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B.1 INTERFACES E PROTOCOLOS PARA REDES SEM FIOS 

 

 

Uma das famílias para a padronização de tecnologias LANs 

apresentada pelo (IEEE, 1996), sendo a família IEEE 802. Abaixo estão 

descritas as principais diretrizes empregadas para os dispositivos de 

informática que utilizam as redes: 

- IEEE 802.1: Relaciona as especificações da família 802 e sua relação com 

o modelo ISO/OSI. 

- IEEE 802.2.: Controle de Enlace Lógico (LLC). 

- IEEE 802.3.: CSMA/CD (Ethernet) com as suas partes: 

 - IEEE 802.3u.:Fast Ethernet 

 - IEEE 802.3z. (1998): Gigabit Ethernet. 

 - IEEE 802.3ab. (1999): Gigabit Ethernet 1000 BASE-T. 

 - IEEE 802.3ae. (2002): 10 Gigabit Ethernet. 

 - IEEE 802.3ak. (2004): 10GBASE-CX4. 

- IEEE 802.4.: Tecnologia Token Bus. 

- IEEE 802.5.: Tecnologia Token Ring. 

- IEEE 802.6.: Redes WAN. 

- IEEE 802.10.: Segurança em LANs. 

- IEEE 802.11.: Redes LAN sem fio ou WLANs. 

- IEEE 802.15.: Redes de Área Pessoal sem Fio (WPAN – Wireless Personal  

      Área Network). 

- IEEE 802.16.: Acesso a Redes sem Fio de Banda Ampla. 
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B.2 PROTOCOLO PADRÃO IEEE 802.11 

 

 

 O padrão IEEE 802.11 trata da tecnologia sem fio enfocando as redes 

locais sem fio (WLAN). Essas redes basicamente utilizam radio freqüência 

para a transmissão de dados, codificando dados e modulando sinais de 

modos diferentes para equilibrar velocidade, distância e capacidade de 

transmissão.  

 Este padrão especifica três camadas físicas (PHY) e apenas uma 

subcamada Medium Access Control (MAC). Como apresentado abaixo, ele 

provê duas especificações de camadas físicas com opção para rádio, 

operando na faixa de 2.400 a 2.483,5 MHz (dependendo da regulamentação 

de cada país) e uma especificação com opção para infravermelho. 

• Frequency Hopping Spread Spectrum Radio PHY: Esta camada 

fornece operação 1 Mbps, com 2 Mbps opcional. A versão de 1 Mbps 

utiliza 2 níveis da modulação Gaussian Frequency Shift Keying 

(GFSK), e a de 2 Mbps utiliza 4 níveis da mesma modulação; 

• Direct Sequence Spread Spectrum Radio PHY: Esta camada provê 

operação em ambas as velocidades (1 e 2 Mbps). A versão de 1 

Mbps utiliza a modulação Differential Binary Phase Shift Keying 

(DBPSK), enquanto que a de 2 Mbps usa modulação Differential 

Quadrature Phase Shift Keying (DQPSK); 

• Infrared PHY: Esta camada fornece operação 1 Mbps, com 2 Mbps, 

opcional. A versão de 1 Mbps usa modulação Pulse Position 

Modulation com 16 posições (16-PPM), e a versão de 2 Mbps utiliza 

modulação 4-PPM. 

 

 No lado da host (estação), a subcamada MAC fornece os seguintes 

serviços: autenticação, desautenticação, privacidade e transmissão da MAC 

Sublayer Data Unit (MADU), e, no lado do sistema de distribuição (nós 

gateway e nós sensores): associação, desassociação, distribuição, 
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integração e reassociação. As estações podem operar em duas situações 

distintas: 

• Configuração Independente: Cada estação se comunica diretamente, 

sem a necessidade de instalação de infra-estrutura. A operação 

dessa rede é fácil, mas a desvantagem é que a área de cobertura é 

limitada. Estações com essa configuração estão no serviço Basic 

Service Set (BSS); 

• Configuração de Infra-estrutura: Cada estação se comunica 

diretamente com o ponto de acesso que faz parte do sistema de 

distribuição. Um ponto de acesso serve as estações em um BSS e o 

conjunto de BBS é chamado de Extended Service Set (ESS). 

 

 O padrão 802.11 usa as duas técnicas, enquanto que outras 

tecnologias, como o HomeRF e Bluetooth, usam apenas a técnica FHSS, 

que é mais eficiente para ambientes que possuem outros tráfegos de rádio, 

como áreas públicas abertas, por exemplo. 

