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RESUMO
O trabalho a seguir tem como intuito investigar e propor o uso de
sensores virtuais que operem em redes sem fio para monitorar e controlar o
comportamento de um processo biotecnológico. Com esse propósito foi
desenvolvido um biorreator virtual através do controle de um processo
fermentativo contínuo utilizando redes neurais, sugerido por Zoltan Kalman
Nagy em 2007. A coleção de APIs JDDAC, fundamentada nos conceitos e
padrões da IEEE 1451.1 e IEEE 1451.2, foi utilizada para criar uma rede de
sensores virtuais conectados ao biorreator. Os sensores virtuais são entidades
de software embarcado instalados nos aparelhos móveis desenvolvidos na
plataforma Java 2 Micro Edition. Operando de maneira cooperativa com
inclusão do conceito de agentes móveis através da coleção de APIs JADELEAP. As variáveis de entrada (quantidade substrato, temperatura, temperatura
dentro do reator e concentração de glicose e temperatura no trocador de calor)
permitem aos sensores inteligentes a supervisão e controle de todo o sistema.
Palavras-chave: Sensor Virtual, Agentes Móveis, Rede Sem Fio E Dispositos
Móveis.
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ABSTRACT
Supervisory Control of Continuous Fermentation Process and Virtual
Sensor Embedded Mobile Devices

The work aimsto investigate and propose the use of virtual sensors that
operate over wireless networks to monitor and control the behavior of a
biotechnological process. For this purpose we developed a bioreactor through
the virtual control of a continuous fermentation using neural networks, as
suggested by Zoltan Kalman Nagy in 2007. The collection of APIs JDDAC,
based on the IEEE 1451.1 and the IEEE 1451.2 concepts and standards , was
used to create a virtual network of sensors connected to the bioreactor. The
virtual sensors are entities of embedded software installed in mobile devices
developed in Java 2 Platform, Micro Edition. Operating in a cooperative manner
with inclusion of the concept of mobile agents through the collection of APIs
JADE-LEAP. Input variables (quantity substrate, temperature, temperature
inside the reactor and glucose concentration and temperature in the heat
exchanger) enable smart sensors to supervise and control the entire system.
Key Words: Sensor Virtual, Mobile Agent, Wireless and Mobile Device.

ix

Lista de ilustrações
FIGURA 1 – PROCESSO FERMENTATIVO CONTÍNUO................................ 30
FIGURA 2– PROCESSO FERMENTATIVO CONTÍNUO UTILIZADO ............. 31
FIGURA 3 – ETHERNET INTEGRADA DENTRO DO CENTRO PRODUTIVO 37
FIGURA 4 – IEEE 802.11B - CANAIS E FAIXAS DE FREQÜÊNCIAS ........... 39
FIGURA 5 – FILTRO HYPERLINK TECHNOLOGIES ..................................... 39
FIGURA 6 – INTERFERÊNCIA CAUSADA POR REFLEXÕES MÚLTIPLAS .. 40
FIGURA 7 – BARREIRA DE ZENER ............................................................... 45
FIGURA 8 – DIAGRAMA IEEE 1451 ................................................................ 50
FIGURA 9 – DIAGRAMA DE CLASSES IEEE 1451 ........................................ 52
FIGURA 10 – PÁGINA DO SERVIDOR WEB JDDAC ..................................... 53
FIGURA 11 – EXEMPLO DE UMA APLICAÇÃO FEITA COM JDDAC ............ 54
FIGURA 12 – JADE-LEAP AMBIENTE DE EXECUÇÃO ................................. 56
FIGURA 13 – DIMM: PRINCIPAIS COMPONENTES ...................................... 60
FIGURA 14 – SINGLE-HOP ............................................................................. 62
FIGURA 15 – MULTI-HOP ............................................................................... 62
FIGURA 16 - BATERIA À BASE DE ÍONS DE LÍTIO ....................................... 65
FIGURA 17 – BIORREATOR VIRTUAL PROPOSTO POR NAGY (2007) ....... 72
FIGURA 18 - DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DESENVOLVIDO . 74
FIGURA 19 - OSCILAÇÃO SUSTENTADA ...................................................... 83
FIGURA 20 - DIAGRAMA DE USO .................................................................. 85
FIGURA 21 - DIAGRAMA DE SEQÜÊNCIA..................................................... 86
FIGURA 22 – DIAGRAMA DAS CLASSES DO DRIVER GUI .......................... 87
FIGURA 23 – DIAGRAMA DAS CLASSES DRIVER.CHAT.CLIENT ............... 88
FIGURA 24 – DIAGRAMA DA CLASSE DO DRIVER.CHAT.MANAGER ........ 89
FIGURA 25 – DIAGRAMA DAS CLASSES DO DRIVER.CHAT.ONTOLOGY . 90

x

FIGURA 26 – DIAGRAMA DAS CLASSES DO CONTROLADOR DO
BIORREATOR .......................................................................................... 91
FIGURA 27 – DIAGRAMA DAS CLASSES BIOREACTOR.CONFIGURE ....... 92
FIGURA 28 – DIAGRAMA DAS CLASSES CHAT ........................................... 93
FIGURA 29 – DIAGRAMA DAS CLASSES MAIN ............................................ 94
FIGURA 30 – DIAGRAMA DAS CLASSES NET.JAVA.JDDAC.APP ............... 95
FIGURA 31 – DIAGRAMA DA CLASSE NET.JAVA.JDDAC.COMMON.UTIL . 96
FIGURA 32 – DIAGRAMA DA CLASSE NET.JAVA.JDDAC.COMMON.UTIL . 97
FIGURA 33 - DIAGRAMA DA CLASSE TEMPERATURE ............................... 98
FIGURA 34 – DIAGRAMA DA CLASSE TEMPERATURE.CONFIGURE ........ 99
FIGURA 35 – TELA QUE MOSTRA A EXECUÇÃO DOS AGENTES DRIVER,
BIOREACTOR E TEMPERATURE ......................................................... 100
FIGURA 36 – TELA QUE MOSTRA A EXECUÇÃO DO MÓDULO DRIVER . 101
FIGURA 37 – TELAS DE ABERTURA DO CONTROLADOR DO BIORREATOR
................................................................................................................ 102
FIGURA 38 – TELAS DE CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR DO
BIORREATOR ........................................................................................ 103
FIGURA 39 – TELAS DE CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR DO
BIORREATOR ........................................................................................ 104
FIGURA 40 – TELAS DE CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR DO
BIORREATOR ........................................................................................ 105
FIGURA 41 – TELAS DE CONFIGURAÇÃO PARA GERAÇÃO DE ALARMES
E DE CONEXÃO ..................................................................................... 106
FIGURA 42 – TELAS QUE MOSTRA AS CONEXÕES FEITAS COM JDDAC
SERVER E JADE RMA ........................................................................... 107
FIGURA 43 – TELAS DE ABERTURA DO CONTROLADOR DA
TEMPERATURA ..................................................................................... 108
FIGURA 44 – TELAS DE CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR DA
TEMPERATURA ..................................................................................... 109

xi

FIGURA 45 – TELAS QUE MOSTRA AS CONEXÕES FEITAS COM JDDAC
SERVER E JADE RM ............................................................................. 110
FIGURA 46 – TELAS QUE MOSTRA O JDDAC SERVER ATIVO ................ 111
FIGURA 47 – TELAS QUE MOSTRA A CONFIGURAÇÃO DOS SENSORES
NO JDDAC SERVER .............................................................................. 112

xii

Lista de Tabelas
TABELA 1 - TECNOLOGIAS PARA REDES SEM FIO .................................... 35
TABELA 2 – ATRASOS EM DIFERENTES AMBIENTES ................................ 41
TABELA 3 - CLASSIFICAÇÃO DAS ZONAS DE PERIGO .............................. 43
TABELA 4 - DADOS BÁSICOS DOS TEDS..................................................... 49
TABELA 5 - AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS TECNOLOGIAS RF/
LASER ...................................................................................................... 67
TABELA 6 - TIPOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS UTILIZADOS PELOS
DIMM......................................................................................................... 71
TABELA 7 – SOFTWARES E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS ....................... 75
TABELA 8 - VARIÁVEL DE CONTROLE DO BIORREATOR VIRTUAL .......... 77
TABELA 9 - VARIÁVEIS PRÉ-ESTABELECIDAS............................................ 78
TABELA 10 - VARIÁVEIS DE ENTRADA NO SISTEMA ................................. 79
TABELA 11 - SINTONIZAÇÃO DO PID ........................................................... 84

xiii

Lista de Abreviaturas e Siglas
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

ADP

Adenosina difosfato

ATP

Trifosfato de adenosina, adenosina trifosfato

API

Application Programming Interface

ARM

Advanced RISC Machine

ASIC

Application Specific Integrated Circuit

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CA

Collision Avoidance

CAN

Controller Area Network

CBM

Condition Based Maintenance

CLP

Controlador Lógico Programável

CMDA

Code Division Multiple Access

CPU

Central Processing Unit

CORBA

Common Object Request Broker Architecture

CRM

Customer relationship management

CSMA

Carrier Sense Multiple Access

DAMA

Demand Activated Manufacturing Architecture

DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

DOCSIS

Data-Over-Cable Service Interface Specifications

DQPSK

Differential Quadrature Phase Shift Keying

DS

Distribution System

DSP

Digital Signal Processor

EM

European Norm

ERP

Enterprise Resource Planning

EY-NPMA

Elimination Yield Non Pre-emptive Multiple Access

FDA

Food and Drug Administration

xiv

FH-SS

Frequency-Hoping Spread Spectrum

FIPA

Foundation For Intelligent Physical Agents

FM

Frequência modulada

GMSK

Gaussian Minimum Shift

GPRS

General Packet Radio Service

GSM

Global System for Mobile Communication

GSM

Global System for Mobile Communications

HiperLAN

High Performance Radio LAN

HMI

Interface homem-máquina

IEC

International Electrotechnical Commission

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

IrDA

Infrared Data Association

IrLAN

Infrared Local Area Network

IrLAP

Infrared Link Access Protocol

ITU

International Telecommunications União

J2ME

Plataforma Java 2, Micro Edition

JADE

Java Agent Development Framework

JDDAC

Java Distributed Data Acquisition and Control

Kbps

Unidade transmissão de dados igual a 1.000 bits por segundo

Km

Quilômetro

LMDS

Local Multipoint Distribution Service

M2M

Mobile to Machine, Machine to Mobile , Machine to Machine

MAC

Media Access Control address

Mbps

Unidade transmissão de dados igual a 1.000² bits por segundo

MEMS

Micro Electro Mechanical Systems

xv

MCT

Ministério da Ciência e Tecnologia

MMDS

Multichannel Multipoint Distribution Service

NIST

National Institute of Standards and Technology

OFDM

Orthogonal Frequency Division Multi- Plexing

PDA

Personal Digital Assistants

PID

Controlador proporcional-integral-derivativo

PPM

Pulse Position Modulation

PSK

Phase Shift Keying

QAM

Quadrature Amplitude Modulation

QPSK

Quadrature Phase Shift Keying

RFID

Radio Frequency Identification

RLC

Radio Link Control

RMI

Remote Method Invocation

RRM

Radio Resource Management

RPC

Remote Process Control

RSSF

Rede de Sensores Sem Fio

SCADA

Supervisory, Control and Data Acquisition System

SCM

Supply chain management

SS

Station Services

SOA

Service-oriented architecture

TDD

Time division duplex

TDMA

Time division multiple access

TETRA

Terrestrial Trunked Radio

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

USP

Universidade de São Paulo

XIP

eXecute In Plane

xvi

Lista de Símbolos
AT

: área de transferência de calor [m2]

A1, A2

: fatores da equação de Arhenius

Cheat,ag
K−1]

: capacidade de calor do agente refrigerador [J g−1

Cheat, r

: capacidade de calor da reação da massa [J g−1 K−1]

cj

: concentração de íons (j = Na, Ca, Mg, Cl, CO3, etc.)

c*O2
[mg/l]

: concentração de equilíbrio do oxigênio na fase líquida

c*O2,0

: concentração de oxigênio na água destilada [mg/l]

cp

: concentração do produto (etanol) [g/l]

cS

: concentração de substrato (glicose) [g/l]

cS, in

: concentração de glicose de entrada [g/l]

cX

: concentração de biomassa (fermentação) [g/l]

Ea1, Ea2

: energia de ativação aparente para o crescimento

eRa

: energia radia [dBm]

Fag

: fluxo de resfriamento do agente [l h−1]

Fe

: fluxo de saída do reator [l h−1]

Fi

: fluxo de entrada do substrato [l h−1]

gAn

: ganho da antena [dBi]

gAn

: ganho da antena [dBi].

Hi

: constante iônica especifica (i = Na, Ca, Mg,Cl, CO3, etc.)

(kla)
O2

: coeficiente de transferência de massa para produto para
fase gasosa para uma área especifica [h−1]

(kla)0
: coeficiente de transferência de massa para produto a 20
◦
C para O2 fase gasosa para uma área especifica [h−1]
KO2

: constante do oxigênio consumido [g/l]

xvii

KP

: constante de inibição crescimento do etanol [g/l]

KP1
: constante de inibição crescimento do etanol no processo
de fermentação [g/l]
KS
[g/l]

: constante que descreve o ritmo de crescimento substrato

KS1
: constate que descreve o ritmo de crescimento substrato
para produção do etanol [g/l]
KT

: coeficiente de transferência de calor [J h−1 m−2 K−1]

mi

: quantidade sal inorgânico (i = NaCl, CaCO3,MgCl2) [g]

Mi

: massa molecular/atômica sais/íons [g/mol]

pEm

: potência do emissor [dBm]

pMe

: perda do meio físico [dB]

rO2

: taxa de oxigênio consumida [mg l−1 h−1]

R

: constante universal dos gases [8.31 J mol−1 K−1]

RSP
: proporção de etanol produzido por glicose consumida
durante o processo de fermentação
RSX
: proporção das células produzidas em relação ao consume
de glicose durante a fase de crescimento
t

: tempo [h]

Tag

: temperatura dentro no trocado de calor [◦C]

Tin

: temperatura do substrato na entrada do reator [◦C]

Tin,ag

: temperatura de entrada do trocador de calor [◦C]

Tr

: temperatura reação [◦C]

Tsp

: setpoint da temperatura [◦C]

V

: volume do reator [m3]

Vj

: volume do trocador de calor [m3]

YO2
: fator que define a quantidade de oxigênio consumido por
unidade de biomassa produzida [mg/l]

xviii

∆Hr

: quantidade de calor da reação [kJ/mol O2 consumido]

μO2

: consumo especifico de oxigênio [h−1]

μP

: taxa máxima de fermentação [h−1]

μX

: taxa máxima de crescimento [h−1]

ρag

: densidade de resfriamento [g/l]

ρr

: densidade da reação [g/l]

λ

: comprimento de onda [m]

xix

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO

23

2

OBJETIVO DO PROJETO

26

3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

27

3.1

Biorreator Virtual

3.1.1 Processos fermentativos para produção do etanol

29
29

3.1.2 Modelo computacional que simula o comportamento de um biorreator
virtual 30
3.1.3 Importância do controle da temperatura nos processos fermentativos
32
3.2

Rede sem fio

34

3.2.1 Uso na indústria

37

3.2.2 Aspectos relacionados à segurança

41

3.3

Sensor Virtual

47

3.3.1 IEEE 1451

48

3.3.2 JDDAC

52

3.3.3 NRSS

54

3.3.4 JADE-LEAD

55

3.4

Dispositivos inteligentes de monitoramento móvel (DIMM)

59

3.4.1 DIMM: Principais componentes

60

3.4.2 Principais componentes

64

3.4.2.1 Unidade de Energia

64

3.4.2.2 Unidade de Comunicação

65

3.4.2.3 Unidade de Computação

67

xx

4

3.4.2.4 Memória

67

3.4.2.5 Processador (chip)

68

3.4.2.6 Sistema Operacional

69

DESENVOLVIMENTO

72

4.1

Descrição do sistema

73

4.2

Material utilizado

75

4.3

Variáveis de operação do biorreator

77

4.4
Modelo matemático para o processo de fermentação alcoólica
continua:

80

4.4.1 Concentração molar dos íons no meio de reação

80

4.4.2 Calculo da força Iônica

80

4.4.3 Relação da concentração de oxigênio em função da temperatura
obtido através de ensaios com água destilada:

81

4.4.4 Concentração de oxigênio dissolvido na fase liquida na condição de
equilíbrio conforme a equação de Setchenov:
81
4.4.5 Coeficiente da transferência de massa do oxigênio em função da
temperatura:

81

4.4.6 Taxa de consumo de oxigênio:

81

4.4.7 Taxa de crescimento máximo do microorganismo em função da
temperatura:

81

4.4.8 Balanço de massas:

81

4.4.9 Quantidade de biomassa e produto, produzidos no processo de
fermentação:

81

4.4.10

Concentração de oxigênio dissolvido:

81

4.4.11

Balanço de energia do reator:

82

4.5

Dimensionamento do controlador PID, para controle da temperatura
83

4.6

Diagrama de uso

85

xxi

4.7

Diagrama de seqüência

86

4.8

Diagramas das classes

87

4.8.1 Diagramas das classes do driver GUI

87

4.8.2 Diagramas das classes Driver.chat.client

88

4.8.3 Diagramas das classes Driver.chat.manager

89

4.8.4 Diagramas das classes Driver.chat.ontology

90

4.8.5 Diagramas das classes bioreactor

91

4.8.6 Diagramas das classes bioreactor.configure

92

4.8.7 Diagramas das classes chat

93

4.8.8 Diagramas das classes main

94

4.8.9 Diagramas das classes net.java.jddac.app

95

4.8.10

Diagrama da classe net.java.jddac.common.util

96

4.8.11

Diagrama da classe net.java.jddac.jmi.transducer

97

4.8.12

Diagramas das classes temperature

98

4.8.13

Diagramas das classes temperature.configure

99

4.9

Módulos Desenvolvidos

99

4.9.1 JADE Remote Agent Management

100

4.9.2 Driver

101

4.9.3 Telas do agente Bioreactor

102

4.9.4 Telas do agente Temperature

108

4.9.5 JDDAC Server

111

4.10

Analise geral sobre as tecnologias utilizadas

113

4.10.1

Rede sem fio

113

4.10.2

JDDAC

113

4.10.3

JADE-LEAP

113

xxii

4.10.4

J2ME

114

5

CONCLUSÃO

115

6

BIBLIOGRAFIA

116

APÊNDICES A

121

APÊNDICES B

128

APÊNDICES C

133

APÊNDICES D

138

APÊNDICES E

143

23

1

INTRODUÇÃO

A informação aliada aos recursos da tecnologia é uma necessidade
primária e elementar para a funcionalidade, tática, estratégica e operacional da
empresa de hoje e será também amanhã, pois é ela a base da gestão do
conhecimento. Quem quiser ir além e vencer no mundo dos negócios tem que
saber usar a informação como arma estratégica na batalha da competitividade.
Na "era da informação", saber como encontrar as informações, como
apresentá-las e utilizá-las são tão importantes quanto conhecê-las
(KANAZAWA, K. N., 2005).
Um dos principais desafios dentro da indústria é o de adquirir e gerir
mais informações para integrar e comunicar todas as entidades que participam
do processo produtivo. Dentro desse contexto os sensores ocupam um lugar
de destaque, já que são responsáveis por medir variáveis químicas ou físicas
de interesse de um determinado processo, incluindo essas novas informações
na base de conhecimento da empresa, permitindo que esses dados possam
influenciar no fluxo de tomada de decisão tanto do aspecto da produtividade ou
no aspecto comercial.
Há uma grande variedade de sensores e transdutores para medir as
variáveis físicas com boa precisão, normalmente disponíveis a custos bastante
acessíveis para as indústrias e que operam com tempo de resposta baixo, da
ordem de décimos de segundo ou, no pior caso, de poucos segundos
(GARCIA, ZANATA, 2005). Essas características se repetem para os sensores
que são utilizados para medir variáveis químicas (analíticas), como, por
exemplo, o caso de medidores de pH ou de potencial de óxido-redução. Por
outro lado, quando se pretende medir variáveis químicas ou bioquímicas
relacionadas com composição, como, por exemplo, concentração do oxigênio
dissolvido, O2, CO, CO2, NH3 ou outras variáveis relacionadas a biomassa, a
situação, em termos de medidores, fica bem mais difícil (GARCIA, ZANATA,
2005). Um grande número de analises é feita através da coleta de amostra
enviada a um laboratório, sendo que a unidade de medida do tempo de
resposta pode estar na escala dos minutos ou das horas. Mesmos nos casos
que se disponha de um sensor de tempo real, o atraso na medição pode ser
longo e o custo do instrumento muito elevado (GARCIA, ZANATA, 2005) e são
poucas as situações práticas encontradas na indústria onde encontramos esse
tipo de equipamento operando com tempo de resposta aceitável, com boa
precisão e baixo custo.
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Um sensor virtual, medidor inferencial, medidor indireto ou “soft
sensor” deve ser considerado como uma possível opção para estimar a(s)
variável(is) de interesse em situações em que se deseje implementar uma
estratégia de controle avançada, afim de manter as especificações de
qualidade de um certo produto (CHU et. al, 1998), sendo que o modelo
dinâmico empregado deve ter como entradas variáveis físicas e, como saídas,
os valores da composição dos produtos de interesse (CLAUDIO, ZANATA,
2005).
Dependendo da dinâmica dos sistemas físicos a serem controlados,
os grandes atrasos (por vezes de duração variável) exibidos pelos canais de
comunicação podem impedir a realização de sistemas de operação remota
com base em malhas fechadas de controle de baixo nível. Um sensor virtual
que possa se deslocar para outro equipamento sem essa mesma limitação e
que possa trabalhar de maneira cooperativa com outros sensores virtuais, nos
leva a mais uma nova e emergente tecnologia chamada de Agentes Móveis
(VIEIRA, W. et al., 2001), o que amplia a oferta de novos tipos de sistemas de
controle e ao mesmo tempo gera novos canais para a captura e
processamento das informações biotecnológicas. Essas informações
distribuídas na rede mundial (on-line) poderiam ser compartilhadas entre
milhares de pesquisadores. Novos simuladores, sistemas de controle e
monitoramento e biorreatores virtuais poderiam ser criados através da
divulgação desses dados beneficiando o mundo acadêmico e científico. Mais
que um desejo, essa é um das diretrizes e estratégias para a modernização de
coleções biológicas brasileiras e a consolidação de sistemas integrados de
informação sobre biodiversidade, publicada pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) em 2006.

