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A.1. DISCUSSÃO DOS TRABALHOS 

 

 

A instrumentação tem sido uma ferramenta fundamental para a 

obtenção dos conhecimentos das grandezas físicas naturais e artificiais 

provocadas pelas atividades humanas. Historicamente, o homem vem 

utilizando dispositivos que de alguma maneira informa-o sobre a intensidade 

e a duração dos eventos, permitindo o conhecimento dos processos naturais 

e em posse destes conhecimentos, atuar e controlá-los para sua otimização 

e obtenção de diversos benefícios. 

O texto baseado em (AZEVEDO, 1988) relata em seu texto que no 

início da era industrial o operador controlava manualmente essas variáveis 

utilizando somente instrumentos simples como manômetros, termômetros, 

válvulas manuais, etc. Controle este suficiente pela relativa simplicidade dos 

processos.  

O mesmo autor argumenta que com o crescente desenvolvimento 

tecnológico e a maior complexidade dos sincronismos das plantas industriais 

que operam por processos em grande escala, ou com produção contínua, o 

controle operacional das unidades desses sistemas passou a exigir cada vez 

maior grau de confiabilidade, levando, portanto, à sua automação 

progressiva por meio dos instrumentos de medição e controle. 

É mencionado ainda que a ampla utilização da instrumentação, pelas 

inúmeras aplicações possíveis, tem despertado enorme interesse na ciência, 

na engenharia, na indústria, na medicina e na metrologia, permitindo o seu 

amplo desenvolvimento e a construção de sensores e atuadores para medir 

e atuar em diversas situações do meio físico. 

De fato, observa-se atualmente que a instrumentação vem 

substituindo a interferência do ser humano nas tarefas de indicar, registrar, 

medir, corrigir e avaliar o resultado do comportamento das variáveis dos 

processos operacionais das plantas industriais, permitindo ao usuário um 

trabalho único de supervisão e vigilância do processo. 
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Conseqüentemente, graças à instrumentação, tem sido possível 

fabricar produtos complexos em condições estáveis de qualidade, condições 

estas que ao operador de processos seria impossível ou muito difícil de se 

conseguir realizando através do controle manual. 

(AZEVEDO, 1988) menciona também já se pode notar que diversos 

transdutores estão se tornando miniaturizados. 

Na realidade, já é possível construir sensores muito pequenos com a 

tecnologia do silício dopado, que com suas propriedades piezo-elétricas e 

dependendo da geometria e disposição, fornecem parâmetros de diversas 

grandezas físicas de interesse, ou ainda, com o recente domínio da 

nanotecnologia é possível miniaturizar dispositivos com novos tipos de 

materiais revolucionários, por exemplo, polímeros eletrônicos. 

Além disto, a instrumentação, atualmente, no que diz respeito aos 

sensores e atuadores, têm se tornado mais inteligente. Internamente a estes 

transdutores existem dispositivos como condicionadores de sinais, 

conversores A/D e tabelas de dados eletrônicos do transdutor (TEDS) para 

fornecer informações ao meio externo sobre todas as características do 

dispositivo. Conseqüentemente, o meio externo passa muitas vezes a 

reconhecer estes transdutores automaticamente como um plug and play em 

sistemas computacionais, passando este a incorporar aos demais 

instrumentos instalados no sistema de controle. 

(FUHR, 2001, 2002) comenta em seus trabalhos que com o advento 

da tecnologia sem fios na área computacional, tem-se observado o interesse 

dos fabricantes de sensores e atuadores na sua utilização evidenciando a 

simplificação arquitetônica dos sistemas de controle e monitoração, 

permitindo a diminuição de cabos para a transferência dos dados e controle 

destes dispositivos. 

(DUNBAR, 1999) afirma que apesar de dispor desta nova tecnologia, 

vários artigos apresentam diversos problemas para manter a segurança das 

informações e a integridade dos dados entre os dispositivos a um nível 

mínimo de confidência. Isto porque a tecnologia sem fios trabalha com o 

conceito de rede aberta, isto é, qualquer equipamento de informática 
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consegue conectar-se a esta rede como plug and play se este estiver 

provido dos dispositivos de comunicação sem fios. Várias técnicas de 

segurança já foram tratadas nesses trabalhos, nenhuma apresenta uma 

eficiência compatível. 

