
Resumo  

Esta dissertação analisa a interligação de uma rede do tipo Field Bus, vocacionada para o nível mais 

baixo da hierarquia CIM (Computer Integrated Manufacturing), numa infraestrutura global de 

comunicações industriais. O objectivo da interligação é permitir a integração, no ambiente CIM, das 

funcionalidades e actividades cobertas por esse tipo de redes. A rede de Field Bus considerada para 

o efeito é uma rede especialmente vocacionada para aplicações de tempo crítico.  

O texto está dividido em três partes.  

Na primeira parte, designada por “Redes de Comunicações Industriais Sob a Perspectiva CIM”, 

começa-se por fazer uma abordagem geral ao conceito da produção integrada por computador, 

definido como visando a integração e coordenação global de todas as actividades em ambiente de 

fabrico. Conclui-se à cerca do papel crucial desempenhado pelas redes de comunicação industriais 

para atingir este objectivo.  

O equipamento utilizado no ambiente industrial é caracterizado por apresentar grande 

heterogeneidade, quer ao nível de fabricantes, quer ao nível de gerações. Salienta-se por isso, no 

capítulo 2, o trabalho desenvolvido no âmbito da ISO para a regulamentação de normas abertas (OSI 

- Open Systems Interconnection), bem como o esforço paralelo desenvolvido em torno da 

especificação da norma de comunicações para ambiente industrial MAP (Manufacturing Automation 

Protocol).  

No capítulo 3, abordam-se as redes de comunicação industriais numa perspectiva hierarquica, 

referindo-se a necessidade da coexistência de diferentes arquitecturas, uma vez que uma só solução 

não preenche os requisitos de todas as áreas no ambiente de fabrico. Nesse mesmo capítulo são 

analizadas mais aprofundadamente as redes de comunicação industriais para os níveis inferiores da 

hierarquia CIM, em particular, os requisitos genéricos que este tipo de redes devem preencher. 

Conclui-se, no entanto, que mesmo a este nível, é necessário considerar um conjunto distinto de 

soluções, dado que este tipo de redes reivindica a cobertura de aplicações onde os requisitos são 

muito díspares.  

Finalmente, e ainda na primeira parte, é abordada uma filosofia aqui designada por “Sistemas 

Federadores de Subsistemas de Comunicação Heterogéneos”. Trata-se de uma abordagem recente 

por parte dos fabricantes no sentido da integração global. Basicamente, são arquitecturas que 

integram simultaneamente os diferentes tipos de redes de comunicação industriais e diferentes 

pacotes da produção assistida por computador. São disso exemplo as propostas BASESTAR, 

PYRAMID e OpenCIM.  

A segunda parte denomina-se “Das Arquitecturas Consideradas Para a Interligação”. No capítulo 5, é 

feita uma descrição funcional da rede de Field Bus considerada para o estudo da interligação, o 

FILBUS da GESPAC. Realça-se a sua elevada funcionalidade e flexibilidade. A interligação desta 

rede é considerada em termos da arquitectura MAP 3.0, e em particular com o MMS (Manufacturing 



Message Specification), uma vez que a interligação deverá ser considerada a nível da camada de 

aplicação. Mais importante do que a consideração genérica da interligação com o MAP, salienta-se o 

MMS como entidade federadora. Isto é tanto mais importante uma vez que o MMS é suportado como 

camada de aplicação por outras redes de valência hierarquica intermédia, como o MiniMAP, o 

PROFIBUS ou mesmo o FIP.  

Assim, no capítulo 6, são introduzidos os modelos e conceitos do MMS. É dado algum relevo ao 

esclarecimento das correspondências entre o MMS e o modelo de referência OSI, questão muitas 

vezes pouco clara e por isso objecto de muitas discussões em diferentes foros.  

Por fim, na terceira parte, designada por “Do Dispositivo de Interligação” é estudada, analizada e 

proposta uma arquitectura para um dispositivo que permita a interligação entre esta rede particular de 

FieldBus e a arquitectura MAP 3.0.  

A integração desta rede de Field Bus no ambiente MAP 3.0 implica, dadas as características 

genéricas de ambas as arquitecturas, fazer a interligação das duas redes ao nível da camada de 

aplicação. A tarefa é tanto mais difícil quanto os serviços da camada de aplicação da rede de Field 

Bus considerada não se aproximam de todo aos serviços disponibilizados pela arquitectura MAP, em 

particular aos serviços MMS. Isto é válido quer no que se refere aos modelos implementados 

(orientado aos objectos no MMS} quer no que se refere à sua sintaxe e semântica.  

O MMS é um protocolo e um conjunto de serviços extremamente completo e complexo. O FILBUS é, 

acima de tudo, extremamente flexível em termos de funcionalidade. A combinação destas duas 

ilações faz antever as inúmeras opções de modelização que poderão ser consideradas para este 

dispositivo de interligação. Em grande medida, estas opções irão ser analizadas à luz de três ou 

quatro perspectivas, que no seu conjunto formaram as fronteiras da análise feita no capítulo 7. São 

exemplo dessas fronteiras, as características técnicas e funcionais, e a tipologia desta rede de Field 

Bus, o tipo de aplicações para as quais a rede de Field Bus está vocacionada, bem como potenciais 

limitações impostas pela plataforma base do dispositivo de interligação.  

Por fim, no capítulo 8, serão abordadas questões relacionadas com a implementação da arquitectura 

proposta.  


