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Sistemas de automação inteligente

Tópicos:

 Tarefas da moderna tecnologia de controle
 Quais são os benefícios que uma medição de alta qualidade

fornece?

 Como as Funções Inteligentes ajudam na tecnologia de teste e produção?

 Conceitos modernos de automação, diagnóstico eficiente &

exemplos de aplicação

 Desenvolvimento futuro - "Fábrica inteligente"



 Monitoramento de fabricação, equipamentos de teste, bancos de ensaio funcionais, monitoramento de condição
 Controle absoluto de custos através de sistemas integrados e funcionalidades de acordo com a IoT - Internet

das coisas

Casos de uso e gama de aplicações

Produção médica

Bancos de ensaio funcionais

Metalurgia

Montagem
Controle de máquina

Geração de energia

Teste funcional



Os ambientes industriais incluem três fatores:
qualidade, tempo e custo

O que os usuários precisam:
 Integração simples nos componentes do sistema

 Operação precisa e elétrica robusta

 Fácil manuseio

 Diagnóstico abrangente e preventivo, de fácil manutenção

 Alta disponibilidade do sistema

Megatendências:

 Ciclos de vida de produtos cada vez mais curtos

 Aumento das demandas de TI

 Mudança demográfica

Sistemas de automação inteligente
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Desempenho nas áreas de aplicação requeridas

Aplicações de teste de fim de linha

• Testes funcionais relacionados com a 
produção

• Teste de 4 até 500 canais através de 
módulos adicionais integrados via CAN

Aplicações industriais de teste

• Instalação fixa, mas plataformas de teste 
modulares para o desenvolvimento de 
produtos

• Com flexibilidade definida
Controlado por PLC ou através de Soft-PLC 
interno

Aplicações de
monitoramento da 
produção

• Monitoramento da produção
• Monitoramento de condição
• Instalação "Eficaz”
• Alta precisão de 0,1% a 0,05%; 

resolução de 24 bits, taxa de 
amostragem de 38,4kHz, 
largura de banda/canal de 
3kHz,

• 32 canais virtuais
• 4 a 16 canais de medição
• Fieldbus-integration
• Sinais de E/S analógicos e digitais



Amplificadores - plataforma de avaliação - e conceitos de automação

Canais padrão

Opção: definido pelo usuário

MB T0D
A

Software específico do usuário
a.) Soft PLC como produto padrão
b.) Como serviço da HBM
c.) Pelo cliente (proteção 

do know-how)

Interface
Digital/Analógica

Front-end 
(canais de 
medição)

Soluções de 
automação

- Canais 
Calculados

- Avaliação do 
processo

Cálculos
Front-end avançado
critérios de avaliação

Interface
Digital/Analógica

Interface
Digital/Analógica



TEDS - Utilização imediata dos sensores de medição (plug&measure)

Sistemas de automação inteligente

 TEDS = Folha de Dados Eletrônica do Transdutor (IEEE1451.4)

 Não são necessários ajustes manuais dos dados do sensor e do amplificador !!!
 Leitura dos dados TEDS através dos cabos sensores existentes (não são 

necessários cabos adicionais) (0-Fio / 1-Fio)
 O cabo e os plugues podem ser usados como de costume



Certificado de calibração para cada canal / placa de medição

Qualidade documentada



Alta disponibilidade do sistema

Sistemas de automação inteligente



Hardware

 Slots flexíveis para sensores, saídas analógicas, 

entradas/saídas digitais e módulos de interface

 Slot para comunicação e interfaces de barramento

 Chassis com Ethernet, host USB, Sincronização, 

CAN master/ slave (opc.)

 Os slots são equipados conforme especificado pelo 

cliente

 Os cartões podem ser removidos para serviço

 As placas são calibradas, não é necessário recalibrar 

no campo

Conceito de design - Flexibilidade para a aplicação

Removível para serviço e extensão



Integração em rede

Sistemas de automação inteligente

Nova estrutura

Módulos periféricos 
Módulos de segurança

Diagnóstico do 
funcionamento 

móvel

Visualização
Operação

Estrutura antiga

Operação

Barramento de segurança

Segurança

SPS

Padronização através de uma estrutura de rede consistente



Automação em aplicações industriais de teste

Sincronização do módulo PMX / 
Valores medidos

HMI – touch panel 

Operador de 

máquinas WinCC 

/ PMX API

Ethernet 

TCP/IP

Parametrização 

Armazenamento 

de dados via

PMX WebServer / catman

Switch

Recursos multi-cliente importantes

PLC
Controle da 

máquina via Step7 / 

PC Workx

Drives

Atuadores

Robôs

http://froogle.google.de/froogle_cluster?q=ethernet%2Bswitch&pid=4829187676312292669&oid=18376041647299392653&btnG=Search%2BFroogle&scoring=p&hl=de


