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Primeira geração

► Telemedida de todas as variáveis de processo incluindo 
as referentes à Qualidade da Água e aos Consumosas referentes à Qualidade da Água e aos Consumos 
Energéticos

► Telecontrolo – Comando à distância de máquinas e► Telecontrolo – Comando à distância de máquinas e 
equipamentos



Segunda geração

T l did d t d iá i d i l i d► Telemedida, de todas as variáveis de processo incluindo as 
referentes à Qualidade da Água e aos Consumos Energéticos.

► Telecontrolo – Comando à distância de máquinas e► Telecontrolo Comando à distância de máquinas e 
equipamentos.

► Monitorização e gestão do funcionamento das máquinas –
Tempo de funcionamento, nº de arranques.

► Gestão da Energia Eléctrica – Horas cheias, horas vazias, 
h d thoras de ponta.



Terceira geração
► Telemedida de todas as variáveis de processo incluindo as 

f t à Q lid d d Á C E étireferentes à Qualidade da Água e aos Consumos Energéticos.
► Telecontrolo – Comando à distância de máquinas e equipamentos.
► Monitorização e gestão do funcionamento das máquinas – Tempo de► Monitorização e gestão do funcionamento das máquinas Tempo de 

funcionamento, nº de arranques.
► Gestão da Energia Eléctrica – Horas cheias, horas vazias, horas de 

tponta.
► Teleprevenção – Envio de alarmes às equipas de prevenção através 

de email ou SMS.
► Telemanutenção – Acesso 100% em remoto.
► Interligação WEB.
► Interligação com outros programas: SIG, SAP, Sistema de Clientes.
► Fiabilidade dos dados.
► Segurança► Segurança.



A Aquisição de DadosA Aquisição de Dados

► RTU ( Remote Terminal Unit ) integrando funcionalidades de ( ) g
PLC, data logger, diagnóstico, e análise na mesma unidade 

► Processadores de 32 bits
► Protocolo aberto e universal 
► Transferência de informações até 2 Mbytes
► Capacidade de routeamento e total redundância nas 

comunicações
R i d h i► Registo data – hora na origem 

► Acesso 100 % remoto incluindo , programação , 
configuração e diagnósticoconfiguração e diagnóstico

► Excelente robustez, temperaturas – 40ºC a 70 ºC e 
humidades de até 95 %humidades de até 95 %



COMPARAÇÃO PLC / RTUCOMPARAÇÃO PLC / RTU

PLC (Autómato Programável) RTU ( Remote terminal Unit)

► Equipamento destinado a 
controle local de processos

► Protocolos destinados a redes

► Destinado a aplicações em que a 
rede é geograficamente distribuída , 
NetWorking► Protocolos destinados a redes 

locais e muito pouco flexíveis
► Taxa de transferência de 

informações Modbus 255 bytes

NetWorking. 
► Funções de Autómato Programável , 

Data Logger , Diagnóstico Remoto, 
Análise.informações Modbus 255 bytes 

► Sem registo data hora na origem
Análise.  

► Protocolo aberto e flexível
► Registo data Hora na Origem
► Função de routeamento► Função de routeamento
► Taxa de transferência de 

informações 2 MBytes
► Acesso remoto 100 %► Acesso remoto 100 %
► Segurança 



RESUMO PLC / RTURESUMO PLC / RTU

►Hoje em dia os autómatos programáveis não
serão a melhor solução para Sistemas de
Telegestão.

►Presentemente as RTU, face às exigências 
técnicas, são os equipamentos indicadostécnicas, são os equipamentos indicados 
para Sistemas de Telegestão.



Pretende-se:Pretende-se:
► Utilização de uma Plataforma Standard

Fi bilid d d I f ã► Fiabilidade da Informação
► Fiabilidade do Sistema

E l ã d b i l d b d► Exploração de baixas larguras de banda
► Aproveitamento eficiente da largura de banda
► Maior rentabilidade da rede de comunicações
► Maior rentabilidade nas acções de manutenção
► Maior segurança
► Mais fácil exploração do sistema



PLATAFORMA STANDARDPLATAFORMA STANDARD

I i ã d t l i ã d d t► Imposição de uma tecnologia e não de um produto.

