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Resumo 

A presente dissertação visa a construção de um protótipo de uma central de alarmes de 

incêndio, com suporte a múltiplos protocolos de comunicação com detectores de incêndio, 

entre os quais o protocolo de comunicação Apollo S90.  

Pretende-se desenvolver uma aplicação de controlo num sistema embebido e dota-lo de 

uma interface Web. O objectivo da interface Web é o de permitir a configuração, 

parametrização e supervisão do sistema para proporcionar ao instalador da central o acesso e 

controlo remoto do sistema. 

Neste documento é abordado o protocolo Apollo S90, a constituição das tramas de 

comunicação e a forma como este é implementado através do recurso a um módulo de kernel 

de Linux que implementa o device driver responsável pela comunicação com os detectores de 

incêndio. 
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Abstract 

This thesis aims to build a prototype of a fire alarm panel, with support for multiple 

communication protocols, including the Apollo S90 communication protocol. 

Aim is to develop a control application in embedded system and endows it a web 

interface. The purpose of the web interface is to enable the configuration, parameterization 

and monitoring of the system to provide the installer with the access and remote control of 

the system. 

This document approaches the Apollo S90 protocol, the constitution of the 

communication frames and the way this is implemented through the use of a Linux kernel 

module that implements the device driver responsible for communication with fire 

detectors. 
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 “We make a living by what we get, 
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Capítulo 1  

Introdução 

 

1.1 - Enquadramento 

 

Uma central de alarmes de incêndio é um sistema de controlo que detecta, e alerta os 

utentes de uma instalação da ocorrência de um incêndio. Estes sistemas de protecção estão 

sujeitos a muitas regras e regulamentos de segurança antes de poderem ser comercializados. 

Existem dois tipos principais de centrais: convencionais e analógicas endereçáveis. 

As centrais de alarme de incêndio convencionais estão geralmente ligadas a um 

determinado número de linhas de detectores de incêndio e botões de emergência, 

normalmente chamadas de zonas de detecção, e uma série de circuitos de sirene ou alarme. 

Um sistema simples é apresentado na figura 1.1.  

 

 

Figura 1.1 - Central de alarmes de incêndio convencional 
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Painel de controlo 

A central controla os circuitos de detecção de incêndio, os circuitos associados às sirenes 

e disponibiliza através de indicadores luminosos as eventuais ocorrências de falhas ou 

alarmes. Para além disto dispõe de controlos para activar/silenciar as sirenes e também para 

reinicializar a central na sequência de um alarme. A central é alimentada pela rede eléctrica 

e contém baterias de backup para permitir o funcionamento do sistema por um período 

mínimo de 24 horas, dependendo da aplicação, no caso de uma falha de energia eléctrica. 

 

Detecção de incêndio 

Neste tipo de centrais, os detectores são geralmente alimentados com 24V. Na condição 

de repouso, os detectores absorvem uma corrente baixa, normalmente menos de 100μA. 

Quando estes detectam uma situação de incêndio, entram na condição de alarme com o 

respectivo LED iluminado. Nesta situação a corrente absorvida por estes aumenta para valores 

tipicamente compreendidos entre 50 a 80mA. Este aumento da corrente absorvida é 

detectado pela central, que por sua vez activa os alarmes adequados. O detector 

permanecerá no estado de alarme com o respectivo LED iluminado até que a central seja 

reinicializada, mesmo que o motivo que originou o alarme desapareça. Isto permite que o 

fogo possa ser localizado mesmo que o sinal seja intermitente. Estes sistemas convencionais 

são capazes de detectar a ocorrência de um curto-circuito, ou de circuito aberto. A 

ocorrência de um curto-circuito, numa determinada zona, é detectada pela elevada absorção 

de corrente. Esta situação é assim reportada através de indicação luminosa. Para detectar a 

situação de circuito aberto, é utilizado no fim da zona uma resistência. Esta resistência, 

tipicamente de 470Ω, tem por função definir um valor mínimo de corrente absorvida. Na 

ocorrência da remoção de um dispositivo da respectiva base ou no caso do cabo de 

alimentação ser interrompido, a resistência de fim de linha não irá absorver corrente. Esta 

diminuição de corrente absorvida é detectada pela central que reportará a situação através 

das indicações luminosas apropriadas. 

 

 

Figura 1.2 - Resistência de fim de linha 
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Sistemas endereçáveis 

As centrais de alarmes de incêndio convencionais são adequadas para pequenos edifícios e 

têm um baixo custo associado. Em edifícios maiores e mais complexos, a tendência é a de 

utilizar sistemas mais sofisticados. Estes sistemas oferecem benefícios relativamente à 

velocidade de detecção, identificação do local de incêndio e facilidade de manutenção. Estes 

sistemas inteligentes oferecem tolerância a falhas na fiação do sistema, permitindo que um 

único par de fios possa ser utilizado para ligar um elevado número de dispositivos ao sistema, 

permitindo a redução dos custos associados aos condutores necessários para a instalação de 

sistemas de elevada dimensão. 

 

 

 

Figura 1.3 - Central de alarmes de incêndio analógica endereçável 

 

A figura 1.3 demonstra um exemplo do layout de um sistema endereçável de incêndio de 

um único loop. Cada uma das extremidades dos condutores que interligam os diversos 

dispositivos constituintes do sistema de detecção está ligada à central. Todos os detectores, 

botões de emergência, sirenes e módulos de interface são ligados directamente ao loop, cada 

um com o seu próprio endereço. 

O painel de controlo comunica com cada dispositivo do loop. Na eventualidade de um 

alarme ou falha ocorrer, ou se a comunicação for perdida com um ou mais detectores, a 

resposta apropriada é accionada. O loop pode ser alimentado em ambas as extremidades. 

Desta forma, se o circuito for interrompido, todos os dispositivos continuarão a estar 

disponíveis para o sistema. Além disso, o uso de isoladores de curto-circuito minimiza a 
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quantidade de dispositivos que ficam indisponíveis para o sistema no caso de um curto-

circuito. 

Nas centrais analógicas endereçáveis, os detectores retornam um valor para a central que 

representa o estado actual da grandeza medida, que no caso dos detectores de calor 

corresponde à temperatura.  

 

 

Figura 1.4 - Resposta de um detector de calor em função da temperatura 

 

O painel de controlo compara o valor reportado com o limiar definido aquando da 

parametrização do sistema, a fim de tomar a decisão quanto à existência de um incêndio. O 

termo analógico, usado para descrever estes sistemas não está associado ao método de 

comunicação, que em boa verdade é digital, mas à natureza variável da resposta do detector 

ao painel de controlo. 

 

 

Protocolo de comunicação 

O mesmo par de fios é utilizado para fornecer energia para o loop, e para comunicar com 

dispositivos nele pendurados. O protocolo utilizado varia de fabricante para fabricante, mas 

geralmente inclui a comutação de 24V para outro nível de tensão para transmitir a 

informação. Um protocolo de comunicação típico compreende duas partes principais: a 

consulta de um dispositivo pelo painel de controlo, constituída pelo endereço do dispositivo e 

dados de controlo, e pela resposta do dispositivo constituída pelo status do dispositivo e 

outras informações. As informações transferidas dependem do fabricante, mas normalmente 

incluem: 

 

 Solicitação - Painel de controlo para o dispositivo: 

o Endereço do dispositivo; 
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o Controlo do LED do dispositivo - piscar para indicar a ocorrência de 

comunicação em curso. Ligado quando o dispositivo está em alarme; 

o Controlo da função de auto-teste do dispositivo; 

o Detecção de erros, exemplo: bit de paridade ou checksum; 

 

 Resposta: Dispositivo para painel de controlo: 

o Tipo de dispositivo, por exemplo: detector óptico, detector de calor; 

o Valor analógico - ou seja, o valor corrente da grandeza medida pelo 

sensor; 

o Código do fabricante; 

 

Geralmente, cada dispositivo no loop é consultado um a um, no entanto, para diminuir o 

tempo dispendido nesta tarefa, alguns protocolos permitem a consulta de grupos de 

dispositivos numa única comunicação. 

 

 

Figura 1.5 - Constituição típica de um protocolo de comunicação 

 

Métodos de endereçamento 

Os métodos para definir o endereço associado a cada dispositivo variam de fabricante 

para fabricante. A definição do endereço pode ser feita a partir de: 

 

 Interruptor DIL de 7 bits binário ou hexadecimal; 

 Programador dedicado de endereços; 

 Automática, de acordo com a posição física no loop; 

 Carta de endereços binária montada na base do detector; 

 Interruptores de endereço decimal; 

 

Figura 1.6 - Selector de endereço 
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Pré-alarme 

Dado que os detectores deste tipo de sistema reportam um valor que varia de acordo com 

a grandeza a medir, é possível alertar o utilizador para uma situação de pré-alarme. Desta 

forma, o utilizador poderá inspeccionar o local onde o detector se encontra instalado a fim de 

averiguar a presença de alguma situação anormal, por exemplo, vapor ou poeira. Isto permite 

evitar a inconveniência e gastos associados à evacuação um edifício, ou até mesmo evitar 

chamar os bombeiros desnecessariamente por causa de um falso alarme. O limite de pré-

alarme é tipicamente fixado em 80% do limite de alarme. 

 

 

Alarme de incêndio 

Quando um incêndio é detectado, o painel de controlo sinaliza a ocorrência através da 

activação do indicador de fogo para a zona em causa no painel de controlo, envia um 

comando para os detectores relevantes para iluminar o LED neles incorporado e activa os 

sinais de alarme para iniciar a evacuação. A maioria dos painéis de controlo deste tipo de 

sistema incluem displays alfanuméricos que lhes permite mostrar informações sobre a origem 

do alarme. A informação apresentada pode ser apenas a zona e endereço do detector em 

causa, ou ainda, de forma mais descritiva, como por exemplo: "Smoke detector, room 234". O 

painel de controlo também pode utilizar os módulos de controlo para controlar equipamentos 

eléctricos adicionais, tais como aparelhos de ar condicionado e portas corta-fogo para 

impedir a propagação de fumo e do fogo. 

Os sinais de alarme podem ser constituídos por uma zona de sirenes convencionais e 

sinalizadores, activados através de módulos de controlo inseridos no loop, directamente do 

painel de controlo através de relés, ou ainda por sirenes e sinalizadores endereçáveis cuja 

alimentação é providenciada pelo loop. As sirenes cuja alimentação é proveniente do próprio 

loop têm a vantagem de representar um custo menor dado que não requerem que um circuito 

dedicado para estas seja instalado. Por outro lado, o número máximo deste tipo de sirenes 

pode ser restringido por limitações de corrente. 

  

 

Zonas 

Nos sistemas de alarme convencionais, os detectores de incêndio são agrupados em zonas 

para permitir a rápida localização de um incêndio, em que cada zona corresponde a um 

circuito independente. Apesar de os sistemas inteligentes permitirem identificar o dispositivo 

que deu início a um alarme, as zonas ainda são utilizadas para fazer a programação do 

sistema e interpretar a localização de um fogo de forma mais fácil. O painel de controlo pode 
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ter indicadores de incêndio para cada zona do sistema e a resposta do painel de controlo para 

um alarme é frequentemente programada de acordo com a zona do dispositivo de alarme em 

vez do seu endereço individual. 

A divisão de um loop em zonas é realizada através do software do painel, no entanto, 

como várias zonas estão fisicamente ligadas a um mesmo cabo, um curto-circuito pode 

afectar o funcionamento de uma grande área de dispositivos de detecção ao contrário de um 

sistema convencional. 

 

 

Figura 1.7 - Divisão do loop em zonas 

 

Sinalizadores remotos e módulos de interface 

A maioria dos detectores de fumo do sistema é equipada com um par de terminais para 

permitir a conexão de um sinalizador remoto. Estes sinalizadores remotos são 

frequentemente utilizados fora das portas dos quartos dos hotéis de modo que, em caso de 

incêndio, seja fácil para o corpo de bombeiros identificar a localização do fogo sem a 

necessidade de entrar em cada quarto do edifício. 

Os módulos de entrada e saída podem ser usados para fornecer uma interface entre um 

loop e uma variedade de tipos de equipamentos eléctricos. 
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Os módulos de saída podem ser usados para controlar sirenes convencionais ou desligar 

aparelhos eléctricos através de um comando do painel, no caso de incêndio. Módulos de 

entrada são usados para monitorizar os contactos, por exemplo, de uma central de extinção. 

Módulos para monitorizar zonas convencionais estão também disponíveis, fornecendo uma 

interface entre uma zona de detectores convencionais e o loop de detecção de incêndios, e 

muitas vezes são usados quando os sistemas convencionais já existentes numa instalação são 

reaproveitados. 

 

 

Parametrização 

A maioria destes sistemas pode ser parametrizada com facilidade, sem necessidade de 

qualquer equipamento especializado. O painel de controlo possui um teclado alfanumérico, 

que é usado para inserir dados no sistema. 

Normalmente é necessária uma password para colocar o painel em "modo de engenharia", 

permitindo a parametrização deste. Muitos painéis de controlo têm uma função de “auto-

aprendizagem", segundo a qual o painel de controlo pesquisa cada endereço do sistema, e 

detecta quais os endereços utilizados, e que tipo de detector ou módulo está associado a 

cada endereço. Por pré-definição, esta funcionalidade associa, todos os dispositivos do loop a 

uma mesma zona. 

O instalador pode personalizar a configuração do sistema, através da definição de novas 

zonas e da associação de dispositivos a estas. Outras funcionalidades opcionais podem 

também ser programadas através do teclado. A sensibilidade de cada detector no sistema 

pode ser configurada para alta sensibilidade, se o detector está instalado numa área limpa 

livre de fumo, ou de baixa sensibilidade se a área está sujeita ao fumo de cigarro, por 

exemplo.  

A parametrização destas características pelo instalador pode ser morosa se for feita 

manualmente através do teclado. Neste caso, muitos painéis permitem que isto seja feito 

através da ligação de um computador ao painel de controlo. 