Um dos componentes que compõem essa diretriz está detalhado no
item Desenvolvimento e Consolidação do Sistema Integrado de Informação e
nele são apontadas as seguintes atividades:
 Projeto, desenvolvimento, manutenção e monitoramento da rede
distribuída de dados sobre espécies e espécimes;
 Projeto, desenvolvimento e manutenção do sistema de preservação
permanente de arquivos;
 Pesquisa e desenvolvimento de aplicativos de interesse à Rede;
 Apoio à estruturação de redes temáticas;
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 Apoio à digitalização e à integração dos acervos à rede.
Dentro dessa perspectiva essa dissertação se caracteriza por ser
mais um canal de divulgação de ferramentas computacionais que poderiam ser
utilizadas por pesquisadores interessados nesse tema.
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2

OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo desse trabalho é de investigar o uso de ferramentas e
conceitos computacionais que possam ser utilizadas pela biotecnologia para a
monitoração e controle dos seus sistemas. E que ao mesmo tempo possa
despertar o interesse de pesquisadores acadêmicos ou tecnológicos para o
desenvolvimento de redes de biorreatores virtuais que tenham como
características a mobilidade, ubiqüidade e baixo custo.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Máquinas inteligentes, operando de maneira cooperativa e
autônoma sem intervenção humana com mobilidade e ubiqüidade
(BACHVAROVA, E., 2006), monitorando sistemas computadorizados,
processos produtivos, pessoas, meio ambiente, sistemas de transporte e um
número indefinido de necessidades e facilidades da vida moderna. Esse não é
o roteiro de um filme ficção científico, mais sim a descrição da tecnologia M2M.
M2M refere-se à troca de informações entre máquinas. M2M é
normalmente traduzido como Máquina para Máquina. Existem algumas
variações na sua tradução do tipo: Homem para Máquina, Máquina para
Homem ou ainda Máquina para Equipamento Móvel, Equipamento Móvel para
Máquina. Para as empresas de telefonia móvel, por exemplo, M2M significa
uma chamada feita sem utilização do serviço de uma rede de telefonia fixa.
Apesar dessas variações, geralmente, refere-se a soluções de telemetria ou
telemática que utilizem como canal de conectividade as redes públicas sem fio.
No passado, soluções com essa característica eram de domínio
exclusivo das grandes organizações. As agências espaciais foram
provavelmente as primeiras a utilizar essa tecnologia, seguidas das empresas
de petróleo, de gás e de eletricidade, interessadas em gerenciar processos de
missão crítica e de alta disponibilidade. Atualmente observa-se que o custo
para utilizar as redes sem fio (GSM/GPPRS, CDMA, WI-FI, BLUETOOTH, etc)
vem caindo, com a melhora significativa na qualidade do serviço oferecido.
Aliás, essa nova facilidade de conectividade aos sensores e atuadores
inteligentes, com as novas tecnologias para o desenvolvimento de softwares e
a Internet, dão um significado mais contemporâneo à sigla M2M. Alguns
autores, como Gupta & Hirdesh (2007), afirmam que a tecnologia M2M, irá
impor mudanças significativas no modelo de Internet que conhecemos
atualmente.
A tecnologia M2M vem rapidamente ganhando popularidade junto ao
setor de automação industrial. Como já vimos anteriormente não é de hoje que
a indústria tem se apropriado dos conceitos de telemática e telemetria para o
controle dos seus processos, porém novas descobertas tecnológicas do tipo
micro-electro-mechanical (MEMS) têm ajudado a revitalizar e a impulsionar o
desenvolvimento de novos dispositivos. Redes com sensores e atuadores
inteligentes começam a desempenhar um papel cada vez mais importante no
monitoramento e controle dos processos produtivos. Essa afirmação é
reforçada quando observamos o tamanho do grupo de trabalho que hoje se
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dedica a formatação da norma IEEE 1451, que se destina a definir padrões
para o protocolo de comunicação utilizado pelos sensores e atuadores
inteligentes (GOH, H. L., et al., 2006).
Soluções de monitoramento e controle do tipo M2M pertencem a
uma classe de sistemas distribuídos e heterogêneos (BACHVAROVA, E.,
2006). Possuem as seguintes características:
 Monitoramento e controle remoto dos subsistemas através da internet;
 Configuração dinâmica e atualização dos módulos (softwares) do
sistema via Internet;
 Micro-controladores industriais dotados de dispositivos de comunicação
e interface de controle, conectados a máquinas e equipamentos;
 Ambiente que permite o desenvolvimento de sistemas de captura e
monitoramento dos dados;
 Tarefas de processamento de maneira cooperativa e distribuídas entre
os subsistemas;
 Possibilidade de geração, processamento e consulta dos parâmetros e
dos dados de um sistema de maneira compartilhada entre os
subsistemas;
 Suporte ao desenvolvimento de softwares de domínios específicos
(framework);
 Construção de redes heterogêneas baseadas em tecnologias de
conectividade tradicionais ou sem fio;
 Diferentes tipos de serviços e dispositivos conectados em uma mesma
rede.

O projeto que estamos propondo procura atender todas as
características descritas na tecnologia M2M. Sensores virtuais, agentes móveis
e redes sem fio são ferramentas que foram pouco exploradas em conjunto e ao
mesmo tempo todas elas despertam interesse de pesquisadores tecnológicos
ou acadêmicos.
Nesse sentido os componentes relevantes ao desenvolvimento
deste trabalho e conhecimentos teóricos sobre o: BIORREATOR VIRTUAL,
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REDE SEM FIO, SENSOR VIRTUAL e DISPOSITIVO MÓVEL estão descritos
a partir de bibliografia disponível.
3.1

Biorreator Virtual

3.1.1 Processos fermentativos para produção do etanol
Há mais de 30 séculos os chineses vêm realizando a destilação do
etanol a partir de licor fermentado de arroz. Hoje em dia a fermentação é o
processo industrial dominante (90% da produção mundial), sendo que sua
aplicação em escala verdadeiramente industrial iniciou-se a partir de 1930
(PORTO, ANDRIETTA, 2005). Existe uma série de matérias-primas que podem
ser utilizadas, como por exemplo: açúcares (melaço, cana de açúcar,
beterraba), amidos (milho, trigo, aveia, arroz, mandioca, batata doce, ervilha,
feijão), celuloses (madeira, resíduos industriais ou agrícolas). Entre os
microorganismos mais usados podemos destacar as Saccharomyces
cerevisiae e Zymonas mobilis.
As reações em jogo são:
C12H22O11 + H2O  2 C6H12O6
Açúcares
C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2
[C6H10O5]x + x H2O  x C6H12O6
Amido
C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2
Celuloses

C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2

O exemplo de um processo de fermentação de açúcar é ilustrado na
figura 1. A produção faz-se numa bateria de fermentadores que operam em
contínuo. A corrente do 3º fermentador segue para um decantador que recebe
a mistura que contém água, etanol, e óleo. O decantador liberta biomassa e
proteínas. Desta corrente recircula-se 25% para o primeiro fermentador. Os
restantes 75% são enviados para um filtro prensa que produz um composto
rico em proteínas, o DDGS, que é vendido como ração animal.
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Figura 1 – Processo fermentativo contínuo
Fonte: PORTO, ANDRIETTA (2005)

3.1.2 Modelo computacional que simula o comportamento de um biorreator
virtual
A base para o desenvolvimento do modelo computacional que
simula o comportamento de um biorreator virtual é publicação ZOLTAN
KALMAN NAGY (2007). Nela o autor descreve modelos matemáticos inspirado
na estrutura neural de organismos inteligente, chamados de Redes Neurais
Artificiais. O leitor interessado poderá encontrar referência sobre esse assunto
nessa mesma publicação. A seguir apresentaremos um breve resumo do
modelo matemático escolhido por NAGY, para representar um processo de
fermentação continua para produção do etanol. Sendo que o detalhamento das
formulas principais o leitor encontrará no item Desenvolvimento.
Apesar de existirem outros modelos cinéticos que podem descrever
o processo, o autor escolheu o modelo de Monod.

(3.1)
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(3.2)

(3.3)

Figura 2– Processo fermentativo contínuo utilizado
Fonte: ZOLTAN KALMAN NAGY (2007)

Os parâmetros RSX e RSP são os fatores que definem as relações
entre a quantidade de células em função do volume de etanol produzido e
também representa a quantidade de glicose necessária para o crescimento dos
microorganismos. Estas equações expressam a produção ou o consumo dos
principais componentes, tendo em conta o efeito inibitório do etanol.
O biorreator é do tipo tanque agitado e tem um fluxo constante
de alimentação do substrato. Há também um fluxo de saída constante
do
biorreator
que
contém
o
produto,
bem
como
substrato
como a biomassa. O biorreator contém três principais componentes:
microorganismos que são retirados do sistema de maneira
continua;
o substrato, que é uma solução de glicose, que alimenta o
microrganismo (Saccharomyces cerevisiae);
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o produto (etanol), que é retirado juntamente com os outros
componentes.

Para que a biomassa permaneça no estado quase estacionário, a taxa de
diluição deve ser baixa (Fe / V) necessariamente, ou seja, a taxa de diluição
não deve exceder a taxa de produção de biomassa. Por conseqüência, o
processo tem uma dinâmica muito lenta. Por outro lado, o oxigênio dissolvido é
essencial para a manutenção das células, tem uma dinâmica comparativa
muito mais rápida quando tratada em uma malha à parte. Juntamente com o
fermento, sais inorgânicos são adicionados. Estes compostos são necessários
para formação de coenzimas. Os sais inorgânicos, devido ao efeito “saltingout" influenciam também na taxa de equilíbrio da concentração de oxigênio na
fase líquida.
3.1.3 Importância do controle da temperatura nos processos fermentativos
A evolução das trocas de calor durante o processo de fermentação
são relacionadas à utilização do carbono como fonte de energia. Quando a
fonte de carbono está sendo metabolizada para a manutenção da célula, toda
entalpia associada à combustão é liberada como calor. Quando a fonte de
carbono está sendo efetivamente incorporada na massa celular através do
crescimento, cerca de 40-50% da entalpia é conservada na biomassa e o
restante é eliminado como calor.
Se um produto está sendo formado (por exemplo, etanol), então o
calor liberado por unidade de fonte de carbono metabolizado está situado entre
os dois extremos. A quantidade de calor está relacionada com a estequiometria
para o crescimento e formação de produto, enquanto que a taxa de variação de
calor é proporcional à cinética do processo. Dessa forma, o controle de
temperatura do meio torna-se vital para a obtenção de um bom desempenho
do processo (BORZANI et al., 2001).
MAUGERI, ANDRIETA (1986 apud VAN UDEN, 1985) descreve o
comportamento da tolerância ao etanol da S. cerevisiae em função de
temperaturas intermediárias às chamadas críticas inferior (12 ºC) e superior (28
ºC). Nessa faixa a tolerância ao etanol se mantém constante. Acima da
temperatura crítica superior, a tolerância cai drasticamente com aumento da
temperatura e para temperatura abaixo da crítica inferior, tem-se também a
queda da tolerância, acompanhando a queda da temperatura.
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A tolerância ao etanol pode ser associada aos valores da
concentração de etanol na qual o microorganismo deixa de se desenvolver
(PMAX). Seguindo o comportamento citado anteriormente, propôs-se o
seguinte comportamento para o valor de PMAX em relação à temperatura
(MAUGERI, ANDRIETA, 1986):
a) Abaixo da temperatura crítica superior, PMAX é constante e seu valor é
igual ao correspondente à temperatura crítica superior;
b) Acima da temperatura crítica superior, o valor PMAX decresce
exponencialmente com aumento da temperatura segundo a equação:
MAUGERI, ANDRIETA (1986 apud Dale et al. 1990), afirmam
também que a velocidade máxima de crescimento da levedura é afetada pela
temperatura.
A temperatura de operação não deve ser analisada apenas sob a
influência na produtividade. Um segundo fator de ordem econômica deve ser
considerado, pois, dependendo do valor assumido por essa variável, a área de
troca térmica necessária para mantê-lo torna-se muito grande, elevando em
muito o investimento inicial e os custos de manutenção. Normalmente, utilizase como valor dessa variável a temperatura onde o volume de reator
necessário e área de troca térmica requerida, combinados, forneçam o menor
valor (MAUGERI, ANDRIETA, 1986). Nesse projeto esse fator não foi
desconsiderado. As duas fórmulas apresentadas acima permitiram que
matematicamente fossem geradas variações na temperatura em função do
comportamento das variáveis PMAX e µMAX.
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3.2

Rede sem fio

Na metade do século 19 começaram os estudos sobre comunicação
sem fio, com a teoria de ondas eletromagnéticas de Maxwell, seguido das
experiências de Hertz em 1880, que demonstrou a existência do campo elétrico
magnético. Em 1895 foi proposto por Marconi o primeiro serviço de telégrafos
utilizando uma rede sem fio. Estudos como os de Edwin Howard Armstrong
sobre rádio freqüência modular (FM) e sua aplicação na industria do
entretenimento manteve o interesse dos pesquisadores nesse tipo de
tecnologia.
Em 1983 foi instalado comercialmente na costa oeste americana o
primeiro serviço de telefonia celular, utilizando tecnologia analógica de maneira
precoce, já que não era possível oferecer em um mesmo canal de
comunicação transmissão de dados, voz e imagem. Existiam também nesse
período diferentes padrões (Advanced Mobile Phone Service - AMPS, Total
Access Communications Systems -TACS, Nordic Telephone System - NMT), o
que dificultava a integração entre diferentes operadoras. Saturada a
possibilidade de novas faixa de frequência, foi necessária a criação de novas
técnicas de modulação que permitissem a ampliação desse mercado com a
inclusão de novas bandas de freqüências, o que proporcionou mais tarde a
chegada dos sistemas de segunda geração (2G), caracterizada pelas redes de
comunicação digital, como Global System for Mobile Communications (GSM)
ou as híbridas (analógica/digital) do tipo IS-95.
GSM utiliza tanto FDMA (Frequency-Division Multiple Access) e
Time-Division Multiple Access (TDMA), ou seja, GSM é totalmente multiplexado
dentro da sua faixa de freqüência. Estas faixas de (9.6, 4.8 e 2.4 Kbps) são
subdivididas em canais que compartilham os seus recursos de maneira
sincronizada, tanto para o serviço de dados como de voz. Porém, no caso de
transmissão apenas dos dados o GSM é pouco eficiente, já que ele utiliza
apenas tecnologia TDMA para fazer a multiplexação, o que acaba acarretando
a oferta de um serviço com valor de Kbps (kilobit por segundo) muito baixo.
Para solucionar esse tipo problema foram criadas novas tecnologias de
modulação digital. São elas:

General Packet Radio System (GPRS)
dados acima dos 170 Kbps;

que transmite os

Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) que
transmite os dados acima dos 384 Kbps.
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Em 1985 foram dados os primeiros passos para criação das redes
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) ou redes de terceira
geração (3G), como popularmente são conhecidas; quando a International
Telecommunications Union (ITU) anunciou o seu interesse em criar essa nova
tecnologia, sendo que o objetivo principal era de criar um serviço de rede de
banda larga, com cobertura em todo o mundo e suporte para serviços
multimídia. Somente em 1992 foram finalizados os primeiros estudos,
estabelecendo algumas premissas importantes, como por exemplo, que a
largura da faixa de freqüência seria de 2 GHz.
A principal inovação na tecnologia 3G está no uso de um delimitador
de código para definir inicio e fim de faixa das faixas de freqüências passantes
necessárias para transmitir um sinal (multiplexação), diferente da tecnologia 2G
que utilizava um temporizador para determinar o comprimento da faixa de
freqüência. A cada usuário é atribuído um código exclusivo, que é usado para
identificar os seus dados que deverão trafegar na faixa de freqüência do meio
físico. Uma vez que os códigos são ortogonais, o receptor é capaz de realizar a
operação de demultiplexação desse mesmo sinal. Uma das principais
características dessa nova tecnologia é o fato de que sua faixa de transmissão
é superior a 2 Mbps, o que permite a inclusão de protocolos mais sofisticados
(TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, etc.) e a oferta de serviços on-line para as mais
variadas aplicações. Na tabela 1 descrevemos as características de algumas
tecnologias para redes sem fio utilizadas comercialmente.
Tabela 1 - Tecnologias para redes sem fio

Tecnologia

Faixa de
freqüência
(GHz)

Máxima
taxa de
transferê
ncia

Camada
física

* MAC

Faixa de
alcance

GMSK

TDMA/

30 Km

(Mbps)
GSM,
GPRS

0.9 - 1.8

0.17

TETRA

0.4

0.36

DQPSK

TDMA

50 Km

MMDS

2.5 - 2.7

27

OFDM/QPS
K

DOCSIS

30 Km

LMDS

27 - 31

500

PSK/QAM

DAMA/

4 Km

TDD

36

TDMA
IEEE
802.11b

2.4

IEEE
802.11ª

5

11(DS)

SS/DSDQP
SK

CSMA/CA

200 m

54

OFDM

CSMA/ CA

200 m

HIPERLAN I 5

20

GMSK

EY-NPMA

Extensível

HIPERLAN
II

5

54

OFDM

TDMA/

Extensível

Bluetooth

2.4

2 (FH)

TDD
1

SS/FH

TDMA/

10/100m

TDD
IrDA

Infravermelho

16

PPM

IrLAP/

1m

IrLAN
DECT

1.8 - 1.9

2

GFSK

TDMA/

50 m

TDD
UMTS

2

10

UTRA

WCDMA/

50 Km

HSPA e
CDMA200
0/EVDO
Fonte: ESTEBAN Egea-Lopez (2004)
Obs: todas as redes sem fio implementam um protocolo de controle de acesso médio
centralizado (MAC). A coluna descreve as variações desse protocolo para cada
tecnologia.

A falta de um padrão aceito por todos os fabricantes, especialmente
nos caso dos dispositivos que utilizam as redes sem fio tem inibido o seu uso.
Como não é previsível identificar qual será a interface que deverá prevalecer
no futuro, foi desenvolvido o padrão IEEE 1451, em uma tentativa de unificar os
diversos padrões, fornecendo uma base que permite a interoperabilidade entre
diferentes fabricantes. Em função do número grande de empresas dedicadas a
esta tarefa, acredita-se que esse novo padrão possa ser utilizado em larga
escala. Este foi o padrão que escolhemos e por esse motivo, será feito um
melhor detalhamento no próximo subitem.
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3.2.1 Uso na indústria
Barramentos industriais de dados como Modbus ou Profibus têm
dividido seu espaço com conexões padrão Ethernet. Dentre suas muitas
vantagens, equipamentos Ethernet apresentam baixo custo, são facilmente
configurados e podem ser fornecidos por, praticamente, todos os fabricantes de
equipamentos de comunicação. Um grande número de aplicações pode ser
criado sobre links Ethernet e um número cada vez maior de equipamentos e
instrumentos industriais já traz interfaces Ethernet integradas (EGEA-LOPEZ et
al. 2004).

Figura 3 – Ethernet integrada dentro do centro produtivo
Fonte: EGEA-LOPEZ et al. (2004)

Apesar das vantagens, essa tecnologia apresenta a mesma
desvantagem de outras tecnologias para a transmissão de dados: os cabos.
Limitações de distância aumentam de custos. Instalar cabos em novas áreas
ou realocação de maquinários pode obrigar a uma interrupção da produção são
problemas que logo aparecem com o uso de links a cabo. A solução ideal seria
uma interface padronizada sem fio, já que esse tipo de rede pode atingir, sem
muito esforço, locais de difícil acesso para redes a cabo. Os dispositivos que
utilizam as faixas de radiofreqüência públicas se encaixam no perfil citado, e
entre elas as mais interessantes são: Zigbee, Bluetooth e WiFi. Seguindo-se
convenções internacionais, há pelo menos três diferentes segmentos de
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radiofreqüência que podem ser usados sem a necessidade de se obter licença
da agência reguladora governamental (no caso do Brasil, a Anatel). Esses
segmentos foram reservados a uso industrial, científico e médico, portanto
podem ser utilizados de maneira irrestrita por qualquer aplicação que se adapte
a uma dessas categorias. As freqüências disponíveis em cada uma das três
faixas são:

902 – 928 MHz;
2,4 – 2,485 GHz (2,4 a 2,5 GHz no Brasil);
5,150 – 5,825 GHz.

