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Palavras-chave:   PLC, WebService, SOAP, Acesso Remoto, Automação Industrial. 

 

 

Resumo: Este documento apresenta o estudo de acesso remoto a máquinas 

industriais, controladas por autómatos Beckhoff. 

 O Projecto UPACRE faz uso de” WebServices” e de bibliotecas da 

Beckhoff para comunicar com um dispositivo remoto, através de 

uma ligação TCP/IP sobre qualquer meio de comunicação, e 

apresenta dados em modo visual, por meio de um “Web browser”. 
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Keywords:   PLC, WebService, SOAP, remote access, industrial automation. 

 

       Abstract:  This paper presents the study of remote access to industrial 

machinery, controlled by Beckhoff PLC.  

The UPACRE project makes use of WebServices and 

Beckhoff libraries to achieve communication to a remote 

device, through a TCP/IP connection of any kind, and 

presents data as an HMI on a Web Browser. 
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Capítulo 1 

 Introdução 

1.1 Motivação e Enquadramento do Projecto: 
 

Este projecto/estágio surge na ideia de complementar uma área da automação industrial, 

o acesso remoto. 

 Define-se automação como o uso de dispositivos (electrónicos, mecânicos, pneumáticos, 

hidráulicos) para controlar um processo ou máquina, para substituição ou melhoramento do 

trabalho humano. Visa a produtividade, a qualidade e a segurança.  

 Na prática, um conjunto de sensores, próprios para cada medição actua num autómato 

que trata esses dados e aplica a resposta programada nos actuadores específicos (motores, 

electro-válvulas, braços robóticos, etc.). 

 No nosso caso, entende-se como autómato um controlador electrónico e digital do tipo 

PLC (ou Programmable Logic Controller, do inglês) da marca Beckhoff que será usado no âmbito 

deste projecto. 

Este projecto centra-se portanto, na tecnologia que permite aceder ao processo de um 

autómato Beckhoff remotamente de modo a poder consultar ou controlar o seu funcionamento. 

Faz-se uso de um HMI (Human-Machine Interface) para melhor compreensão do processo em 

curso. 

 HMI é, tal como o nome indica, a interface entre Humanos e Máquinas. O volante de um 

carro pode ser considerado um HMI, por exemplo. Em automação, HMI é visto como uma 

interface gráfica, acessível e transparente (no que toca a programação) para o utilizador. No 

entanto, as tecnologias existentes de HMI são limitadas e caras. O projecto UPACRE apresenta-se 

assim, como uma tentativa de dar uma resposta concorrencial aos HMI (que permitem acesso 

remoto) usados presentemente, os Web SCADA. 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) define-se como um sistema de 

manutenção e controlo de processos em tempo real. Normalmente é feito através de um interface 

gráfico. 

No caso do UPACRE, o acesso remoto é feito por Web para um servidor que se encontra a 

funcionar num autómato do tipo PC Embedded, o CX1000 da Beckhoff. Visa-se assim aproveitar a 

expansão da Internet nos correntes dias, e usufruir de um ambiente gratuito, e potencialmente 

veloz, no que toca a transmissão de dados. Não tem, portanto, interface específica, diferenciando-

se logo à partida dos sistemas SCADA, que necessitam de hardware além do próprio autómato, 

aumentando assim o seu custo, o espaço ocupado no local, a energia e a fiabilidade. 
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Na descrição de um sistema SCADA, a palavra ‘tempo real’ aparece. Tempo real (ou Real-

Time, do inglês) é a capacidade que um determinado sistema tem de responder a um processo 

dentro de um prazo estipulado. Temos portanto, restrições temporais. Estas restrições podem ser 

‘Hard Real Time’ ou ‘Soft Real Time’. A aviónica de um avião é um exemplo de ‘Hard-Time’, pois o 

controlo do avião tem de ser imediato e não pode falhar. Um exemplo de ‘Soft-Time’ é por 

exemplo o controlo de um ar condicionado, ao qual o controlo de temperatura tem de chegar, 

mas não a termo imediato.  

Ora, num interface Web, o Soft Real-Time é discutível, e o Hard Real-Time impossível. Isto 

pode ser um entrave ao desenvolvimento de um sistema concorrencial com um SCADA, poderoso, 

no que toca a limitações temporais. No entanto, podem ser estudadas soluções que reduzam 

latências e preparem o sistema para se aproximar o mais possível do ideal. Em automação 

industrial, são também raros os casos em que o Hard Real-Time é usado (são usados 

principalmente em sistemas de segurança, como barreiras, onde não existem HMI’s), o que dá 

alento à continuação da ideia por detrás do UPACRE. 

Posto isto, o UPACRE apresenta-se como uma solução barata, rápida de implementar, 

estável e altamente configurável. Recorre aos autómatos da classe CX da Alemã Beckhoff, empresa 

representada em Portugal pela Bresimar. Esta empresa apresenta soluções ‘chave na mão’, onde o 

‘time-to-market’ tem de ser baixo, visto se trabalhar directamente com Industrias e a rapidez de 

resposta é motivo concorrencial. Quer-se, portanto, uma solução Universal, sem restrições 

funcionais nem tempo de implementação significativos. O uso dos autómatos CX é defendido com 

base nas características dos mesmos, estudados mais adiante. 

 

1.2  Objectivos: 
 

Esta dissertação tem dois objectivos. O primeiro é obviamente a obtenção do grau 

académico de mestrado. O segundo, mas igualmente importante, é a justificação desta solução 

perante potenciais investidores/compradores. Deste modo, a organização deste documento 

contempla não só características técnicas, mas também características comerciais (preços, custos 

de tempos, e comparação com outras tecnologias). Assim, espera-se obter um documento que 

tanto sirva de referência académica como industrial. 

 

1.3 Organização do Documento: 
 

A organização desta tese começa com um objectivo prático: a hipotética implementação 

de um destes sistemas num sistema físico real, uma UAG (Unidade Autónoma de Gaseificação, 

estudada mais adiante). É efectuado um estudo da mesma, e do sistema já existente, que recorre 

a um SCADA. Encontradas as características do sistema, parte-se para o desenvolvimento de uma 

solução UPACRE, equivalente. Após este objectivo cumprido, serão feitos estudos no âmbito de 

resposta temporal (safety e security critical), custos, e melhoramentos. Ao mesmo tempo, é 
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analisado o código desenvolvido e discutidas as várias linguagens (e tecnologias adjacentes) 

usadas. 

 As imposições empíricas do sistema a nascer são que este tem de ser equivalente ao já 

usado no que toca a funcionalidades e segurança. 

Capitulo 2 

Estado da Arte 
 

2.1 Introdução ao estudo do Estado da Arte 
 

Visto o projecto ser direccionado para a indústria, numa fase inicial procedeu-se a um 
curso de Programação de PLC (nível I e II) e de Programação de HMI (nível I), ambos leccionados 
pelo Eng.Andril da Bresimar.  

Estes cursos visam a familiarização para com as tecnologias em uso na Bresimar. Todo o 
projecto será baseado nos conhecimentos adquiridos, tanto nestes cursos, como em trabalhos 
paralelos feitos ao longo do mestrado. Parte-se do princípio que uma solução tem de nascer com 
um problema, logo a formação e introdução ao mercado da automação industrial era essencial 
para o conhecimento dos problemas que podiam ser colmatados com a solução proposta.  

Fez-se também um levantamento das tecnologias envolventes deste tipo de sistemas, e da 
possível existência de soluções para o trabalho proposto. Por pesquisas na internet, chegou-se à 
conclusão que esta solução ainda não é proposta por nenhuma empresa do ramo, o que pode 
revelar-se uma mais-valia em termos de concorrência e vantagem de preços e inovação por parte 
da Bresimar. 

Partiu-se assim para um estudo do estado da arte, relativa a controlo remoto de 
Autómatos. 

 
 

2.2  Estado da Arte  
 
Como já referido, uma solução de controlo remoto integrada num autómato, não é, no 

presente momento, proposta por nenhuma das empresas concorrenciais com a Bresimar. Há, no 
entanto, soluções tecnológicas que também abrangem a área da telemanutenção, mas por um 
diferente ângulo. Dentro desta área podem-se destacar os seguintes produtos/soluções: 

 

 CONSOLAS 

 MODEM INSYS GSM 

 WEBSCADA 

 NETBITTER 
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Como parte de trabalho paralelo, foram estudadas as soluções e a implementação dos 
sistemas acima descritos, e que são comercializados também pela Bresimar. 

 
 
 
 
 

2.2.1 As consolas Beijer 
 

As consolas são na sua essência equipamento para apresentação de dados. Constituídas 

por ecrã (táctil ou não) e interruptores de interface, oferecem ao operador constante acesso às 

variáveis do autómato. A apresentação pode ser gráfica (desenhos) ou em texto, para as versões 

mais baratas deste equipamento. Existem várias marcas de consolas, praticamente todas as 

empresas de automação propõe soluções que englobem tanto os seus autómatos, como uma 

solução HMI em consola.  

Foi levado a cabo o estudo das consolas Beijer, por estas serem consideradas o estado da 

arte das consolas. A empresa centra-se muito na inovação e, por não estar ligada a nenhuma 

empresa de automação, tem a mais-valia da universalidade de uso dos seus produtos.   

Pelo estudo efectuado (para implementação das mesmas em obras da Bresimar), concluiu-

se que estas consolas podem ser usadas para fazer telemanutenção. Os seus modelos mais 

recentes têm WebServer embebido, acesso remoto e inclusive apresentação de dados em PDF. 

À primeira vista, estes equipamentos podem destronar os propósitos do Projecto UPACRE. 

Fez-se assim, um estudo mais exaustivo das mesmas, de modo a se poderem comparar as 

tecnologias tanto em características técnicas, como em factores mais comerciais. Este será 

apresentado no capítulo “4. Exemplo Prático 1 – a UAG Seia.” de modo a haver um maior 

encadeamento de ideias e simplicidade do documento. 

 
 
                          

                             
                                                                                    Figura 1 – Consolas Beijer  
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2.2.2 Modem GSM 
 
O “modem GSM” não é mais que um sistema de comunicação que utiliza a tecnologia GSM 

para efectuar transmissão de dados. Não é, per se um equipamento de telemanutenção, mas sim 
uma tecnologia que possibilita esse objectivo. Todos os equipamentos aqui apresentados usam 
(exclusivamente ou não) este tipo de tecnologia para conseguir comunicação com o terminal de 
visualização remoto.  

É apresentado neste capítulo de modo a se perceber como algumas tecnologias não feitas 
para telemanutenção se tornam em potenciais concorrentes devido a modems deste tipo. A 
solução usada na UAG supra mencionada, contempla o uso desta tecnologia. O seu estudo será 
também oportunamente apresentado no capítulo “4. Exemplo Prático 1 – a UAG Seia.” 

O modem GSM pode ser de vários tipos. Pode inclusive ser um telemóvel com um cabo de 
comunicação.  