► A plataforma de todo o sistema terá por base standards► A plataforma de todo o sistema terá por base standards 
abertos como o DNP3 (Distributed Network Protocol) e o 
OPC (Open Connectivity) e não marcas de produtos.( p y) p

► O DNP3 teve origem no IEC870 usado no mercado da 
electricidade. 

O tili d d i d t d d t d d t► O utilizador deixa de estar dependente de produtos que 
impõem arquitecturas fechadas e proprietárias que 
dificultam a expansão futura do sistema.p



PLATAFORMA STANDARD

► O DNP3 é tid C i ã lti i l

PLATAFORMA STANDARD

► O DNP3 é garantido por uma Comissão multinacional 
que certifica todos os produtos que queiram suportar 
este protocolo.p

► Existem 3 níveis de certificação do DNP3 e o certificado 
é a garantia para o utilizador de que um determinado 
produto cumpre os requisitos necessários de 
compatibilidadecompatibilidade.

► Mais informações sobre o DNP3, tais como lista de ç ,
produtos que integram esta tecnologia, em:

www.dnp3.org
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FIABILIDADE DA INFORMAÇÃOFIABILIDADE DA INFORMAÇÃO

►Protocolo robusto, criado a pensar na 
fiabilidade e não na velocidade.

►Hora-datação dos dados na origem ou seja na►Hora datação dos dados na origem ou seja na 
RTU e não no PC.

►Em caso de falha de comunicação os dados 
ã dnão se perdem.



FIABILIDADE  DA  INFORMAÇÃOFIABILIDADE  DA  INFORMAÇÃO



FIABILIDADE DA INFORMAÇÃOFIABILIDADE DA INFORMAÇÃO

►A aquisição das variáveis analógicas é feita 
com base na variação da informação e não ç ç
com base no período de amostragem:

►Não há perda de informação de campo
►Não há envio nem registo de informação 

repetidap





FIABILIDADE DO SISTEMAFIABILIDADE DO SISTEMA

Ao nível do SCADA:Ao nível do SCADA:

►Redundância do sistema:
– Redundância dos servidores
– Rede Ethernet redundante
– Comunicação de campo redundanteç p

►Certificação no OPC (Open Connectivity)►Certificação no OPC (Open Connectivity)



FIABILIDADE DO SISTEMAFIABILIDADE DO SISTEMA



EXPLORAÇÃO DE BAIXAS LARGURAS DE BANDAEXPLORAÇÃO DE BAIXAS LARGURAS DE BANDA

►O sistema deixa de estar dependente de►O sistema deixa de estar dependente de 
circuitos de comunicação de alto débito como 
o ADSL frame-relay etc podendo tiraro ADSL, frame relay, etc., podendo tirar 
partido de tipos de comunicação como o rádio, 
GSM (Global System Mobile) e PSTN (Public ( y ) (
Switched Telephone Network).

►A decisão de envio de informação para o 
centro de comando é feita a partir das p
unidades de aquisição de dados.



APROVEITAMENTO DA LARGURA DE BANDA APROVEITAMENTO DA LARGURA DE BANDA 
DISPONÍVEL

►Mesmo que sejam usados tipos de 
comunicação com maior largura de banda como ç g
o ADSL (Assymmetric Digital Subscriber Line) 
ou mesmo o GPRS (General Packet Radio (
Service), nunca há informação repetida a 
transitar na rede

►No caso do GPRS em que é cobrado o tráfego►No caso do GPRS em que é cobrado o tráfego, 
a informação apenas é cobrada uma vez.



EXEMPLO DE UMA COMUNICAÇÃO MODBUSEXEMPLO DE UMA COMUNICAÇÃO MODBUS



EXEMPLO DE UMA COMUNICAÇÃO DNP3EXEMPLO DE UMA COMUNICAÇÃO DNP3
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MAIOR RENTABILIDADE DA REDE DE MAIOR RENTABILIDADE DA REDE DE 
COMUNICAÇÕES

►Redes de comunicações de diferentes tipos, 
num mesmo sistema, são vistas como uma 
única rede em que cada estação pode 
comunicar com qualquer outra estação sem 
necessidade de passar pelo centro de comandonecessidade de passar pelo centro de comando.