Fatores externos ocasionam muito mais interferência nas redes sem
fio do que as redes convencionais. Tal situação acontece, obviamente, por não
existir proteção em relação ao meio por onde as informações trafegam. Nas
redes convencionais, os cabos podem se valer de diversos tipos de materiais
para proteção física, isolando o que ali trafega do resto do ambiente. Já com as
redes sem fio, a informação não dispõe de nenhuma proteção física. Os
principais problemas encontrados na implementação de links wireless em um
chão de fábrica no que se refere ao aspecto interferência são os seguintes:

Interferência na freqüência de transmissão (canal) utilizada: A
faixa de freqüências utilizada pelos dispositivos do tipo ISM
utiliza uma vasta quantidade de equipamentos e serviços, por
isso se diz que é poluída ou suja, por ser usado também por
aparelhos de telefone sem fio, Bluetooth, forno de
microondas, babás eletrônicas e pelos padrões 802.11b e
802.11g. Os dispositivos de rede sem fio devem possuir
meios de continuar operando em áreas onde outros
equipamentos de RF estejam compartilhando a faixa do
espectro (2,4 GHz para os padrões IEEE 802.11b e g). A
escolha dos canais permite que redes distintas compartilhem
o mesmo ambiente sem que uma interfira na outra.
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Figura 4 – IEEE 802.11b - Canais e faixas de freqüências
Fonte: CUNHA, R. (2008).

Caso existam interferências nos canais usados, provocadas
por outros equipamentos de RF ou outras redes wireless
próximas, podemos colocar filtros de RF sintonizados nas
freqüências utilizadas. Esses filtros são encontrados
comercialmente como o modelo mostrado na figura 8, da
Hyperlink Technologies.

Figura 5 – Filtro Hyperlink Technologies
Fonte: CUNHA, R. (2008).

Caso existam interferências nos canais usados, provocadas
por outros equipamentos de RF ou outras redes wireless
próximas, podemos colocar filtros de RF sintonizados nas
freqüências utilizadas;

Interferência causada por reflexões múltiplas (Multipath
interference): Quando um sinal de RF é emitido em um
ambiente aberto, livre de obstáculos, apenas um sinal chega
até a antena receptora (linha direta) e nenhuma interferência
é observada. Quando é emitido em um ambiente cheio de
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obstáculos,
como
pisos,
tetos,
paredes,
móveis,
equipamentos e pessoas, diversos sinais chegam até
trafegaram por caminhos diferentes, eles apresentam
diferenças de amplitude, fase e tempo ao chegarem no
receptor. Esses sinais recebidos, embora originados na
mesma antena, apresentam diferenças de intensidade, fase e
tempo que irão afetar a capacidade do receptor em recuperar
a informação originalmente enviada. Esse fenômeno é
exemplificado na figura 8:

Figura 6 – Interferência causada por reflexões múltiplas
Fonte: Cunha, R. (2008).

O receptor deve ser capaz de selecionar o melhor sinal e
anular o efeito dos outros. Em locais com muitas emissões
distintas de faixa de freqüência, devemos usar receptores
capazes de selecionar o melhor sinal e anular o efeito dos
outros, como os receptores que utilizam diversidade, por
exemplo. A tecnologia Smart Antenna também auxiliará
nesses casos. Outra conseqüência desse tipo de problema é
o aparecimento de pontos onde o sinal de RF é anulado (null
points). Esses pontos surgem devido ao fato de que os sinais
de RF refletidos se anulam por inversão de fase;

Atenuação do link de dados: Todo sinal transmitido sofre
algum tipo de atenuação. A atenuação do espaço livre é dada
pela equação:
At = 32,4 + 20 log (f x d) [dB]
Onde: f = freqüência no espaço livre [Ghz]

(3.1)

41

d = distancia [Km]

Onde a freqüência é dada em MHz mais distância em KM
sendo, por tanto, função da distância e da freqüência. A essa
deve ser somada a atenuação por absorção quando o sinal
atravessa algum material ou sobre reflexões em obstáculos.
O nível de sinal que chega à antena receptora deve ser
suficiente para uma operação confiável e com a taxa de
dados esperada. Um parâmetro utilizado para se caracterizar
ambientes com problema de reflexões é o atraso médio
esperado. O atraso significa quanto tempo se pode esperar
que um sinal refletido possa aparecer na antena receptora
após a chegada da transmissão sem reflexão (linha direta).
Por exemplo, se um ambiente apresenta um delay spread de
30 ns, isso significa que um sinal refletido pode chegar à
antena receptora até 30 ns depois do sinal direto. Alguns
valores para atraso são apresentados na tabela 3.

Tabela 2 – Atrasos em diferentes ambientes

Ambiente

Delay Spread (ms)

Residêncial

<50

Escritório

~100

Chão de fábrica

~200

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma observação que deve ser feita é que, em ambientes com
alto grau de reflexão (atraso alto), um nível elevado de RF na
antena receptora não é garantia de qualidade de sinal e a
operação da rede pode estar comprometida pelos diversos
sinais defasados que chegam à antena. Nesses ambientes o
aumento da potência transmitida através do uso de antenas
com maior ganho pode não trazer nenhum benefício na
recepção, ou até piorar a situação devido aos sinais refletidos
de maior intensidade;
3.2.2 Aspectos relacionados à segurança
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Um dos aspectos que causam preocupação aos usuários dos
serviços das redes sem fio é a possibilidade de que uma mesma mensagem
enviada para um determinado equipamento possa ser interceptada com muita
facilidade por um usuário ou software mal intencionado. Para esses casos,
deve-se garantir que os dados que venham a trafegar em uma rede chão- defábrica, obedeçam às mesmas políticas de segurança utilizadas pelas demais
áreas da empresa. Normalmente esse tipo de proteção é feito na camada de
rede através de serviços (software) específicos. Em protocolos que não
possuem esta camada, trechos adicionais de código são incluídos, destinados
a aumentar a proteção dos dados (criptografia) trafegados.

Nem sempre a instalação de uma rede é a solução mais barata, já
que para algumas indústrias esse tipo de tarefa não é tão simples. A instalação
desse tipo de tecnologia em áreas perigosas (ambientes explosivos) requer um
maior cuidado e muito planejamento, sendo que esse tipo de tarefa deve ser
executado por equipe altamente especializada.

Inicialmente não existia por parte da indústria esse tipo de
preocupação, já que os primeiros pagers foram introduzidos na industria, sem
muita orientação. As normas existentes naquela época se restringiam apenas a
definir qual deveria ser a RF permitida em função do tipo da zona de perigo.

Na década de 30 o governo britânico propôs a construção de nova
instalação de uma indústria petroquímica próxima a uma estação
retransmissora de televisão. A possibilidade de ocorrerem explosões de
maneira inadvertida era um aspecto que se contrapunha aos interesses
estratégicos e econômicos do país. Para solucionar esse impasse foi realizado
de maneira inédita um número grande de investigações e testes, sendo que o
seu resultado foi a definição de quais seriam os limites seguros e aceitáveis
para uso das RF nas mais variadas zonas de perigo e quais seriam as técnicas
necessárias para evitar acidentes. Demorou mais de 60 anos para que esse
estudo pudesse ser divulgado de maneira mais ampla, o que permitiu a
confecção de novas normas que pudessem disciplinar o uso de RF em
ambientes perigosos. Há uma série de normas que devem ser respeitadas.
Podemos destacar as seguintes: „BS 6656:2002‟ e as séries EN60097 e
IEC60079-0.
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O padrão 'BS 6656:2002' explica quais são os métodos que podem
ser usados para avaliar se uma instalação com RF está segura para operar em
uma área perigosa. Ele detalha métodos e princípios para avaliar quais
instalações estão acima dos limites de segurança e as fontes que poderão
gerar algum tipo de faísca, ocasionando uma explosão. Já a série IEC60079-0
fornece uma tabela de RF que permite determinar se uma equipamento poderá
ser utilizando ou não em uma zona perigosa.
São diversas as maneiras que uma onda de RF pode provocar uma
explosão. Ondas de rádio e microondas induzem correntes em estruturas
metálicas, como guindastes, tubos e navios, que podem causar faíscas se
existir uma lacuna na estrutura. A potência dissipada na faísca pode ser
suficiente para ocasionar uma explosão, caso essa onda de rádio seja
suficientemente intensa. Por exemplo, um sistema de radar, libera uma
quantidade de energia que é superior aos níveis aceitáveis para a maioria das
zonas de perigo. A série EN60097 fornece uma tabela de quais são esse níveis
de segurança em função de cada dispositivo. Já no inicio da década de 80 a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) utilizava esta norma
(EN60097) e foi ela a base para desenvolvimento da norma NR-10 (100%
brasileira).
Existem alguns procedimentos para inibir potenciais acidentes que
são simples e de fácil implementação, como posicionar a antena a uma
distância segura, fora da zona de perigo, para que a quantidade de energia
radiada pela antena possa propagar ondas RF dentro dos limites de segurança
pré-estabelecidos.
Verificar se um determinado dispositivo (receptor do sinal de RF)
está a uma distância segura de alguma estrutura metálica (por exemplo:
oleoduto ou gasoduto) é outro procedimento, já que essa estrutura pode
funcionar como antena, o que aumenta a possibilidade de um acidente. Esse
tipo de abordagem só é eficiente quando se pode assegurar que nenhuma
alteração será feita na planta produtiva. Detectores de gases podem ser
utilizados para monitorar e controlar a quantidade de energia radiada por uma
antena, garantindo que ela opera dentro de uma faixa segura. Esse tipo de
solução só pode ser utilizado em zonas de perigo do tipo 2, descrita na tabela 3
abaixo.
Tabela 3 - Classificação das zonas de perigo

Zona Descrição
0

Atmosfera inflamável altamente susceptível a acidente por um longo
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1
2

período ou até mesmo continuamente.
Atmosfera inflamável com possibilidade de acidente por um longo
período.
Atmosfera inflamável com pouca possibilidade de acidente, exceto por
uma falha no processo.

Fonte: Elaborado pelo autor

Porém, quando imaginamos que a principal característica das redes
sem fio é dar mobilidade, os procedimentos apontados acima têm pouco efeito
prático. Para esses casos deve-se utilizar normas que permitam que esses
equipamentos possam trabalhar em diferentes pontos dentro de uma zona
perigosa. Os principais riscos das redes sem fio em área perigosas estão
ligados as panes elétricas. Uma antena receptora do sinal deve obedecer a
normas rigorosas que possam inibir o surgimento de focos de incêndio
(faíscas), gerados por problemas de projeto (exemplo: um super aquecimento,
causados por mau dimensionamento de uma fonte de alimentação), fabricação
ou mesmo uma simples e inadequada inclusão de corpo estranho dentro do
seu circuito. A norma IEC-60079-11 define circuito intrinsecamente seguro
como sendo aquele no qual nenhuma centelha ou efeito térmico produzido nas
condições de ensaio prescritas em tal norma seja capaz de causar ignição de
uma determinada atmosfera explosiva. Essa norma permitiu a construção de
equipamentos caracterizados por possuir um circuito com segurança intrínseca
(SI). Esse tipo de tecnologia permite manter níveis de energia muito baixos, de
modo que não sejam produzidas superfícies aquecidas e centelhas elétricas, e
caso ocorra, não haja energia suficiente para ignição de mistura inflamável.
Consegue-se, isso limitando-se a tensão e a corrente fornecida ao
equipamento na área classificada. Para manter a segurança é de fundamental
importância que esses níveis de tensão e corrente não sejam excedidos em
condições normais ou até mesmo de falha.
Equipamentos que possuem na sua etiqueta a marcação “ia”
podem ser utilizados nas zonas classificadas com perigosas 0, 1 e 2. Já os
equipamentos que possuem na sua etiqueta a marcação “ib” podem ser
utilizados apenas nas áreas 1 e 2. As suas principais vantagens são as
seguintes:
Eficiência de custos – não é exigida a utilização de invólucros
complexos nos equipamentos e podem ser usadas fiações
sem armadura;
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Segurança – o nível de tensão é inofensivo em casos de
choque elétrico;

O equipamentos da categoria “ia” podem ser usados em zona
0;

Possibilidade de manutenção em operação (energizado).
Sobretensão ou subcorrente são tipos de falhas que podem
comprometer a segurança de um sistema, e a proteção contra essas condições
é obtida pelo uso de uma barreira, geralmente uma barreira Zener, cuja
construção será considerada em termos de seus componentes individuais.

Figura 7 – Barreira de Zener
Fonte: CUNHA, R. (2008)

Na representação simplificada da barreira Zener, percebe-se que há
um resistor para evitar que ao tocar o positivo no negativo haja um curto
circuito. Observe que o diodo Zener está polarizado reversamente, desse modo
ele limita a tensão sobre os terminais de saída. Bem, nesse caso o fusível está
localizado antes do Diodo Zener para que possa protegê-lo, evitando assim
que ele drene corrente acima do especificado.
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No caso de um curto-circuito ocorrer no equipamento na área
classificada, ou na fiação IS, o resistor em série na barreira Zener limitará a
corrente de curto-circuito a um nível seguro, de modo que seja mantida a
integridade do sistema. Se uma tensão maior que a tensão máxima normal
invadir o circuito dos terminais da barreira Zener, isso acionará o diodo Zener e
a corrente de fuga resultante será desviada para a terra. A tensão excessiva é,
portanto, impedida de atingir o equipamento na área classificada.
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3.3

Sensor Virtual

Sensor virtual corresponde a um método indireto ou inferencial de
medição em tempo real, quando um modelo matemático preferencialmente
dinâmico é aplicado juntamente com uma ou mais variáveis coletadas de um
determino sistema. No caso dos processos químicos existe um grupo as
variáveis físicas (por exemplo: temperatura, fluxo de entrada/saída e o volume)
comuns e encontrada na maioria dos processos. Para realizar a leitura dessas
variáveis encontramos no mercado sensores com boa precisão e baixo custo.
O modelo dinâmico aplicado deve ter variáveis físicas como fatores de
produção e o produto da composição de interesse como saída (CLAUDIO
GARCIA, DIOGO R. P. ZANATA, 2006).
O documento publicado pelo Food and Drug Administration (FDA)
intitulado Process Analytical Technology (PAT) deixa claro a intenção desse
órgão em regulamentar e financiar o desenvolvimento de novas ferramentas
que permitam melhorar todos os aspectos ligados a produção e
desenvolvimento de novas drogas (SUNDSTROM, H., & ENFORS, S.-O,
2007). As indústrias bioquímica, petroquímica e ambiental são as mais
interessadas em contribuir com esse tipo de iniciativa (MA, M.-D., et al., 2009),
já que essas novas tecnologias permitem a redução do custo operacional de
produção, melhoria da qualidade do produto fabricado e a diminuição nas
emissões dos poluentes.
No caso dos processos biotecnológicos atuais os sensores não são
capazes de monitorar todas as variáveis que descrevem a dinâmica de um
bioprocesso (SUNDSTROM, H., & ENFORS, S.-O, 2007). Para esse tipo de
situação, o uso do sensor virtual permitiria o cálculo dessas variáveis não
mensuráveis com base em outras medições feitas em tempo real de variáveis
que têm o seu comportamento melhor monitorado. O PAT descreve esse tipo
de solução como bastante atraente, pois são tecnologias relativamente baratas
de serem introduzidas e ao mesmo
geram modelos matemáticos e
computacionais consistentes. Existem três modelos que atualmente estão
sendo estudados:
Estatístico
Analise de regressão linear múltipla
Inteligência artificial
O uso de uma computação intensiva associada à instalação de
sensores especializados em monitorar variáveis de fácil mensuração (Ex:
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temperatura, pressão, fluxo de alimentação, etc.) permitem a geração de uma
importante base histórica de dados, o que facilita ao pesquisador a construção
de modelos estatísticos empíricos ou semi empíricos, voltados ao
aperfeiçoamento ou desenvolvimento de processos.
A analise de regressão linear múltipla (RLM) vem se tornando cada
vez mais popular na modelagem de processos (SUNDSTROM, H., & ENFORS,
S.-O, 2007), essa técnica é utilizada para a predição de valores de uma ou
mais variáveis de resposta (dependentes) a partir de diversas variáveis
preditoras ou independentes, sendo que o método da Regressão Múltipla
(PRM) e dos Minimos Quadrados (MMQ) são os mais utilizados, já que eles
são capazes de lidar com um número grande de variáveis (alta
dimensionalidade) e ao mesmo tempo permitem que todos esses dados
possam convergir para um ponto comum (colinearidade). Essas características
são importantes quando se pretende projetar ou propor melhorias em um
processo.
3.3.1 IEEE 1451
Devido às inúmeras plataformas disponíveis para a construção das
redes de sensores, cada uma com seus atributos de hardware e software, o
fator de heterogeneidade se torna um ponto vulnerável nas configurações
dessas redes. Para atenuar este problema nos sistemas dotados dessa
característica, foi criada a família IEEE 1451. Restringir quais usuários terão
acesso aos dados capturados pelos sensores e, ao mesmo tempo permitir a
outros equipamentos ou sistemas o acesso direto a essas informações através
de redes de arquitetura aberta, independente da camada física escolhida (com
ou sem fio) são as principais características desse novo padrão (DELSING, J.,
LINDGREN, P., & ÖSTMARK, Å., 2004). O padrão IEEE 1451 contêm o
seguinte par de componentes:



Transducer Interface Module (TIM) – É a interface que
permite capturar a ocorrência de um evento físico e convertelo em unidade de grandeza reconhecida pelo Sistema
Internacional (SI). Seu principal módulo é o Transducer
Electronic Data Sheet (TEDS) e tem como suas atribuições
processar e calibrar os dados capturados para fornecer
informações que permitam a identificação do sensor ou
atuador em rede, bem como fornecer informações
complementares para camada de aplicação, sendo que a
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riqueza de detalhes dependerá do fabricante do equipamento.
Porém, os dados básicos que todos os TEDS devem fornecer
são os seguintes:

Tabela 4 - Dados básicos dos TEDS

Descrição

Atribuições

Identificação do fabricante

17-16381

Número do modelo (sensor ou atuador)

0 – 32767

Versão – Letra

A–Z

Versão - Número

0 – 63

Número serial

0 – 16777215

Fonte: WOBSCHALL, D. (2007)



Network Capable Application Processor (NCAP) – É um
Middleware (ou mediador, no campo de computação
distribuída, é um programa de computador que faz a
mediação entre outros softwares e/ou equipamentos) entre
TIMs e uma aplicação externa (APE), sendo que ele gerência
e processa os dados que deverão ser transportados entre
eles. Quando inicializado o NCAP localiza e se conecta com
todos os TIMs disponiveis. Ele então faz uma cópia da
estrutura de dados fornecida pelo TIM/TEDS em
sua
memória interna, para garantir a identificação desses
dispositivos e o seu gerenciamento. Os protocolos HTTP e
XML são utilizados pelo NCPA para enviar ou receber
informações da APE.
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Figura 8 – Diagrama IEEE 1451
Fonte: WOBSCHALL, D. (2007)

Atualmente, a família é formada por cinco normas ativas e uma
arquivada, além de outras em formato preliminar. As ativas e arquivadas, junto
com suas respectivas funcionalidades, são:


IEEE 1451.0: (IEEE. . . , 2007) é a principal norma da família
1451 e destina-se a fornecer uma base para todos os
membros da 1451 que utilizam interfaces digitais,
proporcionando um elevado grau de compatibilidade entre os
membros da família.

Três das normas 1451 foram criadas antes do início o da 1451.0,
fazendo com que elas não estejam de acordo com o padrão enquanto não
forem revisadas. Elas são IEEE Std 1451.1TM-1999, IEEE Std 1451.2TM-1997
e IEEE Std 1451.3TM-2003.



IEEE 1451.1: (IEEE. . . , 2000) esta foi suplantada pela
1451.0 e hoje não faz parte do grupo de normas ativas,
fazendo com que sua implementação não seja obrigatória.
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Apesar disso, ela foi a responsável por introduzir os conceitos
característicos da IEEE 1451 e no futuro, apos um processo
de revisão, será responsável por definir aplicações entre a
rede do usuário e a IEEE 1451.0.



IEEE 1451.2: (IEEE. . . , 1998) define o meio físico de
comunicação, através de uma interface digital de 10 fios e um
protocolo de comunicação entre transdutores e 2 Família
IEEE 1451 19 microprocessadores. Além disso, especifica
TEDS e seu formato, assim como a lógica para acessar os
TEDS e os dados dos transdutores. No presente momento
esta norma não especifica nada sobre conversões de sinal do
meio analógico para o digital, ou a forma como o TEDS é
utilizado nas aplicações, portanto será modificada no futuro,
de forma a poder ser utilizada em conjunto da 1451.0.



IEEE 1451.3: (IEEE. . . , 2004) esta norma é muito
semelhante ao padrão IEEE 1451.2, mas a 1451.3 prevê a
interconexão de vários transdutores em uma rede multiponto,
utilizando um conjunto comum de conexão por fio entre estes
pontos.



IEEE 1451.4: (IEEE. . . , 2004) apresenta o modo que
transdutores analógicos podem herdar a habilidade de autodescrever suas capacidades. A norma define uma interface
mista, que mantém a tradicional interface analógica para o
sinal do sensor, mas acrescenta um canal digital de baixo
custo para acessar TEDS embarcadas no próprio transdutor.
Esta, apesar de não obrigatória e promover o uso de
interfaces analógicas, pode ser utilizada em conjunto com a
1451.0, podendo servir de entrada dos TEDS para as outras
normas da família. Por tanto, este vem sendo o padrão da
família 1451 mais adotado pela indústria.



IEEE 1451.5: (IEEE. . . , 2007) o objetivo desta norma é
definir um padrão para acesso de transdutores através de
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interfaces sem fio. Além disso, define TEDS para descrever
os protocolos de rádio. Foi criada com o intuito de apoiar
usuários, fabricantes de transdutores e integradores de
sistemas a desenvolverem comunicação sem fio para
sensores e também aumentar a aceitação tecnologias sem fio
para conectividade de transdutores.

