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RESUMO 

 

O avanço tecnológico industrial promoveu um pesado investimento nas áreas de 

controle e automação, visando proporcionar melhores resultados no processo da linha de 

produção. Os controladores lógicos programáveis (CLPs) permitem um controle preciso na 

automatização das linhas de produção elevando a eficiência e o acesso a determinados 

processos com elevada exatidão. E devido a este crescimento industrial, os CLPs passaram a 

definir todos os parâmetros das linhas de produção, permitindo ao operador total controle do 

processo. O cerne deste trabalho consiste na implementação de uma rede industrial com 

controladores lógicos programáveis. Para isto é realizada uma revisão bibliográfica a respeito 

do assunto, seguida pelos processos de instalação, configuração e programação do CLP. O 

trabalho apresenta ainda os testes realizados e resultados encontrados e posteriormente com 

uma análise e proposta de trabalhos futuros. Os resultados foram colhidos através de uma 

bancada didática do laboratório de automação da Faculdade Politécnica de Uberlândia, 

composta por seis CLPs Siemens S7-1200 com as portas de saída ligadas a uma placa com 10 

leds que ilustram o comportamento dos CLPs. 

 

Palavras-Chave: Controlador Lógico Programável. Redes Industriais. Ladder. Diagrama de 

Blocos de Função. 
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ABSTRACT 

 

 The industrial technological advance promoted a heavy investment in the areas of 

control and automation in order to provide better results in the production line process. 

Programmable logic controllers (PLCs) allow precise control in automation of production 

lines increasing efficiency and access to certain processes with high accuracy. And because of 

this industrial growth, PLCs come to define all parameters of production lines, allowing the 

operator full control of the process. The core of this work is the implementation of an 

industrial network with programmable logic controllers. For this purpose a literature review 

on the subject is performed, followed by the installation processes, configuration and 

programming of the PLC. The paper also describes the tests and results found and later with 

an analysis and proposal for future work. The results were collected through a didactic bench 

automation laboratory of the Polytechnic College of Uberlândia, composed of six Siemens 

S7-1200 PLC with outlet ports connected to a board with 10 LEDs that illustrate the behavior 

of PLCs. 

 

Keywords: Programmable Logic Controller. Industrial Networks. Ladder. Function Block 

Diagram. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o grande avanço da automação nas linhas de produção industriais veio a 

necessidade de um maior controle do processo, com o acompanhamento correto e preciso de 

cada operação em tempo real. Cada linha de produção gera muitos dados devido aos 

processos, fato que, antes dos anos 60, ocasionava atrasos e consequente dessincronia no 

processo como um todo; surgiu então a necessidade de uma tecnologia própria para o setor. 

Visando Atender a esta necessidade a empresa General Motors sob a liderança do 

engenheiro Dick Morley criou a primeira versão dos controladores lógicos programáveis 

(CLPs), permitindo então o controle total e preciso da automação, através da programação e 

sincronização de cada informação dentro do processo de produção como um todo, e  em toda 

a linha de produção.  

Com esta tecnologia o operador consegue gerenciar todo o processo da planta 

industrial, através da inserção de dados e programação correta. Com este advento surge então 

a necessidade de computadores com sistemas e softwares especialmente desenvolvidos para 

este fim, o controle e sincronismo de toda a linha de automação. 

 

1.1. Objetivo 

 

O objetivo principal deste trabalho consiste na implementação de uma rede industrial 

composta por CLPs Siemens SIMATIC S7-1200 para ser utilizada no laboratório de 

automação da Faculdade Politécnica de Uberlândia. Para isso, os objetivos específicos fazem-

se necessários: 

 Instalar o software TIA Portal v11. 

 Configurar o hardware CLP S7-1200. 

 Implementar estudos de casos em programação Ladder e com diagramas de bloco de 

função (FBD). 

 Programar os CLPs de modo a operarem uma rede mestre-escravo. 

 Realizar testes de simulação da rede implementada. 
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1.2. Justificativa 

 

O motivo da escolha de uma rede industrial com CLP justifica-se por este ser um dos 

principais campos de trabalho de Engenheiro de Controle e Automação, e assim uma 

oportunidade para adquirir conhecimentos desta área, com instalação, configuração e 

programação de uma rede com CLP.  

Atualmente no mercado de trabalho ocorre a necessidade de mão de obra qualificada 

para o exercício da função. O curso de Engenharia de Controle e Automação foi criado 

justamente como uma resposta às necessidades das indústrias, especialmente nas áreas de 

integração de tecnologias computacionais e eletrônicas em sistemas elétricos e mecânicos.  

O mercado de trabalho é crescente na indústria nacional, na qual a automação é uma 

necessidade quando se busca maior competitividade (redução de custos e melhoria da 

qualidade). 

 

1.3. Estrutura do texto 

 

Esta dissertação ilustra o projeto e desenvolvimento de uma rede industrial. A 

apresentação do desenvolvimento, dos resultados e das conclusões deste trabalho foi 

organizada neste documento da seguinte maneira: O capítulo 2 mostra a revisão bibliográfica, 

seguido disto no capítulo 3 expõe a metodologia utilizada. Resultados e conclusões são 

exibidos nos capítulos 4 e 5. Por fim, são apresentadas as referências e anexos.  
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Controladores Lógicos Programáveis 

 

A necessidade de controle de processos na automação é fundamental, “dentre os 

vários processos de automação conhecidos, um dos componentes fundamentais para seu 

funcionamento é o Controlador Programável” (MORAES; CASTRUCCI, 2013, p. 23). “O 

CLP pode controlar uma grande quantidade de variáveis, substituindo o homem com mais 

precisão, confiabilidade, custo e rapidez” (NATALE; FERDINANDO, 2013, p.18). No final 

da década de 60, os minicomputadores eram desenvolvidos devido à base dos circuitos 

integrados, que logo foram utilizados nos processos industriais para controle on-line. 

De acordo com Moraes; Castrucci (2013. P.23), em 1969, surgiram os primeiros 

controladores baseados numa especificação da GM, resumida a seguir: 

 Facilidade de programação; 

 Facilidade de manutenção com conceito plug-in; 

 Alta confiabilidade; 

 Dimensões menores que as dos painéis de relés, para redução de custo; 

 Envio de dados para processamento centralizado; 

 Preço competitivo; 

 Sinais de entrada de 115 Vca; 

 Sinais de saída de 115 Vca; 

 Expansão em módulos; 

 Mínimo de 4000 palavras na memória. 

Já na década de 1970 os CLP´s passaram a ter microprocessadores, e na década de 

1980 houve melhorias das funções de comunicação, o que permitiu sua aplicação em redes de 

comunicação industrial.  

 

2.1.1. Histórico  

 

A história do CLP teve seu inicio na GM. “Este equipamento, hoje tão vital para o 

controle de processos e máquinas, foi criado em 1968 pelo engenheiro Dick Morley, que um 
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ano depois fundou a empresa MODICON.” (MECATRÔNICA ATUAL, 2005, n: 24 p.26), a 

ideia inicial era criar um equipamento digital modular.    

De acordo com Natale (2013), este controlador possuía características totalmente 

diferentes do computador, pois o mesmo não tinha o botão liga/desliga, não tinha drivers para 

carregar o software, não possuía ventiladores, ele próprio possuía  característica de funcionar 

em baixa temperatura, levando em conta que suportava trabalhar em condições agressivas 

como: pó, calor e trepidação. 

 

2.1.2. Arquitetura 

 

A arquitetura do CLP é semelhante à de um computador pessoal, visto que o próprio 

possui componentes básicos como unidade central de processamentos (CPU), uma fonte de 

alimentação com características de filtragem e estabilização, interface com entrada e saída 

imune a ruídos e comunicação, tal como ilustra o diagrama de blocos da Figura 1. 

 

Figura 1 - Diagrama de blocos de um CLP (KOPELVSKI, 2010). 

 

Os componentes do diagrama apresentado na Figura 1 são detalhados por 

(KOPELVSKI, 2010) da seguinte forma: 

 Fonte de Alimentação 

É a responsável pelo fornecimento de energia elétrica ao CLP, fornecendo todos os 

níveis de tensão necessários para alimentar os seus componentes. 

 Unidade de Entrada e de Saída 

Essas unidades também são chamadas de interfaces de entrada e saída. É através delas 

que os sensores e atuadores irão se comunicar com o CLP. As entradas recebem os 
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sinais da linha de produção que são convertidos em sinais digitais antes de passar para 

a CPU. Assim que a CPU processa os dados, os mesmos são convertidos em sinais 

elétricos e enviados à interface de saída para que possam acionar as funções externas 

na linha de produção. 

 Comunicação 

A maioria dos modelos de CLPs de pequeno porte possui uma interface homem-

máquina (IHM) instalada fisicamente ao próprio CLP e que permite a programação 

direta pelo operador. Porém, como a maioria dos programas utilizados em ambiente 

industrial são complexos, faz-se necessário a utilização de um software de 

programação acessado via computador pessoal. 

 CPU (Central Processing Unit - Unidade Central de Processamento) 

Essa unidade é responsável pelo processamento das informações de acordo com a 

lógica programada. Ela recebe os dados pela interface de entrada, processa os dados 

conforme a programação e envia os dados para interface de saída. E para que isso 

ocorra a CPU utiliza quatro tipos de memória. 

 Memória de E/S: Memória com a imagem das entradas e saídas. 

 Memória do Programa Monitor: possui o programa elaborado pelo 

fabricante que faz a inicialização, ou seja, a bios do CLP, a qual gerencia a 

sequência de operações. Essa memória não está acessível ao usuário. 

 Memória do Programa do Usuário: É a memória que armazena o programa 

de controle criado pelo usuário. 

 Memória de Dados: É a memória que armazena os dados do programa. 

 

2.1.3. Linguagem de programação 

 

Linguagem de programação é um conjunto padronizado de instruções que um sistema 

computacional é capaz de reconhecer (FRANCHI, CAMARGO, 2008). A linguagem de 

programação é padronizada pela norma IEC 61131-3 que busca atender as necessidades 

baseadas no conhecimento de comandos elétricos e comandos digitais, pois os sistemas 

automatizados utilizam de CLP. No caso da lógica de relés, utiliza a representação da 

linguagem de diagramas de contatos, e no caso de comandos digitais, utiliza diagramas 

lógicos da tecnologia digital. 
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2.1.3.1. Norma IEC 61131-3  

 

Em 1979 foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de estabelecer um padrão 

para programação de CLP com o International Electro-technical Comission (IEC). 

A finalidade do grupo era analisar o projeto completo de CLPs, desde a instalação, 

testes, documentação, programação, comunicação e hardware. Assim foram definidos oito 

tópicos principais para o desenvolvimento de um padrão. Em 1992, foi publicada a norma 

IEC 1131, sendo mais tarde denominada norma IEC 61131. Abaixo seguem as divisões: 

 61131-1- Informações gerais 

 61131-2- Requisitos de hardware 

 61131-3- Linguagens de programação 

 61131-4- Guia de orientação ao usuário 

 61131-5- Comunicação 

 61131-6- Comunicação via Fieldbus 

 61131-7- Programação utilizando Lógica Fuzzy 

 61131-8- Guia para implementação das linguagens 

 

A parte que define a linguagem de programação (IEC 61131-3) foi publicada em 1993, 

definindo um padrão global para a programação de CLPs. Esta padronização criou um 

procedimento padrão, permitindo que pessoas com diferentes habilidades e formações, fossem 

capazes de criar seus próprios programas. 

A norma IEC 61131-3 busca ser o único padrão global para programação de controle 

industrial que consiste na definição da linguagem, sendo elas: gráfico de funções sequenciais, 

ou Sequential Function Chart (SFC), usada para estruturar a organização interna do 

programa, e de quatro linguagens, sendo duas textuais, Lista de Instrução (IL) e Texto 

Estruturado (ST) e duas gráficas, Diagrama de Blocos de Funções (FBD) e Diagrama Ladder 

(LD). Destas linguagens de programação estaremos abordando melhor as duas linguagens 

gráficas (FRANCHI, CAMARGO, 2008). 

 

2.1.3.2. Diagrama de Bloco de Função (FBD)  

 

Esta linguagem é gráfica e baseada nos circuitos lógicos, por isso muito semelhante às 

portas lógicas. 

Suas principais características são: 
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 Adequada para controle discreto, sequencial, regulatório, etc. 

 Representação de fácil interpretação 

 Blocos expansíveis em função de parâmetros de entrada 

 São disparados por parâmetros externos, enquanto os algoritmos internos permanecem 

escondidos. 

 Blocos guardam o algoritmo, destacando o fluxo de dados e o processo de sinais. 

 

2.1.3.3. Diagrama Ladder (LD)  

 

Esta é uma linguagem gráfica baseada na lógica de contatos tornando a mesma de fácil 

compreensão no grupo de profissionais de eletrotécnica.  

As suas principais características são: 

 Baseada no diagrama elétrico de contatos 

 Adequada para controle discreto, combinacional e sequencial 

 Utilizam blocos de função para controle regulatório e funções especiais. 

Na Tabela 1 são apresentadas as duas funções lógicas básicas mais utilizadas, tabelas 

verdade e as duas linguagens de programação FBD e Ladder, possibilitando assim que seja 

efetuado um comparativo entre eles, propiciando assim um melhor entendimento: 

Tabela 1 – Comparativo entre linguagens de programação Ladder e FBD (SILVA FILHO, 

2005). 

TABELA VERDADE LADDER FBD 

FUNÇÃO LÓGICA E 

A B S 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO LÓGICA OU 

A B S 
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0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
 

 

 

 

A Figura 2 mostra um exemplo mais complexo da Linguagem de Programação FBD, 

representando a expressão lógica apresentada na equação (1) E [S1=(E1 & E2)+(E3 & E4)]. 

 

Figura 2 – Diagrama de blocos lógicos (KOPELVSKI, 2010). 

 

A Figura 3 ilustra o mesmo exemplo utilizando a linguagem de programação Ladder. 

 

Figura 3 – Diagrama Ladder (KOPELVSKI, 2010). 
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2.2. Redes Industriais 

 

Os processos industriais obtiveram grandes avanços com a utilização das redes. 

Proporcionaram uma comunicação rápida e confiável entre os equipamentos do chão de 

fábrica, a padronização dos mecanismos, e a fácil manutenção e utilização. As redes foram 

desenvolvidas para a troca de dados entre computadores, mas vêm sendo amplamente 

utilizadas no meio industrial (COGHI, 2003).  

As redes industriais geraram grandes vantagens, tais como redução significativa de 

cabos de controle e seus acessórios (bandejamento, leitos, eletrodutos, conectores, painéis, 

etc.) que interligam os elementos de campo ao sistema controlador. A redução também é 

muito significativa no projeto e na instalação, pois, com menos cabos, diminui-se o tempo de 

projeto e dos detalhes de encaminhamento dos cabos. 

 Foi a partir da década de 60 que ocorreu a introdução no ambiente industrial dos sinais 

elétricos e analógicos. Com isso, reduziram-se os custos da instalação dos sistemas, bem 

como o tempo de transmissão dos sinais (GUTIERREZ; PAN, 2008). Inicialmente, 

utilizaram-se tais sinais através do Controle Digital Direto interligando os computadores e os 

dispositivos de E/S. Na sequência, foram utilizados em sistemas de controle distribuídos e 

controladores de lógica programável, com o objetivo de conectar controladores e operadores 

(BERGE, 2002). 

 A comunicação entre os elementos da rede deve ser o mais transparente possível, 

permitindo que as aplicações sejam independentes da plataforma de comunicação adotada 

(TANENBAUM, 1997). Devido à grande demanda da tecnologia gerada para atender a 

necessidade dos sistemas de automação industrial, a Organização internacional de 

padronização - International Standards Organization (ISO) criou um padrão no qual fosse 

possível interconectar diferentes dispositivos de automação.  

 

2.2.1. Topologia de rede  

 

Devido ao avanço dos sistemas industriais, os mesmos começaram a possuir vários 

dispositivos, e por isso foi necessário considerar a topologia da rede. A topologia de 

rede descreve como é o layout de uma rede de computadores através da qual há o tráfego de 

informações, e também como os dispositivos estão conectados a ela. 
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Há várias formas nas quais se pode organizar a interligação entre cada um dos 

dispositivos da rede. As topologias mais comuns são a de anel (Figura 4), barramento (Figura 

5), estrela (Figura 6), ponto a ponto (Figura 7) e árvore (Figura 8) (DJIEV, 2003). 

 

Figura 4 – Topologia Anel (DJIEV, 2003). 

 

 

Figura 5 – Topologia Barramento (DJIEV, 2003). 

 

 

Figura 6 – Topologia Estrela (DJIEV, 2003). 
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Figura 7 – Topologia Ponto a ponto (SMAR, 2004). 

 

 

Figura 8 – Topologia em Árvore (SMAR, 2004). 

 

Segundo Moraes e Castrucci (2007), as características das topologias são:  

 Topologia Ponto a ponto possui comunicação entre dois ou mais equipamentos, não 

necessariamente conectados diretamente e que podem usar outros equipamentos como 

roteadores. Apesar de ser pouco utilizada, devido à adição de novos equipamentos ou 

a falha de algum deles causar interrupções na comunicação, é utilizado para 

comunicações temporárias (provisórias), como, por exemplo, a comunicação de um 

notebook e um CLP.  

 Topologia de Barramento é uma rede em que todos os equipamentos são ligados em 

um mesmo barramento físico de dados. Os dados não passam por dentro de cada um 

dos equipamentos, apenas um equipamento pode enviar dados no barramento num 

dado momento. Todos os outros enxergam e recolhem para si os dados destinados a 
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eles. É muito utilizado, possui alto poder e expansão, e um equipamento com falha 

normalmente não prejudica os demais, dependendo da falha.  

 Topologia do tipo Anel trata-se de uma rede ponto a ponto em que cada equipamento é 

conectado a outro, fechando-se o último ao primeiro. O sinal circula no anel até chegar 

ao destino. Para a introdução de outro equipamento a conexão deve ser interrompida. 

É uma topologia mais confiável que a ponto a ponto, porém possui grande limitação 

quanto a sua expansão devido ao aumento do retardo de transmissão. Um equipamento 

com problema interfere em toda a rede, porém se houver a comunicação nos dois 

sentidos à mesma continua operando, degradando apenas o processador em falha.  

 A topologia Estrela utiliza um equipamento central para gerenciar a comunicação 

entre os equipamentos. Equipamentos em falhas não prejudicam os outros, com 

exceção do equipamento central, que provoca falha em toda a rede. 

 A Topologia Árvore é disposta numa hierarquia como ramos de uma árvore. Possui 

apenas um caminho para se chegar a um equipamento, sendo assim não existem 

problemas de distribuição (roteamento), porém se qualquer conexão for quebrada, 

interrompe-se a comunicação porque não há rotas alternativas.  

 

2.2.2. Comunicação Mestre Escravo 

 

De acordo com Moraes e Castrucci (2007), seja qual for o protocolo utilizado na rede, 

necessariamente deverá existir um equipamento mestre e pelo menos um equipamento 

escravo. O mestre é o equipamento responsável por toda a iniciativa do processo de 

comunicação e o escravo é o equipamento que no processo de comunicação, só realiza alguma 

função quando requisitado pelo Mestre. Na comunicação entre um mestre e um escravo 

existem duas situações possíveis:  

 Mestre deseja enviar ou receber dados do escravo.  

 Escravo deseja enviar ou receber dados do mestre.  

No caso do mestre solicitar enviar ou receber dados ele inicia o processo de 

comunicação, ele envia a qualquer momento uma mensagem requisitando ao escravo a 

realização de uma determinada função. Ao receber a mensagem enviada pelo mestre, o 

escravo executa a função requerida e envia uma resposta contendo o resultado da função 

requisitada. No caso do escravo solicitar enviar ou receber dados ele não pode tomar a 

iniciativa de começar o processo de comunicação, ele aguarda que o mestre pergunte se ele 

deseja enviar ou receber alguma mensagem, e só quando isto ocorrer o escravo envia sua 

mensagem ao mestre quanto a realização de determinada função (COZZO, 2008). 
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2.2.3. O modelo OSI  

 

O padrão Open Systems Interconnection (OSI) proporciona a condição em que dois 

dispositivos de automação se comuniquem de forma confiável mesmo que sejam de 

fabricantes diferentes. 