Nos últimos anos, os trabalhos dão ênfase à introdução da tecnologia 

sem fios, diminuindo ou até eliminando os fios entre o elemento sensor até a 

disponibilização dos dados digitalizados em uma central de controle. 

(FUHR, 2001, 2002) afirma que atualmente existem dois protocolos 

conhecidos, o Bluetooth e o 802.11 (ou Wi-Fi em suas diferentes 

especificações). Muitos consideram os dois protocolos como competidores, 

mas na verdade eles são complementares e com o ganho de escala que 

está previsto para os próximos anos, ambos terão espaço para sua 

consolidação. Na instrumentação atual tem-se adotado estes protocolos 

para comunicação sem fio. 

O aumento da freqüência de reclamações de usuários e a previsão de 

sua utilização em grande escala levaram o IEEE a elaborar normas que 

permitissem a interoperabilidade entre dispositivos de diversos fabricantes e 

de uma linguagem e protocolo padrão para facilitar o trabalho dos 

integradores de sistemas e usuários finais. A idéia não foi criar outra rede de 

controle, mas desenvolver uma interface padrão para transdutores 

inteligentes definindo para o usuário a escolha de transdutores e escolha de 

redes. 

Apesar dessas tecnologias estarem em evidência, muitos problemas 

estão sendo enfrentados e estudados pelos pesquisadores, destacando-se a 

interferência ambiental, relação de potência versus alcance, integridade da 

informação, miniaturização dos dispositivos, autonomia de energia, 

simplificação de algoritmos e vida útil. 

Um trabalho escrito pelos (MOORE, STEPHEN, 2001) relata que o 

mercado potencial para sensores sem fios é quase ilimitado. Desde a 

automatização residencial à coordenação de campos de batalha 

beneficiaram-se das redes sem fios de sensores.  
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Segundo esses autores, o IEEE-1451 é uma família de padrões que 

liga sensores aos usuários, similar à família IEEE-802 (Ethernet) que fornece 

a conectividade para sistemas de informação. Atualmente, todos os grupos 

de funcionamento sob a responsabilidade do IEEE-1451 fornecem interfaces 

padrão para sensores em redes. Mas a demanda para a camada física sem 

fios está crescendo.  

(MOORE, STEPHEN, 2001) dizem também que o padrão IEEE-1451 

sem fios deve fornecer a conectividade sem fios entre sensores e usuários; 

não importa a que distância os separa. E deve fazer isto sem necessitar de 

instalação de fios novos, aumento de custo e conforme o tamanho de nós de 

sensores. 

Afirmam que as forças armadas americanas necessitavam de redes 

sem fios com um custo efetivo, de confiança, firmemente sincronizadas, 

seguras entre os sensores. De acordo com a introdução da notícia da 

defesa, em sete de maio de 2001, "os oficiais da marinha dos EUA estavam 

preparando uma lista de programas de prioridade, enfatizando redes de 

informação e sensores...". 

Nos hospitais, a interferência de RF, a confiabilidade dos dados, e a 

privacidade são necessidades primárias. Na indústria, o discurso é 

diminuição de custos e as aplicações na automatização residencial 

requerem, além da confiabilidade e segurança mais baixa, também a 

redução de custos para viabilidade de negócios. O desafio é de encontrar 

uma tecnologia amplamente aceita e com as exigências as quais os usuários 

potenciais recomendam. 

As exigências de toda a rede sem fios incluem a conexão, a escala, a 

confiabilidade, e o consumo de energia. Alguns usuários necessitam 

dezenas de Mbs, enquanto outros requererem muito menos por dia. 

Também, o tamanho das redes varia de alguns metros para diversos 

quilômetros. 

Segundo os autores supracitados, o Expo Workshop de sensores sem 

fios em Chicago, ocorrido em 4 de junho de 2001, tentou estabelecer o 

interesse e as exigências para as interfaces sem fios para redes baseadas 
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em sensores, especialmente na comunidade industrial. Uma pesquisa 

informal foi realizada no Workshop e mostrou que a maioria dos usuários 

industriais necessitaria de 32 ou menos nós por rede e velocidade menor 

que 300 bps por nó, ou uma taxa de aquisição de dados agregada menor 

que 10 kbps para a rede. 