Ao instalador é fornecido um software específico, que permite que toda a configuração do 

sistema possa ser feita num computador. É então uma simples questão de ligar o computador 

temporariamente ao painel de controlo e descarregar a configuração do sistema para o 

mesmo. 
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Vantagens 

De forma resumida, as vantagens das centrais endereçáveis analógicas são as seguintes: 

 O custo associado aos condutores eléctricos pode ser reduzido através do uso de 

um único par de fios para diversos dispositivos, incluindo detectores de fumo, de 

calor, botões de emergência, etc. 

 Este tipo de sistema permite a localização precisa de um incêndio através do 

painel de controlo. 

 A forma como os dispositivos estão ligados ao painel de controlo, ou seja, o loop 

permite que o sistema funcione normalmente, mesmo na ocorrência de um 

circuito aberto. 

 O uso de isoladores de curto-circuito permite o funcionamento correcto da 

maioria, se não todo o sistema, mesmo com um curto-circuito no loop. 

 Os detectores são constantemente monitorizados individualmente. 

 Permitem a utilização de um pré-alarme que permite verificar se existe uma 

situação de incêndio antes que o alarme seja disparado. 

 Diferentes sensibilidades do detector podem ser definidas de acordo com a 

aplicação. 

 O uso de sirenes endereçáveis permite que o mesmo par de condutores do loop 

possa ser utilizado para controlar e alimentar estes dispositivos. 

 O uso de módulos de controlo permite que, sistemas de ar condicionado, 

elevadores e outros equipamentos eléctricos sejam controlados ou desligados. 

 

 

1.2 - Objectivos 

 

O objectivo é o de criar um protótipo de uma central de alarmes de incêndio compatível 

com dispositivos que suportem o protocolo de comunicação Apollo S90. 

Desenvolver um software de controlo aplicável a uma central de alarmes de incêndio que 

permita monitorizar os dispositivos de detecção e de sinalização da ocorrência de um 

incêndio.  

Para além da aplicação de controlo, o sistema deverá dispor de uma interface local 

através de um LCD, teclado e indicadores luminosos para permitir visualizar os eventos 

associados à instalação protegida.  

A construção de uma interface Web que permita a parametrização do sistema e a 

supervisão deste é também um dos objectivos propostos. 
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1.3 - Organização do documento 

O capítulo 1 trata da introdução às centrais de alarmes de incêndio. É feita uma 

apresentação das centrais convencionais e também, das centrais analógicas endereçáveis. 

No capítulo 2 é feita uma análise dos requisitos que devem ser observados para o 

desenvolvimento da central de alarmes de incêndio. 

No capítulo 3, são abordadas diversas tecnologias para a implementação cuja 

compreensão e domínio são fundamentais para o desenvolvimento da interface Web.  

No capítulo 4 é explicada a arquitectura do sistema. Quais os componentes que o 

compõem e a forma como estes estão interligados. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões deste trabalho bem como futuros 

desenvolvimentos a implementar. 
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Capítulo 2  

Análise de requisitos 

2.1 - Requisitos gerais 

A central de alarmes de incêndio deve proporcionar a correcta monitorização das 

instalações protegidas ao cliente. Deve reportar através da interface local e através de uma 

interface Web todas as ocorrências de situações de incêndio bem como falhas que possam 

ocorrer ao nível da comunicação com os dispositivos. Para tal, a interface local deve estar 

dotada do seguinte conjunto de indicadores luminosos: 

 

 Um LED vermelho para sinalizar a ocorrência de um incêndio nas instalações 

protegidas; 

 Um LED amarelo para indicar a ocorrência de uma falha; 

 Um LED amarelo para indicar que na sequência da detecção de uma situação de 

incêndio ou de falha, o utilizador tomou conhecimento desta ocorrência; 

 Um LED amarelo para indicar a existência de dispositivos que se encontram 

voluntariamente desactivados; 

 Um LED amarelo para indicar que existem dispositivos em modo de teste; 

 Um LED amarelo para indicar uma falha relativamente às sirenes; 

 Um LED amarelo para indicar que encontram-se activos os atrasos relativamente à 

activação das sirenes; 

 Um LED amarelo para indicar que as saídas a relé encontram-se desactivadas; 

 Um LED amarelo para indicar uma falha de sistema; 

 Um LED amarelo para indicar que as sirenes encontram-se desactivadas; 

 Um LED amarelo para indicar que as sirenes encontram-se silenciadas; 

 Um LED amarelo para indicar uma falha de alimentação; 

 Um LED verde para indicar que a central está a ser alimentada através da energia 

da rede eléctrica; 
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 Um LED vermelho para cada zona para indicar a ocorrência de incêndio na zona a 

este associada; 

 Um LED amarelo para cada zona para indicar a ocorrência de uma falha na zona a 

este associada; 

 

Para além dos indicadores luminosos supracitados, a central deve dispor de um display 

para permitir ao utilizador saber mais detalhes acerca dos eventos ocorridos. Desta forma a 

central deve dispor de um conjunto de teclas dedicadas que permitam a navegação no menu 

apresentado no display, bem como teclas para confirmar as opções por este apresentadas. 

 

A interface Web deve possibilitar parametrizar o sistema, ou seja, definir quais os 

dispositivos que constituintes da central, definir as gamas de valores associadas às situações 

de falha, normal, pré-alarme e alarme de cada dispositivo. A introdução de novas zonas e a 

definição do nome associado a estas. Deve também poder estabelecer a associação entre 

cada um dos dispositivos com uma zona. A função de auto-aprendizagem confere ao utilizador 

facilidade na introdução dos dispositivos no sistema. Esta função consulta todos os endereços 

possíveis e com base na resposta obtida insere de forma automática o conjunto e tipo de 

dispositivo associado a cada endereço cuja resposta válida foi obtida.  

Através da interface Web deve também ser possível estabelecer relações causa-efeito. 

Estas relações visam determinar quais os detectores em alarme é que devem fazer actuar as 

sirenes. A definição do tempo de atraso à activação das sirenes também deve ser possível de 

parametrizar.  

Para além da parametrização do sistema deve ser possível supervisionar o sistema e 

actuar sobre este. Desarmar a central para permitir a parametrização, activar ou silenciar as 

sirenes, visualizar a lista de eventos bem como confirmar a tomada de conhecimento destes.  

Os dispositivos a utilizar têm de ser compatíveis com o protocolo de comunicação Apollo 

S90. 

A central deve suportar o maior número possível de dispositivos, tendo em consideração o 

previsto pela norma EN 54 e as especificações do protocolo Apollo S90. 
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2.2 - Norma EN 54 

 

 

2.2.1 - Introdução 

 

Esta Norma Europeia especifica requisitos, métodos de ensaio e critérios de 

desempenho para equipamento de controlo e indicação para uso em sistemas de detecção e 

alarme de incêndio instalados em edifícios. 

Esta norma encontra-se estruturada nas seguintes partes: 

EN 54-1 - Introduction. 

EN 54-2 - Control and indicating equipment. 

EN 54-3 - Fire alarm devices. Sounders. 

EN 54-4 - Power supply equipment. 

EN 54-5 - Heat detectors. Point detectors. 

EN 54-6 - Withdrawn 

EN 54-7 -  Smoke detector. Point detectors using scattered light, transmitted 

light or ionization. 

EN 54-8 - Withdrawn 

EN 54-9 - Withdrawn 

EN 54-10 - Flame detector. Point detectors. 

EN 54-11 - Manual call point. 

EN 54-12 - Smoke detectors. Line detectors using an optical light beam. 

EN 54-13 - Compatibility assessment of system components. 

EN 54-14 - Cabling and interconnection of a fire detection and alarm system. 

EN 54-15 - Point detectors using a combination of detected fire phenomena. 

EN 54-16 - Voice alarm control and indicating equipment. 

EN 54-17 - Short circuit isolators. 

EN 54-18 - Input/output devices. 

EN 54-19 - Withdrawn 

EN 54-20 - Aspirating smoke detector. 

EN 54-21 - Alarm transmission and fault warning routing equipment. 

EN 54-22 - Line type heat detectors. 

EN 54-23 - Fire alarm devices. Visual alarms. 

EN 54-24 - Voice alarms - Loudspeakers. 

EN 54-25 - Components using radio links and system requirements. 

EN 54-26 - Point fire detectors using Carbon Monoxide sensors. 

EN 54-27 - Duct smoke detectors. 
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2.2.2 - EN 54-2 – Control and indicating equipment 

 

Para o presente trabalho a parte EN 54-2 desta norma europeia tem especial importância 

dado que introduz requisitos para o equipamento central de controlo bem como para o 

software deste. Os requisitos são os seguintes: 

 

Níveis de acesso  

 

Esta norma define níveis de acesso para as indicações e os controlos relacionados com 

as funções obrigatórias. Em alguns casos, são oferecidas alternativas (por exemplo, acesso de 

nível 1 ou 2). Isto ocorre porque pode ser apropriado em diferentes circunstâncias. O 

propósito dos diferentes níveis de acesso não está definido nesta norma. No entanto, em 

geral, é esperado que estes sejam usados da seguinte forma:  

 

 Nível de acesso 1: por membros do público em geral, ou pessoas que tenham a 

responsabilidade geral de supervisão da segurança, das quais é esperada a 

investigação e resposta inicial a um alarme de incêndio ou a um aviso de falha.  

 

 Nível de acesso 2: por pessoas que tenham uma responsabilidade específica da 

segurança, e que são treinados e autorizados a utilizar a central nas seguintes 

condições funcionais:  

o Condição quiescente. 

o Condição de alarme de incêndio. 

o Condição de aviso de falha. 

o Condição de desactivação. 

o Condição de teste.  

 

 Nível de acesso 3: por pessoas que são treinadas e autorizadas a: 

o Reconfigurar na central, os dados específicos da instalação ou controlados 

por esta (por exemplo, a definição das zonas e respectiva constituição de 

dispositivos).  

o Manter a central em conformidade com as instruções e dados fornecidos 

pelo fabricante. 

 

 Nível de acesso 4: por pessoas treinadas e autorizadas pelo fabricante tanto para 

reparar a central, como para a alterar o seu firmware, alterando assim o seu 

modo de funcionamento básico. 
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Apenas os níveis de acesso 1 e 2 têm uma hierarquia rígida. Exemplos de 

procedimentos especiais para aceder ao nível de acesso 2 e/ou nível 3 passam 

pelo uso de: 

o Chaves.  

o Um teclado e códigos. 

o Cartões de acesso. 

 

Exemplos de meios especiais para aceder ao nível de acesso 4 passam pelo uso de: 

o Chaves. 

o Ferramentas. 

o De um dispositivo externo de programação.  

 

Pode ser aceitável que o acesso ao nível de acesso 4 requeira apenas uma simples 

ferramenta, como uma chave de fendas, depois do nível de acesso 2 ou 3 ter sido 

alcançado. É considerado aceitável usar ferramentas externas para realizar 

determinadas funções no nível de acesso 3, por exemplo, configurar dados 

específico da instalação.  

 

Pode ser desejável em certas circunstâncias, que a central tenha níveis de acesso 

adicionais no nível de acesso 2 ou nível de acesso 3 (por exemplo, 2A e 2B), que 

permitiria a diferentes classes de utilizadores autorizados a aceder a um 

determinado grupo de comandos ou funções. A configuração exacta depende do 

tipo de instalação, a forma como a central é usada, e da complexidade das 

funções fornecidas. 

 

Requisitos gerais para as indicações: 

 

 A central deve ser capaz de indicar de forma inequívoca as seguintes condições 

funcionais: 

 

o Condição quiescente (quiescent condition) – a central encontra-se ligada 

através de uma fonte de alimentação tal como previsto pela norma EN 54-

4 e nenhuma outra condição funcional é indicada. 

o Condição de alarme de incêndio (fire alarm condition) – quando um 

alarme de incêndio é indicado. 

o Condição de aviso de falha (fault warning condition) – quando uma falha é 

indicada. 
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o Condição de desactivação (disabled condition) – quando é indicado a 

existência de funções desactivadas. 

o Condição de teste (test condition) – quando o teste de funções é indicado. 

 

 A central deve ser capaz de estar simultaneamente em qualquer combinação das 

seguintes condições funcionais: 

o Condição de alarme de incêndio. 

o Condição de aviso de falha. 

o Condição de desactivação. 

o Condição de teste. 

 

 Quando é utilizado um display alfanumérico para exibir indicações relativas a 

diferentes condições funcionais, estas podem ser exibidas ao mesmo tempo. No 

entanto, para cada condição funcional deve haver apenas uma janela, em que 

todos os campos relativos a essa condição funcional são agrupados. 

 

 Uma indicação visível deve estar disponível, através de um indicador luminoso, 

para indicar que a central encontra-se alimentada por uma fonte de energia. 

 

 A indicação sonora da condição de alarme de incêndio pode ser a mesma que para 

a condição de alerta de falha. Se forem diferentes, a indicação de alarme de 

incêndio deve ter prioridade. 

 

 Se outras indicações forem utilizadas, além das indicações obrigatórias, estas não 

devem resultar em contradição ou confusão. 

 

Condição quiescente: 

 

 Qualquer tipo de informação do sistema pode ser exibido durante a condição 

quiescente. No entanto, nenhuma indicação deve ser dada que possa ser 

confundida com indicações usadas nas seguintes condições: 

 

o Condição de alarme de incêndio. 

o Condição de aviso de falha 

o Condição de desactivação. 

o Condição de teste. 
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Condição de alarme de incêndio: 

 

 A central deve entrar na condição de alarme de incêndio quando os sinais que são 

recebidos após o processamento necessário são interpretados como um alarme de 

incêndio. 

 A central deverá ser capaz de receber, processar e indicar os sinais de todas as 

zonas. Um sinal de uma zona não deve impossibilitar o processamento, 

armazenamento e/ou indicação de sinais provenientes de outras zonas. 