No meio industrial, são usuais os modems em caixa com suporte de calha DIN (calha 
metálica usada para prender os equipamentos de automação aos quadros onde estes se 
localizam). Estes usam cartões telefónicos normais (SIM Card) e precisam de uma conta activada 
em qualquer provedor de serviços telefónicos.  

As velocidades de transmissão e tipo de transmissão podem variar, à medida que a 
tecnologia vai sendo disponibilizada. 

 
 
 

                                            
                                                                              Figura 2 – Um modem GSM, o INSYS 

 



 

Carlos Alexandre Ferreira, Utilização de PLC em Aplicações de Ambiente Remoto Página 26 

 

 
 
 
 
 

2.2.3 WebScada  
  

           O WebScada é a implementação de um SCADA (Supervisory Control and data Acquisition) 

para uso através da Internet. É o sistema de telemanutenção mais usado nos correntes dias.  

          Funciona como uma consola, mas à distância. É implementado um sistema paralelo ao 

autómato, que acede às suas variáveis e as transmite para o exterior por internet ou linha 

dedicada. O sistema é pago por variável a visualizar e pelo equipamento usado, o que o torna 

custoso para grandes sistemas. É também necessário um servidor (programa) do lado do cliente 

de modo a se poder visualizar essas mesmas variáveis (mais recentemente apareceu uma solução 

visualizável por Web browser sem, no entanto, descartar o Hardware extra no lado do autómato. 

 

                                               

                                                            Figura 3 – Equipamento para implementação de um WebScada 

 

 
                          

2.2.4 NetBitter 
 
Já no fim do estágio, surgiu na Bresimar um novo produto. Foi feita uma exploração 

técnica com vista à comercialização deste novo equipamento. O equipamento em causa é o 
NetBitter. 

 Este sistema pode ser englobado na classe dos “gateways”, ou seja, é um interface entre 
sistemas de comunicação. Pode ser ligado a um autómato, e pelas suas portas podem ser 
transmitidas as informações referentes ao processo do autómato, através de uma grande escolha 
de formatos (RS232, TCP/IP, RS485, GSM, Analógico, etc.).  
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O NetBitter, em particular, foi pensado para fazer também de interface para sistemas de 
acesso remoto. É composto por um sistema operativo embebido (Linux) que põe em 
funcionamento um WebServer para ser visualizado por um Web Browser.  

A informação é disponibilizada por meio de tabelas de valores, indicativos dos estados das 
variáveis do processo. Este sistema pode ainda ser modificado para ter uma apresentação em 
várias páginas, e para implementar um sistema de visualização diferente, através de programação 
Java. É, sem dúvida, uma outra solução a pensar na lacuna existente no mercado, e já referida 
neste documento.  

É um sistema pequeno e, do ponto de vista do cliente, simples de usar. Tem, no entanto 
alguns inconvenientes.  

Acarreta custos de compra (é uma peça de hardware), e muito tempo de programação, 
alem de que requer vastos conhecimentos em Java (foi tentada a melhoria do sistema através da 
programação do sistema em Java, mas sem sucesso devido à complexidade de todo o mecanismo). 
O que se consegue, no entanto, é a modificação do aspecto visual (logótipos, cores, etc.) e do uso 
de várias línguas para diferentes clientes.  

Sendo baseado num sistema operativo livre e muito estável, merece um lugar de destaque 
pela inovação que veio apresentar ao mercado.  

Não obstante todas estas características, as premissas do Projecto UPACRE mantém-se, 
pois, se já há capacidade num autómato de usar estas tecnologias, não há muita lógica em repetir 
custos de algo que já adquirimos. 

 No campo dos pequenos autómatos, este é um adversário de força (o UPACRE não entra 
na corrida, pois precisa de autómatos com capacidade relativamente elevada), face às outras 
tecnologias acima exploradas. 

No âmbito da exploração desta tecnologia, foi elaborado um documento de 
utilização/configuração do NetBitter, não aqui apresentado devido a motivos de sigilo empresarial. 

 
 

                                
                                                                              Figura 4 - O NetBitter GPRS 
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Capitulo 3 

Estudo do Problema e Soluções encontradas. 
 

 
Nesta secção será mostrado o “caminho” percorrido até se encontrar a solução final, e 

justificação de todas as escolhas feitas. 
 

                      3.1: O primeiro protótipo: uso de JavaServlets 
 
Por imposição da proposta do projecto, a solução UPACRE teria de usar autómatos 

BECKHOFF da família CX, por serem autómatos e PC numa única máquina (ver anexo B 
“Autómatos Beckhoff”). O resto seria imposto por 3 premissas vitais para o sucesso da ideia: 
implementação, custo e portabilidade. Posto isto, havia dois grandes grupos de decisão: 

 
1- A nível de Hardware...Beckhoff CX1000 vs. Beckhoff CX9000. 

 
Ambos os autómatos são PC embedded, mas possuem diferenças a nível de 

processamento e memória. Apesar de o CX9000 ter a mais-valia do preço reduzido (no que toca à 
facilidade de entrar no mercado) este não possui capacidade para funcionar como servidor Java. 
Foi portanto decidido da investigação continuar usando um CX1000. 

Nota: Na fase inicial não se trabalhou com um autómato físico, mas sim com um simulador 
baseado em PC, portanto, as verdadeiras capacidades do CX1000 só serão apresentadas quando 
se passar ao protótipo do sistema. 

 
 

2- A nível de Software... Windows XP embedded vs. Windows CE.net 
 

Apesar do Windows XP apresentar a clara vantagem da versatilidade e conhecimento geral 
por parte do programador (ou no futuro, por técnicos de manutenção), este foi posto de lado 
devido ao seu preço alto, o que poderia 'matar' à nascença o conceito deste projecto. 

O Windows CE.net, apesar de mais básico, apresenta a vantagem de ser mais imune a 
vírus ou ameaças externas, além do baixo custo. 

 
 
 3- Tecnologia do sistema 
 

 Uma vez que a parte operacional do autómato estava definida, passou-se então ao estudo 
da tecnologia usada na solução final. 

Numa fase inicial, pela pesquisa efectuada, foi visto que poderiam existir múltiplas 
soluções para o nosso problema, todas elas usando Java ou línguas 'parentes'. Destas, destacaram-
se duas opções: CGI ou Java servlets. 
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Modelo CGI: Common Gateway Interface 
 
O modelo CGI é baseado em Requisição (Request – Response), ou seja, um cliente 

conectado a uma rede TCP submete uma requisição a um servidor que por sua vez executará 
algumas tarefas básicas: 
• Entendimento da requisição 
• Processamento das informações 
• Geração de conteúdo dinâmica, baseada em repositórios de dados 
• Devolução da resposta 
Apesar de ser muito usado actualmente, enfrenta alguns problemas de escalabilidade e 
portabilidade, pois é dependente da plataforma (Figura 1): 

 
 
    

          
                                                                            Figura 5 – Processamento CGI 

 
A cada nova requisição, uma nova execução do programa CGI. Desta forma temos um alto 

consumo de processamento e memória. 
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Modelo de requisição dos JavaServlets: 
 
 

O nome servlet significa “pequena aplicação para um servidor”, ou seja, podemos usar um 
servlet para criar elementos de aplicação que atendam requisições de um cliente remoto, 
formatando uma resposta. 

Os servlets são multitarefa e multiusuário por natureza, sendo assim, o programador não 
precisa de se preocupar em desenvolver elementos para suportar essas características. 

A cada nova requisição, uma nova thread dentro da JVM (Java Virtual Machine) é criada 
para o processamento da requisição. Dessa forma, temos um menor consumo de processamento e 
memória dentro dos servidores (Figura 2). 

 
 

 
                                                                         Figura 6 – Processamento Servlets 

in “Entendendo e Dominando o JAVA para Internet”, Oziel Moreira Neto  

São Paulo: Digerati Books – 2006 

 
 
Decidiu-se assim, em detrimento da tecnologia CGI, pelo uso de Java servlets para o 

padrão http.  
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Parte-se do princípio que os autómatos tem capacidade de processamento e memória 
limitados, de modo a que num tempo futuro, a solução apresentada ofereça também versatilidade 
no que toca a questões de Hardware. 

 O funcionamento esperado com esta solução será que no autómato corre um servidor, 
acessível do exterior que corre uma página em Java, que por sua vez acede às variáveis e 
funcionalidades do autómato, usando as bibliotecas disponibilizadas pela Beckhoff. O acesso é 
feito por um qualquer Web Browser (IE, Opera, Mozilla) através do protocolo http, o que vai de 
encontro à demanda de portabilidade deste projecto. 

O servidor usado é o TOMCAT, da família do software de servidores APACHE, mas 
dedicado somente a correr código Java. Mais uma vez, o software foi escolhido com base no facto 
de ser gratuito (freeware) e de ser reconhecido pela sua estabilidade e simplicidade de uso. 
 
 
  3.1 - As bibliotecas Beckhoff. 
 

A Beckhoff usa um protocolo proprietário, o AMS, para comunicação entre autómatos e 
PC, mas disponibiliza também bibliotecas de acesso exterior a esse mesmo protocolo. Isto 
apresenta-se como uma vantagem, visto que não precisamos de aceder nem tentar abrir um 
protocolo proprietário e pago.  

Usamos as bibliotecas disponíveis, que fazem a 'conversão' entre o AMS e o Java. Mais 
uma vez, esta solução não apresenta qualquer tipo de custos. 

         3.1.1: O problema dos JavaServlets e a mudança de rumo 
 

A tecnologia Java, apesar de ser muito 'poderosa' ainda se encontra muito jovem em 
automação, no aspecto que toca a inserção de bibliotecas exteriores (da Beckhoff) e de haver 
inúmeras versões para as mais diversas coisas.  

Num ambiente industrial, há certos tipos de atrasos que não podem ser tolerados e um 
problema deste tipo corre o risco de descartar com uma certa facilidade este tipo de soluções. Há 
apesar de tudo, consciência que o mercado dos autómatos não é prioritário para este tipo de 
linguagens, e que estamos a tentar aproveitar uma tecnologia que não foi feita para este tipo de 
propósitos. 

Outro problema encontrado foi a dificuldade em manusear o Windows CE.net. Este tipo de 
sistemas operativos centra-se na segurança e portabilidade, logo, não pode ser visto como um 
sistema operativo de consumo comercial. Acarreta portanto problemas de instalação de software 
(no caso do TOMCAT) e compilação dos projectos. 

Concluiu-se que, apesar dos autómatos Beckhoff possuírem tecnologia (tanto a nível de 
Hardware como de Software) suficiente para trabalhar como servidores de Java servlets, esta 
tecnologia encontra-se ainda muito pouco explorada, sendo unicamente disponibilizadas pela 
Beckhoff, bibliotecas de acesso simples ao PLC (como por exemplo, leitura de variáveis, alarmes, 
start/stop do sistema, etc.). 

