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5. AS NORMAS E O MERCADO DAS REDES DE COMUNICAÇÃO
INDUSTRIAL

REDES DE FÁBRICA

O MAP (Manufacturing Automation Protocol) é uma especificação, patrocinada pela

General Motors, para a implementação de comunicações em ambiente fabril, baseada nas normas

ISO para o modelo OSI, entre as quais o MMS (Manufacturing Message Specification) que é,

desde 1990, uma norma internacional especificando uma camada de aplicação muito poderosa.

É de referir que a norma IEEE 802.3 (CSMA/CD  - Carrier Sense Multiple Access with

Collision Detection) é também aceite como uma solução para a camada de ligação de dados e

camada física na especificação MAP 3.0.

Paralelamente à iniciativa MAP, e também nos Estados Unidos, um consórcio liderado

pela BOEING lançou a iniciativa TOP - Technical Office Protocol, com o mesmo objectivo do

MAP, mas mais vocacionado para as áreas técnico-administrativas. Actualmente a iniciativa

TOP decorre interligada à inciativa MAP. Evidentemente que as opções para as diferentes

camadas do modelo OSI refletem diferentesrequisitos das aplicações para as quais o MAP e o

TOP estão vocacionadas. Por exemplo, o TOP só suporta, desde o início, a norma IEEE 802.3.

Apesar de o MAP ser uma norma internacionalmente aceite, as suas aplicações industriais

mais importantes têm-se circunscrito à industria automóvel (GM, Mercedes, Renault). É de

destacar ainda o sucesso de instalações piloto inseridas no projecto ESPRIT CNMA, entre os

quais a nova fábrica de transformadores da EFACEC.

REDES DE CÉLULA

Existem vários tipos de redes no mercado que reivindicam cobrir esta área de aplicações:

o MAP, especialmente a sua versão MiniMAP, a norma japonesa FAIS (uma implementação

MiniMAP), o PROFIBUS e com algumas restrições, o FIP.

De notar que a nível das redes de célula o suporte de MMS é essencial para a integração

com os níveis superiores da hierarquia de comunicações. Qualquer das normas acima referidas

suporta MMS ou sub-conjuntos MMS.

O MiniMAP é baseado em normas internacionais, o que não acontece com o FIP ou o

PROFIBUS que tem especificações não normalizadas para as diferentes camadas. O FIP e o

PROFIBUS apresentam a seu favor uma real penetração no mercado.
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REDES DE CAMPO

As redes deste tipo visam a interligação de sensores, actuadores, racks de entrada/saída e

sistemas de controlo local em instalações industriais.

A ideia inicial foi a de substituir as tradicionais ligações ponto a ponto por um meio de

comunicação partilhado, uma vez que o embaratecimento das tecnologias baseadas em

microprocessador o permitiam. Ganha-se em flexibilidade, em distribuição da inteligência pelo

campo, nas cablagens (menos complexas e mais baratas).

Para este nível, muitas soluções têm sido propostas: PROFIBUS, FIP, BITBUS,

INTERBUS-S, CAN, HART, etc. Estas várias soluções são caracterizadas abaixo.

Para além das soluções proprietárias e normas nacionais acima mencionadas, está em

preparação uma norma internacional no âmbito da ISA/IEC. Deve ser realçado o trabalho

relevante desenvolvido no projecto ESPRIT FICIM, do qual se pode destacar uma instalação

piloto localizada no Fraunhofer Institute ( IITB ) de Karlsruhe na Alemanha.

PARTICULARIDADES TÉCNICAS DOS FIELDBUS: PORQUÊ A DIFERENÇA

De uma forma geral, os sistemas de redes de campo adoptam arquitecturas de três

camadas: a camada física, a camada de ligação de dados e a camada de aplicação do conhecido

modelo de referência OSI.
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Figura 2.10 - Modelo de Referência OSI e Modelo Colapsado de 3 Camadas

Arquitecturas de comunicações de três camadas foram concebidas como sendo sistemas

compactos e mais baratos capazes de fornecer tempos de resposta rápidos requeridos em

aplicações de tempo crítico.

A arquitectura de 3 camadas deriva das de 7 camadas através da eliminação das camadas

intermédias do modelo OSI figura 2.10. Contudo, esta ideia, bastante difundida, é um pouco
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ilusória. Por um lado, existem implementações da arquitectura MAP completa que dispensam de

todo a funcionalidade de uma camada, por exemplo, a de rede. Por outro lado, as

implementações ditas de 3 camadas acabam por incorporar na forma de sub-camadas, algumas

das funcionalidades que nominalmente pertencem às camadas intermédias suprimidas.