 

 

B.2.1 MODULAÇÃO FHSS 

 

 

 A técnica FHSS envia segmentos curtos de dados que são 

transmitidos por freqüências específicas, controlando o fluxo com o receptor, 

que negocia velocidades menores comparadas às velocidades oferecidas 

pela técnica DSSS, mas menos suscetíveis a interferências. A técnica DSSS 

distribui o sinal numa gama extensa da faixa de freqüência e reorganiza os 

pacotes no receptor. 

A camada física Frequency-Hopping Spread-Spectrum (FHSS) é um 

esquema de modulação Spread Spectrum que utiliza uma portadora de 

banda estreita alterando a freqüência segundo um padrão conhecido pelo 

transmissor e pelo receptor. Sincronizados adequadamente, eles mantêm 



Anexo B – Interfaces e Protocolos para Redes Sem Fios 308

um único canal lógico. Para um receptor não desejado, o FHSS aparece 

como ruído de pulso de curta-duração.  

A tecnologia FHSS usa a largura de banda de forma ineficaz para 

garantir alta segurança; portanto, os sistemas FHSS costumam apresentar 

velocidades de transferência menores do que as de sistemas Direct 

Sequence Spread Spectrum (DSSS). Dispositivos WLAN com desempenho 

mais lento (1 Mbps) utilizam FHSS. 

 A escolha de uma dessas camadas depende das necessidades da 

aplicação. As seguintes características devem ser consideradas caso se 

opte por escolher o FHSS:  

• Baixos custos dos equipamentos; 

• Baixo consumo de energia; 

• Menor tolerância à interferência de sinal; 

• Pequena área de cobertura de cada nó sensor; e 

• Maior número possível de nós sensores. 

 

 A técnica FHSS transforma a representação binária dos dados em 

sinais de rádio adequados para transmissão. O FHSS executa essas 

operações pelas técnicas de chaveamento de freqüência e modulação do 

sinal. 

 O FHSS ‘salta’ de canal para canal de acordo com uma seqüência de 

hopping pseudo-randômica que, uniformemente, distribui o sinal ao longo de 

toda a banda.  

Depois de estabelecida a seqüência de hopping para um determinado 

ponto de acesso, as estações (desse ponto de acesso) automaticamente 

sincronizam a correta seqüência de hopping.  

O IEEE 802.11 estabelece uma particular seqüência de hopping, ele 

especifica, por exemplo, 78 seqüências para América do Norte e maior parte 

da Europa, e 12 seqüências para o Japão (JIANG; MANIVANNAN, 2005). 

 O FHSS transmite alguns bits numa determinada freqüência e depois 

pula para outra freqüência, transmitindo mais alguns bits, e assim por diante.  
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Tal técnica dificulta a ação de possíveis interceptores do sinal, já que 

esses não possuem a seqüência de hopping correta. Além disso, suponha 

que haja uma fonte de ruído numa determinada freqüência fixa, tal fonte só 

vai prejudicar a transmissão naquela determinada freqüência, ou seja, 

apenas quando o FHSS pular para aquela determinada freqüência é que 

haverá interferência, não havendo prejuízo para os demais canais daquela 

seqüência. 

 O FHSS transmite os dados binários em 1 ou 2 Mbps, usando um tipo 

de modulação específico para cada uma das taxas de transmissão.  

Utiliza-se modulação GFSK de dois níveis para transmissões a 

1Mbps. A idéia do GFSK é variar a freqüência da portadora para representar 

símbolos binários diferentes (ANDREW, 2002; HEIDEMANN, 2002; JIANG; 

MANIVANNAN, 2005).  

 Mudanças na freqüência mantêm a informação contida no sinal. O 

ruído geralmente afeta a amplitude do sinal, não a freqüência. Como 

resultado, a utilização da modulação GFSK reduz potencialmente a 

interferência do sinal. 

 A entrada do modulador GFSK é 0 ou 1. O modulador transmite o 

dado binário alterando ligeiramente a freqüência abaixo ou acima da 

freqüência da portadora, para cada salto da seqüência de hopping. 

 Para a taxa de transmissão de 2 Mbps, o FHSS utiliza o GFSK de 

quatro níveis.  

As estações que utilizam a taxa de 2 Mbps também têm que ser aptas 

a operar na taxa de 1 Mbps.  