Decidiu-se, portanto, por procurar uma solução que nos contemplasse e resolvesse estes 
tópicos. 
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2.2: WebServices: Segundo Protótipo 
 
Como já explicado, procedeu-se à continuação da pesquisa feita anteriormente, e optou-

se por uma mudança de rumo no que toca à linguagem usada e aos programas utilizados. 
 

Esta mudança teve em vista a utilização de tecnologia apoiada pela Beckhoff e pela sua 
parceira, a Microsoft, pelas seguintes razões comerciais: 
 

• Para a empresa acolhedora (Bresimar), é conveniente disporem de suporte do software 
comercializado, tanto em termos legais, como de fidelidade para com a empresa que representam 
(Beckhoff). 

• Utilização fácil, ou seja, uma premissa deste projecto é a facilidade de utilização da 
ferramenta final, de modo a poder ser usada pelos Engenheiros da Bresimar, e não somente por 
quem desenvolveu a aplicação. 

• A dificuldade em arranjar software livre para os Sistema Operativo (SO) ” Windows CE 
.Net”, e visto que o custo é um dos pontos-chave deste projecto, a melhor solução é usar as 
ferramentas já disponíveis pelo SO, como por exemplo o WebServer IIS (Internet Information 
Server), que já se encontra instalado nas imagens fornecidas com os Autómatos. 
 

Solução proposta: 
 

As soluções encontradas são, portanto: 
 

1- Hardware: 
Como discutido anteriormente, o uso do Beckhoff CX1000 com o SO Windows CE.Net, foi 

mantido. Todas as vantagens já apresentadas vingam, e não foi encontrada nenhuma solução mais 
rentável nem eficaz. 
 

2- Software: 
É na parte do Software que se propôs uma mudança de estratégia. 
Apesar de, anteriormente se terem apresentado razões comerciais para esta mudança, há 

também razões técnicas e bem justificadas para esta mudança: 
 
1- As bibliotecas Java disponíveis, apesar de funcionais localmente, remotamente 

apresentavam problemas de segurança e funcionalidade: 
1.1- Foi aproveitado um script para efeitos de teste, e apesar de se conseguir aceder ao 

autómato localmente (correndo o Script no Windows Script Host), o mesmo falhava quando 
embebido numa página HTML. A falha não foi contornada, havia problemas de segurança (o Script 
chama uma função ActiveX, insegura), e exigia a configuração externa do Browser Cliente (o que ia 
contra a premissa da Portabilidade). 

2- Implicava a programação em várias linguagens: 
2.1- Esta solução, exigia do programador, conhecimentos em HTML e Jscript (Java da 

Microsoft). Para efeitos de estudo, este não é um problema, mas, como referido anteriormente, 
em termos comerciais 'tempo é dinheiro', e uma solução que implicasse tempo gasto no desenho 
de uma página e no desenvolvimento de um Script próprio para cada solução distinta, 
simplesmente não é atractiva. 
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                                                                 O que se propôs então? 
 

    -WEBSERVICES. 
Os WebServices são, tal como o nome indica, Serviços através da Internet. São aplicações 

que suportam a interacção entre máquinas através de uma rede (publica ou privada). São 
portanto, aplicações acessíveis pelo cliente através da rede, e executadas no servidor.  

Tem a vantagem de o programador não ter de programar a comunicação entre estes 
serviços, pois usam um protocolo estandardizado, o SOAP (ver abaixo). Quer dizer então, que 
diferentes máquinas podem comunicar entre si, em diferentes linguagens (ver figura 3). 

São uma solução tecnológica que permite a comunicação entre vários sistemas, que 
correm em diferentes linguagens. 

 
 

 

                                         Figura 7 – Uso de diferentes linguagens para comunicação de sistemas distintos 

 

 

 
O WebService encontra-se no servidor, e pode ser chamado por um cliente externo.  
São usados, por exemplo, em sistemas bancários ou de acesso a bases de dados sensíveis, 

em que se quer aceder externamente a determinada informação. Assim, está-se conectado a um 
serviço externo (o WebService) que por sua vez acede à base de dados em nome do utilizador, 
prevenindo falhas de segurança que um acesso directo acarreta. 
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                                                                   Figura 8 – Esquema de funcionamento de um WebService 

 

     -SOAP: 

 “Simple Object Access Protocol” e “Service Oriented Architecture Protocol” 
Este protocolo foi desenvolvido com suporte da Microsoft, em 1998, e é estandardizado pela W3C 
(World Wide Web Consortium). 

É um protocolo de troca de mensagens baseadas em XML, através de redes informáticas. 
Suporta vários tipos de mensagens, sendo a mais usada (também neste projecto) a RPC (Remote 
Procedure Call), na qual o Cliente envia uma mensagem de Request para o Servidor (no nosso 
caso, o CX1000), e este devolve uma resposta (Response). 
 

Que tipo de páginas se usam? 
O HTML também foi deixado de parte. Foi decidido usar ASP. Net -Active Server Pages - 

pois é um formato suportado pelos produtos Beckhoff e pelo servidor embebido no Windows CE 
.Net, o IIS (ver abaixo), além de que são muito mais fáceis e práticas de implementar. 

As ASP são Scripts que funcionam no lado do servidor, para construir páginas dinâmicas. 
ASP. Net são sucessoras das ASP puras, dimensionadas para suportar WebServices e 
WebApplications. Pode ser usada qualquer linguagem para programar estas páginas. No nosso 
caso foi optado por C# (C Sharp), pois é o formato usado pela Beckhoff (além de VBasic). O Jscript, 
apesar de ser suportado em programação ASP, foi deixado de parte, pela dificuldade da 
conjugação ASP <-> WebService Beckhoff. 
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-IIS- Internet Information Services: 

 
É um conjunto de Serviços de Internet, para servidores Microsoft, que suporta FTP, SMTP, 

NNTP, HTTP/HTTPS. Vem, por defeito na imagem do SO Windows CE.Net, o que pesou na sua 
escolha, como servidor para este tipo de serviços. 

 
   Software usado 

 
Para programar as ASP é usado um software livre, providenciado pela Microsoft: o Visual 

Web Developer 2005 Express Edition, é a ferramenta ideal para a nossa solução. Num só programa 
permite o desenho da página e o desenvolvimento/inserção dos Scripts necessários aos nossos 
objectivos. O programa é gratuito, sendo necessário um registo, para efeitos de rastreamento e 
marketing da Microsoft. 

3.2.1: Conclusões do Segundo Protótipo. 
 

O segundo protótipo nasceu com uma mudança na abordagem no caminho a 

percorrer para encontrar a melhor solução.  

Não obstante, as mudanças foram mais do que justificadas e o desenvolvimento da 

solução teve um impulso muito grande com esta mudança. 

O C# é uma linguagem, que em desenvolvimento de Scripts, é muito parecida com 

Jscript, o que acabou por ser vantajoso pois já havia algum estudo da mesma. 

Apesar de, com esta proposta, se sair do objectivo inicial de ser um projecto feito 

em Java, todas as premissas se mantiveram: Portabilidade, Baixo Custo, e Facilidade de 

Uso. A estas, junta-se ainda a premissa: Facilidade de Construção, muito essencial neste 

ramo. 

Como se adivinha, a solução antiga (Jscript embebido em HTML) não era funcional 

e requeria serviços pesados (servidor Tomcat) e não funcionais nas CPU de baixa gama dos 

CX1000. 

De salientar que dentro da Secção de Engenharia da Bresimar (AsaTek), esta 

também é uma boa mudança, visto que no futuro, e se tudo correr bem, serão os 

Engenheiros da AsaTek a implementar estes sistemas. Posto isto surge a afirmação que 

'simplificar é impulsionar o sucesso desta ideia'. 

Já numa fase de testes, concluiu-se que o SO utilizado não poderá ser o Windows 

CE.Net. Esta escolha não se baseou no SO em si, mas sim na reduzida capacidade de 

processamento dos microprocessadores (ARM, MIPS) que acompanham os autómatos 

desta família. Conseguiu-se pôr a funcionar um serviço, mas sem animações, nem interface 

gráfico digno do nome. 

Foi então abordado o CX1000_XPe, o mais barato da gama CX equipado com 

Windows XP Embedded (XPe). Apesar de ser o modelo mais barato, com menos 

capacidade de processamento (MMX 266MHz), o servidor funcionou sem problemas. 

Posto isto, a solução final, e que seguirá para testes será composta por um modelo 

CX1000-0121 com Windows XPe. 
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Capitulo 4 

Desenvolvimento da Solução 
 
O código é dividido em três camadas.  
A primeira, inacessível ao programador, é composta pelas bibliotecas de acesso ao 

autómato, e que contém a configuração do sistema proprietário da Beckhoff, o ADS. 
 A segunda camada utiliza as bibliotecas Beckhoff para as transformar num sistema de fácil 

acesso na camada superior do programa. É visto como um WebService.  
A terceira camada é a página ASP, o Frontend do projecto.  
O esquema seguinte exemplifica a organização do sistema:  

 

                                Figura 9 - Organigrama da organização do código implementado na UPACRE 
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4.1 O código da UPACRE 
 

A biblioteca disponibilizada pela Beckhoff, apresenta um pequeno conjunto de comandos 
 (read(), write(), readwrite(), readstate() e writecontrol() ), que claramente são limitados para 
funcionar com um autómato, onde se requer leitura/escrita de variáveis especificas e com 
localização definida.  

É aí que é usada a biblioteca ‘funcao’, que torna o acesso ao autómato mais transparente, 
que se equipara à operação de um autómato normal. A biblioteca ‘funcao’ faz uso da biblioteca 
“TcADSWebService.WSDL” como WebService e esta, por sua vez é também um WebService.  

Isto acontece porque a biblioteca disponibilizada funciona, por defeito, como um 
WebService, e a biblioteca ‘funcao’ tem também de ser um WebService para responder às 
especificações do projecto.  
 

4.2: O WebService “funcao” 
 

É primeiro criado o WebService ‘funcao’ de modo a poder ser posteriormente chamado 
pelo construtor da página ASP.  

Este, por sua vez, chama o WebService TcADSWebService.WSDL:  
 

 

 

 

 

Deste modo instanciámos o objecto “WsADSHTTP” a partir da biblioteca 

TcAdsWebService. Este objecto tem todas as características do tipo TcAdsWebService e será 

doravante usado no nosso código. 

O objectivo desta nova biblioteca, como já referido, é simplificar o acesso ao autómato por 

parte do técnico que irá implementar este serviço. A biblioteca TcADSWebService.WSDL tem 

capacidade para concretizar todos os requisitos impostos (ver abaixo: “Compreendendo a 

biblioteca TcADSWebService.WSDL”), mas de um modo complicado e muito pouco intuitivo. 

Vejamos o exemplo de ler um booleano (bit): 

4.2.1: Leitura de Booleano: 
 

A biblioteca em causa, permite aceder a variáveis de Byte a Byte (que são a sua divisão de 

dados mais pequena), o que para ler e escrever booleanos se apresenta como um problema pois: 

1- Ao ler um bit específico, a decisão de ‘true’ ou ‘false’ só pode recair no bit em causa, e 

não em todo o byte. 