Figura 9 – Diagrama de classes IEEE 1451
Fonte: ENGEL, LIU, PURDY (2006)

3.3.2 JDDAC
A ”Java Distributed Data Acquisition and Control", é um exemplo de
projeto de implementação da IEEE 1451 anterior á IEEE 1451.0. A JDDAC
disponibiliza uma plataforma para a construção de redes de sensores e
sistemas de aquisição de dados, fornecendo os meios para gerenciar o acesso
e controle de transdutores. Mais especialmente, ela é baseada nas normas
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IEEE 1451.1 e IEEE 1451.2, e construídas sobre a plataforma Java, permitindo
que aplicações Java interajam com o mundo físico.

Figura 10 – Página do servidor web JDDAC
Fonte: ENGEL, LIU, PURDY (2006)

Ao projetar uma rede de sensores invasivos para interagir com o
mundo físico, as heterogeneidades dos transdutores em um ambiente físico
representam um desafio para o arquiteto do sistema. Sem um princípio
abordagem para interagir com os diferentes tipos de dispositivos e seus dados,
essa tarefe se torna muito complexa. A JDDAC é formada por 4 APIs:



Java Transducer API: define interfaces para que a aplicação
possa endereçar transdutores e suas especificações, de
forma a caracterizar suas medições;



Java Measurement Calculus API: especifica formas padrões
de representação de dados para todos os tipos de medições,
além de operações de calculo sobre essas medições;



Java Measurement Dataflow API: define uma framework de
seqüência dos dados para que possam ser processados e
transformados;
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Java Precision Clock Synchronization API: especifica uma
interface para administrar e utilizar relógios de sincronização
para coordenar o comportamento de medição em sistemas
distribuídos.

Figura 11 – Exemplo de uma aplicação feita com JDDAC
Fonte: ENGEL, LIU, PURDY (2006)

Um exemplo do uso da JDDAC é a Rede de Estações de
Monitoramento e Avaliação Ambiental da Baía San Francisco. Nesse projeto foi
implantada uma rede instrumentos oceanográficos nas águas da baía; para
coletar dados sobre a temperatura, pressão e salinidade e monitorar a
qualidade da água.
3.3.3 NRSS
NRSS é um protocolo usado para prover dados numéricos pela
Internet de maneira ininterrupta. Por exemplo, é possível encontrar a
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temperatura de um tanque, a posição georreferenciada de um carro ou
velocidade de uma determina unidade de disco em único canal com a garantia
de que critérios físicos previamente estabelecidos foram respeitados. Ele é
uma extensão do protocolo Really Simple Syndication (RSS) versão 2.0
especificações (RSS, 2003) e utiliza as definições do padrão IEEE 1451.1 para
representar, descrever e mensurar os dados numéricos. RSS é usado em sites
de notícias, como na CNN.com, para distribuir os títulos de arquivos de texto,
tais como notícias, para outros sites. Existe um grupo grande de sites que são
provedores desse tipo de serviço e que tipicamente mudam ou atualizam o seu
conteúdo regularmente. Para isso, são utilizados Feeds RSS que recebem e
distribuem estas atualizações. Desta maneira um usuário pode permanecer
informado de diversas atualizações em diversos sites sem precisar visitá-los
um a um.
3.3.4 JADE-LEAD
Sempre foi uma preocupação dos usuários e fabricantes dos
sensores e atuadores que estes equipamentos atendessem critérios como alta
disponibilidade e confiabilidade, níveis de segurança compatíveis com a sua
atuação e respeito ao meio ambiente. Os fabricantes freqüentemente aplicam
testes rígidos para garantir a adequação dos equipamentos aos níveis mais
severos de ruídos e interferências, temperatura e vibrações comuns ao
ambiente de atuação. Porém, algumas limitações de ordem economia ou
físicas podem interferir diretamente nesse plano de teste e conseqüentemente
na confiabilidade ou disponibilidade de um determinado um sensor ou atuador.
Para os processos críticos que envolvam alto valor agregado, alto
risco à vida humana ou ainda possam provocar um grande impacto ambiental
devido a sua falha como, por exemplo; sistemas de controle para plataformas
de petróleo, sistemas elétricos, fogo e gás, bombeamento de combustíveis, etc,
pequenas paradas ou falhas na segurança representam grandes prejuízos de
algum tipo. Nesses casos é indicado o uso de configurações redundantes, com
alta disponibilidade e confiabilidade. Para incluir a característica redundância
em sistemas que, por definição devem operar de maneira autônoma sem
intervenção humana com mobilidade e ubiqüidade, ferramentas
computacionais com CORBA, RPC, SOA, RMI e JADE, podem ser
empregadas de modo a permitir aos sensores virtuais a possibilidade do
trabalho colaborativo e com redundância.
Com a ampliação das redes sem fio e o aumento contínuo da
capacidade de processamento dos dispositivos móveis, esse tipo de
equipamento está integrado ao dia a dia de todas as pessoas. Esse cenário
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facilita a introdução de aplicativos que realizem processamento colaborativo e
com redundância, como, por exemplo, o uso de aparelhos celulares com GPS
poderia auxiliar as companhias de engenharia de tráfego das grandes cidades
a identificar pontos de congestionamento. Todas as ferramentas apontadas
acima não poderiam ser utilizadas pela maioria dos aparelhos celulares
disponíveis no mercado. Essa restrição só não se aplica aos modelos
Smartphone e IPhone. Entre as limitações podemos destacar o fato que
tradicionalmente os dispositivos móveis possuem pouca memória, quando
comparados com os computadores pessoais. Essas ferramentas não foram
projetadas para operar com restrições tão rígidas como aquelas que foram
impostas aos aparelhos celulares. Outra restrição é o fato que as redes sem
fios têm características diferentes de uma rede a cabo. Alta latência, tamanho
reduzido da faixa de freqüência, conexão intermitente e o uso do endereço IP
dinâmico são que devem ser considerados como restritivos (CAIRE, PIERI,
2010).
O JADE- LEAP foi criado para resolver estes problemas e permite a
implantação de conceitos como processamento distribuído e agente móveis
nos dispositivos portáteis.

Figura 12 – JADE-LEAP ambiente de execução
Fonte: CAIRE, PIERI ( 2010)
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Seguem abaixo algumas características de JADE e que também
estão presentes nas versões JADE-LEAP superiores a 3.6:


Plataforma distribuída de agentes - JADE pode ser dividida
em vários “hosts” ou máquinas (desde que eles possam ser
conectados via RMI). Apenas uma aplicação Java e uma Java
Virtual Machine é executada em cada host. Os agentes são
implementados como threads Java e inseridos dentro de
repositórios de agentes chamados de containeres (Agent
Containers) que provêm todo o suporte para a execução do
agente;



Gui ou Graphical User Interface – Interface visual que
gerencia vários agentes e containeres de agentes inclusive
remotamente;



Ferramentas de Debugging - ferramentas que ajudam o
desenvolvimento e depuração de aplicações multiagentes
baseados em JADE;



Suporte a execução de múltiplas, paralelas e concorrentes
atividades de agentes - através dos modelos de
comportamentos (Behaviours);



Ambiente de agentes complacente a (FIPA - Foundation For
Intelligent Physical Agents) No qual incluem o sistema
gerenciador de agentes (AMS - Agent Management System),
o diretório facilitador (DF - Directory Facilitator) e o canal de
comunicação dês agentes (ACC - Agent Communication
Channel).
Todos
esses
três
componentes
são
automaticamente carregados quando o ambiente é iniciado;
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Transporte de mensagens – Transporte de mensagens no
formato FIPA-ACL dentro da mesma plataforma de agentes;



Biblioteca de protocolos FIPA - Para interação entre agentes
JADE dispõe uma biblioteca de protocolos prontos para ser
usados;



Automação de registros - Registro e cancelamento automático
de agentes com AMS fazendo com que o desenvolvedor se
abstraia disso;



Serviços de nomes (Naming Service) em conformidade aos
padrões FIPA: na inicialização dos agentes, estes obtêm seus
GUID (Globally Unique Identifier) da plataforma que são
identificadores únicos em todo o ambiente;



Integração - Mecanismo que permite a aplicações externas
carregarem agentes autônomos JADE;

Além das características acima citadas que por si só já facilitam
muito o desenvolvimento de sistemas multiagentes, Jade possui também
algumas ferramentas muito úteis que simplificam a administração da plataforma
de agentes e o desenvolvimento de aplicações.
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3.4

Dispositivos inteligentes de monitoramento móvel (DIMM)

Os dispositivos inteligentes de monitoramento móvel (DIMM) têm as
seguintes características:


Interface que permite a conexão com sensores e atuadores
externos;



Método de identificação automática (RFID);



Unidade computacional
independente (bateria);



Módulos de comunicação;

sofisticada;

fonte

de

energia

Esses equipamentos permitem combinar sensoriamento e
processamento de sinais, operando de modo autônomo e integrado a uma rede
sem fio em dispositivos compactos e com baixo consumo de energia, com um
custo menor que os sensores e atuadores convencionais. A distribuição desse
processamento é seguida de uma tomada de decisão, que permite a
identificação desses eventos remotamente. Assim, a informação na forma de
decisões é veiculada em pacotes de mensagens curtas.
Em uma escala global, a tecnologia DIMM se credencia com sendo
mais uma das ferramentas que podem ser utilizadas no monitoramento dos
mais variados tipos de ecossistemas e clima de diferentes partes do planeta.
No âmbito nacional, as fronteiras e os serviços de transporte, segurança e
saúde poderiam ser supervisionados com maior eficiência. Já em uma escala
metropolitana, identificação de novos pontos de congestionamentos, serviços
de proteção patrimonial e uma infinidade de serviços e facilidades que poderão
ser oferecidos automaticamente. Esses dispositivos podem ser construídos
utilizando um controlador lógico programável (CLP), porém a popularização dos
computadores de bolso (SMARTPHONE e PDA), seguidos da redução no seu
preço, interface de usuários amigável e as diferentes alternativas de
conectividade (Bluetooth, Wi-Fi, GSM, CDMA, etc) com redes arquitetura
aberta sem fio, têm seduzido desenvolvedores de soluções voltadas as
automação industrial a utilizar esse tipo de equipamento.
Do outro lado o que a indústria necessita é que o DIMM tenha a
capacidade de funcionar continuamente e de identificar mudanças no processo
monitorado a fim de detectar tendências e alterações relevantes; facilitar
aproximação das diferentes ilhas de informação espalhadas no seu fluxo de
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produção é outro importante requisito. O que se espera é que ele também seja
de fácil instalação e barato (SOMMERS, STUBBS et al., 2004).
3.4.1 DIMM: Principais componentes
O DIMM é formado por um conjunto de unidades compactas e
autônomas, chamados “nós do dispositivo”. Os principais componentes de um
dispositivo são: unidade de comunicação sem fio, unidade de energia, interface
de conexão externa, unidade de computação, como pode se observar na figura
11. O componente lógico de um nó do dispositivo é o software que se executa
na unidade de computação. Os nós dispositivos tendem a ser projetados com
pequenas dimensões e essa limitação de tamanho acaba impondo limitações
nos recursos dos nós, tais como capacidade da fonte de energia, processador
e transceptor. Apesar de cada nó possuir pouca capacidade computacional e
de energia, um esforço colaborativo entre outros dispositivos permite a
realização de uma tarefa maior.

Figura 13 – DIMM: Principais componentes
Fonte: Elaborado pelo autor
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Os nós do DIMM são distribuídos por uma área e comunicam entre
si formando uma rede ad hoc e também se comunicam com o ambiente através
da interface de conexão a um sensor ou atuador externo com o objetivo de
coletar dados sob determinados fenômenos. Os nós do dispositivo podem
localmente processar os dados coletados e enviá-los a um ou mais Pontos de
Acesso (PA).
Em redes de DIMMs, esses pontos de acesso representam os nós
que processam e armazenam as informações coletadas pela rede, chamados
de nós sorvedouros (sink nodes) ou nós de monitoração (monitoring nodes).
Em uma DIMM hierárquica, os nós comuns estão organizados em grupos
(clusters) e sempre existirá um nó desempenhando o papel de líder do grupo
(cluster-head).
Os algoritmos de eleição de roteadores líderes não poderão ser
diretamente aplicados às DIMMs devido às características específicas dessas
redes. Nas redes de DIMMs hierárquicas, o ponto de acesso pode ser instalado
em uma estação base. Os pontos de acesso podem utilizar um gateway para o
envio da informação coletada para os observadores. Portanto, de acordo com
suas funcionalidades, poderão existir alguns tipos de nós nas redes DIMM, a
saber: nós comuns, nós sorvedouros, nós líderes de grupo e nós gateway.
Um DIMM esta apto a coletar e processar dados sobre um
determinado fenômeno físico com total autonomia. Contudo, existirão situações
onde um DIMM poderá servir exclusivamente como roteador das informações
produzidas por outros DIMM dentro de uma mesma rede. Portanto, um DIMM
pode realizar tarefas especificas como o monitoramento do ambiente
observado e processamento dos dados coletados. Outra tarefa que o DIMM
realiza é a retransmissão dos dados coletados com destino ao PA, em
esquemas de retransmissão do tipo single-hop ou multi-hop. A comunicação
multi-hop é uma das principais formas de economizar energia dos DIMMs, pois
a energia requerida para a comunicação entre dois dispositivos depende da
distância entre eles.
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Figura 14 – Single-hop
Fonte: BACHVAROVA, E. (2006).

Figura 15 – Multi-hop
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Fonte: BACHVAROVA, E. (2006).

Algumas das restrições que devem ser levadas em conta, quando da
escolha de nós sensores para determinadas aplicações:



Comunicação: a largura de banda dos links sem fio que conectam os
nós é usualmente limitada;



Consumo de energia: os nós possuem suprimento de energia
extremamente limitado;



Computação: os nós possuem poder computacional limitado e tamanho
de memória restritivo;



Incertezas no sensoriamento: mau funcionamento dos sensores ou
problemas de calibração e exposição (ângulo, tempo e distância do
fenômeno) podem gerar dados com problemas de precisão.

Uma rede de DIMMs é um tipo de sistema dependente da aplicação.
Qualquer projeto ou solução proposta para essas redes deve levar em
consideração os requisitos da aplicação a ser desenvolvida, as características
e restrições dos componentes dos DIMMs, assim como as características do
ambiente onde tais redes serão aplicadas.
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3.4.2 Principais componentes

A seguir descreveremos com uma riqueza maior de detalhes todas
as unidades que compõem o DIMM.
3.4.2.1 Unidade de Energia
A unidade de energia é composta de conversor de correntes
continua para corrente alternada e bateria que representa o armazenador de
energia do DIMMs, que tem uma taxa de consumo finita. Na última década os
avanços tecnológicos alcançados pela química, permitiram que as baterias
evoluíssem rapidamente. Existem atualmente três tipos de baterias:



Baterias de Níquel e Cádmio (NiCd) são dos tipos mais comuns
existentes no mercado. Nessas baterias, os pólos positivo e negativo
são instalados juntos e separados por um isolador. O pólo positivo é
coberto com hidróxido de Níquel e o pólo negativo é coberto de material
sensível ao Cádmio. Apesar do seu baixo custo, um dos principais
fatores que levaram os fabricantes a abandonar esse tipo de bateria é a
toxicidade dos materiais utilizados na sua fabricação (cádmio) que
podem causar danos ao meio ambiente e à saúde humana. Esse tipo de
bateria de celular não deve ser jogado diretamente no lixo;



Baterias de Níquel Metal Hidreto (NiMH) usam o Hidrogênio no seu
processo de produção de energia elétrica. A tecnologia das baterias
NiMH permite que consigam armazenar aproximadamente 30% mais
energia que uma NiCd equivalente. São baterias que não usam metais
tóxicos, não sendo nocivas ao meio ambiente, porém, têm como
desvantagem o seu alto custo;



Baterias à base de íons de Lítio (Li - Íon) são as baterias mais recentes
no mercado dos celulares. Elas têm uma excelente capacidade de
armazenamento de energia, o que aumenta consideravelmente o tempo
de funcionamento dos dispositivos móveis. As Li- Íon são 50% mais leve
que as NiCd. Outra diferença é a ausência do efeito memória (não vicia),
ou seja, não é preciso carregar a bateria até o total da capacidade e
descarregar até o total mínimo. Atualmente os novos smart phone, pda e
aparelhos celulares convencionais são equipados com as Li-Ion, porém
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algumas situações devem ser consideradas. Por exemplo, quando a
bateria já se encontra carregada, mesmo assim continua recebendo
mais carga, nessa situação pode acontecer um acumulo de lítio sobre os
eletrodos da célula da bateria. O acumulo de lítio provavelmente sofrerá
uma oxidação com ar, essa reação exotérmica tem um forte potencial
para causar um incêndio. Da mesma forma, quando a bateria perde toda
a sua carga pode causar danos irreparáveis para célula da bateria. A
chave para prevenir estes tipos de defeitos é introdução dos circuitos
integrados (CI) de proteção. Estes circuitos normalmente contêm CI para
proteção de bateria (MOSFETs) e outro CI com gás Gauge para
monitorar a carga da bateria ou da célula de ions de lítio (JUKKAPEKKA, VIHMALO & VELI LIPPONEN, 2005).

Figura 16 - Bateria à base de íons de Lítio
Fonte: JUKKA-PEKKA, VIHMALO & VELI LIPPONEN (2005)

3.4.2.2 Unidade de Comunicação
A unidade de comunicação inclui todo o sistema de transmissão e
recepção, amplificador e antena. Os dois tipos de comunicação mais utilizados
são:



Óptica (laser): o transmissor utiliza raios laser para enviar a informação.
Pode ser dividida em ativa e passiva. Tem como principal vantagem o
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baixo consumo de energia e como desvantagem a necessidade de que
os dispositivos estejam direcionados;



Rádio Freqüência (RF): baseado em ondas eletromagnéticas com
freqüência variando de dezenas de KHz a centenas de GHz. O tamanho
da antena deve ser pelo menos λ/4, onde λ é o comprimento de onda,
para otimizar a comunicação. O consumo de energia do transceptor é
dependente da operação efetuada e tipicamente a transmissão de dados
consome mais energia que a sua recepção. A tabela 5 apresenta as
vantagens e desvantagens de cada tecnologia:
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Tabela 5 - As vantagens e desvantagens das tecnologias RF/ laser

Unidade

Tipo

Óptica(Laser) IrDA
Versão 1.0
(115 Kbps)
ou IrDA
Versão 1.1
(1.15 – 4
Mbps)

Rádio
Frequência
(RF)

GSM(900,
1800 e
1900 MHz)
e Bluetooth
(2.4 GHz),
IEEE
802.11a
(GHz)

Vantagem

Desvantagem



Mais simples
e barata;



Baixa banda
passante;



Não
necessitade
licença de
operação;



Necessita
conexão direta
(LOS);





Não sofre
interferência
de
dispositivos
elétricos.

Não penetra
em paredes
ou obstáculos.



Pode cobrir
grande e
penetrar em
obstáculos;



Sofre e
provoca
interferência;



Poucas faixas
de frequência
são livres de
licença e
aquelas
disponiveis
não as
mesmas em
em todo
mundo.



Maiores
taxas de
transmissão.

Fonte: Elaborado pelo autor

3.4.2.3 Unidade de Computação
A unidade de computação esta subdividida em três partes: memória,
processador e sistema operacional. A seguir descrevemos cada uma delas.
3.4.2.4 Memória
Atualmente a arquitetura XiP (eXecute In Plane) tem sido utilizada
na maioria dos dispositivos móveis para o acesso aleatório dos dados em uma
memória não volátil e também para gravação, sendo que a sua capacidade
varia normalmente de 16 - 256 Mbits. A indústria adotou como padrão a
tecnologia NOR Flash, apesar de existirem outras tecnologias, e para
manipular os dados voláteis as tecnologias escolhidas foram SRAM ou
Pseudo-SRAM (PSRAM), em função do seu baixo consumo de energia e
capacidade de armazenamento, que está na faixa 1 - 32 Mbits. A escolha de
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uma dessas três tecnologias (NOR Flash, SRAM ou PSRAM) dependerá de
alguns pré-requisitos relacionados a capacidade de memória limitante ou por
uma restrição de software.
O acesso a memória externa é feita na maioria dos casos por um
único barramento e consumo total de energia do XiP varia de 20 – 100 mW em
condições normais de processamento e abaixo de 1 mW na condição de standby, sendo que sua tensão de alimentação é 1.8 V. O seu pico de
processamento esta em torno de 100 - 200Mbytes/s, para uma freqüência
entre 50 e 100 MHZ, para uma única interface.
3.4.2.5 Processador (chip)
Quanto maior a freqüência do processador, maior o consumo de
energia. O consumo do processamento pode ser medido pelo número de ciclos
de relógio para diferentes tarefas: processamento de sinais, verificação de
código de erro, etc. Em 2007, ARM Limited tinha 98% do mercado mundial de
chips destinados aos pequenos dispositivos móveis, este sucesso é atribuído
ao seu baixo consumo de energia. Têm na sua configuração básica CPU
(Central Processing Unit), DSI (Digital Signal Processor), DMA (Direct Memory
Accesses) e GPU (Graphics Processing Units).

