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Introdução

Vantagens e desafios do uso de RF na indústria



Cabos e fibras ópticas são meios confiáveis, porém…
� Posicionamento / reposicionamento de FDs difícil

� Demandam custo alto de planejamento e instalação

� Cutos envolvem cabos, dutos, calhas, obras …

� Variam de R$50,00 a R$300,00 por metro

� Exigem manutenção (corrosões, rompimentos, curtos)

Uso de redes sem fio em ambientes industriais:



Uso de redes sem fio em ambientes industriais:

Equipamentos industriais de RF são desejáveis pois: 
� Reduzem os custos de instalação;

� Possibilitam fácil realocalção e reposicionamento; 

� Dispositivos RF portáteis: 
� Inspecão e comissionamento

� Calibração

� Coordenação de operações

� Isolação galvânica “natural”: elimina laços de terra, ddps, ruídos;

� Baixa manutenção (troca de baterias);

� A rede pode ser instalada sob demanda.



Fonte: Chen et al. “WH: 

Real-time mesh network for

Industrial automation”

Uso de redes sem fio em ambientes industriais:

� Típico processo industrial: biorreator

Ciclagem dos FDs
Protocolos do tipo LR-WPAN (Low Rate-Wireless Personal Area Network)
Dispositivos alimentados por bateria (soluções totalmente sem fios para sensores)



Uso de redes sem fio em ambientes industriais:



Uso de redes sem fio em ambientes industriais:



Sistemas de RF na indústria: desafios

Sistemas e protocolos de comunicação devem lidar com:

� Fenômenos de propagação de RF (multicaminhos, jamming , desvanecência);

� Coexistência (auto coexistência, diversa, atual e futura);

� Acesso múltiplo ao meio (número máximo de nós);

� Determinismo (para controle de processos em malha fechada);

� Redundância (em todos os níveis da rede);

� Segurança (integridade, espionagem, hacking);

� Baixo consumo (autonomia das baterias);

� Mentalidade conservadora dos gerentes de fábricas: cabos vs. antenas.
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Revisão: modelo OSI-ISO

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Física

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Física

Meio de comunicação

Camada 7

Camada 6

Camada 5

Camada 4

Camada 3

Camada 2

Camada 1

Transferências de arquivos, 

bases de dados, op remotas;

Codificação, conversão de 

formatos;

Orientação à conexões, login

Comunicação e controle de fluxo 

fim-a-fim;

Rotas, endereçamento fim-a-fim; 

Comunicação ponto-a-ponto 

verificações, retransmissões,

checagens;

Meio de comunicação, níveis de 

sinal, frequências, antenas e 

conectores;



Fenômenos de propagação de RF: desafios

Desvanecimentos, reflexões, multicaminhos, difrações, bloqueios, jamming..



Camada física RF: técnicas para robustez

• Espalhamento espectral;

• FHSS: Bluetooth;

• DSSS: CDMA, UMTS, 802.11, GPS e 802.15.4.

Espalhamento no espectro: baixo consumo, coexistência e confidencialidade



DSSS: geração de sequências PN

LFSR de 4 bits:

P(X) = 1 + X + X4 (A2 = A3 = 0)

e o estado inicial é 1000

(B3 = 1, B2 = 0, B1 = 0, B0 =

0)

Inserção de código Chip

banda base:

Espalhamento no espectro
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DSSS: enviando e recuperando sinais

Sequência PN correta

Recupera o sinal na

Banda base

Modulação DSSS QPSK
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Coexistência em RF: uso de múltiplos canais

• Espalhamento espectral

• Escolha e saltos sucessivos de canais



Camada de enlace: acesso múltiplo ao meio

Técnica MAC

• CSMA-CA

• FDMA

• TDMA
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Camada de enlace: CSMA-CA vs. TDMA

TDMA

CSMA



Camada de enlace: múltiplos saltos

Número de saltos conhecido



Camada de enlace: retransmissões

1

Número de retransmissões estabelecido

Tx: 234ACK!