Caracterizam-se a seguir vários condicionalismos genéricos de cada uma das três

camadas, tal com são implementadas nas redes de campo.

Camada Física e hardware

Muitas aplicações, por exemplo, complexos petroquímicos, exigem redes de campo

capazes de abranger grandes áreas. Este aspecto poderá resultar, uma vez que as soluções

técnicas são sempre um compromisso, por exemplo em velocidades de transmissão relativamente

baixas. A largura de banda pode ainda ser restringida por forma a limitar o consumo de energia,

uma vez que microprocessadores e dispositivos electrónicos mais rápidos tenderão a exigir mais

potência. Isto é tanto mais crítico na medida em que por razões económicas a alimentação de

cada um dos nós pode em alguns casos ser feita através do barramento de dados.

Em certa medida a utilização de fibra óptica nas redes de campo poderá atenuar as

limitações deste compromisso.

As restrições de potência têm também implicações a nível do protocolo. Protocolos

complexos exigem hardware mais complexo (em quantidade e qualidade), logo mais caro e mais

exigente em termos de consumo.

Camada de Ligação de Dados

As aplicações de redes de campo caracterizam-se por três aspectos que determinam

fortemente a camada de ligação de dados e que são: o carácter determinístico da grande maioría

das transacções, o número elevado de nós e a elevada frequência de transacções.

Relativamente à subcamada MAC (Medium Access Control), claramente o mecanismo

aleatório do CSMA/CD especificado na norma IEEE802.3 não é muito apropriado para

utilização em redes de campo, uma vez que as redes baseadas em CSMA/CD são tipicamente

caracterizadas por um desempenho pobre quando a carga é relativamente elevada e existem

muitas estações na rede. Além disso o CSMA/CD não pode assegurar qualquer tipo de

escalonamento temporal nas transacções. Isto é tanto mais grave quando é pretendido conciliar-se

o tráfego periódico e aperiódico.

Um método de controlo distribuido como o Token Bus, especificado na norma IEEE

802.4, apesar de ser quase determinístico (quase porque a manutenção e reconfiguração do anel

implicam actividade aleatória no anel), também não se mostra especialmente adequado. O

comportamento deste método é relativamente pobre quando, por exemplo, existem muitas
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estações na rede porque aumenta muito o tempo de rotação do token.  A manutenção do anel e os

processos de recuperação de situações de erro implicam algorítmos complexos que implicam

hardware mais sofisticado.

Quanto à sub-camada LLC, e do ponto de vista das redes de campo, normalmente o LLC

tipo 1 (serviços não confirmados) será adequado para as transacções cíclicas, já que as variáveis

são actualizadas periodicamente. Sendo assim, não é normalmente necessário retransmitir tramas

erradas, sendo mais eficiente esperar pelo próximo ciclo de actualização.

Mesmo para as transacções não periódicas, pode, através de serviços da camada de

aplicação, ultrapassar-se situações de erros de transmissão.

Camada de Aplicação

A especificação dos serviços deverá ter em conta as necessidades de simplificação quer

dos pontos de vista de tempo consumido, quer do ponto de vista de hardware.

A camada de aplicação deverá suprir o processo de aplicação com ferramentas eficientes

que possibilitem a manipulação e acesso a variáveis.

As redes de campo deverão fornecer serviços do tipo MMS, tais como serviços de acesso

a variáveis, de gestão de eventos e de gestão de programas. Contudo, com vista a operações

puramente cíclicas, serviços de refrescamento de bases de dados, deverão ser considerados.

A utilização de subconjuntos da norma MMS poderá trazer vantagens do ponto de vista

de uma integração na hierarquia CIM. Por outro lado, a utilização de MMS implica o suporte de

representação e codificação de informação de acordo com as normas ISO/8824 (ASN.1) e

ISO/8825 (ASN.1-BER). Contudo, esta codificação implica uma grande complexidade e um

overhead inadequado às características das redes de campo.

IMPLEMENTAÇÕES DAS REDES DE CAMPO

Neste momento existem no mercado várias propostas diferentes de redes de campo, o que

se justifica por vários factores condicionantes. Um dos mais importantes é a existência de muitos

campos de aplicação diferentes, que vão desde o controlo de processos até às máquinas de

controlo numérico ou braços de robots, passando por cadeias de transporte ou de assemblagem.