Apesar de existir um grupo grandes de empresas que também
projetam e comercializam esse tipo de chip, elas utilizam com base central do
seus produtos a arquitetura ARM (Advanced RISC Machine). As características
dessa arquitetura são as seguintes:



Arquitetura Load-Store: as instruções somente processarão (soma,
subtração, etc) valores que estiverem nos registradores e sempre
armazenarão os resultados em algum registrador;



Instruções fixas de 32 bits de largura (com exceção das instruções
Thumb compactas de 16 bits) alinhadas em 4 bytes consecutivos da
memória, com execução condicional, com poderosas instruções de
carga e armazenamento de múltiplos registradores, capacidade de
executar operações de deslocamento e na ULA com uma única
instrução executada em um ciclo de clock;
.
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Formato de instruções de 3 endereços (isto é, os dois registradores
operando e o registrador de resultado é independentemente
especificado);



15 registradores de 32 bits para uso geral;



Manipulação de periféricos de I/O como dispositivos mapeados na
memória com suporte à interrupções;



Conjunto de instruções aberto a extensões através de co-processador,
incluindo a adição de novos registradores e tipos de dados ao modelo do
programador;



Pipelines de 3 e 5 estágios.

3.4.2.6 Sistema Operacional
O Sistema Operacional (SO) é o gerenciador dos recursos
computacionais (memória, disco, periféricos), controlador de quando, como e
quais aplicações podem ser executadas. Em outra visão o SO é um programa
ou um conjunto de programas cuja função é servir de interface entre um
computador e o usuário. Estes conceitos são os mesmos para nos sistemas
operacionais utilizados nos dispositivos móveis, pode-se incluir algumas novas
características:



Espera-se que os dispositivos móveis sejam pequenos e funcionem por
longo um período, de preferência utilizando apenas uma única carga de
bateria. Esse dispositivo deve permanecer na condição de stand-by,
para processar novos eventos (identificar chamadas, gerar alarmes pelo
sistema de calendário, processar pedidos de conexões locais, etc.) sem
que isso possa comprometer de maneira significativa o consumo de
energia, esse tipo de gerenciamento só é possível se SO for
devidamente projetado;
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Os dispositivos móveis são aptos a acessar informações (dados, voz e
imagem) remotamente, através de redes locais (Wi-Fi, Bluetooth,
Infravermelho, Zigbee, outros) ou de longa distância (4G, 3G, GPRS e
WAP). Em função da diversidade dos ambientes em que o SO deverá
operar, ter a capacidade de manter canais de comunicação ativos nos
mais variados protocolos simultaneamente (multipla conectividade),
utilizando procedimentos que permitam lidar com conexões que
periodicamente poderão ser descartadas e restabelecidas novamente,
além de manter o usuário informado sobre esses acontecimentos mais
importantes. São estes os balizadores usados para identificar o grau de
eficiência e sofisticação de um SO;



Dizer que um SO oferece suporte a usabilidade implica que ele é fácil de
usar e aprender. Também, a usabilidade depende de maneiras efetivas
de interação as quais utilizam novas formas de uso dos dispositivos
móveis. Dessa forma, uma importante e desafiadora questão de projeto
é que tais SO devem ser „inteligíveis‟, independentes da cultura e da
linguagem da população consumidora;



O SO deve oferecer uma plataforma aberta e disponível aos diferentes
fabricantes de dispositivos móveis e fornecedores de software.
Ferramentas de desenvolvimento software gratuitas e de fácil uso,
somadas a uma estratégia que possa gerar ganhos financeiros e
comerciais principalmente ao desenvolvedor de software são outros
aspectos importantes que permitiram a um SO aumentar a sua
participação no mercado;



A limitação de memória exige ao SO que seja compacto e que ao
mesmo tempo forneça um grande conjunto de funcionalidades sofisticas.

No tabela 6 listamos os principais tipos de sistemas operacionais,
disponíveis atualmente.
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Tabela 6 - Tipos de Sistemas Operacionais utilizados pelos DIMM

Nome do SO

Equipamentos

Symbian OS

Smartphones que utilizam Tornou-se um sistema
as tecnologias 2,5G ou 3G operacional padrão para
smartphones e esta
licenciado em mais de 85%
de todos por cento dos
fabricantes de telefone em
todo o mundo.

Windows Mobile

Dell, HP, Motorola, Palm e Disponíveis nas redes GSM
I-mate
ou CDMA.

Linux móvel

Motorola
e
outros Andróide é um SO móvel
pequenos fabricantes
que utiliza o Linux Ele foi
inicialmente desenvolvido
pelo Google e liberado em
2007 para uso com software
livre, sob a licença da
Apache.

Palm OS

Palm

Desde a introdução do
primeiro Palm Pilot em 1996,
a plataforma Palm OS
forneceu dispositivos móveis
com ferramentas essenciais
de negócios, bem como a
capacidade de acessar a
Internet ou um banco de
dados corporativo central
através de uma conexão
sem fio.

MXI

Windows, Linux, Java e
Palm

Permite a interoperabilidade
entre diferentes plataformas,
redes, componentes de
software e hardware.

Fonte: Elabora pelo autor

Observações
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4

DESENVOLVIMENTO

Foram desenvolvidos sensores virtuais que operam em redes sem fio para
monitorar e controlar o comportamento de um processo biotecnológico através
do controle de um processo fermentativo contínuo utilizando redes neurais,
sugerido por Nagy (2007). Foi simplificado o algoritmo do controlador PID
proposto pelo autor já que não foi possível realizar a sua decodificação através
do software MATHLAB/SIMULINK. A coleção de APIs JDDAC que é
fundamentada nos conceitos e padrões da IEEE 1451.1 e IEEE 1451.2, foi
utilizada para criar uma rede de sensores virtuais que estão conectados ao
biorreator. Os sensores virtuais são entidades de software embarcado
instalados nos aparelhos móveis do tipo SMARTPHONE desenvolvidos em
J2ME, operando de maneira cooperativa com inclusão do conceito de agentes
móveis através da coleção de APIs JADE. As variáveis de entrada (quantidade
substrato, temperatura, temperatura dentro do reator e concentração de glicose
e temperatura no trocador de calor) permitem aos sensores inteligentes a
supervisão e controle de todo sistema.

Figura 17 – Biorreator virtual proposto por Nagy (2007)
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.1

Descrição do sistema

O módulo JADE – RMA é responsável pela ativação e gestão dos
agentes: DRIVER, BIORREATOR VIRTUAL e PID – TEMPERATURA.
Qualquer nova mensagem enviada por um agente será retransmitida os
demais. Foi incluído o código do destinatário da mensagem, permitindo a
especialização dos agentes e o controle do fluxo de atuação, sem que isso
possa comprometer a autonomia na tomada de decisão de cada agente.
Caso exista algum agente que não esteja funcionando
adequadamente, caberá ao módulo JADE – RMA identificar a melhor estratégia
para restabelecer as condições ideais de operação do sistema. Esse conjunto
de funcionalidades e as características herdadas do pacote de software JADELEAP atendem na integra a definição de agente móvel proposto pela FIPA:
“uma entidade que reside em um ambiente onde interpretam dados através de
sensores que refletem eventos no ambiente e executam ações que produzem
efeitos no ambiente. Um agente pode ser software ou hardware puro…”. A
conseqüência direta dessa constatação é o fato que o sistema proposto se
caracteriza com sendo uma solução de múltiplos agentes.
Ao iniciar a sua execução, ele envia para o agente DRIVER as
variáveis de ativação do sistema (vide TABELA 9). Já o agente BIORREATOR
VIRTUAL se conecta ao DRIVER e gera distúrbios que simulam uma condição
de operação real. O BIORREATOR VIRTUAL e o PID – TEMPERATURA
atuam no processamento e controle desses distúrbios. Partes das variáveis
controladas (vide TABELA 8) serão enviadas para Servidor JDDAC, que
armazenara em base de dados e fornece uma interface amigável de
monitoramento do sistema através de um conjunto de gráficos e relatórios.
Algumas dessas variáveis poderão ser disponibilizadas para consulta na
Internet através do módulo NRSS sem a necessidade de se conectar
diretamente ao sistema.
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Figura 18 - Diagrama esquemático do sistema desenvolvido
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.2

Material utilizado
Tabela 7 – Softwares e equipamentos utilizados

Nome do material

Tipo

Versão/Modelo Fornecedor

Sun Java™ Wireless
Toolkit for CLDC

Software

2.5.2

Sun
Microsystems,
Inc.

S60 3rd Edition SDK
for Symbian OS

Software

2 v1.1

Nokia
Corporation

JavaTM Platform,
Standard Edition 6 Development Kit

Software

JDK 6.0

Oracle and/or
its affiliates.

Ant

Software

1.7

Apache Ant
Project

MATLAB® &
Simulink®

Software

R2009a

The
MathWorks,
Inc.

Eclipse

Software

Helios

Sun
Microsystems,
Inc.

Java Distributed Data
Acquisition and
Control

Software

2006.03.14

Agilent
Laboratories

JADE-LEAP

Software

4.0

The LEAP
Consortium

JADE

Software

4.1

Telecom Italia
S.p.A.

Jetty

Software

7.0

Apache
License

Laptop

Computador Satellite

Toshiba

Dispositivo móvel

Smartphone E71

Nokia
Corporation
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Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3

Variáveis de operação do biorreator

Tabela 8 - Variável de controle do biorreator virtual

Variável Valor

Unidade

A1

9.5×108

A2

2.55×1033

AT

1

m2

Cheat,ag

4.18

J g−1 K−1

Cheat,r

4.18

J g−1 K−1

Ea1

55,000

J/mol

Ea2

220,000

J/mol

HNa

−0.550

HCa

−0.303

HMg

−0.314

HH

−0.774

HC

0.844

HCO3

0.485

HCl

0.8

HHO

0.941

(kla)0

38

h−1

KO2

8.86

mg/l

KP

0.139

g/l

KP1

0.070

g/l

KS

1.030

g/

KS1

1.680

g/l
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J h−1 m−2 K−1

KT

3.6×105

RSP

0.435

V

1000

L

Vj

50

L

YO2

0.970

mg/l

∆Hr

518

kJ/molO2

μO2

0.5

h−1

μP

1.790

h−1

ρag

1000

g/l

ρr

1080

g/l

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 9 - Variáveis pré-estabelecidas

Variável Valor

Unidade

mNaCl

500

G

mCaCO3

100

G

mMgCl2

100

G

pH

6

G

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 10 - Variáveis de entrada no sistema

Variável Valor

Unidade

Fi = Fe

51

l h -1

Tin

25

cS, in

60

Tin,ag

15

Fonte: Elaborado pelo autor

◦

C

g/l
◦

C
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4.4

Modelo matemático para o processo de fermentação alcoólica continua:

4.4.1 Concentração molar dos íons no meio de reação
(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)
(4.6)
(4.7)
4.4.2 Calculo da força Iônica
(4.8)
(4.9)
(4.10)
(4.11)
(4.12)
(4.13)
(4.14)
(4.15)
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4.4.3 Relação da concentração de oxigênio em função da temperatura obtido
através de ensaios com água destilada:
(4.16)
4.4.4 Concentração de oxigênio dissolvido na fase liquida na condição de
equilíbrio conforme a equação de Setchenov:
(4.17)
4.4.5 Coeficiente da transferência de massa do oxigênio em função da
temperatura:
(4.18)
4.4.6 Taxa de consumo de oxigênio:

(4.19)
4.4.7 Taxa de crescimento máximo do microorganismo em função da
temperatura:
(4.20)
4.4.8 Balanço de massas:
(4.21)

(4.22)

(4.23)
4.4.9 Quantidade de biomassa e produto, produzidos no processo de
fermentação:

(4.24)
4.4.10 Concentração de oxigênio dissolvido:
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(4.25)
4.4.11 Balanço de energia do reator:

(4.26)

(4.27)
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4.5

Dimensionamento do controlador PID, para controle da temperatura

Foi proposto uso do método de Ziegler & Nichols para determinar a
constante crítica (Kci) e o período crítico (Pci) e gerar um controlador
proporcional com perturbações na variável a ser controlada. Esse método
consiste em, com o sistema em malha fechada, perturbar o set-point e
incrementar o valor de Kc (constante proporcional do PID), considerando
apenas o controlador proporcional, ou seja, com valores de ῟i = 0 e ῟d = 0, até
que o sinal de saída exiba uma oscilação sustentada. Este valor de Kc é
chamado de valor de ganho crítico (Kci) e o período de oscilação
correspondente, determinado graficamente, é chamado de período crítico (Pci).
Como o aumento do ganho do controle proporcional (Kc) deve ser efetuado
gradativamente, na prática isto proporciona uma relativa demora na
determinação do ganho crítico. Assim sendo, Aström & Hägglund (1984)
propuseram uma metodologia de sintonia que consiste em obter esta oscilação
sustentada em torno de um valor de referência. Para isto, com o sistema em
malha aberta, a variável manipulada é chaveada em dois valores
convenientemente escolhidos, numa freqüência constante. A Figura 18 ilustra o
comportamento da variável manipulada e a reação do processo a este
chaveamento.

Figura 19 - Oscilação sustentada
Fonte: Metodologia de ASTRÖM & HÄGGLUND

Neste caso, o ganho crítico pode ser calculado como mostra a
equação abaixo, onde 2h é a amplitude de chaveamento e 2I a amplitude, pico
a pico, da oscilação observada. Este método também é conhecido como "bangbang".
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(4.28)
Com os valores de Kci e Pci conhecidos, pode-se obter os valores
dos parâmetros Kc, ῟i e ῟d através das relações contidas na Tabela 9.
Tabela 11 - Sintonização do PID

LEI DE
CONTROLE

CONSTANTE
Kc

῟i

῟d

Proporcional

0,50 Kci

-

-

PI

0,45 Kci

0,83 Pci

-

PID

0,60 Kci

0,50 Pci

0,125 Pci

Fonte: Método de Ziegler Nichols em Malha Fechada
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4.6

Diagrama de uso

uc Primary Use Cases
Administrar os multiplos agentes
As funcionalidades descritas
nesse diagrama foram
implementadas utilizando o
pacote de software JADE
RMA.

Criar nov o Agenter
Conectar os sensores e
atuadores

Adm. Agentes

Supervisório do Biorreator
Receber as v ariáv eis
de saída
Duplicar Agente

Receber dados
Recebe os dados
capturados e
processados pelo
biorreator.

Env iar as v ariáv eis
de entrada

Apresentar dados

Remov er Agente
Agente Transdutor

Conectar
Superv isório

Conectar Agente
É a porta de saida de
todas mensagens
processadas pelos
agentes.

Superv isório

Env iar as
mensagens para a
rede de Agentes

Agente Controlador da
Temperatura

Receber as
mensagens da rede
de Agentes

Env iar Dados

Simular o Biorreator
Agente Controlador do
Biorreator
Configurar os
parâmetros do
biorreator

Controlar a Temperatura

É a porta de entrada
de todas as mensagens
processadas pelos
agentes

Configurar os
parâmetros da
Temperatura

Controlar a
Temperatura

Configurar os
parâmetros para
controle da
temperatura do
biorreator.

Simular o Biorreator

Recebe v ariáv eis de
entrada dos Agentes

Env ia v ariáv eis de
saída para os
Agentes
Recebe a
temperatura
Recebe a temperatura
calculada pelo
simulador do
biorreator.

Env iar a nov a
temperatura

Processa a novo valor
da temperatura,
através o controlador
PID.

Figura 20 - Diagrama de uso
Fonte: Elaborado pelo autor

Envia os dados
processados para o
Supervisório
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4.7

Diagrama de seqüência

sd Primary Use Cases
Jade - RMA

Jade - Driver

Temperature

Bioreactor

Jddac - Server

NRSS

Conectar Agente(Nome do Agente)
Conectar Agente(Nome do Agente)
Conectar Agente(Nome do Agente)
Enviar dados de start up(concentração
celulas, concentração glicose, concentração
etanol, temperatura reator, fluxo de
refrigeração do substrato)

Replicar dos dados recebidos dos agentes()
{Se o processo é o destino da
mensagem - processa}
Enviar dados para o
servidor(etanol, glicose, oxigênio,
reator, volume, levedura)

*Enviar dados (concentração celulas, concentração glicose, concentração
etanol, temperatura reator, fluxo de refrigeração do substrato)

Replicar os dados recebidos dos agentes()
{Se o processo é o destimo da
mensagem - processa}

[Não - Continua
processamento ]:O
sistema esta
estabilizado(setpoint
da temperatura)

Enviar os dados para
serviço(etanol, glicose, oxigênio,
reator, volume, levedura)

Enviar dados(concentração celulas, concentração glicose, concentração
etanol, temperatura reator, fluxo de refrigeração do substrato)

Disponibilizar dados na Internet

Figura 21 - Diagrama de seqüência
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.8

Diagramas das classes

4.8.1 Diagramas das classes do driver GUI
Essas classes implementam a interface com usuário utilizada pela
aplicação Driver J2SE/JADE. Disponibilizando as funcionalidades de ativação e
visualização das mensagens trocadas com os demais agentes.
class client
MicroBoot

«interface»
ChatGui
+
+
+

dispose() : void
notifyParticipantsChanged(String[]) : void
notifySpoken(String, String) : void

+

«static»
Start::NickNameDlg

checkName(String) : boolean
main(String[]) : void

Figura 22 – Diagrama das classes do driver GUI
Fonte: Elaborado pelo autor

Frame
ActionListener

Start

-

msgTa: TextArea
nameTf: TextField

+
~
-

actionPerformed(ActionEvent) : void
getProperSize(int, int) : Dimension
NickNameDlg(String)
showCorrect() : void

88

4.8.2 Diagramas das classes Driver.chat.client
Essas classes implementam a interface com usuário utilizada pela
aplicação Driver J2SE/JADE. Disponibilizando as funcionalidades de ativação e
visualização do processo de gestão da aplicação.

class client
Frame

+
+
+

OneShotBehaviour

ParticipantsFrame

«interface»
ChatGui

ChatClientAgent::ChatSpeaker

dispose() : void
notifyParticipantsChanged(String[]) : void
notifySpoken(String, String) : void
-myGui

-

me: String
parent: AWTChatGui
participants: TextArea

~
~

ParticipantsFrame(AWTChatGui, String)
refresh(String[]) : void

-

sentence: String

+
-

action() : void
ChatSpeaker(Agent, String)

-participantsFrame

CyclicBehaviour
Agent

ChatClientAgent::ChatListener

ChatClientAgent
~
#
#

CHAT_ID: String = "__chat__" {readOnly}
CHAT_MANAGER_NAME: String = "manager" {readOnly}
codec: Codec = new SLCodec()
logger: Logger = Logger.getMyLog...
myGui: ChatGui
onto: Ontology = ChatOntology.ge...
participants: Set = new SortedSetImpl()
spokenMsg: ACLMessage

-

template: MessageTemplate = MessageTemplate...

+
~

action() : void
ChatListener(Agent)

CyclicBehaviour
ChatClientAgent::
ParticipantsManager

getParticipantNames() : String[]
handleSpoken(String) : void
handleUnexpected(ACLMessage) : void
setup() : void
takeDown() : void
-myAgent
-parent

-

template: MessageTemplate

+
+
~

action() : void
onStart() : void
ParticipantsManager(Agent)

Frame
Frame
ActionListener
«static»
Start::NickNameDlg
-

agentName: String = "EthanolDriver"
logger: Logger = Logger.getMyLog...

