
Resumo 

Muitas vezes um conjunto de sensores e actuadores têm de ser distribuídos ao longo de uma 

instalação industrial, geograficamente afastados do sistema de controlo (uma rotina de software a 

executar num microprocessador ou num PC industrial). Outras vezes, equipamentos electrónicos 

mais sofisticados possuem os seus próprios microprocessadores, responsáveis pela aquisição e 

tratamento das diversas variáveis que regem o seu funcionamento. Entre estes equipamentos 

contam-se as chamadas Fontes de Alimentação Não-lnterruptíveis (FANI ou do inglês, Uninterruptible 

Power Supply, vulgo UPS). Estes dispositivos são utilizados para manter a alimentação dos 

consumidores quando falha a rede de alimentação principal. O facto de funcionarem sem qualquer 

intervenção, não permite conhecer o seu estado interno, o que muitas das vezes impede que se 

tomem as medidas mais adequadas a determinada situação. Torna-se pois necessário, dispor de 

alguma forma, dos meios que possibilitem ter acesso aos dados gerados internamente pela UPS. 

Uma solução será dotar a UPS de um protocolo de comunicações suficientemente rico e flexível, ao 

ponto de permitir a uma rotina de controlo supervisionar o seu funcionamento e ao mesmo tempo, 

obter os dados necessários à tomada das decisões. Contudo, um outro problema pode surgir: uma 

instalação pode dispor de várias UPS, mas distantes umas das outras. Assim, a existência de uma 

rede de comunicação que interligue as UPS e garanta que os dados circulem sem qualquer perda, é 

imprescindível, diminuindo o custo da instalação. Esta dissertação pretende descrever uma 

implementação deste tipo. Os três primeiros capítulos desvendam alguns dos meios mais actuais 

para o fazer, procurando explorar o Modelo de Referência OSI e descrevendo as características das 

redes de campo mais utilizadas nos dias de hoje.  

Os restantes quatro capítulos avançam uma possível solução para o problema. É especificado um 

protocolo de comunicação constituído por um conjunto de serviços que disponibilizam meios para a 

obtenção dos dados das UPS. Uma rede de comunicações entre as UPS e a entidade responsável 

pela sua monitorização, é desenvolvida e descrita com algum pormenor. Esperamos que o conteúdo 

seja do agrado de todos e possa servir de ponto de partida para futuras implementações.  

Abstract 

Many times a set of sensors and actuators are widely distributed throughout an industrial installation, 

geographically moved away from the control system (a routine of software executing in a 

microprocessor or an industrial PC). Other times, the more sophisticated electronic equipment 

possess its proper microprocessor, responsible for the acquisition and handling of the diverse I/O 

variable that conduct its functioning. Among these equipment are counted the so called Uninterruptible 

Power supply or simply UPS. These devices are used to continuously feed the consumers when the 

mains fail. The fact to be functioned without any intervention, doesn't allow us to know its internal 



state, preventing the right choice of measures to the current situation. One becomes therefore 

necessary to make use in some form, the ways that make it possible to have access to the data 

generated internally for the UPS. A solution will be to endow the UPS with a rich and flexible protocol 

of communications, to the point to allow a control routine to supervise its functioning and at the same 

time, to get the necessary data to the taking of the decisions. However, another problem can appear: 

an installation can make use of some UPS, but distant ones from the others. Thus, the existence of a 

communication network that establishes communication between the various UPS and guarantees 

that the data will circulate without any loss, is essential, diminishing the cost of the installation. This 

document intends to describe an implementation of this type. The first three chapters unmask some of 

the details, looking for to explore the OSI Reference Model and describing the features of the most 

used field buses nowadays. The last four chapters advance a possible solution for the problem. A 

protocol of communications is specified, consisting of a set of jobs that make possible for the 

attainment of the data of the UPS. A network of communications between the UPS and the 

responsible entity for its surveillance, is developed and described with some detail. We wait that the 

content is of the affability of alI and can serve of starting point for future implementations.  