Camada de rede: roteamento em topologia de malha
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Camada de rede: roteamento em topologia de malha
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Camada de rede: roteamento em topologia de malha
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Redundância na rede

Roteadores e gerenciamento redundante



Segurança em redes sem fio

Prevenção contra espionagem / haking

Verificação da integridade das mensagens

� Checagem de soma 

� Uso de algum algoritmo para criptografia

� AES 128 

� Substituto do DES

� Recomendado pelo NIST

Criptografia de 8GB

de dados em MPU

de 1GHz
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Necessidade: baixo consumo de energia

Tecnologias RF de baixo consumo 
(2,4 GHz, técnicas de espalhamento espectral e modulação)
Ciclagem dos dispositivos: maior parte do tempo “adormecidos”
Dependente da técnica MAC (CSMA-CA X TDMA)
Depende da técnica de ciclagem de rádio
Emerson TT648 → bateria dura ~7 anos 
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II. Protocolos e padrões de comunicação sem 
fio candidatos para uso na indústria



O protocolo IEEE 802.15.4

27

� Redes LR-WPAN, baixo custo e consumo

� Três faixas de frequências ISM utilizadas:
� 2450MHz (16 Canais) O-QPSK

� 915MHz (10 Canais) BPSK

� 868 MHz (1 Canal) BPSK

� Taxa de transmissão de até 250 kbps (raw, 2,4 GHz)

� Espalhamento espectral por DSSS 



Protocolos CSMA-CA
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� CSMA-CA: Carrier Sense Multiple Access – Collision Avoidance

� Problema do terminal “escondido”  



Topologias de rede no IEEE 802.15.4

29

FFD Coordenador

FFD Roteador

RFD 

Estrela

Árvore



Padrão ZigBee

� Camadas física e dados do 
IEEE 802.15.4

� Adicionadas: camada de rede, 
transporte a aplicação

� Redes em malha, seguras ou não
� Perfis: HA, SE, Industrial...
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IEEE 802.15.1, Bluetooth

� Redes PAN estruturada ou ad-hoc.

� Uma rede Bluetooth consiste de piconets.

� Piconet é um conjunto de até oito dispositivos ativos, sendo um dispositivo mestre e 
os outros escravos. Até 255 dispositivos em uma mesma piconet.

� Duas ou mais piconets podem se conectar através de um dispositivo Bluetooth 

(mestre ou escravo) comum a ambas formando uma scatternet.
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IEEE 802.15.1, Bluetooth

� Os dispositivos Bluetooth são divididos em 3 classes:

� Classe 1 – 100mW (20dBm) com alcance de no máximo 100m.

� Classe 2 – 2,5mW (4dBm) com alcance de no máximo 10m.

� Classe 3 – 1mW (0dBm) com alcance de no máximo 1 metro.

� Espalhamento de espectro FHSS
� 1600 saltos por segundo

� Largura de banda 1MHz

� Saltos são adaptativos

� MAC TDMA TDD



IEEE 802.11, WiFi

� IEEE 802.11
� WLAN (altas taxas, consumo elevado)

� CSMA-CA não permite determinismo

� Pacote Ethernet (1500 bytes)

� Versão mais aconselhada:

b (DSSS, 1 Mbps, 105 dB link) 

� Topologia em estrela

� Sobreposição de canais

� Emendas s e e são promissoras
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WIA-PA

� Wireless Industrial Applications – Process

Automation)

� Segundo protocolo homologado pela IEC 

� IEEE 802.15.4

� Topologias estrela / malha

� CSMA-CA na ponta extrema da rede (FDs)

� Redundâncias

� Centralizado

� Colcha de retalhos?

