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ISA100 Wireless



NORMA ISA 100

Principais etapas da criação da Norma ISA100:

▪ ISA-TR100.00.01-2006 - O engenheiro de automação, Guia à Tecnologia Wireless Part 1: Um Tutorial 
da Parte Física do Radio, 

▪ ISA-TR100.00.02-2009 - O Engenheiro de Automação, Guia de Tecnologia Wireless Part 2 - Uma 
revisão de Tecnologias para o rastreamento de ativos industriais

▪ ISA-TR100.14.01-Parte I-2011 - Confiabilidade em Automação Industrial sem fio: Parte 1, 
Informações para usuários finais e Reguladores

▪ ISA-TR100.00.03-2011 – Wireless Requisitos de usuários para automação industrial

▪ ISA-100.11a-2011 foi aprovado como um padrão nacional norte-americano e obteve aprovação final 
em outubro 2014 pela Comissão Eletrotécnica Internacional como IEC 62734.

▪ ISA-TR100.15.01-2012 – Backhaul Modelo de Arquitetura: segurança de conectividade em redes não 
confiáveis ou confiáveis

▪ ISA-TR11.20.01.2017 – Gestão de Redes Comuns: Conceitos e Terminologia

Para mais informações, visitem www.isa.org / findstandards e selecione "100" a partir da lista drop-
down

http://www.isa.org/InTechTemplate.cfm?Section=Current_Issue&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=94916


ISA100 é um iniciativa multi-indústria de desenvolvimento de padrões multinacionais 
da ISA, uma organização credenciada como membro da “American National Standards 
Institute”.

O programa ISA100 foi lançado para criar uma família confiável e universal das 
normas e diretrizes para aplicações de automação industrial sem fio.

É um programa de desenvolvimento de 

padrões orientada para o mercado (não-

guiado por fornecedores) criado como um 

comitê que inclui usuários finais.

Os usuários finais participam ativamente 

para votar nas decisões sobre as normas e 

sobre os requisitos para comunicações em 

toda a planta sem fio.



O comitê ISA100 está organizado em vários grupos de trabalho, incluindo:

▪ WG14, de confiança  de redes sem fio, para melhorar a confiabilidade e segurança de 
wireless, bem como para simplificar a configuração e uso em um ambiente de 
fábrica.

▪ WG15, Wireless Rede Backhaul, com foco em comunicações celulares de médio 
alcance no ambiente de fábrica.

▪ WG16, automação industrial, para cobrir uma exigência completamente separada 
para a latência de dados em comparação com o das indústrias de processo.

▪ WG18, fontes de energia, para melhorar a padronização da bateria.

▪ WG20, Gerenciamento de Rede Comum (CNM), para apresentar um quadro CNM 
para monitorar e fornecer informações práticas a vários e diferentes redes sem fio 
normalmente encontrados em ambientes industriais para sistemas de automação e 
controle industrial. O quadro vai ser escalável para lidar com vários tamanhos de 
rede e as quantidades de dispositivos e extensível para se adaptar às novas 
tecnologias, aplicações e necessidades dos utilizadores.

Organização do Comitê - ISA100



ISA100 Wireless e a Internet das Coisas

ISA100 Wireless foi concebido como uma extensão da Internet, com base no IPv6 
"Internet das Coisas" padrão. O IPv6 é um esquema de endereçamento que permite 
que um número essencialmente ilimitado de dispositivos seja endereçável 
individualmente. As coleções de dispositivos ainda podem ser segregadas conforme 
necessário para segurança e capacidade de gerenciamento, mas com o IPv6, as 
considerações de endereçamento não são mais uma restrição.

A maioria das previsões sugere que dezenas de bilhões de dispositivos estarão 
acessíveis na Internet dentro de uma década. Com o uso do IPv6, o ISA100 Wireless 
está bem posicionado para rodar essa onda.

As redes IPv6 usam endereços baseados em padrões familiares e podem ser 
gerenciadas usando ferramentas derivadas de ferramentas e sistemas tradicionais de 
gerenciamento de redes de tecnologia da informação. A geração de hoje de gerentes 
de rede e engenheiros de automação entender IPv6, assim como as gerações futuras.

A Figura a seguir ilustra a flexibilidade da rede universal sem fio ISA100 em uma rede 
de malha de exemplo composta de dispositivos de vários fabricantes.



ISA100 Wireless e a Internet das Coisas

Alguns fabricantes usam o protocolo ISA100 Wireless nativo, enquanto outros usam 
ISA100 objetos com diferentes protocolos ao mesmo tempo. Os dois dispositivos com 
protocolos HART, ligados a um controlador, estão se comunicando simultaneamente e os  
dados digitais HART à rede sem fios ISA100 através de adaptadores WirelessHART ISA100

Figura: Flexibilidade da rede sem fio ISA100
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➢ Tanto WirelessHART como ISA-100.11a usam uma rede mesh.