2- Ao escrever um bit específico, SÓ SE PODE ESCREVER AQUELE PRECISO BIT, sob pena 

de mudar variáveis do processo que não devem ser mexidas. Ora, este sistema, como 

está, só escreve Byte, o que levaria a que para escrever um bit, “estragaríamos” um 

byte de informação potencialmente valiosa e/ou sensível. 

    //Inicialização do Serviço do automato 

    public localhost.TcAdsWebService wsADS2HTTP = new localhost.TcAdsWebService(); 
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A solução encontrada é obviamente o uso de máscaras. Deste modo, e fazendo uso da 

lógica binária de “AND” e “OR”, poderemos obter um Byte especifico para uma determinada 

operação. 

 

 

        
                                                                  Figura 10 - Aplicação de máscaras para leitura de Booleano 

 Basta analisar o byte de saída (a verde) resultante da operação “AND” entre a 

máscara (a laranja) e o byte de dados (a preto) e determinar se é maior ou menor que 0 (‘true’ e 

’false’ respectivamente). 

 

Código: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//Máscaras para filtragem de bits 

    static uint BIT_0_MASK = 0x0001; 

    static uint BIT_1_MASK = 0x0002; 

    static uint BIT_2_MASK = 0x0004; 

    static uint BIT_3_MASK = 0x0008; 

    static uint BIT_4_MASK = 0x0010; 

    static uint BIT_5_MASK = 0x0020; 

    static uint BIT_6_MASK = 0x0040; 

    static uint BIT_7_MASK = 0x0080; 

(…) 
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/******************LEITURA DE BOOLEANOS*********************/ 

    public bool readBool(string AMSNetID, UInt32 Byte2Read, int Bit2Read) 

    { 

        /**********************************************************/ 

        /*                     PosMem: 0->7                       */ 

        /**********************************************************/ 

 

        //APAGAR O BUFFER// 

        for (int i = 0; i < DataBuffer.Length; i++) 

        { 

            DataBuffer[i] = 0; 

        } 

 

        //Leitura 

        wsADS2HTTP.Read(AMSNetID, Port, Index, Byte2Read, 4, out DataBuffer); 

 

        // Interpretação do Byte para bit 

        char_Lido = BitConverter.ToUInt32(DataBuffer, 0); 

        switch (Bit2Read) 

        { 

            case 0: 

                char_Lido_mask = char_Lido & BIT_0_MASK; 

                break; 

 

(..) 

 

                char_Lido_mask = char_Lido & BIT_7_MASK; 

                break; 

            default: 

                // Nunca deve chegar aqui: verificar opcções pedidas 

                char_Lido_mask = 0; 

                break;  

        } 

 

        if (char_Lido_mask > 0) 

            Bool_Lido = true; 

        else 

            Bool_Lido = false; 

        return Bool_Lido; 

    } 
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4.2.2: Escrita de Booleano: 
 

 

A escrita do Booleano é feita em duas fases: 

1- É necessária uma leitura do byte, para se poder guardar os valores que não 

se querem estragar, por meio de uma máscara. 

2- É feita uma nova máscara que preserve esses valores e que modifique o 

valor pedido pelo utilizador. 

 

Esta fase tem ainda um “extra” para melhorar o desempenho do sistema. A 

primeira máscara, põe a 0 o valor a escrever, e assim sendo, se o pedido do cliente for 

escrever 0 nesse bit, a operação, pela natureza do código já se encontra feita, sendo 

desnecessária a implementação de outra máscara. 

 

          

 

Figura 11 - Aplicação de máscara para escrita de Booleano 

 

Analisando a figura, conseguimos ver que as situações são semelhantes, mudando 

apenas o bit original, que vai ser descartado, logo irrelevante para a operação. 

Caso o novo bit seja 0, só é efectuada a primeira operação e o valor a ser escrito é o 

que se encontra a verde-escuro. Se o valor a escrever for 1, então e efectuada uma nova 

máscara, que mude apenas o bit em causa. O resultado desta operação, a verde-claro, é o 

valor a ser escrito no autómato. 

 

Código na Página Seguinte 
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public void WriteBool(string AMSNetID, UInt32 Byte2Write, int Bit2Write, bool BoolData) 

    { 

 

 

        /**************ALGORITMO DE PRESERVAÇÂO DE DADOS***********************/ 

 

        //Leitura do byte que vai ser escrito  

        wsADS2HTTP.Read(AMSNetID, Port, Index, Byte2Write, 4, out DataBuffer); 

 

        // Interpretação do Byte para bit 

        char_Lido = BitConverter.ToUInt32(DataBuffer, 0); 

        switch (Bit2Write) 

        { 

            case 0: 

                char_Lido = char_Lido & BIT_NOT_0_MASK; 

                if (BoolData == true) // só se for para escrever o valor 1 ; se for 0 já está 

                { 

                    char_Lido = char_Lido | BIT_0_MASK; 

                } 

                break; 

            case 1: 

                char_Lido = char_Lido & BIT_NOT_1_MASK; 

                if (BoolData == true) // só se for para escrever o valor 1 ; se for 0 já está 

                { 

                    char_Lido = char_Lido | BIT_1_MASK; 

                } 

                break; 

            case 2: 

                char_Lido = char_Lido & BIT_NOT_2_MASK; 

                if (BoolData == true) // só se for para escrever o valor 1 ; se for 0 já está 

                { 

                    char_Lido = char_Lido | BIT_2_MASK; 

                } 

                break; 

            case 3: 

                char_Lido = char_Lido & BIT_NOT_3_MASK; 

                if (BoolData == true) // só se for para escrever o valor 1 ; se for 0 já está 

                { 

                    char_Lido = char_Lido | BIT_3_MASK; 

                } 

                break; 

            case 4: 

                char_Lido = char_Lido & BIT_NOT_4_MASK; 

                if (BoolData == true) // só se for para escrever o valor 1 ; se for 0 já está 

                { 

                    char_Lido = char_Lido | BIT_4_MASK; 

                } 

                break; 

            case 5: 

               char_Lido = char_Lido & BIT_NOT_5_MASK; 

                if (BoolData == true) // só se for para escrever o valor 1 ; se for 0 já está 

                { 

                    char_Lido = char_Lido | BIT_5_MASK; 

                } 

                break; 

            case 6: 

                char_Lido = char_Lido & BIT_NOT_6_MASK; 

                if (BoolData == true) // só se for para escrever o valor 1 ; se for 0 já está 

                { 

                    char_Lido = char_Lido | BIT_6_MASK; 

                } 

                break; 

            case 7: 

                char_Lido = char_Lido & BIT_NOT_7_MASK; 

                if (BoolData == true) // só se for para escrever o valor 1 ; se for 0 já está 

                { 

                    char_Lido = char_Lido | BIT_7_MASK; 

                } 

                break; 

            default: 

                // Nunca deve chegar aqui: verificar opcções pedidas 

                char_Lido_mask = 0; 

                break; 

        } 

 

 

        //Escrita: a variável "char_Para_Escrever" 

        //Transformação da BoolData para transmissao para o automato 

        byte[] DataBool = new byte[1]; 

        DataBool = BitConverter.GetBytes(char_Lido); 

        wsADS2HTTP.Write(AMSNetID, Port, Index, Byte2Write, DataBool); 

    } 
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      4.2.3: Leitura e escrita de INT, Double e String 
 

Para o resto das variáveis (Int, Double e String) o funcionamento já é mais simples, pois 

todos os restantes tipos são maiores que a “unidade base” desta biblioteca, o ‘Int’, não sendo 

necessário qualquer tipo de operação lógica.  

O processo tem uma diferença com a leitura de Booleanos, que consiste numa 

conversão de formatos, uma vez que a biblioteca TcADSWebService.WSDL funciona com 

“byte-arrays”. Deste modo, os dados lidos e escritos tem de ser convertidos, trabalhados e/ou 

apresentados, e depois convertidos de novo, de modo a poderem ser atendidos pela biblioteca 

supra mencionada: 

 

Int: 

 

              

 

 

 

 

Double: 

 

 

 

 

 

 

String: 

 

 

 

 

 

 

        //Leitura 

        wsADS2HTTP.Read(AMSNetID, Port, Index, Pos2Read, 2, out DataBuffer); 

        // Converts the first byte of the buffer to bool 

        Int_Lido = BitConverter.ToInt16(DataBuffer, 0); 

        return Int_Lido; 

        //Escrita 

byte[] IntData = new byte[2]; 

        IntData = BitConverter.GetBytes((Int16)DataInt); 

        

        wsADS2HTTP.Write(AMSNetID,Port,Index,Byte2Write,IntData); 

        //Leitura 

        wsADS2HTTP.Read(AMSNetID, Port, Index, Pos2Read, 4, out DataBuffer); 

        // Converts the first byte of the buffer to bool 

        Double_Lido = BitConverter.ToDouble(DataBuffer, 0); 

        return Double_Lido; 

//Escrita 

 byte[] DoubleData = new byte[4]; 

        DoubleData = BitConverter.GetBytes((Double)DataDouble); 

 

        wsADS2HTTP.Write(AMSNetID, Port, Index, Byte2Write, DoubleData); 

//Funçao de interpretação da String 

        System.Text.ASCIIEncoding encoder = new System.Text.ASCIIEncoding(); 

        //Leitura 

        wsADS2HTTP.Read(AMSNetID, Port, Index, Pos2Read, 81, out DataBuffer); 

        // Converts the first byte of the buffer to bool 

        String_Lido = encoder.GetString(DataBuffer, 0, 81); 

        return String_Lido; 

//Escrita 

byte[] StringData = new byte[81]; 

        System.Text.ASCIIEncoding encoder = new System.Text.ASCIIEncoding(); 

encoder.GetBytes(DataString, 0, encoder.GetByteCount(DataString), 

StringData, 0); 

 

        wsADS2HTTP.Write(AMSNetID, Port, Index, Byte2Write, StringData); 
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4.2.4: A Função ChangeScale. 
 

A função “ChangeScale” foi criada como complemento do sistema UPACRE. Os 

sistemas de automação tomam muitas das suas “decisões” com base em informação 

proveniente de sensores. Sensores esses que analisam os mais variados ambientes e 

processos, com diferentes tipos de grandezas e variáveis. 

 O autómato não tem maneira de saber que tipo de dados está a receber (p.ex: 

temperatura Vs Pressão) nem sabe como apresentar esses dados ao utilizador.  

De facto, o autómato apenas recebe uma tensão, ou uma corrente (dependendo do 

sensor) proporcional à variável em jogo. Deste modo, foi construída a função “ChangeScale” 

que contempla esse aspecto e permite ao técnico converter a informação ‘bruta’ vinda do 

sensor e transformá-la em informação legível. A função tem quatro parâmetros a serem 

considerados: os valores máximo e mínimos vindos do sensor, e os valores máximo e mínimo 

que serão apresentados. 