� Padrão “forçado”?
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ISA SP 100.11a

� Determinístico, com TDMA variável;

� Três formas de saltos de canais (slotted, slow, hybrid hopping);

� Especificações mais completas (ex: segurança, gerenciamento);

� Tunelamento de protocolos;

� IP V.6 ready

� RFD, FFD e redundância;

� Centralizado.
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Outros protocolos e padrões de redes sem fio

� Honeywell One Wireless

� Trusted Wireless

� Rádio modems (900, 2400 MHz)

� LoRa

� GPRS / 3G / LTE ...
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Overview

Evolução

�Protocolo HART desenvolvido na década de 80;

�Originalmente um protocolo proprietário;

�HART Communication Foundation:   Autoridade central da tecnologia (1993);

�Versão 7 – extensão WirelessHART;

�IEC  62591 – WH padrão internacional (2010);

Aplicações

�Monitoramento de equipamento e processos;

�Sistemas de controle;

�Monitoramento ambiental e gerenciamento de energia;

�Manutenção preditiva.

Protocolo WirelessHART



Overview

Evolução HART. Fonte HCF.

Protocolo WirelessHART



� Sinal de controle e monitoramento industrial

� Analógico (contínuo)

� Amplamente empregado na indústria

� Detecção de falha possível
� Rompimento ou curto do cabo, falha no instrumento

� Pode ser usada para alimentar o próprio instrumento monitorado / 
controlado (phantom power)

� Excelente imunidade à ruídos

Origem do HART: FSK sobre sinal 4-20 mA
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Protocolo HART
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Protocolo HART: multiplexado
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Protocolo HART: multidrop
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� Robustez

� Frequência – saltos nos canais / lista de proibidos

� Temporal – sincronismo restrito (TDMA)

� Espacial – topologia em malha completa

� Criptografia – AES-128 com três chaves simétricas (join, sessão e 
gerenciamento)

� Redundância
� Todos nós são roteadores (FFDs) / rede em malha

� Multiplicidade de gateway e/ou pontos de acesso

� Gerenciamento em espera

� Ciclagem – RTC para sincronização TDMA reduz consumo

� Rede auto configurável

� Gerenciamento de rede centralizado
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OverviewProtocolo HART: visão geral



Rede WirelessHART: “entidades” de rede
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Overview

Figura 3. Modelo OSI. Fonte HCF.

Protocolo HART de acordo com o modelo OSI



Physical Layer

Especificações da camada física:

- IEEE STD 802.15.4-2006 na faixa de 2,4 GHz;

- Laço 4-20 mA;

- FSK ou PSK 1200 bps.

Camada física define:

- Meio;

- Nível de potência;

- Taxa de dados;

- Distância máxima de transmissão;

- Etc...

Protocolo HART: camada física



Physical Layer

IEEE 802.15.4

Freqüência de operação: banda de 2450 MHz;

Canais atribuídos: 11-26;

Alocação de Freqüência

Transceptores utilizam DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum);

Frequência: 2400-2483.5 MHz

Modulação: O-QPSK;

Bit Rate: 250 kb/s;

Symbol rate:  2000 kchip/s;

Taxa efetiva: 30-60 kbps. 

Protocolo HART: camada física



Physical Layer

Número de Canais e Frequências Atribuídas (15.4 para o WH)

Protocolo HART: camada física



Physical Layer

Análise do Espectro

Protocolo HART: camada física



Physical Layer

Potência de Transmissão:

EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power): +10dBm (10mW) +- 3dB;
Antenas omnidirecionais;

Controle de Potência de Saída:

Programação com níveis de -10dBm até +10dBm

Sensibilidade do Dispositivo:

-85dB ou melhor

Alcance esperado com linha de visada: 
Transmissor 0dBm: 100 metros;
Transmissor 10dBm: 200 metros.