O RM-OSI pode ser utilizado tanto em redes geograficamente distribuídas como para 

redes locais. No entanto ele foi pensando para uso em redes geograficamente distribuídas.  

Ao contrário das redes de longa distância, nas redes locais o método mais apropriado 

para delimitação de quadro pode ser a simples presença ou ausência de sinal do meio. Devido 

ao alto desempenho do meio de transmissão e sua baixa taxa de erros, não cabe ao nível de 

enlace utilizar muitos bits de redundância para a recuperação de erros. Em redes locais as 

regras que disciplinam o acesso ao meio físico para transmissão de dados são chamadas 

protocolos de acesso. Nas redes locais a transmissão de dados é feita por difusão ou possuem 

roteamento único (STEMMER, 2001). 

O modelo OSI foi baseado em arquitetura multimarcas, através das sete camadas da 

Figura 9 abaixo. 

 

Figura 9 – Arquitetura a sete camadas do modelo OSI (STEMMER, 2001). 

As camadas possuem um objetivo definido e comunicam-se com as camadas ao lado 

através de uma interface, que define as operações elementares e os serviços que a camada 

inferior oferece à camada considerada. Cada camada corresponde a um nível e possui suas 

funções próprias. 
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Foram definidos alguns princípios para determinar quantas camadas teriam o modelo 

OSI, e os princípios definidos foram: 

 Cada camada deveria corresponder a um nível de abstração necessário no modelo 

Hierarquia; 

 Cada camada deveria possuir suas funções próprias e bem definidas; 

 Escolha das fronteiras entre cada camada deveria ser definidas de modo a diminuir o 

fluxo de informação nas interfaces. 

 Número de camadas deveria ser suficientemente grande para evitar a realização de 

funções muito diversas por uma mesma camada. 

 Número de camadas deveria ser suficientemente pequeno para evitar uma alta 

complexidade da arquitetura. 

 Transparência quanto à implementação das funções de cada camada. 

 

As principais funções das camadas estão descritas abaixo: 

 A camada Física é responsável pela transferência de bits num circuito de 

comunicação. Sua concepção de se relacionar com a definição das interfaces elétricas 

e mecânicas, seus modos de funcionamento, o suporte de comunicação adotado deve 

garantir que cada bit enviado de um lado será recebido do outro lado sem alteração de 

valor (STEMMER, 2001). 

Na Figura 10 abaixo podemos ver uma camada física enviando um conjunto de dados em 

bits por meio de transmissão de dados para outra camada física. 

 

Figura 10 – Camada Física do modelo OSI (STEMMER, 2001). 

 

 A camada de Enlace de Dados garante que o conteúdo da mensagem no local de 

destino seja exatamente igual na origem. Ela é decomposta em duas subcamadas: 

controle de acesso ao meio (MAC, Medium Access Control) e controle lógico de 

enlace (LLC, Logical Link Control). A subcamada MAC gerencia o acesso ordenado 
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ao meio de transmissão, enquanto a subcamada LLC é responsável pelas demais 

funções da camada (montagem de quadros, endereçamento, controle de erros de fluxo, 

etc). Os quadros são transmitidos sequencialmente e vão gerar quadros de 

reconhecimento enviados pelo receptor. Nesta camada, as unidades de dados são 

enriquecidas com um conjunto de bits adicionais, permitindo assim o reconhecimento 

destes e a definição de um endereço para o destinatário da mensagem (ROSARIO, 

2005). 

 A camada de Rede gerencia o tráfego e o roteamento de dados, que é feito baseado em 

fatores tais como o tráfego de dados e prioridades. Quando ocorre a quantidade 

excessiva de pacotes de dados na rede, o mesmo faz a gestão de problemas de 

congestionamento (ROSARIO, 2005). 

 A camada de Transporte recebe os dados enviados da camada de sessão devendo 

decompô-los, se for o caso, em unidades de dados menores e garantir que todas as 

partes da mensagem sejam transmitidas corretamente à outra extremidade 

(STEMMER, 2001). 

 A camada de Sessão estabelece sessões de diálogos para os usuários da rede com 

serviços mais sofisticados de comunicação que podem ser úteis a determinadas 

aplicações, define se o diálogo vai ser efetuado em modo uni ou bi-direcional, além de 

garantir a sincronização do diálogo (ROSARIO, 2005). 

 A camada de Apresentação assume particularmente as funções associadas à 

formatação, sintaxe e semântica dos dados transmitidos (STEMMER, 2001). 

 A camada de Aplicação faz a ligação entre os protocolos de comunicação e o 

aplicativo que pediu ou receberá a informação pela rede (ROSARIO, 2005). 

O objetivo de cada camada definida no modelo OSI é fornecer um determinado conjunto 

de serviços à camada imediatamente superior. Um serviço é definido por um conjunto de 

primitivas (operações) disponíveis a um usuário ou a outras entidades para o acesso àquele 

serviço. Uma primitiva permite indicar a ação a ser executada pelo serviço solicitado pelo 

usuário. No modelo OSI, as primitivas de serviço são divididas em quatro classes: as 

primitivas de pedido (request), as primitivas de indicação (indication), as primitivas de 

resposta (response) e as primitivas de confirmação (confirm) (ROSARIO, 2005). 

Segue a definição de cada primitiva de serviço: (ROSARIO, 2005). 

 Request: Pedido enviado por uma entidade que solicita um serviço. 

 Indication: Através dela, a entidade é informada de uma solicitação de serviço. 
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 Response: A entidade responde ao pedido de serviço.  

 Confirm: A entidade solicitante é informada do resultado do serviço. 

No modelo OSI cada camada fornece serviço e protocolo a camada superior. O serviço 

é um conjunto de operações que uma camada possui a capacidade de fornecer a camada 

superior. Ele define o que uma camada é capaz de executar sem a necessidade de se preocupar 

com a maneira pela qual as operações serão executadas. O serviço está totalmente ligado à 

interface entre duas camadas, pois a inferior fornece o serviço e a superior é o usuário 

(STEMMER, 2001). 

  O protocolo define um conjunto de regras que permitem especificar aspectos da 

realização do serviço, como quadros, pacotes ou mensagens trocadas entre as entidades pares 

de uma dada camada. Diferente do serviço o protocolo pode ser mudado sem problemas, 

desde que não se altere a interface com a camada superior, ou seja, que continue a ter a 

mesma visibilidade nos serviços realizados pela camada considerada (STEMMER, 2001).  

 A grande maioria das redes industriais utiliza uma arquitetura simplificada com apenas 

três camadas do modelo OSI: Camada Física, Camada de Enlace de Dados (MAC e LLC), e a 

Camada de Aplicação (STEMMER, 2001). 

 

2.2.4. O modelo TCP/IP  

 

O Protocolo de controle de Transmissão ou Transmission Control Protocol (TCP) e o 

Protocolo da Internet ou Internet Protocol (IP), formam um conjunto de protocolos conhecido 

como TCP/IP. Este modelo possui padrões que especificam como os computadores vão se 

comunicar e cria convenções para interconectar redes para o roteamento através dessas 

conexões (BOAVIDA; BERNARDES, 2012). 

 A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de defesa, ou Defense Advance 

Research Projects Agency (DARPA) foi responsável pelo projeto do Protocolo IP sobre 

conectividade entre redes no final dos anos 70. Ele foi utilizado em todas as redes de longa 

distância do sistema de Defesa dos EUA em 1983, sendo aceito somente após ser incorporado 

ao Berkeley Software Distribution (BSD) Unix 4.2 (BOAVIDA; BERNARDES, 2012). A 

grande aceitação deste protocolo deve-se aos seguintes motivos (BOAVIDA; BERNARDES, 

2012): 

 Estrutura cliente-servidor robusta: O TCP/IP é uma plataforma cliente-servidor de alta 

qualidade, especialmente em ambientes WAN (Wide-Area Network, ou Redes de 

Grande Alcance). 
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 Compartilhamento de informações: Várias organizações militares, educacionais, 

cientificas e comerciais compartilham dados, correio eletrônico e outros serviços 

utilizando o protocolo TCP/IP, principalmente em ambiente de internet. 

 Ampla disponibilidade: Vários sistemas operacionais possuem disponibilidade para o 

protocolo TCP/IP. Os códigos fontes são amplamente disponíveis em varias 

implementações. Fabricantes de roteadores e analisadores de redes oferecem suporte 

para TCP/IP em seus produtos. 

Cada equipamento possui seu próprio IP, ou seja, não pode existir na mesma rede dois 

equipamentos com o mesmo número de IP. 

O TCP/IP é mais que um protocolo, pois possui vários protocolos, e eles são divididos 

em quatro camadas: aplicação, transporte, rede e interface. Cada camada é responsável por 

uma tarefa, garantindo assim a integridade dos dados que trafegam pela rede. 

 

Figura 11 – Camadas de TCP/IP (BOAVIDA; BERNARDES, 2012). 

 

Cada camada é conceituada abaixo de acordo com (BOAVIDA; BERNARDES, 2012). 

 Aplicação: É utilizada para enviar e receber informações de outros programas através 

da rede. É utilizado o protocolo SMTP (email), FTP (transferência de arquivos) e o 

HTTP (internet). Assim que os dados são processados pela camada aplicação eles são 

enviados para a camada transporte. 

 Transporte: Esta camada é responsável por colher os dados enviados pela camada de 

aplicação, dividi-los em pacotes, colocar os pacotes de dados em ordem e verificar se 

estão intactos e enviá-los para a camada de rede. O User Datagram Protocol (UDP) é 

um padrão da camada de transportes do TCP/IP. O UDP é usado por alguns programas 

em vez do TCP para o transporte rápido, leve e não confiável de dados entre hosts 

TCP/IP. 

 Rede: Os dados empacotados são recebidos e neles são adicionadas informações de 

endereçamento virtual, isto é, o endereço (IP) do computador que está enviando os 

dados e o endereço (IP) do computador que receberá os dados. Na sequência os 

pacotes são enviados para a camada interface. 
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 Interface: A função é receber e enviar pacotes pela rede. Os protocolos utilizados 

nessa camada dependem do tipo de rede que está sendo utilizado, o mais utilizado é o 

Ethernet, disponíveis em diferentes velocidades. 

As redes TCP/IP usam convenções de nomes DNS para localizar computadores e serviços 

através de nomes de domínio amigáveis. 

 

2.2.5. Componentes de uma rede industrial  

 

Toda empresa que possui vários equipamentos necessita de uma rede elaborada de 

acordo com as suas necessidades, para isso é definida uma topologia de rede que atenda as 

necessidades e garanta a segurança das informações, proporcionando agilidade dos processos 

fabris e garantindo uma boa comunicação entre os equipamentos (DJIEV, 2003). Os 

componentes básicos de redes são repetidores (repeaters), as pontes (bridges), os roteadores 

(routers) e os gateways. 

O sinal que percorre um meio de transmissão sempre sofre uma perda de sinal, o que 

limita a distância de uso deste meio, por isso se utiliza repetidores ou amplificadores que são 

dispositivos que amplificam o sinal para que ele possa ser transmitido por toda rede sem 

sofrer grande perda de sinal conforme a Figura 12 ilustra (DJIEV, 2003). 

 

Figura 12 – Repetidor de sinal (DJIEV, 2003). 

 

A ponte é um repetidor inteligente, pois consegue estabelecer uma conexão entre duas 

redes com diferentes características elétricas e de protocolo, ela também analisa o destino do 

pacote de dados que estão sendo enviados, pois se forem enviados para um ponto de conexão 

da mesma rede ela não replica o pacote nas demais redes interligadas diminuindo o tráfego de 

dados e aumentando a segurança (DJIEV, 2003). A Figura 13 ilustra uma ponte conectando 

duas redes independentes. 
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Figura 13 – Ponte de sinal (DJIEV, 2003). 

 

Os roteadores decidem qual rota um pacote de dados deve tomar para chegar a seu 

destino, pois um pacote de dados não pode ser replicado em todas as redes até encontrar o seu 

destino, por isso o roteador encontra o destino e define a rota necessária para transmitir o 

pacote de dados (DJIEV, 2003).  A Figura 14 ilustra uma rede utilizando roteadores. 

 

Figura 14 – Roteador de sinal (DJIEV, 2003). 

 

Os gateways permitem desde a conexão entre redes de diferentes protocolos, até o 

compartilhamento de conexão com a Internet entre várias estações de trabalho. Devido a estas 

condições, fazem-se necessárias medidas de segurança contra invasões externas, como a 

utilização de protocolos codificados (TANENBAUM, 1997). 

Segundo Tanenbaum (1997) é necessário que o gateway venha a traduzir e adaptar os 

pacotes originários da rede local para que estes possam atingir o destinatário, mas também 
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traduzir as respostas e devolvê-las a estação de trabalho de origem. E para isso, utiliza 

protocolos de tradução de endereços. 

 

2.2.6. Principais redes industriais  

 

Podemos definir os diversos sistemas que coordenam o processo produtivo através de 

modelos conceituais. Por causa de sua complexidade tais sistemas são organizados em níveis 

hierárquicos que facilitam a compreensão. Cada nível hierárquico tem associado um nível de 

comunicação com exigências próprias na rede. A Figura 15 ilustra como estão separadas estas 

redes de acordo com os seus níveis. 

 

Figura 15 – Níveis de redes industriais (DJIEV, 2003). 

 

As redes industriais estão classificadas em três tipos, Sensorbus, Devicebus e Fieldbus. 

A rede Sensorbus é uma rede de nível mais baixo, geralmente usado para ligar pequenos 

sensores. É utilizada para conectar equipamentos simples e de pequeno porte como 

interruptores (MONTEZ, 2005). A rede Devicebus é encontrada entre as redes Sensorbus e 
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Fieldbus. Cobrindo cerca de 500m de distância, os equipamentos conectados a Devicebus 

terão mais pontos discretos e dados analógicos. Possui a capacidade de transferência rápida de 

dados (MONTEZ, 2005). A rede Fieldbus interliga os equipamentos de E/S mais inteligentes 

e pode cobrir maiores distâncias, chegando a 10 km. Os equipamentos conectados nessa rede 

possuem inteligência para desempenhar funções específicas de controle, como o controle de 

fluxo de informações e processos. O tempo de sua transferência é longo, mais em 

contrapartida a rede é capaz de se comunicar usando vários tipos de dados (MONTEZ, 2005). 

A rede Databus permite a comunicação entre os sistemas de supervisão e os sistemas de 

gestão, os tempos de reação são da ordem dos segundos e até minutos, a máxima distância é 

de 100 km e a natureza das informações que recebe e transmite possuem arquivos com grande 

volume de informação (BORGES, 2008). A Figura 16 ilustra esta classificação. 

 

Figura 16 – Classificação das redes industriais (DJIEV, 2003). 

 

2.2.6.1. AS-I  

 

Na década de 90, na Alemanha, um consórcio de empresas chamada de AS-

International Association ou AS-Interface elaborou um sistema de barramento para redes de 

sensores e atuadores, denominadas “Actuator Sensor Interface”, sendo ele um padrão de nível 

baixo de automação. Inicialmente o seu objetivo era para interligar via rede sensores e 

atuadores binários, equipamentos que requerem em geral uma informação mínima para operar 

e com uma fiação que transmitia dados e alimentação simultaneamente (STEMMER, 2001). 
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Assim a rede AS-i foi criada para complementar os demais sistemas e tornar mais 

simples e rápida as conexões entre sensores e atuadores com os seus respectivos 

controladores. 

As suas principais características são (STEMMER, 2001): 

 Utiliza princípio mestre-escravo; 

 Pode ter até 62 slaves (escravos) em uma linha; 

 Cada escravo pode ter até quatro entradas digitais mais quatro saídas digitais; 

 Máximo de 248 Entradas e Saídas digitais; 

 Também é possível ligar/desligar analogicamente; 

 Numeração automática de endereços através de conexão ao barramento; 

 Cabo não blindado com dois fios; 

 Comprimento máximo da linha de: 100 m (300 m com repetidor/extensor); 

 Classe de proteção até IP67 (Protegido contra poeira e submersão) com possibilidades 

de níveis mais altos; 

 Tempo de ciclo < 5 ms; 

 Compatibilidade: sensores e atuadores de diferentes fabricantes podem ser conectados 

a uma interface digital serial padronizada; 

 Controle de acesso ao meio: sistema com um único mestre e varredura cíclica; 

 Meio de transferência: dois cabos não-trançados e sem blindagem para dados e energia 

(24 VDC), e até 200 mA por escravo; 

 Sinais e alimentação: estão presentes em um mesmo barramento (24VDC); 

 Detecção de erros: detecção eficiente e retransmissão de telegramas incorretos; 

 Funções do mestre: varredura cíclica em todos os escravos, transmissão de dados para 

escravos e para a unidade de controle (CLP ou PC). Inicialização da rede, 

identificação dos escravos, diagnóstico dos escravos e de dados transferidos. Além 

disso, reporta erros ao controlador e endereça escravos substituídos. 

 Confiabilidade: alto nível de confiabilidade operacional em ambientes industriais 

agressivos; 

 Padrão aberto: elaborado por renomados fabricantes, filiados à Associação 

Internacional AS-i, cujo protocolo de transmissão é normalizado. 

As seguintes tarefas são responsabilidades do mestre: 

 Identificação dos participantes; 

 Configuração acíclica dos valores dos parâmetros dos escravos; 
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 Diagnóstico do bus e dos escravos AS-Interface; 

 Envio de mensagens ao CLP; 

 Configuração dos endereços dos escravos substituídos; 

O sistema AS-i utiliza somente um mestre por rede para controlar a troca de dados, o 

mestre chama cada escravo por sequencia e aguarda pela sua resposta. Em cada ciclo quatro 

bits de informação são transferidos em série do mestre para todos os escravos, outros quatro 

bits são devolvidos dos escravos para o mestre com entradas ou saídas. Usuários de uma rede 

AS-i não precisam ter profundos conhecimentos em sistema industriais ou protocolos de 

comunicação, pois é muito simples a sua funcionalidade (MORAES; CASTRUCCI, 2007). 

 

2.2.6.2. CAN  

 

O protocolo CAN foi desenvolvido em 1984 pela BOSCH, inicialmente possuía 

somente a primeira versão do sistema, pois foi em 1987 que foi produzido o primeiro cabo em 

rede de baixo custo para o mercado de automóvel Europeu para substituir os caros chicotes de 

cabo. Como resultado, o CAN tem resposta rápida e confiabilidade alta para aplicações 

principalmente nas áreas automobilísticas. A rede CAN foi padronizada pela ISO 11898 e 

11519, e trata-se de um protocolo de comunicação serial síncrono que apresenta vantagens na 

simplificação do cabeamento (custo, confiabilidade, redução da necessidade de manutenção), 

flexibilidade (é de fácil implementação e modificações na estrutura da rede), velocidade de 

comunicação atendendo a requisitos de tempo real do sistema, facilidades para acesso aos 

diversos nós da rede remotamente (monitorando, alterando dados e diagnosticando falhas). A 

partir de 1991 vários fabricantes foram licenciados para a fabricação de chips para CAN 

(STEMMER, 2001).  

As suas propriedades são (MORAES; CASTRUCCI, 2007):  

• Priorização de mensagens;  

• Flexibilidade de configuração;  

• Recepção do multicast com sincronia de tempos;  

• Multimestre, produtor-consumidor;  

• Detecção e sinalização de erros;  

• Retransmissão automática de mensagens corrompidas logo após o barramento estar ativo 

novamente;  

• Distinção entre erros provisórios e falhas permanentes dos nós.  
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De acordo com STEMMER (2001), as características mais importantes do protocolo CAN são 

as seguintes:  

• Topologia: barramento ou estrela;  

• Taxa de transmissão: de 125 kbps ou 1 Mbps;  

• Comprimento máximo do barramento: 1 km para 125 Kbps e 40m para 1 Mbps;  

• Número máximo de nós: 16;  

• Codificação de bits: NRZ (Non Return to Zero);  

• Meio de transmissão: usualmente par trançado ou fibra ótica.  