A função não é mais que uma transformação da equação da recta, pois parte-se do 

princípio que os valores são proporcionais (segundo o fabricante). 

 

 

 

 

 

 

 

           

                               Figura 12 - Recta de Transformação de valores da função “ChangeScale” 

    public int ChangeScale(int min_escala_automat, int max_escala_automat, int min_escala_nova, int 

max_escala_nova,int num2convert) 

    { 

        int numerador = (max_escala_nova - min_escala_nova) * (num2convert - min_escala_automat); 

        int denominador = (max_escala_automat - min_escala_automat); 

        int result = ((numerador / denominador) + min_escala_nova); 

        return result;   

    } 
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  4.3: A página ASP 
 

Neste tópico iremos analisar o código por detrás da página que é apresentada ao 

cliente, para o caso de uma UAG (Unidade Autónoma de Gaseificação), exploradas mais tarde 

neste documento. 

 Uma UAG gaseifica Gás Natural no estado líquido e injecta-o na rede. No caso de estar 

localizada numa zona com clima frio, recorre a um sistema de aquecimento por água, de modo 

a aquecer o gás e manter a pressão de saída para a rede. 

O objectivo desta página é o cliente poder aceder à UAG sem sair do seu gabinete, 

provavelmente a centenas de quilómetros de distância, usando apenas o seu PC e o Internet 

Explorer. 

Nota: Não será aqui discutido o desenho da página. O desenho depende de cada 

projectista e é feito por meio de “drag ‘n drop” no Visual Web Developer (VWD). 

 

4.3.1: Chamada do WebService “funcao”  
 

Tal como mostrado no tópico anterior, também esta função recorre a um WebService, 

que é o criado anteriormente: WebService “funcao”. 

 

 

 

A partir deste momento, o programador tem acesso a todos os comandos explicados 

no tópico anterior, e por consequência, total acesso ao autómato. 

 

4.3.2: O tempo no WebService 
 

Como passo essencial, há a implementação de um relógio geral, não só para 

apresentar a hora local ao cliente, mas principalmente para gestão de alarmes, medição de 

tempos, programação temporal, etc. 

 Este método existe já no VWD, por meio do comando ‘DateTime’: 

 

 

    //Inicializacao das Funcoes de escrita/leitura do automato 

    public localhost.Funcao funcao = new localhost.Funcao(); 

        TimeLbl.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); 

        DateLbl.Text = DateTime.Now.ToShortDateString(); 



 

Carlos Alexandre Ferreira, Utilização de PLC em Aplicações de Ambiente Remoto Página 47 

 

 

4.3.3: Interacção com o autómato. 
 

O objectivo de todo este sistema é, obviamente, a manipulação remota de variáveis. 

Assim sendo, abaixo se mostram exemplos de implementação do WebService “funcao”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  int Int_Lido; 

         //PRESSAO 1 %MB2 – Le a pressão de um sensor 

         Int_Lido = funcao.readInt(AMSNetID, 2); //Le o segundo byte do autómato com endereço 

AMSNetId. 

         Int_Lido = funcao.ChangeScale(40, 32000, 0, 150, Int_Lido); //0 a 150 mbar 

         Label1.Text = Int_Lido.ToString();//Apresenta resultado no Label1. 

  int Int_Lido; 

  //TEMPERATURA 1 %MB4 – Le a temperatura de um Sensor 

         Int_Lido = funcao.readInt(AMSNetID, 4); //Le o quarto byte do autómato com endereço 

AMSNetId. 

 

         Int_Lido = funcao.ChangeScale(40, 32000, 0, 500, Int_Lido); //0 a 500 ºC 

         Label2.Text = Int_Lido.ToString();//Apresenta resultado no Label2. 
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Capitulo 5 
 

Exemplos Práticos 

 5.1 A UAG Seia. 
 
Nesta fase do Projecto foi simulado um caso real, para termos de comparação de 

tecnologia (velocidade, segurança, preço, características). 
O exemplo seguido é uma UAG (Unidade Autónoma de Gaseificação), cuja solução final 

já existe, mas utilizando uma consola “Cimrex” e um sistema WebScada. É, portanto, uma 
oportunidade perfeita para efeitos de teste, visto que está disponível toda a informação acerca 
desta solução, e o novo sistema pode ser moldado para mimetizar a mesma. Assim podem-se 
provar as mais-valias que este projecto apresenta. 

 
 

                                   
                                                                       Figura 13 - Exemplo de uma UAG 

                   5.2 Resumo de Funcionamento de uma UAG 
 

Uma UAG funciona como fornecedor de gás natural. Tem um depósito onde recebe 
gás natural no estado líquido, a -150º (aproximadamente) e por meio de aquecimento (natural 
ou artificial) regaseifica o gás, formando assim pressão suficiente para ser enviado e vendido 
como gás vindo de um Gasoduto. São usadas em localizações onde a construção destes não é 
viável em sítios afastados de centros populacionais, e das quais se requer um controlo 
periódico. 

 Em casos onde poderá haver uma amplitude térmica considerável, por vezes recorre-
se a aquecimento por meio de água, para se manter a pressão do gás.  

As unidades de controlo de UAG têm de contemplar os seguintes aspectos:  

 Monitorização de temperaturas  

     Monitorização de Pressões  

 Monitorização e Controlo de funcionamento das caldeiras de aquecimento  

 Controlo de electro-válvulas  

 Gestão de Alarmes  
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5.3 A UAG através da UPACRE 
 

Como referido anteriormente o caso de estudo deste projecto são as UAG. Assim, foi 
construído um interface gráfico, recorrendo a WebServices, que pode ser acedido através da 
internet, rede local, ou directamente no sistema.  

O WebService está embebido na página e é transparente para o utilizador. A 
comunicação com o autómato só é acessível a partir do código-fonte, e usa o protocolo ADS 
(Protocolo de comunicação da Beckhoff).  

Em qualquer destes casos, o interface é o mesmo. O cliente, através do seu browser, 
acede à página do Serviço, através de um endereço pré-definido, como por exemplo: 
www.aminhauag.com  

O seguinte esquema exemplifica o funcionamento empírico do sistema.  
 
 

                  

 

                                               Figura 14 - Esquema de funcionamento UAG - UPACRE 

 

 

 

 

http://www.aminhauag.com/
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5.4 A UAG na Internet 
 

O que a tecnologia da UPACRE faz é, como já referido, apresentar o sistema de 

variáveis e processos do autómato num interface reconhecido por qualquer cliente, um Web 

Browser.  

Para a UAG, foi então desenhada uma página Web, acessível por palavra-chave, à qual 

o cliente pode controlar o seu equipamento, à distância. 

 

 

O mapa de funcionamento do Site é o que se segue:  
 

 

 
Figura 15 - Página de Login 

 

Nesta página, o cliente introduz a sua palavra-chave de utilizador, de modo a garantir 
segurança. Visto que, como o servidor está online, qualquer pessoa poderia aceder ao controlo 
da Unidade, sem este controlo.  
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      Em caso de sucesso é apresentada a seguinte página:  
 

 

                                                                Figura 16 - Página Principal UPACRE-UAG 

 

Nesta página, o cliente tem acesso directo à leitura de valores, tanto de pressão como 
de temperatura e nível do tanque (“Medições de Acesso Rápido”). 

 Esta é a página Principal do Site, portanto, todas as operações são acessíveis a partir 
deste ponto (imagens nas paginas seguintes):  
 1- Menu UAG: Neste menu, o cliente tem acesso às operações que dizem directamente 
respeito à regaseificação e aquecimento, assim como controlo das válvulas necessárias ao 
funcionamento do sistema.  
 2- Menu Tanque: É neste menu que se pode aceder visualmente ao Nível do Tanque. O 
desenho é feito com animações, de modo a que o cliente tenha a noção concreta do nível, e ao 
mesmo tempo que tenha um efeito visual confortável. Está também disponível o controlo da 
válvula do tanque.  
 3- Gestão de Utilizadores: Menu que possibilita adicionar ou remover utilizadores 
autorizados do Site.  
 4- CAM: Acesso directo ao “Feed” de uma câmara localizada na UAG.  
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                                                                                        Figura 17 - Menu UAG

 

                                                                                   Figura 18 - Menu Tanque 
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                                                                          Figura 19 - Gestão de Utilizadores 

 

5.5 Comparação de sistemas - UPACRE vs UAG-Seia 
 

Depois de concluída a página da UAG, foram comparadas as características entre a 
solução vendida pela Bresimar, e a solução em estudo. 

Foram tomados em conta os seguintes pontos: 
1-Preço 
2-Tempo e Características de Execução (Construção e Implementação) 
3-Facilidade de utilização (Grafismo e Extras) 
4-Tempo de resposta 
5-Segurança (safety e security) 
6-Características Independentes (outras características) 

 

 

5.5.1 Comparação de Preços 
 
Para este ponto, foram comparados preços para uma UAG (UAG SEIA), para as duas 

soluções, tendo em conta unicamente o material usado: 



 

Carlos Alexandre Ferreira, Utilização de PLC em Aplicações de Ambiente Remoto Página 54 

 

O resultado foi o seguinte (preços em Euros): 
 
 

             ACESSO LOCAL: 
 

 

Figura 20 - Preços para a UAG usada localmente 

ACESSO REMOTO: 

No Acesso remoto, a UAG SEIA usa um sistema por SMS. 

 

Figura 21 - Preços para a UAG usada remotamente 

               ANÁLISE DE RESULTADOS: 

 Numa primeira análise conclui-se que para uma manutenção local, o uso de 

consolas é compensador para um potencial comprador. Isto não é conflituoso com o 

objectivo da UPACRE, pois o que queremos é um sistema de manutenção remota. 

 No aspecto de ACESSO REMOTO, já existe uma discrepância significativa nos 

preços, mesmo sem contar com o custo do sistema WebScada, pago por variável a 

visualizar e por número de computadores a aceder ao sistema. 

 O senão da tecnologia U-PACRE é precisar um acesso Internet (ISP, GPRS, 3G). No 

entanto, encontram-se no mercado inúmeras soluções a baixo preço que colmatam este 

aspecto do sistema, bastando haver uma associação IP, seja qual for a tecnologia usada. 
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5.5.2 Tempo e Características de Execução 
 

 
CONSTRUÇÃO: 
 

As duas soluções têm um tempo em comum, que é a programação do autómato. A 
solução U-PACRE não necessita de características especiais no que toca à programação do 
autómato. 

Há, no entanto, diferenças no tempo da Programação da Interface Gráfica (consola) Vs 
Tempo De Construção da Página (Internet Explorer). Pela experiencia ganha no decorrer da 
construção da página da UAG, calcula-se que a U-PACRE apresenta um atraso entre 10 e 15% 
na construção deste tipo de solução. Este atraso é calculado com base numa organização 
cuidadosa da pasta-mãe da Webpage (ver ponto seguinte). 
 