Na operação a 2 Mbps, a entrada do modulador é uma combinação 

de 2 bits (00, 01, 10 ou 11).  

 Cada símbolo de 2 bits é enviado a 1 Mbps, ou seja, cada bit 

individualmente é enviado a 2 Mbps.  

Portanto, a modulação GFSK de quatro níveis dobra a taxa de 

transmissão enquanto mantém a mesma velocidade de modulação dos 

símbolos. A técnica de modulação é similar ao GFSK de dois níveis, porém 

existindo mais duas possíveis freqüências de transmissão. O padrão IEEE 
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802.11 estabelece para o FHSS 100 mW como potência máxima de 

transmissão.  

 A maioria das empresas está optando pela técnica DSSS porque 

oferece freqüências mais altas do que a FHSS.  

Todavia, o FHSS é mais tolerante a interferências ambientais. 

 

 

B.2.2 MODULAÇÃO DSSS 

 

 

 A camada física DSSS usa uma seqüência de 11 bits para espalhar 

os dados antes de transmiti-los. Cada bit transmitido é modulado por esta 

seqüência. Este processo espalha a energia de rádio freqüência em torno de 

uma largura extensa de banda que pode ser necessária para transmitir o 

dado. A carga de processamento do sistema é definida como sendo 10 

vezes o logaritmo da taxa de espalhamento (também conhecido como taxa 

de chip) para o dado. O receptor concentra o sinal de rádio freqüência 

recebido para recuperar o dado original. A vantagem desta técnica é que ela 

reduz os efeitos de interferência de fontes de banda estreita. Para isto, o 

código de chip cumpre duas funções principais: 

1) Identifica os dados para que o receptor possa reconhecê-los como 

pertencentes a determinado transmissor. O transmissor gera o código de 

chip e apenas os receptores que conhecem o código são capazes de 

decifrar os dados. 

2) O código de chip executa a função de distribuir os dados pela largura de 

banda disponível. Os chips maiores exigem maior largura de banda, mas 

permitem maior probabilidade de recuperação dos dados originais. Ainda 

que um ou mais bits do chip sejam danificados durante a transmissão, a 

tecnologia incorporada no rádio recupera os dados originais, usando 

técnicas estatísticas sem necessidade de retransmissão. Os receptores 

ignoram os sinais DSSS em banda estreita, considerando-os como ruídos de 

potência baixa em banda larga. As WLANs e 802.11b usam DSSS e 
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apresentam maior transferência de dados do que a contraparte FHSS, 

devido à menor sobrecarga do protocolo DSSS (ANDREW, 2002). 

 

 

B.2.3 NOVOS PROTOCOLOS PADRÕES DA FAMÍLIA 802.11 PARA REDE 

          LOCAL SEM FIO  

 

 

 Para atender a diversas atividades sendo a necessidade de 

velocidade de transmissão é fundamental, foram desenvolvidas uma família 

do padrão IEEE 802.11. A seguir são apresentadas as suas principais 

características: 

- 802.11a: Operação em 5 GHz, 54 Mbps, modulação OFDM; 

- 802.11b: Operação em até 2,4 GHz, 11 Mbps, DSSS/FHSS; 

- 802.11d: Wold Mode (Europa 20 dB, EUA/BRA 36 dB); 

- 802.11e: Suporte para aplicações que necessitam de Qualidade de Serviço 

(QoS); 

- 802.11f: Recomendação para redes ponto a ponto sob protocolo Inter 

Access Point (IAP); 

- 802.11g: Operação em 2,4 GHz, 54 Mbps, modulação OFDM, 

compatibilidade com o 802.11b; 

- 802.11h: Gerenciamento do espectro e; 

- 802.11i: Avanços em segurança. 

 Não serão descritos em detalhes todos os protocolos listados acima, 

apenas aqueles que interessam para as redes de sensores inteligentes sem 

fios, ou seja, 802.11a, 802.11b e o 802.11h. 

 

 

B.2.3.1 Protocolo Padrão IEEE 802.11a 

 

 O protocolo 802.11a utiliza a freqüência de 5 GHz, a interferência não 

é problema. Graças à freqüência mais alta, o padrão é quase cinco vezes 
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mais rápido, atingindo respeitáveis 54 Mbps. A velocidade de transmissão 

‘bruta’ inclui todos os sinais de modulação, cabeçalhos de pacotes, correção 

de erros, etc.  