 

2.2.6.3. MODBUS  

 

O MODBUS trata-se de um protocolo de estrutura de mensagem desenvolvida pela 

Modicon em 1979, usada para estabelecer comunicação entre os dispositivos mestre-escravo e 

cliente servidor (DJIEV, 2003). O baixo custo aliado à disponibilização das especificações e 

normas em domínio público, disseminou a utilização do MODBUS em milhares de 

equipamentos. O protocolo MODBUS utiliza a técnica mestre-escravo para estabelecer uma 

comunicação. Neste caso, somente o dispositivo mestre pode iniciar as transações de 

informação; os demais dispositivos, configurados como escravo, respondem de acordo com o 

pedido do mestre, ou de acordo com a tarefa em questão. 

O dispositivo mestre espera uma resposta por um determinado tempo antes de abortar 

a transação (timeout). 

O tempo deve ser longo o suficiente para permitir a resposta de qualquer escravo. Se 

ocorrer um erro de transmissão, o escravo não construirá a resposta para o mestre; será 

detectado um “timeout” e o mestre tomará as providências programadas (DJIEV, 2003). A 

Figura 16 ilustra os tipos de protocolos MODBUS, a saber: MODBUS TCP/IP, MODBUS 

PLUS E MODBUS PADRÃO. 
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Figura 16 – Protocolos MODBUS (DJIEV, 2003). 

 

O MODBUS TCP/IP é usado para comunicação entre CLPs e sistemas de supervisão. 

É transmitido através do padrão Ethernet com controle de acesso ao meio por Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD), que gerencia o tráfego e garante o 

funcionamento das redes Ethernet (MELO, 2005). 

 O MODBUS PLUS é usado para comunicação entre CLP´s, módulos de E/S, chaves 

de partida eletrônica de motores, interfaces homem máquina etc. O meio físico é o RS-485 

com taxas de transmissão de 1 Mbps, controle de acesso ao meio por High Level Data Link 

Control (HDLC) (MELO, 2005).  

O MODBUS PADRÃO é usado para comunicação dos CLPs com os dispositivos de 

entrada e saída de dados, instrumentos eletrônicos inteligentes (IEDs) como relés de proteção, 

controladores de processo, atuadores de válvulas, transdutores de energia, etc. O meio físico é 

o RS-232 ou RS-485 em conjunto com o protocolo mestre-escravo (MELO, 2005). 

 

2.2.6.4. PROFIBUS  

 

A rede PROFIBUS foi concebida inicialmente pela Siemens junto com a Bosch e 

Klockner-Moeller em 1987. No ano seguinte foi padronizada na norma DIN 19245, que 

define a camada física e de enlace (SEIXAS FILHO, 2004). Um grupo de treze empresas e 
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cinco centros de pesquisa propuseram alterações na camada física e de enlace e definiram a 

camada de aplicação (norma DIN V 19245, parte 2) (SEIXAS FILHO, 2004). 

É uma rede que possui um alcance de varias aplicações de manufatura e processos de 

automação. A sua independência e a garantia de ser uma rede aberta é assegurada pelas 

normas internacionais. Possui a opção de ser utilizada em tarefas que requerem comunicação 

em tempo real, alta velocidade e de comunicação complexa. Possui alguns modelos diferentes 

de acordo com a necessidade (SEIXAS FILHO, 2004): 

 PROFIBUS – DP (Distribuited Process) 

 PROFIBUS – PA (Process application) 

 PROFIBUS – FMS (Fieldbus Massage Especification) 

O Profibus-DP é o perfil de comunicação mais utilizado devido a sua alta velocidade, 

eficiência, baixos custos de ligação e está projetado para comunicações entre sistemas de 

automação e periféricos distribuídos (MORAES; CASTRUCCI, 2007). 

O Profibus-PA permite conectar sensores e atuadores até mesmo em um barramento 

comum. Pode ser utilizado com a tecnologia dois fios de acordo com o padrão internacional 

IEC 1158-2 (MORAES; CASTRUCCI, 2007). 

Segundo Melo (2005), o Profibus-FMS é próprio para comunicação de tarefas ao nível 

de célula, sendo que os seus recursos permitem a sua utilização em tarefas de comunicação 

extensas e complexas. 

 

2.2.6.5. FOUNDATION FIELDBUS  

 

O protocolo FOUNDATION FIELDBUS foi desenvolvido para automação de 

Sistemas de Fabricação, elaborado pela Fieldbus Foundation e normalizado pela ISA-The 

International Society for Measurement and Control (MORAES; CASTRUCCI, 2007). Como 

ilustra a Figura 17, o protocolo Fieldbus tem por finalidade fazer a comunicação de 

instrumentos e equipamentos, possibilitando o controle e monitoração dos processos. Este 

monitoramento é efetuado pelos Softwares Supervisórios também conhecidos como sistemas 

de supervisão e aquisição de dados, ou supervisory control and data acquisition (SCADA, 

etc.), que permitem a aquisição e visualização desde dados de sensores até status de 

equipamentos. 
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Figura 17 – Protocolo FIELDBUS (MORAES; CASTRUCCI, 2007). 

 

Muitas das características operacionais do sistema analógico 4-20 mA é vista no 

Fieldbus, tais como uma interface física padronizada da fiação, os dispositivos alimentados 

por um único par de fios e as opções de segurança intrínseca (SMAR, 2008).  

O protocolo Fieldbus segue o padrão IEC 61158, que apresenta dois tipos de 

aplicação: H1 e HSE.  

O Fieldbus-H1 é uma rede de comunicação com equipamentos de instrumentação e 

controle de plantas industriais com transmissão de dados em tempo real, tais como 

transmissores atuadores e controladores, podendo, inclusive, ser utilizado em aplicações que 

requeiram especificações quanto aos requisitos de segurança intrínseca. Possui taxa de 

transmissão de 31,25 Kbits/s e interconecta dispositivos de campo (SOUZA, 2004).  

A rede Fieldbus-HSE (High Speed Ethernet) é uma rede de transmissão que trabalha a 

100Mbits/s e fornece integração de CLP´s de alta velocidade, servidores e estações de 

trabalho (MORAES; CASTRUCCI, 2007).  

As principais características das redes Fieldbus-H1 e Fieldbus-HSE são (SMAR, 2008):  

 Segurança intrínseca para uso em áreas perigosas, com alimentação e comunicação 

pelo mesmo par de fios;  

 Topologia em barramento ou em árvore, com suporte a múltiplos mestres no 

barramento de comunicação;  

 Comportamento previsível, mesmo com redundância em vários níveis;  

 Interfaces padronizadas entre os equipamentos, o que facilita a interoperabilidade; 
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 Modelamento de aplicações usando linguagem de blocos funcionais;  

 Recomendado o uso de cabos STP desenvolvidos especialmente para o protocolo.  

 

2.2.6.6. PROFINET 

 

O protocolo Profinet é uma versão do protocolo PROFIBUS que utiliza o padrão 

Ethernet para comunicação com os dispositivos de campo. Existem dois tipos de redes 

Profinet: Profinet-IO e Profinet-CBA. O Profinet-IO é utilizado em aplicações em tempo real 

(rápidas) e o Profinet-CBA é utilizado em aplicações onde o tempo não é crítico, por 

exemplo, na conversão para rede PROFIBUS-DP (MORAES; CASTRUCCI, 2007). 

Este protocolo surgiu devido às necessidades do mercado para utilização de 

tecnologias mais difundidas. Além disso, a manutenção deste tipo de sistema exige mão-de-

obra menos especializada, consequentemente mais barata (MORAES; CASTRUCCI, 2007). 

As principais características são (MORAES; CASTRUCCI, 2007): 

 Comunicação consistente entre os diversos níveis de gerenciamento desde o campo até 

os níveis corporativos usando Ethernet. 

 Uma grande quantidade de fabricantes em um protocolo e sistema aberto; 

 Integração em sistemas PROFIBUS sem mudanças dos mesmos 

Os dispositivos que compõe o protocolo Profinet são divididos em três grupos:  

• IO-Controller: é o dispositivo em que o programa de controle é executado, geralmente é 

um CLP.  

• IO-Device: dispositivo de campo, responsável por realizar a leitura das variáveis de 

controle e disponibilizar os dados para o IO-Controller.  

• IO Supervisor: normalmente é representado por um PC que tem por objetivo realizar 

diagnósticos na rede e auxiliar no comissionamento da planta. 

O padrão de comunicação de Ethernet do Profinet pode ser definido em três níveis. 

Levando em consideração o tempo de resposta necessário para cada etapa da comunicação 

entre os dispositivos e o tipo de aplicação que está sendo executada (MORAES; 

CASTRUCCI, 2007). 

De acordo com SMAR (2008), o protocolo PROFINET apresenta ainda as seguintes 

características: 

• Para o transporte de dados a comunicação padrão utiliza TCP/UDP: os dois protocolos 

de transporte são utilizados juntamente com o protocolo IP para transferência de dados que 

não possuem tempo crítico, utilizados na parametrização e configuração do sistema. É através 
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deste padrão de comunicação que ocorre a integração entre a rede do nível operacional e as 

redes pertencentes aos níveis gerenciais (SMAR, 2008).  

• Soft Real Time (SRT): é utilizado para atender os processos de automação em tempo 

real. É baseado na camada dois do modelo TCP/IP, assim as funcionalidades presentes nas 

camadas superiores são deixadas a cargo da aplicação, por isso o tempo necessário para 

preparação dos pacotes que serão transmitidos na rede e o tamanho dos mesmos é reduzido. 

Esse processo de melhoria na preparação e transferência dos dados não é suficiente para 

garantia dos tempos necessários às aplicações de tempo real, por isso é utilizado um 

mecanismo de priorização de pacotes. Desta forma garante a prioridade de transmissão dos 

pacotes pertencentes às aplicações de tempo real, possibilitando que o Profinet atenda aos 

requisitos deste tipo de aplicação.  

• Isochronous Real Time (IRT): apesar do modelo de comunicação Soft Real Time atender 

de forma satisfatória grande parte das aplicações de tempo real, algumas delas, como o 

controle de movimento de robôs, em que o tempo de atualização dos dados tem que ser curto, 

o modelo de comunicação PROFINET Soft Real Time não é suficiente, por isso foi 

desenvolvido o modelo PROFINET IRT. A implementação deste tipo de comunicação é para 

aplicações em que o tempo de resposta é crítico e deve ser menor do que 1ms. 

A rede Profinet possui duas formas de prover a integração de uma rede Profinet com uma 

rede que atenda a outro protocolo (SOUZA, 2004): 

 Proxy: o proxy cria um mecanismo capaz de converter os dados de uma rede para 

outra, mantendo seus dados intactos em segurança. 

  Aplicação: com este modelo de integração uma aplicação inteira é mapeada como um 

componente Profinet, ou seja, a rede Profinet não conhece os componentes 

individualmente, somente o processo como um todo. 

 

2.2.6.7. INDUSTRIAL ETHERNET 

 

O protocolo Ethernet inicialmente muito utilizado em escritório está sendo levado ao 

chão-de-fábrica, pois traz inúmeras vantagens agregadas. O protocolo Ethernet foi 

desenvolvido pela Xerox no seu Centro de Pesquisa Palo Alto (PARC) nos anos 70.  É um 

padrão já consolidado no mercado e não teria maiores problemas de aceitação. A utilização 

dos conceitos e equipamentos já existentes no mercado (conectores, placas, cabos, etc.) torna-

se um fator positivo desta tecnologia (BOARETTO, 2005). 
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A velocidade alcançada com a Ethernet na indústria (10 Mbps, 100 Mbps e até 1 

Gbps) é algo novo visto que nenhum protocolo de chão-de-fábrica existente no mercado 

conseguiria sequer se aproximar desta taxa (BOARETTO, 2005). 

Tudo o que for usado na indústria, pode ser usado no escritório, já um dispositivo 

simples de escritório pode não suportar as condições de um ambiente industrial 

(BOARETTO, 2005). 

Um grande fator da Ethernet na indústria é que ela é uma rede já consolidada e de 

grande aceitação em todo mundo. A adequação do meio físico não apresenta impacto 

significativo para as pessoas que vão usá-la na indústria (TANENBAUM, 1997). 

A Tabela 2 ilustra as principais diferenças da Ethernet na indústria e no escritório. 

Dentre as diferenças principais, algumas são bem significativas como a variação de 

temperatura, a presença de umidade e as interferências sofridas. Desta forma, um dispositivo 

industrial exigirá outros testes funcionais e também normas mais exigentes para se conseguir 

as certificações necessárias para a venda de dispositivos no chão de fábrica (BOARETTO, 

2005). 

Tabela 2 – Ethernet na indústria e no escritório (BOARETTO, 2005). 

Escritório Indústria 

Cabeamento simples Cabeamento complexo 

Cabeamento sob o chão Cabeamento sobre o chão 

Conexão de dispositivos variáveis em mesmo 

ambiente 
Conexões fixas de dispositivos 

Cabos e conexões pré-fabricadas 
Conexões com os dispositivos têm que ser 

preparadas no campo 

Topologia em árvore Topologia em linha e em anel (redundante) 

Grandes pacotes de dados, como imagens, 

sons, vídeo,... 

Pequenos pacotes de dados, como medidas, 

valores,... 

Temperatura moderada (0º a 50º) Temperaturas extremas (-20º a 70º) 

Nenhuma umidade Possibilidade de umidade (IP65) 

Nenhuma vibração Vibração de máquinas 
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Pequena influência EMC Muita influência de ruídos (EMC) 

Sem problemas mecânicos Perigo de dados mecânicos 

Sem problemas químicos 
Perigos químicos de atmosferas oleosas ou 

agressivas 

 

Segundo SEIXAS FILHO (2004), os seguintes fatores contribuíram para a construção 

de uma rede Ethernet industrial:  

 Uso de switches (dispositivos utilizados em redes para reencaminhar frames entre os 

diversos nós) para evitar a arbitragem de barramento;  

 Uso de canais dedicados de 10 Mbps a 10000 Mbps;  

 Padrão IEEE802.1p/Q que acrescenta campos de prioridade e de Quality of Service 

(QoS) ao frame Ethernet tradicional;  

 Canal full duplex para eliminar colisões;  

 Rede Fast Ethernet na rede principal leva a velocidade a até 200 Mbps.  

Algumas características da rede Ethernet estão ilustradas na Tabela 3. 

Tabela 3 – Características da Ethernet (BOARETTO, 2005). 

Número de nós 2
11

 ou 2
29

 em modos estendidos 

Taxa de Transmissão 10 Mbit/s, 100 Mbit/s e 1 Gbit/s 

Comprimento da rede 

Variável de acordo com o cabeamento 

utilizado 

Tipo Comprimento 

10 Base 5 500m 

10 Base 2 200m 

10 BaseT, 100BaseTx 100m 

Fibra Ótica mono modo 

com switches 
Até 50 Km 

 

Conectores RJ45 ou coaxiais 

Tamanho do Pacote de Dados Até 1500 bytes 

Topologia Barramento ou estrela 
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Tecnologia de Comunicação Ponto-a-Ponto 

Alimentação dos dispositivos Alimentação dos dispositivos é externa 

Algoritmo de acesso ao meio CSMA/CD 

 

Devido a grande aceitação do protocolo Ethernet algumas organizações 

desenvolveram a partir dos seus protocolos níveis de aplicação para Ethernet TCP/IP. Os mais 

conhecidos são (BORGES, 2008):  

• Modbus/TCP (Modbus sobre TCP/IP);  

• EtherNet/IP (ControlNet/DeviceNet sobre TCP/IP);  

• Foundation Fieldbus High Speed Ethernet;  

• Profinet (Profibus sobre Ethernet).  

Por causa da falta de padronização não existe forma de comunicação direta entre estes 

protocolos. Assim um usuário que possua duas ou mais redes industriais, terá problemas para 

trocar informações de uma rede para outra, pois terá um custo adicional para aquisição de 

peças e cabos, softwares de configuração/manutenção e treinamentos para seus técnicos para 

cada rede existente (SHIRASUNA, 2005).  

As vantagens de se utilizar o protocolo Ethernet são (FERNANDES, 2003):  

• Plataforma aberta e aceitação mundial;  

• Tecnologia acessível e de fácil compreensão;  

• Segurança, velocidade e confiabilidade garantida pela evolução da própria informática;  

• Dados disponíveis em qualquer sistema operacional;  

• Acesso às informações da planta via redes públicas e redes privadas;  

• Diversidade de serviços disponíveis para melhor desempenho;  

• Inúmeros equipamentos disponíveis de diversos fabricantes.  

O protocolo Ethernet possibilita a utilização de vários protocolos usados na Internet 

(TCP/IP, HTTP, SNMP, etc.) o que mudou drasticamente a maneira como se lida com as 

informações no chão de fábrica (SHIRASUNA, 2005).  

Segundo ERIKSSON, COESTER e HENNIG (2006), o padrão Ethernet Industrial terá 

uma grande fatia do mercado, mas não deverá substituir os barramentos de campo 

tradicionais. Não existem razões técnicas para esta substituição e sob o ponto de vista de 

custo, a Ethernet é cara para aplicações onde é exigido determinismo. 
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2.2.6.8. REDES SEM FIO 

 

De todos os tipos de rede, o que mais cresce é a rede sem fio (wireless network), pois 

estão em franca expansão, por oferecem inúmeras vantagens. Uma das grandes vantagens 

deste tipo de rede é a flexibilidade oferecida, pois não precisa de cabos. Os usuários possuem 

a liberdade para se moverem livremente enquanto estão conectados à rede de forma 

transparente, desde que respeite o limite de alcance da mesma. Em locais onde não é 

permitida a passagem de cabos, como em prédios históricos, ou o custo do cabeamento é 

significante, redes sem fio são, sem dúvida, uma solução de menor custo. A cada dia que 

passa a taxa de transmissão das redes sem fio estão aumentando, o custo dos equipamentos 

wireless estão caindo consideravelmente. As redes sem fio podem ser utilizadas por empresas 

ou por usuários domésticos que não desejam ter que cabear suas residências e não desejam 

utilizar cabos na conexão de seus dispositivos (TANENBAUM, 1997). 

A rede sem fio é baseada no padrão 802.11, especificado pelo Institute of Eletrical and 

Eletronics Engineers (IEEE), e compostas de um conjunto de estações que trocam informações, 

utilizando a propagação das ondas eletromagnéticas. Mas os equipamentos de comunicação de 

dados wireless podem utilizar-se também de luz infravermelha ou laser, apesar das ondas de rádio 

(eletromagnéticas) ser o meio mais difundido (SANCHES, 2005).  

De acordo com Sanches (2005), o primeiro padrão elaborado foi o IEEE 802.11, 

publicado em 1997.  

No ano de 1999, a IEEE efetuou algumas mudanças na camada física e lançou a 

especificação 802.11b, criada com a intenção de atender a necessidade de maior velocidade de 

transmissão imposta pelo mercado. No mesmo ano surgiu a especificação 802.11a, pois 

aumentou a velocidade para um máximo de 54 Mbps, além da alteração da frequência para a 

faixa de 5 GHz, menos suscetível a interferências (ROSNAM; LEARY,.2003).  

No ano de 2003, o padrão 802.11g foi criado. Ele mantinha total compatibilidade com o 

padrão 802.11b por operar na mesma faixa de frequência (2.4 GHz) e ainda transmitia a taxa 

máxima de 54 Mbps, idêntico ao padrão 802.11a (ROSNAM; LEARY, 2003). A Tabela 4 

ilustra as características de cada padrão.  
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 Tabela 4 – Características dos Padrões wireless (ENGST, FLEISHMAN, 2005). 

Padrão Frequência 
Velocidade 

Máxima 

Tendência de adoção 

802.11b 2,4 GHz 11 Mbps 
Diminuindo em computadores, avançando na 

eletrônica mais barata. 

802.11a 5 GHz 54 Mbps 
Empresas adotando lentamente, sem 

consumidores. 

802.11g 2,4 GHz 54 Mbps Avançando em todos os segmentos. 

 

O uso de comunicação sem fio já é utilizada em aplicações industriais, como 

aquisições de dados de um parque de tanques ou em um sistema central de monitoração e 

controle de gasodutos e estações de medição. Segue as seguintes vantagens sobre os sistemas 

convencionais (ROSNAM; LEARY, 2003):  

 Mobilidade e liberdade de movimento;  

 Sem desgaste mecânico do meio de transmissão;  

 Instalação e colocação em funcionamento rápida e fácil;  

 Alta flexibilidade com poucas alterações na instalação;  

 Integração simples de dispositivos na rede;  

 Ultrapassar “territórios problemáticos”.  