IMPLEMENTAÇÃO: 
 

Neste campo, a solução U-PACRE apresenta-se vantajosa, pois a implementação é feita 
copiando uma pasta para o CX1000 e activando-a no IIS. A configuração do servidor já vem de 
origem, no que toca a suporte de páginas ASP. Este processo efectua-se em 5 minutos, não 
sendo relevante para análise. O atraso referido no ponto anterior justifica-se com esta 
vantagem, ou seja, se o programador tiver o cuidado de organizar o seu programa, e localizar 
todas as componentes na pasta-mãe, será compensado pela facilidade na implementação 
futura do sistema. 

De salientar que a solução vale para todos os autómatos com o mesmo sistema, isto é, 
suponhamos que temos a UAG1 e a UAG2, com as mesmas características, bastava copiar a 
pasta-mãe para cada um dos sistemas para estes funcionarem. 

Caso o utilizador necessite de um acesso tipo consola, no caso da U-PACRE, esta 
exigência passa pela instalação de um Touch-screen (bem mais económicos que as 
Consolas) e de um duplo clique no Internet Explorer do sistema, para aceder à página. 

Na actual solução encontrada pela Bresimar, há o tempo de instalação da consola 
(além do custo associado à mesma) que consiste, dependendo da consola, na configuração das 
portas a aceder, baud-rate, IP, e variáveis de acesso. 
 

5.5.3 Facilidade de utilização 
 

GRAFISMO: 

 

Neste ponto, ambas as soluções andam par-a-par. Sendo a única diferença que 

será mais fácil e económico ter uma 'consola' de maiores dimensões (mais agradáveis à 

vista) usando o sistema U-PACRE, visto existirem no mercado monitores com as mais 

variáveis dimensões (de 11”a 21”). 

Da parte das consolas, existem, de facto consolas de 15”, mas com custo muito 

elevado. 
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EXTRAS: 
Sendo característica própria de uma Webpage, existem inúmeras tecnologias que se 

podem utilizar para beneficiar o acesso/compreensão do programa por parte do utilizador. 
Exemplos disso, são a utilização de Animações ( .GIF), vídeos, sons, e tecnologia Flash. 

As consolas ainda não apresentam estas características. 
De lembrar, que a memória disponível para estes extras, no caso das consolas, é muito 

limitada. 
No caso da solução apresentada, além de ter uma memória muito superior aliada a uma 
capacidade de processamento maior, há que salientar que a gama CX disponibiliza portas USB, 
sendo que a própria pasta da Webpage poderá estar numa PenDrive com capacidade elevada 
e com um custo irrisório. 
 

5.5.4 Tempo de Resposta 
 

  Estarão em estudo dois pontos: 
 
RESPOSTA LOCAL: 

 
Entende-se como resposta local, o tempo de resposta como se o utilizador estivesse a 

aceder ao autómato directamente, através de uma consola ou de um ecrã (UPACRE). 
Também neste ponto a solução U-PACRE apresenta-se vantajosa, pois o Internet 

Explorer encontra-se embebido no sistema, o que quer dizer que a comunicação com o 
autómato é directa. Considera-se então que o tempo de resposta neste caso é limitado apenas 
pela velocidade de processamento da mesma e pelo desenho da página no Internet Explorer.  

As consolas, por seu lado utilizam linhas de comunicação com o autómato, mesmo no 
caso de RESPOSTA LOCAL. Assim sendo, a adicionar ao tempo de processamento temos o 
tempo de viagem da informação pelas linhas (Serial e Ethernet) e interpretação das mesmas 
(leitura de protocolos). 
 

RESPOSTA REMOTA: 
 

Entende-se como resposta remota, o tempo de resposta como se o utilizador estivesse 
a aceder ao autómato remotamente. 

Neste ponto, destacam-se ainda dois aspectos: 
 

Redes Privadas 
As consolas, como referido anteriormente, usam redes (serial ou Ethernet) para 

comunicarem com o autómato. Para uma rede série, a consola é a solução a tomar, pois a 
UPACRE só tem suporte para Ethernet. No entanto para uma rede Ethernet, ambas as soluções 
são funcionais.  

 
Internet 

Este é o campo da U-PACRE, pois o WebServer IIS é próprio para este tipo de 
problemas: publicação de dados na internet. 

Depois de o Servidor lançado na Internet, basta ao utilizador aceder ao site e, por 
intermédio de um login (ver ponto 5- Segurança), ficar em contacto com o autómato, em 
qualquer parte do Mundo com qualquer computador. 

A velocidade da ligação é um caso a estudar, mas considerando que a página é 
desenhada localmente, este aspecto apenas afectaria a velocidade de desenho da página. 



 

Carlos Alexandre Ferreira, Utilização de PLC em Aplicações de Ambiente Remoto Página 57 

 

Para as consolas, apesar de ser teoricamente possível fazer um serviço do género, há 
que ter em conta os seguintes pontos: 
• O programador teria de fazer, em cada consola e para cada IP, uma VPN para ligar ao 
autómato. 
• A velocidade de ligação teria de ser elevada, pois a consola, funciona continuamente. 
 

A Solução que actualmente se vende, passa pela compra de um modem GSM, e, por 
meio de mensagens um HMI é actualizado. No entanto, este controlo é OFFLINE e tem um 
tempo de resposta muito limitado, além de implicar custos extra (ver ponto 1 – PREÇO). 
Apresenta também a desvantagem de não ser universal, isto é, só o PC remoto com o software 
e hardware específico da aplicação pode aceder ao autómato. 

 
 

5.5.5 Segurança 
 

SAFETY: deriva de 'SAFE', de estar seguro. É portanto, a construção de sistemas que 
garantam a segurança de pessoas e materiais. Nada que o sistema fará pode por em causa a 
segurança de quem o utiliza. Com isto, e visto que se está a trabalhar numa central de 
gaseificação de gás, entende-se com safety, que o utilizador tem de ter, a todo o momento 
informação REAL acerca dos processos a decorrer. 

Ambas as soluções neste aspecto criam algum conforto, pois funcionam numa base de 
Request-Response, sendo que qualquer falha a comunicação é imediatamente comunicada 
(timeout).  

Em ambos os casos, é automaticamente implementada a verificação dos pacotes. Não 
obstante, e como se está a estudar esta nova solução, há soluções que podem ainda ser 
implementadas com vista a melhorar o sistema ( p.ex: leitura e comparação das variáveis  
depois da escrita, redundância de escrita, etc.). 
 

SECURITY: Este aspecto foca a segurança da aplicação no que toca a ataques/erros 
externos. Ou seja, a sua invunerabilidade a agressões. 

No caso das consolas, e visto que estas estão direccionadas para o funcionamento em 
redes locais, a segurança não é um problema. A única excepção é a intercepção de dados 
dentro da rede (por meio de um qualquer programa de intercepção, p.ex: SnifferBasic). 

Na solução U-PACRE, a segurança é credenciada pela Microsoft, sendo que o sistema 
de login e encriptação das comunicações é desta companhia. Pode-se afirmar, então, que o 
sistema é tão seguro como um servidor de correio electrónico, ou outra qualquer página que 
recorra a logins. 
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5.5.6 Características Independentes 
 

Neste ponto, serão focalizados pontos que não se enquadravam nos tópicos 

anteriores. 

 

Versatilidade de leitura de formatos: 

Um dos bastiões na publicidade das consolas de última geração é a leitura de 

textos e formatos pdf. A solução U-PACRE incorpora essa opção, mesmo em sistemas 

de baixa gama, e oferece ainda a leitura de formatos Excel, Word, PPT, etc. 

 

Estabilidade: 

É muito discutida a estabilidade de sistemas operativos. Este problema é 

menorizado com o Windows XPe, além de que o IIS é um sistema que ocupa poucos 

recursos e, localmente não exige interface gráfico (os grandes consumidores de 

memória). Considera-se, também, que a gama CX1000 põe o Windows XPe a funcionar 

a par com o autómato no mesmo hardware, sendo que se o autómato falha, então é 

porque o problema é alheio ao servidor (ex: falha de energia). 

Este ponto pode ser tanto uma vantagem, com uma desvantagem. Por um lado, 

ter sistemas independentes previne falhas, mas por outro, um dos sistemas (interface) 

existe em função do outro (autómato), não tendo lógica ter um interface a funcionar sem 

nada para analisar. 
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                   5.6 A Domótica Bresimar. 
 

Este capítulo não visa a comparação com nenhuma tecnologia. È meramente uma 

demonstração do tipo de aplicações possíveis para este produto. 

Foi recentemente instalado um sistema de Domótica na Bresimar. Este sistema tem o 

controlo das luzes do edifício, assim como das cortinas frontais do mesmo.  

Todo o sistema está implementado com um CX1000 da Beckhoff, que completa os 

requisitos necessários à implementação da UPACRE. 

O que se construiu foi um sistema, acessível na rede interna da Bresimar, onde se 

pudesse ter acesso ao estado das luzes, cortinas e ao “Feed” de uma câmara, usando a 

UPACRE. 

O sistema não foi acabado pois o estágio acabou antes da implementação do mesmo 

ter sucesso. Foi implementado o controlo do primeiro andar e estudado o uso de animações 

para este sistema. Não obstante, apresentam-se aqui as potencialidades do mesmo. 

 

 

 
                                                                Figura 22 - Programação em Visual Web Developer 
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O sistema foi programado usando ainda o Visual Web Developer (VWD), mas com 

mudança de linguagem. Desta feita usou-se o Visual Basic, pois o departamento técnico da 

Bresimar (AsaTek) tem formação nesta linguagem, o que possibilita a facilidade de futuras 

alterações ao sistema. 

Como o objectivo deste sistema é principalmente demonstração da tecnologia, 

pensou-se em implementar o uso de outros meios gráficos, entre os quais as animações. Assim 

sendo, foi construída a planta do edifício em 3D, transformada para formato. GIF e 

implementada no servidor. Deste modo, o cliente ao aceder ao serviço, tem acesso à planta do 

edifício em 3D e em movimento, o que incrementa a beleza e agradabilidade do sistema 

gráfico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cliente ao aceder ao “PISO 1”, a imagem 3D move-se, até se ver o edifício “de cima”, 

possibilitando assim, o acesso a todas as salas do 1º Piso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Figura 23 - Planta 3D do piso 1 da Bresimar 
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Figura 24 - Acesso às salas do 1º Piso da Bresimar 

De notar que o uso de animações não torna o servidor mais lento, nem tem efeitos no 

desempenho do autómato. Isto acontece porque o servidor apenas se limita a mandar a 

imagem ao cliente, estando a cargo deste o processamento da mesma. 
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Capitulo 6 

Conclusões 

6.1 Trabalhos Futuros. 
 

Apesar de se poder considerar que os objectivos foram atingidos, há melhorias a fazer 

ao sistema.  

O desenvolvimento do sistema não é complicado, no entanto implica a instalação do 

Visual Web Developer (e da Framework da Microsoft), e do IIS. Assim sendo, poderia ser 

pensada uma aplicação que simplificasse estes passos e implementasse numa única solução as 

bibliotecas, a função “funcao” e facilitasse o uso da mesma.  