A velocidade real das redes 802.11a é de 24 a 27 Mbps, pouco mais 

de 4 vezes mais rápido que o 802.11b. Outra vantagem da família 802.11 é 

permitir um total de 8 canais simultâneos, contra apenas 3 canais no 

802.11b.  

Isso permite que mais pontos de acesso sejam utilizados no mesmo 

ambiente, sem que haja perda de desempenho. O maior problema é que o 

padrão também é mais caro, por isso a primeira gama de produtos vai ser 

destinada ao mercado corporativo, existe mais dinheiro e mais necessidade 

de redes mais rápidas (BONKERCHE; NIKOLETSEAS, 2004).  

Além disso, por utilizarem uma freqüência mais alta, os transmissores 

802.11a também possuem um alcance mais curto, teoricamente metade do 

alcance dos transmissores 802.11b, o que torna necessário usar mais 

pontos de acesso para cobrir a mesma área, o que contribui para aumentar 

ainda mais os custos. A diferença de custo vai se manter por um ou dois 

anos. É de se esperar então que as redes de 11 Mbps continuem se 

popularizando no mercado doméstico, enquanto as de 54 Mbps ganhem 

terreno no mercado corporativo, até que um dia o preço dos dois padrões se 

nivele e se tenha uma transição semelhante à das redes Ethernet de 10 para 

100 Mbps (BONKERCHE; NIKOLETSEAS, 2004, HEIDEMANN, 2002). 

 Ao contrário do que o nome sugere, o 802.11a é um padrão mais 

recente do que o 802.11b. Na verdade, os dois padrões foram propostos 

pelo IEEE na mesma época, mas o 802.11b foi finalizado antes e por isso 

chegou ao mercado com mais de 6 meses de antecedência. Os primeiros 

periféricos 802.11a foram lançados em novembro de 2001. 
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B.2.3.2 Protocolo Padrão IEEE 802.11b 

 

 

 O 802.11b utiliza a freqüência de 2,4 GHz, a mesma utilizada por 

outros padrões de rede sem fio e micro-ondas, todos potenciais causadores 

de interferência. Atualmente, a velocidade das redes com o protocolo 

802.11b é de 11 Mbps, comparável à das redes Ethernet de 10 Mbps, mas 

muito atrás da velocidade das redes de 100 Mbps. Estes 11 Mbps não são 

adequados para redes com um tráfego muito pesado, mas são mais do que 

suficientes para compartilhar o acesso a Web, trocar pequenos arquivos, 

jogar games multiplayer, etc.  

Os 11 Mbps são a taxa bruta de transmissão de dados, que incluem 

modulação, códigos de correção de erro, retransmissões de pacotes, etc., 

como em outras arquiteturas de rede.  

A velocidade real de conexão fica em torno de 6 Mbps, o suficiente 

para transmitir arquivos a 750 kB/s, uma velocidade real semelhante à das 

redes Ethernet de 10 Mbps. 

 O alcance do sinal varia entre 15 e 100 metros, dependendo da 

quantidade de obstáculos entre o ponto de acesso e cada uma das placas. 

Paredes, portas e até mesmo pessoas atrapalham a propagação do sinal. 

Numa construção com muitas paredes, ou paredes muito grossas, o alcance 

pode se aproximar dos 15 metros mínimos, enquanto num ambiente aberto, 

como o pátio de uma escola o alcance pode se aproximar dos 100 metros 

máximos.  

A potência do sinal decai conforme aumenta a distância, enquanto a 

qualidade decai pela combinação do aumento da distância e dos obstáculos 

pelo caminho.  

É por isso que num campo aberto o alcance será muito maior do que 

dentro de um prédio. Conforme a potência e a qualidade do sinal se 

degradam, o ponto de acesso pode diminuir a velocidade de transmissão a 

fim de melhorar a confiabilidade da transmissão.  
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A velocidade pode cair para 5,5 Mbps, 2 Mbps ou chegar a apenas 1 

Mbps antes do sinal se perder completamente. Algumas placas e pontos de 

acesso são capazes de negociar velocidades ainda mais baixas, 

possibilitando a conexão a distâncias ainda maiores.  

Nestes casos extremos o acesso à rede pode se parecer mais com 

uma conexão via modem do que via rede local (FLORENZANO, 2002). 