A rede sem fio deve ser usada em todas as situações em que o custo de passagem de 

cabos e dos sistemas associados ao mesmo sejam mais altos que os custos do sistema wireless 

correspondente (COZZO, 2008).  

As características que são importantes para a utilização da tecnologia wireless em 

ambiente industrial estão associadas a (COZZO, 2008): 

 Distância a ser coberta pelo sistema;  

 Quantidade de dados trafegando por unidade de tempo (largura de banda);  

 Taxa de atualização de informação requerida pelo processo (tempo de ciclo);  

 Atraso máximo aceito do momento em que uma informação está disponível em um 

ponto do sistema até que ela esteja presente no seu destino (tempo de latência).  

Segundo MATA (2006) existem algumas tecnologias que se encaixam nas 

especificações acima citadas, as mais interessantes são: Wireless Ethernet, Zigbee, Bluetooth 

e HART Wireless.  
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 Wi-Fi: É um padrão para as redes locais sem fio (Wireless LAN). Esse padrão foi 

desenvolvido para as redes comerciais, domésticas e corporativas. 

 Bluetooth: Este padrão foi desenvolvido especificamente para conectar computadores 

pessoais, telefones celulares e outros periféricos tais como câmeras e fones de ouvido.  

 Zigbee: Este padrão foi desenvolvido para aplicações em aquecimento, ventilação e 

condicionadores de ar como alternativa ao uso do Bluetooth. Esse padrão preza pelo 

baixo consumo, o que confere maior autonomia para equipamentos alimentados por 

baterias. Além disso, foi desenvolvido para ser embarcado diretamente nos sensores e 

atuadores. Sua camada física possui também melhores características para operação 

em temperaturas extremas. 

A Tabela 5 ilustra melhor as diferenças entre as tecnologias-padrão citada acima. É 

possível observar que estas são tecnologias complementares ao invés de competir entre si, 

cada uma serve para diferentes objetivos. 

 Tabela 5 – Tecnologia sem fio para Automação (MATA, 2006). 

Norma IEEE 

(nome de mercado) 

802.15.1 

(Bluetooth) 

802.11b 

(Wi-Fi) 

802.15.4 

(ZigBee) 

Aplicação principal Eliminar a fiação 

atual 

Internet, e-mail, 

multimídia 

Controle e 

monitoração 

Frequência de operação 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 

Taxa de comunicação 

(Kbps) 

1000-3000 11000 20-250 

Distâncias alcançadas 

com visada direta (m) 

30 (Classe 2) 

100+ (Classe 1) 

100+ (antenas 

direcionais) 

30-70, 100+ (com 

amplificador externo) 

Número de 

equipamentos 

7 32 2*64 

Autonomia da bateria 

(dias) 

1-7 0,5-5 100-1000+ 

Consumo na 

transmissão 

45mA (Classe 2) 

<150mA (Classe 1) 

300 mA 30 mA 

Conveniências para 

controle e supervisão 

aplicações industriais 

Baixa (Boa média 

mas conexão 

inicial lenta) 

Baixa (Taxa alta 

mas conexão 

inicial lenta) 

Boa (Bom 

compromisso entre 

taxa e custo de 

conexão) 
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Tecnologia de 

espalhamento espectral 

FHSS DSSS DSSS 

Tamanho do firmware 

(KB) 

50+ 70+ 40 

Vantagens relativas Custo, 

Flexibilidade 

Velocidade, 

Flexibilidade 

Potência, Custo 

O Wireless HART é o primeiro protocolo padrão aberto de comunicação sem fio 

desenvolvido especificamente para atender as necessidades da indústria de processo. Ele 

opera na frequência de 2.4 GHz usando o Time Division Multple Access (TDMA) para 

sincronizar a comunicação entre os vários equipamentos da rede. Toda a comunicação é 

realizada dentro de um período de tempo de 10ms. O protocolo HART foi elaborado com 

base na camada sete do protocolo OSI. Embora outras tecnologias tenham evoluído como 

FOUNDATION Fieldbus e Profibus PA, os controles de processos contínuos que são mais de 

70% de todos os instrumentos instalados ao redor do mundo ainda são 4-20 mA + HART 

(MATA 2006). 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. Análise de Requisitos 

 

Para a realização do projeto, foi analisada a necessidade de verificar a disponibilidade 

no laboratório, pois para o estudo de caso, é necessária uma quantidade mínima de CLP do 

mesmo fabricante, e verificando no laboratório de Automação foram encontrados seis CLPs 

Siemens S7-1200 CPU 1214C e dois CLPs Rockwell, e por isso foi escolhido o Siemens 

Simatic S7-1200-1214C AC/DC/RLY conforme ilustra a Figura 17, devido à quantidade de 

CLPs disponíveis no laboratório permitindo a possibilidade de simular uma rede industrial 

mais ampla. 

 

Figura 17 – CLP Siemens S7-1200-1214C (Site Siemens). 

 Segue abaixo os requisitos para o projeto: 

 Software TIA Portal V11 

 CLPs Simatic S7-1200 

 Switch 

Para a comunicação com o CLP S7-1200, foi instalado o Software TIA Portal V11 da 

Siemens, e todo o processo de instalação e configuração está no “ANEXO A” incluído no 

final deste trabalho, bem como a configuração de cada CLP. 

Na análise para elaboração do projeto foi definido o tipo de rede na simulação, como 

foi escolhido o CLP S7-1200 da Siemens, o mesmo vem pré-definido com o protocolo 

Profinet com conexão Ethernet. 
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3.2. Definição da Solução 

  

A topologia escolhida para o projeto foi a de barramento, e o processo de comunicação 

foi escolhido o mestre-escravo no qual o escravo envia os dados para o mestre após o 

recebimento de uma solicitação. Logo após definir a topologia e o método de comunicação, os 

CLPs foram configurados de acordo com a comunicação Mestre x Escravo. 

 

3.2.1. Configuração dos CLPs Mestre e Escravo 

 

Para confirmar a conexão entre os CLPs é só acessar a pasta “Devices”, no projeto 

“TCC” dar um duplo clique na opção “Devices & networks” que irá ilustrar a conexão entre 

os CLPs conforme ilustra a Figura 34. 

 

Figura 18 – Rede CLPs (Configurado no Software TIA Portal V11). 
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Para a simulação de rede foi configurado um CLP como mestre e cinco CLPs como 

escravos. A configuração de IP no CLP se encontra no “ANEXO A” pagina 39. Para título de 

ilustração, a Figura 19 ilustra a configuração do IP Mestre. Segue abaixo os endereços de IP 

de cada CLP: 

 Mestre (192.168.0.1) 

 Escravo 1 (192.168.0.2) 

 Escravo 2 (192.168.0.3) 

 Escravo 3 (192.168.0.4) 

 Escravo 4 (192.168.0.5) 

 Escravo 5 (192.168.0.6) 

 

Figura 19 – Configuração CLP Mestre (Configurado no Software TIA Portal V11). 

Logo após a configuração do CLP, é necessário efetuar um teste de comunicação entre 

o Software e o CLP, para confirmar se o CLP está conectado. No lado esquerdo do software 

existe o bloco arvore do projeto (Project tree), onde os CLPs mestre e escravo estão 

instalados, conforme ilustra a Figura 20. Selecionando a opção “Online & diagnostics”, deve-

se acionar o botão “Flash LED”. Para visualizar se a comunicação entre o Software e o CLP 

foi realizada com sucesso, deve-se observar se os leds RUN, STOP e MRES irão acender duas 

vezes em sequência. 
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Figura 20 – Teste de configuração de IP (Configurado no Software TIA Portal V11). 

 

3.2.2. Programação em Ladder 

 

Para a implementação do projeto foi selecionado a programação em ladder, pois a 

mesma possui similaridades com circuitos elétricos de relés, e a linguagem é de fácil 

compreensão para técnicos e engenheiros. 

Para simular a entrada e saída de dados no CLP foi implementada uma lógica de 

simultaneidade (lógica “E”) conforme ilustra a Tabela 6: 

 Tabela 6 – Tabela da verdade E. 

ENTRADA A ENTRADA B SAIDA 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

 

3.3. Implantação da Solução 

  

Os componentes utilizados para a implantação do estudo de caso são apresentados 

abaixo: 

 Seis CLPs Siemens SIMATIC S7-1200 

 Um computador pessoal com o software TIA Portal V11 instalado 

 Um Switch TP-LINK Modelo: TL-SF1008B / 8 portas 10/100 Mbps. 
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 Sete cabos RJ-45 de 1,5m. 

Como dos componentes acima, apenas os CLPs estavam disponíveis no laboratório, o 

switch e os cabos foram adquiridos. Para a programação da rede industrial nos CLPs através 

do software TIA Portal V11 foram definidos os blocos de programação “TSEND_C” e 

“TRCV_C” conforme o exemplo analisado do “ANEXO B” incluído no final deste trabalho. 

Todos os CLPs escravos foram programados com a mesma tabela da verdade E, 

alterando somente as portas de saída de cada CLP, para que cada um ilustre um resultado em 

leds diferentes no CLP mestre. 

Para programar a tabela verdade, inicialmente foi definido as entradas de dados de 

cada CLP as portas de entrada %I0.0 como E0 e %I0.1 como E1, para as saídas de dados 

foram definidos saídas diferentes para cada CLP, conforme a Tabela 7 ilustra: 

 Tabela 7 – Portas de saídas dos CLPs Escravos. 

CLP PORTA CLP VARIÁVEL PORTA CLP VARIÁVEL 

ESCRAVO 1 %Q0.0 S0 %Q0.1 S1 

ESCRAVO 2 %Q0.2 S2 %Q0.3 S3 

ESCRAVO 3 %Q0.4 S4 %Q0.5 S5 

ESCRAVO 4 %Q0.6 S6 %Q0.7 S7 

ESCRAVO5 %Q1.0 S8 %Q01.1 S9 

 

Para iniciar a programação em cada CLP, se faz necessário ativar a opção de clock, 

pois assim é ativada a opção de comandos com temporizador para que seja possível inserir um 

contador no comando de requisição de cada CLP. Para isto deve-se selecionar a pasta 

“Device”, o CLP “Mestre” e selecionar a opção “Device configuration”. Na pasta 

“Properties” selecionar a opção “System and clock memory” e no bloco “Clock memory bits” 

ativar a opção “Enable the use of clock memory byte”, esta opção tem que ser ativada em 

todos os CLPs. A Figura 21 ilustra parte da configuração do clock no CLP mestre. 
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Figura 21 – Ativar clock do CLP (Configurado no Software TIA Portal V11). 

 

Depois de ativar o clock, é necessário programar os CLPs Escravos, e para iniciar a 

programação em cada CLP escravo é necessário inserir as variáveis na tabela da Arvore de 

projetos na pasta “Device” selecionar a opção “PLC tags” e acessar com duplo clique a opção 

“Default tag table [28]”, e inserir as portas de entrada e saída de cada CLP conforme definido 

anteriormente, como ilustrado na Figura 22, este procedimento deve ser efetuado em todos os 

CLPs Escravos. 

 

Figura 22 – Cadastrar as variáveis (Configurado no Software TIA Portal V11). 
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Para programar nos CLPs Escravos é necessário programar no bloco FB, e para isso é 

necessário criá-lo conforme ilustra a Figura 23, pois o mesmo gera automaticamente um bloco 

de dados “DB” que cria todas as variáveis da programação no próprio banco de dados e 

guarda todos os dados gerados pelo CLP conforme ilustra a Figura 24. 

 

Figura 23 – Criar Bloco FB (Configurado no Software TIA Portal V11). 

 

 

Figura 24 – Variáveis no bloco DB (Configurado no Software TIA Portal V11). 

 

Conforme informado anteriormente foi definido a Tabela da Verdade E da Tabela 6 

para programar os CLPs, e antes de iniciar a programação é necessário declarar as variáveis 

no bloco de função “FB1” na tabela “Interface” logo acima da linha de programação 

conforme ilustra a Figura 25. Logo após, deve-se efetuar a programação em ladder no bloco 
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de programação abaixo da tabela “Interface” na rede 1 (Network 1) no bloco de função “FB1” 

de cada CLP Escravo, conforme ilustra a Figura 26. 

 

Figura 25 – Declarar varáveis na tabela interface (Configurado no Software TIA Portal V11). 

 

 

Figura 26 – Tabela Verdade E em ladder (Configurado no Software TIA Portal V11). 

 

Na pasta “Devices”, dentro do CLP ESCRAVO 1, selecionar a pasta “MAIN [OB1]”, 

e na “Network 1” arrastar a pasta “ESCRAVO 1 [FB1]” para dentro da “Network 1”, e logo 

após irá criar automaticamente o bloco “%FB1” dentro da “Network 1”, e conforme ilustra a 

Figura 27, chamar em cada Entrada e Saida, a variável criada anteriormente.   
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Figura 27 – Configurar o bloco FB1 na pasta MAIN (Configurado no Software TIA Portal 

V11). 

 

Logo após terminar a programação da Tabela da verdade E, é necessário efetuar o 

donwload para o CLP ESCRAVO conforme o “ANEXO A”, para que o CLP ESCRAVO 

possa efetuar um teste executando o programa Tabela da Verdade E conforme ilustra Figura 

28.  

 

Figura 28 – Teste dos CLPs ESCRAVOS com o programa Tabela da Verdade E (Configurado 

no Software TIA Portal V11). 
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Terminada a programação da Tabela verdade, é necessário inserir a programação para 

enviar os dados gerados no CLP Escravo para o CLP Mestre, e conforme verificado no 

“ANEXO B”, para enviar os dados do CLP Escravo é necessário inserir o bloco transmissor 

“TSEND_C”. Do lado direito do programa, é só acessar a pasta “Comunication”, e selecionar 

a função “TSEND_C” e arrastar para a Network 2, e logo após o programa automaticamente 

irá criar o bloco de dados DB e nomeia como “TSEND_C_DB” conforme ilustrado na Figura 

29.  

 

Figura 29 – Inserir bloco transmissor TSEND_C (Configurado no Software TIA Portal V11). 

 

Ao criar o bloco transmissor é necessário configurar as propriedades do mesmo, para 

isso é necessário acessar a pasta central na parte inferior do programa “Properties”, na aba 

“Configuration” na linha “Connection parameter” e selecionar no campo “Connection type” a 

configuração “ISO-on-TCP” de acordo com o exemplo do “ANEXO B”. Para a opção 

“Connection ID” é necessário inserir o número um para o primeiro CLP Escravo, e nos 

demais CLPs inserir número sequencial, e quando for configurar o bloco receptor “TRCV_C” 

no CLP Mestre, para cada escravo inserir o mesmo número de ID. Na opção “Connection 

data” selecionar a opção “New” para criar um bloco de dados que é nomeado 

automaticamente como na Figura 30 “ESCRAVO 1_Send_DB”, aonde o bloco transmissor 

irá armazenar os dados do CLP para transferir para o bloco de dados do Mestre que foi criado 

a frente deste mesmo bloco de dados com o nome de “MESTRE_Receive_DB”. Na opção 

abaixo selecionar do lado do CLP Escravo a opção “Establish active connection”, para definir 

como o banco de dados do escravo que transfere os dados conforme ilustra a Figura 30. 



55 
 

 

Figura 30 – Configuração da Propriedade do bloco transmissor TSEND_C (Configurado no 

Software TIA Portal V11). 

 

Após a configuração das propriedades do bloco transmissor, é necessário chamar 

algumas configurações no bloco TSEND_C conforme ilustra a Figura 31. No lado esquerdo 

do bloco é necessário selecionar a função clock na função “REQ”, pois assim o bloco 

transmissor irá enviar um novo conjunto de dados a cada contagem do clock, neste caso foi 

configurado inserindo o código “%M0.5” o clock com 1Hz. Na função “CONT” inserir o 

valor “TRUE”, pois mantem a comunicação ativa, na função “CONNECT” inserir o bloco de 

dados gerado na configuração da propriedade, pois este será o bloco de dados que irá guardar 

os dados gerados no CLP e nesta função “CONNECT” irá conectar com o bloco de dados do 

CLP Mestre para enviar os dados conforme ilustrado na Figura 30. Na função “DATA” inserir 

o comando “%QB0”, pois informa quais portas de saída deve ler do CLP ESCRAVO, 

somente no CLP ESCRAVO 5 que foi inserido o comando “%QB1”, pois foi o único 

programado para enviar os dados para esta porta, como cada CLP foi configurado para enviar 

dados para cada pares de saída, segue abaixo a lista de configuração de cada saída de dados 

dos CLPs: 

 ESCRAVO 1 (%Q0.0 e %Q0.1). 

 ESCRAVO 2 (%Q0.2 e %Q0.3). 

 ESCRAVO 3 (%Q0.4 e %Q0.5). 

 ESCRAVO 4 (%Q0.6 e %Q0.7). 

 ESCRAVO 5 (%Q1.0 e %Q1.1). 
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Figura 31 – Programação do bloco transmissor TSEND_C (Configurado no Software TIA 

Portal V11). 

 

Após configurar e programar cada CLP Escravo com o bloco de transmissão 

“TSEND_C” é necessário configurar o CLP Mestre com o bloco receptor “TRCV_C” 

conforme o “ANEXO B”. Para cada CLP Escravo nesta rede, é necessário criar um bloco 

receptor no CLP Mestre, para que o CLP Mestre possa receber todos os dados de cada CLP 

Escravo e enviar os dados para suas portas de saída. 

Para criar um bloco receptor no CLP Mestre, deve-se acessar a pasta “Devices” na 

lateral esquerda do software, acessar o CLP com o nome “MESTRE [CPU 1214C 

AC/DC/Rly]”, acessar a pasta “Main”, em seguida a pasta “Communication” da lateral direita 

do software e arrastar o bloco receptor (TRCV_C) para a “Network 1”, que automaticamente 

irá criar o bloco de dados “DB” com o nome “TRCV_C_DB”, que irá guardar todos os dados 

gerados neste bloco receptor, conforme ilustrado na Figura 32. 
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Figura 32 – Inserir bloco receptor TRCV_C (Configurado no Software TIA Portal V11). 

 

Logo após criar o bloco receptor, é necessário configurar as propriedades para se 

comunicar com o CLP Escravo 1, e conforme for criando cada bloco receptor deve-se 

configurar as propriedades para se comunicar com cada CLP Escravo sequencial. A Figura 33 

ilustra a configuração da propriedade do bloco receptor com o CLP Escravo 1, e na opção 

“Connection type” selecionar a opção “ISO-on-TCP” conforme o exemplo do “ANEXO B”; 

na opção “Connection ID” inserir o número “1”, conforme foi configurado na propriedade do 

CLP Escravo 1, pois assim eles possuem o mesmo ID, permitindo a conexão dos dois CLPs 

Mestre e Escravo 1 através dos blocos TSEN_C e TRCV_C. Na opção “Connection data” 

selecionar a opção “New” para criar um bloco de dados (MESTRE_RECEIVE_DB), aonde o 

CLP Mestre irá receber os dados de transmissão do CLP Escravo 1 através do bloco de dados 

(ESCRAVO_Send_DB) do escravo, na opção “Establish active connection” selecionar a 

opção do lado direito da tela, pois é o bloco de dados do CLP Escravo 1 que efetua a conexão 

enviando os dados para o CLP Mestre conforme ilustra a Figura 33. 
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Figura 33 – Configurar as propriedades do bloco receptor TRCV_C (Configurado no 

Software TIA Portal V11). 

 

Uma vez configuradas as propriedades dos blocos TSEND e TRCV, é necessário 

programar o bloco receptor para receber e mostrar os dados do CLP Escravo configurado para 

este bloco, e repetir o mesmo procedimento para cada bloco receptor de cada CLP Escravo da 

rede conforme ilustra a Figura 34. Na opção “EN_R” é necessário inserir o clock programado 

no CLP Escravo, pois é nesta função que o CLP Mestre recebe a solicitação de Requisição, 

por isso é necessário inserir o código “%M0.5”. Na opção “CONT” inserir o mesmo valor 

inserido no bloco transmissor do CLP Escravo o valor “TRUE”, para manter o bloco receptor 

ativo para a conexão com o bloco transmissor. Na opção “CONNECT” informar o bloco de 

dados gerado na propriedade (MESTRE_Receive_DB), para o mesmo receber os dados 

enviados do bloco de dados do CLP Escravo e na opção "DATA" informar o código “%QB0” 

para o mesmo receber os dados das saídas dos CLPs Escravos, somente no bloco receptor 

configurado para se comunicar com o CLP Escravo 5 que deverá informar o código “%QB1”, 

pois foi o único configurado para mostrar os dados nesta saída de dados. 
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Figura 34 – Programação do bloco receptor TRCV_C (Configurado no Software TIA Portal 

V11). 

