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OPERAÇÃO REMOTA DE SISTEMAS



O que é Automação ?



Automação é um sistema que emprega processos automáticos que comandam
e controlam os mecanismos para seu próprio funcionamento.



A automação é um sistema que faz uso de técnicas computadorizadas ou
mecânicas com o objetivo de dinamizar e otimizar todos os processos produtivos
dos mais diversos setores da economia.



Esta palavra tem origem no grego autómatos que significa mover-se por si ou que
se move sozinho.



Tipos de Automação



Automação Fixa

• Este tipo de automação é caracterizado pela rigidez da configuração do
equipamento. Uma vez projetada uma determinada configuração de controle,
não é possível alterá-la posteriormente sem realizar um novo projeto.

• As operações a realizar são em geral simples e a complexidade do sistema tem,
sobretudo a ver com a integração de um elevado número de operações a
realizar. Os aspectos típicos da automação fixa são:



Investimentos iniciais elevados em equipamentos específicos.

Elevadas taxas de produção.

Impossibilidade em geral de prever alterações nos produtos.

Este tipo de automação justifica-se do ponto de vista econômico quando se
pretende realizar uma elevada produção



Automação Programável

Neste caso, o equipamento é montado com a capacidade de se ajustar a
alterações da sequência de produção quando se pretende alterar o produto final. A
sequência de operações é controlada por um programa. Assim, para cada novo
produto terá que ser realizado um novo programa. Os aspectos típicos da
automação programável são:

• Elevado investimento em equipamento genérico.

• Taxas de produção inferiores à automação fixa.

• Flexibilidade para alterações na configuração da produção.



Bastante apropriada para produção por lotes (“batch processing”).

No final da produção de um lote, o sistema é reprogramado. Os elementos
físicos envolvidos como, por exemplo, ferramentas de corte e parâmetros de
trabalho das máquinas ferramentas, devem ser reajustados. O tempo despendido
na produção de um lote deve incluir o tempo dedicado aos ajustamentos iniciais e
o tempo de produção do lote propriamente dito.



Automação Flexível

• É uma extensão da automação programável. A definição exata desta forma de
automação está ainda em evolução, pois os níveis de decisão que envolve
podem neste momento incluir toda a organização geral da produção. Um
sistema flexível de produção é capaz de produzir uma determinada variedade de
produtos sem perda significativa de tempo de produção para ajustamentos
entre tipos diferentes. Assim, o sistema pode produzir várias combinações de
produtos sem necessidade de os organizar em lotes separados.

• Os aspectos típicos da automação flexível são:

• Elevados investimentos no sistema global.

• Produção contínua de misturas variáveis de produtos.

• Taxas de produção média.



Flexibilidade de ajustamento às variações no tipo dos produtos.

Os aspectos essenciais que distinguem a automação flexível da programável são:

Capacidade de ajustamento dos programas a diferentes
produtos sem perda de tempo de produção.

Capacidade de ajustamento dos elementos físicos da produção
sem perda de tempo de produção.



Aplicações

• Industrial;

• Comercial;

• Predial;

• Residencial;



Sistemas Supervisórios

• Basicamente, um sistema supervisório destina-se à capturar e armazenar em um
banco de dados, informações sobre um processo de produção. As informações
vem de sensores que capturam dados específicos (conhecidos como variáveis de
processo) do sistema automatizado









Elipse da Elipse Software.

FactoryTalk View SE da Rockwell Automation.

iFIX da General Electric.

InduSoft Web Studio da InduSoft.

ProcessView da SMAR.

ScadaBR (open source) da MCA Sistemas.

SIMATIC Wincc da Siemens.

Vijeo Citect da Schneider Electric.

Wondeware inTouch da Invensys.

Metasys da Johnson Controls.

EBI da Johnson Controls.



Vantagens da utilização de um sistema supervisório

• Análise de tendências: baseado no histórico das informações do banco de dados, é
possível tomar ações proativas para maximizar a produção/rendimento da planta.

• Alarmes: sinaliza em tempo real, alguma falha no processo e registra essa falha no
banco de dados para consultas futuras.

• Geração de relatórios e gráficos: É possível gerar relatórios e gráficos sobre os
alarmes e tendências.

• Aumentar a disponibilidade da planta: A partir das informações geradas em tempo
real, permite identificar falhas e consequentemente otimizar as tomadas de decisão
para manter a planta em operação (rodar o maior tempo possível sem paradas).

• Operação remota no processo: intervenção no processo, a partir da sala de controle.



Operação remota de sistemas









Cada vez mais o mercado demanda Monitoramento e Operação Remota em
sistemas das mais diversas finalidades.

As crescentes viabilizações econômicas das tecnologias envolvidas têm
possibilitado a utilização deste prático recurso em sistemas menores,
anteriormente presente apenas em grandes e complexos sistemas industriais





Vantagens de um sistema operado remotamente

• Redução da equipe alocada fisicamente;

• Redução de responsabilidades administrativas, recrutamento ou treinamento;

• Padronização de serviços e processos em escala global;

• Relatórios Operacionais para gerenciamento dos equipamentos;



Pontos a serem observados

• Confiabilidade do link de comunicação; (redundância)

• Reciclagem periódica dos profissionais;

• Proteção de todo o capital critico e da propriedade intelectual;



Serviços disponíveis no mercado

• Monitoramento de CFTV;

• Monitoramento de SDAI;

• Monitoramento e operação de geradores;

• Monitoramento e operação de elevadores;

• Monitoramento e controle de sistemas de HVAC;

• Monitoramento de sistemas de alarme de segurança;

• Monitoramento de consumo de energia e demanda;

• Serviços de portaria;



Conclusão



Um sistema operado remotamente permite que você tenha um visão mais ampla
do que acontece dentro da sua empresa ou edificação.

Quanto mais você vê mais você conhece seus sistemas e o desempenho de seus
equipamentos.

De posse de um maior número de informações você tem a oportunidade de
melhorar o desempenho de suas instalações e consequentemente do seu negócio!



DÚVIDAS ?????



OBRIGADO!!!