 

 

B.2.3.3 Protocolo Padrão IEEE 802.11g 

 

 

 Este é uma das famílias do IEEE 802.11 mais recente aprovado pelo 

IEEE, que é capaz de transmitir dados a 54 Mbps, assim como o 802.11a. 

 A principal novidade é que este padrão utiliza a mesma faixa de 

freqüência do 802.11b, atual 2,4 GHz. Isso permite que os dois padrões 

sejam interoperáveis.  

A idéia é que se possa montar uma rede 802.11b agora e mais para 

frente adicionar placas e pontos de acesso 802.11g, mantendo os 

componentes antigos, assim como hoje em dia se tem a liberdade para 

adicionar placas e hubs de 100 Mbps a uma rede já existente de 10 Mbps. 

 A velocidade de transferência nas redes mistas pode ou não ser de 54 

Mbps ao serem feitas transferências entre pontos 802.11g e de 11 Mbps 

quando um dos pontos 801.11b estiver envolvido, ou então ser de 11 Mbps 

em toda a rede, dependendo dos componentes que forem utilizados.  

Esta é uma grande vantagem sobre o 802.11a, que também transmite 

a 54 Mbps, mas é incompatível com os outros dois padrões.  

Os primeiros produtos baseados no 802.11g chegaram ao mercado 

no final de 2002, um ano depois da primeira leva do 802.11a, que é o 

concorrente direto. 

 O padrão IEEE 802.11b também define o protocolo para dois tipos de 

redes: redes ad hoc e redes com infra-estrutura (Cliente/Servidor). 
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• Uma rede ad hoc é um sistema sendo as comunicações 

estabelecidas entre várias estações de uma mesma área (célula), 

sem o uso de um ponto de acesso ou servidor e sem a necessidade 

de infra-estrutura. 

• Uma rede Cliente/Servidor é um sistema com infra-estrutura sendo 

várias células parte da arquitetura e estações se comunicam com 

estações de outras células através de pontos de acesso usando um 

sistema de distribuição.  

Como mencionado anteriormente, a tecnologia sem fios foi 

desenvolvida com o propósito de atender as necessidades na área 

computacional e da comunicação entre sistemas. Esta tecnologia está 

atualmente sendo disponibilizada para diversas aplicações. Neste sentido, 

os fabricantes de sensores e atuadores, na área de instrumentação, 

passaram a aplicar esta tecnologia em seus dispositivos, tornando-os muito 

mais atraentes. 

Conseqüentemente, cada fabricante passou a construir suas 

linguagens proprietárias de comunicação sem fio empregando estes 

protocolos existentes, gerando assim, incompatibilidade entre os diversos 

dispositivos para aplicações específicas numa rede complexa de sensores e 

atuadores que dependem de dispositivos de diferentes fabricantes.  

O IEEE e alguns destes fabricantes de instrumentação, reconhecendo 

a necessidade de resolver esses problemas, criaram na década de 90, 

grupos para discutir e formatar padrões e protocolos que pudessem ser 

disponibilizados para todos os fabricantes de instrumentação, para que seus 

produtos pudessem ser interoperáveis entre si.  

Foram aprovadas as primeiras diretrizes do padrão de 

interfaceamento para transdutores inteligentes, o IEEE 1451 (TC-9, 1997, 

1999). 
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B.3 PADRÃO IEEE 1451 

 

 

B.3.1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PADRÃO IEEE-1451 E SUAS 

          PARTES 

 

 

 Na Figura AB.1, é apresentado o padrão IEEE 1451 e suas partes de 

forma global e como interagem. 

 

 
Figura AB.1 – Modelo do padrão IEEE 1451 e suas partes, (CAO, 2006) 

 

• Características do IEEE 1451-1 

 

- Modelo de objeto comum podendo ser usado com protocolos de redes 

múltiplas. 
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- Modelos uniformes para funções fundamentais necessárias em 

transdutores inteligentes que incluem dados físicos paramétricos, 

funcionalidade de aplicação e comunicação. 

- Framework é definido para ajudar a criar transdutores inteligentes. 

Nas Figuras AB.2 e AB.3, são apresentados modelos do padrão IEEE 

1451-1 e suas particularidades. 

 

 
Figura AB.2 – Modelo conforme o padrão IEEE 1451.1, (CAO, 2006) 

 

 

 
Figura AB.3 – Modelo implementado no padrão IEEE 1451.1, (CAO, 2006) 
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• Características do IEEE 1451-2 

 

- (TEDS) Folha de Dados de Transdutor Eletrônico Extensível. 