 

Logo após efetuar esta programação para a comunicação do bloco receptor 

“TRCV_C” com o CLP Escravo 1, é necessário criar um novo bloco receptor “TRCV_C” e 

configurar para todos os demais CLPs Escravos.  

Ao terminar todos os blocos de receptor, o software conecta cada CLP Escravo com o 

CLP Mestre através da topologia barramento. 

Após confirmar a criação da rede, é necessário salvar o projeto, e executar a opção 

“Download” no software para que transfira toda a programação para os CLPs conforme 

estudo do “ANEXO A”.  
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS 

 

Cada CLP Escravo está configurado para executar a tabela verdade assim que for 

acionado os botões das portas de entrada %I0.0 e %I0.1 de cada um e as portas de saída de 

cada CLP irá acender dois leds como ilustra as Figuras 35, 36, 37, 38 e 39, e ao mesmo tempo 

cada CLP Escravo irá enviar estas portas de saída para o CLP Mestre que irá reproduzir os 

dados nas suas portas de saída, assim todos os leds do CLP Mestre irá acender conforme a 

sequência de recebimento dos dados. Como os resultados obtidos são dinâmicos, um vídeo foi 

gravado durante a realização dos testes e será apresentado durante a defesa desta monografia. 

 

Figura 35 – Teste de bancada acionando Escravo 5 (Laboratório de Automação da FPU). 

 

 

Figura 36 – Teste de bancada acionando Escravo 4 (Laboratório de Automação da FPU). 
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Figura 37 – Teste de bancada acionando Escravo 3 (Laboratório de Automação da FPU).. 

 

 

Figura 38 – Teste de bancada acionando Escravo 2 (Laboratório de Automação da FPU). 

 

 

Figura 39 – Teste de bancada acionando Escravo 1 (Laboratório de Automação da FPU). 

 

Assim que foi definido o objetivo principal deste Trabalho de Conclusão de Curso de 

implementar uma rede industrial no laboratório de Automação da Faculdade Politécnica de 

Uberlândia, também foi definido objetivos específicos, que são: 

 Instalar o software TIA Portal v11. 

 Configurar o hardware CLP S7-1200. 

 Implementar estudos de casos em programação ladder e FBD. 

 Programar e simular uma rede industrial. 
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Para avaliar se os objetivos almejados com a realização deste trabalho foram atingidos, 

a análise de cada objetivo específico é apresentada nas subseções a seguir. 

 

4.1. Instalação do software TIA Portal V11 

  

Na instalação do software TIA Portal V11 encontramos muitas dificuldades, pois a 

versão que possuíamos era shareware com limite de trinta dias de uso, sendo bloqueada após 

isso. Para tal situação foi utilizada uma maquina virtual com o sistema operacional Windows 

XP, pois nos testes de instalação do software TIA Portal V11 no sistema operacional 

Windows 7 Professional, o sistema apresentou várias falhas reiniciando após a instalação do 

software. Quando expirava o prazo de 30 dias do software TIA Portal V11 um backup da 

máquina virtual era utilizado para permitir o desenvolvimento do projeto.  

Após criar este processo, foi efetuado todo o protocolo de instalação do software TIA 

Portal V11 do “ANEXO A”, bem como toda a configuração de rede do notebook para a 

comunicação com os CLPs. 

 

 4.2. Configuração do hardware CLP S7-1200 

  

Para a configuração do CLP S7-1200 foi utilizado o “ANEXO A”, que contém a 

instrução passo a passo para a instalação e configuração do CLP. Através deste documento foi 

possível nomear cada CLP e inserir um IP especifico para a comunicação da rede industrial.  

 

4.3. Implementação dos estudos de casos em programação ladder e FBD 

  

Devido à necessidade de obter um conhecimento de programação especifico do CLP, 

foram escolhidas duas linguagens de programação: ladder e FBD, levando em consideração 

que elas possuem similaridades com os conceitos eletrônicos, conceitos estes que foram visto 

durante o curso de Engenharia, e por isso tornando possível o aprendizado com a linguagem 

de programação no CLP. Para adquirir um melhor conhecimento da programação no CLP, foi 

utilizando os estudos de casos do “ANEXO A”. 
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4.4. Programação e simulação de uma rede industrial 

  

Após configurar e programar cada CLP ESCRAVO, foi efetuado uma análise das 

opções para implementar o conceito de comunicação entre os CLPs através do “ANEXO B”, 

que exemplifica e informa os métodos para tal comunicação entre CLP MESTRE e CLP 

ESCRAVO. Mesmo obtendo tais informações ocorreu uma significativa demora para tal 

objetivo, pois os exemplos são diferentes das programações dos CLPs da monografia, e para 

implementar os conceitos de comunicação entre os CLPs foram efetuados vários testes e 

formas de programação de comunicação por mais de 60 dias, até que foi possível aplicar o 

conceito de comunicação do “ANEXO B” e adequar para a nossa rede industrial.  

Desta forma todos os objetivos específicos e, consequentemente, o objetivo geral 

foram atingidos. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÃO 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados conhecimentos obtidos em 

várias disciplinas do curso de Engenharia, como por exemplo: Para escolher o melhor 

protocolo, melhor método de comunicação de mestre escravo e a topologia da rede, foram 

utilizados conhecimentos obtidos nas disciplinas “Redes de Comunicação” e “Automação 

Industrial I”. Para simular e programar a rede industrial e uma melhor compreensão do 

funcionamento de uma rede industrial dos CLPs foram utilizados os conhecimentos obtidos 

nas disciplinas “Automação Industrial I, II e III” e “Sistemas de controle I e II”; sobre 

técnicas de programação, análises dos tipos de programação e os conceitos de programação, 

foram utilizados os conhecimentos obtidos nas disciplinas de “Programação em Tempo Real”, 

“Oficina de Programação” e “Programação Básica”; os conhecimentos obtidos do 

funcionamento de CLP na disciplina “Microprocessadores” também foram aplicados, e foi 

possível assimilar os comandos de programação na linguagem Ladder e FBD, devido aos 

conhecimentos obtidos nas disciplinas “Circuitos Elétricos I e II” e “Eletrônica Básica”. 

Dentre os projetos de trabalhos futuros para este trabalho, destacam-se: a 

implementação de outras topologias de rede e comparação com a topologia de barramento; o 

desenvolvimento de um sistema supervisório do tipo Supervisory Control and Data 

Acquisition (SCADA); inserção de novos controladores à rede, como CLPs de outros 

fabricantes, bem como controladores baseados em placas do tipo Arduino, Rapberry PI e 

BeagleBone. Além disso, almeja-se desenvolver um projeto em conjunto com outros 

professores para que este trabalho e suas melhorias possam ser utilizados nas disciplinas de 

Redes Industriais, Automação Industrial I, II e III e Programação em Tempo Real.    
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ANEXO A – Programação ‘startup’ com SIMATIC S7-1200 

 
 

Módulo TIA Portal 010-010  
Programação 'startup' com SIMATIC S7-1200  
 

Documentação de treinamento SCE 

para a solução de automação universal  

Totally Integrated Automation (TIA) 

Documentação de treinamento SCE 

para a solução de automação universal  

Totally Integrated Automation (TIA) 
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Pacotes de instrutor SCE deste documento 
 
 SIMATIC S7-1200 AC/DC/RELAIS 6º "TIA Portal" 

Nº de pedido: 6ES7214-1BE30-4AB3 
 SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC 6º "TIA Portal" 

Nº de pedido: 6ES7214-1AE30-4AB3 
 SIMATIC S7-SW para treinamento STEP 7 BASIC V11 Upgrade (para S7-1200) 6º 

"TIA Portal" 
Nº de pedido: 6ES7822-0AA01-4YE0 

 
Note que os pacotes de instrutor podem ser substituídos por pacotes atualizados. 
Um resumo dos pacotes SCE atualmente disponíveis pode ser encontrado em: 
siemens.com/sce/tp  
 
 
 

Treinamentos avançados 
Para treinamentos avançados SCE Siemens, entre em contato com o parceiro SCE da sua 
região siemens.com/sce/contact 
 
 

 
Outras informações sobre SCE  
siemens.com/sce  
 
 
 

Nota sobre o uso 
 

A documentação de treinamento para a solução de automação universal Totally Integrated 
Automation (TIA) foi elaborada para o programa "Siemens Automation Cooperates with 
Education (SCE)" especificamente para fins educacionais. A Siemens AG não assume 
nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo. 
 
Este documento só pode ser utilizado para o treinamento inicial em produtos/sistemas da 
Siemens. Isto é, ele pode ser copiado em sua totalidade ou parcialmente e ser entregue aos 
alunos para uso durante o treinamento. A transmissão e reprodução deste documento, bem 
como a divulgação de seu conteúdo, são permitidas apenas para fins educacionais.  
 
As exceções demandam a aprovação por escrito do representante da Siemens AG: Sr. 
Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com.  
 
As violações estão sujeitas a indenização por danos. Todos os direitos, inclusive da 
tradução, são reservados, particularmente para o caso de registro de patente ou marca 
registrada. 
 
A utilização em cursos para clientes industriais é expressamente proibida. O uso comercial 
dos documentos não é autorizado.  
 
Agradecemos à empresa Michael Dziallas Engineering e todas as pessoas pelo auxílio na 
elaboração deste documento. 

http://www.siemens.com/sce/tp
http://www.siemens.com/sce/contact
http://www.siemens.com/sce/contact
http://www.siemens.com/sce
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1. Prefácio 
 

O conteúdo do módulo SCE_PT_010-010 constitui a unidade de aprendizado 'Fundamentos 

da programação CLP' e representa uma introdução rápida com relação à programação do 

SIMATIC    S7-1200 com o TIA Portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta de aprendizado: 

 

Neste módulo, o leitor deverá aprender a programar um comando lógico programável 

(CLP) SIMATIC S7-1200 com a ferramenta de programação TIA Portal. O módulo 

fornece os fundamentos e apresenta as diferentes etapas do procedimento com base 

em um exemplo detalhado. 

 

 Instalação do software e configuração da interface de programação 

 Esclarecimentos de como é um CLP e como este trabalha 

 Estrutura e operação do CLP SIMATIC S7-1200 

 Criação, carregamento e teste de um programa exemplo 

 

 

Pré-requisitos: 

 

Para um bom entendimento desse módulo, é 

 necessário conhecimento sobre Windows 

  

Fatores adicionais para 
a programação CLP 
Módulo 30 

Fundamentos da 
programação CLP  
Módulo 10, módulo 20 
 

PROFIBUS    PROFINET 

Módulo 60      Módulo 70 

AS-Interface 

Módulo 50 

 

Tecnologia de 

segurança 

Módulo 80 

 

Tecnologia de 

acionamento  

Módulo 100 

 

Visualização do 

processo (IHM)  

Módulo 90 

 

 

Tecnologia de 

sensores 

Módulo 110 

 

Simulação do sistema 

SIMIT Módulo 150 

 

Outras linguagens de 
programação 
Módulo 40 
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Hardware e software necessários 

 

1 PC Pentium 4 com 1.7 GHz, 1 GB de RAM (XP) ou 2 GB de RAM (Vista), espaço livre 

em disco de  aprox. 2 GB 

Sistema operacional Windows XP Professional SP3 / Windows 7 Professional / Windows 

7 Enterprise / Windows 7 Ultimate / Windows 2003 Server R2 / Windows Server 2008 

Premium SP1, Business SP1, Ultimate SP1 

2 Software STEP 7 Professional V11 SP1 (TIA Portal V11) 

3 Conexão Ethernet entre o PC e o CLP 315F-2 PN/DP 

4 CLP SIMATIC S7-1200, p.ex., CPU 1214C.  

As entradas deverão ser executadas em um painel de controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 PC 

 

2 STEP 7 

Professional V11 

(TIA Portal) 

 

4 S7-1200 com  

CPU 1214C 

3 Conexão Ethernet 
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2. Notas sobre a programação do SIMATIC S7-1200 
 

2.1 Sistema de automação SIMATIC S7-1200 
 

O sistema de automação SIMATIC S7-1200 é um sistema de microcontrolador 

modular para as faixas de baixa e média potência. 

Existe uma ampla gama de módulos para a adaptação ideal em diferentes tarefas de 

automação. 

O controlador S7 é composto de uma fonte de alimentação, uma CPU e módulos de 

entrada e de saída para os sinais digitais e analógicos.  

Eventualmente, também são aplicados módulos funcionais e de comunicação para tarefas 

específicas, como por exemplo, o controle do motor de passo. 

 

O controlador lógico programável (CLP) monitora e controla uma máquina ou um processo 

por meio do software S7. No software S7, os módulos de Input/Output (I/O) são consultados 

através de endereços de entrada (%I) e endereçados através de endereços de saída (%Q). 

O sistema é programado com o software STEP 7. 

2.2 Software de programação STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11) 
 

O software STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11) é a ferramenta de 

programação para os sistemas de automação  

- SIMATIC S7-1200 

- SIMATIC S7-300 

- SIMATIC S7-400 

- SIMATIC WinAC 

 

Com STEP 7 Professional V11, as seguintes funções podem ser usadas para a automação 

de um sistema: 

- configuração e parametrização do hardware 

- estabelecimento da comunicação 

- programação 

- teste, startup e serviço com as funções de operação/diagnóstico 

- documentação 

- criação de telas para os SIMATIC Basic Panels com WinCC Basic integrado. 

- com os pacotes WinCC avançado também é possível criar soluções de 

visualização para PCs e outros painéis 

 

Todas as funções são auxiliadas por uma Ajuda detalhada. 
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3. Instalação do software STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11) 
 

O STEP 7 Professional é disponibilizado em DVD. 

 

Para instalar o STEP 7, proceda da seguinte forma: 

 

1. Coloque o DVD do STEP 7 Professional na unidade de disco de DVD.  

2. O programa de instalação é automaticamente inicializado. Em caso negativo, 

clique duas vezes no arquivo ‚ START.exe’.  

3. O programa de instalação irá guiá-lo através de toda a instalação do STEP 7 

Professional 

4. Para usar o STEP 7 Professional em seu computador é necessária uma chave 

de licença. 

 

Esta chave de licença poderá ser transferida para o seu computador durante o 

processo de instalação a partir do pen drive fornecido. Depois disto, será possível 

mover esta chave de licença novamente para outras mídias com o software 

'Automation License Manager'. Esta chave de licença também poderá estar em 

outro computador e ser consultada através da rede. 

 

 

3.1 Instalação das atualizações do STEP 7 Professional V11 (TIA Portal 

V11) 
 

São feitas frequentes atualizações no STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11) para permitir 

a vinculação ideal de novos produtos, estas atualizações são disponibilizadas na Internet. 

 

A página Web correspondente é: 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/com/59604410 

 

Nesta página é possível fazer o download das atualizações. 

Em seguida, estas são instaladas como segue:  

 

1. Primeiro, a partir dos arquivos salvos, a 'aplicação' é iniciada por meio de clique 

duplo. Abaixo está a atualização 4 da versão 11 do Service Pack 2 

‚SIMATIC_TIAP_V11_0_SP2_UPD4‘.  

( SIMATIC_TIAP_V11_0_SP2_UPD4)  
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Nota:  

Antes disto, é imprescindível verificar os pré-requisitos do software. Neste caso o 

pré-requisito é um pacote de software STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11) SP2 

já instalado. 

 

2. No segundo passo, é selecionado o idioma de instalação. ( Idioma de 

instalação: Alemão  Avançar)  

 

3. No terceiro passo, a pasta "Temp" pode ser selecionada para extrair o pacote. 

( Avançar)  

 

4. No quarto passo, é possível visualizar outras informações do produto. ( Ler 

informações do produto  Avançar)  

 

5. No quinto passo, os acordos de licença deverão ser aceitos e as notas de 

segurança deverão ser confirmadas. (     Avançar)  

 

6. No sexto passo, as notas de segurança são aceitas. (   Avançar)  

 

7. No sétimo passo, a instalação é iniciada. ( Instalar)  

 

8. Após a instalação da atualização, o computador deverá ser reiniciado. ( 

Reiniciar )  

 

3.2 Atualização do catálogo de hardware no STEP 7 Professional V11  

(TIA Portal V11 com Hardware Support Packages (HSP) 
 

Para a vinculação de novos módulos no catálogo de hardware do STEP 7 Professional V11 

(TIA Portal V11), Hardware Support Packages (HSP) são disponibilizados na Internet. 

 

A página Web correspondente é: 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/com/54164095 

 



77 
 

A descrição para a instalação dos Hardware Support Packages (HSP) poderá ser 

encontrada em: 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/com/54163659 

 

Aqui será mostrado com um novo módulo pode ser instalado no STEP 7 Professional 

V11  

(TIA Portal V11):  

 

1. Primeiro o arquivo baixado deverá ser 'extraído' no Windows Explorer.  

( HSP_V11SP2_00…..  Extrair todos …)  
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2. No segundo passo, o item 'Installed software' é selecionado no TIA Portal. ( Installed 

software)  

 

 

 

3. No terceiro passo, selecione 'Detailed information about installed software'. 

( Detailed information about installed software)  
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4. No quarto passo, em 'Installation of support packages', selecione o botão 'Add 

from file system'. ( Installation of support packages  Add from file system)  

 

 
 

5. No quinto passo, selecione o Hardware Support Package desejado em formato 

'*.isp11' e abra-o.  

( *.isp11  Open)  
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6. No sexto passo, em 'Installation of support packages', selecione o Hardware 

Support Package desejado e instale-o. ( Installation of support packages    

Install)  

 

 

7. Se a mensagem de erro a seguir for exibida, o TIA Portal no plano de fundo deverá ser 

fechado, sendo que a janela de mensagem deve permanecer aberta. Depois disto, será 

possível continuar a instalação. ( Continue)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

8. O status da instalação será exibido até, por fim, aparecer a nota de que o TIA Portal 

deve ser reiniciado. ( Finish)  
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4. Conectar com a CPU através de TCP/IP e executar o reset para as 

configurações de fábrica 
 

Para poder programar o SIMATIC S7-1200 a partir de um PC, aparelho de 

programação ou notebook, é necessária uma conexão TCP/IP.  

 

Para que o PC e o SIMATIC S7-1200 possam se comunicar um com o outro é 

importante que os endereços IP de ambos os dispositivos sejam compatíveis. 

 

Primeiro mostraremos como o endereço IP do computador pode ser configurado. 

 

9. Em 'Painel de controle', chamar as 'Conexões de rede' e lá selecionar as 

'Propriedades' da conexão LAN. ( Iniciar  Configurações  Painel de 

controle  Conexões de rede  Local Area Connection  Propriedades)  
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10. Selecione as 'Propriedades' do 'Protocolo de Internet (TCP/IP)'  

( Internet Protocol (TCP/IP)  Propriedades)  

 

 

 

11. Em seguida, é possível configurar os 'Endereços IP' e a 'Máscara de subrede' 

e aplicar com 'OK'. ( Usar o seguinte endereço IP  Endereço IP: 

192.168.0.99  Máscara de subrede 255.255.255.0  OK  Fechar)  
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Notas sobre a conexão à Ethernet (maiores informações no Anexo V do 

documento de treinamento): 

 

Endereço MAC: 

O endereço MAC é composto de uma parte fixa e uma parte variável. A parte fixa 

("Basic MAC address") identifica o fabricante (Siemens, 3COM, ...). A parte variável 

do endereço MAC diferencia os diferentes participantes da Ethernet e deve ser 

atribuída de forma exclusiva em nível global. Todos os módulos possuem um 

endereço MAC predefinido inscrito. 