Protocolo HART: camada física



Physical LayerProtocolo HART: camada física



Physical Layer

Modulação e funções de espalhamento:

Protocolo HART: camada física



Physical Layer

Symbol to Chip

Protocolo HART: camada física



Physical Layer

Resultado do espalhamento espectral

Depois do 
DSSS

Protocolo HART: camada física



Physical Layer

Robustez do IEEE 802.15.4: capacidade de coexistência

Protocolo HART: camada física



Data Link Layer

Camada de enlace é responsável por:

�Arbitração de acesso ao meio;

�Detecção e correção de erros;

�Endereçamento ponto-a-ponto.

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Física

Protocolo HART: camada de enlace



Data Link Layer

Duas sub-camadas:

Logical Link Control (LLC)

�Responsável pelo formato dos quadros HART;

�Estrutura de endereçamento do dispositivo HART;

�Segurança das mensagens;

�Detecção de erros de codificação.

Medium Access Control (MAC)

�Ordem certa das mensagens pelos dispositivos (TDMA);

�Especifica quando um dispositivo está pronto para transmitir;

�Retransmissões em caso de erro de comunicação.

Protocolo HART: camada de enlace



Data Link Layer

Overview

Acesso a rede utiliza:

�Time Division Multiple Access (TDMA );

�Livre de colisões;

�Comunicação determinística;

�Channel hopping (saltos em canais).

Protocolo HART: camada de enlace



Data Link Layer

TDMA

�Utiliza superframes;

�Time slots, onde a comunicação entre dispositivos ocorre;

�Todos dispositivos suportam múltiplos superframes;

�Pelo menos um superframe deve estar sempre habilitado;

�Tamanho do slot e comprimento do superframe são fixos;

�A rede pode enviar dados periodicamente ou esporadicamente.

Protocolo HART: camada de enlace



Data Link Layer

TDMA

�Um link ponto-a-ponto é atribuído a um time slot (fonte e destino);

�A transação de comunicação suporta a transmissão de um DLPDU;

�Success ou error Response Code;

�Diferentes tipos de mensagens.

Para uma comunicação TDMA eficiente é fundamental sincronização dos 
tempos entre os dispositivos.

�Apresenta mecanismos de  tolerância para pequenos desvios de tempo;

�Dispositivos deve conhecer quando o inicio do slot ocorre.

DLPDU: Data-Link Protocol Data Unit

Protocolo HART: camada de enlace



Data Link Layer

TDMA

Slot TDMA e superframe. Fonte HCF.

Protocolo HART: camada de enlace



Data Link Layer

Slot TDMA: todas as transações ocorrem seguindo requisitos temporais;

Sincronização temporal crítica: quando o (meu) slot começa? e… qual o próximo
canal? 

.

Protocolo HART: camada de enlace

Cada time slot = 10 ms

TX RX

RX TX

Device A

Device B



Data Link Layer

MAC

Figura 14. Temporização do Slot. Fonte HCF.

Símbolos de 

temporização do 

slot. Fonte HCF.

Protocolo HART: camada de enlace



Data Link Layer

Channel Hopping – até 15 canais;

Tipo “blind hop”. 

Protocolo HART: camada de enlace



TSMP: TDMA e saltos de canais do WH

– Saltos constantes de canais

(TDMA + FDMA)

― Slots dedicados ou compartilhados 

― Dados de processo

― Configuração da rede

― Descoberta de vizinhos e novos nós



TSMP: lista de canais proibidos



TDMA no WH: sincronismo temporal

– TDMA no WH: sincronismo por RTCs precisos em todos dispositivos;

– Troca de informações (Δt) no ACK para realinhar relógios;

– Número máximo de saltos;

– Número máximo de retransmissões;

– Controle da “ociosidade”;

– Rotas conhecidas e determinadas pelo gerenciador de rede.
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TDMA no WH: fontes de tempo



TDMA no WH: fontes de tempo



TDMA no WH: fontes de tempo



Data Link Layer

LLC

Logical Link Control especifica o formato do  DLPDU (Data-Link packet)

Figura 13. Estrutura do DLPDU. Fonte HCF.