 O tempo necessário para a comunicação e processamento da informação 

proveniente de detectores de incêndio, para além da tomada de decisão de 

alarme de incêndio, não deve atrasar a indicação da condição de alarme de 

incêndio, ou de uma nova zona em alarme por mais de 10 segundos. 

 A central deve entrar na condição de alarme de incêndio até 10 segundos após a 

activação de qualquer botão de emergência. 

 A condição de alarme de incêndio deve ser indicada, sem intervenção manual 

prévia.  A indicação é estabelecida quando todas as seguintes características 

estão presentes: 

o A indicação visível, através de um indicador luminoso (indicador de 

alarme de incêndio geral). 

o A indicação visível das zonas em alarme, que pode ser omitida no caso de 

centrais capazes de receber sinais de uma única zona. 

o Um indicador sonoro. 

 As zonas em alarme devem ser visivelmente indicadas através de um indicador 

luminoso para cada zona e / ou um display alfanumérico. 

 Se as indicações relativamente às zonas forem apresentadas num display 

alfanumérico, que, devido à sua capacidade limitada, não pode, 

simultaneamente, indicar todas as zonas em alarme, pelo menos, o seguinte deve 

ser aplicado: 

o A primeira zona em alarme deve ser exibida num campo na parte superior 

do ecrã. 

o A zona mais recente em alarme deve ser permanentemente exibida num 

outro campo. 

o O número total de zonas de alarme deve ser permanentemente exibido. 

o Deve ser possível no nível de acesso 1 consultar a lista de zonas em 

alarme ainda não visualizadas.  O display deve reverter para a primeira 

zona em alarme entre 15 a 30 segundos após a última consulta. 

 A indicação sonora deve ser capaz de ser silenciada através de um controlo 

manual disponível no nível de acesso 1 ou 2. Esse controlo deve ser usado apenas 
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para silenciar a indicação audível, e pode ser o mesmo que é usado para silenciar 

na condição de alerta de falha. 

 A indicação sonora não deve ser silenciada de forma automática. 

 A indicação sonora deve tocar novamente para cada evento subsequente de zonas 

em alarme. 

 No caso de as indicações de alarme de incêndio serem apresentadas num display 

alfanumérico, é aplicável os seguintes pontos devem ser observados: 

o As informações não relacionadas com a condição de alarme de incêndio 

devem ser suprimidas, salvo se o display tiver mais de uma janela, uma 

dos quais reservada exclusivamente para as indicações de alarme de 

incêndio. 

o As indicações de falhas, desactivações e de testes suprimidas devem ser 

capazes de serem visualizadas, a qualquer momento, por operações 

manuais, no nível de acesso 1 ou 2. 

 A central deve ser capaz de ser reinicializada a partir da condição de alarme de 

incêndio. Isto só será possível através de um controlo manual dedicado, acessível 

no nível de acesso 2. Este controlo deve ser utilizado apenas para reinicializar e 

pode ser o mesmo que é usado para reinicializar a partir da condição de alerta de 

falha. 

 Na sequência da operação de reiniciar a central, a indicação das correctas 

condições funcionais, correspondente a quaisquer sinais recebidos, devem se 

manter, ou serem restabelecidas no prazo de 20 segundos. 

 Deve ser disponibilizada pelo menos uma saída que indica a condição de alarme 

de incêndio. 

 A central deve activar todas as saídas dentro de 3 segundos após a indicação de 

uma condição de alarme de incêndio salvo se os atrasos da activação de saídas 

estiverem activados. 

 A central deve activar todas as saídas pré-definidas no prazo de 10 segundos após 

a activação de qualquer botão de emergência, salvo se os atrasos da activação de 

saídas estiverem activados. 

 A central pode permitir o atraso da activação de saídas para dispositivos de 

alarme de incêndio. Nestes casos, é aplicável o seguinte: 

o Os atrasos devem ser configuráveis no nível de acesso 3, em incrementos 

não superiores a um minuto, até um máximo de 10 minutos. 

o Deve ser possível ultrapassar os atrasos e desencadear imediatamente as 

saídas através de uma operação manual no nível de acesso 1 e/ou através 

do accionamento de um botão manual de emergência. 
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o O atraso de um sinal de saída não deve afectar a activação de outras 

saídas. 

o Deve ser possível ligar e desligar os atrasos, através de uma operação 

manual, no nível de acesso 2. 

o Pode haver uma funcionalidade para automaticamente ligar e / ou 

desligar atrasos através de um temporizador programável, que deve ser 

configurável no nível de acesso 3. 

o O modo de operação quando os atrasos são ligados deve estar 

visivelmente assinalado através de um indicador luminoso e/ou um display 

alfanumérico.  Esta indicação não deve ser suprimida durante a condição 

de alarme de incêndio. 

 

Condição de aviso de falha: 

 

 A central entra numa condição de aviso de falha quando os sinais recebidos, após 

qualquer processamento necessário, são interpretados como uma falha. 

 A central entra na condição de aviso de falha no prazo de 100 segundo da 

ocorrência de uma falha ou da recepção de um sinal de falha. 

 A presença de falhas em funções específicas deve ser indicada, sem intervenção 

manual prévia.  A condição de aviso de falha é estabelecida quando as seguintes 

condições estão presentes: 

o A indicação visível através de um indicador luminoso - indicador de aviso 

de falha geral. 

o A indicação visível de cada uma das falhas detectadas. 

o Um indicador sonoro. 

 Se a indicação é feita através de indicadores luminosos, estes podem ser os 

mesmos utilizados para indicar desactivação e/ou teste das zonas 

correspondentes. 

 Se a indicação é feita através de um display alfanumérico, que não pode, 

simultaneamente, indicar todas as falhas devido à sua capacidade limitada, pelo 

menos, é aplicável o seguinte: 

o Deve ser indicada a presença de falhas ainda não visualizadas. 

o As indicações de falhas suprimidas devem de ser capazes de serem 

apresentadas através de uma operação manual de acesso ao nível 1 ou 2, 

que consulta apenas as ocorrências de falha. 
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 As seguintes falhas devem ser indicadas através de indicadores luminosos e/ou um 

display alfanumérico. A indicação pode ser suprimida durante a condição de 

alarme de incêndio: 

o Uma indicação para cada zona em que a transmissão de sinais a partir de 

um ponto para a central é afectado pelas seguintes situações: 

 Curto-circuito ou interrupção de um circuito de detecção. 

 A remoção de um dispositivo. 

o Uma indicação, pelo menos, comum a qualquer falha de fornecimento de 

energia resultante das seguintes situações: 

 Um curto-circuito ou uma interrupção de um caminho de 

transmissão de uma fonte de alimentação, onde o fornecimento 

de energia está contido numa divisão diferente da central. 

 Falhas de alimentação, conforme especificado na EN 54-4. 

o Uma indicação, pelo menos, comum a qualquer falha de terra que é 

susceptível de afectar uma função obrigatória, e que não é indicado de 

outra forma como uma falha de uma função de supervisão. 

o Uma indicação da ruptura de um fusível, ou o funcionamento de qualquer 

dispositivo de protecção que seja susceptível de afectar uma função 

obrigatória na condição de alarme de incêndio. 

o Uma indicação de qualquer curto-circuito ou interrupção, pelo menos, 

comum a todos os caminhos de transmissão entre as partes da central 

contidas em mais de um armário, que é susceptível de afectar uma função 

obrigatória, e que não é indicado de outra forma como uma falha da 

função supervisionada. 

 As seguintes falhas devem ser indicadas através de um indicador luminoso e/ou 

um display alfanumérico. As indicações não devem ser suprimidas durante o 

estado de alarme de incêndio: 

o Uma indicação de qualquer curto-circuito ou interrupção, pelo menos, 

comuns a todos os caminhos de transmissão, o que afecta a transmissão 

de sinais de dispositivos de alarme de incêndio. 

o Uma indicação de qualquer curto-circuito ou interrupção, pelo menos, 

comuns a todas as vias de transmissão, o que afecta a transmissão de 

sinais de alarme de incêndio a equipamentos de routing. 

 As seguintes falhas deverão ser indicadas, pelo menos, através do indicador de 

aviso de falha geral: 
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o Qualquer curto-circuito ou interrupção de um caminho de transmissão 

entre as partes da central contidas em mais de um armário, onde a falha 

não afecta o cumprimento de funções obrigatórias. 

o Qualquer curto-circuito ou interrupção de um circuito de detecção, onde 

a falha não compromete a transmissão de sinais para a central. 

 A central pode ter provisão para a recepção, processamento e indicação de sinais 

de falhas de dispositivos. Neste caso, as falhas devem ser indicadas pelo menos 

como falhas de zona. 

 Em caso de perda da fonte de energia principal (conforme especificado na EN 54-

4) em que se verifique que o cumprimento das funções obrigatórias não é 

possível, a central deve ter provisão para indicar a falha. Neste caso, pelo menos, 

uma indicação audível deve ser dada por um período de pelo menos uma hora. 

 Uma falha de sistema pode impedir o cumprimento de requisitos desta norma 

europeia. Em caso de falha de sistema, pelo menos, é aplicável o seguinte: 

o A falha do sistema deve estar visivelmente assinalada por meio do 

indicador de falha de aviso geral e de um outro indicador luminoso. Estas 

indicações não devem ser suprimidas por qualquer outra condição 

funcional da central e devem permanecer até que um reset manual seja 

efectuado. 

o Uma falha do sistema deve ser indicado de forma audível. Esta indicação 

deve ser capaz de ser silenciada. 

 O indicador sonoro de falhas deve ser capaz de ser silenciado manualmente no 

nível de acesso 1 ou 2. A mesma operação manual pode ser utilizada tal como na 

condição de alarme de incêndio. 

 A indicação sonora deve ser silenciada automaticamente se central for reiniciada 

automaticamente a partir da condição de aviso de falha. 

 Se anteriormente silenciada, a indicação audível deve ressoar para cada nova 

ocorrência de falhas. 

 Indicações de falhas devem ser capazes de ser repostas automaticamente quando 

as falhas não são mais reconhecidas e / ou por uma operação manual no nível de 

acesso 2, que pode ser a mesma que a utilizada para repor o sistema da condição 

funcional de alarme de incêndio. 

 Na sequência de uma reposição, a indicação das condições funcionais correctas, 

correspondendo a todos os sinais recebidos, poderá continuar ou ser restabelecida 

em 20 segundos. 
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Condição de desactivação: 

 

 Desactivação deve inibir todas as indicações obrigatórias correspondentes e/ou 

saídas, mas não impede que outras indicações obrigatórias e / ou saídas ocorram.  

 A central terá provisão para de forma independente desactivar e reactivar cada 

uma das funções, por meio de operações manuais, no nível de acesso 2.  

 A central deve permanecer na condição de desactivação, sempre que uma 

desactivação exista. 

 Desactivação e reactivação não deverão ser afectadas por uma reposição da 

central da condição de alarme de incêndio, ou da condição de aviso de falha.  

 A condição de desactivação deve ser indicada de forma visível, através dos 

seguintes procedimentos:  

o Um indicador luminoso - o indicador de desactivação geral.  

o Uma indicação para cada desactivação.  

 As desactivações devem ser indicadas no prazo de 2 segundos após a conclusão da 

operação manual.  

 O indicador luminoso correspondente pode ser utilizado também para a indicação 

de falha, embora as indicações devam ser distinguíveis. O mesmo indicador 

luminoso e com a mesma indicação pode ser usado para indicar uma zona 

desactivada e uma zona em teste.  

 Se a indicação for feita através de um display alfanumérico, que não pode, 

simultaneamente, indicar todos as desactivações por causa de sua capacidade 

limitada, pelo menos, o seguinte é aplicável:  

o A indicação de que existem desactivações cuja indicação fora suprimida 

deve ser sinalizada. 

o Indicações suprimidas devem ser capazes de serem exibidas, 

independentemente de outras indicações, por meio de uma operação 

manual no nível de acesso 1 ou 2.  

 Os seguintes deverão ser capazes de serem independentemente desactivados e 

reactivados: 

o Cada zona.  
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o Os sinais de saída e/ou vias de transmissão para o controlo de 

equipamentos automáticos de protecção contra incêndios, com controlo e 

indicação, pelo menos, comum para todos.  

o Os sinais de saída e/ou vias de transmissão para equipamentos de 

rounting de aviso de falha.  

 As desactivações devem ser indicadas através de indicadores luminosos e/ou um 

display alfanumérico. As indicações podem ser suprimidas durante a condição de 

alarme de incêndio.  

 Os seguintes deverão ser capazes de ser independentemente desactivados e 

reactivados:  

o Sinais de saída e ou vias de transmissão para dispositivos de alarme de 

incêndio, com os controlos manuais e indicações, pelo menos, comum 

para todos.  

o Os sinais de saída e/ou vias de transmissão de alarme de incêndio para 

equipamentos de routing de alarme de incêndio.  

o O accionamento imediato de saídas, relativamente a saídas com atraso, 

com o controlo e indicação, pelo menos, comum a todas as funções.  

 As desactivações devem ser indicadas através de indicadores luminosos e/ou um 

display alfanumérico. As indicações não devem ser suprimidas durante a condição 

de alarme de incêndio.  

