hall. 1990.

COMER, D. Interligacao em Redes TCP/IP. Vol. 1. 3.ed. Editora Campus. Ltda,
1998.

COMER, D. Redes de Computadores e Internet. 2.ed. Bookman.

PARK, J; MACKAY, S. WRIGHT, E. Practical Data Communications for
Instrumentation and Control. Newnes, 2003.

TANEMBAUM, A. S. Redes de Computadores. Campus, 4.ed., 2003.

YOUGH, P. H. Técnicas de comunicação eletrônica. 5.ed. Editora Pearson
Prentice Hall, 2006.