O l DNP3 é M l i ( é i IP)►O protocolo DNP3 é Multimaster (série e IP) 
permitindo que todas as instalações possam 
comunicar entre si Cada porta decomunicar entre si. Cada porta de 
comunicações pode ser Master/Slave.
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MAIOR RENTABILIDADE DA REDE DE MAIOR RENTABILIDADE DA REDE DE 
COMUNICAÇÕES

►O DNP3 it f i lid d d R ti►O DNP3 permite funcionalidades de Routing 
permitindo tirar partido de uma rede com vários 
tipos de comunicações permitindo que astipos de comunicações, permitindo que as 
estações comuniquem entre elas sem 
necessidade de alterar o software dasnecessidade de alterar o software das 
instalações intermédias.

►Num sistema com base em autómatos, será 
necessário alterar a base de dados de cada umnecessário alterar a base de dados de cada um 
dos autómatos que intervém na comunicação











MAIOR RENTABILIDADE NAS ACÇÕES DE MAIOR RENTABILIDADE NAS ACÇÕES DE 
MANUTENÇÃO

►Acesso remoto a todas as unidades a partir do 
centro de comando, independentemente do 
ti d i ã dtipo de comunicação usado.

► Deixa de ser necessário uma deslocação ao 
local para operações do tipo:
– Monitorar estados e forçar I/Os
– Monitorar a execução do programa

D l d d– Downloads de programas
– Downloads de Firmware
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SEGURANÇASEGURANÇA

► Ao nível do Protocolo DNP3:
► A comissão do DNP3 está empenhada em garantir encriptação 

dos dados à saída da RTU e até que cheguem ao sistema de 
supervisão

► Ao nível do Software SCADA:
► Qualquer aplicação externa que queira aceder ao sistema terá q p ç q q

de usar uma conta especifica que contém apenas os endereços 
dos pontos necessários e cada ponto pode ser configurado se é 
de leitura ou escrita.

► Ao nível dos operadores:
► Existirá grande nível de detalhe quanto às permissões dos 

tili d ã d d i õ d fi ãutilizadores que vão desde as permissões de configuração, a 
todos os recursos do projecto, acesso via Web, layout das 
páginas, etc.



LICENCIAMENTO DO SCADALICENCIAMENTO DO SCADA

► A contagem para as licenças SCADA será por pontos e 
não por endereços Um ponto de informação do DNP3não por endereços. Um ponto de informação do DNP3 
poderá ser equivalente a cerca de 30 endereços num 
sistema industrial que necessitasse de implementar as 

f i lid dmesmas funcionalidades.

► Todas as licenças de servidor incluem redundância► Todas as licenças de servidor incluem redundância.

► As licenças cliente não terão limites de pontos► As licenças cliente não terão limites de pontos.

► No caso do utilizador ter vários sistemas mesmo que► No caso do utilizador ter vários sistemas, mesmo que 
independentes, uma única licença cliente pode aceder 
aos vários sistemas em simultâneo.





EXPLORAÇÃO DO SISTEMAEXPLORAÇÃO DO SISTEMA

► A animação do sistema será vectorial e não por bitmap. ç p p
Os objectos vectoriais são mais leves que um bitmap 
podendo tirar partido de acessos com menor largura de 
banda.banda.

► Os sinópticos poderão ter zoom e o seu tamanho pode 
j t dser reajustado.

► O facto de existirem diferentes computadores com► O facto de existirem diferentes computadores com 
diferentes resoluções, como é o caso de portáteis, 
passam a poder aceder ao mesmo sinóptico sem perda 
de definição da imagemde definição da imagem.



EXPLORAÇÃO DO SISTEMA

►O sistema deverá permitir alterações “on-line” 

EXPLORAÇÃO DO SISTEMA

p ç
ou seja, após alterar a base de dados ou um 
sinóptico, as modificações ficam 
automaticamente disponíveis não sendoautomaticamente disponíveis, não sendo 
necessário parar o sistema de supervisão.

►O sistema será orientado por objectos, ou seja, 
qualquer objecto tem um conjunto de q q j j
características próprias que podem ser expostas 
ao operador permitindo um acesso mais rápido 
à informaçãoà informação. 



Sites a consultar:

www.dnp3.org

www.opcfoundation.org

www.controlmicrosystems.com



Gratos pela V/ atenção