Ao mesmo tempo, os usuários industriais quiseram generalizar as 

escalas de alguns quilômetros para não mais que dez metros. Esta 

amostragem de população foi demasiadamente pequena pela estatística 

exata, os resultados indicaram que pelo menos uma das opções da camada 

física deve oferecer uma operação de longo alcance. 

Os palestrantes do Workshop discutiram também a confiabilidade. 

Alguns afirmaram que os usuários potenciais de sensores sem fios devem 

sacrificar alguma confiabilidade para migrar ao sem fios; outros optaram por 

um protocolo de rede que otimizasse a confiabilidade da ligação.  

As redes de sensores, de acordo com os autores, têm diversas 

exigências além daquelas necessárias por redes genéricas de dados. 

Devem acomodar a tabela de dados eletrônica do transdutor (TEDS) 

associada com cada sensor. Os nós devem ter um consumo de energia mais 

baixo e serem menores no tamanho do que os produtos que suportam as 

redes de PC a PC. 

Para que os dados sejam verificados, certificados e coordenados, o 

usuário deve acessar a calibração do fabricante do sensor, corrigi-los e 

estabelecer uma identificação do dispositivo. Conseqüentemente, toda rede 

viável de sensores deve incluir mecanismos para identificar cada sensor e 

acessar as bases de dados associadas, inserido no sensor (TEDS local) ou 

armazenado em outra posição disponível ao usuário (TEDS virtual). 

Poder-se-á também discutir a amostragem sincronizada dos sensores 

(ou a determinação de quando foram feitas as amostragens) é também um 

componente necessário de uma rede baseada em sensores. No geral, uma 

rede de sensores deve ter uma base de tempo mais controlada, mais 

determinística do que as redes de dados acessadas aleatoriamente. 

Qualquer camada física apropriada para um padrão do tipo IEEE-1451 para 
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redes de transdutores inteligentes devem incorporar um mecanismo robusto 

para sincronizar vários componentes do sistema (por exemplo, os módulos 

de interface individuais do bus para transdutores (TBIM’s) e o sistema 

controlador de bus (TBC) no padrão proposto IEEE-1451.3. 

As definições de tempo requeridas para aplicações mais precisas 

podem estar na faixa de micro segundo, embora muitos cenários sejam 

menos demandados. Todo padrão novo proposto terá que ao menos 

fornecer meios de conseguir esta alta definição. Duas propostas para 

sistemas de sincronização no IEEE-1451.3 incluem um sinal sincronizado 

senoidal separado no cabo e o fornecimento simultâneo de dados 

formatados, transportados na base de tempo do TBC ao TBIMs remoto, 

sobre a interface. O IEEE-1451.3 é projetado para usar o cabo como a 

ligação física para comunicações. 

Uma edição destacou no Workshop, segundo os autores, que era o 

dreno de energia no nó do sensor. Muitos participantes expressaram a 

necessidade de dispor um grande número de sensores que poderiam ser 

energizados por baterias baratas por uns cinco anos.  

Pois, a maioria destas unidades enviaria suas leituras somente 

algumas vezes por dia, a necessidade para um esquema de transmissão 

sem fios de energia eficiente acoplado com uma unidade quiescente de 

dreno baixo é primordial. O consenso do grupo era que um formato 

apropriadamente de baixa energia ainda não existe no mercado.  

O desenvolvimento dos padrões é um processo trabalhoso, segundo 

o texto. Mas pode-se acelerar o projeto fazendo um exame das vantagens 

dos recursos já disponíveis no mercado e acomodando uma variedade de 

redes necessárias no padrão. O acesso médio e as definições da camada 

física do endereço da família IEEE-802 são algumas das necessidades de 

uma rede sem fios IEEE-1451. Adotar partes destas definições podia reduzir 

extremamente o tempo necessário para desenvolver um padrão sem fios 

IEEE-1451. Além, da estrutura geral da família de IEEE-802 poder também 

ser usada como uma base para a estrutura da família IEEE-1451. A família 

IEEE-802 abrange diversas combinações de acesso médio e de camadas 
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físicas enquanto mantém consistentes as funções de gerenciamento de 

redes. 