Tem-se assistido nos últimos anos à introdução de sistemas quer proprietários quer

baseados em normas nacionais, que procuram satisfazer os requisitos de campos de aplicações

mais ou menos especializados.

No quadro da figura 2.11 estão sumariadas algumas das características das várias

camadas de algumas das implementações que nos parecem mais relevantes.
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O BITBUS, foi introduzido pela Intel em 1984, e impôs-se como uma norma de facto,

tendo vendido vários milhões de dispositivos. Algumas das suas características mais importantes

são a sua simplicidade e o seu baixo custo. Vários fabricantes propõem sistemas compatíveis

com o BITBUS, como é o caso da GESPAC com o FILBUS.

O FIP e o PROFIBUS são duas implementações mais complexas. Ambas suportam, em

paralelo com serviços especialmente vocacionados para aplicações de redes de campo, sub-

conjuntos MMS. Contemplam, dessa forma, as necessidades de aplicações com tempos de

resposta mais exigentes e as necessidades de integração com níveis superiores ou mesmo de

preenchimento das necessidades de níveis superiores. Ambos apresentam soluções muito

particulares no que se refere aos métodos de acesso ao meio. O FIP, utilizando um controlo

centralizado mostra-se no entanto mais adaptado aos requisitos de transferências cíclicas.

Nos guias de produtos do PROFIBUS e do FIP, centenas de produtos e serviços são

listados. Dos respectivos consórcios fazem parte muitas dezenas de fabricantes, utilizadores e

institutos de investigação. Um aspecto relevante é a participação nestes consórcios de entidades

de países que não o de origem das normas.

Apesar disto, nenhum dos sistemas acima mencionados, apesar da sua implantação real,

se conseguiu impor como norma internacional. A dificuldade em chegar a um consenso quanto a

uma norma internacional tem levado ao aparecimento de novos consórcios. É o caso do ISP

(Interoperable Systems Project) em que estão presentes apenas quatro mas importantes

companhias: Yokogawa (Japão), Rosemount (EUA), Siemens (Alemanha) e Fisher-Control

(EUA). O perfil iminentemente intercontinental poderá ter o peso político capaz de impor a sua

proposta, baseada no PROFIBUS, mas com extensões que deixam de limitar a performance deste

em alguns aspectos.
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Figura 2.11 - Súmula das Principais Características de Algumas Redes de Campo



PARTE 2 - Fluxos de Informação em Ambiente Industrial 2-23

Eduardo TOVAR, INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA INDUSTRIAL IPP-ISEP, Janeiro de 1996
CESE em Engenharia Informática Industrial

Posteriormente, e como resposta ao aparecimento do ISP, surgiu o consórcio WorldFIP,

alargando o ClubFIP aos japoneses da FUJI, Mitsubishi e Hitachi e aos americanos da Allen

Bradley, Honeywell e Exxon.

Fora das grandes lutas, o CAN tem vindo, sem grandes alaridos, a ganhar importância.

Originalmente o CAN foi desenvolvido para comunicações entre componentes nos automóveis.

A sua aceitabilidade e implantação alargou o leque de aplicações para as máquinas ferramenta e

o equipamento de controlo e instrumentação. Algumas das suas características atraentes são: o

seu baixo custo de conexão, devido, entre outros aspectos, à quantidade de dispositivos

produzidos (peso da indústria automóvel); a sua utilização e configuração simples (JPI - Just

Plug In); a sua alta performance com baixo nível de overhead no protocolo.

O CAN utiliza um mecanismo de acesso ao meio do tipo multimaster de acesso aleatório.

De facto, começaram a aparecer recentemente redes para ambiente industrial que utilizam aquilo

a que se poderá chamar CSMA/CD determinístico ou como em alguma bibliografia,

CSMA/DCR (Carrier Sense Multiple Access with Deterministic Collision Resolution).

O CAN, assim como outros, combina as vantagens do CSMA/CD com as vantagens dos

métodos de token-passing .

O HART tem actualmente uma forte penetração, principalmente na América do Norte

(mais de 70 vendedores, mais de 500,000 instrumentos HART vendidos). Como característica

mais relevante é de referir a possibilidade de utilização simultânea de ligações ponto a ponto 4-

20mA e de comunicações digitais.