+
~
-

actionPerformed(ActionEvent) : void
getProperSize(int, int) : Dimension
NickNameDlg(String)
showCorrect() : void

-

allTa: TextArea
logger: Logger = Logger.getMyLog...
myAgent: ChatClientAgent
participantsFrame: ParticipantsFrame
writeTf: TextField

~
+
~
+
+
-

AWTChatGui(ChatClientAgent)
CaptureInput() : void
dispose() : void
getProperSize(int, int) : Dimension
notifyParticipantsChanged(String[]) : void
notifySpoken(String, String) : void
process(String) : void

Figura 23 – Diagrama das classes Driver.chat.client
Fonte: Elaborado pelo autor

MicroBoot

AWTChatGui

Start
+

checkName(String) : boolean
main(String[]) : void
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4.8.3 Diagramas das classes Driver.chat.manager
Gerencia o processo conexão, envio e recepção das mensagens
trocadas com os demais agentes.

class manager
Agent
SubscriptionManager
ChatManagerAgent
-

codec: Codec = new SLCodec()
myAMSSubscriber: AMSSubscriber
onto: Ontology = ChatOntology.ge...
participants: Map = new HashMap()

+
+
#
#

deregister(Subscription) : boolean
register(Subscription) : boolean
setup() : void
takeDown() : void

Figura 24 – Diagrama da classe do Driver.chat.manager
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.8.4 Diagramas das classes Driver.chat.ontology
Valida o conteúdo das mensagens trocadas entre os agentes.

class ontology

+
+
+
+
+
+
+

«interface»
ChatVocabulary
JOINED: String = "joined" {readOnly}
JOINED_WHO: String = "who" {readOnly}
LEFT: String = "left" {readOnly}
LEFT_WHO: String = "who" {readOnly}
ONTOLOGY_NAME: String = "Chat-ontology" {readOnly}
SPOKEN: String = "spoken" {readOnly}
SPOKEN_WHAT: String = "what" {readOnly}

Ontology
ChatOntology
-

theInstance: Ontology = new ChatOntology()

+

ChatOntology()
getInstance() : Ontology

Figura 25 – Diagrama das classes do Driver.chat.ontology
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.8.5 Diagramas das classes bioreactor
Essas duas classes possuem todas as funcionalidades necessárias
para ativação e simulação do biorreator virtual.
class bioreactor
MicroBoot
CommandListener
-self
BioreactorControl
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

_bandIndex: int = 0
_bandName: String
addBand: TextBox
band_ticket_Form: Form
bidForm: Form
cateMenu: List
control: Form
display: Display
enterForm: Form
enterText: TextField
firstConfig: boolean = true
globForceInput: boolean
imageLoaded: boolean
initialized: boolean = false
item: LineChart = new LineChart("... {readOnly}
mainMenu: List
processControl: ProcessControl = ProcessControl....
self: BioreactorControl
setAlert: SetAlert
splashScreen: Image
splashScreenAlert: Alert
Status: Form
submitGauge: Gauge
submitMsg: Form
ticketForm: Form
TimerService: Timer

+
+
+
~
+
+
+
+
+
+
+

BioreactorControl()
commandAction(Command, Displayable) : void
configApp(boolean, boolean) : void
deleteFormItem(Form) : void
destroyApp(boolean) : void
getControl() : Form
getInstance() : BioreactorControl
pauseApp() : void
setControl(Form) : void
startApp() : void
updateChart() : void

CommandListener
ControlANN
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~j2meClient
~
~
~
~
~
~
~
+
+
~
+
~
+
+

auctionForm: Form = new Form("unknown")
band_ticket_Form: Form
display: Display
initialized: boolean = false
initValue: InitValueBioreactor
ionicConstants: IonicConstants
j2meClient: BioreactorControl
kineticConstants: KineticConstants
loginAlert: Alert = new Alert("ALER...
logMsg: StringItem = new StringItem(...
logView: LogView
main: Form
MAX_SIZE: int = 30 {readOnly}
molecularMasses: MolecularMasses
myAgent: BioreactorClientAgent
notice: Form = new Form("Resul...
others: Form
processControl: ProcessControl = ProcessControl....
submitGauge: Gauge
submitMsg: Form
thermodynamicConstants: ThermodynamicConstants
TimerService: Timer
commandAction(Command, Displayable) : void
ControlANN(BioreactorClientAgent)
deleteFormItem(Form) : void
dispose() : void
doSubmit() : void
notifyParticipantsChanged(String[]) : void
notifySpoken(String, String) : void

«property get»
+ getStatus() : Form
«property set»
+ setStatus(Form) : void

Figura 26 – Diagrama das classes do controlador do biorreator
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.8.6 Diagramas das classes bioreactor.configure
Classes utilizadas para a parametrização do biorreator virtual e que
também define as condições para geração dos alarmes.
class configure
Form
CommandListener
KineticConstants

control: Form
display: Display
DOBHCa: double = -0.303
DOBHCl: double = 0.844
DOBHCO3: double = 0.485
DOBHH: double = -0.774
DOBHHO: double = 0.941
DOBHMg: double = -0.314
DOBHNa: double = -0.550
library: Library = new Library()
TextHCa: TextField
TextHCl: TextField
TextHCO3: TextField
TextHH: TextField
TextHHO: TextField
TextHMg: TextField
TextHNa: TextField

~
~
~
-

commandAction(Command, Displayable) : void
deleteFormItem(Form) : void
IonicConstants()
IonicConstants(Display, Form)
upDateFields() : void
upLoadFields() : void

+
~
+
+
-

Form
CommandListener
IonicConstants

~
~
~
-

control: Form
display: Display
INTmCaCO3: int = 100
INTmMgCl2: int = 100
INTmNaCl: int = 500
INTph: int = 6
INTTiag: int = 15
library: Library = new Library()
TextmCaCO3: TextField
TextmMgCl2: TextField
TextmNaCl: TextField
Textph: TextField
TextTiag: TextField

~
~
~
-

+
~
+
+
-

commandAction(Command, Displayable) : void
deleteFormItem(Form) : void
InitValueBioreactor()
InitValueBioreactor(Display, Form)
upDateFields() : void
upLoadFields() : void

+
~
+
+
-

Form
CommandListener
InitValueBioreactor
UpdateAlert
~
~
~
~
~
~
~

band: String = ""
bid: String = ""
soundAlert: Alert
hasDataToUpdate() : boolean
set(String, String) : void
show() : void
UpdateAlert()
~updateAlert

Form
CommandListener
SetAlert
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

band_ticket_Form: Form
curTimeMillisDelta: long
dateTimeItem: DateField
display: Display
gauge: Gauge
library: Library = new Library()
savedMsg: Alert
setTimeMillisDelta: long
submitGauge: Gauge
submitMsg: Form
systemCurrentDate: boolean = true
tickerCg: ChoiceGroup
timerService: Timer = new Timer()
TimerService: Timer
updateAlert: UpdateAlert = new UpdateAlert()
updateChoice: int
updatesCg: ChoiceGroup
volumeValue: int

+
~
+
+
+
+
+
-

commandAction(Command, Displayable) : void
deleteFormItem(Form) : void
getUpdateChoice() : int
getVolumeValue() : int
SetAlert(Display, Gauge, Form, Form)
setUpdateChoice(int) : void
setVolumeValue(int) : void
upDateFields() : void
upLoadFields() : void

«property get»
+ getINTmCaCO3() : int
+ getINTmMgCl2() : int
+ getINTmNaCl() : int
+ getINTph() : int
+ getINTTiag() : int
«property set»
+ setINTmCaCO3(int) : void
+ setINTmMgCl2(int) : void
+ setINTmNaCl(int) : void
+ setINTph(int) : void
+ setINTTiag(int) : void

«property get»
+ getcurTimeMillisDelta() : long

«property get»
+ getDOBHCa() : double
+ getDOBHCl() : double
+ getDOBHCO3() : double
+ getDOBHH() : double
+ getDOBHHO() : double
+ getDOBHMg() : double
+ getDOBHNa() : double
«property set»
+ setDOBHCa(double) : void
+ setDOBHCl(double) : void
+ setDOBHCO3(double) : void
+ setDOBHH(double) : void
+ setDOBHHO(double) : void
+ setDOBHMg(double) : void
+ setDOBHNa(double) : void

control: Form
display: Display
DOBA1: double = 9.5e8
DOBA2: double = 2.55e33
DOBEa1: double = 55000
DOBEa2: double = 220000
DOBKO2: double = 8.86
DOBKp: double = 0.139
DOBKp1: double = 0.070
DOBKs: double = 1.030
DOBKs1: double = 1.680
DOBmiu_O2: double = 0.5
DOBmiu_P: double = 1.790
DOBR: double = 8.31
DOBRsp: double = 0.435
DOBRsx: double = 0.607
DOBYO2: double = 0.970
library: Library = new Library()
TextA1: TextField
TextA2: TextField
TextEa1: TextField
TextEa2: TextField
TextKO2: TextField
TextKp: TextField
TextKp1: TextField
TextKs: TextField
TextKs1: TextField
Textmiu_O2: TextField
Textmiu_P: TextField
TextR: TextField
TextRsp: TextField
TextRsx: TextField
TextYO2: TextField

~
~
~
-

control: Form
display: Display
DOBMCa: double = 40
DOBMCaCO3: double = 90
DOBMCl: double = 35.5
DOBMCO3: double = 60
DOBMMg: double = 24
DOBMMgCl2: double = 95
DOBMNa: double = 23
DOBMNaCl: double = 58.5
library: Library = new Library()
TextMCa: TextField
TextMCaCO3: TextField
TextMCl: TextField
TextMCO3: TextField
TextMMg: TextField
TextMMgCl2: TextField
TextMNa: TextField
TextMNaCl: TextField

commandAction(Command, Displayable) : void
deleteFormItem(Form) : void
KineticConstants()
KineticConstants(Display, Form)
upDateFields() : void
upLoadFields() : void

+
~
+
+
-

commandAction(Command, Displayable) : void
deleteFormItem(Form) : void
MolecularMasses()
MolecularMasses(Display, Form)
upDateFields() : void
upLoadFields() : void

«property get»
+ getDOBA1() : double
+ getDOBA2() : double
+ getDOBEa1() : double
+ getDOBEa2() : double
+ getDOBKO2() : double
+ getDOBKp() : double
+ getDOBKp1() : double
+ getDOBKs() : double
+ getDOBKs1() : double
+ getDOBmiu_O2() : double
+ getDOBmiu_P() : double
+ getDOBR() : double
+ getDOBRsp() : double
+ getDOBRsx() : double
+ getDOBYO2() : double
«property set»
+ setDOBA1(double) : void
+ setDOBA2(double) : void
+ setDOBEa1(double) : void
+ setDOBEa2(double) : void
+ setDOBKO2(double) : void
+ setDOBKp(double) : void
+ setDOBKp1(double) : void
+ setDOBKs(double) : void
+ setDOBKs1(double) : void
+ setDOBmiu_O2(double) : void
+ setDOBmiu_P(double) : void
+ setDOBR(double) : void
+ setDOBRsp(double) : void
+ setDOBRsx(double) : void
+ setDOBYO2(double) : void

«property set»
+ setcurTimeMillisDelta(long) : void

Figura 27 – Diagrama das classes bioreactor.configure
Fonte: Elaborado pelo autor

Form
CommandListener

Form
CommandListener
MolecularMasses

«property get»
+ getDOBMCa() : double
+ getDOBMCaCO3() : double
+ getDOBMCl() : double
+ getDOBMCO3() : double
+ getDOBMMg() : double
+ getDOBMMgCl2() : double
+ getDOBMNa() : double
+ getDOBMNaCl() : double
«property set»
+ setDOBMCa(double) : void
+ setDOBMCaCO3(double) : void
+ setDOBMCl(double) : void
+ setDOBMCO3(double) : void
+ setDOBMMg(double) : void
+ setDOBMMgCl2(double) : void
+ setDOBMNa(double) : void
+ setDOBMNaCl(double) : void

ThermodynamicConstants
~
~
~
-

control: Form
display: Display
DOBccal: double = 4.18
DOBccalag: double = 4.18
DOBKT: double = 100*3600
INTAT: int = 1
INTdeltaH: int = 518
INTKla0: int = 38
INTro: int = 1080
INTroag: int = 1000
INTVm: int = 50
library: Library = new Library()
TextAT: TextField
Textccal: TextField
Textccalag: TextField
TextdeltaH: TextField
TextKla0: TextField
TextKT: TextField
Textro: TextField
Textroag: TextField
TextVm: TextField

+
~
+
+
-

commandAction(Command, Displayable) : void
deleteFormItem(Form) : void
ThermodynamicConstants()
ThermodynamicConstants(Display, Form)
upDateFields() : void
upLoadFields() : void

«property get»
+ getDOBccal() : double
+ getDOBccalag() : double
+ getDOBKT() : double
+ getINTAT() : int
+ getINTdeltaH() : int
+ getINTKla0() : int
+ getINTro() : int
+ getINTroag() : int
+ getINTVm() : int
«property set»
+ setDOBccal(double) : void
+ setDOBccalag(double) : void
+ setDOBKT(double) : void
+ setINTAT(int) : void
+ setINTdeltaH(int) : void
+ setINTKla0(int) : void
+ setINTro(int) : void
+ setINTroag(int) : void
+ setINTVm(int) : void
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4.8.7 Diagramas das classes chat
Diagrama das classes utilizadas para a conexão e troca de
mensagens entre os agentes.

class client
OneShotBehaviour

«interface»
ChatGui
+
+
+

BioreactorClientAgent::
ChatSpeaker

dispose() : void
notifyParticipantsChanged(String[]) : void
notifySpoken(String, String) : void
-myGui

-

sentence: String

+
-

action() : void
ChatSpeaker(Agent, String)

-myGui

Agent

Agent

BioreactorClientAgent

TemperatureClientAgent

-

CHAT_ID: String = "__chat__" {readOnly}
CHAT_MANAGER_NAME: String = "manager" {readOnly}
codec: Codec = new SLCodec()
logger: Logger = Logger.getMyLog...
myGui: ChatGui
onto: Ontology = ChatOntology.ge...
participants: Set = new SortedSetImpl()
spokenMsg: ACLMessage

-

CHAT_ID: String = "__chat__" {readOnly}
CHAT_MANAGER_NAME: String = "manager" {readOnly}
codec: Codec = new SLCodec()
logger: Logger = Logger.getMyLog...
myGui: ChatGui
onto: Ontology = ChatOntology.ge...
participants: Set = new SortedSetImpl()
spokenMsg: ACLMessage

+
#
#

getParticipantNames() : String[]
handleSpoken(String) : void
handleUnexpected(ACLMessage) : void
setup() : void
takeDown() : void

+
#
#

getParticipantNames() : String[]
handleSpoken(String) : void
handleUnexpected(ACLMessage) : void
setup() : void
takeDown() : void

CyclicBehaviour

CyclicBehaviour

BioreactorClientAgent::ChatListener
-

template: MessageTemplate = MessageTemplate...

+
~

action() : void
ChatListener(Agent)

-

template: MessageTemplate

+
+
~

action() : void
onStart() : void
ParticipantsManager(Agent)

CyclicBehaviour
CyclicBehaviour

TemperatureClientAgent::ChatListener
-

template: MessageTemplate = MessageTemplate...

+
~

action() : void
ChatListener(Agent)

Figura 28 – Diagrama das classes chat
Fonte: Elaborado pelo autor

OneShotBehaviour

BioreactorClientAgent::
ParticipantsManager

TemperatureClientAgent::
ParticipantsManager
-

template: MessageTemplate

+
+
~

action() : void
onStart() : void
ParticipantsManager(Agent)

TemperatureClientAgent::
ChatSpeaker
-

sentence: String

+
-

action() : void
ChatSpeaker(Agent, String)
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4.8.8 Diagramas das classes main
Diagrama das classes utilizadas em comum pelas demais classes. A
classe ProcessControl, possui os métodos para o controle do biorreator virtual
e do controlador da temperatura (PID).
class main

PIDAntWindup
-

computeHz: float = 0.0285714285714286f
deltaTime: float = 0
errorCurrent: float ([])
integral: float = 0f
interation: int = -1
Kp: float = 5f
limiteInteration: int = 0
max: float = 10
min: float = 0
proportional: float = 0f
result: float ([])
saturation: float ([])
setPoint: float = 32
Td: float = 0
Ti: float = 10

+
+
+
+
+
+
+
+
+

CalculateDerivative(int) : float
CalculateIntegral(int) : float
CalculateProportional(int) : float
Compute(float) : float
getMax() : float
getMin() : float
getSetPoint() : float
main(String[]) : void
PIDAntWindup(int)
setMax(float) : void
setMin(float) : void
setSetPoint(float) : void

«property get»
+ getKp() : float
+ getTd() : float
+ getTi() : float

Define
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ADD_CMD: Command = new Command("Ad... {readOnly}
AUCTION_CMD: Command = new Command("Au... {readOnly}
BACK_CMD: Command = new Command("Ba... {readOnly}
BAND_CMD: Command = new Command("Mo... {readOnly}
CANCEL_CMD: Command = new Command("Ca... {readOnly}
CLEARLOG_CMD: Command = new Command("Cl... {readOnly}
CONNECTIONS_CMD: Command = new Command("Co... {readOnly}
DefaultTimeout: int = 4000 {readOnly}
EXIT_CMD: Command = new Command("Ex... {readOnly}
INITCONTROL_CMD: Command = new Command("In... {readOnly}
INITVALUES_CMD: Command = new Command("In... {readOnly}
IONICNSTANTS_CMD: Command = new Command("Io... {readOnly}
KINETICCONSTANTS_CMD: Command = new Command("Ki... {readOnly}
MAKE_BID_CMD: Command = new Command("Ma... {readOnly}
MOLECULARMASSES_CMD: Command = new Command("Mo... {readOnly}
NEXT_CMD: Command = new Command("Ne... {readOnly}
OK_CMD: Command = new Command("Ok... {readOnly}
RMV_CMD: Command = new Command("Re... {readOnly}
SAVE_CMD: Command = new Command("Wr... {readOnly}
SET_ALERT_CMD: Command = new Command("Se... {readOnly}
SETTING_ALERT: Command = new Command("Co... {readOnly}
SHOW_CMD: Command = new Command("Sh... {readOnly}
SHOW_INFO_CMD: Command = new Command("Sh... {readOnly}
STOP_CMD: Command = new Command("St... {readOnly}
SUBMIT_CMD: Command = new Command("Mo... {readOnly}
THERMODYNAMICCONSTANTS_CMD: Command = new Command("Th... {readOnly}

«property set»
+ setKp(float) : void
+ setTd(float) : void
+ setTi(float) : void

Library

-Pid

ProcessControl
-instance

-

arrayList: ArrayList = new ArrayList()
instance: ProcessControl = null
Pid: PIDAntWindup
UPid: InitValueTemperature

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

getAllFlow() : int[]
getAllMessage() : String[]
getAllTemperature() : int[]
getDChannel(int, int) : double
getFlow(int) : float
getIChannel(int, int) : int
getInstance() : ProcessControl
getLastIndex() : int
getLChannel(int, int) : long
getMessage(int) : String
getTemperature(int) : float
isMyMessage(String, String) : boolean
processBioreactorControl(int, double[], double[]) : double[]
ProcessMessage(String, String) : String
processTemperatureControl(float) : float
putMessage(String) : void

-

numRecord: int = 1 {readOnly}

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

closeRecStore(RecordStore) : void
deleteRecStore(String) : void
fncReadRecord(String) : String[]
fncWriteRecord(String, String) : void
indexOf(String, String, int) : int
openRecStore(String) : RecordStore
readRecord(RecordStore) : String
split(String, String) : String[]
writeRecordAdd(String, RecordStore) : void
writeRecordUpdate(String, RecordStore) : void

Figura 29 – Diagrama das classes main
Fonte: Elaborado pelo autor

LogView
+global

~
~
~
+
~
~
~
~
~

defaultView: boolean
display: Display
form: Form
global: LogView
msg: StringBuffer
prev: Displayable
scrollable: boolean = false
si: StringItem
sizeLimit: int = 5000

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

append(String) : void
clear() : void
log(String, String) : void
LogView(Display, Form, StringItem)
setDefaultView(boolean) : void
setScrollable(boolean) : void
show() : void
showString(String) : void
toString() : String
visible() : boolean

Thread
PIDAntWindup::PIDAntWindupThread
-

actual: float ([])
isCompute: boolean = true

+
+

PIDAntWindupThread(String, float[])
run() : void
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4.8.9 Diagramas das classes net.java.jddac.app
Classes de conexão, gestão e troca de mensagens entre o biorreator
virtual e o servidor JDDAC (J2EE/JDDAC).
class app
Functi onBl ock
CommandLi stener
Confi gurati onInterface
Status.Report
PhoneGUI
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

backCommand: Command = new Command("Ba... {readOnly}
box: T extBox = nul l
commands: Stri ng ([]) = { ST AT US_REPORT ... {readOnl y}
DASH: Stri ng = "----" {readOnl y}
j 2meCl i ent: Bi oreactorControl
LESS_LOGGING: Stri ng = "Less Loggi ng" {readOnl y}
l og: Log = Log.getLogger("...
l ogVi ew: LogVi ew
mi dl et: MIDl et
MORE_LOGGING: Stri ng = "More Loggi ng" {readOnl y}
myDi spl ay: Di spl ay
myLi st: Li st
okCommand: Command
prevDi spl ayabl e: Di spl ayabl e
PROPERT IES: Stri ng = "Show Properti es" {readOnl y}
PUBLISH_LOGS: Stri ng = "Publ i sh Logs" {readOnl y}
pubLogsT opi c: Stri ng = "pubLogs"
SET UP: Stri ng = "Setup" {readOnl y}
show: bool ean = fal se
ST AT US_REPORT : Stri ng = "Status Report" {readOnl y}
T RIGGER_REPORT : Stri ng = "T ri gger Server... {readOnl y}
tri ggerT opi c: Stri ng = "tri ggerReport"
VIEW_LOG: Stri ng = "Vi ew Log" {readOnl y}
WIPE_CONFIG: Stri ng = "Wi pe Confi gurati on" {readOnl y}

+
+
+
+
-

changeLoggi ng(i nt) : voi d
commandActi on(Command, Di spl ayabl e) : voi d
confi gure(ArgArray) : voi d
getStatus() : ArgArray
PhoneGUI()
publ i sh(Stri ng, ArgArray) : voi d
showProperti es() : voi d
statusReport() : voi d
vi ewLog() : voi d

QuerySetti ngsInterface
CommandLi stener
PhoneQuerySettings
~
~
~
~
~
~
~

al ert: Form
args: Stri ng ([])
di spl ay: Di spl ay
forceInput: bool ean
form: Form = nul l
i ni ti al Load: bool ean
okCommand: Command = new Command("Do... {readOnly}
prev: Di spl ayabl e

+
+
+
+

commandActi on(Command, Di spl ayabl e) : voi d
PhoneQuerySetti ngs(MIDl et)
querySetti ngs(ArgArray, ArgArray) : ArgArray
showStatus(Stri ng, Stri ng) : voi d

Functi onBl ock
CommandLi stener
Confi gurati onInterface
Runnabl e
PhoneStatus
~
~
~
~
~
~
~
-

backCommand: Command = new Command("Vo... {readOnly}
buttonConfi g: ArgArray = new ArgArray()
form: Form
i temConfi g: Vector = new Vector()
j 2meCl i ent: Bi oreactorControl
l ocati onItem: Stri ngItem = new Stri ngItem(...
l og: Log = Log.getLogger("...
mi dl et: MIDl et
myDi spl ay: Di spl ay
myT hread: T hread
okCommand: Command = new Command("OK...
prevDi spl ayabl e: Di spl ayabl e
show: bool ean
textItem: Stri ngItem = new Stri ngItem(...
ti tl e: Stri ng

+
+
+
+
+

commandActi on(Command, Di spl ayabl e) : voi d
confi gure(ArgArray) : voi d
PhoneStatus()
run() : voi d
updateDi spl ay() : voi d

Figura 30 – Diagrama das classes net.java.jddac.app
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.8.10 Diagrama da classe net.java.jddac.common.util
Classe que gera o log de todos os eventos relacionados ao envio
dos dados coletados pelo biorreator virtual com destino ao servidor JDDAC
(J2EE/JDDAC).
class util