 A central pode ter provisão para desactivar e activar os sinais provenientes de 

dispositivos endereçáveis através de uma operação manual no nível de acesso 2, 

individualmente ou em grupos que não compreendam uma zona completa. Neste 

caso, pelo menos, os seguintes devem aplicar-se:  

o Será possível desactivar cada ponto endereçável individualmente.  

o Deve ser possível identificar todas as desactivações através de consulta no 

nível de acesso 1 ou 2.  

o A desactivação de dispositivos endereçáveis não deve ser indicada como 

zona desactivada a não ser que todos os dispositivos endereçáveis na zona 

em questão estejam desactivados. 
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Condição de teste: 

 

 A central pode ter provisão para testar o processamento e indicação de sinais de 

alarme de incêndio das zonas. Isto pode inibir os requisitos durante a condição de 

alarme de incêndio que correspondem a essa zona. Neste caso, pelo menos o 

seguinte é aplicável: 

o A central deve estar na condição de teste, enquanto uma ou mais zonas estão 

em teste.  

o A condição de teste só será acedida ou cancelada por uma operação manual 

no nível de acesso 2 ou 3.  

o Deve ser possível testar o funcionamento de cada zona individualmente.  

o Zonas em teste não devem impedir as indicações obrigatórias e saídas das 

zonas que não se encontram em teste.  

o Os sinais de uma zona submetida a teste não devem conduzir à operação das 

saídas para:  

 Dispositivos de alarme de incêndio, excepto temporariamente, a fim 

de testar o seu funcionamento em relação à zona correspondente.  

 Equipamentos de routing de alarme de incêndio. 

 Controlos de equipamentos automáticos de protecção contra 

incêndios. 

 Equipamentos de routing de aviso de falha.  

 A condição de teste deve ser indicada de forma visível, através dos seguintes 

procedimentos:  

o Indicador luminoso - o indicador de teste geral.  

o Uma indicação para cada zona.  

 Zonas em teste devem ser visivelmente indicadas, através de indicador luminoso 

para cada zona e/ou um display alfanumérico. O mesmo indicador luminoso pode 

ser usado para indicar uma zona em teste e uma zona desactivada. Para 

indicações em displays alfanuméricos, pelo menos, é aplicável o seguinte:  

o A indicação de que existem testes cuja indicação fora suprimida deve ser 

sinalizada. 
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o Indicações suprimidas devem ser capazes de serem exibidas, 

independentemente de outras indicações, por meio de uma operação manual 

no nível de acesso 1 ou 2.  

 

Acessibilidade a indicações e controlos: 

 

 Quatro níveis de acesso devem existir na central, a partir do nível de acesso 1, o 

mais acessível, para o nível de acesso 4, o menos acessível. Controlos manuais e 

outras funções serão agrupados sobre o nível de acesso apropriado, conforme 

especificado na presente norma europeia.  

 Todas as indicações obrigatórias devem ser visíveis no nível de acesso 1 sem 

intervenção manual prévia (por exemplo, a necessidade de abrir uma porta).  

 Os comandos manuais do nível de acesso 1 devem ser acessíveis sem 

procedimentos especiais.  

 Indicações e controlos manuais, que são obrigatórios no nível de acesso 1 são 

igualmente acessíveis no nível de acesso 2.  

 O acesso ao nível de acesso 2 deve ser restringido por um procedimento especial.  

 O acesso ao nível de acesso 3 deve ser restringido por um procedimento especial, 

diferente do necessário para o nível de acesso 2.  

 O acesso ao nível de acesso 4 deve ser limitado por meios especiais que não 

fazem parte da central.  

 

Indicadores luminosos:  

 

 As indicações obrigatórias a partir de indicadores luminosos devem ser visíveis 

com uma intensidade de luz ambiente até 500 lux, em qualquer ângulo até 22,5 

graus através de uma linha perpendicular à superfície de montagem do indicador 

luminoso 

o A 3 metros de distância para as indicações gerais de condições funcionais.  

o A 3 metros de distância para a indicação de fornecimento de energia 

eléctrica.  

o A 0,8 metros de distância para outras indicações.  
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 Se indicações intermitentes forem utilizadas, a duração de ligado e/ou desligado 

não deve ser inferior a 0,25 segundos, e a frequência não deve ser inferior a:  

o 1 Hz para as indicações de alarme de incêndio.  

o 0,2 Hz para sinais de falha.  

 Se os mesmos indicadores luminosos são utilizados para a indicação de falhas e 

desactivações, as indicações de falhas devem ser intermitentes e as indicações de 

desactivações devem ser fixas. 

 

Indicações em displays alfanuméricos  

 

 Se um display alfanumérico composto de elementos ou segmentos a falha de um 

deles não deve prejudicar a interpretação das informações apresentadas.  

 O display alfanumérico utilizado para as indicações obrigatórias deve ter pelo 

menos uma janela claramente distinguível, consistindo de pelo menos dois 

campos claramente identificáveis.  

 Se não for incluído na informação do display a finalidade de cada campo, estes 

devem ser claramente identificados. 

 Um campo deve ser capaz de conter pelo menos o seguinte: 

o 16 caracteres, onde a exibição de um alarme de incêndio usa uma 

referência cruzada para outra informação para identificar a localização 

do alarme de incêndio. 

o 40 caracteres, destinados a incluir as informações completas sobre a 

localização de um alarme de incêndio. 

 As indicações obrigatórias num display alfanumérico devem ser legíveis a 0,8 

metros de distância, em ambiente com intensidades de luz compreendidas entre 5 

lux a 500 lux, em qualquer ângulo da normal ao plano do display até: 

o 22,5 graus, quando vistos de cada lado. 

o 15 graus quando visto de cima e de baixo.  
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Cores das indicações  

 

 As cores das indicações gerais e específicas dos indicadores luminosos são as 

seguintes: 

o Vermelho para a indicação: 

 De alarme de incêndio. 

 Da transmissão de sinais de alarme de incêndio a equipamentos 

de routing. 

 Da transmissão de sinais a controlos de equipamentos automáticos 

de protecção contra incêndios. 

o Amarelo para a indicação: 

 De avisos de falhas. 

 Desactivações. 

 De zonas em teste. 

 Da transmissão de sinais a equipamento de routing de aviso de 

falha. 

o Verde para a indicação de que a central dispõe de energia eléctrica. 

 O uso de cores diferentes não é necessário para as indicações em displays 

alfanuméricos. No entanto, se cores diferentes forem utilizadas para diferentes 

indicações, estas devem ser as mesmas que são utilizadas para os indicadores 

luminosos.  

 

Indicações sonoras 

  

 Indicadores sonoros devem ser parte integrante da central. O mesmo dispositivo 

sonoro pode ser utilizado para as indicações de alarme de incêndio e de aviso de 

falha.  

 O nível sonoro mínimo, medido sob condições anecóicas a uma distância de 1 

metro, com a porta de acesso à central fechada, deve ser: 

 60 dB (A) para as indicações de alarme de incêndio. 

 50 dB (A) para as indicações de aviso de falha.  
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Monitorização do programa 

 

 A execução do programa deve ser monitorizada. O dispositivo de monitorização 

deve sinalizar uma falha do sistema, se as rotinas associadas com as funções 

principais do programa não são executadas dentro de um limite de tempo de 100 

segundos.  

 O funcionamento do dispositivo de monitorização e a sinalização de aviso de falha 

não deve ser impedido por uma falha na execução do programa do sistema 

monitorizado.  

 Se uma falha de execução for detectada, a central deve entrar num estado seguro 

no prazo de 100 segundos. Este estado é definido pelo fabricante.  

 O dispositivo de monitorização deve usar o recurso de prioridade máxima prevista 

para entrar no estado seguro. 
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Capítulo 3  

Tecnologias Web 

 

3.1 - Introdução 

 

Para a elaboração deste projecto, foi feita numa primeira fase, uma análise prévia do tipo 

de tecnologia disponível de modo a suportar  os objectivos pretendidos. Neste capítulo, serão 

abordadas algumas das tecnologias mais importantes que serão aplicadas no caso em estudo. 

 

3.2 - HTTP 

 

O HTTP (HyperText Transfer Protocol) é um protocolo de aplicação responsável pelo 

tratamento de pedidos e respostas entre cliente e servidor. Surgiu da necessidade de 

distribuir informação (texto, imagens) pela internet e para que essa distribuição fosse 

possível foi necessário criar uma forma padronizada de comunicação entre clientes e 

servidores. Desta forma, o protocolo HTTP passou a ser utilizado para a comunicação entre 

computadores na internet e a especificar como são realizadas as transacções entre clientes e 

servidores. 

Este protocolo é usado pela WWW desde 1990. A primeira versão de HTTP, chamada 

HTTP/0.9, era um protocolo simples para a transferência de dados no formato de texto ASCII 

pela internet, através de um único método de requisição, chamado GET. A versão HTTP/1.0 

foi desenvolvida entre 1992 e 1996 para suprir a necessidade de transferir não apenas texto. 

Com essa versão, o protocolo passou a transferir mensagens do tipo MIME (Multipurpose 
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Internet Mail Extension) e foram implementados novos métodos de requisição, chamados 

POST e HEAD. 

No HTTP/1.1, versão actual do protocolo descrito na RFC 2616, foi desenvolvido um 

conjunto de implementações adicionais ao HTTP/1.0, como por exemplo:  

 Utilização de conexões persistentes;  

 Utilização de servidores proxy que permitem uma melhor organização da cache; 

 Novos métodos de requisições; 

 

A comunicação entre cliente e servidor ocorre em duas etapas: 

 

 O cliente envia um pedido HTTP; 

 O servidor processa o pedido, em seguida, envia uma resposta HTTP; 

 

 

HTTP Request 

 

Um pedido HTTP é um conjunto de linhas enviado ao servidor pelo cliente. Inclui: 

 

 Uma linha de pedido: Esta é uma linha que especifica o tipo de documento 

solicitado, o método que deve ser aplicado, e a versão do protocolo utilizado. A 

linha é composta por três elementos que devem ser separados por um espaço: 

o O método; 

o A URL; 

o A versão do protocolo usado pelo cliente (geralmente HTTP/1.0); 

 

 Campos do cabeçalho do pedido: Este é um conjunto de linhas facultativas que 

permitem ao servidor obter informações adicionais sobre o pedido e / ou o cliente 

(browser, sistema operativo, etc.) Cada uma destas linhas é composta por um 

nome que descreve o tipo de cabeçalho, seguido por dois pontos (:) e o valor do 

cabeçalho. 

 

 

Figura 3.1 - Exemplo de pedido HTTP 
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 O corpo do pedido: Esta é um conjunto opcional de linhas que devem ser 

separadas das linhas precedentes por uma linha em branco. Aqui são colocados os 

parâmetros submetidos pelo cliente. 

 

 

 

 

Tabela 3.1 - Métodos dos pedidos de HTTP 

Método Descrição 

GET Pedido de recurso localizado no URL especificado. 

HEAD Pedido do cabeçalho do recurso localizado no URL especificado. 

POST Envia dados para o programa localizado no URL especificado. 

PUT Envia dados para o URL especificado. 

DELETE Solicita que o recurso localizado no URL especificado seja eliminado. 

 

 

Tabela 3.2 – Exemplo de cabeçalhos HTTP de pedidos 

Cabeçalho Descrição 

Accept Tipo de conteúdo aceitável pelo browser (text/html). 

Accept-Charset Conjunto de caracteres aceitáveis pelo browser. 

Accept-Encoding Codificação aceitável pelo browser. 

Accept-Language Língua aceitável pelo browser. 

Authorization Credenciais de autenticação 

Content-Encoding Tipo de codificação do corpo do pedido. 

Content-Language Língua do corpo do pedido. 

Content-Length Comprimento do corpo do pedido. 

Content-type Tipo de conteúdo do corpo do pedido. (MIME) 

Date Data do início do envio de dados. 

Expect É esperado pelo cliente um comportamento especial do servidor. 

From Endereço de correio electrónico do utilizador que submeteu o 

pedido. 

Host Nome do domínio do servidor. 
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HTTP Response 

 

A resposta HTTP é um conjunto de linhas enviado ao cliente pelo servidor. Inclui: 

 

 A linha de estado: esta linha indica a versão do protocolo utilizada e o estado do 

pedido a ser processado através de um código e texto explicativo. A linha é 

composta por três elementos que devem ser separados por um espaço: 

o A versão do protocolo utilizado; 

o O código de estado; 

o O significado do código; 

 

 Campos do cabeçalho da resposta: Estes campos permitem que o servidor possa 

reportar ao cliente informações adicionais acerca da resposta que não podem ser 

colocados na linha de estado. 

 

 O corpo da resposta: contem o documento solicitado. 

 

 

 

Figura 3.2 - Exemplo de mensagem de resposta 

 

 Tabela 3.3 - Exemplo de cabeçalhos HTTP de respostas 

Cabeçalho Descrição 

Accept-Ranges Permite ao servidor indicar o intervalo de valores aceitável do 

recurso solicitado. 

Age Quantidade de tempo, em segundos, decorrida desde que a 

resposta foi gerada no servidor . 

Allow Conjunto de métodos suportados pelo recurso identificado pelo 

Request-URI. 

Content-Encoding Tipo de codificação utilizado nos dados. 

Content-Type Tipo de conteúdo do recurso (por exemplo: text / html). 

Date A data e hora em que a mensagem foi enviada. 

Expires Data e hora após a qual o recurso deve ser considerada obsoleto. 

Last-Modified Data e hora em que o recurso foi modificado pela última vez. 
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Location Usado em redireccionamento ou quando um novo recurso for 

criado. 

Server Nome do servidor. 

Set-Cookie Define um cookie. 

WWW-Authenticate Indica o esquema de autenticação que deve ser usado para aceder 

à entidade. 

 

 

 

Tabela 3.4 - Exemplo de códigos de estado das respostas HTTP 

Código Mensagem Descrição 

10x Information message Estes códigos não são utilizados na versão 1.0 do 

protocolo. 

2xx Success O pedido foi recebido, compreendido e aceite. 

200 Ok O pedido foi bem sucedido. 

201 Created O pedido foi executado e um novo recurso está a ser 

criado. 

202 Accepted O pedido foi aceite, mas o seu processamento ainda não 

está concluído. 

204 No Content O servidor processou o pedido com sucesso, mas não 

está a retornar nenhum conteúdo. 

3xx Redirection O cliente deve tomar medidas adicionais para completar 

o pedido. 

301 Moved Permanently O recurso solicitado foi movido permanentemente para 

um novo URL. 

302 Found O recurso solicitado foi movido temporariamente para 

um novo URL. 