Segundo os autores, como a família IEEE-802, a família IEEE-1451 

terá que acomodar um mercado dinâmico absorvendo as parcelas do padrão 

de rede que são reutilizáveis e abrangendo tecnologias novas, 

especialmente nos acessos médios e em níveis da camada física. Se um ou 

mais camadas físicas estão adotados na primeira implementação do padrão 

1451 sem fios, as futuras tecnologias e as bandas largas necessitarão de um 

padrão que possa crescer sem jogar fora a infra-estrutura do padrão.  

Todos os padrões sem fios devem cumprir com os regulamentos de 

governo para dispositivos de rádio comunicações, relatam os autores, 

incluindo os guias para faixas de freqüência de operação, saída de potência, 

e padrões técnicos. Por exemplo, a Comissão de Comunicação Federal dos 

EUA estabeleceu licença de faixas livres (designadas ISM, para a indústria, 

científico, e medicina) apropriadas para sistemas sem fios de sensores. As 

alocações similares estão disponíveis no Canadá com o Departamento das 

Comunicações e na Europa pelo Instituto Europeu de Padronização das 

Telecomunicações.  

A escolha mais fundamental a ser feita na distribuição das redes sem 

fios para sensores é a seleção da freqüência de transmissão. As opções 

incluem faixas licenciadas nas regiões do VHF e UHF, que requerem 

procedimentos caros e tempo de consumo de aplicação pelo FCC; as 

facilidades e/ou os serviços alugados de transmissão dos fornecedores 

independentes, tais como os rádios industriais confidenciais, sistemas 

compartilhados truncados, modem de celulares digitais (por exemplo, 

fotodiodo de carga acoplado ou unidades fotocondutores de decaimento), ou 

sistemas baseados em satélite (por exemplo, GOES e Argos); e os sistemas 

não licenciados e restringidos pela ISM e bandas similares, incluindo as 

faixas de 13,56 MHz, 27,55 MHz, 303 MHz, 315 MHz, 404 MHz, 433 MHz, 

868 MHz (Europa), 915 MHz, 2,45 GHz, 5,2 GHz, 5,3 GHz, e 5,7 GHz 

(América do Norte).  
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Embora a primeira opção ofereça o uso direto e a liberdade relativa de 

interferência, os custos totais e a execução atrasam freqüentemente, 

proibindo a instalação de sensores sem fios a menos que as redes possam 

ser compartilhadas com outros serviços, tais como comunicações de voz.  

A segunda opção incorre geralmente em custos elevados por causa 

das cargas periódicas do fornecedor, mas pode ser útil nas aplicações em 

que há extenso espaço de sensores em posições remotas ou em alguns 

pontos de monitoração.  

A terceira opção dispõe de maior flexibilidade na implementação e 

normalmente será o de menor preço de operação, embora uma preocupação 

básica de sistemas da faixa ISM tem uma probabilidade finita de 

experimentar interferência sem licença e autorização dos usuários nessas 

faixas.  

Como resultado, geralmente é necessário utilizar a tecnologia de 

dispersão de espectro para alcançar a confiabilidade de transmissão 

satisfatória e na maioria das aplicações sem fios em sensores.  

Segundo (MOORE, STEPHEN, 2001), mais e mais sistemas sem fios 

estão no campo, a coexistência se torna um assunto maior. Não é legal 

construir um sistema que anula ou interfere com outros sistemas 

autorizados. Em resumo, deveria ter impacto mínimo no desempenho de 

outros sistemas.  

Geralmente falando, estas exigências favorecem o uso da tecnologia 

de dispersão de espectro, embora a banda estreita convencional para 

transmissão de RF possa bastar para algumas aplicações. FHSS versus 

DSSS versus OFDM. A Tabela AA.1 compara algumas das camadas físicas 

na família IEEE-802, como também esses em outros padrões. 
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Tabela AA.1 – Avaliação de padrões sem fios 

 

Uma Avaliação de Padrões sem fios 

Padrão OFDM FHSS DSSS GHz Expansão Mbps 

IS-95   X 1± Cell 1 

Bluetooth  X  2.45 PAN 0.7 

P802.15  X  2.45 PAN 0.7 

P802.16b X   5 WAN 54 

P802.11A X   5 LAN 54 

P802.11  X X 2.45 LAN 1,2 

P802.11b   X 2.45 LAN 5.5, 11 

OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplex 

FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum 

DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum 

 

O (IS-95) recorre do padrão (CDMA). Há três técnicas de modulação 

comuns usadas em redes de informação sem fios, além das técnicas 

convencionais de banda estreita. 