➢ Nesta topologia, um dispositivo de campo pode ser usado para rotear as 
mensagens dos outros dispositivos para o seu destino final, aumentando o 
alcance da rede e também criando caminhos redundantes (rotas), atenuando 
problemas com interferências e obstáculos sem a intervenção do usuário e 
ajudando a confiabilidade  e aumento da rede.

➢ As rotas são configuradas pelo administrador da rede com base nas informações 
recebidas dos dispositivos.

➢ Assim, as rotas redundantes são continuamente atualizadas com base na 
condição de espectro.
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Protocolo ISA100.11a

A Figura abaixo mostra a pilha de protocolos ISA-100.11a comparado com o modelo de 
referência OSI e TCP / IP.

É importante notar que a pilha do protocolo ISA-100.11a é construído com os padrões 
amplamente aceitos e comprovados; por exemplo, a rede mesh é integrado ao 
IPv6. Isto irá permitir que a ISA-100.11a possa fornecer soluções altamente expansíveis.

A camada de aplicação é muito flexível sendo capaz de realizar encapsulamento, 
permitindo aos usuários manter a compatibilidade com os protocolos existentes que 
estão atualmente em uso em suas plantas.
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ISA100 e WIRELESSHART –Aplicações de redes sem fio na instrumentação Industrial



ISA100.11a no modelo OWI



Tanto o WirelessHART como no ISA-100.11a, a camada de rede é responsável pelo 
roteamento e endereçamento.

No protocolo WirelessHART, o endereçamento é feito a nível local usando um endereço 
de 8 bytes (EUI-64) ou um endereço de 2 bytes (apelido), semelhante ao que acontece 
em um nível sub-rede no ISA-100.11a.

Quanto ao ISA-100.11a, o endereçamento e roteamento é feito em um nível de sub-
rede e também a nível de backbone, a camada de rede é baseada no IETF RFC 4944 
(6LoWPAN), que especifica a transmissão de pacotes IPv6 em uma rede IEEE 802.15.4, 
permitindo a conectividade IP dentro de dispositivos de campo.

O esquema de endereços suporta EUI-64 (64 bits), IPv6 (128 bits) e IEEE 802.15.4 (16 
bits).

Isso significa que o ISA-100.11a pode tirar proveito do IPv6 para construir redes 
altamente escaláveis, com uma grande quantidade de dispositivos.

10 Tecnologias Wireless que viabilizam o IIoT



10 Tecnologias Wireless que viabilizam o IIoT

Muitos pensam que o IPv6 só aumenta os endereços IP, mas há uma série de outras vantagens: 

➢ Security Boost - Internet Protocol Security (IPsec), uma grande melhoria de design do IPv6, autentica e 
criptografa cada pacote IP de uma sessão de comunicação. O IPsec opera na camada de Internet, 
portanto protege todo e qualquer tráfego de aplicativos em uma rede IP.

➢ Suporte para novos serviços - Ao eliminar a tradução de endereço de rede (NAT), a verdadeira 
conectividade de ponta a ponta na camada de IP é restaurada, permitindo novos e valiosos serviços.   
As redes peer-to-peer são mais fáceis de criar e manter, qualidade de serviço mais robusta (QoS).

➢ Roteamento mais eficiente - tamanhos de tabela de roteamento reduzidos, roteamento mais 
hierárquico.

➢ Processamento de pacotes mais eficiente - cabeçalhos de pacotes simplificados; Eliminou a soma de 
verificação do nível de IP que existe nos fluxos de dados direcionados IPv4

➢ O IPv6 suporta um método multicast superior economizando largura de banda de rede;

➢ Configuração de rede simplificada - a configuração automática de endereço está incorporada em IPv6 
(atribuição de endereço)



Aplicações com ISA100

A Petroliam Nasional Berh (Petronas) é a indústria totalmente integrada de petróleo e gás da Malásia 
com capacidades comprovadas em um amplo espectro da cadeia de valor do petróleo.

• Para avaliar o desempenho do sistema sem fio ISA100.11a de longa distância em ambiente 
offshore.