307 Temporary Redirect O recurso solicitado reside temporariamente num URL 

diferente. 

40x Client Error A classe 4xx de código de status é destinada para os 

casos em que o cliente parece ter cometido um erro, 

excepto quando responde a uma solicitação HEAD, o 

servidor deve incluir uma entidade que contém uma 

explicação sobre a situação de erro, e se é uma 

condição temporária ou permanente. 

400 Bad Request O pedido contém uma sintaxe invalida ou não pode ser 
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cumprido. 

401 Unauthorized O acesso ao recurso requer autenticação. 

403 Forbidden O acesso ao recurso solicitado é proibido. 

404 Not Found O recurso solicitado não foi encontrado. 

408 Request Timeout O cliente não apresentou um pedido dentro do tempo 

que o servidor estava preparado para esperar. O cliente 

pode repetir o pedido, sem modificações em qualquer 

momento posterior. 

5xx Server Error O servidor não cumpriu uma solicitação aparentemente 

válida. 

500 Internal Server Error Mensagem de erro genérica, quando não existe outra 

mais apropriada. 

501 Not Implemented O servidor não reconhece o método utilizado na 

solicitação ou é incapaz de atender o pedido. 

503 Service Unavailable O servidor está indisponível no momento. 

 

 

 

3.3 - Cookies 

 

Um cookie é uma sequência de texto armazenada num browser. É constituído por um ou 

mais pares (nome/valor) contendo bits de informação, que podem ser encriptados para 

garantir a privacidade e segurança da informação. 

O cookie é enviado como um cabeçalho HTTP pelo servidor Web para um browser. O 

cliente por sua vez envia o cookie de volta de forma inalterada de cada vez que acede ao 

servidor. Um cookie pode ser usado para autenticação, controlo de sessão, registo das 

preferências do site, registo do conteúdo do carrinho de compras, ou qualquer outra coisa 

que possa ser realizada através do armazenamento de texto. 

Como os cookies são simples cadeias de texto, estes não são executáveis e desta forma 

não constituem perigo para o cliente como os vírus. No entanto, devido ao mecanismo 

utilizado pelo browser para definir e ler cookies, estes podem ser usados como spyware.  

A maioria dos browsers modernos permitem que os utilizadores decidam se pretendem 

aceitar cookies, bem como o prazo para mantê-los, mas rejeitar cookies torna alguns sites 

inutilizáveis. 
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Tabela 3.5 - Principais atributos de cookie 

Atributo Valor Sintaxe Descrição 

Name_of_cookie nome Atributo e valor não 

podem conter os 

seguintes caracteres: 

ponto e vírgula(;), 

vírgula(,) ou espaço( ). 

Este é o único atributo 

obrigatório. 

expires data Dia, DD-MM-YYYY 

HH:MM:SS GMT 

Este atributo é utilizado para 

definir a data em que o cookie 

deve deixar de ser 

armazenado no disco rígido e 

não deve ser reconhecido pelo 

servidor. 

domain nome_domínio ex: .dominio.com O nome do domínio é 

geralmente deixado vazio 

porque o nome do servidor é 

atribuído por defeito. 

path /directório /caminho/ O caminho valor é usado para 

definir uma pasta ou arquivo 

no servidor onde o cookie é 

válido. 

secure nenhum  Este atributo é opcional, é 

utilizado para especificar que 

o cookie será enviado apenas 

se a ligação for segura. 

 

 

 

3.4 - HTML 

 

O HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem baseada em marcas (tags) através 

das quais é formatado o conteúdo das páginas. 

As primeiras versões do HTML foram definidas com regras sintácticas flexíveis, o que 

facilitou a publicação de conteúdos na Web. Actualmente a sintaxe do HTML é muito mais 

rígida, permitindo um código mais preciso. Ao longo do tempo, a utilização de ferramentas 
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para criação de páginas de HTML aumentou, assim como a tendência em tornar a sintaxe cada 

vez mais rígida. 

Os documentos em HTML são arquivos de texto simples que podem ser criados e editados 

em qualquer editor de texto comum. Porém, para facilitar a produção de documentos, 

existem no mercado editores de texto orientados para a construção de documentos HTML, 

com recursos sofisticados, que facilitam a realização de tarefas repetitivas, inserção de 

objectos, elaboração de tabelas e outros recursos. Para além destes, existem editores 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) que proporcionam um esboço do resultado final 

das marcações. 

Cada documento HTML é composto por um cabeçalho (header) e por um corpo (body). 

 

 

 

Figura 3.3 - Estrutura de documento HTML 

Cada marca corresponde a um comando e está contida entre os caracteres “<” e “>”. 

Todos os caracteres que não se encontrem entre “<” e “>” são tratados como texto e 

inseridos directamente na página. 

Os comandos permanecem activos desde que são abertos, até serem fechados através do 

caractere “/”. 

O HTML dispõe dos comandos de formatação de texto tal como os que se encontram nos 

processadores de texto, por exemplo: 

 

 <p> … </p> - introduz um parágrafo. 

 <br> - introduz uma quebra de linha. 

 <i> ... </i> - itálico 

 <b> ... </b> - negrito 

 <u> ... </u> - sublinhado 

 

Uma das características fundamentais do HTML é a possibilidade de incluir, dentro de um 

documento, ligações (links) para outros documentos. Estas são introduzidas através da marca 

<a> ... </a> 
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Figura 3.4 - Hiperligação 

 

As tabelas são um elemento fundamental do HTML e podem ser utilizadas com duas 

finalidades distintas: 

 

 Apresentação dos dados sob forma tabular (o que corresponde à utilização 

convencional de tabelas). 

 Estruturação da própria página HTML, definindo o layout dos vários textos e 

figuras entre outros elementos que a compõem. 

 

As principais marcas associadas às tabelas são: 

 <table> ... </table> - introduz uma tabela no documento. 

 <tr> ... </tr> - introduz uma nova linha na tabela (table row). 

 <td> ... </td> - introduz uma nova célula na tabela (table data), na linha actual. 

Esta marca deve ser sempre introduzida entre a marca <tr>…</tr>. 

O HTML suporta vários tipos de listas, numeradas ou não: 

 As listas não ordenadas “bulleted list” são delimitadas pelas marcas <ul> e </ul> 

(unordered list) 

 As listas ordenadas são delimitadas pelas marcas <ol> e </ol> (ordered list) 

 Os elementos das listas são separados pelas marcas <li> e </li> (list element). 

 

3.5 - CSS 

 

CSS (Cascading Style Sheets) são folhas de estilo, estas definem um conjunto de regras 

que determinam como é que o browser deve apresentar os documentos HTML. 

Através das CSS é possível separar: 

 Conteúdo do documento (HTML) 

 Estilo da apresentação (CSS). 

 

Cada regra de estilo é formada por um selector (por exemplo um elemento HTML como 

body, p ou h1) e um estilo a ser aplicado a esse selector. 
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Figura 3.5- Exemplo de uma CSS 

 

Através das CSS é possível definir um vasto conjunto de propriedades, por exemplo: 

 Font: font-family, font-size, font-weight. 

 Color and background: color, background-color. 

 Text: word-spacing, letter-spacing, alignment, text-indentation, line-height. 

 Box: margin, padding, border-width, border-color. 

 

As folhas de estilos podem ser definidas em ficheiro externos aos ficheiros HTML, o que 

permite utilizar as mesmas definições de estilo em múltiplas páginas. 

Desta forma, é possível mudar completamente o estilo de uma aplicação, que poderá ser 

constituída por dezenas ou centenas de páginas, actuando sobre um único ficheiro. 

As folhas de estilo também podem ser embebidas nos cabeçalhos dos documentos HTML 

através do elemento STYLE: 

 

 

Figura 3.6 - Exemplo de CSS embebida 

Finalmente, as definições de estilo podem ser incluídas no interior de qualquer elemento 

dentro do corpo (body) do documento HTML, por exemplo: 

 

 

 

Figura 3.7 - Exemplo de in line CSS 
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3.6 - JavaScript 

 

O JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, desenvolvida, inicialmente, 

pela Netscape em 1995, utilizada para o desenvolvimento de client-side scripts de aplicações 

Web.  

O código desenvolvido é entregue juntamente com a página HTML, e a sua execução é 

assegurada pelo browser do cliente. 

Uma das mais frequentes utilizações do JavaScript é a validação dos dados introduzidos 

por utilizadores num formulário. Isto significa que os dados que foram inseridos são 

verificados, com o intuito de concluir se são os mais adequados para o campo de 

preenchimento em questão. No caso de os dados não estarem correctamente inseridos, o 

preenchimento do formulário não deverá prosseguir até que sejam correctamente inseridos. 

Esta acção é de grande importância, principalmente em servidores que sirvam centenas ou 

mesmo milhares de páginas por minuto, uma vez que não é necessário um poder de 

processamento adicional por parte destes para a validação dos dados do formulário e reenvio 

da página com uma notificação de erro ao utilizador. 

Para além da validação dos dados de formulários, o JavaScript permite detectar eventos 

na interface com o utilizador e associar-lhes acções (onclick, onselect, entre outros), actuar 

sobre valores e atributos dos elementos HTML de páginas Web, gerir janelas (abrir/fechar, 

carregar documentos).  

Esta linguagem é baseada em objectos, mas não orientada a objectos dado que permite 

instanciar objectos com propriedades e métodos mas não dispõe de mecanismos de herança e 

especialização típicos das linguagens orientadas a objectos. As propriedades dos objectos 

podem ser acedidas, alternativamente, através do nome, de um número de ordem (índice) ou 

de uma notação mista, por exemplo: 

 

 

 

Figura 3.8 - Formas de aceder às propriedades de um objecto 
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O JavaScript dispõe de um conjunto de objectos pré-definidos, cada um destes permite 

realizar um determinado tipo de operações: 

 

 Objecto String para as operações sobre strings. 

 Objecto Math para as operações matemáticas. 

 Objecto Date para operações relacionadas com datas e tempo. 

 

Para além destes objectos existe um conjunto de objectos relacionados com o browser 

tais como Document, Location, History e Window. 

3.7 - AJAX 

Ajax (Asynchronous Javascript And XML) é uma técnica que permite que as páginas Web 

sejam actualizadas de forma assíncrona através da troca de pequenas quantidades de dados 

com o servidor. Isto significa que é possível actualizar partes de uma página Web, sem ter que 

recarregar a página inteira, ao contrário das páginas Web que não usam esta tecnologia. 

O objecto XMLHttpRequest é o componente fundamental do Ajax. Este objecto 

proporciona um mecanismo que permite ao cliente, através do JavaScript, trocar informação 

directamente com o servidor Web. A informação recebida pode ser processada em 

background e usada para, dinamicamente, actualizar elementos numa página Web, sem a 

necessidade de recarregar toda a página. 

 

 

Figura 3.9 - Exemplo AJAX 

A parte assíncrona do termo AJAX significa que o browser não vai esperar pela informação 

que vai ser devolvida pelo servidor, mas vai processá-la apenas quando esta for enviada pelo 

servidor. Esta característica é importante na medida em que a aplicação Web não fica num 

estado de espera, aguardando o retorno da informação do servidor. 
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3.8 - jQuery 

 

jQuery "write less, do more" é uma biblioteca JavaScript poderosa e extremamente leve, 

que permite aos programadores e aos Web designers o adicionar de elementos dinâmicos e 

interactivos às suas páginas, atenuar as inconsistências dos vários browsers e reduzir o tempo 

de desenvolvimento das aplicações, promovendo a produtividade. 

Criado por John Resig, o jQuery é um projecto open-source que promove uma maneira 

diferente de escrever código em Javascript e que proporciona um instrumento essencial para 

fornecer uma robusta compatibilidade multi-plataforma e simplificar a maneira de como se 

percorrem os documentos HTML, a manipulação de eventos, o executar de animações e o 

adicionar de interacções AJAX numa página Web. 

Esta biblioteca contém as seguintes características: 

 Selectores de elementos HTML. 

 Manipulação de elemento de HTML e CSS. 

 Funções orientadas a eventos associados ao HTML. 

 Efeitos e animações. 

 AJAX.  

 

Através dos selectores é possível manipular elementos HTML como um grupo ou como um 

único elemento. Por exemplo: 

 

 

Figura 3.10 - Selectores 

O código presente na figura 3.11 altera o conteúdo de todas as marcas do tipo <p> e 

altera também a cor de fundo destas. 

 

 

Figura 3.11 - Manipulação de HTML e CSS 
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As funções de tratamento permitem executar um código na sequência de um evento. No 

exemplo da figura 3.12, quando uma marca HTML do tipo <button> é premida, é disparado o 

evento click. Ao ocorrer esse evento todos os elementos do documento com a marca <p> 

ficam invisíveis para o utilizador. 

 

 

Figura 3.12 - Tratamento do evento click 

Para além das funções de manipulação de HTML e de CSS, funções orientadas a eventos, o 

jQuery permite a criação de componente de forma fácil. O conjunto de separadores presente 

na figura 3.13 é um exemplo disso.  

 

 

Figura 3.13 - Exemplo de um componente Tabs 

Para criar este conjunto de separadores basta criar a estrutura presente na figura 3.14. 

Perante esta estrutura fica patente a facilidade que esta biblioteca proporciona aos 

programadores na criação de páginas Web. 

 

 

Figura 3.14 - Código exemplo para criar um componente Tabs 



 
 

CGI  43 

 

 

3.9 - CGI 

 

CGI (Common Gateway Interface) é um standard que define como é que um servidor Web 

pode delegar a geração do conteúdo de páginas Web a aplicações. Estas aplicações 

denominadas de CGI scripts podem ser escritas em qualquer linguagem de programação, 

apesar de serem utilizadas frequentemente linguagens de scripting. Este standard providencia 

uma interface entre servidores Web e clientes. 