Protocolo HART: camada de enlace



Data Link Layer

LLC

Tipos de DLPDU:

�Data- dados em trânsito para os dispositivos finais;

�Keep-Alive, manutenção entre os dispositivos vizinhos;

�Advertise, fornece informações para novos vizinhos;

�Disconnect, avisa vizinhos que está saindo da rede;

�ACK, resposta de transmissão bem sucedida.

Protocolo HART: camada de enlace



Data Link Layer

Arquitetura camada de enlace

Protocolo HART: camada de enlace



• Todos os dispositivos têm tabelas:
Superframes e links

Vizinhos

Grafos

• Controle das comunicações
Link: entre vizinhos, network key

Seções: fim-a-fim, session key

Gerenciamento de comunicações no WH

Classe Superframe
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Network Layer

Comunicação  fim-a-fim;

Elementos básicos: 

• FD, NM, GW, Handheld

Aplicação

Apresentação

Sessão

Transporte

Rede

Enlace

Física

Protocolo HART: camada de rede



Data Link Layer

Roteamento de mensagens

�Dispositivos;

�Múltiplos saltos;

�Links redundantes

Protocolo HART: camada de rede



Data Link Layer

Roteamento por Grafos:

�Conjunto de possíveis caminhos;

�Identificador de Grafo;

�Dispositivos com ID do grafo ;

�Todo dispositivo  recebe informações do 

grafo;

Protocolo HART: camada de rede



WH na prática: detalhamentos

� Algoritmos de roteamento (??);
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Data Link Layer

Roteamento pela Origem:

�Direto;

�Inclui todo caminho na mensagem;

�Cada dispositivo envia a mensagem 

pra o próximo dispositivo na lista.

Protocolo HART: camada de rede



Rede em malha completa e diagnóstico de rede

– Há mais de um caminho para que uma mensagem chegue ao 
seu destino

– Quanto maior o número de nós, maior a robustez (limitado 
TDMA)

– Rotas ‘contornam’ obstáculos e fontes de interferência

– Diagnóstico de rede permanente

– Todos os nós mantém e reportam uma lista de vizinhos

– O estado da rede é conhecida pelo gerenciador -> define 
rotas e links

– Caminhos interrompidos ou perdidos: perda de um vizinho é 
reportada
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• Mensagens são cifradas utilizando AES-128 bit;

• Vetores de encriptação são obtidos pela informação temporal que é precisa
(nonce);

• Como há saltos entre canais, um ‘espião’ tem 1 chance em 16 de saber o próximo
canal ou usar 16 (15) RX;

• Duas encriptações:

Uma para garantir integridade da informação fim-a-fim (confidencialidade);

Outro para garantir integridade da informação nó-a-nó (ataques de 
repetição) MIC (Message Integrity Codes)

Segurança no WirelessHART
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MIC – Message Integrity Code
-Criptografia: para verificação de integridade da mensagem;

-Mesma operação no TX e RX;

-Previne ataques de repetição e detecta mudanças na mensagem.

Chave de rede

Informação de 
tempo (nonce)

Algoritmo de 
encriptação

Código de 
integridade

Semente
criptográfica

Mensagem
a ser enviada

TX



MIC – Message Integrity Code

Chave de rede

Informação de 
tempo (nonce)

Algoritmo de 
encriptação

Código de 
integridade

Semente
criptográfica

Mensagem
recebida

RX

Iguais?

RX



O WirelessHART na prática



WH na prática: comissionamento

Como se forma uma rede WH?