LogView

CommandListener
LogHandler
+global

~
~
~
~
~
+
~
~
~
~
~

backCommand: Command = new Command("Ba... {readOnly}
clearCommand: Command = new Command("Cl... {readOnly}
defaultView: boolean
display: Display
form: Form
global: LogView
msg: StringBuffer
prev: Displayable
scrollable: boolean = false
si: StringItem
sizeLimit: int = 5000

+
+
+
+
+
+
+
+
+
~

append(String) : void
clear() : void
commandAction(Command, Displayable) : void
log(String, int, String, Throwable) : void
LogView(Display)
setScrollable(boolean) : void
show() : void
showString(String) : void
toString() : String
visible() : boolean

Figura 31 – Diagrama da classe net.java.jddac.common.util
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.8.11 Diagrama da classe net.java.jddac.jmi.transducer
A EthanolSensor possui os métodos para enviar os dados
capturados e processados pelo biorreator virtual para o servidor JDDAC
(J2EE/JDDAC).
class transducer
BasicTIM
EthanolSensor
~
-

processControl: ProcessControl = ProcessControl....
teds: Object ([][][]) = {
... {readOnly}

+
+
#

EthanolSensor()
getMetaID() : String
readChannel(int) : Measurement

Figura 32 – Diagrama da classe net.java.jddac.common.util
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.8.12 Diagramas das classes temperature
Essas duas classes possuem todas as funcionalidades necessárias
para o controle da temperatura.
class temperature
MicroBoot
CommandListener

CommandListener

TemperatureControl
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

_bandIndex: int = 0
_bandName: String
addBand: TextBox
band_ticket_Form: Form
bidForm: Form
cateMenu: List
control: Form
display: Display
enterForm: Form
enterText: TextField
imageLoaded: boolean
initialized: boolean = false
item: LineChart = new LineChart("... {readOnly}
mainMenu: List
processControl: ProcessControl = ProcessControl....
setAlert: SetAlert
splashScreen: Image
splashScreenAlert: Alert
submitGauge: Gauge
submitMsg: Form
ticketForm: Form
TimerService: Timer

+
~
+
+
+
+
+
+
+

commandAction(Command, Displayable) : void
deleteFormItem(Form) : void
destroyApp(boolean) : void
getControl() : Form
pauseApp() : void
setControl(Form) : void
startApp() : void
TemperatureControl()
updateChart() : void

ControlPID
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~j2meClient ~
~
~
~
~
~
~
~

Figura 33 - Diagrama da classe temperature
Fonte: Elaborado pelo autor

+
+
~
+
+
+

band_ticket_Form: Form
deadBand: int
dGain: float
display: Display
iGain: float
initValue: InitValueTemperature
integralVal: float
j2meClient: TemperatureControl
logMsg: StringItem = new StringItem(...
logView: LogView
main: Form
myAgent: TemperatureClientAgent
newInteg: float
others: Form
pGain: float
processControl: ProcessControl
processPoint: int
setPoint: int
submitGauge: Gauge
submitMsg: Form
TimerService: Timer
commandAction(Command, Displayable) : void
ControlPID(TemperatureClientAgent)
deleteFormItem(Form) : void
dispose() : void
notifyParticipantsChanged(String[]) : void
notifySpoken(String, String) : void
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4.8.13 Diagramas das classes temperature.configure
Classes utilizadas para a parametrização do controlador da
temperatura e que também define as condições para geração dos alarmes.
class configure
Form
CommandListener

SetAlert::UpdateAlert
~
~
~

band: String = ""
bid: String = ""
soundAlert: Alert

~
~
~
~

hasDataT oUpdate() : boolean
set(String, String) : void
show() : void
UpdateAlert()

InitValueTemperature

~updateAlert

Form
CommandListener
SetAlert
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

band_ticket_Form: Form
curT imeMillisDelta: long
dateT imeItem: DateField
display: Display
gauge: Gauge
library: Library = new Library()
savedMsg: Alert
setT imeMillisDelta: long
submitGauge: Gauge
submitMsg: Form
systemCurrentDate: boolean = true
tickerCg: ChoiceGroup
timerService: T imer = new T imer()
T imerService: T imer
updateAlert: UpdateAlert = new UpdateAlert()
updateChoice: int
updatesCg: ChoiceGroup
volumeValue: int

+
~
+
+
+
+
+
-

commandAction(Command, Displayable) : void
deleteFormItem(Form) : void
getUpdateChoice() : int
getVolumeValue() : int
SetAlert(Display, Gauge, Form, Form)
setUpdateChoice(int) : void
setVolumeValue(int) : void
upDateFields() : void
upLoadFields() : void

«property get»
+ getcurT imeMillisDelta() : long
«property set»
+ setcurT imeMillisDelta(long) : void

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-

control: Form
deadband: int = 18
dgain: float = 0
display: Display
igain: float = 10
integral: float = 28
interationNumber: int = 0
lastError: int
library: Library = new Library()
maxValue: int = 0
minValue: int = 0
pgain: float = 5
pv: int
sp: int = 32
T extdgain: T extField
T extigain: T extField
T extinterationNumber: T extField
T extmaxValue: T extField
T extminValue: T extField
T extpgain: T extField
T extsp: T extField

+
~
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

commandAction(Command, Displayable) : void
deleteFormItem(Form) : void
getFLT Deadband() : int
getFLT Dgain() : float
getFLT Igain() : float
getFLT Integral() : float
getFLT LastError() : int
getFLT Pgain() : float
getInterationNumber() : int
getINT Pv() : int
getINT Sp() : int
getMaxValue() : int
getMinValue() : int
InitValueT emperature()
InitValueT emperature(Display, Form)
setFLT Deadband(int) : void
setFLT Dgain(float) : void
setFLT Igain(float) : void
setFLT Integral(float) : void
setFLT LastError(int) : void
setFLT Pgain(float) : void
setInterationNumber(int) : void
setINT Pv(int) : void
setINT Sp(int) : void
setMaxValue(int) : void
setMinValue(int) : void
upDateFields() : void
upLoadFields() : void

Figura 34 – Diagrama da classe temperature.configure
Fonte: Elaborado pelo autor

4.9

Módulos Desenvolvidos
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4.9.1 JADE Remote Agent Management

Figura 35 – Tela que mostra a execução dos agentes Driver, Bioreactor e
Temperature
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.9.2 Driver

Figura 36 – Tela que mostra a execução do módulo Driver
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.9.3 Telas do agente Bioreactor

Figura 37 – Telas de abertura do controlador do biorreator
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 38 – Telas de configuração do controlador do biorreator
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 39 – Telas de configuração do controlador do biorreator
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 40 – Telas de configuração do controlador do biorreator
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 41 – Telas de configuração para geração de alarmes e de conexão
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 42 – Telas que mostra as conexões feitas com JDDAC Server e JADE RMA
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.9.4 Telas do agente Temperature

Figura 43 – Telas de abertura do controlador da temperatura
Fonte: Elaborado pelo autor

109

Figura 44 – Telas de configuração do controlador da temperatura
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 45 – Telas que mostra as conexões feitas com JDDAC Server e JADE RM
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.9.5 JDDAC Server

Figura 46 – Telas que mostra o JDDAC Server ativo
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 47 – Telas que mostra a configuração dos sensores no JDDAC Server
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.10 Analise geral sobre as tecnologias utilizadas
4.10.1 Rede sem fio
O padrão de rede sem fio IEEE 802.11b (Wi-Fi) foi escolhido para
realização dos testes de validação do projeto proposto. Este padrão opera em
faixas de freqüências que não necessitam de licença para instalação e/ou
operação. O seu raio de alcance é de até apenas 200 metros, porém, pode
atuar de maneira transparente com outros tipos de redes de longa distância
(por exemplo: tecnologia 3G, WiMax, etc) e esta 100% aderente ao protocolo
TCP/IP. Essa característica permitiria a supervisão do sistema proposto em um
regime de alta disponibilidade e com mobilidade. Essa tecnologia é encontrada
com maior facilidade nos dispositivos móveis do tipo smartphone (para esse
projeto foi escolhido o aparelho da Nokia N75) e PDA. Essa necessidade não
se impõe como um ponto de restrição ao projeto proposto, já que esse tipo de
investimento teria impacto direto na redução dos custos da gestão e
monitoramento do processo produtivo.
4.10.2 JDDAC
Apesar do projeto JDDAC foi descontinuado em 2006, porém, é
possível encontrar um toda a documentação, os binários, os códigos fontes no
repositório cvs.dev.java.net. O JDDAC continua sendo o único pacote de
software desenvolvido em JAVA que utilizada o padrão IEEE 1451. Apesar de
existir um longo caminho para que especificação IEEE 1451 se transforme um
padrão de conectividade entre os transdutores, isso não invalidade o seu uso.
O JDDAC Server é sem dúvida uma excelente ferramenta para a gestão de um
dos transdutores inteligentes pela Internet. Existe um grupo de funcionalidades
já desenvolvidas que permitem dar um salto qualitativo no desenvolvimento de
sistema de supervisão e monitoramento de processos.
4.10.3 JADE-LEAP
O JADE-LEAP é uma ferramenta que periodicamente sofre
atualizações, a mais significativa ocorreu a partir da versão 3.7, a qual permitiu
aos agentes embarcados nos dispositivos móveis a facilidade de trabalhar de
maneira cooperativa com os demais agentes através de uma única ferramenta
de gestão (JADE-RMA). JADE-LEAP na versão J2ME necessita de seja
desenvolvido um agente que deverá atuar com gateway entre o agente
embarcado no dispositivo móvel e ferramenta de gestão. O que não
representou nenhuma dificuldade extra, no que se refere a atender as
características de mobília, ubiqüidade e redundância entre os módulos.
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4.10.4 J2ME
Em função da base instalada de aparelhos móveis que utilizam
J2ME permite ainda justificar o uso dessa tecnologia. No entanto, a capacidade
de processamento dos atuais SMARTPHONE que utilize o sistema operacional
ANDROID já permite ao desenvolver programar 100% em JAVA, sem precisar
conviver com as limitações de memória e de interface, existentes na linguagem
J2ME.
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5

CONCLUSÃO

Pela complexidade envolvida na proposição desse projeto, foi
possível em um prazo relativamente curto a conclusão de toda a codificação,
realização de testes unitários e geração de uma versão beta. Isso só foi
possível pela qualidade da documentação encontrada na Internet,
principalmente paras as ferramentas JDDAC e JADE-LEAP. É evidente que
não foi possível esmiuçar todos os detalhes existentes em cada ferramenta e
nem realizar testes sofisticados na mais variadas condições. Questões como a
garantir da robustez da solução ou o uso de sensores virtuais conectados a um
processo reais. Outro ponto que também não consideramos foi à possibilidade
de investigar qual seria o tempo necessário para que o sistema identificar se há
falha em um sensor e assumisse outro sensor na condição de contingência. A
nossa sugestão é que todos esses pontos sejam respondidos em trabalhos
futuros. Nessa fase nos ocupamos em propor uma arquitetura e ao mesmo
verificar se seria amigável e harmoniosa a convivência de diferentes
ferramentas e tecnologias em um mesmo sistema. Nesse sentido foi exitosa a
proposta do projeto, já que as ferramentas operaram de maneira complementar
e com conjunto de funcionalidades que poderiam contribuir no desenvolvimento
de sistema de controle e monitoramento de processos biotecnológicos reais ou
virtuais.
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Apêndices A
Código fonte do controlador do biorreator virtual desenvolvido em
JAVA.
package main;
import java.util.Random;
import mathc.math.MathC;
import temperature.configure.InitValueTemperature;
import bioreactor.configure.InitValueBioreactor;
import bioreactor.configure.IonicConstants;
import bioreactor.configure.KineticConstants;
import bioreactor.configure.MolecularMasses;
import bioreactor.configure.ThermodynamicConstants;
import jade.util.leap.ArrayList;

public class ProcessControl {
private static ProcessControl instance = null;
private static ArrayList arrayList = new ArrayList();
private static PIDAntWindup Pid;
private static InitValueTemperature UPid;
public static ProcessControl getInstance(){
if (instance == null)
{
instance = new ProcessControl();
UPid = new InitValueTemperature();
Pid = new PIDAntWindup(UPid.getInterationNumber());
Pid.setKp(UPid.getFLTPgain());
Pid.setMax(UPid.getMaxValue());
Pid.setMin(UPid.getMinValue());
Pid.setSetPoint(UPid.getINTSp());
Pid.setTd(UPid.getFLTDgain());
Pid.setTi(UPid.getFLTIgain());
}
return instance;
}
private boolean isMyMessage(String type, String message){
if(message.equals(type))
return true;
else
return false;
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}
public String ProcessMessage(String type, String message){
String response = null;
String stResponse[] = Library.split(message, ";");
double [] ret = null;
float temp = 0;
double [] stari = new double[10];
double [] u = new double[10];
int timp = 15;
Random number = new Random();
int flag = 0;
String tType = "";
if(!isMyMessage("F", stResponse[0]))
{
timp = Integer.parseInt(stResponse[1]);
u[0] = Double.parseDouble(stResponse[2]);
u[1] = Double.parseDouble(stResponse[3]);
u[2] = Double.parseDouble(stResponse[4]);
u[3] = Double.parseDouble(stResponse[5]);
u[4] = Double.parseDouble(stResponse[6]);
stari[0] = Double.parseDouble(stResponse[7]);
stari[1] = Double.parseDouble(stResponse[8]);
stari[2] = Double.parseDouble(stResponse[9]);
stari[3] = Double.parseDouble(stResponse[10]);
stari[4] = Double.parseDouble(stResponse[11]);
stari[5] = Double.parseDouble(stResponse[12]);
stari[6] = Double.parseDouble(stResponse[13]);
if(isMyMessage(type, stResponse[0]))
{
if(isMyMessage("B", stResponse[0]))
{
tType = "T";
flag = Math.abs(number.nextInt())%10;
if(flag == 1 || flag == 3)
{
if(flag == 3)
u[4] = 18;
ret = processBioreactorControl(timp, u,
stari);
if(ret != null)
{
stari[0] = ret[0];
stari[1] = ret[1];
stari[2] = ret[2];
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stari[3] = ret[3];
stari[4] = ret[4];
stari[5] = ret[5];
stari[6] = ret[6];
}
}
}else if (isMyMessage("T", stResponse[0])){
tType = "B";
temp = Float.parseFloat(stResponse[12]);
u[4] = processTemperatureControl(temp);
}
if(u[4] < 0)
response = "F"+";"+"Stabilized"+";";
else
response =
tType+";"+timp+";"+u[0]+";"+u[1]+";"+u[2]+";"+u[3]+";"+u[4]+";"+stari[0]+";"+stari[
1]+";"+stari[2]+";"+stari[3]+";"+stari[4]+";"+stari[5]+";"+stari[6];
}
else if(stari[5] != 0)
putMessage(stari[0]+";"+stari[1]+";"+stari[2]+";"+stari[3]+";"+stari[4]+";"+st
ari[5]+";"+stari[6]+";");
}
return response;
}

private double [] processBioreactorControl(int timp, double [] u, double []
stari){
double [] ret = new double[10];
double V = stari[0];
double cX = stari[1];
double cP = stari[2];
double cS = stari[3];
double cO2 = stari[4];
double T = stari[5];
double Tag = stari[6];
double Fi = u[0]; // l/h
double Fe = u[1]; // l/h
double T_in = u[2]; // K
double cS_in = u[3]; // g/l
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double Fag = u[4]; // l/h
/* Default parameters */
InitValueBioreactor initValue = new InitValueBioreactor();
MolecularMasses molecularMasses = new MolecularMasses();
IonicConstants ionicConstants = new IonicConstants();
KineticConstants kineticConstants = new KineticConstants();
ThermodynamicConstants thermodynamicConstants = new
ThermodynamicConstants();
double c0st = 14.16 - 0.3943 * T + 0.007714 * MathC.pow(T,2) 0.0000646 * MathC.pow(T,3); // [mg/l]
double cNa =
initValue.getINTmNaCl()/molecularMasses.getDOBMNaCl()*molecularMasses.
getDOBMNa()/V;
double cCa =
initValue.getINTmCaCO3()/molecularMasses.getDOBMCaCO3()*molecularMas
ses.getDOBMCa()/V;
double cMg
=
initValue.getINTmMgCl2()/molecularMasses.getDOBMMgCl2()*molecularMass
es.getDOBMMg()/V;
double cCl =
(initValue.getINTmNaCl()/molecularMasses.getDOBMNaCl() +
2*initValue.getINTmMgCl2()/molecularMasses.getDOBMMgCl2())*molecularMa
sses.getDOBMCl()/V;
double cCO3
=
initValue.getINTmCaCO3()/molecularMasses.getDOBMCaCO3()*molecularMas
ses.getDOBMCO3()/V;
double cH = MathC.pow(10,(double)(1*(initValue.getINTph())));
double cOH
= MathC.pow(10,(double)(-1*(14initValue.getINTph())));
double INa = 0.5*cNa;
double ICa = 0.5*cCa*4;
double IMg = 0.5*cMg*4;
double ICl = 0.5*cCl;
double ICO3
= 0.5*cCO3*4;
double IH = 0.5*cH;
double IOH = 0.5*cOH;
double sumaHiIi =
ionicConstants.getDOBHNa()*INa+ionicConstants.getDOBHCa()*ICa+ionicCon
stants.getDOBHMg()*IMg+ionicConstants.getDOBHCl()*ICl+ionicConstants.get
DOBHCO3()*ICO3+ionicConstants.getDOBHH()*IH+ionicConstants.getDOBHH
O()*IOH;
double cst = c0st * MathC.pow(10, (double)(-1*sumaHiIi));
double alfa = 0.8;
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double Kla =
thermodynamicConstants.getINTKla0()*MathC.pow(1.024, (T-20));
double rO2
= kineticConstants.getDOBmiu_O2() * cO2 *
cX/kineticConstants.getDOBYO2()/(kineticConstants.getDOBKO2() +
cO2)*1000; // mg/lh
double miu_X
= kineticConstants.getDOBA1()*MathC.exp((1*kineticConstants.getDOBEa1()/kineticConstants.getDOBR()/(T+273))) kineticConstants.getDOBA2()*MathC.exp(1*kineticConstants.getDOBEa2()/kineticConstants.getDOBR()/(T+273));
double dV = Fi - Fe;
double dcX = miu_X * cX * cS / (kineticConstants.getDOBKs() +
cS) * MathC.exp((-1*kineticConstants.getDOBKp() * cP)) - (Fe/V)*cX; // g/(l.h)
double dcP = kineticConstants.getDOBmiu_P() * cX * cS /
(kineticConstants.getDOBKs1() + cS) * MathC.exp((kineticConstants.getDOBKp1() * cP)) - (Fe/V)*cP; // g/(l.h)
double dcS = - miu_X * cX * cS / (kineticConstants.getDOBKs() +
cS) * MathC.exp((-kineticConstants.getDOBKp() * cP)) /
kineticConstants.getDOBRsx() - kineticConstants.getDOBmiu_P() * cX * cS /
(kineticConstants.getDOBKs1() + cS) * MathC.exp((kineticConstants.getDOBKp1() * cP)) / kineticConstants.getDOBRsp() +
(Fi/V)*cS_in - (Fe/V)*cS; // g/(l.h)
double dcO2
= Kla * (cst - cO2) - rO2 - (Fe/V)*cO2;
// mg/(l.h)
double dT =
(1/32*V*rO2*thermodynamicConstants.getINTdeltaH() thermodynamicConstants.getDOBKT()*thermodynamicConstants.getINTAT()*(T
- Tag) +
Fi*thermodynamicConstants.getINTro()*thermodynamicConstants.getDOBccal()
*(T_in+273) Fe*thermodynamicConstants.getINTro()*thermodynamicConstants.getDOBccal(
)*(T+273))/(thermodynamicConstants.getINTro()*thermodynamicConstants.get
DOBccal()*V); // J/h
double dTag
=
(Fag*thermodynamicConstants.getDOBccalag()*thermodynamicConstants.getI
NTroag()*(initValue.getINTTiag() - Tag) +
thermodynamicConstants.getDOBKT()*thermodynamicConstants.getINTAT()*(T
- Tag))/(thermodynamicConstants.getINTVm() *
thermodynamicConstants.getINTroag() *
thermodynamicConstants.getDOBccalag());
// J/h
ret[0] = stari[0] - dV;
ret[1] = stari[1] - dcX;
ret[2] = stari[2] - dcP;
ret[3] = stari[3] - dcS;
ret[4] = stari[4] - dcO2;
ret[5] = stari[5] - dT;
ret[6] = stari[6] - dTag;
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return ret;
}
private float processTemperatureControl(float processPoint){
float ret = 0;
float dvT = UPid.getINTSp()-processPoint;
if(dvT < ((UPid.getINTSp()/100)*5) && dvT > 0) // Finished when
temperature = 95% set point
ret = -1;
else
ret = Pid.Compute(processPoint);
return ret;
}
public int getLastIndex(){
return arrayList.size()-1;
}
public int[] getAllFlow(){
int ret[] = new int[arrayList.size()];
for(int i=0; i < arrayList.size() ; i++)
ret[i] = (int)getFlow(i);
return ret;
}
public int[] getAllTemperature(){
int ret[] = new int[arrayList.size()];
for(int i=0; i < arrayList.size() ; i++)
ret[i] = (int)getTemperature(i);
return ret;
}
public String[] getAllMessage(){
String[] elements = new String[arrayList.size()];
for(int i=0; i < arrayList.size() ; i++)
elements[i] = getMessage(i);
return elements;
}
public float getFlow(int index){
String stResponse[] = Library.split(getMessage(index), ";");
return Float.parseFloat(stResponse[2]);
}
public float getTemperature(int index){
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String stResponse[] = Library.split(getMessage(index), ";");
return Float.parseFloat(stResponse[5]);
}
public int getIChannel(int index, int channel){
String stResponse[] = Library.split(getMessage(index), ";");
return Integer.parseInt(stResponse[channel]);
}
public long getLChannel(int index, int channel){
String stResponse[] = Library.split(getMessage(index), ";");
return Long.parseLong(stResponse[channel]);
}
public double getDChannel(int index, int channel){
String stResponse[] = Library.split(getMessage(index), ";");
return Double.parseDouble(stResponse[channel]);
}
private void putMessage(String message){
if(arrayList.size() > UPid.getHeight())
arrayList.remove(0);
arrayList.add(message);
}
private String getMessage(int index){
return (String) arrayList.get(index);
}
}
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Apêndices B
Código do controlador da temperatura (PID) desenvolvido em JAVA.
package main;
public class PIDAntWindup {
private float computeHz = 0.0285714285714286f;
private float deltaTime = 0;
private float integral = 0f;
private float proportional = 0f;
private float result [];
private float saturation [];
private float errorCurrent [];
private float setPoint = 32;
private float Kp = 5f;
private float Ti = 10;
private float Td = 0;
private float min = 0;
private float max = 10;
private int interation = -1;
private int limiteInteration = 0;
public PIDAntWindup(int limite){
this.limiteInteration = limite;
result = new float[limite];
saturation = new float[limite];
errorCurrent = new float[limite];
}
/**
* This is considered the "Parallel" form of the PID Algorithm
*/
public float Compute(float actual)
{
float proportional = 0;
float integral = 0;
float derivative = 0;
if(this.interation++ > this.limiteInteration)
this.interation = 0;
this.errorCurrent[this.interation] = (this.setPoint - actual);
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this.deltaTime += computeHz;
integral = this.CalculateIntegral(this.interation);
proportional = this.CalculateProportional(this.interation);
derivative = this.CalculateDerivative(this.interation);
this.result[this.interation] = this.Kp*this.errorCurrent[this.interation]
+ this.Ti*integral + this.Td*derivative;
if(this.interation>0)
this.result[this.interation] = this.result[this.interation] this.Ti/this.Kp*proportional;
if(this.result[this.interation] > max)
this.saturation[this.interation] = max;
else if (this.result[this.interation] < min)
this.saturation[this.interation] = min;
else
this.saturation[this.interation] = this.result[this.interation];
return this.saturation[this.interation];
}
private float CalculateIntegral(int i)
{
if(this.Ti == 0)
{
return 0;
}
this.integral = this.integral + (this.deltaTime * this.errorCurrent[i]);
return this.integral;
}
private float CalculateProportional(int i)
{
if(this.Kp == 0)
{
return 0;
}
if(i>0)
this.proportional = this.proportional + this.deltaTime*(this.result[i1] - this.saturation[i-1]);
return this.proportional;
}
private float CalculateDerivative(int i)
{
float delta = 0f;
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if(this.Td == 0)
{
return 0;
}
if(i> 0)
delta = (this.errorCurrent[i] - errorCurrent[i-1]);
else
delta = this.errorCurrent[i];
return delta;
}
public float getSetPoint() {
return setPoint;
}
public void setSetPoint(float setPoint) {
this.setPoint = setPoint;
}
public float getKp() {
return Kp;
}
public void setKp(float kp) {
Kp = kp;
}
public float getTi() {
return Ti;
}
public void setTi(float ti) {
Ti = ti;
}
public float getTd() {
return Td;
}
public void setTd(float td) {
Td = td;
}
public float getMin() {
return min;
}
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public void setMin(float min) {
this.min = min;
}
public float getMax() {
return max;
}
public void setMax(float max) {
this.max = max;
}
/**
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {
float [] actual =
{29.5732f,29.5743f,29.5747f,29.5752f,29.5758f,29.5764f,29.5778f,29.5795f,29.
5815f,29.5825f,29.5837f,29.5849f,29.5861f,29.5885f,29.5911f,29.5938f,
29.5957f,29.5976f,29.5995f,29.6015f,29.6037f,29.6059f,29.6082f,29.610
5f,29.6125f,29.6146f,29.6166f,29.6188f,29.6219f,29.6251f,29.6284f,29.6319f,2
9.6354f,29.639f,29.6423f,
29.6491f,29.6525f,29.6531f,29.6537f,29.6543f,29.6549f,29.6611f,29.664
2f,29.6673f,29.6704f,29.6735f,29.6755f,29.6775f,29.6796f,29.6816f,29.6871f,2
9.6926f,29.6981f,29.6988f,29.6995f,29.7002f,29.7009f,
29.7082f,29.7107f,29.7132f,29.7157f,29.7182f,29.7227f,29.7271f,29.731
7f,29.7347f,29.7378f,29.7409f,
29.744f};
System.out.println("Start");
PIDAntWindup PIDexc = new
PIDAntWindup(actual.length);
PIDexc.new PIDAntWindupThread("PID Ant Windup",
actual).start();
System.out.println("Finished");
}