6. CONCEITOS BÁSICOS DE INTERLIGAÇÃO DE REDES

Quando dois sistemas não estão ligados directamente um ao outro, e a conectividade é

conseguida através de um intermediário, ou dispositivos de interligação, esse dispositivo de

interligação é conhecido, na terminologia OSI, por relay. Quando um relay partilha uma camada

n de um outro sistema, mas não faz parte do protocolo da camada n+1, então é conhecido, na

terminologia OSI, como sendo um layer (n) relay.

Na sua terminologia usual, os tipos de dispositivos de interligação normalmente

implementados são: o repetidor (Physical Layer Relay), a bridge (Data Link Layer relay), o

router (Network Layer Relay) e a Gateway (Higher Layer than Network Layer Relay).

Infelizmente, na diversa bibliografia não há uniformidade na utilização desta terminologia. Por
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exemplo, o termo Gateway aparece a designar dispositivos de interligação ao nível das camadas

de ligação de dados, de rede, ou de camadas superiores.

Repetidores

Os comprimentos permissíveis para uma determinada rede são limitados. Por exemplo,

uma especificação física de CSMA/CD pode ser por exemplo 10BASE5. 10 quer dizer que se

trata de transmissão a 10Mbps, BASE indica transmissão em banda base e 5 especifica um

comprimento máximo de 500m.

A função principal do repetidor é a de regeneração do sinal. O sinal que chega ao

repetidor já não corresponde a '1s' e '0s' perfeitos. O sinal vem atenuado e distorcido.

Pontes (Bridges)

As pontes podem ser entendidas como sendo repetidores 'inteligentes'. Em vez de enviar

todas as tramas de um segmento de rede para outro, a bridge examina o endereço de destino. Se o

endereço de destino e o endereço fonte são diferentes, a bridge repete a trama. Os diferentes

endereços de estações pertencentes a segmentos interligadas por bridges têm de ter endereços

únicos.
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Figura 2.12 - Contexto de Utilização de Uma Bridge

Uma bridge pode ser utilizada para interligar dois segmentos de rede, um do tipo token-

bus e outro do tipo CSMA/CD. As bridges têm sempre a informação dos diferentes endereços

em ambos os segmentos. Neste caso a bridge tem de ter também funções de encapsulamento e

desemcapsulamento de tramas, já que elas são diferentes nos dois casos. A bridge, no lado token-

bus participa na rotação do token como se fosse uma estação.

As arquitecturas pertencentes aos dois segmentos interligados pela Bridge deverão ser

iguais, à excepção das especificações da camada de ligação de dados e da camada física.
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Routers

Um router possibilita a interligação de duas redes lógicas (em termos de endereçamento)

independentes. Duas estações em dois segmentos de rede diferentes interligados por um router

podem ter endereços idênticos. O endereço das redes (relacionado com um mínimo de protocolo

de camada de rede suportado pela maioría das LANs) é que é diferente.
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Figura 2.11 - Contexto de Utilização de um Router

As estações interligadas por Routers têm de ter protocolos das camadas 4 a 7 iguais. A

interligação é feita ao nível da camada de rede, pelo que o router poderá interligar dois

segmentos com camada de ligação de dados e camada física diferentes.

Router Router

Rede MAP Rede MAP

Local A Local B

Rede Pública de
Comutação de Pacotes

Figura 2.12 - Outro Contexto de Utilização de um Router

No caso de interligação de estações MAP e MiniMAP poderão ser utilizados routers para

interligar redes lógicas distintas. Par o MiniMAP faz o bypass do protocolo das camadas 4, 5, e 6

proveniente de estações MAP e acrescenta os respectivos headers quando quer enviar para

estações MAP. Ao nível da rede MiniMAP circulam exclusivamente tramas MiniMAP.

Os routers são também muito utilizados para fazer a interligação entre redes idênticas,

situadas em pontos geográficos distintos correspondentes a, por exemplo, duas fábricas de uma

mesma empresa, utilizando para tal, por exemplo, a rede pública de dados.

Neste caso, o router utiliza a trama MAP como "dado da aplicação" (do ponto de vista da

rede pública) e acrescenta-lhe os protocolos de rede necessários.
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Gateways

A gateway interliga ao nível das camadas superiores, redes de protocolos diferentes. Por

isso pode ser usada para interligar duas arquitecturas de comunicações completamente diferentes.

Em particular as gateways servem para interligar redes de comunicações proprietárias

(quase todas as do tipo Field Bus) e redes baseadas no modelo de referência OSI (por exemplo o

MAP).
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Figura 2.13 - Contexto de Utilização de uma Gateway