A missão de um servidor Web é a de responder às solicitações de documentos por parte de 

clientes. Após a recepção de um pedido, o servidor Web pode invocar um processo 

previamente programado para dar o tratamento ao pedido. Este analisa os parâmetros 

submetidos pelo cliente, executa operações sobre uma base de dados, tal como uma consulta 

ou uma actualização de registos e por fim retorna os conteúdos apropriados. Desta forma, é 

possível obter páginas Web com conteúdo dinâmico. 

 

 

Cliente Servidor Web Aplicação CGI

Solicita 

pedido
Invoca 

processo

Devolve 

resultados

Envia 

resposta

1

2

3

4

Cliente

Processa 

os dados

 

Figura 3.15 - Interacção cliente/servidor/aplicação 

3.10 - SQL 

 

SQL (Structured Query Language) é uma linguagem de consulta a bases de dados 

desenvolvida no início dos anos 70 nos laboratórios da IBM em San Jose, dentro do projecto 

System R, que tinha por objectivo demonstrar a viabilidade da implementação do modelo 

relacional proposto por Edgar Frank Codd. Na linguagem SQL não se especifica como, ou em 
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que ordem, são executados os processos que irão fornecer os resultados solicitados, apenas 

são especificados os dados pretendidos e o sistema de gestão de bases de dados é o 

responsável por escolher adequadamente os procedimentos a serem executados, para que os 

resultados sejam obtidos com a maior eficiência possível. 

 

A linguagem SQL permite a criação de bases de dados, a inserção de dados, actualização, 

remoção e consulta de dados. Uma base de dados é constituída por entidades, atributos e 

associações. 

A criação de uma base de dados envolve o desenvolvimento de um modelo entidade-

associação. Neste modelo são definidas as entidades intervenientes, os seus atributos e as 

associações entre entidades. Após a obtenção deste modelo é possível dar início à criação das 

instruções necessárias para o sistema de gestão de bases de dados criar a base de dados 

pretendida. 

 

 

Figura 3.16 - Modelo Entidade-Associação 

 

Para tal existem os comandos CREATE TABLE, ALTER TABLE e DROP TABLE que permitem 

criar, modificar e eliminar tabelas respectivamente. Estas tabelas correspondem às entidades 

definidas no modelo entidade-associação. 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE cliente (    

    id            INTEGER   PRIMARY KEY, 

    nome  CHAR(50)  NULL, 

    morada CHAR(75)  NOT NULL, 

    nif  CHAR(9)   NOT NULL 

); 
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Para consultar os dados contidos na base de dados existem comandos como SELECT, 

INSERT, UPDATE e DELETE que permitem seleccionar, inserir, actualizar e apagar registos de 

uma tabela. 

Para além dos comandos já referidos, existem também comandos como FROM, WHERE, 

GROUP BY, ORDER que permitem seleccionar a origem dos resultados, agrupar a informação, 

restringir e ordenar o conjunto dos resultados. 
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Capítulo 4  

Arquitectura 

4.1 - Introdução 

 

A arquitectura do sistema projectado presente na figura 4.1 é constituída pela placa 

ICnovaAP7000 e pelo seguinte conjunto de componentes: 

 

 Para cada loop é utilizada uma placa de interface para modular os comandos 

da central para a gama de tensões exigidas pelo protocolo de comunicação 

Apollo S90. Esta placa é também responsável pela recepção das tramas 

enviadas pelos dispositivos; 

 Em cada loop são pendurados os dispositivos de detecção de incêndio bem 

como os sinalizadores auditivos e visuais de alarme de incêndio; 

 O LCD, o teclado em conjunto com os LEDs proporcionam ao utilizador, uma 

interface com o sistema para monitorizar o estado deste e agir sobre o mesmo; 

 Interface Web para possibilitar a monitorização, controlo e programação do 

sistema remotamente; 
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Figura 4.1 - Arquitectura do sistema 

 

4.2 - ICnova AP7000 base 

 

A plataforma escolhida para o desenvolvimento da central de alarmes é a ICnova 

AP7000 base. O motivo da escolha prende-se com o facto de já existir um device driver 

construído por um grupo de alunos no âmbito da disciplina de Sistemas Embutidos e de Tempo 

Real. 

A plataforma ICnova AP7000 base é um sistema embebido com sistema operativo linux 

kernel versão 2.6.28 de base e com as seguintes características principais: 

 

 Microcontrolador de 32 bits AT32AP7000 da marca Atmel 

 64 MB SDRAM 

 8 MB Flash 

 140MHz. Máximo 200MHz 

 USB-UART via CP2102 

 Porta Ethernet 10/100MBit/s 

 8 LED 

 UART, I2C 
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 46 I/O 

 GCC 

 uClibc 

 busybox 

 ssh deamon 

 DHCP 

 Servidor de HTTP 

 

 

Figura 4.2 - ICnova AP7000 base 

 

O desenvolvimento de aplicações para o host platform (ICnova AP7000) é efectuado com 

recurso a um build platform que consiste num computador no qual está instalada a toolchain 

que corresponde a um conjunto de ferramentas acessórias como o cross-compiler, o linker e o 

assembler. 

 

 

 

Figura 4.3 - Cross-compiling 
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4.3 - Apollo S90 

 

A troca de mensagens do protocolo S90 é efectuada num sistema de dois fios. Todos os 

dispositivos pertencentes à rede de detecção de incêndios estão ligados a este sistema, 

formando assim uma malha fechada como se pode ver na figura 4.4. Daqui pode-se concluir 

que uma mensagem enviada pela unidade de controlo atravessa todos os dispositivos 

existentes na rede. No entanto, apenas o dispositivo com o endereço igual ao contido na 

mensagem irá responder ao pedido da unidade de controlo. 

 

 

 

Figura 4.4 - Sistema de dois fios do protocolo S90 

 

As mensagens enviadas pela unidade de controlo consistem numa modulação de impulsos 

de tensão. Por outro lado as unidades endereçadas respondem através de impulsos de 

corrente. 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Trama de comunicação do protocolo S90. 
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Analisando a figura 4.5, a mensagem enviada pela unidade de controlo é constituída por 

10 bits mais o impulso de início/fim de trama. Os 10 bits são constituídos por 3 bits de 

comando e 7 bits de endereço que definem a unidade destinatária da mensagem. Apesar de o 

endereço ser formado por 7 bits existem apenas 126 endereços possíveis pois, os endereços 

com os bits todos a ‟0‟ ou todos a ‟1‟ não estão disponíveis. Enquanto o endereço com todos 

os bits a ‟1‟ inicia uma sequência interna de teste, o endereço com todos os bits a ‟0‟ numa 

resposta recebida pela unidade de controlo, indica que a unidade endereçada não existe no 

circuito de detecção. 

Para a unidade de controlo obter uma alteração na saída de um dos dispositivos suspensos 

na malha, é necessário questionar o mesmo dispositivo duas vezes com os mesmos bits de 

comando. Isto é designado por ciclo de endereçamento. Entre o primeiro e o segundo 

endereçamento, outros dispositivos da rede podem ser questionados. De maneira a garantir o 

correcto funcionamento do sistema é necessário aguardar 20 ms entre ciclos de 

endereçamento. 

Este tempo de espera é necessário para garantir que não há interferências, devido à 

comutação de corrente causada pela resposta da unidade endereçada. Como em qualquer 

outro protocolo de comunicação é necessário construir a trama de comunicação respeitando 

todos os parâmetros pois, só assim os vários dispositivos podem entender os pedidos da 

unidade de controlo. Na figura 4.6 é possível analisar todos os tempos necessários, à 

elaboração de uma trama de dados da unidade de controlo passível de ser interpretada por 

dispositivos existentes numa malha usando o protocolo Apollo S90. 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Tempos da transmissão da unidade de controlo para o dispositivo. 
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4.4 - Circuito de interface 

 

O circuito de interface tem 3 objectivos principais.  

O primeiro prende-se com a alimentação do circuito de detecção cuja gama de valores 

está compreendida entre os 17V a 28V.  

O segundo objectivo prende-se com a modulação da tensão. Para transmitir os 

comandos da unidade de controlo é necessário criar impulsos de tensão de 5V a 8V acima da 

tensão de alimentação. O tempo que decorre entre impulsos de tensão dita o nível lógico do 

bit a transmitir. Através da figura 4.6 verifica-se que para que seja transmitido um bit com o 

valor lógico „0‟ é necessário que o tempo decorrido entre dois impulsos de tensão esteja 

compreendido entre 400µs e 600µs. Já o valor lógico „1‟ implica que este tempo esteja 

compreendido entre 800µs e 1500µs.  

O terceiro objectivo é o de identificar os impulsos de corrente resultantes da resposta 

do dispositivo questionado. Terminada a transmissão dos 10 primeiros bits é necessário 

continuar a gerar impulsos de tensão para que o dispositivo possa enviar para a unidade de 

controlo a sua resposta. Desta forma entre impulsos de tensão, o dispositivo vai gerar um 

impulso de corrente cuja amplitude corresponde a 20 mA. Para o dispositivo transmitir um bit 

com valor lógico „1‟, este gera um impulso de corrente. Caso o valor lógico do bit a transmitir 

seja „0‟, então não ocorre o impulso de corrente. 

 

 

Figura 4.7 - Circuito de interface 
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4.5 - Dispositivos Apollo XP95 

 

4.5.1 - Introdução 

 

A Apollo Fire Detectors é uma empresa sediada na Inglaterra. Esta empresa dedica-se ao 

fabrico de detectores de incêndio convencionais e endereçáveis. Várias gamas de detectores 

são produzidas para cobrir as diferentes necessidades intrínsecas a cada projecto. No 

presente trabalho são utilizados os detectores de incêndio da gama XP 95. Estes detectores 

são compatíveis com o protocolo Apollo S90 e também com o protocolo XP95. Este último é 

uma extensão do anterior. Os dispositivos são montados numa base, que é constituída pelos 

terminais L+, L-, R+ e R-. Os dois primeiros são os terminais de alimentação dos dispositivos. 

Os dois últimos servem para alimentar um eventual sinalizador remoto. Para além dos 

terminais existe também uma carta cuja função é a de definir o endereço do dispositivo tal 

como se pode ver na figura 4.8 - base de dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 - Base de dispositivo 
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4.5.2 - Detector iónico de fumo 

 

A parte sensível do detector consiste em duas câmaras – uma câmara exterior aberta com 

uma câmara de referência semi-selada no interior. Montada dentro da câmara de referência, 

existe uma folha metálica radioactiva em Amerício 241, que deixa a corrente eléctrica passar 

entre a câmara interior e exterior, quando o detector está alimentado. Conforme o fumo 

entra no detector, as suas partículas ficam agarradas aos iões, provocando uma redução da 

corrente eléctrica na câmara exterior e, consequentemente, um aumento na tensão medida 

na junção entre as duas câmaras. Este aumento de tensão é medido pelo circuito electrónico 

que coloca o detector no estado de alarme a partir de um limite pré-definido. Logo que o 

detector muda para o estado de alarme, acende-se um LED encarnado visível no exterior. 

 

 

 

 

Figura 4.9 - Detector iónico de fumo (esquerda); Corte transversal (direita) 

 

 

 

4.5.3 - Detector óptico de fumo 

 

Os detectores ópticos de fumo incorporam um LED infravermelho intermitente numa 

câmara dentro do invólucro do detector. Esta câmara está desenhada para excluir qualquer 

luz proveniente de fontes exteriores. Em ângulo com esse LED, está um fotodíodo que, em 

condições normais, não detecta a coluna de luz emitida pelo LED. No caso do fumo 

proveniente de um fogo entrar na câmara, a luz intermitente do LED vai ser espalhada e, 

consequentemente, é detectada pelo fotodíodo. Se em dois períodos sucessivos, for 

detectada a luz do LED, o detector muda para o estado de alarme e o LED indicador acende-

se.  
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Figura 4.10 - Detector óptico de fumo (esquerda); Vista de topo (direita) 

 

 

4.5.4 - Detector de calor 

 

Estes detectores monitorizam o calor através de um termístor que produz uma tensão 

proporcional à temperatura do ar exterior. O sinal de tensão é depois processado através de 

um conversor analógico-digital e posteriormente armazenado. Quando o detector é 

interrogado, este transmite para a unidade de controlo o valor anteriormente armazenado. 

 

 

Figura 4.11 - Detector de calor (esquerda); Corte transversal (direita) 

 

Figura 4.12 - Resposta do detector em função da temperatura 
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4.5.5 - Detector multi-sensor 

 

Os detectores multi-sensor contêm um sensor óptico de fumo e um sensor de temperatura 

baseado num termístor. O resultado da combinação dos valores medidos por cada um dos 

sensores dita o valor final de saída do detector. A construção deste detector é similar à do 

detector óptico. A figura 4.13 mostra um corte transversal do detector onde é visível a 

câmara do sensor óptico e o termístor. 

Os sinais do sensor óptico de fumo e do sensor de temperatura são independentes e 

representam o nível de fumo e a temperatura do ar na vizinhança do detector. 

O microcontrolador processa estes dois sinais, extraindo do sinal de temperatura a taxa 

de variação desta para cruzar com a informação do sensor óptico de fumo. O detector não 

responde a um aumento lento de temperatura mesmo que esta atinja um nível elevado. Um 

aumento abrupto de temperatura pode gerar um alarme se este se mantiver por 20 segundos, 

mesmo na ausência de fumo. 

 

 

Figura 4.13 - Detector multi-sensor (esquerda); Corte transversal (direita) 

 

4.5.6 - Botão emergência 

 

Estes dispositivos servem para comunicar à unidade de controlo uma situação de alarme 

detectada por um utente da instalação protegida. Estes dispositivos, tal como os outros têm 

um endereço que é configurável através de um DIL switch de sete segmentos. 

No canto superior direito existe um LED bicolor que pode ser controlado pela unidade de 

controlo. Quando o dispositivo é actuado, o LED acende-se exibindo cor vermelha. Quando 

uma falha ocorre, este apresenta cor amarela. 