Tecnologias Web Inovadoras



Manutenção e diagnóstico remoto

• Apoio ao serviço local
• Poupa tempo e dinheiro (reduz o tempo de viagem)
• Permite benefícios adicionais com manutenção preditiva

Manutenção remota

Rede de Produção

Roteador
com VPN

Salvar conexão para manutenção 
remota via Internet

• Ligação VPN

• Codificação IPsec DES

• Codificação de hardware AES

• Autenticação



Manutenção e diagnóstico remoto
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Live-Demo disponível em todo o mundo

HBM Alemanha

PMX ao vivo na internet:
http://pmxdemo.hbm.com

http://pmxdemo.hbm.com/


Diagnóstico e manutenção preventiva

 Visualização no dispositivo localmente: por canal e dispositivo
 Medição da tensão de alimentação, I/O digital, fieldbus
 Sincronização, buffer de leitura

 Estados definidos das saídas de sinal ao ligar o dispositivo
 Estados definidos das saídas de sinal no caso de um erro (por exemplo, quebra 

de cabo)
 Seleção de sinais estáticos e de teste (Setup & Service)
 Geradores de sinais e sinais de teste dinâmico (testes de componentes)
 Níveis de usuário com permissões configuráveis
 Fácil visualização das condições de falha e utilização do dispositivo
 Erro de transmissão de todas as interfaces disponíveis:

 Digital I / O, fieldbus, software API
 Memória de erros internos do dispositivo (arquivo de registo)
 Gravador de linha interna do dispositivo

Sistemas de automação inteligente



Segmentação de software vs Funções de Controle
• Aplicação PC para DAQ (fácil e pronto a medir)
• .NET/ LabVIEW: Aplicação em PC para aplicações sem tempo real
• LabVIEW Real-Time:  Funciona em NI-hardware para aplicações em 

tempo real
• PLC/ Codesys: Funciona em hardware para aplicações de Controle e 

Tempo Real

Control / embedded / plc 
(isochron real-time / 

deterministic)

D
ur

aç
ão

 
do

 c
ic

lo

< 1
msec

10
msec

> 100
msec

DAQ / baseado em PC 
(não em tempo real)

Automação de 
Processos

Automação 
de Fábrica

Controle de 
Movimento

Windows PC
Sistema 

operacional

SPS
Em tempo real-

Sistema 
operacional



Interface de usuário e soluções de software

PMX

Control/WebVisu PC/Win Driver .NET / LV Control/WebVisual

Sistema Operacional + Aplicações

dotNET-
API

LabVIEW
® DIAdem

Interface do usuário / Módulos de software

Servidor 
Web

CoDeSys 
Soft-plc

Catman®Easy



HBM: public

Visualização e operação personalizada da máquina via web



Teste funcional - controle automático das peças

PLC
controle

PMX:
• Medição em tempo real de 

cada canal
• Medição de pico.(50µs)
• Avaliação de limite (50µs)
• Avaliação da banda de 

tolerância
• Cálculo mecânico - trabalho
• OK / NOK-Contadores
• Funções de auto-controle
• Sinalização

Controle/ Tempo real:
• Iniciar/ Parar
• Velocidade
• Executar curvas de teste
• Controles de erro:

o Máquina
o PMX
o Tratamento do usuário

• Iniciar/parar armazenamento 
das curvas de medição

PC / Catman:
• Visualização do 

processo
• Armazenamento de 

dados (local)
• Armazenamento de 

relatórios/impressão
• SQL/ armazenamento 

de dados
• Cat-script: set-script
• OPC-client

Ethernet (TCP/IP)

I/O's
Ethernet
industriais

Saída 
analógica

OPC-server

Sensores: força, deslocamento, torque..



Do teste de componentes ao monitoramento da produção
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Bancada de teste para caixas de câmbio
 Medição de potência e controle de qualidade de caixas de engrenagens
 Valores medidos: Torque, velocidade de rotação, ângulo de rotação, pressão, temperatura
 Monitoramento da condição em tempo real em uma célula de teste e automação em tempo real via Ethernet industrial

 Registo de dados no PC de medições de linha, cálculos em tempo real no local para avaliação
 Benefícios para o cliente: teste de fim de linha com controle de qualidade melhorado, interfaces modernas,

webBrowser PMX fácil de usar

+

• Dados em tempo real e 
resultados de controle

• Medição e armazenamento de 
dados de processo para 
garantia de qualidade

• Funções de diagnóstico 
para uma operação segura 
e um serviço eficaz



Porquê os Canais Calculados ?

• Em ambientes industriais, diferentes tipos de automação 
proporcionam benefícios às empresas, incluindo a 
diminuição do tempo de ciclo, produtos de maior qualidade e 
maior segurança do trabalhador.

• Muitas aplicações requerem sinais/ informações adicionais e
cálculos provenientes do sinal de medição, por exemplo: Pico,
Média, RMS, filtros, funções lógicas matemáticas, retenção de
amostras, temporizador, contador, regulador PID,...