- Modelo geral de calibração / correção para transdutores. 

- Representação das unidades físicas baseadas no sistema SI. 

- Modelo de controle e disparo define como os canais são acessados. 

- Todos os canais podem ser disparados simultaneamente, parâmetros de 

tempo são usados para indicar canais diferentes. 

- Modelos para tipos diferentes de sensores. 

Nas Figuras AB.4 e AB.5, são apresentados modelos do padrão IEEE 

1451.2 e suas particularidades. 

 
Figura AB.4 – Modelo conforme padrão IEEE 1451.2, (CAO, 2006) 

 

 
Figura AB.5 – Modelo implementado no padrão IEEE 1451.2, (CAO, 2006) 
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• Características do IEEE 1451-3 

 

- Multi pontos, interface de alta velocidade permite fluxo contínuo de dados 

para o host. 

- Similar ao 1451.2, em termos de (TEDS), modelo de calibração/correção, 

modelo de disparo/controle, modelo de dados. 

- Os TEDS aumentaram com características novas como o formato XML, 

mais modelos de atuador. 

- Medidas sincronizadas ao módulo de interface do bus do transdutor 

(TBIM). 

Nas Figuras AB.6 e AB.7, são apresentados modelos do padrão IEEE 

1451.3 e suas particularidades. 

 
Figura AB.6 – Modelo conforme padrão IEEE 1451.3, (CAO, 2006) 

 
Figura AB.7 – Modelo implementado no padrão IEEE 1451.3, (CAO, 2006) 
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• Características do IEEE 1451-4 

 

- TEDS compacto e muito pequeno, de tamanho em bits (tão pequeno com 

67 bits, tipicamente 256 bits) e não mais em bytes. 

- TEDS-plus permite extensão de auto-identificação para parâmetros 

chave do transdutor. 

- Interface de modo misturado. 

- Interface digital para ler e escrever o TEDS ou controle do transdutor. 

- Por exemplo, ajustar o ganho do pré-amplificador, mudar o ajuste do 

filtro, iniciar auto-teste. 

- Interface analógica para fazer medidas de maneira normal. 

Nas Figuras AB.8 e AB.9, são apresentados modelos do padrão IEEE 
1451.4 e suas particularidades. 

 
Figura AB.8 – Modelo conforme o padrão IEEE 1451-4, (CAO, 2006) 

 

 
Figura AB.9 – Modelo implementado no padrão IEEE 1451.4, (CAO, 2006) 
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• Características do IEEE-P-1451-5 

 

- Bluetooth TII, um simples ponto NCAP conectado a múltiplos STIMs. 

- Para controladores e outros NCAPS implementados em um dispositivo 

host, o SPP requer memória mínima da host e código de aplicação (porta 

virtual). 

- Sinais Inband podem ser implementados em comandos AT. 

- Sinais de largura de banda podem ser implementados em canais extras 

RFCOMM. 

- RFCOMM permite multiplexagem de múltiplos canais em um simples link. 

- STIM pode implementar o Bluetooth SPP TII em um único chip do 

dispositivo Bluetooth. 

- NCAP pode implementar o Bluetooth SPP TII para múltiplos STIMS em um 

simples chip do dispositivo Bluetooth. 

- A maioria dos HHDs comerciais, PCs e telefones móveis suportam o SPP. 

Na Figura AB.10, apresenta-se o escopo do padrão IEEE 1451.5 

numa rede de sensores sem fio. 

 

 

 

 
Figura AB.10 – Modelo conforme padrão IEEE 1451.5, (KENNETH, 2006) 
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• Características do IEEE-P-1451-6 

 

- Uma rede de alta velocidade baseada no sistema CAN6-open. 

- Diversos módulos contendo transdutores. 

- Definição de uma camada de segurança no modelo de comunicação. 

 

 

B.3.2 OBJETIVOS DO PADRÃO IEEE 1451 

 

 

Os principais objetivos deste padrão são: 

- Habilitar a conexão plug and play de um transdutor (sensor ou atuador) 

fornecendo uma interface de comunicação comum para o transdutor. 

- Habilitar e simplificar a criação de redes de transdutores inteligentes. 

- Facilitar o suporte de múltiplas redes. 