� Programa-se, através da porta de manutenção:

� Chave de agregação (join key)

� ID da rede

� Potência de RF
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WH na prática: dinâmica de formação de rede

Processo Join capturado (E-Rosemount 1420, 648)
� CMD 963: write session;

� CMD 961: write network key;

� CMD 962: write device nickname;

� CMD 965: write super frame;

� CMD 967: write link;

� CMD 971: write neighbor flags;

� CMD 777: read device capabilities;

� CMD 64512: wireless trans. module revision;

� CMD 963: write session;

� CMD 805: enable / disable CCA mode;

� CMD 795: write timers interval;

� CMD 793: write UTC time and date;

� CMD 808: read time to live interval;

� CMD 973: write service;

� CMD 974: write route;

� PV disponível
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WH na prática: números

� Número máximo de nós: ~100;

� Período mínimo de Burst: 250 ms;

� Alcances: 100 indoor, 300 outdoor;

� Comunicação com o gateway: TCP/IP, UDP, Modbus;

� Tempo de formação de uma rede: 30 minutos (25 nós);
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WH na prática: processo join

89

� 1º passo: anúncio (superframe, links, mapa de canais)

� 2º passo: requisição (comandos 0, 20 e 787)

� 3º passo: resposta I (comandos 961, 962 e 963,Autenticação)

� 4º passo: resposta II (comandos 965 e 967, Escalonamento)



WH na prática: dinâmica de formção de rede

Estudo de caso: GTW Emerson X GTW Nivis

90

Porta USB

Terminal

Porta Ethernet

Webserver

Sniffer WH



WH na prática: dinâmica de rede GTW 1420

91



WH na prática: dinâmica de rede GTW Nivis
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Desenvolvimentos com o WirelessHART: 
LASCAR - UFRGS



Projeto BR – Coester – UFRGS - UERJ

Demanda: 50 atuadores para válvulas controlados por rede sem fio; 
� Baixo custo de instalação e possibilidade de remanejo;

� Problemas com supressão de cabos na planta;

Escolha do padrão / protocolo:

� Deveria ser uma solução aberta, expansível;

� Deveria ser uma solução de alta confiabilidade;

� Desejava-se o desenvolvimento de hardware e software;

Local de instalação: refinaria REDUC.

� Atuadores localizados próximos a grandes tanques e estruturas metálicas; 

� Diâmetros dos tanques: 60 a 100 metros;

� Dispositivos podem estar fora da linha de visada;

� Passível de coexistência com outras redes RF.
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REDUC



REDUC



REDUC



REDUC



Desenvolvimento de um FD WH: análise de dispositivos

Dust Networks (agora Linear Technologies) 

� Adequado, porém indisponível na época

Jennic, Ember / ST, Oki (Soluções Zigbee) 

Atmel (Transceptores 802.15.4 - Zigbee)

Texas Instruments (Transceptores e SoCs 802.15.4 - Zigbee)

� Core 8051 + 802.15.4: 8 bits... pouca RAM

Freescale (agora NXP... Qualcomm)
� MC13224: SoC ARM 7TDMI + 802.15.4-2006 compliant RF transceiver

� 128 kB de Flash

� 80 kB de ROM (com primitivas da MAC 802.15.4)

� 96 kB de RAM

� Baixo custo e baixo consumo

� Compatível com o WirelessHART (anunciado pela Freescale) 
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Hardware para dispositivo de campo WH

MCU
MC13224

I2C 
Transceptor

4.5-15V 
Linear

LNA/PA
CC2591

3 Leds
3 Chaves

GPIO

Alimentação

Atuador

JTAG

3V3 150mA

Interface

Atuador

Conector

SMA
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Primeiro protótipo WH

LNA/PA (CC2591)LEDsMCU (MC13224) CHAVES SMA + Antena

100 mW (20 dBm) SRF

Conector

SATA

Piggyback

p/ Debugger

JTAG

SMA + Antena

1 mW (0 dBm) SRF



Sistema de teste do Hardware



Segundo protótipo

Porta de 

manutenção 

RS-485

RTC

TCXO
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Terceiro protótipo produto: certificação Anatel e eX
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Nó sensor para RSSF: NamiMote