Outra aplicação a desenvolver seria uma que simplificasse a instalação no autómato. 

Ou seja, que pusesse todo o sistema a correr, sem necessidade de ligar o IIS nem de mexer nas 

suas configurações. 

Tentou-se estudar o uso de tecnologia “FLASH” para apresentação de dados, assim 

como a nova “Microsoft Silverlight”, mas não houve tempo para aprofundar nem implementar 

as mesmas. Penso que seria uma mais valia usar pelo menos um destes sistemas, pois tornam 

toda a parte gráfica numa pequena obra de arte e a custo de pouco processamento extra. 

Em anexo, apresenta-se um trabalho que visou estudar o protocolo ADS e o seu 

comportamento em redes com tráfego intenso. Futuramente este estudo poderia ser 

recuperado e melhorado, de modo a se poder ter o máximo de informação possível sobre o 

comportamento dos autómatos e estabilidade do sistema UPACRE em ambientes de ruído 

electromagnético e com muito tráfego. 

Devido a problemas legais, não foi feito o estudo do protocolo (tramas) ADS, visto a 

Bresimar ser representante directa de Beckhoff, tal estudo poderia ser visto como ofensivo ou 

mesmo interpretado como tentativa de roubo de tecnologia. Não obstante, a título académico 

este pode ser um bom desafio. 
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6.2 Considerações e conclusões. 
 

O sistema está pronto e com provas dadas de funcionamento. Considera-se que não é 

algo que vá revolucionar as vendas da Bresimar, mas sim uma mais-valia em termos de 

variedade de ofertas e distinção em relação à concorrência. Em Portugal poucas são as 

empresas de automação que investem tempo e dinheiro em novas soluções, infelizmente. A 

Bresimar distingue-se nesse campo, pois correu um risco e poderá ter dividendos disso.  

Mais recentemente, foi mostrado interesse por parte de um cliente da Bresimar no 

sistema UPACRE, o que por si só, justifica o trabalho feito e justifica a própria ideia do sistema. 

Conclui-se, portanto, que as nossas pressuposições não eram erradas e foram mesmo de 

encontro a uma lacuna do mercado.  

Em relação à UAG-Seia, o sistema por WebScada já está implementado, obviamente 

não sendo substituído pelo sistema UPACRE. Não obstante, através de troca de correio 

electrónico com o dono dessa mesma UAG, houve interesse no sistema por parte do mesmo, e 

a possibilidade de implementação do mesmo em futuras obras. 
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Anexo A 

 Implementação de uma página ASP. 
 

 
Como já mencionado, o WebService desenvolvido é chamado numa página ASP.Net. 
Temos portanto duas vertentes de estudo: 1) Chamar o WebService, e 2) Construir a 

página que vai chamar o WebService. 
 
Software necessário: IIS, Visual Web Developer 2005 Express Edition, TwinCat 
Para testar o sistema, sugere-se que se tenha o TwinCat em RUN com o programa que vem no CD. 

 
        1- INSTALAR O ISS: 

1) Instalar o WebService: Pôr o CD da instalação do Windows XP. 
2) Ir a 'Painel de Controlo' – 'Adicionar/Remover Software' – 'Adicionar/Remover 

componentes do Windows' -> Escolher IIS 
3) Ainda no 'Painel de Controlo', na nova pasta do IIS, fazer um novo directório Virtual 

(ex: http://localhost/wwwroot/WebPage) e, abrindo as propriedades, permitir, escrita, leitura 
e execução de Scripts. 

4) O nosso servidor já está a correr. 
 
 

 
                                                                                     Figura 25 - Página de configuração do IIS 

                                    2 - Chamar o WebService para ser trabalhado na página. 



 

Carlos Alexandre Ferreira, Utilização de PLC em Aplicações de Ambiente Remoto Página 70 

 

 
1) Abrir o Visual Web Developer 
2) 'File' – 'New Web Site' - ' ASP.Net Web Site', linguagem C#, e na secção Browse, 

escolher a pagina Virtual criada anteriormente. 
 

 

 

                                                                Figura 26 - Menu de criação de Sites do Visual Web Developer 

 

3) É criada uma nova página. 
4) No 'Solution Explorer' clicar com o botão direito do rato e escolher ' Add 

WebReference'. È neste ponto que vamos escolher o nosso WebService, disponibilizado pela 
Beckhoff. Este encontra-se na página-mãe do TwinCat, no directório:  ../TwinCat\ADS 
Api\TcAdsWebService\V100\xp (para o caso do Windows XP) 

5) Abre-se então uma página com os serviços disponibilizados por este serviço: read(), 
write(),etc. e temos estes serviços associados à página que vamos criar. 
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                                                                      Figura 27 - Implementando um WebService 

 
 
Criando a ASP: 

 
1) No default.aspx.cs temos um código inicial: o 'Hello World' 
2) Podemos transformar este código para melhor se adaptar às nossas necessidades. 
3) O código em Anexo é um exemplo de uma página simples que vai actuar numa 

variável booleana no autómato. 
Nota: Este código só por si não funciona. É necessário o correspondente código. aspx  

que constrói a página para o Browser. Esse código é generado automaticamente, sendo só 
necessária a construção da página, visualmente (por blocos). 
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                                                                     Figura 28 - Página de Telemanutenção a funcionar 

 

 

De notar que a página está a correr no Internet Explorer. Temos neste momento, a 

solução proposta a funcionar como requerido. 
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Anexo B 

 Autómatos Beckhoff 
 

B1 - A família CX 
 

 Normalmente um autómato é um sistema desprovido de interfaces, e que requer um 

PC externo para ser programado. Consiste num micro controlador, que depois de programado 

actua nos seus portos de modo a efectuar uma resposta adequada a variáveis de entrada. Caso 

disso é o controlo de máquinas industriais. 

 Para este projecto, o Autómato precisa de ter consigo um conjunto de programas e 

funções a trabalhar em simultâneo: O servidor IIS, um interface de rede e o programa de 

controlo do próprio autómato. Posto isto, foram abordados os autómatos topo de gama da 

Beckhoff, a família CX. 

A família CX (1000,1020,9000) caracteriza-se por ser uma junção de PC e 

Autómato num só. Pode-se dizer que possui o melhor dos dois mundos: 

 Por ser um PC pode ser programado sem interfaces externas, tem uma 

maior potência de processamento, pode suportar mais que uma 

aplicação, tem facilidade de 'upgrade', suporte internet, entre outros.  

 Para se distinguir como PC industrial, e para melhorar o tempo de vida 

útil do aparelho, não apresenta partes mecânicas (discos magnéticos), 

sendo estes módulos substituídos por equivalentes puramente 

eléctricos (memória Flash).  

 Pelo facto de ser também Autómato, apresenta a vantagem de ser 

compacto, de se apresentar em módulos (que podem ser acrescentados 

ou retirados, para melhor satisfazer os requisitos do cliente), pode 

funcionar em 'stand alone’, ou seja, apesar de ser um PC, pode 

funcionar totalmente sozinho, sem interfaces (monitor, teclado, etc.). 

 Corre um sistema operativo (Windows XPe, ou Windows CE), o que facilita o 

acesso e programação do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carlos Alexandre Ferreira, Utilização de PLC em Aplicações de Ambiente Remoto Página 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29 - O Beckhoff CX100 

 

O módulo disponível para testes é composto por, além do módulo de 

processamento CX1000, uma carta com saída DVI e duas portas USB para comunicação 

com o utilizador. Contém também duas entradas analógicas, quatro entradas digitais e 

quatro cartas de quatro saídas digitais cada (16 saídas digitais). 

 A alimentação do autómato é feita a 24v (DC) através de uma das três placas de 

alimentação postas à disposição pela Beckhoff:  

 24 V DC sem interface I/O (CX1100-0001) -modelo em uso neste projecto 
 24 V DC com terminal de interface para conectar aos terminais Beckhoff (CX1100-

0002)  
 24 V DC com terminal de interface para conectar aos terminais Beckhoff e conexão 

IP-Link para interface com módulos FieldBus da Beckhoff (CX1100-0003) 
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B2 – TwinCat, a ponte para o AMS. 
 

Como já referido, os autómatos da Beckhoff usam para comunicação, um protocolo 

proprietário, que funciona sobre TPC/IP. Esse protocolo é o AMS, que usa um sistema de 

endereçamento único para cada autómato. Deste modo podem-se formar redes de automação 

numa mesma linha TCP/IP, sem haver perdas de informação, e inclusive entre autómatos de 

diferentes famílias e topologias.  

O utilizador precisa então de um interface que faça a ponte entre o PC que usa para 

programar os seus autómatos e o protocolo AMS, que os autómatos “percebem”. 

 Assim sendo, a Beckhoff também desenvolveu software para facilitar a programação 

dos seus autómatos, o TwinCat. Este programa, é instalado como qualquer software no SO 

Windows Xp, mas tem a diferença de 'forçar' as temporizações do sistema de modo a que 

trabalhem o mais 'Real-Time' possível. Torna-se, portanto, um sistema de prioridade máxima 

no que toca às temporizações e tempo de uso do processador.  

 No caso do CX, o TwinCat está já instalado no sistema operativo, mas poderá também 

ser usado num PC externo e depois ser feito o download do projecto para qualquer Autómato 

da Beckhoff. 

 Trabalha de modo muito intuitivo, trata entradas e põe as soluções nas saídas (que 

podem, ou não ser associadas a entradas/saídas físicas), à medida do utilizador. Usa uma 

variedade de linguagens de programação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi realizado também, no âmbito da cadeira “Redes de Comunicação em Ambientes 

Industriais”, um estudo sobre o tráfego entre autómatos, e possíveis complicações do AMS em 

ambientes de ruído electromagnético e/ou tráfego intenso nas linhas de controlo e 

comunicação dos autómatos, tendo em vista a publicação desse mesmo estudo numa revista 

da especialidade. Esse trabalho é apresentado no Anexo C (artigo em inglês). 
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Anexo C 
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Abstract-- In this paper we will make an overview on the use of 

a Fieldbus interface for Ethernet over two Beckhoff Controllers 

(Automation Devices) presenting results on dynamic and static  

tests. The static test consists on verifying the stability of the 

Controllers for a given program. Dynamic tests have the goal of 

showing the physical limitations of this communication method, 

with and without traffic, in real applications. 

 
Index Terms — Automation, Industrial Communications, 

Ethernet, Maximum Transfer Ratio. 

 

I.  INTRODUCTION 

HE use of Automation Devices nowadays is increasingly 

important for the industry and for home purposes. With 

more emphasis on industry, the real time communication must 

never lack on testing and improving, regarding stability, 

reliability and most importantly security and safety. This 

project was proposed by Bresimar, an automation enterprise 

which is the Portuguese representative of the German 

multinational Beckhoff. A brand that develops automation 

devices since two decades, with increasing success in the 

international market and with inumerous projects in the 

domestic automation (with a Microsoft partnership). The 

purpose of this work is to present the results and conclusions 

of dynamic and static tests, on the communication over TCP-

IP, between two Controllers. During this document we made 

an introducion about the hardware used, as well as about the 

software it supports. Then a description of both types of tests 

and how they were implemented is made. Finally the results of 

the tests are shown and the work conclusions are presented. 