• PMX gera estes sinais/ informações em Tempo Real. Os canais 
calculados funcionam tão rápido como os canais de medição. Eles 
são amostrados com 19,2kHz.

Automação PMX com canais Calculados



Controle de capacidade da prensa

Aplicação - Monitoramento da carga da prensa - Medição em linha

Tecnologia de medição compatível com a indústria:
• SLB700 Sensores de deformação medindo a flexão em cada coluna
• 2 sensores por coluna:

• montado em posição oposta, permitir a compensação de flexão da coluna
• a medição da força em 2 ou 4 colunas permite a distribuição da carga



Tratamento Médico Eye-Laser

Aplicação no controle de equipamentos médicos

Sensor



Aplicação no controle de equipamentos médicos

Máquinas de corte a laser para cirurgias de correção
 Medições precisas e robustas de força (SG multicomponente) para ajustar a óptica a 

laser
 Os canais calculados fornecem coordenadas polares da força resultante como 

saída digital e analógica, e podem ser equipados para medições de redundância
 O cliente livra-se da velha e imprecisa medição SG e aumenta a eficiência da 

operação



Monitoramento estrutural de plantas de geração de energia

Monitoramento do estado das turbinas eólicas

 Inclusão de várias tecnologias de sensores SG

 Monitoramento da condição em tempo real devido a cálculos de roseta e de tensão 
(com compensação de temperatura)

 Registro de dados no local para serviço ou via Web-Server em estações remotas
 Opção de integração Industrial Ethernet no controle da máquina

Entradas:
3x tensão, 1x Temp..
SG de compensação

Saídas:
sigma1, sigma2 phi, 
tau(max.)

4x PX455 (4 rosetas -
cálculo) / 8 valores de pico)

Total:
16 canais reais + 34 
canais calculados

16 canais reais + 34 canais calculados

16 reais e
34 canais de calc



O que isso significa?

 Sensores que permitem a integração fácil e rápida com sistemas de produção complexos

- por exemplo, através da disponibilidade de "folhas de dados eletrônicas" (TEDS)

 Amplificadores de medição que podem comunicar em tempo real com sensores e

os sistemas de Internet Industrial de hoje

 Software de teste e medição que faz a ponte entre o manuseio mais fácil possível e a funcionalidade cada vez mais 

complexa

 Informações individuais armazenadas diretamente no objeto

 Rede de objetos conectados à Internet

 Tomada de decisão individual com base em informações avaliadas localmente, serviços individuais sob demanda para 

controle de processos em tempo real, orientados por eventos

A tecnologia de medição atende a IOT



Modelo Fábrica I4.0 Darmstadt Universidade de Tecnologia de Darmstadt: fabricação de cilindros pneumáticos

Produção em rede - "Fábrica inteligente"

Infolink: http://www.effiziente-fabrik.tu-darmstadt.de/menue/index.de.jsp

Integração horizontal e sistemas flexíveis de assistência ao trabalhador:
 Componente como portador de informação por meio de chip RFID
 Informações sobre componentes e montagem, informações sobre empregados
 Ligar os dados ao longo do fluxo de valores
 Consumo de energia, avaliação de qualidade (aprovação / reprovação)

Falha

Serviço

Operação

serra Medida
controle

limpo

montage
m

fábrica

Chip RFID

http://www.effiziente-fabrik.tu-darmstadt.de/menue/index.de.jsp


Modelo Fábrica I4.0 Darmstadt Universidade de Tecnologia de Darmstadt: fabricação de cilindros pneumáticos

Produção em rede - "Fábrica inteligente"

Infolink: http://www.effiziente-fabrik.tu-darmstadt.de/menue/index.de.jsp

Integração vertical e qualidade do processo de usinagem
 "Painéis": estado do produto, estado do processo e estado das máquinas
 Visualização para diferentes utilizadores
 Gestão unificada de dados
 Integração de dados do chão de fábrica através das camadas de processo

http://www.effiziente-fabrik.tu-darmstadt.de/menue/index.de.jsp


Mais informações sobre PMX podem ser encontradas em nosso site:
 www.hbm.com/pmx

Informações adicionais

http://www.hbm.com/pmx


Mais informações sobre o IOT podem ser encontradas em nosso site:
 https://www.hbm.com/pt/4547/internet-industrial-das-coisas/

Informações adicionais

https://www.hbm.com/pt/4547/internet-industrial-das-coisas/


Próximos webinars e mais informações:

 www.hbm.com/webinars

Informações adicionais

http://www.hbm.com/webinars


Apresentadores
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Carlos Alves
Service and Support Engineering

e-mail:  andre.pereira@hbkworld.com
celular: +11 99346-0077

e-mail:  carlos.alves@hbkworld.com
Celular: +11 99123-7529



Alguma pergunta?
 Digite suas perguntas no chat WebEx

 Ou envie um e-mail diretamente ao apresentador: andre.pereira@hbkworld.com

mailto:michael.guckes@hbm.com
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