Em condições normais, o dispositivo, quando interrogado pela unidade de controlo, envia 

o valor 16. Quando este é actuado, o valor reportado é 0 durante oito ciclos de 

endereçamento consecutivos, após os quais o valor reportado passa a ser 64 que corresponde 

a um alarme. 
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A razão pela qual é reportado o valor 0 durante oito ciclos de endereçamento 

consecutivos prende-se com o protocolo de comunicação. Quando a unidade de controlo 

interroga um detector, este responde um conjunto de 21 bits. O primeiro destes é o bit de 

interrupção que normalmente tem valor lógico 0. O botão de emergência, quando actuado, 

coloca este bit com o valor lógico 1 e os restantes 20 bits com o valor lógico 0. Isto permite 

que durante a interrogação de um detector, seja detectado que o botão manual foi activado 

sem que a informação transmitida pelo detector seja corrompida. A unidade de controlo, 

após obter a resposta de um detector e verificar que o bit de interrupção tem valor lógico, dá 

início à determinação do botão de emergência actuado. 

 

 

 

Figura 4.14 - Botão de emergência (esquerda); Resposta em função do seu estado (direita) 

 

 

4.5.7 - Base isoladora 

 

As bases isoladoras possuem um circuito que detecta a presença de um curto-circuito. 

Caso se verifique um curto-circuito, a base abre o circuito no lado onde a falha ocorreu. 

A base isoladora é alimentada pelo loop, sensível à polaridade, detecta situações de 

curto-circuito.  Em condições de curto-circuito o LED amarelo acende-se. O detector 

associado com a base permanece activo em condições de curto-circuito.  Quando a falha é 

resolvida, a secção até então isolada fica automaticamente disponível. 
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Figura 4.15 - Base isoladora 

 

 

4.5.8 - Sirenes e sinalizadores 

 

 As sirenes e os sinalizadores complementam a gama de dispositivos para alertar 

os utentes das instalações protegidas de um eventual alarme de incêndio. 

 

 

  

Figura 4.16 - Sirene (à esquerda); Sinalizador (à direita) 

 

4.6 - Interface local 

 

4.6.1 - LCD 

A interacção com o utilizador passa pela utilização de um LCD para permitir 

visualizar as mensagens relativas a falhas dos dispositivos constituintes de cada loop e 

situações de alarme de incêndio. O LCD presente na figura 4.17 – vista superior do lcd, 

possui um display retro iluminado, capaz de representar 20x4 caracteres, possui uma 

interface série e outra I2C.  

A comunicação entre a ICnova AP7000 e o LCD é feita através do barramento I2C.  



 
 

Interface local  59 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Vista superior do LCD  

 

 

Figura 4.18 - Vista inferior do LCD 

 

4.6.2 - Teclado 

 

O teclado permite ao utilizador tomar acções sobre a central. Este é ligado à placa do 

LCD, através dos pinos existentes para o efeito tal como se pode verificar na figura 4.18. 

O teclado é constituído por 9 botões para executar as seguintes funcionalidades: 



 
 

60  Arquitectura 
 

 
 

Tabela 4.1- Constituição do teclado 

Legenda Símbolo Função 

Sound Alarms 

 

Premir para activar todas as sirenes. 

Silence / Resound 

 

Premir para silenciar as sirenes. 

Premir novamente para reactivar. 

Mute Buzzer 

 

Premir para silenciar o besouro interno. 

Accept 

 

Premir atrasar a activação das sirenes. 

System Reset 

 

Premir para reiniciar a central de alarmes. 

Up 

 

Premir para visualizar mensagens acima da actual. 

Down 

 

Premir para visualizar mensagens abaixo da actual. 

Cancel 

 

Premir para sair do menu actual. 

Ok 

 

Premir para entrar no menu apresentado. 
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4.6.3 - Indicadores 

 

Os indicadores presentes na figura 4.19 completam a interface local com o utilizador. 

Estes têm por missão alertar o utilizador para situações de alarme de incêndio bem como 

para situações de falhas.  

 

 

Figura 4.19 – Indicadores do sistema - System Status 

 

 

Figura 4.20 - Indicadores de zona - Zone Status 

 

 

Tabela 4.2- Descrição da função dos indicadores luminosos 

Indicador Cor Função Procedimento 

Fire Vermelho A central detectou uma 

situação de alarme de 

incêndio ou a tecla Sound 

Alarms foi premida. 

Corrigir a situação que originou 

o alarme e reiniciar a central. 

Fault Amarelo A central detectou uma 

falha. 

Corrigir a situação que originou 

a falha e reiniciar a central. 

Acknowledged Amarelo Um evento de falha ou Corrigir a situação que originou 
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alarme foi confirmado pelo 

utilizador. O besouro interno 

foi silenciado. 

a falha ou alarme e reiniciar a 

central. 

Disablement Amarelo Existem dispositivos que se 

encontram desactivados. 

Reactivar os dispositivos em 

causa. 

Test Amarelo A central encontra-se em 

modo de teste. 

Após a conclusão dos testes, a 

central deve ser reiniciada. 

Sounder Fault Amarelo Existe uma falha em 

dispositivos do tipo sirene 

Corrigir a situação que originou 

a falha e reiniciar a central. 

Delayed Mode Amarelo Indicação de que os atrasos 

na activação das sirenes 

encontram-se activos. 

Para desactivar os atrasos de 

activação é necessário alterar 

os parâmetros de configuração 

da central. 

Relays 

Disabled 

Amarelo As saídas a relé foram 

desactivadas 

Para activar as saídas a relé é 

necessário alterar os 

parâmetros de configuração da 

central. 

Earth Fault Amarelo Uma falha de ligação à terra 

foi detectada. 

Corrigir a situação que originou 

a falha e reiniciar a central 

System / CPU 

Fault 

Amarelo Ocorreu uma falha no 

sistema. 

Reiniciar a central 

Sounders 

Disabled 

Amarelo As sirenes encontram-se 

desactivadas. 

É necessário parametrizar a 

central para activar as sirenes. 

Alarms 

Silenced 

Amarelo As sirenes encontram-se 

silenciadas devido ao premir 

do botão Silence / Resound. 

Corrigir a situação que originou 

o alarme e reiniciar a central. 

Supply Fault Amarelo Existe um problema com a 

alimentação proveniente da 

rede eléctrica ou da bateria. 

Corrigir a situação que originou 

a falha e reiniciar a central. 

Power Verde Fixa: indica que existe 

alimentação da rede 

eléctrica. 

Piscar: indica um problema 

de alimentação proveniente 

da rede eléctrica. 

Restaurar a alimentação da 

rede eléctrica. 

 

Zone Fire Vermelho Existe um ou mais 

dispositivos na zona em 

condição de alarme. 

Corrigir a causa do alarme e 

reiniciar a central. 



 
 

Interface local  63 

 

 

Zone Fault Amarelo Existe um ou mais 

dispositivos na zona em 

falha. 

Corrigir a causa da falha e 

reiniciar a central. 

 

 

A quantidade de indicadores do estado do sistema é fixa e igual a 14. A quantidade de 

Indicadores de zona é variável em múltiplos de 32x2, de acordo com as necessidades do 

cliente. O número máximo de dispositivos que a central suporta é 504, desta forma, no limite 

poderemos ter 504 zonas. Nesta situação e para sinalizar as situações de falha e de alarme de 

incêndio são necessários 16 módulos de 32 zonas cada. Para o controlo destes módulos é 

utilizado um microcontrolador ATmega8 cujo objectivo é obter da central a informação do 

estado de cada um destes indicadores através do barramento I2C. Após a recepção dessa 

informação, os dados são transmitidos através do barramento SPI para os controladores de 

LED. 

 

 

 

 

Figura 4.21 - Controlo de sinalizadores 

 

Os controladores de LED CAT4016 da empresa ON Semiconductor são constituídos por um 

shift register e um latch.  
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O controlo do estado de cada LED é feito através de uma interface série. Esta interface, 

contém um shift register série-paralelo de 16 bits (S1-S16) e um latch (L1-L16). A informação 

é transferida para o controlador através do pino SIN à cadência do sinal de relógio presente 

no pino CLK. Na transição ascendente do sinal de relógio presente em CLK, os dados presentes 

nos registos (S1-S16) são deslocados. Desta forma o conteúdo do registo S1 passa a estar em 

S2 e assim sucessivamente, já o conteúdo do registo S16 passa para o controlador adjacente.  

Na transição ascendente do sinal presente no pino LATCH, os dados armazenados nos 

registos (S1-S16) reflectem-se nos registos (L1-L16). Qualquer alteração nos registos (S1-S16) 

é imediatamente reflectida nos registos (L1-L16). Na transição descendente do sinal presente 

no pino LATCH, os registos (L1-L16) fixam o seu conteúdo e a partir dai permanecem 

inalterados independentemente do conteúdo existente nos registos (S1-S16). 

 

 

 

Figura 4.22 - Diagrama de blocos do controlador de LED CAT4016 

 

4.7 - Interface Web 

 

A interface Web tem um papel essencial, na medida em que permite ao instalador da 

central parametrizar e supervisionar o sistema. 

Cliente e servidor trocam mensagens através do protocolo HTTP. Este utiliza o modelo 

cliente-servidor: um cliente estabelece uma ligação e envia um pedido para um servidor 
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HTTP. O servidor retorna uma mensagem de resposta, geralmente contém o recurso que foi 

solicitado.  Depois de entregar a resposta, o servidor fecha a ligação. 

 

 

 

Figura 4.23 - Onyo - Logótipo 

 

Onyo, o nome atribuído à central é uma palavra em Suaíli que significa aviso. Avisar, 

alertar é o objectivo da interface Web. Esta interface é um recurso disponibilizado pela 

central, cujo acesso é restrito. Desta forma foi necessário implementar os procedimentos 

necessários para permitir ao servidor Web entregar ao cliente os conteúdos por este 

solicitados através de uma autenticação prévia. 

Na maioria dos servidores Web, são utilizadas ferramentas como PHP, ASP e PERL através 

das quais são desenvolvidos os algoritmos necessários para produzir o conteúdo dinâmico da 

resposta a entregar ao cliente. Estas ferramentas permitem também a gestão de sessões. 

Quando um utilizador introduz e submete os parâmetros relativos à autenticação, estes são 

verificados pelo servidor e caso sejam válidos são criadas as variáveis de sessão que permitem 

que nos acessos subsequentes não seja necessário que o utilizador proceda a uma nova 

autenticação por cada pedido solicitado. No sistema embebido ICnova AP7000 base, a 

memória flash disponível é de 8MB. Desta forma a instalação de um interpretador de PHP não 

foi possível. A estratégia adoptada para gerir as sessões passou pela escrita de um script 

interpretado pela shell do sistema operativo, para além do script foi também desenvolvido 

em linguagem C um programa cuja função é a de gerir os conteúdos da interface Web a serem 

enviados para o cliente. A função do script é a de servir de intermediário entre o cliente e o 

programa desenvolvido para a gestão dos conteúdos da interface Web. 

Um dos elementos essenciais para a interface Web é o sistema de gestão de base de 

dados. O software instalado no sistema embebido, SQLite é um sistema de gestão de base de 

dados livre, multi-plataforma. 
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Figura 4.24 - Interacção cliente/servidor 

No primeiro acesso à interface Web, é solicitado ao cliente a introdução dos parâmetros 

relativos à autenticação. Na 

 figura 4.25 está presente a página inicial da interface Web, o cliente preenche os campos 

username e password e submete-os através do botão submit para que estes sejam validados 

pelo servidor. O servidor verifica a validade dos dados submetidos. 

 

 

 Figura 4.25 – Login 
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Se o conjunto username/password não for considerado válido, é apresentada uma 

mensagem a indicar a ocorrência, tal como se pode observar através da figura 4.26. 

 

 

Figura 4.26 - Conjunto username/password inválido 

Em caso de sucesso, o servidor cria um registo na base de dados com a data e hora do 

acesso e também a cookie a enviar ao cliente. A resposta do servidor é constituída pela 

cookie gerada e pelo conteúdo HTML cujo resultado está presente na figura 4.27. 

A cookie enviada para o cliente tem por objectivo permitir a identificação do cliente. Nos 

pedidos subsequentes, o cliente devolve ao servidor a cookie juntamente com o pedido. O 

servidor verifica a cookie e a data e hora da última solicitação. Caso a última solicitação 

tenha ocorrido há menos de 10 minutos, o pedido é atendido, o registo da sessão é 

actualizado com a data e hora actual. Caso contrário, o servidor solicita ao cliente as 

credenciais para proceder novamente à autenticação. 

O separador status presente na figura 4.27 serve para controlar a central. Existem 4 áreas 

essenciais, nomeadamente: 

 System status: Nesta área estão presentes as indicações relativas ao estado do 

sistema, como o indicador de alarme de incêndio geral, e como o indicador de 

falha geral. 

 

 Event list – Nesta área, todos os eventos ocorridos são aqui listados. Eventos de 

alarme de incêndio são apresentados em primeiro lugar ordenados 

descendentemente pela data de ocorrência. Em segundo lugar surgem os eventos 

associados às falhas cuja ordenação é efectuada da mesma forma que no caso 

anterior. Na ocorrência de um evento, o registo associado a este surge com uma 

cor de fundo diferente para permitir ao utilizador identificar os eventos ainda não 

confirmados. Após tomar conhecimento pode confirmar este acto através do 
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premir de um ícone presente na linha do registo visualizado. Após a confirmação, 

a o fundo do registo adquire a cor branca. 

 

 Control functions – Nesta área encontram-se os botões de controlo.  

Em primeiro lugar surge o botão <START/STOP> que permite armar/desarmar a 

central. Quando a central está desarmada, é possível transitar para os outros 

separadores para parametrizar a central. Quando a central está armada, o acesso 

aos restantes separadores é interdito. 

O botão seguinte, <RESET> tem por objectivo efectuar de forma automática o 

desarme seguido do rearme da central, tal como previsto na norma EN 54-2. 