private class PIDAntWindupThread extends Thread
{
private boolean isCompute = true;
private float [] actual;
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public PIDAntWindupThread(String str, float [] actual) {
super(str);
this.actual = actual;
result = new float[limiteInteration];
saturation = new float[limiteInteration];
errorCurrent = new float[limiteInteration];
System.out.println(" --> Start Thread");
}
public void run()
{
System.out.println(" --> Start Looping ");
while (isCompute)
{
try
{
Thread.sleep((int)computeHz);
if(interation >= limiteInteration)
{
isCompute = false;
System.out.println("Finished !");
}
else{
System.out.println("Interation "+interation+" actual
"+actual[interation]);
System.out.println("deltaTime - " + deltaTime);
System.out.println("Flow:
"+Compute(actual[interation]));
}
}
catch (Exception e)
{
}
}
}
}
}
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Apêndices C

Parâmetros utilizados para configurar o envio dos dados capturados
e processados pelos agentes móveis para o sistema de supervisão.
<?xml version="1.0"?>
<argArray l="12" t="vector">
<!-============================================================
== -->
<!-- Set default logging levels. Note this object is not transient -->
<!-============================================================
== -->
<argArray>
<arg n="Entity.description">Logger Defaults</arg>
<arg n="instanceName">Logger</arg>
<arg n="className">net.java.jddac.common.util.LogInit</arg>
<arg n="register">false</arg>
<argArray n="defaults">
<arg n="Log">warning</arg>
<arg n="xReporter">fine</arg>
</argArray>
</argArray>
<!-============================================================
== -->
<!-- Define the NCAP, owner of all other blocks
-->
<!-============================================================
== -->
<argArray l="5">
<arg n="Entity.description">NCAP Block</arg>
<arg n="instanceName">NCAP</arg>
<arg n="className">net.java.jddac.jmdi.fblock.BasicNCAPBlock</arg>
<arg
n="NCAPBlock.probeNetworkId">jddac://00999*99999*99999*99999:ProbePho
ne@MProjects-03</arg>
<argArray n="NCAPBlock.registry">
<arg n="manufacturer">Agilent Technologies</arg>
<arg n="modelNumber">JDDAC Probe</arg>
<arg n="serialNumber">123</arg>
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<arg n="description">JDDAC J2ME Measurement Agent</arg>
<arg n="osVersion">Symbian</arg>
<arg n="probeType">Ethanol</arg>
</argArray>
<argArray n="FunctionBlock.pubPorts">
<argArray n="announce">
<argArray n="topic" t="vector">
<arg>ncapAnnounce</arg>
</argArray>
</argArray>
</argArray>
</argArray>
<!-============================================================
== -->
<!-- A debug app to show all logging to stdout
-->
<!-============================================================
== -->
<argArray l="4">
<arg n="Entity.description">Stdout Handler</arg>
<arg n="instanceName">StdoutHandler</arg>
<arg
n="className">net.java.jddac.common.util.LogStdoutHandlerBlock</arg>
</argArray>
<!-============================================================
== -->
<!-- Configure the phone GUI applications
-->
<!-============================================================
== -->
<argArray l="2">
<arg n="instanceName">Phone Debug</arg>
<arg n="className">net.java.jddac.app.PhoneGUI</arg>
<arg n="show">false</arg>
<arg n="scrollLog">true</arg>
</argArray>
<argArray>
<arg n="instanceName">Phone Status</arg>
<arg n="className">net.java.jddac.app.PhoneStatus</arg>
<arg n="show">true</arg>
<argArray n="cond" t="vector">
<argArray>
<arg n="prop">microedition.profiles</arg>
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<arg n="exist">true</arg>
</argArray>
</argArray>
<argArray n="PhoneStatus.button">
<arg n="label">Debug</arg>
<arg n="instanceName">Phone Debug</arg>
</argArray>
<argArray n="PhoneStatus.list" t="vector">
<argArray>
<arg n="label">Health</arg>
<arg n="instanceName">Reporter</arg>
<arg n="name">health</arg>
</argArray>
<argArray>
<arg n="label">PendTx</arg>
<arg n="instanceName">Reporter</arg>
<arg n="name">pend</arg>
</argArray>
<argArray>
<arg n="label">LastTx</arg>
<arg n="instanceName">transport</arg>
<arg n="name">last</arg>
</argArray>
</argArray>
</argArray>
<!-============================================================
== -->
<!-- Configure handlers for the reporter encoder
-->
<!-============================================================
== -->
<argArray>
<arg n="className">net.java.jddac.jmdi.comm.DefaultCoder</arg>
<arg n="instanceName">coder</arg>
<arg n="DefaultCoder.defaultContentEncoding">mp,wbxml</arg>
<argArray n="DefaultCoder.coders">
<arg n="mp">net.java.jddac.jmdi.comm.MultiPartCoder</arg>
<arg n="wbxml">net.java.jddac.jmdi.comm.xml.WbxmlObjectCoder</arg>
</argArray>
</argArray>
<argArray>
<arg n="className">net.java.jddac.jmdi.comm.HttpTransportJ2me</arg>
<arg n="instanceName">transport</arg>
<arg n="HttpTransport.coder">coder</arg>
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<argArray n="cond" t="vector">
<argArray>
<arg n="prop">microedition.profiles</arg>
<arg n="exist">true</arg>
</argArray>
</argArray>
</argArray>

<!-============================================================
== -->
<!-- Configure the reporter to communicate with the server
-->
<!-============================================================
== -->
<argArray l="8">
<arg n="className">net.java.jddac.jmdi.fblock.Reporter</arg>
<arg n="instanceName">Reporter</arg>
<arg n="Reporter.destination">http://MProjects-03:8080/probe</arg>
<arg t="long" n="Reporter.connectInterval">50</arg>
<arg n="Reporter.transport">transport</arg>
<arg t="boolean" n="Reporter.reportOnDemand">false</arg>
<arg n="Reporter.timeout">300s</arg>
<argArray n="FunctionBlock.subPorts">
<argArray n="incomingData">
<argArray n="qual" t="vector">
<arg>storeMeasurement</arg>
<arg>ncapAnnounce</arg>
</argArray>
</argArray>
<argArray n="queueSerialize">
<arg n="qual">destroyApp</arg>
</argArray>
</argArray>
</argArray>

<!-============================================================
== -->
<!-- Configure a TIM to monitor JVM memory utilization
-->
<!-============================================================
== -->
<argArray l="2">
<arg n="instanceName">Ethanol Sensor Stim</arg>
<arg n="className">net.java.jddac.jmdi.transducer.EthanolSensor</arg>
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</argArray>
<argArray l="9">
<arg n="Entity.owningBlockObjectTag">NCAP</arg>
<arg n="BasicTransducerBlock.transducerName">Ethanol Sensor Stim</arg>
<arg t="int" n="BasicTransducerBlock.period">100</arg>
<arg n="className">net.java.jddac.jmdi.fblock.BasicTransducerBlock</arg>
<arg t="boolean" n="BasicTransducerBlock.autoStart">true</arg>
<arg n="instanceName">Ethanol Sensor TBlock</arg>
<arg n="Entity.description">Ethanol Sensor</arg>
<argArray n="FunctionBlock.pubPorts">
<argArray n="result">
<arg n="topic">storeMeasurement</arg>
</argArray>
</argArray>
</argArray>
<!-============================================================
== -->
<!-- trigger an announce to the world we are now up and running -->
<!-============================================================
== -->
<argArray>
<arg n="instanceName">NCAP</arg>
<arg n="NCAPBlock.announceNCAP">true</arg>
</argArray>
</argArray>
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Apêndices D
Código fonte utilizado enviar os dados que serão processados pelo
DDAC Server para supervisionar e monitorar as variáveis (concentração de
biomassa (fermentação) [g/l], concentração do produto (etanol) [g/l], volume do
reator [m3], concentração de substrato (glicose) [g/l], temperatura dentro no
trocado de calor [◦C], temperatura [◦C]) envolvidas no processo de fermentação
continua para produção do etanol.

/*
*
* $RCSfile: MemoryUsage.java $
*
* Copyright (c) 2003, 2004, 2005, Agilent Technologies, Inc.
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* - Redistributions of source code must retain the above
*
copyright notice, this list of conditions and the following
*
disclaimer.
* - Redistributions in binary form must reproduce the above
*
copyright notice, this list of conditions and the following
*
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
*
with the distribution.
* - Neither the name of Agilent Technologies, Inc. nor the names
*
of its contributors may be used to endorse or promote products
*
derived from this software without specific prior written
*
permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS
* "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT
* LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS
* FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE
* COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING,
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* BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER
* CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN
* ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE
* POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*
*/
package net.java.jddac.jmdi.transducer;
import net.java.jddac.common.meas.MeasAttr;
import net.java.jddac.common.meas.Measurement;
import net.java.jddac.common.type.TypeAttr;
import net.java.jddac.jmdi.fblock.BasicTIM;
import main.ProcessControl;
/**
* An example TIM which measures the memory usage of the JVM.
*
* It provides two sensor channels indicating the amount of freeMemory and
* totalMemory. It also provides a single actuator channel that will perform a
* garbage collection operation when a non-zero value is written.
*
* The actuator garbage collection operation is currently unimplemented.
*
* One source of online GUID generation is
* http://www.somacon.com/blog/page13.php Select the Base64 Encoded result
and
* remove trailing = chars.
*
*/
public class EthanolSensor extends BasicTIM {
ProcessControl processControl = ProcessControl.getInstance();
private final Object teds[][][] = {
// chan0 - meta data about the TIM itself
{ { MeasAttr.NAME, "EthanolSensor" },
{ MeasAttr.DESCRIPTION, "Ethanol Sensor" },
{ MeasAttr.VERSION, "O.X" },
{ MeasAttr.MANUFACTURER, "wrs" } },
// chan1
{ { MeasAttr.NAME, "volume" },
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{ MeasAttr.DESCRIPTION, "Bioreactor Volume" },
{ MeasAttr.UNITS, "liters" },
{ MeasAttr.DATA_TYPE, TypeAttr.INTEGER32 },
{ MeasAttr.LOWER_LIMIT, "999" },
{ MeasAttr.UPPER_LIMIT, "1001" }},
// chan2
{ { MeasAttr.NAME, "yeast" },
{ MeasAttr.DESCRIPTION, "Yeast Concetration" },
{ MeasAttr.UNITS, "g/l" },
{ MeasAttr.DATA_TYPE, TypeAttr.INTEGER32 },
{ MeasAttr.LOWER_LIMIT, "1" },
{ MeasAttr.UPPER_LIMIT, "2" }},
// chan3
{ { MeasAttr.NAME, "ethanol" },
{ MeasAttr.DESCRIPTION, "Ethanol Concetration" },
{ MeasAttr.UNITS, "g/l" },
{ MeasAttr.DATA_TYPE, TypeAttr.INTEGER32 },
{ MeasAttr.LOWER_LIMIT, "12" },
{ MeasAttr.UPPER_LIMIT, "14" }},
// chan4
{ { MeasAttr.NAME, "glucose" },
{ MeasAttr.DESCRIPTION, "Glucose Concetration" },
{ MeasAttr.UNITS, "g/l" },
{ MeasAttr.DATA_TYPE, TypeAttr.INTEGER32 },
{ MeasAttr.LOWER_LIMIT, "26" },
{ MeasAttr.UPPER_LIMIT, "30" }},
// chan5
{ { MeasAttr.NAME, "oxigen" },
{ MeasAttr.DESCRIPTION, "Oxigen Concetration" },
{ MeasAttr.UNITS, "mg/l" },
{ MeasAttr.DATA_TYPE, TypeAttr.INTEGER32 },
{ MeasAttr.LOWER_LIMIT, "3" },
{ MeasAttr.UPPER_LIMIT, "4" }},
// chan6
{ { MeasAttr.NAME, "reactor" },
{ MeasAttr.DESCRIPTION, "Reactor Temperature" },
{ MeasAttr.UNITS, "ºC" },
{ MeasAttr.DATA_TYPE, TypeAttr.INTEGER32 },
{ MeasAttr.LOWER_LIMIT, "25" },
{ MeasAttr.UPPER_LIMIT, "35" }},
};
/**
* Construct an instance of <code>MemoryUsage</code>.
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*
* The constructor will also set the channel TEDS by using the
* <code>setChannelTeds</code> method on the <code>BasicTIM</code>
* class.
*/
public EthanolSensor() {
setChannelTeds(teds);
}
public String getMetaID() {
return "za7VbYcSQU2zRgGQXQAm/g:1";
}
protected Measurement readChannel(int chanNum) {
Measurement newMeas = genEmptyMeasurement(chanNum);
Object result = new Object();
int index = processControl.getLastIndex();
result = new Integer(0);
if(index > 0)
{
switch (chanNum) {
case 1:
result = new
Integer(processControl.getIChannel(index,chanNum));
result = new Integer(1000);
break;
case 2:
result = new
Integer(processControl.getIChannel(index,chanNum));
result = new Integer(1);
break;
case 3:
result = new
Integer(processControl.getIChannel(index,chanNum));
result = new Integer(13);
break;
case 4:
result = new
Integer(processControl.getIChannel(index,chanNum));
result = new Integer(25);
break;
case 5:
result = new
Integer(processControl.getIChannel(index,chanNum));
result = new Integer(3);
break;
case 6:
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result = new
Integer(processControl.getIChannel(index,chanNum));
result = new Integer(28);
break;
default:
result = new
Double(processControl.getDChannel(index,chanNum));
result = new Integer(0);
break;
}
}
newMeas.put(MeasAttr.VALUE, result);
return newMeas;
}
}
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Apêndices E
Código fonte utilizado para configurar o JDDAC Server para
supervisionar e monitorar as variáveis (concentração de biomassa
(fermentação) [g/l], concentração do produto (etanol) [g/l], volume do reator
[m3], concentração de substrato (glicose) [g/l], temperatura dentro no trocado
de calor [◦C], temperatura [◦C]) envolvidas no processo de fermentação
continua para produção do etanol.
<?xml version="1.0"?>

<argArray l="5">
<argArray l="6" t="vector" n="channelList">
<argArray l="2">
<arg n="displayName">Ethanol Sensor</arg>
<arg n="displayType">title</arg>
</argArray>
<argArray l="4">
<arg n="displayName">Bioreactor Volume</arg>
<arg n="attrName">ck1_volume</arg>
<arg n="timName">Bioreactor Volume Stim</arg>
<arg n="timChName">volume</arg>
</argArray>
<argArray l="4">
<arg n="displayName">Yeast Concetration</arg>
<arg n="attrName">ck1_yeast</arg>
<arg n="timName">Yeast Concetration Stim</arg>
<arg n="timChName">yeast</arg>
</argArray>
<argArray l="4">
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<arg n="displayName">Ethanol Concetration</arg>
<arg n="attrName">ck1_ethanol</arg>
<arg n="timName">Ethanol Concetration Stim</arg>
<arg n="timChName">ethanol</arg>
</argArray>
<argArray l="4">
<arg n="displayName">Glucose Concetration</arg>
<arg n="attrName">ck1_glucose</arg>
<arg n="timName">Glucose Concetration Stim</arg>
<arg n="timChName">glucose</arg>
</argArray>
<argArray l="4">
<arg n="displayName">Oxigen Concetration</arg>
<arg n="attrName">ck1_oxigen</arg>
<arg n="timName">Oxigen Concetration Stim</arg>
<arg n="timChName">oxigen</arg>
</argArray>
</argArray>
<argArray l="2" t="vector" n="defaultBlocks">
<argArray l="2">
<arg n="instanceName">Ethanol Sensor Stim</arg>
<arg n="className">net.java.jddac.jmdi.transducer.EthanolSensor</arg>
</argArray>
<argArray l="6">
<arg n="instanceName">TBlock1</arg>
<arg n="Entity.description">Generic TBlock 1</arg>
<arg n="BasicTransducerBlock.enable">dataCondition</arg>
<arg n="className">net.java.jddac.jmdi.fblock.BasicTransducerBlock</arg>
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<arg n="BasicTransducerBlock.transducerName">Ethanol Sensor Stim</arg>
<argArray l="1" n="FunctionBlock.pubPorts">
<arg n="result">storeMeasurement</arg>
</argArray>
</argArray>
</argArray>
<arg t="boolean" n="canMultipleRecords">true</arg>
<arg n="mainTblockName">TBlock1</arg>
<argArray l="1" n="criteria">
<argArray l="2" n="metaData">
<arg n="networkID">jddac:\/\/00000\*00000\*00000\*00000:.*</arg>
<arg n="modelNumber">JddacClient.*</arg>
</argArray>
</argArray>
</argArray>

