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Justificativa
A evolução tecnológica vem extin guindo os trabalhos automatizados
(repetitivos) realizados pelo hom em. Este pr ocesso permite uma evolução social,
tecnológica e de segurança, visto que a natureza humana não está de ac ordo
desenvolvimento de tarefas repetitivas qu e além de cansativas podem tornar o
serviço perigoso devido a eventuais falta de atenção.
Observa-se, também, a evolução na utilização de sistemas computacionais,
além da microeletrônica e a sofisticaç ão de equipam entos atuadores mecânicos ,
que se por um lado são pesados, por outro lado são extremamente precisos e
podem ser comandados por sistemas hidr áulicos e/ou pneumáticos, além de
motores servos ou ainda motores de passo etc.
Devido à globalizaç ão o sistema i ndustrial necessita de aumento de
produtividade e qualidade dos equipamentos envolvidos, o que só pode ocorrer
com sistemas automáticos e precisos. Além disso, com a evolução tecnológica, há
a necessidade do aumento da produtividade na pesquisa básica desenvolvidas em
Institutos de Pesquisa, Universidades e na própria indústria.
Se por um lado há o fantasma do
desemprego nas divers as áreas da
indústria, comércio e pesquisa, por outro há a necessidade de mão de obra
especializada para o planejamento, desenv olvimento e manutenção de sistemas
automatizados.
O processo de comunicação entre di spositivos é extremamente delic ado e
exige tanto um conhecimento básico de padrões de c omunicação (protocolos e
interfaces) como específico de acordo
com o fabricante. Neste sentido, é
necessária uma boa formação, habilidade e co mpetência, para realizar a escolha
e/ou o des envolvimento tanto da Interfac e Homem Máquina (sup ervisório) como
do sistema de automação e controle.

Objetivos do Curso
Possibilita o estudante a:
• Conhecer os principais conceitos de comunicação de dados entre sistemas
eletrônicos;
• Desenvolver algoritmos baseados nos
protocolos de comunicaçã o
padronizados;
• Adquirir noções para criar supervisó rios com base em software de quart a
geração;
• Adquirir noções para criar supervi sórios com base em linguagens de
programação;
• Desenvolver aplicações de comunicação simuladas e reais.
Público Alvo:
Estudantes das áreas engenharia ou
tecnologia e ciências exatas
(física, matemática, ciência da computação, etc).
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Programa
1. Introdução (2h)
1. Histórico
2. Visão Geral
2.1. Redes
2.2. Arquitetura
2.3. Interfaces
2.4. Protocolos
2.5. Supervisórios
2. Comunicação de Dados (2h)
2.1. Canais de Comunicação
2.2. Comunicação Serial
2.3.1. Taxa de Transferência
2.3.1.1. Transmissão Síncrona
2.3.1.2. Transmissão Assíncrona
2.3.2. Controles de Erros de Transmissão
2.3. Comunicação Paralela
3. Interfaces e Vias de Comunicação (12h)
3.1. Serial
3.1.1. Interface/Protocolo RS-232

3.1.1.1. Histórico
3.1.1.2. Arquitetura e Organização
3.1.1.3. Protocolo
3.1.2. Interfaces RS-422 e RS-485
3.1.1.1. Histórico
3.1.1.2. Arquitetura e Organização
3.1.1.3. Protocolo
3.2 Paralela
3.2.1. Interface GPIB
3.1.1.1. Histórico
3.1.1.2. Arquitetura e Organização
3.1.1.3. Protocolo – IEEE488
4. Alguns protocolos utilizados em Automação Industrial (8h)
4.1. ProfBus
4.2. ModBus
5. Supervisórios (8h)
5.1. Indusoft
5.2. LabView
5.3. Criado pelo projetista com linguagens visual (VB, C++, Java, etc)
6. Exemplo de aplicações. (8h)
6.1. Reais
6.2. Simulações
Valor para o aluno:
R$ 750,00
Dinâmica do curso:
Aulas expositivas com equipamentos áudio visual ou não, Aulas prátic as
em laboratório, aplicação de situações problemas.
Material de Apoio:
Transparências
Documentação de Apoio
Laboratório de Informática com aplic ativos Labview, linguagens de porgramação
C, C++, Java.
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•Introdução; Comunicação de dados.
•Interfaces e Vias de Comunicação: Serial, Interface/Protocolo RS232, Histórico, Arquitetura e Organização, Protocolo.
•Interfaces e Vias de Comunicação: Interfaces RS-422 e RS-485,
Histórico, Arquitetura e Organização, Protocolo.
• Interfaces e Vias de Comu
nicação: Paralela, Interface GPIB,
Histórico, Arquitetura e Organizaç
ão, Protocolo –
IEEE488.
• Alguns protocolos utilizados em Automação Industrial: ProfBus.
• Alguns protocolos utilizados em Automação Industrial: ModBus.
• Supervisórios: LabView.
• Supervisórios: Criado pelo projetista com linguagens vis
C++, Java, etc).

ual (VB,

• Exemplo de aplicações: Reais.
•- Exemplo de aplicações: Simulações.
Dados sobre o autor:
Possui graduação em Bac harelado Em Ciênc ias Física - Fac uldades Oswaldo
Cruz (1983), Mestrado em Ciências (Física Nuclear) pela Universidade de São
Paulo (1989) e Doutorado em Ciências (T ecnologia Nuclear – Aplicaç ões) pelo
IPEN/USP (2006). Atualmente é professor nas Faculdades Drummond e pesquisador
da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tem experiência na área de
Física, com ênfase em estrutura nuclear e matéria condensada.
Desenvolve pesquisa em interações hiperfinas eletromagnéticas com o uso da
técnica de Corr. Ang. Pert ubada em física da matéria condensada e
biomoléculas. Dentro de suas atribuições desenvolve sistemas para automação de
aquisição e análise de dados em laboratório de pesquisa.