 

Faixa de valores para o endereço IP: 

O endereço IP é composto de 4 números decimais na faixa de valores de 0 a 255, 

separados por um ponto; por exemplo, 141.80.0.16 

 

Faixa de valores para a máscara de subrede: 

Esta máscara é usada para poder detectar se os dispositivos com seus respectivos 
endereços IP pertencem à subrede local ou se só podem ser alcançados por meio de um 
roteador. 
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A máscara de subrede é composta de 4 números decimais na faixa de valores de 0 a 

255, separados por um ponto; por exemplo, 255.255.0.0 

Os 4 números decimais da máscara de subrede devem conter, em sua 

representação binária a partir da esquerda, uma sequência de valores "1" sem 

espaços e, a partir da direita, uma sequência de valores "0" sem espaços. 

Os valores "1" determinam a faixa do endereço IP para o número de rede. Os valores 

"0" determinam a faixa do endereço IP para o endereço do participante. 

Exemplo:  

valores corretos: 255.255.0.0 decimal  = 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 

0000 binário 

    255.255.128.0 decimal = 1111 1111.1111 1111.1000 

0000.0000 0000 binário 

    255.254.0.0 decimal  = 1111 1111.1111 1110.0000 

0000.0000.0000 binário 

valores incorretos: 255.255.1.0 decimal  = 1111 1111.1111 1111.0000 0001.0000 

0000 binário 

 

Faixa de valores para o endereço de gateway (roteador): 

O endereço é composto de 4 números decimais na faixa de valores de 0 a 255, 

separados por um ponto; por exemplo, 141.80.0.1.  

 

Relação entre os endereços IP, endereço do roteador e da máscara de subrede: 

O endereço IP e o endereço de gateway só podem se diferenciar por um local, no 

qual consta "0" na máscara de subrede. 

Exemplo:Você inseriu: 255.255.255.0 para máscara de subrede; 141.30.0.5 para 

endereço IP e 141.30.128.1 para endereço do roteador.  

O endereço IP e o endereço de gateway só podem possuir um valor diferente no 4º 

número decimal. No exemplo, no entanto, o 3º número já é diferente.  

 

Portanto, é necessário alterar: 

 

- a máscara de subrede para: 255.255.0.0 ou 

- o endereço IP para: 141.30.128.5 ou 



86 
 

- o endereço de gateway para: 141.30.0.1 

O endereço IP do SIMATIC S7-1200 é configurado como segue. 

 

12. Selecione o 'Totally Integrated Automation Portal', que aqui é chamado por 

meio de um clique duplo. ( TIA Portal V11)  

 

 

 

13. Selecione o item 'Online & Diagnostics' e, em seguida, abra 'Project view'. ( 

Online & Diagnostics  Project view)  
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14. Na árvore do projeto, selecione a seguir a placa de rede que foi anteriormente 

configurada em 'Online access'. Clicando em 'Update accessible devices' 

você verá o endereço MAC do SIMATIC S7-1200 conectado. Selecione, então, 

'Online & Diagnostics'. ( Online access  … Network connection Update 

accessible devices  MAC= …..  Online & Diagnostics) 

 

 

Nota:  

Se já tiver sido configurado um endereço IP para a CPU, este será exibido ao invés 

do endereço MAC. 
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15. Em 'Functions' você encontrará o item 'Assign IP address'. Insira aqui o 'IP 

address' e a 'Subnet mask'. Em seguida, clique em 'Assign IP address' e este 

novo endereço será atribuído ao seu SIMATIC S7-1200. ( Functions  Assign 

IP address  IP address: 192.168.0.1  Subnet mask: 255.255.255.0  Assign 

IP address) 
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16. Em seguida, selecione 'Reset to factory settings' em 'Functions'. Deixe a 

configurações em 'Keep IP address' e clique em 'Reset'. ( Functions  Reset 

to factory settings  Keep IP address  Reset) 

 

 

17. Confirme a pergunta se realmente deseja executar o reset das configurações de 

fábrica com 'OK'. ( OK) 

 

 

  



90 
 

5. O que é um CLP e para que os CLPs são usados? 
 

5.1 O que significa o termo CLP? 
 

CLP é a abreviação de controlador lógico programável. Trata-se de um dispositivo 

que controla um processo (por exemplo, uma impressora para a impressão de 

jornais, um sistema de enchimento para o preenchimento de cimento, uma prensa 

para estampar peças moldadas de plástico etc. ... ). 

Isto se realiza conforme as instruções de um programa que se encontra na memória 

do dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLP 

 

Máquina 

 

Programa com 

instruções 

Memória 

Programa carregado na 

memória do CLP...... 

.... controla a máquina 
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5.2 Como o CLP controla o processo? 
 

O CLP controla o processo por meio dos assim chamados atuadores conectados 

nas saídas do CLP quando estas são energizadas com uma tensão de controle de, 

p.ex., 24 V. Desta forma é possível ligar e desligar motores, estender ou retrair 

válvulas ou acender e desligar lâmpadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M 

M 

0 V 

24 V 

As saídas do CLP controlam os 

atuadores por meio da comutação 

da tensão de controle! 

 

CLP 

Saídas 

Lâmpada acesa 

Lâmpada apagada 
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5.3 A partir de onde o CLP recebe informações sobre os estados do 

processo? 
 

O CLP recebe as informações sobre o processo a partir de dispositivos que estão 

ligados às entradas do CLP. Estes dispositivos podem ser, por exemplo, sensores 

que detectam se uma peça de trabalho se encontra em uma determinada posição ou 

também um interruptor ou botão simples que pode ser aberto ou fechado. Neste caso 

é feita a diferenciação entre os contatos normalmente fechados, que estão 

fechados quando não acionados, e os contatos normalmente abertos, que estão 

abertos quando não acionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Qual é a diferença entre os contatos normalmente fechados e 

normalmente abertos? 
 

Nos transmissores de sinal é feita a diferenciação entre os contatos normalmente 

fechados e os contatos normalmente abertos. 

 

O interruptor aqui ilustrado é um contato normalmente aberto, isto é, ele estará 

fechado quando for acionado. 

 

24 V 

24 V 

0 V 

As entradas do CLP registram as 

informações sobre os estados no 

processo! 

 

CLP 

Entradas 

Interruptor fechado 

Interruptor aberto 

24 V 
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O interruptor aqui ilustrado é um contato normalmente fechado, isto é, ele estará 

fechado quando não tiver sido acionado. 
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fechado fechado 

Contato 

normalmente 

fechado 
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5.5 Como o SIMATIC S7-1200 reage em relação aos sinais de entrada/saída 

individuais? 
 

A especificação de uma determinada entrada ou saída dentro do programa é 

chamada de endereçamento. 

As entradas e saídas dos CLPs são geralmente divididas em grupos de 8 em 

módulos de entrada e de saída digitais. Esta unidade de 8 é denominada byte. Cada 

um destes grupos recebe um número correspondendo ao assim chamado endereço 

de byte. 

Para endereçar uma única entrada ou saída dentro de um byte, cada byte é dividido 

em oito bits individuais. Estes são consecutivamente numerados de bit 0 até bit 7. 

Assim se obtém o endereço de bit. 

O CLP aqui ilustrado possui os bytes de entrada 0 e 1, bem como os bytes de saída 

0 e 1. 

 

Para, por exemplo, endereçar a quinta entrada digital, deve-se inserir o seguinte 

endereço: 

 

%I    0 . 4 

 

%I identifica aqui o tipo de endereço como entrada, 0 o endereço de byte e 4 o 

endereço de bit. O endereço de byte e o endereço de bit são sempre separados por 

um ponto. 

 

14 entradas digitais integradas 

Byte 0 bit 0 a 7 e byte 1 bit 0 a 5 

10 saídas digitais integradas 

Byte 0 bit 0 a 7 e byte 1 bit 0 a 1 
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Nota:  No endereço de bit, consta aqui um 4 para a quinta entrada, pois a 

contagem é iniciada em 0. 

 

Para, por exemplo, endereçar a décima saída, deve-se inserir o seguinte endereço: 

 

%Q    1 . 1 

 

%Q identifica aqui o tipo de endereço como saída, 1 o endereço de byte e 1 o 

endereço de bit. 

O endereço de byte e o endereço de bit são sempre separados por um ponto. 

 

Nota: 

No endereço de bit, consta aqui um 1 para a décima saída, pois a contagem é 

iniciada em 0. 

5.6 Como o programa é executado no CLP? 
 

A execução do programa em um CLP realiza-se de forma cíclica conforme a seguinte 

sequência: 

 

1. Na primeira etapa, o status da imagem de processo das saídas (PAA) é 

transferido para as saídas e estas são ligadas ou desligadas.  

2. Em seguida, o processador, que representa praticamente o cérebro do CLP, 

consulta se as entradas individuais estão ou não conduzindo tensão. Este status 

das entradas é salvo na imagem de processo das entradas (PAE). Nisto, a 

informação 1 ou "High" é definida para as entradas conduzindo tensão e a 

informação 0 ou "Low" é definida para as entradas não conduzindo tensão. 

3. Este processador executa, então, o programa salvo na memória de programa. 

Este é composto de uma lista de operações e instruções lógicas que são 

executadas sucessivamente. Para a informação de entrada, é acessada a PAE 

anteriormente lida e os resultados das operações são gravados em uma assim 

chamada imagem de processo das saídas (PAA). Outros espaços de memória, 

por exemplo, para dados locais dos subprogramas, blocos de dados e 

marcadores também são eventualmente acessados pelo processador durante a 

execução do programa. 
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4. Por fim também são executadas tarefas internas do sistema operacional, tais 

como autoteste e comunicação. Em seguida, como continuação retorna-se ao 

item 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa do CLP na 

memória de 

programa  

 

1ª instrução 

2ª instrução 

3ª instrução 

4ª instrução 

... 

 

 

 

última instrução 

1. Transferir o status da PAA às 

saídas. 

2. Salvar o status das entradas na 

PAE. 

3. Execução da 

instrução do 

programa para 

instrução com 

acesso a PAE e 

PAA  

4. Executar as tarefas internas do sistema 

operacional.  

(comunicação, autoteste etc…) 

PAE 

Dados locais 

Marcador 

Blocos de dados 

PAA 
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Nota:  

O tempo que o processador necessita para esta sequência é chamado de tempo de 

ciclo. 

Este, por sua vez, é dependente da quantidade e do tipo de instruções e do 

desempenho do processador. 

5.7 Como são as operações lógicas no programa CLP? 

 

As operações lógicas são usadas para poder definir as condições para a comutação 

de uma saída. 

No programa CLP estas podem ser criadas na linguagem de programação de 

diagrama ladder (LD) ou de diagrama de blocos funcionais (FBD). 

Para maior clareza, iremos nos limitar aqui ao FBD. 

Existe grande variedade de diferentes operações lógicas que podem ser aplicadas 

nos programas dos CLP's.  

No entanto, a CONJUNÇÃO (AND), a DISJUNÇÃO (OR) e a NEGAÇÃO (NOT) de 

uma entrada são as operações mais frequentemente utilizadas e deverão ser aqui 

esclarecidas com base em exemplos. 

 

Nota: As informações sobre outras operações lógicas poderão ser rapidamente 

consultadas em nossa ajuda online. 

 

5.7.1 Conjunção (E) 

 

Exemplo de uma conjunção: 

Uma lâmpada deverá se acender quando simultaneamente dois interruptores são 

acionados como contatos normalmente abertos. 

Esquema de ligação: 

 

 

 

 

24 V 

M 

S1 S2 

P1 
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Esclarecimento: 

A lâmpada irá se acender quando ambos os interruptores são acionados. 

Portanto, quando os interruptores S1 e S2 estiverem acionados, a lâmpada P1 se 

acende. 

 

Circuito do CLP: 

Para transformar esta lógica em um programa CLP, naturalmente ambos os 

interruptores deverão estar conectados nas entradas do CLP. Aqui S1 está 

conectado na entrada I 0.0 e S2 está conectado na entrada I 0.1. 

Além disto, a lâmpada P1 deverá estar conectada em uma saída, por exemplo, Q 

0.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

24 V 

 

CLP 

Entradas 

Interruptor S1 

Interruptor S2 

%I 0.0 

%Q 0.0 

Saídas 

A lâmpada P1 deve 

se acender quando 

os interruptores S1 

e S2 estiverem 

acionados. 

24 V 

%I 0.1 
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Conjunção (E) no FBD: 

 

No diagrama de blocos funcionais, FBD, a conjunção é programada por 

representação gráfica e possui o seguinte aspecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2 Disjunção (OU) 

 

Exemplo de uma disjunção: 

 

Uma lâmpada deverá se acender quando um ou ambos de dois interruptores são 

acionados como contatos normalmente abertos. 

 

& 
= 

%Q 0.0 

%I 0.1 

%I 0.0 

Entradas da 

conjunção. 

Pode-se 

usar mais de 

2 entradas 

aqui! 

Saída a qual a 

atribuição é 

definida! 

Representação 

gráfica da 

conjunção! 

Atribuição dos 

resultados da 

operação lógica! 
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Esquema de ligação: 

 

 

 

 

 

 

 

Esclarecimento: 

A lâmpada irá se acender quando um ou ambos os interruptores são acionados. 

Portanto, quando o interruptor S1 ou S2 for acionado, a lâmpada P1 se acende. 

Circuito do CLP: 

Para transformar esta lógica em um programa CLP, naturalmente ambos os 

interruptores deverão estar conectados nas entradas do CLP. Aqui S1 está 

conectado na entrada I 0.0 e S2 está conectado na entrada I 0.1. 

Além disto, a lâmpada P1 deverá estar conectada em uma saída, por exemplo, Q 

0.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M 

24 V 

M 

S1 

S2 

P1 

24 V 

 

CLP 

Entradas 

Interruptor S1 

Interruptor S2 

%I 0.0 

%Q 0.0 

Saídas 

A lâmpada P1 

deve se acender 

quando os 

interruptores S1 

ou S2 estiverem 

acionados. 

24 V 

%I 0.1 

24 V 
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Disjunção (OU) no FBD: 

 

No diagrama de blocos funcionais, FBD, a disjunção é programada por 

representação gráfica e possui o seguinte aspecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3 Negação (NOT) 

 

Em operações lógicas é frequentemente necessário consultar se um contato 

normalmente aberto NÃO foi acionado ou se um contato normalmente fechado 

foi acionado e, desta forma, não existe tensão na respectiva entrada. 

Isto se faz por meio da programação de uma negação na entrada da conjunção ou 

disjunção. 

 

No diagrama de blocos funcionais, FBD, a negação de uma entrada em uma 

conjunção é programada conforme a seguinte representação gráfica: 

 

= 

%Q 0.0 

%I 0.1 

%I 0.0 

Entradas da 

disjunção. 

Pode-se usar 

mais de 2 

entradas aqui! 

Saída a qual a 

atribuição é 

definida! 

Representação 

gráfica da disjunção! Atribuição dos 

resultados da 

operação lógica! 

> 
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A saída %Q 0.0 irá possuir tensão quando %I 0.0 não estiver comutado e %I 0.1 

estiver comutado. 

  

& = 
%Q 0.0 

%I 0.1 

%I 0.0 

Entrada da 

conjunção que deve 

ser negada! 

Representação 

gráfica da negação! 
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5.8 Como o programa do CLP é criado? Como ele é colocado na memória do 

CLP? 
 

O programa CLP é criado com o software STEP 7 em um PC e lá armazenado em 

cache. 

Após o PC ser conectado ao CLP por meio da interface TCP/IP, o programa poderá 

ser carregado na memória do CLP por meio da função de carregamento. 

 

Portanto, para a execução do programa no CLP, o PC não é mais necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

A sequência precisa será descrita passo a passo nos capítulos a seguir. 

  

 

      PC com STEP 

7 

 

CLP S7-1200 

1. Criar o 

programa 

CLP com 

STEP 7 no 

PC. 

2. Conectar o 

PC com o 

CLP por meio 

da interface 

TCP/IP. 

3. Carregar o 

programa do 

PC na 

memória do 

CLP. 
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6.  Estrutura e operação do SIMATIC S7-1200 
 

Gama de módulos: 

 

O SIMATIC S7-1200 é um sistema de automação modular oferecendo a seguinte 

gama de módulos: 

 

- Módulo central, CPU, com diferentes potências, entradas/saídas integradas e 

interface PROFINET (por exemplo, CPU1214C) 

 

 

- Fonte de alimentação, PM, com entrada de 120/230 V CA, 50 Hz/60 Hz, 1,2 

A/0,7 A e saída de 24 V CC / 2,5 A 

 

 

- Placas de sinal, SB, para adicionar entradas/saídas analógicas ou digitais, sendo 

que o tamanho da CPU permanece inalterado. (as placas de sinal podem ser 

usadas nas CPUs 1211C / 1212C e 1214C.) 
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Módulos de sinal, SM, para entradas e saídas digitais e analógicas (nas CPUs 1212C 

podem ser usados, no máx., 2 SMs e na 1214C, no máx., 8 SMs.) 

 

 

 

- Módulos de comunicação, CM, para comunicação serial RS232 / RS 485  

(nas CPUs 1211C / 1212C e 1214C podem ser usados até 3 CMs.) 

 

- Compact Switch Module, CSM, com 4 entradas para conectores RJ45 10/ 100 

MBit/s 

 

- Cartões de memória SIMATIC de 2MB ou 24 MB para armazenar os dados do 

programa e simples substituição das CPUs em caso de manutenção 
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Nota:  

Para este módulo é necessário somente uma CPU qualquer com entradas e saídas 

digitais integradas. 

Elementos importantes da CPU: 

 

Com uma alimentação de tensão (conexão de 24 V) integrada e entradas e saídas 

integradas, a CPU S7-1200 pode ser diretamente aplicada sem a necessidade de 

outros componentes. 

 

Para a comunicação com um dispositivo de programação, a CPU possui uma porta 

TCP/IP integrada.  

Desta forma, através de uma rede ETHERNET, a CPU pode ser comunicar com 

unidades de controle IHM e outras CPUs. 

 

 

 

①  Conexão de 24 V 

②  Terminais de encaixe para fiação do usuário (atrás das tampas de cobertura) 

③  LEDs de status para as E/S integradas e o estado operacional da CPU 

④  Porta Ethernet para comunicação (na parte inferior da CPU) 
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O cartão de memória/memory card (MC) SIMATIC armazena o programa, dados, 

dados do sistema, arquivos e projetos. Ele pode ser usado para: 

- transferência de um programa para diversas CPUs 

- atualização de firmware das CPUs, módulos de sinal SM e módulos de 

comunicação CM 

 

Estados operacionais da CPU 

 

A CPU apresenta os três estados operacionais a seguir:  

● No modo STOP, a CPU não executa o programa e é possível carregar um projeto. 

● No modo STARTUP, a CPU executa a inicialização. 

● No modo RUN, o programa é executado de forma cíclica. No modo RUN da CPU, 

não é possível carregar um projeto. 

 

A CPU não possui um interruptor físico para a alteração do estado operacional.  

O estado operacional (STOP ou RUN) é alterado por meio do botão no painel de 

controle do software STEP 7 Basic. Além disto, o painel de controle contém o botão 

MRES para executar o reset geral da memória e exibe os LEDs de status da CPU. 
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O LED de status RUN/STOP no lado frontal da CPU exibe o atual estado 

operacional por meio da cor da indicação. 

 

 

 

Adicionalmente, existem também os LEDs ERROR para a indicação de erros e 

MAINT para a indicação de uma necessidade de manutenção. 

  

● A luz amarela indica o modo STOP. 

 

● A luz verde indica o modo RUN. 

 

● Uma luz intermitente indica o modo 

STARTUP. 
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7. Exemplo de tarefa para controlador de prensa 
 

Como nosso primeiro programa, iremos programar um controlador de prensa. 

 

Uma prensa com equipamento de proteção só deve ser ativada por meio de um 

botão INICIAR S3 quando a grade de proteção estiver fechada. Este estado é 

monitorado por meio de um sensor de grade de proteção fechada B1. 

Em caso afirmativo, a válvula de 5/2 vias M0 para o cilindro da prensa é energizada 

para que uma forma de plástico possa ser estampada. 

A prensa deve subir novamente quando o botão de PARADA DE EMERGÊNCIA 

(NF) for acionado ou quando o sensor da grade de proteção B1 não mais responder 

ou quando o sensor do cilindro B2 responder como estendido. 