O botão <Silence/Resound> serve para silenciar, ou restabelecer o som 

proveniente das sirenes presentes nos circuitos de detecção. 

Em último lugar surge o botão <Sound Alarms> cuja função é, tal como o nome 

indica, a de activar todas as saídas acústicas para alertar os utentes das 

instalações protegidas da necessidade de evacuar. 

 

 Zone status – Nesta área encontram-se os indicadores de alarme de incêndio e de 

aviso de falha para cada uma das zonas definidas. 

 

A actualização dos conteúdos deste separador é efectuada através de AJAX que solicita os 

conteúdos ao servidor periodicamente. 

 

Figura 4.27 - Estado do sistema 



 
 

Interface Web  69 

 

 

 

 Figura 4.28 – Zonas 

 

O separador zone, presente na figura 4.28 é constituído por 2 áreas essenciais: 

 

 Toolbar – Nesta área encontram-se as classes de dispositivos definidos pelo 

protocolo Apollo S90. Para além das classes de dispositivos existe também um 

botão cujo objectivo é o de executar a função auto-config. Esta função envia para 

cada um dos 126 dispositivos possíveis em cada um dos 4 circuitos de detecção 

uma trama. Os dispositivos existentes ao reconhecerem uma trama com o seu 

endereço, enviam uma resposta em que um dos campos desta, corresponde à 

classe de dispositivo. Desta forma, a função de auto-config permite que os quatro 

circuitos de detecção sejam montados e, à distância de um clique fiquem 

automaticamente inseridos na base de dados, os dados relativos a estes. 

O último botão permite adicionar uma nova zona ao sistema tal como se pode 

observar na figura 4.29. Após introduzir o número da zona e respectivo nome, o 

utilizador submete os dados através do botão <Submit>. 

 

 Zone – Na parte inferior do separador Zone, encontram-se os dispositivos 

constituintes dos circuitos de detecção, definidos na base de dados agrupados por 

zona. 
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Figura 4.29 - Introdução de uma nova zona 

 

O separador loop, presente na figura 4.30 é constituído por 2 áreas essenciais: 

 

 Toolbar – Esta área é a mesma que se encontra no separador Zone e cuja 

descrição foi anteriormente feita. 

 Loop – Na parte inferior do separador Loop, encontram-se os dispositivos 

constituintes dos circuitos de detecção (loops), definidos na base de dados 

agrupados por loop.  

 

 

Figura 4.30 – Circuitos de detecção 
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Figura 4.31 - Drag & Drop 

Para adicionar um dispositivo, basta arrastar o ícone do dispositivo em causa e larga-

lo no loop pretendido, tal como se pode ver na figura 4.31. Após largar o dispositivo no loop 

pretendido, surge um formulário com os parâmetros do dispositivo. Neste formulário, tal 

como se pode observar através da figura 4.32 é possível definir o tipo de dispositivo 

pretendido, o circuito de detecção ao qual este irá ficar associado, o endereço, a zona, os 

limites das diferentes regiões associadas ao valor analógico da saída do dispositivo e 

desabilitar o dispositivo se for o caso. 

 

 

Figura 4.32 - Parametrização das propriedades do dispositivo 
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O separador Matrix, presente na figura 4.33 é constituído por 2 áreas essenciais: 

 

 Toolbar – Nesta área encontra-se o botão necessário para despoletar o evento 

necessário para permitir adicionar relações causa-efeito. Estas relações, visam 

estabelecer uma associação entre o valor de saída de um dispositivo como por 

exemplo, uma sirene, ao estado de alarme de um outro dispositivo como por 

exemplo, um detector de calor. 

 Cause Effect List – Na parte inferior do separador Matrix, encontra-se a lista de 

relações estabelecidas. 

 

 

Figura 4.33 - Relação causa-efeito 

Ao adicionar uma nova relação causa-efeito, surge o formulário presente na figura 4.34. 

Neste formulário é definido qual o dispositivo de entrada, ou seja, a causa e qual o dispositivo 

de saída, ou seja, o efeito. 

 

 

Figura 4.34 - Inserção de nova relação causa-efeito 
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Por fim, podemos verificar que no canto superior direito existe o botão <Logout>, que 

permite que o utilizador encerre a sessão. Após premir o botão <Logout>, o utilizador é 

remetido para a janela inicial presente na figura 4.25. 

 

4.8 - Aplicação de controlo 

 

A aplicação de controlo tem por objectivo obter ciclicamente, dos dispositivos inseridos 

nos circuitos de detecção, informação acerca do estado destes. Após consultar cada 

dispositivo, a aplicação de controlo compara os valores recebidos com os valores 

delimitadores de cada uma das áreas que definem o estado do dispositivo. Do cruzamento 

destes dados, a central determina o estado do dispositivo. Caso o dispositivo esteja a reportar 

valores que depois de interpretados correspondam a uma situação de alarme de incêndio, a 

central despoleta os procedimentos necessários para sinalizar a ocorrência através dos 

indicadores visuais e auditivos para que a evacuação da instalação protegida seja iniciada. 

Para além da comunicação com os dispositivos, a aplicação de controlo tem também a 

tarefa de guardar os eventos ocorridos na base de dados para que a interface Web possa 

proporcionar ao utilizador remoto a possibilidade de ter uma visão do estado do sistema. 

O modelo entidade-associação da base de dados está presente na figura 4.35 e é 

constituído pelas seguintes entidades: 

 DevType: corresponde às classes de dispositivos suportados pelo protocolo Apollo 

S90. Nesta entidade estão definidos os valores padrão para cada tipo de 

dispositivo.  

 Device: contém o conjunto de dispositivos inseridos nos circuitos de detecção e 

corresponde a instâncias das classes de dispositivos.  

 Zone: contém informação acerca das zonas definidas no sistema.  

 Cause-Effect: contém as relações causa-efeito definidas. 

 Event-Type: contém as definições das categorias de eventos. 

 Event: contem os eventos ocorridos. 

 System Status: contém o estado dos indicadores do sistema. 

 User: lista de utilizadores. 

 Session: lista das sessões. 
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Figura 4.35 - Modelo Entidade-Associação 

 

A aplicação de controlo recorre então à base de dados para colocar inicialmente em 

memória a constituição dos circuitos de detecção, a respectiva divisão em zonas e os 

parâmetros associados a cada dispositivo. Para além do acesso à base de dados no momento 

em que a aplicação é inicializada, a base de dados é acedida por esta aplicação sempre que 

ocorre um evento associado a uma falha, a um pré-alarme ou a um alarme de incêndio. 

O algoritmo da aplicação de controlo presente na figura 4.36, quando é executado pela 

primeira vez, acede à base de dados para colocar os valores padrão relativos aos indicadores 

luminosos, coloca na memória os parâmetros de cada um dos dispositivos constituintes dos 

circuitos de detecção bem como a informação relativa às zonas. Findada a tarefa de consulta 

da base de dados, a aplicação de controlo obtém o descritor do device driver para que possa 

comunicar com os dispositivos de detecção. 

Após as rotinas de inicialização, a aplicação dá início à comunicação com os dispositivos 

de forma cíclica. A resposta de cada dispositivo é então analisada sequencialmente, para 

detectar as seguintes situações: 

 

 Communication Fault: A ocorrência desta situação significa que o dispositivo não 

reportou nenhuma informação. 

 Analog Value Fault: A ocorrência desta situação indica que o valor analógico 

reportado pelo dispositivo encontra-se no intervalo definido como falha. 

 Device Type Fault: A ocorrência desta situação indica que o campo device type 

reportado não corresponde com o que está definido na base de dados.  

 Pre-alarm: A ocorrência desta situação indica que o valor analógico reportado 

pelo dispositivo encontra-se no intervalo definido como pré-alarme. 
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 Fire Alarm: A ocorrência desta situação indica que o valor analógico reportado 

pelo dispositivo encontra-se no intervalo definido como alarme. 

 Priority Interrupt: A ocorrência desta situação indica que um botão de 

emergência foi premido. 

 

 

Figura 4.36 - Algoritmo simplificado da aplicação de controlo 

A comunicação com os dispositivos de detecção é assegurada pelo device driver Apollo. A 

aplicação de controlo envia ao device driver um apontador para a estrutura de dados relativa 

ao dispositivo com o qual pretende comunicar e a indicação do tipo de operação pretendida 

(leitura/escrita). O device driver, com base na informação recebida e nos requisitos 

temporais associados ao protocolo Apollo S90, envia a informação através da placa de 

interface entre os dispositivos e a central, manipulando o sinal de comando a aplicar à placa 

de interface descrita anteriormente. Este device driver corresponde a uma interface entre a 

aplicação de controlo e o hardware, como se pode observar através da figura 4.37. 

Após o envio de uma trama, o dispositivo correspondente responde e da análise da 

informação contida na resposta, a aplicação de controlo toma os procedimentos adequados. 

Por exemplo, se um dispositivo reportar um valor analógico igual ou superior ao limiar pré-

definido de alarme de incêndio, a aplicação de controlo envia para o respectivo dispositivo 

um comando, para que este active o LED incorporado de forma a sinalizar o estado de alarme. 
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A aplicação de controlo envia também um comando para todos os dispositivos cuja saída está 

associada ao dispositivo que reportou a ocorrência de um alarme de incêndio através das 

relações causa-efeito. Por exemplo, um detector de calor reporta uma situação de alarme de 

incêndio. A aplicação envia um comando para o detector de calor para que este active o LED 

incorporado. Após consulta das relações causa-efeito, a aplicação de controlo verifica que há 

uma sirene cuja saída está associada ao estado de alarme do detector de calor. Desta forma é 

enviado um comando para a sirene, para que esta active a sua saída permitindo gerar o alerta 

de evacuação. 

 

 

Figura 4.37 -Arquitectura ICnova AP7000 Base 
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Capítulo 5  

 

Conclusões 

5.1 - Testes 

A interface Web foi sujeita a alguns testes para verificar o bom funcionamento desta. 

Inicialmente experimentou-se a introdução de conjuntos username/password que não existem 

na base de dados. A interface Web comportou-se como estava previsto, apresentando ao 

utilizador a indicação de que este submeteu informação incorrecta, tal como se pode ver na 

figura 4.26. Foi também testada a função auto-config, que retornou exactamente o conjunto 

de dispositivos existentes, nos circuitos de detecção adequados, com os endereços 

previamente definidos. Posteriormente definiu-se as relações causa-efeito, que foram 

programadas para acender cada um dos LEDs integrados nos dispositivos quando o botão de 

emergência fosse premido.  

 

 

Figura 5.1 - Auto-config 
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Com a configuração do sistema já feita, foram trocados os endereços entre dois 

dispositivos para verificar se a aplicação de controlo reportava a existência dessa anomalia. 

Após arrancar com a aplicação de controlo, surgiram duas mensagens a indicar que os 

dispositivos previamente trocados não correspondiam com a informação configurada na base 

de dados. Outro teste feito passou pela remoção e dos dispositivos. A aplicação de controlo 

reportou essas remoções.  

Foi também testada a situação de alarme de incêndio, através do botão de emergência. 

Após premir o botão, é dada a indicação de alarme de incêndio, tal como se pode observar 

pela figura 5.2, e cada um dos LEDs incorporados nos dispositivos existentes acendeu, o que 

comprova o bom funcionamento das relações causa-efeito. 

 

 

Figura 5.2 - Exemplo de mensagens 

Após os testes anteriores, a aplicação de controlo foi reinicializada e ficou em execução 

durante 48 horas, após as quais não reportou nenhuma situação, como era esperado e após 

actuar no botão de emergência, a aplicação de controlo respondeu prontamente. 
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5.2 - Conclusões 

 

A implementação do protocolo Apollo S90 foi concluída com sucesso, permitindo a 

comunicação com os dispositivos da gama XP95 mas contudo é capaz de comunicar com 

dispositivos de outras gamas, desde que estas suportem o protocolo Apollo S90.  

A placa de interface ainda que num estado funcional, suficiente para a eficiente 

comunicação com os dispositivos, necessita de ser melhorada para que a colocação de 126 

dispositivos não traga consequências negativas ao bom funcionamento desta. 

O sistema de gestão de bases de dados SQLite conferiu ao sistema a flexibilidade 

necessária para a correcta parametrização e controlo da central. Sem este sistema de gestão 

de bases de dados teria sido bastante difícil a gestão da informação. 

A interface Web foi desenvolvida revelou-se eficaz para a parametrização e supervisão do 

sistema. O método drag & drop, tornou agradável a utilização desta interface. 

5.3 - Futuros Desenvolvimentos 

 

Um dos futuros desenvolvimentos passa pela remoção do device driver dado que este 

recorre a uma função busy-waiting. Este tipo de funções não liberta o processador para que o 

scheduler do sistema operativo o possa atribuir a outro processo. Desta forma a comunicação 

com todos os circuitos de detecção em paralelo não pode ser efectuada. O objectivo de 

comunicar em paralelo com todos os circuitos de detecção é alcançável através da introdução 

de microcontroladores dedicados à comunicação com os circuitos de detecção. Estes 

microcontroladores, um para cada circuito de detecção, comunicam com a central através do 

barramento I2C. Através deste barramento recebem os dados a enviar para cada dispositivo e 

retornam à central a informação proveniente destes. 

A introdução do protocolo XP95 que tem a mesma base do protocolo Apollo S90, traria 

vantagens para os utilizadores desta central de alarmes de incêndio, uma vez que este 

protocolo suporta 30 tipos de dispositivos permitindo a utilização de todos os dispositivos da 

gama XP95. 

Seria interessante permitir ao utilizador da interface Web, alterar a password de acesso 

ao sistema. Desta forma, o controlo da central não ficaria disponível a qualquer outra pessoa 

que conheça a password que existe por defeito. Na eventualidade do instalador esquecer ou 

perder a password entretanto alterada, seria colocado na placa de circuito impresso um 

botão <RESET> cujo objectivo seria o de substituir a password personalizada pela password de 

fábrica. 
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