Como mencionado anteriormente, devido à existência de 

fragmentação do mercado de sensores, está se buscando hoje, caminhos 

para a construção a baixo custo de redes de sensores inteligentes. Muitas 

redes de sensores ou implementação de Fieldbus estão cada vez mais 

disponíveis cada um com suas próprias vantagens e desvantagens para 

uma classe de aplicação específica.  

Conectar-se os transdutores nas redes de controle a grande 

variedade de protocolos, representa um esforço significativo e caro aos 

fabricantes de transdutores. Uma comunicação padrão de um transdutor 

universalmente aceito não só permitiria o desenvolvimento de sensores e 

atuadores inteligentes como também poderia conduzir ao baixo custo de 

desenvolvimento. 

Como dito anteriormente, o objetivo dessas normas não foi o de 

propor outra rede de controle, mas desenvolver uma interface padrão para 

transdutores inteligentes que permitirá a escolha de transdutores e redes. 

                                                           
6 Protocolo de comunicação para aplicações industriais Controller Area Network (CAN) 
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Não havia nenhum padrão de interface de comunicação digital comum 

definido entre transdutores e redes (NCAPs). Cada fabricante de 

transdutores construía sua própria interface. 

Conseqüentemente, os fabricantes de transdutores não podiam 

suportar todo o controle de redes aos quais os seus produtos eram 

submetidos. Foi realizada uma série de cinco seminários sobre interfaces de 

transdutores entre 1994 e 1995, sendo sugerida uma proposta de interface 

padrão comum de comunicação para transdutores. 

Esta interface permitiria aos fabricantes de transdutores darem 

suporte para múltiplas redes de controle mais facilmente. Este padrão 

simplificaria o desenvolvimento de redes de transdutores definindo o 

hardware e blocos de software que não dependem de redes de controle 

específicas. Este projeto desenvolveu uma interface de hardware padrão 

para conectar um módulo de interface de transdutor inteligente (STIM) para 

um (NCAP). 

Enquanto o projeto não incluísse especificações para o 

condicionamento de sinais ou conversão de dados, forneceria um 

mecanismo para especificar a combinação de transdutores, 

condicionamento de sinais e conversão de sinais ao resto do sistema. Este 

mecanismo é a tabela de dados eletrônicos para transdutores (TEDS). 

O grupo de trabalho definiu um (TEDS) que dá suporte a uma 

variedade grande de transdutores como também uma interface digital para 

ter acesso ao TEDS, sensores e atuadores fixos. Isto permite aos 

fabricantes de transdutores a diferenciação competitiva em áreas de 

qualidade, característica de ajuste e custo, e, ao mesmo tempo dispõe a 

oportunidade para projetar uma interface comum podendo ser usada em 

uma variedade grande de aplicações. 

O TEDS fornece auto-identificação dos transdutores e é o ponto 

principal deste esforço. O TEDS contém campos que descrevem 

completamente o tipo, operação, e atributos de um ou mais transdutores. 

Requerendo que o TEDS seja associado fisicamente ao transdutor, 

resultando uma partição de hardware encapsulado sob aspectos de medidas 
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em um STIM, em uma interface digital e na aplicação relacionada aos 

aspectos no NCAP. Além de redes de controle, os STIMs podem ser usados 

com microprocessadores em uma variedade de aplicações como 

instrumentos portáteis e cartões de aquisição de dados. 

Dados de saída pelo STIM podem ser um número inteiro, um número 

real de simples precisão ou real com formatos de dupla precisão. O dado é 

passado ao NCAP e do NCAP para o resto do sistema. Mais adiante, o 

processamento destes dados pode acontecer no NCAP e em outros 

processadores de um sistema maior. Ao longo deste padrão é assumido, 

mas não exigido, que todo o processo seja executado em dados em formato 

real de dupla ou simples precisão, segundo (CONWAY, 2000). 

São especificados todos os campos no TEDS baseados na suposição 

que, a menos que especificamente declarem ao contrário, todos os dados 

serão convertidos para real de precisão simples ou duplo antes de qualquer 

processamento ser executado. Este padrão fornece áreas que são ‘abertas à 

indústria’. Deve ser notado que qualquer uso destas áreas compromete o 

potencial plug and play7 dos NCAPs e STIMs, (IEEE-1451.1 e 2, pg. iii ao iv, 

1997 e 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Termo utilizado ao processo de conexão e posterior funcionamento de um dispositivo em 
um determinado sistema, sem a necessidade de reconfiguração. 
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