São os (FHSS); (DSSS); e o (OFDM). Também há outros métodos de 

modulação menos comuns que serão mencionados depois. As mais 

conhecidas famílias de freqüência do tipo hopping e formatos de dispersão 

de espectro de seqüência direta estiveram completamente cobertos em 

assuntos recentes de sensores, como também em muitas outras 

publicações.  

OFDM também foi discutido, embora não tão extensivamente quanto 

os dois primeiros. Então, os autores realçaram somente os assuntos destes 

três que suportam o planejamento de um padrão sem fios IEEE-1451. O 

DSSS produz mais ruído, e o FHSS produz picos na banda estreita.  

O OFDM usa um grupo de n freqüências de portador de espaço 

fechado (ortogonal, minimamente espaçado), cada um dos quais leva 1/n 

dos bits totais em uma mensagem. No FHSS, o portador salta para cada 
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freqüência em um determinado tempo, enquanto no OFDM, todas 

portadoras são simultaneamente usadas.  

O OFDM não é, no sentido exato, uma técnica de dispersão de 

espectro, embora às vezes seja chamado como o tal. Os sistemas OFDM 

adaptam ao canal evitando freqüências que exibam altas taxas de erro de 

bits.  

Porque este método usa todas as freqüências (com espaçamento 

mínimo) todo o tempo, parece ter a melhor eficiência espectral (bits/s/Hz) 

dos três métodos, particularmente quando comparado com a implementação 

dos outros dois.  

Aqui, cada portador OFDM pode ser modulado individualmente, chave 

binária de troca de fase (BPSK) ou modulação de amplitude de quadratura 

de multi nível (n-QAM) (normalmente com n = 4, 16, 64, ou 256), rendendo 

eficiência espectral até mais alta quando a ligação tem um SNR alto. Em 

geral, a seqüência direta tem a segunda melhor eficiência espectral e a 

freqüência hopping é o terceiro nesta lista.  

Uma consideração final é que sobre os regulamentos atuais do ISM, o 

FCC não permite o OFDM na banda de 915 MHz e 2,45 GHz, embora uma 

possível mudança neste aspecto das regras da banda ISM seja levada em 

consideração. Na Tabela AA.2 são apresentadas as generalidades das três 

tecnologias. Embora haja controvérsias, estas observações são geralmente 

verdadeiras. 
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Tabela AA.2 – Comparação de tecnologias de RF 

Comparação de Tecnologias de RF 

Grau 

Típico 

Eficiência 

Espectral 

Sem 

Interferência 

Alimentação 

Exigida 

Confiança 

dos dados 

Faixa 

Efetiva 

Melhor OFDM DSSS FHSS OFDM OFDM 

Median

o 

DSSS FHSS DSSS DSSS DSSS 

Pior FHSS OFDM OFDM FHSS FHSS 

OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplex 

FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum 

DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum 

 

O OFDM está melhor para aqueles que enviam muitos dados e o 

DSSS é melhor para aqueles que controlam menos dados por nó. O FHSS é 

preferido do que DSSS pelo exército, principalmente porque DSSS requer 

administração cuidadosa para transmitir potência aos nós individuais e assim 

superar o problema de distância e proximidade ao qual o FHSS não faz. As 

faixas ocorrem em toda a banda porque usam freqüências de portador VHF 

ou maiores. Porém, a habilidade deles para adaptar o canal de RF 

determinará a faixa efetiva deles.  

Considerando essas tecnologias, também se deve estar atento ao 

tamanho da área que a rede tem que cobrir. Essas tecnologias podem ser 

para as áreas PANs, LANs, WANs, e redes maiores. A pesquisa de 

audiência descrita anteriormente tende a partir de LANs ou WANs.  

