
Resumo 

A crescente complexidade das funções de controlo de processos industriais, tem levado a um 

desenvolvimento dos sistemas de controlo baseados em arquitecturas distribuídas. Este tipo de 

arquitecturas exige a disponibilidade de sistemas de comunicação eficientes e fiáveis.  

As redes locais de comunicação, têm sido a solução mais frequentemente adoptada, como resposta 

às necessidades de comunicação entre os subsistemas integrados numa arquitectura distribuída. Por 

outro lado, a cada vez maior integração das actividades de processamento nas empresas, tem 

também contribuído para uma vulgarização das redes locais de comunicação.  

Estes factores, fazem com que as redes de comunicação sejam, cada vez mais, a espinha dorsal dos 

sistemas automatizados.  

A complexidade inerente a este tipo de sistemas, exige ferramentas que garantam a sua eficiência e 

disponibilidade. O conjunto destas ferramentas é usualmente designado por Gestão da Rede.  

Este tema torna-se, rapidamente, uma das preocupações mais prementes em comunicação de 

dados. A gestão da rede implica a possibilidade de monitorização, com o objectivo da aquisição de 

dados em tempo-real, da definição das características do tráfego, do diagnóstico de falhas e da 

configuração da rede. A monitorização, disponibilizando esta informação, desempenha um papel 

importante na gestão de uma rede local.  

Por outro lado, a adopção de arquitecturas de controlo distribuído implica a existência de entidades 

que centralizem um conjunto de dados relativos ao estado dos subsistemas de controlo, com o 

objectivo de supervisionar a operação do sistema, na sua globalidade. O recurso à rede de 

comunicação, suporte do sistema de controlo distribuído, para a realização das funções de 

monitorização e supervisão, é uma solução eficiente sob os pontos de vista da funcionalidade e de 

custos de desenvolvimento.  

O trabalho desenvolvido no âmbito da presente dissertação de mestrado, incide sobre esta 

ferramenta essencial na Gestão da Rede: a monitorização. Neste estudo, o objecto da monitorização 

é uma rede local de comunicação para autómatos programáveis  

A presente tese é constituída por sete capítulos o primeiro dos quais é esta introdução.  

No segundo capítulo, são abordadas as comunicações em ambiente industrial, sendo focados os 

conceitos básicos em redes de comunicação. É dado ênfase aos conceitos relacionados com redes 

locais, dada a sua importância no contexto das comunicações industriais. São também abordados a 

normalização e a interligação de redes. É apresentado um modelo hierárquico para as comunicações 

numa empresa. O estado actual das comunicações industriais é abordado através da descrição de 

aspectos relevantes dos perfis funcionais MAP, TOP, CNMA e FIELDBUS. Finalmente, é tratado o 

tema das redes locais de comunicação para autómatos programáveis.  



O terceiro capítulo aborda o tema da gestão de redes locais de comunicação. São apresentadas duas 

arquitecturas de gestão: a arquitectura OSI e a arquitectura MAP. Na primeira são foca dos os 

aspectos relacionados com a estrutura genérica do sistema de gestão enquanto que na segunda, é 

dado ênfase à estrutura sob o ponto de vista do utilizador. No final do capítulo apresentam-se 

tendências de evolução neste domínio.  

No quarto capítulo, é abordada a monitorização como ferramenta essencial na gestão de redes locais. 

São descritas técnicas de monitorização e a sua aplicação nas redes mais implantadas a nível 

industrial.  

O quinto capítulo descreve o sistema de monitorização de uma rede local de comunicação para 

autómatos programáveis. É apresentada a rede local em questão e feita uma descrição funcional do 

sistema de monitorização. São focados aspectos da implementação deste sistema, sendo 

apresentados os algoritmos e estruturas de dados mais relevantes.  

O sexto capítulo é dividido em duas partes. Na primeira é feita uma validação do sistema de 

monitorização através da confrontação dos resultados obtidos a partir de oscilogramas dos sinais 

presentes no meio de transmissão e dos resultados obtidos com o sistema de monitorização. Na 

segunda parte, é feita uma análise do desempenho da rede para autómatos programáveis, através 

dos dados obtidos com a modelização analítica da rede, sendo estes resultados confirmados com 

medidas realizadas através do sistema de monitorização.  

No sétimo e último capítulo são apresentadas as conclusões e feitas sugestões para um 

desenvolvimento futuro deste tema de trabalho.  