38 x 55mm
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Ferramentas: software para análise de redes WH
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Software para análise: diversos parâmetros de rede obtidos



Software para análise: geração de tabelas

Date Hour Nickname Number 

Active 

Superframes 

Superframe 

ID 

Number of slots 

(in this 

superframe) 

 Flag 

Superframe 

30/11/2010 09:59:21 4 3 4 128 1 

30/11/2010 09:59:21 4 3 1 256 1 

30/11/2010 09:59:21 4 3 0 1024 1 

30/11/2010 09:59:59 6 3 4 128 1 

30/11/2010 09:59:59 6 3 1 256 1 

30/11/2010 09:59:59 6 3 0 1024 1 

30/11/2010 10:00:05 3 3 1 256 1 

30/11/2010 10:00:05 3 3 0 1024 1 

30/11/2010 10:00:05 3 3 4 128 1 

30/11/2010 10:00:17 5 3 1 256 1 

30/11/2010 10:00:17 5 3 0 1024 1 

30/11/2010 10:00:17 5 3 4 128 1 

30/11/2010 10:00:35 2 3 1 256 1 

30/11/2010 10:00:35 2 3 0 1024 1 

30/11/2010 10:00:35 2 3 4 128 1 

30/11/2010 10:00:57 7 3 1 256 1 

30/11/2010 10:00:57 7 3 0 1024 1 

30/11/2010 10:00:57 7 3 4 128 1 
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Software para análise: observação de topologias
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Simulador / analisador de redes WH

Topologia original Rede formada pelo
algoritmo original

Algoritmo com valoração 
de rotas diferenciado

Azul: ponto de acesso
Amarelo: alimentado à bateria
Verde: alimentado por rede
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Software para comissionamento de FDs WH (Versão 1)

Porta de manutenção WH:

- FSK 1200 bps

- PSK

- RS 485



Software para comissionamento de FDs WH (Versão 1)



Software para comissionamento de FDs WH (Versão 2)



Sistema para site survey de WH rápido

Simple star network

16 channel scanning

GPS location

GUI surface plot: 

(RSL x Time x Channels)

Interference analyzer

Fast WH site survey system

Bloqueios temporários / interferências
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Um sniffer WH: o WiAnalys
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Nova proposta de sniffer WH

Different from Wi-Analys

Battery supplied

Works like a WH FD

Num neighbors = 1

16 channel scanning

GPS location

µSD for data storage

No burst

Special commands 
implemented

Interference analyzer

Interference generator

Long term WH ntw
inspection

116



Nova proposta de sniffer WH
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118

WirelessHART “Tracker”



FD WH com colheita de energia
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Esamaava de consumo → predição bateria
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Modulação de potência em WH
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Uso de slots ociosos para detecção de energia:

mapa de canais adaptativo
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Descentralização de redes WH: uma proposta
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� Topologia WH desejada e o que se observa na prática:



Descentralização de redes WH: uma proposta
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� Arquitetura de rede WH convencionada:



Descentralização de redes WH: uma proposta
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� Arquitetura de rede WH modificada:



Descentralização de redes WH: vídeos
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Descentralização de redes WH: vídeos
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Descentralização de redes WH: resultados
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Outros trabalhos relacionados
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– Gerenciamento distribuído em WH:

– Handover;

– Outras possibilidades

– Localização por trilateração em WH;

– Injeção de falhas e testes de robustez;

– Desenvolvimento de um “Gateway”;

– Transferência tecnológica: licenciamento do stack WH.



Visão geral de equipamentos WH

Host app
FD TT 

Emerson
GTWs WH

Antena 
setorial Analisador 

RF

GTW

Porta de 
manutenção FDs UFRGS



Visão geral de equipamentos WH

Adaptadores 
WH

Sniffer WH 
HCF

Certificadores 
H & WH HCF

HART probes

HART device



Obrigado!

ivan.müller@ufrgs.br 