Por exemplo, o Bluetooth foi originalmente projetado para fornecer 

uma conexão sem fios entre dispositivos diferentes, inclusive PDAs, 

computadores palmtop, periféricos e telefones de bolso, originalmente. Estes 

produtos foram descritos em muitos artigos, inclusive no trabalho de (FUHR, 

2001) o qual, o Bluetooth é adotado por mais de 800 companhias, inclusive 

fabricantes de componentes e sistemas e representa um método não 

proprietário de conectar dispositivos múltiplos de ponto a ponto ou 

configurações de ‘multipontos’, há uma variedade de produtos disponíveis de 
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vários fabricantes de Bluetooth. O padrão IEEE-1451 sem fios poderia 

beneficiar as linhas de produtos existentes, como esses disponíveis de 

vários fabricantes de Bluetooth. Estas unidades podem ser usadas em uma 

rede que contém um mestre e até sete escravos em uma configuração 

chamados Scatternet.  

As unidades “escravos” podem ser colocadas em vários modos mais 

baixos em termos de potência para diminuir o consumo de energia enquanto 

retém a conectividade à rede. O Bluetooth usa FHSS e TDMA para 

acomodar vários nós de sensores localizados um perto do outro. Transmite a 

721 Kbps de dados e foi projetado originalmente a uma faixa de 10 metros 

sendo opcional a potência mais alta de RF. A freqüência hopping está sendo 

usada em 79 portadores na faixa de 2,45 GHz de ISM. Também, as 

unidades de Bluetooth usam menos que 100 mW em modo auxiliar. A 

popularidade do Bluetooth pode ser usada para avançar num padrão em 

desenvolvimento, assumindo as necessidades e exigências dos usuários 

segundo os autores. Já é uma opção de camada física pela norma IEEE 

P802.15. 

A Axonn desenvolveu outra linha de produto demonstrando o tipo de 

soluções necessárias para um padrão de sensores sem fios. Estes produtos 

acomodam vários nós de sensores em uma topologia de multipontos para 

pontos que podem ser usados com os esquemas TDMA ou CDMA de 

acesso múltiplo.  

Um exemplo é o AX550. De acordo com a literatura da companhia, o 

AX550 é um cartão de crédito classificado segundo o tamanho (2.2 por 3.4 

por 0.9 polegadas) um transceptor e tem quatro entradas digitais externas (5 

VDC), uma saída digital (5 VDC, 15 mA e fonte máximo de 1mA), uma saída 

de coletor aberto (100 mA) e uma interface de comunicação opcional RS-

232 (5 V) ou RS-485. O transceptor opera sobre uma faixa de temperatura 

de -40°C a 85°C na freqüência até 902 a 928 MHz (selecionável em oito 

passos de 3 MHz). Tem uma sensibilidade de -110 dBm (potência média) à 

19.2 kbps. O transmissor tem uma saída de potência de 100 mW, usando 
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modulação BPSK, modulação de dados OOK e uma velocidade de dados de 

19.2 Kbps, consumindo não mais que 1W (165 mA, ~7V).  

O transmissor da Axonn, usando a mesma comunicação de RF 

caracteriza como o AX550, pode alcançar um bom desempenho na vida da 

bateria que está limitada pelo tempo útil (7 anos usando pilhas do tipo 1.3 

AH, 2/3 A) para transmissões com mais de um minuto. Os dispositivos da 

Axonn operam sobre uma faixa de até 1 m. A Axonn tem mais de 5 milhões 

de nós atualmente em operação. Podem ser usados componentes como o 

AX550 na arquitetura do sistema, o que fornece uma avaliação da rede de 

sensores sem fios genérica. Em geral, estas redes incluirão uma mistura 

heterogênea de componentes. Eles podem incluir somente unidades de 

transmissão, somente unidades de recepção, transceptor, portais de rede, e 

repetidores. Existem topologias de ponto a ponto e topologias de rede de 

multipontos.  

Segundo os autores, há uma grande necessidade de um protocolo 

padrão para redes de sensores sem fios. A família da norma IEEE-1451 

fornece uma sustentação útil para estes tipos de aplicações. Por influências 

que emergem das tecnologias e hardwares existentes, um padrão sem fios 

IEEE-1451 poderá ser oportunamente desenvolvido para satisfazer as 

necessidades da indústria. 
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