 

Lista de atribuição: 

 

Endereço  Símbolo  Comentário 

 

%I 0.1  EMERGENCY OFF Botão de PARADA DE EMERGÊNCIA NF 

%I 0.3  S3   Botão iniciar S3 NA 

%I 0.4  B1   Sensor de grade de proteção fechada NA 

%I 0.5  B2   Sensor de cilindro estendido NA 

%Q 0.0 M0   Cilindro A estendido 
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EMERGENCY OFF 
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8. Programação da prensa para o SIMATIC S7-1200 
 

O gerenciamento do projeto e a programação realizam-se com o software 'Totally 

Integrated Automation Portal'. 

 

Aqui, em uma interface única, são criados, parametrizados e programados os 

componentes da solução de automação, tais como controle, visualização e rede. 

Ferramentas online estão disponíveis para o diagnóstico de erros. 

 

O software 'Totally Integrated Automation Portal' possui duas diferentes 

visualizações, a visualização do portal e a visualização do projeto. 

8.1 Visualização do portal 
 

A visualização do portal propicia uma visualização das ferramentas para a edição do projeto. 

Aqui é possível decidir, de maneira rápida, o que se deseja fazer e chamar a ferramenta para 

a tarefa em questão. Se necessário, realiza-se a alteração automática para a visualização do 

projeto conforme a tarefa selecionada. Aqui, o acesso e os primeiros passos deverão ser 

particularmente facilitados.  

 

Nota:  

No canto inferior esquerdo é possível alterar da visualização do portal para a 

visualização do projeto! 
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8.2 Visualização do projeto 
 

A visualização do projeto é uma vista estruturada de todos os elementos do projeto. Como 

padrão, na parte superior está a barra de menu com as barras de ferramentas, na esquerda a 

árvore do projeto com todos os elementos de um projeto e na direita os assim chamados 

'Task-Cards' com, por exemplo, instruções e bibliotecas. 

 

Se um elemento for selecionado na árvore do projeto (aqui, por exemplo, o bloco de 

programa FC1), este será exibido no centro e lá poderá ser editado. 

 

 

 

Nota:  

No canto inferior esquerdo é possível alterar da visualização do projeto para a 

visualização do portal! 
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Seguindo os passos abaixo é possível criar um projeto para o SIMATIC S7-1200 e 

programar a solução da tarefa: 

 

1.  A ferramenta central é o 'Totally Integrated Automation Portal', que é 

chamada aqui por meio de um clique duplo. ( Totally Integrated Automation 

Portal V11) 

 

 

 

2.  Os programas para o SIMATIC S7-1200 são administrados em projetos. Um 

projeto é criado na visualização do portal ( Create a new project  Startup  

Create) 
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3.  Então, são sugeridos os 'First steps' para a criação do projeto. Queremos, 

primeiro, 'Configure a device'. ( First steps  Configure a device) 
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4.  Então iremos 'Add new device'’ com o 'nome de dispositivo 

controller_press'. A partir do catálogo, selecionamos a 'CPU1214C' com a 

referência correspondente. ( Add new device  controller_press  CPU1214C 

 6ES7 …….  Add) 
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5.  O software altera automaticamente para a visualização do projeto com a 

configuração de hardware aberta. Aqui pode-se adicionar outros módulos do 

catálogo de hardware (à direita da CPU) e configurar os endereços das 

entradas/saída em 'Device view'. Neste caso, as entradas integradas da CPU 

possuem os endereços %I 0.0 - %I 1.5 e as saídas integradas possuem os 

endereços %Q0.0 - %Q1.1 ( Device view  DI14/DO10  0…1) 
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6.  Para que o software acesse posteriormente a CPU correta, o respectivo 

endereço IP e máscara de rede deverão ser configurados. ( Properties  

General  PROFINET interface  IP address: 192.168.0.1  Subnet mask: 

255.255.255.0)  

(consulte também: o capítulo 3 com relação à configuração da interface de 

programação.) 
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7.  Como na programação moderna não são usados endereços absolutos, mas sim 

variáveis simbólicas, aqui é necessário definir as Variáveis globais do CLP.  

 

Estas variáveis globais do CLP são nomes descritivos com comentário para 

todas as entradas e saídas usadas no programa. Posteriormente, as variáveis 

globais do CLP poderão ser acessadas através dos respectivos nomes durante a 

programação.  

Estas variáveis globais podem ser usadas em todo o programa e em todos os 

blocos. 

 

Para tal, na árvore do projeto, selecione 'controller_press [CPU1214C 

DC/DC/DC]’ e, em seguida, 'PLC tags'. Abra a 'Default tag table' com um 

clique duplo e insira ali os nomes para as entradas e saídas conforme mostrado 

abaixo.  

( controller_press [CPU1214C DC/DC/DC]'  PLC tags Default tag table) 
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8.  A sequência do programa é gravada nos assim chamados blocos. Como padrão, 

o bloco de organização OB1 já existe. 

Este representa a interface ao sistema operacional da CPU e é automaticamente 

chamado e ciclicamente processado. 

A partir deste bloco de organização é possível chamar outros blocos, tais como 

por exemplo, a função FC1, para a programação estruturada. 

Isto faz com que a tarefa completa seja decomposta em subtarefas. Estas são 

mais fáceis de solucionar e ter a sua funcionalidade testada. 

Estrutura do programa do exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco de 
organização OB1 
 
Bloco ciclicamente 
chamado pelo 
sistema operacional. 
Aqui é a chamada 
da função FC1 
 

 

Função  
FC1 
 
Contém, neste 
exemplo, o 
programa para o 
controlador de 
prensa. É chamado 
por OB1. 
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9. Para criar a função FC1, selecione 'controller_press [CPU1214C DC/DC/DC]’ e, 

em seguida, 'Program blocks' na árvore do projeto. Clique duas vezes sobre 'Add new 

block'. ( controller_press [CPU1214C DC/DC/DC]’  Program blocks  Add new block) 
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10.  Selecione a opção 'Function (FC)’ e dê o nome 'program press'. Como linguagem de 

programação é predefinido o diagrama de blocos funcionais 'FBD'. A numeração 

realiza-se automaticamente. Como esta FC1 é posteriormente chamada através do 

nome simbólico, o número não é de grande importância. Aplique as entradas por meio 

de 'OK'. ( Function (FC)  program press  FBD  OK) 

 

 

 

Nota: 

Geralmente, em uma função armazenada, é necessário usar um bloco de função 

com um bloco de dados de instância correspondente. 

Como em nosso exemplo de programação o armazenamento realiza-se fora do 

bloco através de uma variável OUT e, portanto, PAA, aqui é possível trabalhar 

com uma função (FC). 
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11.  O bloco 'program press [FC1]' é, então, automaticamente aberto. Antes de 

poder gravar o programa, é necessário declarar a interface do bloco.  

Na declaração da interface, são definidas as variáveis locais conhecidas 

somente neste bloco.  

 

As variáveis subdividem-se em dois grupos: 

 Os parâmetros do bloco, que formam a interface do bloco para a chamada no programa. 

Tipo Designação Função Disponível em 

Parâmetros de 

entrada 
Input 

Parâmetros cujos valores 

são lidos pelo bloco.  

Funções, blocos de função e 

alguns tipos de blocos de 

organização 

Parâmetros de 

saída 
Output 

Parâmetros cujos valores 

são gravados pelo bloco. 
Funções e blocos de função 

Parâmetros de 

transição 
InOut 

Parâmetros cujo valor é 

lido pelo bloco na 

chamada e no qual se 

realiza a gravação após o 

processamento. 

Funções e blocos de função 

 

 Dados locais usados para o armazenamento de resultados intermediários. 

Tipo Designação Função Disponível em 

Dados locais 

temporários 
Temp 

Variáveis usadas para o 

armazenamento de 

resultados intermediários 

temporários. Os dados 

temporários são mantidos 

somente durante um ciclo.  

Funções, blocos de função e 

blocos de organização 

Dados locais 

estáticos 
Static 

Variáveis usadas para o 

armazenamento de 

resultados intermediários 

estáticos no bloco de 

dados de instância. Os 

dados estáticos são 

mantidos até nova 

gravação, inclusive ao 

longo de diversos ciclos. 

Blocos de função 
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12.  Na declaração das variáveis locais, no nosso exemplo são necessárias as 

seguintes variáveis. 

 

Input: 

emergency_off Aqui é lida a função de PARADA DE EMERGÊNCIA 

start_signal Aqui é lido o comando de início 

safety_fence_closed Aqui é consultada a grade de proteção fechada 

cylinder_extended Aqui é consultado o cilindro estendido 

 

Output: 

cyinder_out_in Aqui é gravado um estado para a saída do cilindro da 

prensa 

 

Todas as variáveis são do tipo 'Bool', isto é, variáveis que possuem o estado '0' 

(false) ou '1' (true). 

Para uma melhor compreensão, todas as variáveis locais devem ser escritas em 

letras minúsculas e acompanhadas de um comentário. 
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13.  Após a declaração das variáveis locais, é possível dar início à programação. 

Para uma melhor clareza, a programação realiza-se em redes. Uma nova rede 

pode ser acrescentada por meio de um clique do mouse sobre o símbolo  

'Insert network'. Da mesma forma como o bloco, cada rede deve ser 

documentada por, pelo menos, uma linha de título. Nos casos em que for 

necessário um texto mais longo para a descrição, também é possível utilizar o 

campo 'Comment'. ( ) 

 

Na criação de nossa solução necessitamos, então, definir um 'S' para a saída. Este 

poderá ser encontrado em 'Basic instructions'’ na pasta 'Bit logic operations'. 

Posicionando o mouse sobre um objeto, como por exemplo, o S, serão exibidas 

informações detalhadas sobre este objeto.  

( Basic instructions  Bit logic operations  S) 
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14.  Marcando-se um objeto e, em seguida, pressionando a tecla 'F1' no PC, a ajuda 

online referente a este objeto será exibida em uma janela. ( F1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

Neste local da ajuda online, o usuário pode se informar sobre a função e a ligação do 

S (Set output). 
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15.  Então, com o mouse, arraste o S para baixo do comentário na rede 1. ( S) 

 

 

 

 

 

Nota: 

Clicando no canto superior direito laranja, é possível alterar a função do bloco 

posteriormente através de um menu. 

 

 

  



127 
 

16.  Em nosso próximo passo, iremos marcar à esquerda a entrada do bloco S e 

clicar duas vezes sobre  CONJUNÇÃO (AND) nos favoritos. ( Entrada 

esquerda  Favorites  AND logic operation) 

 

 

 

 

 

Nota: 

Clicando sobre a estrela amarela abaixo, à esquerda, é possível adicionar 

entradas adicionais.  

Clicando no canto superior direito laranja, aqui também é possível alterar a função 

do bloco posteriormente através de um menu. 
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17.  Da mesma forma, colocamos em Network 2 a  DISJUNÇÃO (OR) em R 

para o reset da saída ( R   OR logic operation ) 
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18.  Agora se realiza a ligação das variáveis locais. Para tal, basta inserir as 

primeiras letras das variáveis locais nos campos dos comandos. Em seguida, a 

variável desejada pode ser selecionada a partir de uma lista. As variáveis locais 

são sempre identificadas por meio do símbolo '#' antes do nome. ( 

#cylinder_in_extend ). 

 

 

 

As variáveis locais também podem ser arrastadas a partir da interface. 
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19.  Complete da mesma forma as demais variáveis locais. Nos blocos de 

CONJUNÇÃO ou DISJUNÇÃO devem ser inseridas outras entradas. Clique 

sobre a estrela amarela ou marque a entrada inferior com o botão direito do 

mouse e selecione 'Insert input'. ( Insert input) 

20.  Para inverter uma entrada, marque a entrada correspondente e clique sobre 

 ou arraste o símbolo  de negação a partir de 'Favorites'’ até a 

entrada  

 

Programa no diagrama de blocos funcionais (FBD): 

 

 

 

 

Descrição de função do bloco FC 

 

O cilindro deve estender quando for dado o comando de início e a grade de proteção 

estiver fechada e o cilindro ainda não estiver estendido e a parada de emergência 

não estiver ativa. 
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O cilindro deve ser novamente recolhido quando estiver estendido ou quando a 

grade de proteção não estiver mais fechada ou quando a parada de emergência 

estiver ativa. 

 

Programa no diagrama ladder (LD): 
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21.  Em seguida, são selecionadas as 'Properties' do bloco de processamento 

cíclico 'Main[OB1]'. As propriedades dos blocos podem ser alteradas. ( 

Properties  Main[OB1]) 
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22.  Nas propriedades, selecione a 'Language' de programação diagrama de blocos 

funcionais 'FBD'.  

( FBD  OK) 

 

 

 

 

 

Outra possibilidade de alterar a linguagem do programa é: Switch programming 

language. 
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23.  Como já citado anteriormente, o bloco "program press" deve ser chamado a 

partir do bloco de programa Main[OB1]. Caso contrário, o bloco não será 

processado. Abra este bloco com um clique duplo sobre 'Main[OB1]'. ( 

Main[OB1] )  

 

 

 

 

 

  



136 
 

24.  O bloco "program press" poderá, então, ser movido por meio de simples 

Arrastar & Soltar para a rede 1 do bloco Main[OB1]. Não se esqueça de 

documentar as redes também no bloco Main[OB1]. ( program press)  
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25.  Os parâmetros de interface do bloco "program press" deverão agora ser 

conectados com as variáveis globais do CLP. Para tal, basta inserir as primeiras 

letras e selecionar o operando desejado a partir da lista. ( "EMERG_OFF") ou 

marque a tabela de variáveis padrão e arraste as variáveis a partir da 

visualização detalhada até o bloco. 

 

 

 

 

 

Nota 

A PARADA DE EMERGÊNCIA é um contato normalmente fechado (NF) e, portanto, deve 

ser negado, isto é, se a PARADA DE EMERGÊNCIA for acionada, não existirá mais sinal na 

entrada E0.1. Durante a ligação dos blocos com os endereços reais, é necessário atentar 

para os transmissores (NA, NF). 
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26.  O projeto é salvo por meio de um clique com o mouse em . 

 (  ) 

 

Programa no diagrama de blocos funcionais (FBD): 

 

 

 

 

Programa no diagrama ladder (LD): 
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27.  Para carregar o seu programa completo na CPU, primeiro selecione a pasta 

'controller_press' e clique, em seguida, no símbolo  Download to device. ( 

controller_press  ) 

  

 

 

 

28.  No diálogo a seguir, selecione 'PN/IE' como tipo da interface PG/PC e, em 

seguida, a placa de rede previamente configurada como interface PG/PC. Após 

'Update' os participantes acessíveis, você verá a sua CPU com o endereço 

192.168.0.1 e poderá selecionar o dispositivo de destino. Clique, então, em ‚

’. ( Type of the PG/PC interface: PN/IE  PG/PC interface: …… 

 Update  ) 
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29.  Durante o carregamento, o status é exibido em uma janela. 

 

 

 

 

30.  O carregamento bem-sucedido será exibido em uma janela. Clique, então, com o 

mouse em 'Finish'. ( Finish) 
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31.  Inicie a CPU com um clique do mouse sobre o símbolo . ( ) 

 

 

 

 

 

32.  Confirme a pergunta se você deseja realmente iniciar a CPU com 'OK'. ( OK) 
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33.  Com um clique do mouse sobre o símbolo  "Monitoring on/off", é possível 

observar o estado das variáveis de entrada e saída no bloco "program press" 

durante o teste do programa. (  ) 
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ANEXO B – Comunicação com o 2x SIMATIC S7-1200 

  

 

 

Módulo TIA Portal 010-070  

Comunicação com o 2x SIMATIC S7-1200  
 

Documentação de treinamento SCE 

para a solução de automação universal  

Totally Integrated Automation (TIA) 
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Pacotes de instrutor SCE deste documento 
 
 SIMATIC S7-1200 AC/DC/RELAIS 6º "TIA Portal" 

Nº de pedido: 6ES7214-1BE30-4AB3 
 SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC 6º "TIA Portal" 

Nº de pedido: 6ES7214-1AE30-4AB3 
 SIMATIC S7-SW para treinamento STEP 7 BASIC V11 Upgrade (para S7-1200) 6º 

"TIA Portal" 
Nº de pedido: 6ES7822-0AA01-4YE0 

 
Note que os pacotes de instrutor podem ser substituídos por pacotes atualizados. 
Um resumo dos pacotes SCE atualmente disponíveis pode ser encontrado em: 
siemens.com/sce/tp  
 
 
 

Treinamentos avançados 
Para treinamentos avançados SCE Siemens, entre em contato com o parceiro SCE da sua 
região siemens.com/sce/contact 
 

 
Outras informações sobre SCE  
siemens.com/sce  
 
 
 

Nota sobre o uso 
 

A documentação de treinamento para a solução de automação universal Totally Integrated 
Automation (TIA) foi elaborada para o programa "Siemens Automation Cooperates with 
Education (SCE)" especificamente para fins educacionais. A Siemens AG não assume 
nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo. 
 
Este documento só pode ser utilizado para o treinamento inicial em produtos/sistemas da 
Siemens. Isto é, ele pode ser copiado em sua totalidade ou parcialmente e ser entregue aos 
alunos para uso durante o treinamento. A transmissão e reprodução deste documento, bem 
como a divulgação de seu conteúdo, são permitidas apenas para fins educacionais.  
 
As exceções demandam a aprovação por escrito do representante da Siemens AG: Sr. 
Roland Scheuerer roland.scheuerer@siemens.com. 
 
As violações estão sujeitas a indenização por danos. Todos os direitos, inclusive da 
tradução, são reservados, particularmente para o caso de registro de patente ou marca 
registrada. 
 
A utilização em cursos para clientes industriais é expressamente proibida. O uso comercial 
dos documentos não é autorizado. 
 
Agradecemos à empresa Michael Dziallas Engineering e todas as pessoas pelo auxílio na 
elaboração deste documento. 
 

http://www.siemens.com/sce/tp
http://www.siemens.com/sce/contact
http://www.siemens.com/sce/contact
http://www.siemens.com/sce
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1. Prefácio 
 

O conteúdo do módulo 010-070 constitui a unidade de aprendizado 'Fundamentos da 

programação CLP' e descreve a comunicação entre dois controladores SIMATIC S7 1200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta de aprendizado: 

 

Neste módulo o leitor deverá aprender a projetar uma conexão de comunicação ISO com 

TCP entre dois controladores SIMATIC S7-1200 e a programar a troca de dados no programa 

de controle com a ajuda dos blocos de comunicação TSEND_C e TRCV_C. 

 

Pré-requisitos: 

 

Para um bom entendimento desse módulo, é 

 necessário conhecimento sobre Windows 

 Fundamentos da programação de CLP's com o TIA Portal  

(por exemplo, módulo 010-010 - Programação 'startup' do SIMATIC S7-1200 com o TIA 

Portal V11) 

 Blocos para o SIMATIC S7-1200  

(por exemplo, módulo 010-020 – Tipos de bloco no SIMATIC S7-1200 ) 

 Blocos de tempo e contador para o SIMATIC S7-1200  

(por exemplo, módulo 010-030 – múltiplas instâncias no SIMATIC S7-1200 ) 

  

Fatores adicionais para 
a programação CLP 
Módulo 30 

Fundamentos da 
programação CLP  
Módulo 10, módulo 20 
 

PROFIBUS    PROFINET 

Módulo 60      Módulo 70 

AS-Interface 

Módulo 50 

 

Tecnologia de 

segurança 

Módulo 80 

 

Tecnologia de 

acionamento 

Módulo 100 

 

Visualização do 

processo (IHM)  

Módulo 90 

 

 

Tecnologia de 

sensores 

Módulo 110 

 

Simulação do sistema 

SIMIT Módulo 150 

 

Outras linguagens de 
programação 
Módulo 40 
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Hardware e software necessários 

 

1 PC Pentium 4 com 1.7 GHz, 1 GB de RAM (XP) ou 2 GB de RAM (Vista), espaço livre 

em disco de  aprox. 2 GB 

Sistema operacional Windows XP (Home SP3, Professional SP3) / Windows Vista (Home 

Premium SP1, Business SP1, Ultimate SP1 

2 Software STEP 7 Basic V11 SP2 (TIA Portal V11) 

3 Conexão Ethernet entre o PC e a CPU 1214C e painel 

4 CLP 1 SIMATIC S7-1200, por exemplo, CPU 1214C com Switch CSM 1277. 

As entradas deverão ser executadas em um painel de controle. 