 

II.  INTRODUCING THE HARDWARE 

In the work presented two similar Beckhoff systems are 

used, both highly reconfigurable due the use of a “plug-and-

play” modules system strategy, being that the costumer only 

uses and pays the specific modules required for a particular 

task. Although there are many choices regarding the power 

source, our two systems work by means of a 24V (DC) with 

fuse protection power source without configuration interface. 

Both make use of identical I/O modules, disposing witch 

system of 2 analog inputs, 4 digital inputs and 16 digital 

outputs. The characteristics that differentiate these two 

systems are the control module and the respectively 

user/program interface. 

 

In one case the control is ensured by a CX1000, which is a 

PC-Embeded system, using Microsoft Windows XP. It‟s 

characterized by being a Computer on a Controller, directly 

programmable and with large usage flexibility. Because of this 

particularity, the CX family Controllers has the advantage of 

having a greater processing power, being more easily 

upgraded, possessing WEB support, among others. On the 

other hand, as PC are relatively fragile to endure on an 

industrial environment, these Controllers are equipped only 

with non-mechanic parts (including hard-disk drives) witch 

confers them a greater reliability. The user interface of this 

controller is provided by DVI plug and a USB module. 

The other system is command by a BC9100, which is a 

Controller with Ethernet Access, allowing the 

user/programmer to control/program the system on any remote 

PC with access to the same network of it. Besides this module 

isn't a PC-Embedded system, it presents many reasons to 

choose it. Light-weighted, less power consumption, reliability, 

resistance, size, price, are some of the characteristics that 

make this "little marvel" a bet for many companies. 

Passed the configuration/programming phase, both systems 

can operate in Stand-alone mode, without requiring any user 

interface (keyboard, screen, etc) to work. 

 

III.  INTRODUCING THE SOFTWARE 

Besides the hardware, Beckhoff also developed interactive 

software to support the configuration and programming of 

their devices. 

The main tool available is the software entitled TWINCAT 

which is installed like other ordinary application in the 

operating system “Windows XP”, but has the particularity of 

forcing the timers of the system, to permit a „real-time‟ 

environment. This particularity allows to obtain the highest 

priority of this software in the usage of the processor. 

The Twincat indicates the system load for programs that are 

running. A load threshold can be set in order to assure a 

defined computing capacity for the operating programs and for 

Windows NT/2000/XP. If this threshold is exceeded, a 

warning is generated. This software can run on the PCs or on 

Beckhoff Bus Terminal Controllers. The PC systems can be 

connected with each other via TCP/IP and the Bus Terminal 

Controllers are integrated via serial interfaces and fieldbuses 

(Lightbus, PROFIBUS DP, CANopen, RS232, RS485, 

Ethernet, TCP/IP). This application has a user friendly 

interface that deals with the inputs and retrieves the solutions 

to the outputs (that may or not be associated with physical 

inputs/outputs) according with users requests. It also allows up 

to four virtual "PLC CPUs", each running up to four user 

Industrial Automation based in SoftPLC over  

“FieldBus” 
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tasks, on one PC.Compatible with several languages provided 

for in the IEC 61131-3 standard: 

 IL (Instruction List); 

 LD (Ladder Diagram); 

 FBD/CFC (Function Block Diagram); 

 SFC (Sequential Function Chart); 

 ST (Structured Text). 

 

Programming can be done: 

 locally; 

 via TCP/IP; 

 via the fieldbus (BXxxxx and BCxxxx). 

 

In our project we are beyond to different cases: 

 With the CX1000 the software is already installed in the 

windows XP Embedded system. 

 With the BC9100 the software it‟s installed in an external 

PC from where the code it‟s uploaded to the referred 

automation device. 

 

Besides the TWINCAT there is support software entitled 

KS2000 that supports the test of the physical ports of the 

automation device. Through this software the user has on his 

disposal the capability of reading the values at the inputs and 

outputs of the device. 

IV.  TEST TYPES 

A.  Static Test 

This task consists on the implementation of the mechanism 

ahead described, in our system (2 automation modules + 1 

Ethernet cable), according to the requirements specified. 
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Random

Potentiometer

Local Outputs

Remote Outputs

! !
Local
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Ethernet Fieldbus

 
The mechanism of both controllers has to perform the 

following tasks: 

 with the switch 1 in “local mode” the device controls the 

so-called “local outputs”, by other hand, if it‟s in “remote 

mode” it controls the “remote outputs”; 

 the switch 2 commands if the outputs are activated 

randomly or sequentially depending if it‟s on “random 

mode” or “sequential mode”, respectively; 

 the activation frequency of the outputs is proportional to 

the potentiometer position. 

 

Physical allocation of the mechanism: 

 switch 1 corresponds to the input one of the first digital 

input chart; 

 switch 2 is the input two of the first digital input chart; 

 the potentiometer is connected to the first analogical input; 

 the designated “local outputs” are the two first outputs of 

the output modules and the called  “remote outputs” are the 

two last outputs of the related modules. 

 

B.  Dynamic Test 

Dynamic tests were performed to define some settings 

about the communication between two single automation 

devices such as knowing the physical limitations of these 

devices and their communication, with and without traffic. 

1), Round-trip delay 

2), End-to-end delay 

3), Maximum transfer ratio 

V.  STATIC TESTS 

A.  Implementation 

The required program was implemented according to the 

Grafcet described below, acting in parallel with another 

program that activates the outputs entitled “remote outputs”, 

with the content of the communication buffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stage 0 – disables all the outputs and calculates the time 

period that the next activation must last; 

 Stage 11 – starts the clock; in the particular situation where 

the switch 2 is on, activates in a random mode the next 

local output; in the case the switch 2 it‟s off, activates in a 

sequential mode the next local output; 

 Stage12 – starts the clock; in the case the switch 2 is on, it 

activates in a random mode the next remote output; in the 

Stage 0

Stage 11 Stage 12

SW1- 

ON/Local
SW1- OFF/
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case the switch 2 is off, activates in a sequential mode the 

next random output. 

 

B.  Random numbers generation 

The code language used in these systems does not 

contemplate a function that generates random values so we 

had to develop our own function with the limited resources of 

these languages. 

To generate random integer numbers from 1 to 8x10^6, we 

decided for the following residual method that is based in 3 

numbers: the seed, very large prime number, M, (as longer it 

is less is the repeatability of the sequence) and a native root of 

the previous number, nr. 

The random sequence generation is achieved by successive 

iterations of: 

Generated Number = 8000000*seed/(M-1) 

seed = remainer(nr*(seed)/ M) 
 

In our case: 

seed = 1   

M = 1048573 

nr = 25717 

 

From the sequential generation of 10000 samples we 

obtained the following distribution: 

 

 

VI.  DYNAMIC TESTS 

A.  Round trip delay 

 On this test the two automation devices were connected by 

an Ethernet cable and work as follows: 

 device 1 starts up a timer sending 1 bit to one of its remote 

outputs; 

 device 2 receives it on the corresponding remote input and 

forwards it to one of its remote outputs, sending it back 

again to device 1; 

 device 1 reads this bit on the corresponding remote input 

and stops the timer; 

 this test was performed 20 times. 
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B.  End-to-end delay 

On this analysis the two automation modules were 

connected to a HUB via Ethernet and by one wire that 

physically linked one local output of device 2 to a local input 

of device 1. 

The basic idea was: 

 Device 1 starts up a timer sending out 1 bit over the output 

buffer which reaches device 2 through the HUB; 

 Device 2 receives that bit on the corresponding remote 

input and activates the local output physically connected to 

device 1; 

 Device 1 reads that bit and stops the timer; 

 This test was repeated 20 times, with and without other 

kinds of traffic in the HUB. 
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C.  Maximum transfer ratio 

On this test the primer goal was, to define the maximum 

transfer ratio that we could get between 2 automation devices, 

without packet losses. 

To accomplish that goal, device 1 and device 2 were 
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connected as in the last test (for the case without traffic). 

However, in this test, the data is changed in a different size, 

i.e. instead of sending 1 bit, now for each sending operation 1 

byte is transferred. That byte carries the current value of one 

counter inside device 1, which counting range and frequency 

are programmable. Device 2 works as a receiver and just 

counts the number of sequential values successfully read.  

The results and conclusions were obtained by a simple 

comparison, of the number of values sent by device 1, and the 

number of values correctly read by device 2. 
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VII.  RESULTS / EVALUATION 

A.  Static Test 

Besides of some complexity of the “TwinCat” software, we 

started to develop separately the local control task of the 

project. In a second stage, the communication between the 

automation devices was successfully developed, 

corresponding to the goals of the static test. 

 

B.  Dinamic Tests 

 

1), Round-trip delay 

From the 20 measures shown at the table above we 

calculated a 63 ms average. 

 

2), End-to-end delay 

With traffic, the results should be approximately half the 

value of the round trip delay, however that doesn‟t happen 

because on our test we also must consider the time that the 

receiver takes to activate the local output and the time that the 

sender takes since it reads the receiver acknowledgement until 

it actually stops the timer resulting in a diverging data from 

the values supposedly expected. 

Without traffic, this test shows us a group of unreliable and 

inconclusive data. Because of the huge disparity of values, we 

conclude that with the inconsistence of the traffic externally 

generated and bandwidth used by it, it‟s impossible to analyze 

and deduce any kind of deterministic evaluation. 

 

 
 

3), Maximum transfer ratio 

The sender took 5080ms to count and sent 255 values. In 

ten measurements the number of values received by the other 

device was as follows: 

 

 
 

Although the variance of the results we calculate an 

average of 40,8 packets. 

We used a sending ratio of 50,197 values/second and we 

obtained a maximum transmission ratio of 8.031 

values/second. 

VIII.  CONCLUSIONS AND FUTURE WORKS 

Due to the delay on the setting up phase for the static test 

that occurred because of the unaware of the technologies used, 

we can say that some tasks have been left to be done. 

Analyzing the results, one must see that they were 

inconclusive and incomplete. For example, the network 

analysis should be done with more specific tools and with a 

controlled amount of traffic. 
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The communication must also be tested in a noisy 

environment, because, as the reader can agree, these 

Controllers are made to work in hostile places, and must fulfill 

a basic set of characteristics. Despite all these facts, our tests 

can be used as future reference. Looking more closely the 

values, we conclude that the time is longer than the expected 

for a system with these characteristics, in all the Dynamic 

tests. 

 

  As a suggestion for researchers we leave proposals for some 

future tests: 

 Re-determine the maximum transfer rate between 

Modules. 

 Using Ethereal, open the AMS protocol and study the bit 

frame. 
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