• Testar o desempenho e a interoperabilidade da detecção de gás sem fio ISA100.11a

Demonstratar a 
entrega da 
funcionalidade sem 
fio completa em longa 
distância para 
melhorar o 
gerenciamento de 
ativos e desempenho 
de segurança.
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Aplicações com ISA100

Monitoramento de pressão

Detecção de gás - hidroarboneto



Aplicações com ISA100

✓ (147) Instrumentos de monitoramento (pressão, nível e gás, de tanques 
em (9) áreas de tancagem distribuída por 12.000 m2 excluindo as áreas 
de produção L & J Shand & Jurs Tank Gauges

✓ (18) Locais de RTU personalizados
✓ Código personalizado L & J para Bristol PLC Integration to Control System
✓ Sistemas de rádio em série com ligação rápida 900Mhz

Desafios:

▪ Tamanho das áreas cobertas, Locais e terreno
▪ Prequisitos – os transmissores devem estar ativos antes de iniciar a 

atualização mesclando Sistema de Controle Instrumentado (ICS), 
Honeywell OM & S System Beyond End of Support - Challenge

▪ Migrar para o novo sistema em apenas  48 horas

PHILLIPS 66 REFINING OVERVIEW



Aplicações com ISA100
SOLUÇÃO TANK FARMS ÁREAS  DE COBERTURA 

AMPLIA GAMA DE TERRENO



Aplicações com ISA100

Controle 

A Figura 1 mostra uma configuração física de referência em um sistema de controle 

sem fio. Temos um sensor de pressão sem fio na parte superior e um posicionador 

sem fio na parte inferior. Ambos têm conexões sem fio redundantes que se 

comunicam diretamente com um backbone de IP de alto desempenho. Uma vez que 

a mensagem está no backbone IP, é encaminhada rápida e de forma muito confiável 

para um controlador através de um gateway ISA100.11a.



Uma arquitetura generalizada de "nível de entrada" é mostrada na Figura 

acima. Um transmissor sem fio periodicamente envia dados para um 

controlador através de uma rede ISA100. O controlador executa a lógica de 

controle e usa a comunicação Fieldbus com fio para transmitir comandos para 

um posicionador. A entrada é sem fio, mas a saída é através de uma conexão 

com fio.

Aplicações com ISA100

Controle 



Segurança 0 Ação de emergência Sempre critica

Controle 1 Controle regulatório em 
circuito fechado

Frequentemente Critico

2 Controle de supervisão em 
circuito fechado

Usualmente não critico

3 Controle em malha aberta Ação humana na malha

Monitoramento 4 Alertas Consequências a curto 
prazo

5 Recebimento e envio de 
informações 

Sem consequências 
imediatas

Tabela - Classes de aplicação ISA100

Aplicações com ISA100

Controle 



ISA100 e o IIoT

TRABALHO FUTURO

O ISA100.11a oferece cobertura e uma visão ampla das soluções de automação de processos:

▪ Os perfis de funções criam a configuração flexível do dispositivo de acordo com as 
necessidades do site;

▪ A consideração da rede Backbone minimiza a latência da malha sem fio;
▪ As subredes que se conectam à rede backbone permitem a escalabilidade linear da rede;
▪ Contrato acordado entre o dispositivo e o System Manager facilita o controle do dispositivo 

de campo e fornece QoS (Qualidade de Serviço) necessários para a comunicação do 
dispositivo;

▪ A especificação de questões de segurança orienta o projeto de segurança do sistema e 
permite a implantação de segurança elástica para atender a diferentes forças de segurança 
necessárias;

▪ A compatibilidade IPv6 amplia o uso de várias tecnologias da internet;
▪ A orientação ao objeto unifica o gerenciamento de rede e melhora a interoperabilidade dos 

sistemas legados;
▪ Múltiplas opções de duração do intervalo de tempo, salto de canal, descoberta vizinha, 

esquemas de junção e provisionamento e etc.



Pronto para horário nobre

Em um projeto atual, as soluções são desenvolvidas para apoiar a estratégia 
empresarial. Um bom processo permite ambas as abordagens, com sistemas com fio bem-
sucedidos sendo um laboratório para futuras campanhas sem fio.

A instrumentação sem fio industrial é amplamente considerada adequada para 
monitoramento, controle e alarmes, incluindo alarmes de segurança. Os sistemas podem 
ser implantados usando uma metodologia com fio para começar, mas os usuários são mais 
bem servidos quando os sistemas permitem uma escalada usando uma metodologia mais 
estruturada que aproveita a Internet das Coisas.

A aceitação e a demanda de tecnologia sem fio de missão crítica por IP baseada em IP está 
impulsionando a adoção do ISA100 Wireless.

O ISA100 Wireless está pronto para suportar uma curva de crescimento rápido com seu 
design aberto, arquiteturas de sistemas e produtos escaláveis e ecossistema neutro para 
fornecedores.
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