5 CLP 2 SIMATIC S7-1200, por exemplo, CPU 1214C com Switch CSM 1277. 

 As entradas deverão ser executadas em um painel de controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 PC 

 

2 STEP 7 

Professional V11 

(TIA Portal) 

 

4 S7-1200 com      

CPU 1214C e Switch  

CSM 1277 

3 Conexão Ethernet 

 

5 S7-1200 com       

CPU 1214C e Switch  

CSM 1277 
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2. Notas sobre a programação do SIMATIC S7-1200 
 

2.1 Sistema de automação SIMATIC S7-1200 
O sistema de automação SIMATIC S7-1200 é um sistema de microcontrolador 

modular para as faixas de baixa e média potência. 

Existe uma ampla gama de módulos para a adaptação ideal em diferentes tarefas de 

automação. 

O controlador S7 é composto de uma fonte de alimentação, uma CPU e módulos de 

entrada e de saída para os sinais digitais e analógicos.  

Eventualmente, também são aplicados módulos funcionais e de comunicação para tarefas 

específicas, como por exemplo, o controle do motor de passo. 

 

O controlador lógico programável (CLP) monitora e controla uma máquina ou um processo 

por meio do software S7. No software S7, os módulos de Input/Output (I/O) são consultados 

através de endereços de entrada (%I) e endereçados através de endereços de saída (%Q). 

 

O sistema é programado com o software STEP 7. 

2.2 Software de programação STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11) 
 

O software STEP 7 Professional V11 (TIA Portal V11) é a ferramenta de 

programação para os sistemas de automação  

- SIMATIC S7-1200 

- SIMATIC S7-300 

- SIMATIC S7-400 

- SIMATIC WinAC 

 

Com STEP 7 Professional V11, as seguintes funções podem ser usadas para a automação 

de um sistema: 

- configuração e parametrização do hardware 

- estabelecimento da comunicação 

- programação 

- teste, startup e serviço com as funções de operação/diagnóstico 

- documentação 

- criação de telas para os SIMATIC Basic Panels com WinCC Basic integrado. 

- com os pacotes WinCC avançado também é possível criar soluções de 

visualização para PCs e outros painéis 

 

Todas as funções são auxiliadas por uma Ajuda detalhada. 
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2.3 SIMATIC NET Switch CSM 1277 
 

Descrição do sistema 

 

O CSM 1277 possui quatro conectores RJ45 

para a conexão de dispositivos finais ou 

outros segmentos de rede. 

 

As interfaces TP são executadas como 

conectores RJ45 com ocupação MDI-X 

(MediumDependent Interface–

Autocrossover) de um componente de rede. 

Se o par condutor do receptor for 

incorretamente conectado (RD+ e RD- 

invertidos), a polaridade será 

automaticamente ajustada. A função 

MDI/MDIX Autocrossover oferece o 

benefício de cabeamento compatível, sem a 

necessidade de cabos de Ethernet externos e cruzados. Desta forma são evitadas 

as falhas em caso de linhas de transmissão e recepção invertidas.  

 

Isto torna a instalação muito mais fácil para o usuário. 

 

O CSM 1277 é um dispositivo "Plug and Play" que não necessita de configurações 

para a colocação em operação. 
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Indicações do CSM 1277 

 

Indicação de alimentação 'L' (LED verde) 

 

O estado da alimentação de tensão é sinalizado através de um LED verde: 

 

Estado Significado 

LED aceso em verde Alimentação de tensão está conectada 

LED apagado A alimentação de tensão não está conectada ou a tensão existente é 

muito baixa. 

 

 

 

Indicação do estado das portas 'P1' até 'P4' (LED verde) 

 

O estado das interfaces é sinalizado através de quatro LEDs verdes. Eles estão 

situados abaixo da tampa superior. Consulte também a figura 4-4 

 

Estado Significado 

LEDs das portas 1 até 4 acesos Conexão existente através da porta a Ethernet industrial (status LINK) 

LEDs das portas 1 até 4 

piscando 

A porta está transmitindo/recebendo através da Ethernet industrial 

LEDs das portas 1 até 4 

piscando/continuamente 

acesos 

Fase de teste durante a energização 

 

 

 

  



151 
 

3. Controle de esteira com contador e múltiplas instâncias 
 

A seguir, o exemplo do controle de esteira com contador e múltiplas instâncias 

deverá ser ampliado para a comunicação de dois controladores S7 1200. 

 

Por meio da esteira deverão ser transportadas sempre 20 garrafas em uma caixa. 

Quando a caixa estiver cheia, a esteira é parada e a caixa deve ser trocada.  

 

Com o botão 'S1' deve ser selecionado o modo de operação 'Manual' e com o botão 

'S2' deve ser selecionado o modo de operação 'Automático'. 

No modo de operação 'Manual', o motor permanece ligado enquanto o botão 'S3' 

estiver acionado e o botão 'S4' não estiver acionado. 

No modo de operação 'Automático', o motor da esteira deve ser ligado com o botão 

'S3' e desligado com o botão 'S4' (NF). 

Além disto, existe um sensor 'B0' que conta as garrafas na caixa. Quando forem 

contadas 20 garrafas, a esteira é parada. 

Após a nova caixa ser colocada, esta deverá ser confirmada com o botão 'S5'. 

 

Lista de atribuição: 

 

Endereço  Símbolo   Comentário 

 

%I 0.0  S1   Botão de modo de operação manual S1 NA 

%I 0.1  S2   Botão de modo de operação automático S2 NA 

%I 0.2  S3   Botão liga S3 NA 

%I 0.3  S4   Botão desliga S4 NF 

%I 0.6  S5   Botão S5 NA executar reset do contador / nova 

caixa 

%I 0.7  B0   Sensor B0 NA contador de garrafas 

%Q 0.2 M01   Motor da esteira M01 
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3.1 Tarefa 
 

Os estados dos sinais de entrada deverão ser enviados para uma segunda CPU para 

posterior processamento e lá serem exibidos.  

 

As entradas da primeira CPU deverão, primeiro, ser gravadas em um buffer de 

transmissão. 

O conteúdo do buffer de transmissão deverá, então, ser transferido para a segunda 

CPU através do bloco transmissor "TSEND_C" por meio de uma conexão ISO on 

TCP. 

 

Entradas da CPU1 de %I0.0 a %I0.7 (%IB0) ao – %MB10 (buffer de transmissão) – 

"TSEND_C" – CPU2. 

 

Através do bloco receptor "TRCV_C", os dados recebidos pela segunda CPU 

deverão ser gravados no buffer de recepção. O conteúdo do buffer de recepção 

deverá, então, ser exibido nas saídas da CPU. 

 

CPU2 "TRCV_C" – %MB12 (buffer de recepção) – às saídas de %Q0.0 até %Q0.7 

(%QB0). 
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4. Expandir a configuração de hardware no projeto do controlador 

de esteira 
 

O gerenciamento do projeto e a programação realizam-se com o software 'Totally 

Integrated Automation Portal'. 

Aqui, em uma interface única, são criados, parametrizados e programados os 

componentes da solução de automação, tais como controle, visualização e rede. 

Ferramentas online estão disponíveis para o diagnóstico de erros. 

Nos passos a seguir, um projeto para o SIMATIC S7-1200 é aberto, salvo com um 

nome diferente e adaptado conforme os novos requisitos: 

A ferramenta central é o 'Totally Integrated Automation Portal', que é chamada 

aqui por meio de um clique duplo.  

 

4.1 Carregar e salvar novamente o projeto modelo 
 

O projeto "FB_conveyor_counter" do módulo 010-030 é aberto como modelo para 

este programa.  
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Então, são sugeridos os First steps’ para a criação do projeto.  

Clique em 'Open the project view'.  
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O projeto deve, primeiramente, ser salvo com outro nome.  

No menu Project, clique em "Save as" 
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'Salve' o projeto com o novo nome 'conveyor_CPU_to_data_CPU’. 
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4.2 Adicionar a segunda CPU 
 

Para criar uma segunda CPU no projeto, abra a janela de seleção com um clique 

duplo sobre 'Add new device'.  

 

Em SIMATIC S7-1200, selecione a CPU 1214C com o nº de pedido: „6ES7 214-

1AE30-0XB0“. 

Dê o nome de dispositivo "controller_data" 

Marque "Open device view" 

Clique no botão "OK". 
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Na janela inferior da visualização do dispositivo, na guia Properties, selecione 

Profinet interface. 

 

 

 

Em seguida, clique no botão "Add new subnet". 

Insira o endereço IP 192.168.0.5 e a máscara de subrede 255.255.255.0 
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Clique no botão "Save project". 
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4.3 Interligar controladores 
 

Altera para a visualização de rede. 

 

 

 

Puxe a linha da rede PN/IE_1 para o quadrado verde do controlador da esteira. 

 

 

Desta forma é estabelecida a interligação de ambas as CPUs. 
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Clique no botão "Save project". 
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4.4 Carregar a configuração de hardware nas CPUs 
 

Antes de executar os passos a seguir, é necessário instalar o cabeamento de rede 

entre os dois controladores e o dispositivo de programação através do Switch CSM 

1277. 

 

No menu Online, clique em "Accessible devices" 

 

 

 

O segundo controlador ainda está com as configurações de fábrica e não possui um 

endereço IP.  
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Clique no botão "Close". 
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Carregar o primeiro controlador da esteira. 

 

Na janela da árvore do projeto, marque o "controller_conveyor" e clique em 

Download to device. 

 

 

 

Se a CPU se encontrar no modo RUN, ela deverá ser colocada no modo STOP antes 

da transferência. 

Selecione a interface PG/PC para o download e a conexão com a subrede. 
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Clique no botão "Load". 
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Os dados do projeto ainda serão verificados e compilados antes do carregamento. 

 

 

Clique no botão "Load". 

 

 

Clique no botão "Finish". 

A CPU é recolocada no modo RUN. 
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Carregar o segundo controlador de dados. 

 

Na janela da árvore do projeto, marque o "controller_data" e clique em Download 

to device. 

 

 

 

Selecione a interface PG/PC para o download e a conexão com a subrede. 

Marque Show all accessible devices. 

Marque a CPU S7-1200. 
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Clique no botão "Load". 
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Os dados do projeto ainda serão verificados e compilados antes da transferência. 

 

Clique no botão "Load". 

Através da transferência, o endereço IP será gravado na CPU. 

 

 

Clique no botão "Finish". 

A CPU é colocada no modo RUN. 
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5. Programação dos blocos de programa 
 

Agora os blocos de programa necessários para a comunicação entre as duas CPUs 

deverão ser chamados e parametrizados. 

Ao chamar os blocos de transmissão TSEND_C e TRCV_C, a conexão entre as duas 

CPUs é automaticamente estabelecida. A conexão é configurada, estabelecida e 

automaticamente monitorada até uma operação ou comando de parar a CPU 

executar a desconexão. 

 

5.1  Bloco transmissor TSEND_C 
 

Descrição 

 

TSEND_C é executado de forma assíncrona e possui as seguintes funções: 

 

Configurar e estabelecer uma conexão de comunicação: 

 

TSEND_C configura uma conexão de comunicação TCP ou ISO-on-TCP e a 

estabelece. Após a configuração e estabelecimento da conexão, esta é 

automaticamente mantida e monitorada pela CPU. 

Para a configuração da conexão de comunicação é usada a descrição de conexão 

especificada no parâmetro CONNECT. Para estabelecer a conexão, o parâmetro 

CONT deve ser definido com o valor "1". Em caso de estabelecimento bem-sucedido 

da conexão, o parâmetro DONE para um ciclo é definido em "1". 

Quando a CPU passa para o modo STOP, a conexão existente é encerrada e a 

conexão configurada é removida. Para a configuração e estabelecimento de uma 

nova conexão, TSEND_C deverá ser novamente executado. 

A quantidade de conexões de comunicação possíveis poderá ser consultada nos 

dados técnicos da CPU. 

 

Enviar os dados através da conexão de comunicação existente: 

 

A área de transmissão é especificada no parâmetro DATA. Neste estão contidos o 

endereço e o comprimento dos dados a serem transmitidos. 
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A solicitação de transmissão é executada quando uma borda de subida é detectada 

no parâmetro REQ. No parâmetro LEN é especificada a quantidade máxima de bytes 

a ser enviada em uma solicitação de transmissão. Os dados a serem transmitidos 

não podem ser editados até a execução da solicitação de transmissão ser concluída. 

Com a execução bem-sucedida da solicitação de transmissão, o parâmetro DONE é 

definido em "1". O estado de sinal "1" no parâmetro DONE não é uma confirmação 

de que os dados enviados já foram lidos pelo parceiro de comunicação. 

 

Encerrar a conexão de comunicação: 

 

A conexão de comunicação é encerrada quando o parâmetro CONT é definido no 

valor "0". 

A definir o parâmetro COM_RST em "1", TSEND_C será novamente executado. A 

conexão de comunicação existente é encerrada e uma nova conexão é estabelecida. 

Se estiverem sendo transmitidos dados no momento da nova execução, estes 

poderão ser perdidos. 
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Parâmetros de TSEND_C 

 

 

 

BUSY, DONE e ERROR 

 

O status de execução é controlado através dos parâmetros BUSY, DONE, ERROR e 

STATUS. O parâmetro BUSY indica o status de processamento.  

Com o parâmetro DONE é possível controlar se uma solicitação foi executada com 

sucesso.  

O parâmetro ERROR é definido quando ocorrerem erros durante a execução de 

TSEND_C.  
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As informações sobre os erros são exibidas no parâmetro STATUS. 
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5.2 Programa de controle do controlador da esteira 
 

Completar a tabela de variáveis padrão 

 

Nas variáveis CLP, abra a tabela de variáveis padrão do controlador da esteira. 

Complete a tabela. 
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No OB1 do programa de controle, é chamado o bloco transmissor TSEND_C. 

 

Abra Main [OB1] do controlador da esteira 

 

 

 

Crie o comando MOVE na rede 2. 

Arraste o bloco "TSEND_C" para a rede 3. 
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Na janela seguinte, aplique o bloco de dados sugerido. 

Clique em Single instance e, em seguida, no botão "OK" 

 

 

 

O bloco de dados é automaticamente criado e vinculado. 

Selecione os parâmetros de conexão em Propriedades. 

Nos dados de conexão, selecione o segundo controlador e selecione uma opção nos 

campos coloridos. Para cada controlador é necessário selecionar um novo bloco de 

dados para a conexão e inserir o ID de conexão "1" diretamente em ambos os lados. 
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A solicitação de transmissão (REQ) do bloco TSEND_C deve realizar-se de forma 

cíclica; esta é a razão da vinculação com o parâmetro de saída (DONE). 

 

Expanda o bloco para tamanho total é insira os parâmetros no bloco ou na janela de 

propriedades. 

 

 

 

 

 

 

Com isto a programação do controlador da esteira estará concluída. 
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Programa no diagrama de blocos funcionais (FBD): 
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Programa no diagrama ladder (LD): 

 

 

 

 

Clique no botão . 

 

Na janela da árvore do projeto, marque o "controller_conveyor" e clique no botão 

 para Download to device. 
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5.3  Bloco receptor TRCV_C 
 

Descrição 

 

TRCV_C é executado de forma assíncrona e possui as seguintes funções: 

 

Configurar e estabelecer uma conexão de comunicação: 

 

TRCV_C configura uma conexão de comunicação TCP ou ISO-on-TCP e a 

estabelece. Após a configuração e estabelecimento da conexão, esta é 

automaticamente mantida e monitorada pela CPU. 

Para a configuração da conexão de comunicação é usada a descrição de conexão 

especificada no parâmetro CONNECT. Para estabelecer a conexão, o parâmetro 

CONT deve ser definido com o valor "1". Em caso de estabelecimento bem-sucedido 

da conexão, o parâmetro DONE é definido em "1". 

Quando a CPU passa para o modo STOP, a conexão existente é encerrada e a 

conexão configurada é removida. Para a configuração e estabelecimento de uma 

nova conexão, TRCV_C deverá ser novamente executado. A quantidade de 

conexões de comunicação possíveis poderá ser consultada nos dados técnicos da 

CPU. 

 

Receber os dados através da conexão de comunicação existente: 

 

A recepção de dados é ativada quando o parâmetro EN_R é definido no valor "1". Os 

dados recebidos são registrados em uma área de recepção. Dependendo da versão 

de protocolo usada, o comprimento da área de recepção é especificado através do 

parâmetro LEN (caso LEN 182> 0) ou da especificação de comprimento do 

parâmetro DATA (caso LEN = 0). 

Após a recepção bem-sucedida dos dados, o estado de sinal no parâmetro DONE é 

"1". Se ocorrerem erros durante a transferência de dados, o parâmetro DONE é 

retornado para "0". 
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Encerrar a conexão de comunicação: 

 

A conexão de comunicação é encerrada quando o parâmetro CONT é definido no 

valor "0". 

Ao definir o parâmetro COM_RST, TRCV_C será novamente executado. A conexão 

de comunicação existente é encerrada e uma nova conexão é estabelecida. Se 

estiverem sendo recebidos dados no momento da nova execução, estes poderão ser 

perdidos. 

 

Modos de recepção de TRCV_C 

 

A tabela a seguir mostra como os dados recebidos são registrados na área de 

recepção. 

 

 

 

 

TCP (modo ad-hoc) 

 

O modo ad-hoc só existe na versão de protocolo TCP. O modo ad-hoc é definido 

atribuindo-se o valor 0 ao parâmetro LEN. O comprimento da área de recepção é 

definido pelo ponteiro no parâmetro DATA. O comprimento efetivo dos dados 

recebidos no parâmetro RCVD_LEN deve ser idêntico ao comprimento definido no 

parâmetro DATA. É possível receber, no máximo, 8192 bytes. 

 

TCP (recepção de dados com comprimento especificado) 
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O comprimento para a recepção de dados é definido através do valor do parâmetro 

LEN. Os dados especificados no parâmetro DATA estarão disponíveis na área de 

recepção assim que o comprimento especificado no parâmetro LEN tiver sido 

completamente recebido. 

 

ISO on TCP (transferência de dados controlada por protocolo) 

 

Na versão de protocolo ISO on TCP, os dados são transferidos controlados por 

protocolo. 

A área de recepção é definida pelos parâmetros LEN e DATA. 

 

Parâmetros de TRCV_C 
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BUSY, DONE e ERROR 

 

O status de execução é controlado através dos parâmetros BUSY, DONE, ERROR e 

STATUS. O parâmetro BUSY indica o status de processamento.  

Com o parâmetro DONE é possível controlar se uma solicitação foi executada com 

sucesso.  

O parâmetro ERROR é definido quando ocorrerem erros durante a execução de 

TRCV_C.  

 

 

 

As informações sobre os erros são exibidas no parâmetro STATUS. 
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5.4 Programa de controle para controlador de dados 
 

Completar a tabela de variáveis padrão 

 

Em "PLC tags", abra "Default tag table" do controlador de dados. 

Complete a tabela. 

 

 

 

No OB1 do programa de controle, é chamado o bloco receptor TRCV_C. 

 

Abra Main [OB1] do controlador de dados 

Arraste o bloco "TRCV_C" para a rede 1. 

 

 

 

 

 

 

Na janela seguinte, aplique o bloco de dados sugerido. 
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Clique em Single instance e, em seguida, no botão "OK" 
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O bloco de dados é automaticamente criado e vinculado. 

Selecione os parâmetros de conexão em Propriedades. 

Para que não seja criado um novo bloco de dados, primeiro selecionar o bloco de 

dados "controller_data_connection_DB" já existente nos dados de conexão do 

controlador local. 

Em seguida, selecionar o controlador parceiro e o bloco de dados correspondente. 
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Expanda o bloco para tamanho total é insira os parâmetros no bloco ou na janela de 

propriedades. 
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Crie o comando MOVE na rede 2. 

 

Com isto a programação do controlador de dados estará concluída. 

 

Programa no diagrama de blocos funcionais (FBD): 
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Programa no diagrama ladder (LD): 

 

 

 

 

Clique no botão . 

 

Na janela da árvore do projeto, marque o "controller_data" e clique no botão  

para Download to device. 

 

O programa poderá ser testado após o carregamento bem-sucedido na CPU. 

 

Os sinais de entrada E0.0 a E0.7 do controlador da esteira são exibidos nas 

saídas A0.0 a A0.7 do controlador de dados. 

 

 


